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                                   ΤΟ  «ΙΔΙΟΝ» 

 

                                 Το βιβλίο της Αποκάλυψης 

 

    Αποκάλυψη Ε΄ 

«και είδον επί την δεξιάν του καθημένου επί του θρόνου βιβλίον γεγραμμένον έσωθεν και έξωθεν, 

κατεσφραγισμένον σφραγίσιν επτά. 

Και είδον άγγελον ισχυρόν κηρύσσοντα εν φωνή μεγάλη. 

Τις άξιός εστιν ανοίξαι το βιβλίον και λύσαι τας σφραγίδας αυτού; 

Και ουδείς εδύνατο εν τω ουρανώ ούτε επί της γης ούτε υποκάτω της γης 

ανοίξαι το βιβλίον ούτε βλέπειν αυτό. 

Και εγώ έκλαιον πολύ, ότι ουδείς άξιος ευρέθη ανοίξαι το βιβλίον ούτε βλέπειν αυτό 

Και εις εκ των πρεσβυτέρων λέγει μοι. Μη κλαίε ιδού ενίκησεν ο λέων ο εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα Δαυίδ , 

ανοίξαι το βιβλίον και τας επτά σφραγίδας αυτού. (σ.σ. ο Δαυϊδ ήταν Εβραιο-Έλλην και η ρίζα πνευματική). 

Και είδον εν μέσω του θρόνου και των τεσσάρων ζώων και εν μέσω των  

πρεσβυτέρων αρνίον εστηκός ως εσφαγμένον, έχον κέρατα επτά και οφθαλμούς επτά, ά εισί τα πνεύματα 

του θεού αποστελλόμενα εις πάσαν την γην….. 

…και άδουσιν ωδήν καινήν λέγοντες. Άξιος ει λαβείν το βιβλίον και ανοίξαι τας σφραγίδας αυτού, ότι 

εσφάγης και ηγόρασας τω Θεώ ημάς εν τω αίματί σου εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους…. 

 

    Όταν τότε δεχόμουν τα διαδοχικά κτυπήματα μέσα στην απελπισία,, έσφιγγα τα δόντια και έλεγα:  

«Δεν μπορεί, το καλό είναι ανώτερο και θα νικήσει!»  
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     Σέξτου Εμπειρικού «ΠΥΡΡΩΝΕΙΕΣ ΥΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ» 15: 

 

«… καθ’ ό δόγμα είναι φασί τινες την τινι πράγματι των κατά τας επιστήμας ζητουμένων αδήλων συγκατάθεσιν.» 

 

«… κατά το οποίο ισχυρίζονται μερικοί ότι το δόγμα, είναι κάπως η συγκατάθεση των μη φανερών που 

ερευνούνται από τις επιστήμες.» 

 

147: «δογματική δε εστιν υπόληψις παραδοχή πράγματος δι’  αναλογισμού ή τινος αποδείξεως κρατύνεσθαι 

δοκούσα.» 

 

« Δογματική είναι αποδοχή και παραδοχή πράγματος, η οποία φαίνεται ότι δυναμώνει με επαγωγή και κάποια 

απόδειξη.». 

 

     Ασφαλώς ότι διαβάστε είναι Δογματική. 
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           Ο ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ΕΚ  ΠΥΡΟΣ  ΤΑ  ΠΑΝΤΑ  ΣΥΝΕΣΤΑΝΑΙ  

                 

                                                

 Ίσως η κοινή γνώμη να δέχεται τον θεό σαν ένα γεράκο, που κινεί ένα ραβδί και επηρεάζεται το σύμπαν. 

Μαζί θα ταξιδέψουμε  στις σκέψεις του πατέρα  της φιλοσοφίας, του Ηράκλειτου και θα διεμβολίσουμε την 

σκέψη ενός σύγχρονου του Χριστού, του Διονύσιου του Αρεοπαγίτη. Ο δεύτερος καθώς αναφέρεται στο «περί 

Θείων Ονομάτων», ήκουσε Πέτρο, την κορυφαία και την πρεσβυτάτη των θεολόγων ακρότητα, αλλά και 

αδελφόθεο Ιάκωβο και Βαρθολομαίο και Παύλο και αισθανόμαστε ότι η διδασκαλία του έχει την σφραγίδα του 

μεγάλου διδασκάλου, του Ιησού Χριστού. 

     Ανέφερε ο Πλάτων τον μύθο του σπηλαίου. Φυλακισμένοι σε ένα σπήλαιο μερικοί άνθρωποι, είχαν ένα 

φως πίσω από την πλάτη τους και έβλεπαν τις σκιές τους πάντοτε. Πίστεψαν ότι ο κόσμος είναι ο κόσμος των 

σκιών. Ο Πλάτων, εραστής της θεωρίας των ιδεών του Πυθαγόρα και του Παρμενίδη, θα εννοούσε  ασφαλώς 

ότι ο κόσμος μας είναι μία φυλακή και ο κόσμος των ιδεών είναι η λύτρωση, όπου μετέρχεται η ψυχή 

απελευθερωμένη . 

 Κάθε λέξη έχει και μία έννοια και κάθε έννοια έχει πίσω της (ή ίσως είναι) μία ιδέα. Καταλαβαίνουμε με 

αυτές τις ιδέες, η συνείδησή μας είναι απόρροια  των ιδεών. Η συνείδησή μας διαμορφώνεται από αυτές τις 

ιδέες και θεωρίες και είναι δέσμια. Αντιστρέφοντας  την ελευθερία του κόσμου των ιδεών του Πλάτωνα, 

θεωρούμε ότι οι ιδέες είναι οι δεσμώτες της συνείδησής μας. 

     Όταν πέρσι (2004) έφθασα την θέση ότι οι ιδέες είναι δεσμώτες μας και γνωρίζοντας τις εσφαλμένες ή 

ελλιπείς θεωρίες της Φυσικής, θεώρησα ότι πρέπει να σπάσουμε τα δεσμά και πρόσθεσα μερικά άλλα! Έκανα 

την μικρή εργασία «Η Μαθηματικοποίηση του Κενού» και αυτή όπως κάθε θεωρία είναι δεσμώτης. Ίσως να 

είναι οδός για απελευθέρωση. 

Εραστής ων του θείου, έσκυψα πάνω στους γίγαντες και θεμελιωτές της σκέψης. Και τούτη η εργασία 

είναι προσκύνημα στον τόπο των Αγίων. Η επιπόλαια αυτή επίσκεψη που ίσως διαρκέσει, ίσως δώσει το θείο 

δώρο. Την λύτρωση  που θα δώσει η μετοχή στην υπερσυνείδηση, την συνείδηση όχι ενός  γεράκου, αλλά  του 

Όλου, του γενεσιουργού κενού, του γεννηθέντα αχρόνως Λόγου, διά μέσου του οποίου εκπορεύεται η 

υπερσυνείδηση. Και ενώ νομίζω, ότι ο θεός «που ποίησε τον Αδάμ», ήταν κάποιος άνθρωπος του κατ’ εικόνα 

και ομοίωση, έχω βαθειά την πίστη ότι μπορούμε να ομοιωθούμε και να μετέλθουμε στην «σκέψη» του Όλου. 

Αγωνιώντας και υψώνοντας ένα τιποτένιο ανάστημα, υψώνω τα χέρια για να φθάσω το θείο νάμα. Και 

παρασύρω και σας μαζί μου, γιατί η προσπάθεια είναι συλλογική, όσο  και αν φαίνεται ατομική. 

    Γονατίζοντας μπροστά στο εικόνισμα της φύσης, προσπαθώ μέσα από την εικόνα του να φθάσω εκεί όπου 

δεν υπάρχει χώρος ή χρόνος, το κενό από όπου προήλθαμε. Σκεφτόμουν λοιπόν τότε όταν έφθασα την σκέψη, 

ότι αυτό θα είναι ο Θεός πατέρας, πριν γεννήσει τον άϋλο Λόγο. Προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω τι ήταν το 

κενό (η απουσία ύλης δηλαδή) και πως διέκειτο. Δεν μπορούσα να βρώ κάτι και εκείνο που συνάντησα στην 

τυρβώδη πορεία μου, ήταν ότι είμαι δέσμιος των ιδεών μας.  

 Θέλοντας να σπάσω τα δεσμά, μετέρχομαι στην πρώϊμή μου ανεπανάληπτη εμπειρία. Την εμπειρία του 

Ηράκλειτου και του Αρεοπαγίτη, του Παύλου και του Συμεών του νέου Θεολόγου  . Το απρόσιτο φως, γιατί 
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δεν μπορεί να είναι αλλοιώς, γιατί εκ πυρός τα πάντα συνεστάναι. Γιατί ίσως είναι η μόνη μας ελπίδα, να 

σπάσουμε τα δεσμά και να εισέλθουμε στο υπέρνοο. Και η προσπάθεια ίσως μας θυμίσει, ότι έχουμε μικρό 

ανάστημα και μερικοί θα θυμούνται στο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών στο Λουτράκι (2004), όταν 

πήρα τον λόγο και είπα: «Θυμήθηκα τον κύριο Γραμματικάκη που είπε ότι ο Θεός φυλάει καλά τα  μυστικά 

του. Σκέφτηκα μήπως εμείς οι άνθρωποι, αν και είμαστε τα ανώτερα έννοα όντα, είμαστε φτιαγμένοι από 

κατώτερα υλικά και φτιάχνουμε θεωρίες ατελείς…». Απεγνωσμένα συνειδητοποιώντας ότι μπορεί να είμαστε 

φτιαγμένοι από κατώτερα υλικά, ανυψώνω ανήμπορος τον νου και ικετεύω την οδό της λύτρωσης και τη 

δόξης. 

     Δεμένος πάνω στο άρμα της ύλης και ξέροντας ότι αυτή γίνεται φυλακή για την ανάπτυξη του άϋλου , 

δηλαδή  των ιδεών και των θεωριών, αγναντεύω πέρα από τον χώρο του άπειρου σύμπαντος. Θα 

ανακαλύψουμε νέες ιδέες και θα βρούμε την ελευθερία στον κόσμο των ιδεών του παππού Πλάτωνα; Θα 

επιστρέψουμε νικητές στο υπέρλογο κενό, θα παραμείνουμε στο σύμπαν αυτό νικητές, ή ταπεινωμένοι 

ανίκανοι θα εξαφανισθούμε από το Όλο και θα σβήσουμε ανεπιτήδειοι εραστές της αλήθειας; 

 Αισθάνομαι την καρδιά μου να κτυπά και ελπίζω και αυταπατάμαι ότι κτυπά η καρδιά του Όλου. Ή μήπως 

το Όλο δεν έχει καρδιά και θα αφανιστούμε κάτω από την ασπλαχνία του Θείου; Αλλά, ίσως δεν μπορέσετε να 

καταλάβετε. Το απρόσιτο φως προϋποθέτει ικανή αγάπη και επιθυμώ ο Θεός να είναι αγάπη, γιατί τότε 

τρανούται η ελπίδα. Και ψάχνω μέσα στα γάργαρα ύδατα του απροσίτου φωτός, που προϋποθέτει συντριβή και 

αγάπη, να  γίνω ιδανικός και όχι ανάξιος εραστής, των μακρυσμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόρων και να 

σπάσω την θολή γραμμή των οριζόντων. 

 Υψώνοντας τα χέρια στον ουρανό, προσπαθώ να αγκαλιάσω το σύμπαν και να κατανοήσω το πέραν από 

αυτό. Συνθλιμμένος στην ανικανότητά  μου, προσφεύγω να βρω βοήθεια και να στηριχθώ κάπου. Και βρίσκω 

τους ώμους γιγάντων, γιατί  δεν μπορεί, εκ πυρός τα πάντα συνεστάναι! 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Η συστηματική και επιστημονική γνώση ξεκίνησε από τις θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων, για 

τις οποίες ο Πυθαγόρας καθιέρωσε τον όρο Φιλοσοφία. Ο Αριστοτέλης θα ονομάσει αυτούς και φυσικούς 

φιλοσόφους, αφού οι περισσότεροι έγραψαν έργο «περί φύσεως». 

     Στην διαδοχή της Φυσικής Φιλοσοφίας θα υπεισέλθουν τα Μαθηματικά, η Αστρονομία και η Ηθική 

Φιλοσοφία και η Φυσική Φιλοσοφία θα υποχωρήσει . 
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     Στο προσκήνιο και πάντα στον Ελληνικό χώρο, θα ακμάσει η Χριστιανική Θεολογία και Φιλοσοφία, η 

οποία διαδέχεται την Ελληνική Φιλοσοφία, είναι δε άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή. Η κατάληψη της Ελλάδας 

από τους Ρωμαίους, σημαίνει διαδοχική υποχώρηση της επιστημονικής γνώσης, ώσπου αυτή θα συντριβεί 

κάτω από βάρβαρους αυτοκράτορες όπως ο Κων/νος και ο Θεοδόσιος  που αποκλήθηκαν και μεγάλοι, τα 

αρχαία κείμενα θα καούν και μερικοί μοναχοί ή μερικές οργανώσεις θα σώσουν κείμενα.  

     Παράλληλα με την γνώση στον Ελληνικό χώρο που υποδέχεται και ορίζει την αυγή του πολιτισμού μας, 

στους λαούς της ανατολής θα δημιουργηθούν με τις θρησκείες, οι δοξασίες του Βουδισμού του Ταοϊσμού και 

του Ινδουϊσμού, αλλά και  του Ζωροαστρισμού. 

     Οι μυστικές εταιρείες οι οποίες είχαν αποθήκες γνώσεων, θα δημιουργήσουν τον 15ο  αιώνα την 

αναγέννηση στην γηραιά ήπειρο. Η γη η οποία σύμφωνα με τον Αριστοτέλη και τους περισσότερους 

φιλοσόφους  βρίσκονταν στο κέντρο του σύμπαντος και αυτό περιστρέφεται γύρω από αυτή, θα γίνει ένα 

ηλεκτρόνιο που περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο. Οι Εωσφοριστές θα  πανηγυρίσουν γιατί εκτοπίστηκε η γη 

από το κέντρο, αφού ένας αγαθός θεός θα την  κατασκεύαζε στο κέντρο του σύμπαντος, επειδή ο άνθρωπος 

είναι το κορυφαίο δημιούργημά του . Θα πρέπει να συμβουλευτείτε την εργασία  μου το «Γεωκεντρικό 

Σύστημα του Κόσμου» και θα βρείτε ότι αυτή η περιγραφή, είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με το ηλιοκεντρικό. 

     Το σκιαγράφημα των θεωριών και των θρησκειών, θα συμπληρώσει και η θεοσοφία, που προσιδιάζει στον 

Βουδισμό και τον Ινδουϊσμό. 

      Η επίσκεψη αυτή στις θεωρίες αυτές, αλλά και οι διαδοχικές αμφισβητήσεις θεωριών της σύγχρονης 

Φυσικής που έγιναν στο παρελθόν από τον συγγραφέα, συνεπάγεται ότι ο δρόμος των αρχαίων να γνωρίσουν 

τον κόσμο και τον θεό, είναι ο σωστός και δεν ξεπεράστηκε. Τον 6ο  π.Χ. αιώνα, οι προσωκρατικοί στην 

Ελλάδα, ο Κομφούκιος, ο Λάο Τσέ στην Κίνα και ο Σιντάρτα Γκαουτάμα στην  Ινδία, αλλά και ο Ζωροάστρης 

στην Περσία, θα γράψουν την ανθρώπινη προσέγγιση στην γνώση και το θείο και η ανθρωπότητα θα θέσει τα 

θεμέλια του πολιτισμού της. 

     Το «Ίδιον» είναι η θεϊκή μη ουσία όπως θα δούμε, και οι θεωρίες γύρω από την ύλη, το Είναι και το μη 

Είναι, δηλαδή την ύλη και το κενό, αλλά κα οι απόψεις για τον θεό ή το Θείο Ον, θα μας απασχολήσουν. Και 

επειδή το κενό σύμφωνα με τους αρχαίους παράγει ύλη, θα  δούμε πολλές από τις θεωρήσεις τους. 

     Θεωρώντας τις γνώσεις όπως μη Ευκλείδιας γεωμετρίας που προσεγγίστηκαν, θα αξιοποιηθούν και θα 

γίνουν χρήσιμες κατάλληλα τροποποιημένες. Θα θεωρήσουμε ότι το τρισδιάστατο συνεχές του χώρου, αλλά 

και ο απόλυτος χρόνος σαν τέταρτη διάσταση, είναι το κατάλληλο πλαίσιο για να αναπτυχθούν μη Ευκλείδιες 

γεωμετρίες. Και εκείνο που ήταν αναγκαίο, ένας σεβασμός του μεγάλου Ευκλείδη και να αρκεστούμε στην 

επάρκεια των πέντε αξιωμάτων του, οπότε αν τροποποιήσουμε τα αξιώματα, προκύπτουν άλλες γεωμετρίες, 

αυτές που περιγράφουν τον «χώρο» του Θεού και την κατάσταση του «ίδιον» που θα αναλύσουμε. 

      Η ανάλυσή μας  αγγίζει το δόγμα του τριαδικού Θεού, την γέννηση του Υιού Λόγου από το κενό (που θα 

δούμε τι ήταν το κενό-πατέρας) και την εκπόρευση των ιδεών και της υπερσυνείδησης από το κενό και διά 

μέσω του Λόγου. 

     Νέες απόψεις για τους πίνακες και τον τανυστικό λογισμό, θα συνδράμουν  στην Δογματική μας. 
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     Αλλά και ένα κεφάλαιο για την ιστορία του ανθρώπου και της φιλοσοφίας συνοδεύει την εργασία, 

συνοδευόμενο από μία προσέγγιση δογματικής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
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                  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Κεφάλαιο 1ο  
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                        ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 

 

                                      Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 

 

     Αρχίζουμε με τον Πυθαγόρα, η παράθεση των φιλοσόφων  δεν είναι κατ’ ανάγκη χρονολογική. Αυτός 

καθιέρωσε τον όρο φιλοσοφία. 

 

     Ιάμβλιχος (βίος Πυθαγόρα)  59: «ειλικρινέστατον δε  είναι τούτον ανθρώπου τρόπον, τον αποδεξάμενον την 

των καλλίστων θεωρίαν, ον και προσονομάζομεν φιλόσοφον. Καλήν μεν ουν είναι την του σύμπαντος ουρανού 

θέαν και την εν αυτώ φορουμένων αστέρων ει τις καθορώη την τάξιν. Κατά μετουσίαν μέντοι του πρώτου και του 

νοητού  είναι αυτό τοιούτον. Το δε πρώτον ην εκείνο, η των αριθμών τε και λόγων φύσις διά πάντων διαθέουσα, 

καθ’  ους τα πάντα συντέτακταί τε  εμμελώς και κεκόσμηται πρεπόντως , και σοφία μεν η τω όντι επιστήμη τις η 

περί τα καλά τα πρώτα και θεία και ακήρατα και αεί κατά τα αυτά και ωσαύτως έχοντα ασχολουμένη, ων μετοχή 

και τα  άλλα αν είποι τις καλά. Φιλοσοφία δε η ζήλωσις της τοιαύτης θεωρίας.». 

 

     «ειλικρινέστατος είναι αυτός ο τρόπος του ανθρώπου, που αποδέχεται την θεωρίαν των καλλίστων και τον 

οποίο άνθρωπο καλούμε φιλόσοφο. Καλή είναι η θέα του σύμπαντος ουρανού και των αστέρων που 

βρίσκονται σε αυτόν, εάν κάποιος βλέπει την τάξη. Και αυτό το ίδιο (το σύμπαν) προέρχεται από την ουσία του 

πρώτου και του νοητού. Το δε πρώτο είναι εκείνο, η φύση που παρέχει και τους αριθμούς και τους λόγους, 

σύμφωνα με του οποίους τα πάντα έχουν και συνταχθεί  και με επιμέλεια και κοσμούνται όπως πρέπει και 

σοφία είναι αυτή που ασχολείται με την επιστήμη του όντος, η οποία γύρω από τα καλά τα πρώτα και θεία και 

αθάνατα και πάντα τα ίδια έτσι έχοντα, των οποίων έχουν συμμετοχή στα εξεταζόμενα και όσα άλλα αν ήθελε 

πει κάποιος καλά. Φιλοσοφία δε είναι η ζήλωση αυτής της θεωρίας».                

 

      Ο Ιάμβλιχος 146 ,θα αναφέρει:  «… ταν αριθμώ ουσίαν αϊδιον έμμεν αρχάν προμαθεστάταν τω παντός 

ωρανώ και γας και τας ματαξύ φύσιος, έτι δε και θνητών και θεών και δαιμόνων διαμονάς ρίζαν .». 

 

     «η ουσία του αριθμού είναι αιώνια νομίζουμε, αρχή των όντων πριν την γνώση, ο οποίος σε όλο τον ουρανό 

και την γη  και την φύση είναι αρχή, επιπλέον και των θνητών και των θεών και των πνευμάτων είναι ρίζα στην 

ύπαρξή τους.».  

 

     Σύμφωνα με τον Πυθαγόρα η μονάδα είναι το πνεύμα και ο αιθέρας, το δύο η ύλη = γη και νερό αλλά και το 

άπειρο, το τρία ο χρόνος, το τέσσερα ο χώρος και η τάξη των πραγμάτων, το πέντε τα πέντε στοιχεία (γη, νερό, 

αέρας, φωτιά, αιθέρας ) κλπ, το δέκα αντιστοιχεί στο σύμπαν. Η τετρακτύς δίνει την δεκάδα. 
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      Ο Αριστοτέλης στο «Περί Φύσεως» θα αναφέρει:  « Είναι δ’ έφασαν και οι Πυθαγόρειοι κενόν, και 

επισιέναι αυτό τω ουρανώ εκ του απείρου πνεύματος ως αναπνέοντι και το κενόν, ό διορίζει τας φύσεις ως όντος 

του κενού χωρισμού τινός των εφεξής της διορίσεως, και τουτ’  είναι πρώτον εν τοις αριθμοίς. Το γαρ κενόν 

διορίζει τας φύσεις αυτών.». 

 

     « Ισχυρίστηκαν και οι Πυθαγόρειοι ότι το κενό είναι πραγματικό και ότι υπεισήλθε αυτό στον ουρανό από 

το άπειρο πνεύμα ,σαν να αναπνέει αυτό το κενό, το οποίο ξεχωρίζει τις φύσεις των πραγμάτων, σαν πράγματι 

το κενό να ξεχωρίζει κάποιο από το επόμενο ορισμό του και αυτό οφείλεται πρώτα στους αριθμούς. Επειδή το 

κενό ορίζει τις φύσεις των πραγμάτων.». 

 

     Οι Πυθαγόρειοι θα διατυπώσουν ότι το κενό είναι, δηλαδή είναι κάτι πραγματικό και η ύλη φανταστική, 

ενώ ο Δημόκριτος θα διατυπώσει ότι το κενό μη είναι και συνεπώς η ύλη είναι, δηλαδή ότι το κενό είναι νοερό 

και η ύλη πραγματική.  

     Σύμφωνα με τους Πυθαγόρειους η ύλη προέρχεται από το κενό, το οποίο ορίζει τις φύσεις των πραγμάτων. 

     Η ψυχή για τον Πυθαγόρα είναι αθάνατη και δέχεται την μετεμψύχωση. 

 

     Στο λεξικό του Σουίδα θα βρούμε ότι: « εν υπομνήμασι δε Πυθαγορικοίς και ταύτα εύρηται. Αρχήν μεν των 

απάντων μονάδα, εκ δε της μονάδος αόριστον δυάδα, ως αν ύλη τη μονάδι αιτίω όντι υποστήναι. Εκ δε της 

μονάδος και της αορίστου δυάδος τους αριθμούς, εκ δε των αριθμών τα σημεία, εκ δε τούτων τας γραμμάς, εξ ών 

τα επίπεδα σχήματα , εκ δε τούτων τα αισθητά σώματα ών και τα στοιχεία είναι δ΄  πύρ ,ύδωρ, γην, αέρα. Ά 

μεταβάλλειν και τρέπεσθαι δι’  όλων και γίνεσθαι εξ αυτών κόσμον έμψυχον, νοερόν, σφαιροειδή, μέσην 

περιέχοντα την γην και αυτήν σφαιροειδή και οικουμένην… διήκειν τε από του ηλίου ακτίνα διά του αιθέρος…» 

  

    « στα Πυθαγορικά υπομνήματα αυτά θα βρεθούν: αρχή των πάντων είναι η μονάδα, από την μονάδα 

προέρχεται η αόριστος δυάδα, σαν να είναι η μονάδα αιτία η ύλη να γίνει ον. Από την μονάδα και την αόριστο 

δυάδα προέρχονται οι αριθμοί, από τους αριθμούς τα σημεία, από αυτά οι γραμμές, από τις οποίες προέρχονται 

τα επίπεδα σχήματα, από αυτά τα αισθητά σώματα των οποίων τα στοιχεία είναι τέσσερα, το πυρ, το νερό, η γη 

και ο αέρας. Τα οποία μεταβάλλονται και μετατρέπονται μεταξύ τους και γίνεται από αυτά ο έμψυχος κόσμος 

και νοερός, σφαιροειδής και στο μέσον να έχουν την γη και αυτή να είναι σφαιροειδής και να οικείται… και η 

ακτίνα του ηλίου διέρχεται διά μέσου του αιθέρος…». 

 

     Ιάμβλιχος ,βίος Πυθαγόρα 159:  «όντα δε ήδει και έλεγε τα άϋλα και αϊδια και μόνα δραστικά, όπερ εστί τα 

ασώματα, ομωνύμως δε λοιπόν όντα κατά μετοχήν αυτών ούτως καλούμενα σωματικά είδη και υλικά, γεννητά τε 

και φθαρτά και όντως ουδέποτε όντα.». 

 

     «όντα (πραγματικά) στο είδος  έλεγε τα άϋλα και αιώνια και τα μόνα που παράγουν δράση, το οποίο 

ακριβώς κάνουν τα ασώματα, ομωνύμως δε (καλούνται) όντα κατά μετοχή (συμμετέχουν) αυτά και έτσι 
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καλούνται σωματικά είδη και υλικά, και γεννητά και φθαρτά είναι (τα σώματα) και όντως δεν είναι ποτέ 

πραγματικά». 

 

     Ο Πυθαγόρας θεωρούσε σαν πραγματικά τα άϋλα, το είδος (τις ιδέες), το κενό και αυτά σαν ιδέες 

συμμετέχουν στην ύλη, στα σώματα και τα σώματα δεν είναι πραγματικά. 

 

     Ο Αριστοτέλης στα «μετά τα φυσικά» Α6 987b 22 αναφέρει:  «το μέντοι γε έν ουσίαν είναι, και μη έτερόν γε 

τι ον λέγεσθαι έν, παραπλησίως τοις Πυθαγορείοις έλεγε και το τους αριθμούς αιτίους είναι τοις άλλοις της 

ουσίας ωσαύτως εκείνοις. Το δε αντί του απείρου ως ενός δυάδα ποιήσαι, το δε άπειρον εκ μεγάλου και μικρού, 

τουτ’ ίδιον.». 

 

     «το να είναι λοιπόν βέβαια το ένα η ουσία και όχι κάποιο άλλο  ον ότι λέγεται (είναι) το ένα, δίπλα στους 

Πυθαγορείους έλεγε και το ότι οι αριθμοί είναι αιτία των άλλων πραγμάτων και έτσι  και της ουσίας εκείνων. 

Το δε  άπειρο σαν από του ενός η δυάδα όρισε, το δε άπειρο έχει αυτό το ίδιο το χαρακτηριστικό, να είναι μέγα 

και μικρό (απειροστό)».  

 

     Έτσι για τους Πυθαγορείους το ένα είναι η ουσία των πραγμάτων, είναι η κίνηση που απομένει από την 

άπειρο τομή που υποστηρίζουν και το δύο είναι το άπειρο. Το άπειρο είναι μέγα και μικρό. 

 

     Ο Αριστοτέλης στο «περί φύσεως» Γ4, 203a 1 θα πεί: «πάντες γαρ οι δοκούντες αξιολόγως ήφθαι της 

τοιαύτης φιλοσοφίας πεποίηνται λόγον περί του απείρου και πάντες ως αρχήν τινα τιθέασι των όντων, οι μεν 

ώσπερ οι Πυθαγόρειοι και Πλάτων καθ’ αυτό, ουχ ως συμβεβηκός τινι ετέρωι, αλλ’ ουσίαν αυτό όν το άπειρον. 

Πλην οι μεν Πυθαγόρειοι εν τοις αισθητοίς (ου γαρ χωριστόν ποιούσιν τον αριθμόν), και είναι το έξω του 

ουρανού άπειρον.        

 

      «διότι όλοι αυτοί που νομίζουν ότι αξιόλογα αγγίζουν της τέτοιας φιλοσοφίας, κάνουν λόγο για το άπειρο 

και όλοι ως κάποια αρχή θέτουν στα όντα, οι μεν όπως ακριβώς οι Πυθαγόρειοι και ο Πλάτων αυτό το ίδιο, όχι 

ότι προήλθε από κάποιο άλλο, αλλά πραγματικό ότι είναι το άπειρο. Πλην όμως οι μεν Πυθαγόρειοι στα 

αισθητά βρίσκεται και είναι το έξω του ουρανού άπειρο (διότι δεν θεωρούν ξεχωριστό τον αριθμό).». 

 

     Επίσης στο «περί φύσεως» Δ 10 ,218a 32: «τι δ’ έστιν ο χρόνος και τις αυτού η φύσις , ομοίως εκ τε των 

παραδεδομένων άδηλόν εστι, και περί ων τυγχάνομεν διεληλυθότες πρότερον. Οι μεν γαρ την του όλου κίνησιν 

ειναί φασιν, οι δε την σφαίραν αυτήν.». 

 

     «τι είναι ο χρόνος και ποια η δική του φύση, όμοια και από τα παραδομένα είναι κρυφό και γύρω από τα 

οποία πριν τύχαμε να διέλθουμε. Διότι οι μεν είναι ισχυρίζονται η κίνηση του όλου, άλλοι δε η σφαίρα αυτή.». 
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     Βλέπουμε μία Πυθαγόρεια προσέγγιση στο ότι ο χρόνος είναι η κίνηση. 

 

     Στο «περί ουρανού» ο Αριστοτέλης θα αναφέρει: «των πλείστων επί του μέσου κείσθαι λεγόντων (την 

γην)….. εναντίως οι περί την Ιταλίαν , καλούμενοι δε Πυθαγόρειοι λέγουσιν. επί γαρ του μέσου πυρ είναί φασι, 

την δε γην έν των άστρων ούσαν κύκλωι φερομένην περί το μέσον νύκταν τε και ημέραν, ποιείν  έτι δ’ εναντίαν 

άλλη ταύτηι κατασκευάζειν γην, ην αντίχθονα όνομα καλούσιν…». 

 

     «οι περισσότεροι (φιλόσοφοι) στο μέσον του σύμπαντος λένε   ότι κείτεται η γη… αντίθετα  οι στην Ιταλία 

που καλούνται και Πυθαγόρειοι λένε, ότι επειδή στο μέσο βρίσκεται το πυρ, η δε γη μία από τα αστέρια είναι, 

η οποία κινείται κυκλικά γύρω από το μέσο και νύχτα και ημέρα γίνεται σ’ αυτή, προβαίνει στην κατασκευή 

άλλης γης αντίθετη αυτής, την οποία καλούν με το όνομα αντιχθόνα. 

 

     Ο Πλούταρχος σε ένα από τα μεγαλύτερα έργα όλων των εποχών, το «περί των αρεσκόντων φιλοσόφοις 

φυσικών δογμάτων επιτομή» , θα αναφέρει: 

     «Οι από Θάλεω και Πυθαγόρου παθητά σώματα και τμητά εις άπειρον, οι τας ατόμους περί τα αμερή ίστασθαι 

και μη εις άπειρον είναι την τομήν. 

 

     «Οι προσεγγίζοντες τον Θαλή και τον Πυθαγόρα υποστηρίζουν ότι είναι παθητά τα σώματα και τέμνονται 

απείρως, οι δε (όπως ο Δημόκριτος) που ισχυρίζονται ότι υπάρχουν άτομες (γραμμές), γύρω από τα άτομα 

στέκονται και δεν δέχονται την άπειρο τομή.». 

 

     Οι Πυθαγόρειοι λοιπόν δέχονταν την άπειρο τομή.    

 

 

                                              Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ 

 

     Διογένης IX 1-17: 

     «Εδόκει δε αυτώι καθολικώς μεν τάδε. Εκ πυρός τα πάντα συνεστάναι και εις τούτο αναλύεσθαι. πάντα δε 

γίνεσθαι καθ’ ειμαρμένην και διά της εναντιοτροπής ηρμόσθαι τα όντα. Και πάντα ψυχών είναι και δαιμόνων 

πλήρη. Είρηκε δε και περί των εν κόσμωι συνισταμένων πάντων παθών, ότι τε ο ήλιός εστι το μέγεθος οίος 

φαίνεται... των τε οίησιν ιεράν νόσον έλεγε και την όρασιν ψεύδεσθαι. Λαμπρώς τε ενίοτε εν τώι συγγράμματι και 

σαφώς εκβάλλει, ώστε και το νωθέστατον ‘ραιδίως γνώναι και δίαρμα ψυχής λαβείν. Ή τε βραχύτης και το βάρος 

της ερμηνείας ασύγκριτον. Και τα επί μέρους δ’ αυτώι ώδ’ έχει των δογμάτων. Πυρ είναι στοιχείον και πυρός 

αμοιβήν τα πάντα αραιώσει και πυκνώσει γενόμενα σαφώς δε ουδέν εκτίθεται. Γίγνεσθαί τε πάντα κατ’ 

εναντιότητα και ερείν τα όλα ποταμού δίκην, πεπεράνθαι τε το παν και ένα είναι τον κόσμον. Γεννάσθαι τε αυτόν 

εκ πυρός και πάλιν εκπυρούσθαι κατά τινας, περιόδους εναλλάξ τον σύμπαντα αιώνα. Τούτο δε γίγνεσθαι καθ’ 

ειμαρμένην. Των δε εναντίων το μεν επί την γένεσιν άγον καλείσθαι πόλεμον και έριν, το δ’ επί την εκπύρωσιν 
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ομολογίαν και ειρήνην, και την μεταβολήν οδόν άνω  κάτω, το τε κόσμον γίνεσθαι κατ’ αυτήν. Πυκνούμενον γαρ 

το πυρ εξυγραίνεσθαι συνιστάμενό τε γίνεσθαι ύδωρ, πηγνύμενον δε το ύδωρ εις γην τρέπεσθαι .και ταύτην οδόν 

επί το κάτω είναι. Πάλιν τε αυ την γην χείσθαι, εξ ης το ύδωρ γίνεσθαι, εκ δε τούτου τα λοιπά, σχεδόν πάντα επί 

την αναθυμίασιν ανάγων την από της θαλάττης. Αύτη δε εστίν η επί το άνω οδός. Γίνεσθαι δε αναθυμιάσεις από 

τε της γης και θαλάττης, ας μεν λαμπράς και καθαράς, άς δε σκοτεινάς. Αύξεσθαι δε το μεν πυρ υπό των 

λαμπρών, το δε υγρόν υπό των ετέρων.το δε περιέχον οποίόν εστιν ου δηλοί. Είναι μέντοι εν αυτώι σκάφας 

επεστραμμένας κατά κοίλον προς ημάς, εν αις αθροιζομένας τας λαμπράς αναθυμιάσεις αποτελείν φλόγας, άς 

είναι τα άστρα».. 

 

    «αντιπροσώπευε αυτός γενικά τα εξής. Τα πάντα αποτελούνται από πυρ και σ’ αυτό αναλύονται. Τα πάντα 

γίνονται  (σ.σ. και κινούνται) νομοτελειακά και τα όντα είναι προσαρμοσμένα στις αντιθέσεις. Και όλα είναι 

πλήρη πνευμάτων και ψυχών. Ανέφερε δε και περί των συνισταμένων ιδιοτήτων οι οποίες υπάρχουν στον 

κόσμο, ποιος είναι ο ήλιος στο μέγεθος και ποιος φαίνεται… την αλαζονεία ιερή νόσο έλεγε και ότι η όραση 

ψεύδεται. Και λαμπρά  μερικές φορές από τα συγγράμματα με σαφήνεια συμπεραίνει , ώστε και το αφελές να 

γνωρίσει εύκολα και το εξοπλισμένο άρμα της ψυχής να αποδεχτεί. Και η οποία συντομία και το βάρος της 

ερμηνείας είναι ασύγκριτο. Και για αυτά τα επί μέρους, έτσι έχουν όσο αφορά τα δόγματα. Το πυρ είναι 

στοιχείο και αμοιβή (σύσταση) πυρός είναι τα πάντα και όταν γίνουν αραιά και όταν γίνουν πυκνά και με 

σαφήνεια κανένα δεν εκτίθεται. Και γίνονται τα πάντα σε αντιθέσεις και αναφέρουν την ιδιότητα του ποταμού 

(σ.σ. ότι δηλαδή ρέουν νομοτελειακά τα πράγματα) και ότι έχει πέρας το σύμπαν  και ένας είναι ο κόσμος. Και 

γεννάται αυτός από το πυρ και πάλι εκπυρούται σε μερικές περιόδους εναλλάξ και αιωνίως. Αυτά γίνονται 

νομοτελειακά. Από τα ενάντια, το μεν οδηγεί στην γένεση και καλείται πόλεμος και έρις (σ.σ. αγώνας και 

ανταγωνισμός), το δε προϊόν  της εκπύρωσης συμφωνία και ειρήνη. Και ο κόσμος ακολουθεί την οδό άνω και 

κάτω (πυρούται και εκπυρούται). Όταν πυκνώσει το πυρ γίνεται υγρό (σ.σ.μάλλον διαφεύγει από τον 

Ηράκλειτο ότι το πυρ (πλάσμα), πρώτα γίνεται αέρας και μετά υγρό όταν πυκνωθεί, εκτός αν την κατάσταση 

του αέρος την περιλαμβάνει στο πυρ). Όταν πυκνωθεί το ύδωρ τρέπεται σε στερεό και αυτή η οδός είναι η προς 

τα κάτω. Αλλά και πάλι η γη (το στερεό), γίνεται υπό κατάλληλες προϋποθέσεις  ύδωρ και από αυτό τα 

υπόλοιπα, σχεδόν ανάγων τα πάντα από την εξάτμιση του θαλασσίου νερού. Αυτή είναι η οδός προς τα πάνω. 

Ότι γίνονται αναθυμιάσεις (εξαερώσεις) από την θάλασσα, άλλες  μεν λαμπρές και καθαρές, άλλες σκοτεινές. 

Αυξάνεται δε το πυρ από τις λαμπρές, τα δε υγρά από τις σκοτεινές (θάλασσα και υγρά αντανακλούν 

καταστάσεις ύλης). Εκείνο το οποίο είναι περιεχόμενο δεν φανερώνεται (σ.σ. το περιεχόμενο ονόμασε ο 

Δημόκριτος ατόμους). Είναι λοιπόν αυτά τα περιεχόμενα σαν σκάφες που έχουν το κοίλο εστραμμένο προς 

εμάς (και δεν βλέπουμε το περιεχόμενο) και στις λαμπρές αναθυμιάσεις όταν αθροιστούν, θα αποτελέσουν 

φλόγες, όπως είναι τα άστρα. 

 

      Θα διαπιστώσατε  ότι ο Ηράκλειτος κάνει διάκριση στις καταστάσεις της ύλης (πύκνωση αέρα οπότε 

έχουμε υγρό και πύκνωση υγρού στερεοποίηση.) Ασφαλώς δεν του διέφευγε η τέταρτη κατάσταση της ύλης, το 

πλάσμα και το  ονομάζει πυρ, αφού η φλόγα είναι πλάσμα. Εικάζουμε ότι διέφευγε από τον Ηράκλειτο η  
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θεωρία των ατόμων (γραμμών;) του Δημόκριτου και «τας ατόμους εν τωι όλωι δινουμένας», όπως αναφέρει 

αυτός. Αν και πιθανόν ο Ηράκλειτος δεν γνώριζε τας ατόμους του Δημόκριτου, διατύπωσε την θεωρία της 

πύρωσης και της εκπύρωσης,  δηλαδή δημιουργίας και απαξίωσης της ύλης και αυτό λέγεται διατήρηση μάζας 

,αν και πιθανόν και να είναι και διατήρηση δύναμης (την οποία διατυπώσαμε στην «Μηχανική των 

Δυνατοτήτων μας»). Τότε το έργο θα είναι αποτέλεσμα άσκησης δύναμης, αλλά και η λεγόμενη δυναμική 

ενέργεια (π.χ. βαρύτητας) ,είναι αποτέλεσμα άσκησης δύναμης, η οποία μετατοπίζει το ουράνιο σώμα από 

μηδενική ακτίνα μέχρι R. Αλλά μην νομίσετε ότι η ακτίνα ήταν μηδενική, αν όλα ξεκίνησαν από  ένα κόκκο 

ύλης της Big Bang (η οποία είναι λάθος). Μπορεί η ύλη (το ουράνιο σώμα), να «εμφανισθεί» σε διαφορετικούς 

χώρους χωρίς έκρηξη και να μορφοποιηθεί το μηδέν (το  κενό), να παράξει τα ουράνια σώματα σε ακτίνα R 

και να προσδιορίσει τον χώρο. Και προερχόμενες από το μηδέν οι μάζες, να αποκτούν αυτό το δυναμικό έργο 

(όχι ενέργεια), σαν να ήταν όλες οι μάζες χωρικά συγκεντρωμένες και να διασπάστηκαν από μηδέν σε R 

ακτίνα. 

     Αλλά στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ένα άλλο χωρίο, που ενισχύει την άποψη ότι ο Ηράκλειτος 

υποστήριξε την αρχή διατήρησης της δύναμης (και συνεπώς του έργου), που   έχουν σαν αποτέλεσμα  μία 

«σταθερή» δομή του σύμπαντος και ότι είναι πεπερασμένος, «πεπεράνθαι» λέγει: 

 

      Σέξτος προς Μαθηματικούς  VII 132 .  30 : 

«κόσμον τόνδε, τον αυτόν απάντων, ούτε  τις  θεών, ούτε των ανθρώπων εποίησεν, αλλ’ ήν αεί και έστιν και 

έσται πυρ αείζωον απτόμενον μέτρα και  αποσβεννύμενον  μέτρα».. 

 

     «αυτόν εδώ τον κόσμο, τον ίδιο όλου του σύμπαντος, ούτε κάποιος από τους θεούς, ούτε από τους 

ανθρώπους δημιούργησε, αλλά ήταν, είναι και θα είναι, πυρ που ζει πάντοτε και ανάβει με μέτρο και σβήνει με 

μέτρο.» 

  

    Κλήμης, Στρωματείς  V 105 : 

     Ότι και γενητόν και φθαρτόν είναι εδογμάτιζεν, μηνύει τα επιφερόμενα. Πυρός τροπαί πρώτον θάλασσα, 

θαλάσσης δε το μεν ήμισυ γη, το δε ήμισυ πρηστήρ. Δυνάμει γαρ λέγει ότι το πυρ υπό του διοικούντος λόγου και 

θεού τα σύμπαντα δι’αέρος τρέπεται εις  υγρόν το ως σπέρμα της διακοσμήσεως, ό καλεί θάλασσαν, εκ δε τούτου 

αύθις γίνεται γη και ουρανός και τα εμπεριεχόμενα.  Όπως δε πάλιν αναλαμβάνεται και εκπυρούται, σαφώς διά 

τούτων δηλοί. (γη) θάλασσα διαχέεται, και μετρέεται εις τον αυτόν λόγον, οκοίος πρόσθεν ήν ή γενέσθαι γη. 

 

     «Ότι γενητό και φθαρτό είναι το είναι (η ύλη) θεωρούσε, το μηνύουν τα παρακάτω. Το πυρ πρώτα τρέπεται 

και γίνεται θάλασσα (εννοεί τα  μόρια και αέρια του σύμπαντος), η μισή θάλασσα γίνεται γη  και η άλλη ήλιοι. 

Γιατί λέγει ότι με την δύναμη του διοικούντα λόγου και θεού, τα σύμπαντα από αέρα γίνονται υγρό, σαν 

σπέρμα της διακοσμήσεως και το  καλεί θάλασσα, από αυτό πάλι γίνεται η γη και ουρανός και τα 

εμπεριεχόμενα. Όπως δε πάλι ότι εκπυρούται, ήθελε το φανερώσει με αυτά. Η θάλασσα διαχέεται και μετρείται 

με τον ίδιο λόγο, ο οποίος υπήρχε πριν γίνει η γη.»       
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     Συναντάμε επανειλημμένα την πύρωση εκπύρωση και ότι ο λόγος διοικεί το σύμπαν. Αποδίδουμε λοιπόν σε 

αυτά, μία διαρκή εμφάνιση και εξαφάνιση της ύλης, με αρχές διατήρησης της δύναμης και του  έργου και το 

πυρ είναι το υπόστρωμα της ύλης και δίνεται μία άλλη διάσταση στην έννοια πυρ. Το πυρ δεν είναι απλά η 

τέταρτη κατάσταση της ύλης, το πλάσμα, αλλά πρέπει να προϋποθέτει τις άτομες του Δημόκριτου και την 

κίνηση του κενού του Αριστοτέλη και είναι το απρόσιτο φως του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Και το σύμπαν 

περνά στάδια πύρωσης και εκπύρωσης, εκτός αν αυτή η αντίθεση συμβαίνει ταυτόχρονα στην φύση (το πιο 

πιθανό). Η πύρωση είναι η διέγερση  του κενού και η δημιουργία των ατόμων αλμάτων του κενού. Και η 

πύρωση γίνεται αιτία της ύλης και η εκπύρωση είναι η φθορά , αλλά και η απαξίωση ύλης.  

 

     Αριστοτέλης, Μεταφυσικά, Α3 984a 7 : 

    « Ίππασος ο Μεταποντίνος και Ηράκλειτος ο Εφέσιος και ούτοι και κινούμενον και πεπερασμένον, αλλά πυρ 

εποίησαν την αρχήν, και εκ πυρός ποιούσι τα όντα πυκνώσει και μανώσει και διαλύουσιν πάλιν εις πυρ, ως 

ταύτης μίας ούσης της φύσεως  της υποκειμένης. Πυρός γαρ αμοιβήν είναι φησίν Ηράκλειτος πάντα. Ποιεί δε και 

τάξιν τινά και χρόνον ωρισμένον της του κόσμου μεταβολής κατά τινα ειμαρμένην ανάγκην.». 

 

     «Ίππασος ο Μεταποντίνος και ο Η. ο Εφέσιος μίλησαν για κίνηση και το πεπερασμένο της ύλης, αλλά 

θεώρησαν ότι αρχή των όντων είναι το πυρ και από το πυρ γίνονται τα όντα  με πύκνωση και διαλύονται πάλι 

σε πυρ, σαν να είναι μία η φύση , η υποκείμενη. Διότι ισχυρίζεται ο Η. τα πάντα προέρχονται από το πυρ. 

Αποδίδει δε και τρόπο και χρόνο ορισμένο, που μεταβλήθηκαν τα πάντα νομοτελειακά». 

 

     Αέτιος Ι3, ΙΙ,  D283: 

     «Ηράκλειτος και Ίππασος ο Μεταποντίνος αρχήν των απάντων το πυρ. Εκ πυρός γαρ τα πάντα γίγνεσθαι και 

εις πυρ  πάντα τελευτάν λέγωσι. Τούτου δε σβεννυμένου κοσμοποιείσθαι  τα πάντα. Πρώτον μεν γαρ το 

παχυμερέστατον αυτού εις αυτό συστελλόμενον γη γίγνεται, έπειτα αναχαλωμένην την γην υπό του πυρός φύσει 

ύδωρ αποτελείσθαι, αναθυμιώμενον δε αέρα γίγνεσθαι. Πάλιν δε τον κόσμον και τα σώματα πάντα υπό του πυρός 

αναλούσθαι εν τη εκπυρώσει.». 

 

     «Ο Ηρ. Και ο Ιπ. Ισχυρίζονταν ότι αρχή όλων είναι το πυρ. Από  το πυρ έγιναν όλα  και εκεί τελειώνουν. 

Όταν κατασβεστεί το πυρ κοσμοποιούνται τα πάντα . Γιατί πρώτα το (προγραμματισμένο) έχοντα παχιά μέρη 

και από πυρ συστελλόμενα γίνονται γη (στερεό), έπειτα από αναδιάταξη η γη από το πυρ γίνεται φύσει νερό 

και αναθυμιώμενο γίνεται αέρας.  Πάλι δε ο κόσμος και όλα τα σώματα, αναλώνονται από το πυρ στην 

εκπύρωση.». 

 

     Υπάρχει η θέση της μεταβολής των ατόμων γραμμών του Δημόκριτου σε ύλη , αλλά και η διατύπωση ότι το 

πυρ λιώνει σε υγρά τα ασώματα και μετά τα εξαερώνει (και αυτό δέχεται η σύγχρονη Φυσική). Περιμένετε να 
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διαβάσετε το χωρίο  του Αρεοπαγίτη (για το απρόσιτο φως) «το εν τοις ούσι αποκεκρυμμένο» (το κρυμμένο 

μέσα στα όντα). Θα έλεγα ότι το απρόσιτο φως πυκνούται (παχύνεται κατά τον Ηρ.) και γίνεται ύλη. 

 

     Σιμπλίκος, «περί ουρανού» 94,4: 

     «Και Ηρ. δε ποτέ μεν εκπυρούσθαι λέγει τον κόσμον. Ποτέ δε εκ του πυρός  συνίστασθαι πάλιν αυτόν κατά 

τινας χρόνου περιόδους εν οίς φησί «μέτρα απτόμενος και μέτρα σβεννύμενος»». 

 

     «Και ο Ηρ. κάποτε ότι εκπυρούται λέγει για τον κόσμο. Κάποτε ότι πάλι αυτός συνίσταται από το πυρ σε 

μερικές χρονικές περιόδους, για τις οποίες  λέγει (στο χρόνο «ανάβει με μέτρο (νομοτελειακά) και σβήνει με 

μέτρο» 

 

     Αέτιος ΙΙ 1.2 D327: 

     «Ηρ. ου κατά χρόνον είναι γενητόν τον κόσμον, αλλά κατ’ επίνοιαν.».                                                                                

 

      «Ο Ηρ . θεωρούσε ότι δεν ήταν δημιουργημένος μέσα στον χρόνο ο κόσμος (πριν τον χρόνο 

δημιουργήθηκε , ή δημιουργήθηκε ταυτόχρονα με τον χρόνο), αλλά επινοήθηκε (ποιοτικά) η γένεσή του .». 

 

     Σέξτος προς Μαθηματικούς   VII 132 A4.16, B51 : 

     «Του δε λόγου τούδ’ εόντος αεί αξύνετοι γίνονται άνθρωποι και πρόσθεν ακούσαι και ακούσαντες  πρώτον. 

Γινομένων γαρ πάντων κατά τον λόγον τονδε απείροισιν εοίκασι, πειρώμενοι και επέων και έργων τοιούτων, 

οκοίων εγώ διηγεύμαι κατά φύσιν διαιρέων έκαστον και φράζων όκως έχει.». 

 

     «Αυτού του λόγου που υπάρχει, πάντοτε γίνονται ασύνετοι οι άνθρωποι και πριν τον ακούσουν και μετά. 

Γιατί  δημιουργήθηκαν τα πάντα με τον λόγο αυτόν, νόμισαν ότι είναι άπειροι (οι λόγοι) και προσπαθούμε με 

λόγια και έργα τέτοια (να τους αποδείξουμε), των οποίων εγώ διηγούμαι  και διαιρώ κατά την φύση καθενός 

και ορίζοντας όπως έχουν τα πράγματα.». 

 

     Αλλά να δούμε επίσης για τον λόγο, Αέτιος Ι7 22 D 303 : 

     «Ηράκλειτος το περιοδικόν πυρ αϊδιον, ειμαρμένην δε λόγον εκ της εναντιοδρομίας δημιουργόν των όντων... 

Ηράκ. ουσίαν ειμαρμένης απεφαίνετο λόγον τον διά ουσίας του παντός διήκοντα. Αύτη δ’ εστι το αιθέριον σώμα, 

σπέρμα της του παντός γενέσεως και περιόδου μέτρον τεταγμένης.». 

 

     «Ο Ηρ. το περιοδικό πυρ ισχυριζόνταν ότι είναι αιώνιο και ο λόγος είναι ο νομοτελειακός δημιουργός των 

όντων… Ο Ηρ. την πραγματικότητα της νομοτέλειας, αποφαίνονταν ότι είναι ο λόγος, ο οποίος διοικεί  την 

ουσίαν του παντός. Αυτή είναι το αιθέριο σώμα και η οποία είναι σπέρμα της γένεσης του παντός και η οποία 

ορίζει το μέτρο της περιόδου (εκπύρωσης και πύρωσης).». 
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     Κάλεσε ο Ναπολέων τον Laplace, ο οποίος γνώριζε την ουράνια μηχανική του Νεύτωνα. Η ουράνια 

μηχανική περιγράφει τις κινήσεις των αστέρων με δεδομένα Μαθηματικών και Φυσικής. Τον ρωτάει ο 

Ναπολέων : κύριε καθηγητά, περιγράφετε εσείς οι επιστήμονες τις κινήσεις των αστέρων με εξισώσεις, που 

χρειάζεται ο Θεός; 

Και ο Laplace απάντησε ότι δεν βρίσκει που χρειάζεται ο Θεός. 

     Είχαμε πάει στην λίμνη Τριχωνίδα και γνωρίσαμε κάτι φοιτητές πανεπιστημίου. Μία λαμπρή φοιτήτρια 

απαντούσε αποκλειστικά σχεδόν και μάλλον ήταν υλίστρια. Αν γνώριζε ουράνια Μηχανική και της έκανα την 

ερώτηση του Ναπολέοντα , θα έδινε οπωσδήποτε την απάντηση του Laplace. Της είπα ότι υπάρχει ο Λόγος και 

η πρώτη έννοια του λόγου είναι η λογική και είναι άϋλη και είναι ενταμιευμένη στην φύση, την διέπει, την 

καθοδηγεί και την διοικεί. Η σελήνη και οι πλανήτες ακολουθούν περιοδικές τροχιές και υπόκεινται σε νόμους, 

είτε οι νόμοι του Νεύτωνα είτε άλλοι. Και οι νόμοι και τα Μαθηματικά είναι άϋλα τινά όντα, είναι έκφραση 

της λογικής και αυτή είναι ενταμιευμένη στο σύμπαν. Η  τάση των επιστημόνων και μάλιστα των υλιστών, να 

βλέπουν τον Θεό σαν ένα γεράκο, οδήγησε και τον Laplace να δώσει αυτήν την απάντηση. Γιατί δεν γνώριζε 

τον Ηρακλείτειο Λόγο και το εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ην ο Λόγος, του 

Ιωάννη του Ευαγγελιστή. Και ίσως  δεν γνώριζε Ελληνικά. 

    

     Αλλά θα σας δώσουμε και αυτό το κομμάτι του Ιππόλυτου, εσείς πιθανόν τον αμφισβητήσετε. Ιππόλυτος 

Refut. IX 9 63 :  

 

     «Λέγει δε και σαρκός ανάστασιν ταύτης φανεράς, εν ήι γεγενήμεθα, και τον Θεόν οίδε ταύτης της αναστάσεως 

αίτιον ούτως λέγων. Ένθα δ’ εόντι επανίστασθαι και φύλακας γίνεσθαι εγερτί ζώντων και νεκρών. Λέγει δε και 

του κόσμου κρίσιν και πάντων των εν αυτώι διά πυρός γίνεσθαι λέγων ούτως.». 

 

     «Λέγει δε και αυτή την φανερή ανάσταση της σάρκας, με την οποία έχουμε γεννηθεί και λέγει έτσι ότι ο 

Θεός είναι αίτιος αυτής της ανάστασης. Στην οποία και επανερχόμαστε και να γινόμαστε φύλακες εγερμένων 

ζώντων και νεκρών. Λέγει δε και την κρίση του κόσμου και όλων όσων βρίσκονται σ’αυτόν, διά πυρός ότι θα 

γίνει.».  

 

     Ίσως χρειάζεται και αυτό το κομμάτι, για να πειστείτε  ότι ο Ιππόλυτος απέδιδε καλά τον Ηράκλειτο: 

Ιππόλυτος Refut IX 9 : 

 

     «Ηράκλειτος μεν ουν φησίν είναι το παν διαιρετόν αδιαίρετον, γενητόν αγένητον, θνητόν αθάνατον, λόγον 

αιώνα, πατέρα υιόν, θεόν δίκαιον. Ουκ εμού, αλλά του λόγου ακούσαντας ομολογείν σοφόν εστιν έν πάντα 

είναι.».     
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     «Ο Ηράκλειτος ισχυρίζονταν λοιπόν, ότι είναι το παν διαιρετό και ταυτόχρονα αδιαίρετο, γεννητό και 

αγέννητο, θνητό και αθάνατο, λόγος και χρόνος, πατέρας και υιός, θεός και δίκαιο. Όχι εμένα, αλλά αφού 

άκουσαν τον Λόγο, το να ομολογείς ότι είναι ένα τα πάντα είναι σοφό.». 

 

      Η ύλη διαιρείται διαρκώς και φθάνει στις άτομες του Δημόκριτου. Λέτε ο Ηράκλειτος να γνώριζε τις 

άτομες και είπε ότι το παν είναι και διαιρετό και αδιαίρετο; 

 

 

 

      

 

 

                                         Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

 

     Διογένης Λαέρτιος IX 44 : 

     «Δοκεί  δε αυτώι τάδε. Αρχάς είναι των όλων ατόμους και κενόν, τα δ’  άλλα πάντα νενομίσθαι. Απείρους τε 

είναι κόσμους και γενητούς και φθαρτούς. Μηδέν τε εκ μη όντος γίγνεσθαι μηδέ εις το μη όν φθείρεσθαι. Και τας 

ατόμους δε απείρους είναι κατά μέγεθος και πλήθος, φέρεσθαι εν τωι όλωι δινουμένας, και ούτω πάντα τα 

συγκρίματα γεννάν, πυρ, ύδωρ, αέρα, γην. Είναι γαρ και ταύτα εξ ατόμων τινών συστήματα. Άπερ είναι απαθή και 

αναλλοίωτα διά την στερότητα. Τον τε ήλιον και την σελήνην εκ τοιούτων λείων  και περιφερών όγκων 

συγκεκρίσθαι, και την ψυχήν όμοίως. Ήν και τον νουν ταυτόν είναι. Οράν δ’ ημάς κατ’ ειδώλων εμπτώσεις. 

Πάντα τε κατ’ ανάγκην γίνεσθαι, της δίνης αιτίας ούσης της γενέσεως πάντων, ήν ανάγκην λέγει.». 

 

     «Πιστεύει αυτός τα εξής : των πάντων αρχή είναι οι άτομες (σ.σ. γραμμές)  και το κενό, τα άλλα όλα είναι 

υποκειμενικά. Και άπειροι είναι οι γαλαξίες και είναι γενητοί και  φθαρτοί. Και το μηδέν (το κενό), από τίποτε 

(από μη ον) γίνεται ύλη (γίγνεσθαι) και τα γενόμενα δεν γυρίζουν στο κενό (σ.σ. διαρκής δημιουργία). Και οι 

άτομες γραμμές είναι άπειρες στο μέγεθος και το πλήθος , κινούνται παντού σαν σε δίνη και έτσι γεννιούνται 

όλα τα σωμάτια (συγκρίματα) που αποτελούν το πυρ, το νερό, τον αέρα και την γη. Διότι όλα αυτά είναι 

συστήματα από κάποιες άτομες γραμμές. Και τα σωμάτια είναι σταθερά και απαθή επειδή είναι στερεά. Και ο 

ήλιος και η σελήνη από τέτοιους λείους όγκους των περιφερομένων ατόμων γραμμών αποτελούνται και η ψυχή 

ομοίως. Η οποία ταυτίζεται με τον νου (πνεύμα) .και μας βλέπουν σαν συμπτώσεις ειδώλων. Και όλα γίνονται 

νομοτελειακά και η δίνη των ατόμων γραμμών είναι η αιτία της γένεσης των πάντων και την οποία λέγει ότι 

είναι απαραίτητη.» 

 

     Οι άτομες γραμμές είναι η κίνηση, το άλμα του απειροστικού κενού και η οποία αναφέρεται από τον 

Αριστοτέλη (θα το δούμε παρακάτω). Και οι άτομες γραμμές περιφέρονται σαν σε δίνη και αποτελούν τα 

συγκρίματα (είναι τα μόρια του Παρμενίδη) και αυτά συνιστούν όλη την ύλη. Και η ψυχή και το πνεύμα 
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αποτελούνται από τις άτομες γραμμές και είμαστε είδωλα και απεικονίσεις των δινουμένων ατόμων γραμμών. 

Άϋλος ελκυστής έλκει τις άτομες γραμμές και γίνονται τα σωμάτια τα οποία αποτελούν όλο το σύμπαν. 

Υπάρχει νομοτέλεια στην ύλη και όλα γίνονται κατ’ ανάγκη.    

 

     Σιμπλίκιος, περί ουρανού 294, 33: 

     «Δημόκριτος ηγείται την των αϊδίων φύσιν είναι μικράς ουσίας πλήθος απείρους. Ταύταις δε τόπον άλλον 

υποτίθησιν άπειρον τώι μεγέθει. Προσαγορεύει δε τον μεν τόπον τοίσδε τοις ονόμασι τώι τε κενώι και τώι ουδενί 

και τώι απείρωι, των δε ουσιών εκάστην τώι τε δενί και τώι ναστώι και τώι όντι. Νομίζει δε είναι ούτω μικράς 

τας ουσίας, ώστε εκφυγείν τας ημετέρας αισθήσεις. Υπάρχειν δε αυταίς παντοίας μορφάς και σχήματα παντοία και 

κατά μέγεθος διαφοράς. Εκ τούτων ουν ήδη καθάπερ εκ στοιχείων γεννάι και συγκρίνει τους οφθαλμοφανείς και 

τους αισθητούς όγκους. Στασιάζειν δε και φέρεσθαι εν τώι κενώι διά τε την ανομοιότητα και τας άλλας ειρημένας 

διαφοράς, φερομένας δε εμπίπτειν και περιπλέκεσθαι περιπλοκήν τοιαύτην, ή συμψαύειν μεν αυτά και πλησίον 

αλλήλων είναι ποιεί, φύσιν μέντοι μίαν εξ εκείνων κατ’ αλήθειαν ουδ’ ηντιναούν γεννάι.». 

 

     «Ο Δημόκριτος νομίζει η φύση των αιωνίων οντοτήτων , αποτελείται από μικρές ουσίες άπειρες. Αυτές 

προϋποθέτουν άλλο χώρο, άπειρο σε μέγεθος. Ονομάζει τον χώρο αυτό με αυτά τα ονόματα, κενό, μηδέν και 

άπειρο και από τις ουσίες καθεμία ονομάζει δεν (=πράγμα, είναι οι άτομες γραμμές) και πυκνό και ον. Θεωρεί 

ότι είναι μικρές οι ουσίες, ώστε να διαφεύγουν από τις αισθήσεις μας. Ότι υπάρχουν σε πολλές μορφές και 

σχήματα διάφορα και έχουν διαφορές κατά μέγεθος. Από αυτές τις ουσίες γεννιούνται τα στοιχεία και τα 

συγκρίνομε με τους οφθαλμοφανείς και αισθητούς όγκους. Περιφέρονται γύρω από σταθερό σημείο (σ.σ. 

ελκυστή) στο κενό, επειδή είναι ανόμοιες και έχουν τις λεγμένες διαφορές, περιφερόμενες δε εμπίπτουν και 

περιπλέκονται τέτοια περιπλοκή, ώστε αγγίζει η μία την άλλη και είναι πλησίον, η δε φύση είναι λοιπόν μία  

και προέρχεται από αυτές τις ουσίες (τις άτομες γραμμές) αλήθεια και δεν γεννά κάποια από αυτές.» 

 

      Κατά τον Σιμπλίκιο, ο Δημόκριτος θεωρεί ότι τα μόρια της φύσης είναι αιώνια και αποτελούνται από 

μικρές ουσίες (άτομες γραμμές). Θεωρεί ότι το κενό προσδιορίζει χώρο όπου δομείται η ύλη και είναι το 

μηδέν, αφού «δεν» θεωρεί τις άτομες γραμμές από όπου ξεκινά η ύλη και «μηδέν» είναι η απουσία ύλης ,το 

κενό. Αυτές περιφέρονται γύρω από σταθερό σημείο που έλκει αυτές και η μία φύση αποτελείται από αυτές.                

 

     Σιμπλίκιος, Φυσικά 28, 15 : 

     «Παραπλησίως δε και ο εταίρος αυτού Δημόκριτος ο Αβδηρίτης (σ.σ.του Λευκίππου), αρχάς έθετο το πλήρες 

και το κενόν, ών το μεν ον το δε μη ον εκάλει. Ως ύλην τοις ούσι τας ατόμους υποτιθέντες τα λοιπά γεννώσι ταις 

διαφοραίς αυτών.». 

 

     «Παράλληλα δε και ο εταίρος αυτού ο Δημόκριτος ο Αβδηρίτης, έθεσε σαν αρχές το πλήρες και το κενό. 

Και το πλήρες καλούσε ον, το κενό καλούσε μη ον. Ως ύλη του πλήρους  (των όντων) υπέθεσαν τις άτομες 

γραμμές.» 
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     Αριστοτέλης, περί γεννήσεως και φθοράς, Α231a  13 : 

     «Έσται γαρ τι ου διηρημένον , ήν δε πάντηι διαιρετόν. Αλλά μην ει μηδέν έσται σώμα μηδέ μέγεθος, διαίρεσις 

δ’ έσται, ή εκ στιγμών έσται, και αμεγέθη εξ ων σύγκειται, ή ουδέν παντάπασιν, ώστε κάν γίγνοιτο εκ μηδενός κάν 

είη συγκείμενον και το παν δη  ουδέν αλλ’ ή φαινόμενον.». 

 

     «Διότι υπάρχει κάτι που δεν διαιρείται , ήταν δε πάντα διαιρούμενο (σ.σ. το σώμα). Αλλά όμως εάν δεν 

υπάρχει σώμα, ούτε μέγεθος (αδιαίρετο), υπάρχει διαίρεση, ή υπάρχουν στιγμές (άτομες γραμμές) που είναι 

αμεγέθη και από τις οποίες αποτελείται το σώμα, ή  υπάρχει το τίποτε (κενό) που αποτελεί την φύση, ώστε και 

αν ήθελε να γίνουν από το μηδέν και αν είναι συγκείμενα (σ.σ. τα σώματα). Και το σύμπαν να είναι συνολικά 

μηδέν (σ.σ. ίσο θετικό υποσύμπαν και ίσο αρνητικό) και να είναι ορατό.». 

 

     Θεωρούνται λοιπόν οι άτομες γραμμές ως αδιαίρετες και συνιστούν τα σώματα. Κενό και άτομες γραμμές 

αποτελούν το σύμπαν και οι άτομες γραμμές συνιστούν σώματα, που τα μισά έχουν θετική μάζα στο θετικό 

υποσύμπαν και τα άλλα μισά αρνητική (σύνολο μηδέν). 

     Οι άτομες που αναφέρονται από τον Δημόκριτο, είναι σχεδόν σε επαφή ώστε να σχηματίζουν τις άτομες 

γραμμές που υποστηρίζει ο Αριστοτέλης. 

 

  

    Γαληνός, περί Ιποκράττους, ΣΤ  I  2 : 

     «.... κατά την αλήθειαν δεν και μηδέν εστι τα πάντα. Και γαρ αύ και τουτ’ είρηκεν αυτός, «δεν» μεν τας 

ατόμους ονομάζων, «μηδέν» δε το κενόν. Αι μεν ουν άτομοι σύμπασαι σώματα ούσαι σμικρά χωρίς ποιοτήτων 

εισί, το δε κενό χώρα τις εν ήι φερόμενα ταυτά τα σώματα άνω τε και κάτω...». 

 

     «αληθινά «δεν» και «μηδέν» είναι τα πάντα. Και πάλι αυτό είπε, ότι «δεν» είναι οι άτομες (γραμμές) και 

«μηδέν» το κενό. Και μεν οι άτομες όλες είναι σώματα μικρά, χωρίς να έχουν ποιότητες, το δε κενό είναι 

χώρος, στον οποίο περιφέρονται τα σώματα άνω και κάτω….» 

 

     Επί τη ευκαιρία, σημειώνεται ότι ο Ηράκλειτος μίλησε για γένεση και απαξίωση της ύλης σε πυρ, οπότε 

υπάρχει σταθερότητα, ενώ ο Δημόκριτος μίλησε για γένεση ύλης χωρίς απαξίωση, οπότε έχουμε την διαρκή 

δημιουργία. 

     Ο Δημόκριτος ήταν ενδεχομένως υλιστής και είναι παράδοξο ότι πίστευε στην εκ μηδενός γένεση και 

διαρκή δημιουργία, ενώ ο ένθεος Ηράκλειτος σε διατήρηση της μάζας (πύρωση- εκπύρωση). 

 

                                     Ο ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ   

 

     Για τον Αναξαγόρα ο Διογένης Λαέρτιος θα πει , ΙΙ 6-15: 
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     « ούτος ήκουσεν Αναξιμένους , και πρώτος τηι ύληι νουν επέστησεν, αρξάμενος ούτω του συγγράμματος, ό 

έστιν ηδέως και μεγαλοφώνως ηρμηνευμένον. «πάντα χρήματα ην ομού. Είτα νους ελθών αυτά  διεκόσμησεν».  

Παρό και Νους επεκλήθη και φησί περί αυτού Τίμων εν τοις Σίλλοις ούτω: 

             « Και που Αναξαγόρην φασ’ έμμεναι , άλκιμον ήρω Νουν, 

              Ότι γη νόος αυτώι, ός εξαπίνης επεγείρας πάντα συνεσφήκωσαν 

              Ομού τεταραγμένα πρόσθεν…» 

Καθάπερ γαρ εκ των ψηγμάτων λεγομένων τον χρυσόν συνεστάναι, ούτως εκ των ομοιομερών μικρών σωμάτων 

το παν συγκεκρίσθαι. Και νουν μεν αρχήν κινήσεως.».     

     

     « αυτός άκουσε τον Αναξιμένη και πρώτος στην ύλη το νουν κατέστησε, που άρχισε έτσι το σύγγραμμα, το 

οποίο γλυκά και μεγαλοφώνως αφού ερμηνεύτηκε.      « όλα τα έργα που έγιναν με το χέρι του θεού, ήταν μαζί. 

Έπειτα επήλθε ο νους και τα έβαλε σε τάξη». Από το οποίο και νους αποκλήθηκε και αναφέρει για αυτόν  ο 

Τίμων στους Σίλλους έτσι: 

         «Και κάπου είπαν ότι ο Αναξαγόρας υποστηρίζει, ισχυρού ήρωα Νουν 

         Ό τι σ’ αυτόν υπάρχει ο νους της γης, ο οποίος ξαφνικά επέδρασε και όλα διείπε  

         Τα  οποία πριν ήταν μαζί και χαώδη» 

Διότι όπως ακριβώς λένε  ότι από ψήγματα (μόρια) ο χρυσός συνίσταται, έτσι και από άτομα μικρά σώματα το 

παν αποτελείται. Και ο νους είναι η αρχή (η αιτία) της κίνησης.». 

 

     Ο Νους έβαλε σε τάξη τα άτομα (ομοιομερή)  και δημιουργήθηκε το σύμπαν και είναι αιτία της κίνησης. 

 

     Και ο Σιμπλίκιος στα «Φυσικά» ,θα αναφέρει: 

     « …πρώτος μετέστησε τας περί των αρχών δόξας και την ελλείπουσαν αιτίαν ανεπλήρωσε, τας μεν σωματικάς 

απείρους ποιήσας. Πάντα γαρ τα ομοιομερή, οίον ύδωρ ή πυρ ή χρυσόν, αγέννητα μεν είναι και άφθαρτα, 

φαίνεσθαι δε γινόμενα και απολλύμενα συγκρίσει και διακρίσει μόνον, πάντων μεν εν πάσιν ενόντων, εκάστου δε 

κατά το επικρατούν εν αυτώι χαρακτηριζομένων..  

…της δε κινήσεως και της  γενέσεως αίτιον επέστησε τον νουν ο Αναξαγόρας, υφ’ ού διακρινόμενα τους τε 

κόσμους και την των άλλων φύσιν εγέννησαν. Και ούτω μεν ,φησί, λαμβανόντων δόξειεν αν ο Αναξαγόρας τας 

μεν υλικάς αρχάς απείρους ποιείν, την δε της κινήσεως και της γενέσεως αιτίαν μίαν τον νουν. Ει δε τις την μίξιν 

των απάντων υπολάβοι μίαν είναι φύσιν αόριστον και κατ’  είδος και κατά μέγεθος, συμβαίνει δύο τας αρχάς 

αυτόν λέγειν την τε του απείρου φύσιν και τον νουν. Ώστε φαίνεται τα σωματικά στοιχεία παραπλησίως ποιών 

Αναξιμάνδρωι. 

….έπειτα τι διά τούτο λέγειν  είναι πάντα εν παντί, διότι και εν μεγέθει και εν σμικρότητι άπειρα, και ούτε το 

ελάχιστον ούτε το μέγιστον έστι λαβείν, ουχ ικανόν προς πίστιν.».                             

 

     «…πρώτος μετήλθε στις θεωρίες περί των αρχών του σύμπαντος και την αιτία που έλλειπε αναπλήρωσε και 

τις σωματικές έκανε άπειρες. Επειδή όλα τα άτομα, όπως τα έχουν το νερό, η φωτιά ή ο χρυσός, ότι είναι 



22 
 

 22

αγέννητα και άφθαρτα, φαίνονται δε ότι γίνονται και χάνονται με σύγκριση και διάκριση μόνο, όλων (των 

ατόμων) υπαρχόντων μέσα σε όλα, καθένα δε χαρακτηρίζεται από αυτό που επικρατεί σε αυτό…  

…. Της δε κίνησης και της γένεσης αίτιο κατέστησε τον νου ο Αναξαγόρας, υπό του οποίου ξεχώρισαν (τα 

άτομα) και τους κόσμους και την φύση των άλλων γέννησαν. Και έτσι μεν, ισχυρίζεται, ότι έλαβαν χώρα 

θεωρεί ο Αναξαγόρας, τις μεν υλικές αρχές κάνοντάς τες άπειρες, την αιτία της κίνησης και της γένεσης μία, 

τον νουν. Εάν δε κάποιος εκλάβει ότι είναι μία η φύση αόριστος και στο είδος και στο μέγεθος , αυτό 

συμβαίνει γιατί αυτός δύο λέγει ότι είναι οι αρχές και η φύση του απείρου και ο νους. Ώστε φαίνεται ότι τα 

σωματικά (υλικά) στοιχεία, κοντινά προς τον Αναξίμανδρο έχουν θεωρία. 

…. Έπειτα το να λέγει ότι γι’ αυτό είναι όλα μέσα σε όλα, επειδή είναι απείρως μεγάλο το σύμπαν και 

υπάρχουν απείρως μικρά (απειροστά) και ότι ούτε το μικρότατο ούτε το μέγιστο μπορούμε να θεωρήσουμε, 

γιατί δεν είναι δυνατό να το αποδεχτούμε (να το καταλάβουμε). 

     Θεωρεί ο Αναξ. Τα άτομα άφθαρτα, αλλά θεωρεί και γένεση της ύλης από τον νου, οπότε τα άτομα σαν 

άφθαρτα υπάρχουν παράλληλα του νου. 

 

 

 

     Και ο Ιππόλυτος, στο «περί αιρέσεων έλεγχος», θα πει: 

     «…ούτος έφη την του παντός αρχήν νουν και ύλην, τον μεν νουν ποιούντα, την δε ύλην γινομένην. Όντων γαρ 

ομού, νους επελθών διεκόσμησεν. Τας δ’ υλικάς αρχάς απείρους υπάρχειν και τας σμικροτέρας αυτών άπειρα 

λέγει. Κινήσεως δε μετέχειν τα πάντα ην του νου κινούμενα συνελθείν τε τα όμοια».    

 

     «… αυτός είπε ότι η αρχή του παντός είναι ο νους και η ύλη, ο μεν νους δημιουργεί, η δε ύλη γίνεται. Γιατί 

τα όντα ήταν μαζί και αφού επέδρασε ο νους τα έβαλε σε τάξη. Οι δε υλικές αρχές είναι άπειρες και τα 

απειροστά της ύλης είναι άπειρα. Στην κίνηση μετέχουν τα πάντα και ήταν από τον νου κινούμενα και 

συνερχόμενα τα άτομα.» 

 

     Ο Αριστοτέλης θα πει για τον Αναξαγόρα, «Φυσικά»  203a: 

     «… και δείκνυσιν ότι ου μόνον το όλον μίγμα άπειρον ανάγκη τώι μεγέθει λέγειν αυτόν, αλλά και εκάστην 

ομοιομέρειαν ομοίως τώι όλωι πάντα έχουσαν ενυπάρχοντα, και ου δε άπειρα μόνον αλλά και απειράκις άπειρα. 

Αλλά και εις μεν την τοιαύτην έννοιαν ο Αναξαγόρας ήλθεν ηγούμενος μηδέν τε εκ του μη όντος γίνεσθαι και παν 

υπό ομοίου τρέφεσθαι. Ορών ουν παν εκ παντός γινόμενον, ει και μη αμέσως αλλά κατά τάξιν.». 

 

«…. Και αποδεικνύει ότι όχι μόνο το όλο είναι μίγμα άπειρο με το μέγεθος αναγκαστικά αυτός λέγει, αλλά και 

κάθε άτομο ομοίως υπάρχει μέσα στο όλο και δεν είναι μόνο άπειρα, αλλά άπειρες φορές άπειρα. Αλλά και σ’ 

αυτή μεν την τέτοια έννοια ήλθε ο Αναξαγόρας, αντιπροσωπεύοντας ότι και το μηδέν από μη ον γίνεται ύλη 

και κάθε τι  τρέφεται από όμοιο. Αφού έβλεπε ότι το καθένα γίνεται από το παν , αν και όχι άμεσα αλλά από 

νομοτέλεια.». 
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     Τα ομοιομερή, οι άτομες του Δημόκριτου, είναι απείρως άπειρες και υπάρχουν μέσα στο όλο. Και το μηδέν, 

το κενό, γίνεται ύλη (ον) από μη ον. Διαπιστώνουμε άφθαρτα και αγέννητα άτομα, αλλά και γένεση από το 

μηδέν (το κενό), δηλαδή γεννιούνται με την ιδιότητα του αφθάρτου. 

 

 

 

     Και ο Αέτιος θα αναφέρει, I 3, 5: 

«… αρχάς των όντων τας ομοιομερείας απεφήνατο, εδόκει γαρ αυτώι απορώτατον είναι, πως εκ του μη όντος 

δύναταί τι γίνεσθαι ή φθείρεσθαι εις το μη ον.». 

 

«…απεφάνθη ότι αρχές των όντων είναι οι ομοιομέρειες (άτομα), και φαίνονταν σ’ αυτόν ότι είναι πολύ 

δύσκολο. Πως από μη ον (από το κενό) μπορούσε κάτι να γίνει και να φθείρεται στο μη ον.». 

 

      Πάλι ο Αέτιος θα πει, Ι 29,7: 

      « λέγει δε ούτός γε μηδέν των γινομένων γίγνεσθαι καθ’ ειμαρμένην, αλλά είναι κενόν τούτο τούνομα.» 

      

      « λέγει δε αυτός βέβαια, ότι τίποτε από όσα γίνονται, γίνονται μοιραία, αλλά το όνομα εκείνου από το 

οποίο γίνονται είναι το κενό». 

 

     Ο Αριστοτέλης, Φυσικά, θ5 256b 24: 

     « διό και Αναξαγόρας ορθώς λέγειν τον νουν απαθή φάσκων και αμιγή είναι, επειδήπερ κινήσεως αρχήν αυτόν 

ποιεί είναι. Ούτω γαρ αν μόνως κινοίη ανίνητος ων και κρατοίη αμιγής ών.». 

 

     «  για το οποίο ορθώς ότι λέγει ο Αναξαγόρας απαθή τον νου αφού ισχυρίζεται και αμιγή ότι είναι, επειδή 

ακριβώς γίνεται η αρχή της κίνησης. Διότι έτσι  αν ήθελε κινήσει από μόνος του, ενώ είναι ακίνητος και ήθελε 

κρατεί όντας αμιγής.» 

 

      Και ο Αέτιος Ι 7,5 λέγει: 

     «ο δε Αναξαγόρας φησίν, ως ειστήκει κατ’ αρχάς τα σώματα, νους δε αυτά διεκόσμησε θεού και τας γενέσεις 

των όλων εποίησεν… νουν κοσμοποιόν τον θεόν.». 

 

     « ο δε Αναξαγόρας λέγει, όπως στέκονται τα σώματα σύμφωνα με τις αρχές, νους θεού αυτά έβαλε σε τάξη 

και πραγματοποίησε τις γενέσεις αυτών..ο θεός είναι νους κοσμοποιός.». 

      Ο Αριστοτέλης «περί ψυχής» 203a: 

     «ομοίως δε και Αναξαγόρας ψυχήν είναι λέγειν την κινούσαν, και ει τις άλλος είρηκεν, ως το παν εκίνησε 

νους.».  
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     «όμοια και ο Αναξαγόρας λέγει ότι η ψυχή είναι αυτή που κινεί και εάν είπε κάποιος άλλος, σαν να  κίνησε 

το παν ο νους.». 

 

 

 

                    ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ (του) ΠΥΡΗΤΟΣ (ο) ΕΛΕΑΤΗΣ : 

                                     ΑΠΟΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

  

                                ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

 

     Ασφαλώς υλισμός είναι μία αυτόνομη ύλη χωρίς αρχή και τέλος. Αρχή σημαίνει ότι όταν από κάτι προήλθε 

η ύλη  αυτό είναι θεός. Ακόμη και αν (και) προήλθε από το κενό , αυτό είναι Θεός, αφού γεννά ή δημιουργεί. 

Και αν ο Θεός είναι κάποιος γεράκος που κινεί το ραβδί, το κενό γονιμοποίησε. «Εκ του μη όντος εμάς 

παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησας πάλι», θα γράψει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην λειτουργία του. 

     Αν λοιπόν αποδεχτούμε τον Θεό και αν μυηθούμε στους λόγους των μυστών, θα ξεχάσουμε εκείνο τον 

γεράκο με το ραβδί και θα ανασύρουμε στην μνήμη την ξεχασμένη γνώση του γίγαντα, του Παρμενίδη, αλλά 

εσείς γνωρίζετε πιο νέους μύστες και θα σας θυμίσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. «Άπειρο το θείον 

και ακατάληπτον και τούτο μόνο κατανοητό, η απειρία και ακαταληψία». Και στην λειτουργία του 

Χρυσοστόμου θα παρακολουθήσατε: «…(ο Θεός) απερινόητος , ακατάληπτος, σύ ων ωσαύτως ων και τω 

πνευματί σου τω αγίω». 

     Όταν  δεν μπορούμε να ορίσουμε, να προσδιορίσουμε, αποφάσκουμε. Αποφατική θεολογία είναι ο 

προσδιορισμός του θεού με τι δεν είναι, είναι άπειρος, ακατάληπτος , απερινόητος, α-νόητος, απροσδιόριστος, 

γνόφος (σύννεφο) αγνωσίας κατά τον Διονύσιο  Αρεοπαγίτη. 

     Πάντοτε είχα την απορία, από πού ξεκίνησε η αποφατική θεολογία; Και όπως όλα ξεκίνησαν εκεί, στον 

θύλακα των γιγάντων του πνεύματος, εκεί που θεμελιώθηκε η γνώση και έχει ελπίδα ο άνθρωπος ότι θα 

επιβιώσει νικητής. Ο πρώην υλιστής, ο Παρμενίδης , θα αποκαλυθφεί μέσα στο ομώνυμο έργο του Πλάτωνα 

(Παρμενίδης), να εξελίσσεται σε έναν κραταιό ένθεο και δημιουργό της αποφατικής θεολογίας. Σεις βέβαια, θα 

αποκρούσετε τους αλήτες εκείνους, που αρνούνται την Ελληνοκεντρική καταγωγή της Χριστιανικής θεολογίας  

και γνωρίζουν και θα καταδικάσετε στην συνείδησή σας, τους υποτιθέμενους  μεγάλους ,ανθέλληνες όμως, 

αυτοκράτορες Θεοδόσιο  και Ιουστινιανό, που έκλεισαν τις φιλοσοφικές σχολές  και βρήκαν την ευκαιρία οι 

ανθέλληνες οπαδοί της συνομωσίας, να διακυρήξουν ότι ο Χριστιανισμός είναι μία Εβραϊκή θρησκεία. 

     Και σεις, είτε είστε Έλληνες είτε όχι, θα είστε περήφανοι γιατί εκεί, στην Ελλάδα των προσωκρατικών και 

των έπειτα, αποκτήθηκε μέσα από την κατάληψη της γνώσης, το δικαίωμα να ελπίζουμε ότι θα επιβιώσουμε. 

Και οι παρεξηγημένοι και συκοφαντημένοι εκείνοι γίγαντες, θα αναφωνούν ότι προσπάθησαν  να σμιλεύσουν 

ένα καλύτερο κόσμο, τον κόσμο της ελπίδας όπου το καλό θα κυριαρχήσει. Και θα ήσασταν αχάριστοι να μην 

τους αναγνωρίσετε την καταλυτική τους παρουσία, όταν μετά την υποδούλωση στους Ρωμαίους, ο κόσμος 
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διασκέδαζε βλέποντας να καίνε δούλους στα θέατρα, και κει, στον κόσμο των φιλοσόφων διασκέδαζε με 

Σοφοκλή , Ευριπίδη κλπ. Και σεις θα είστε άδικοι να μην καταλογίσετε, ότι ό,τι έμεινε πίσω από την θηριωδία 

των αυτοκρατόρων, έσβησε μέσα στην 400χρονη δουλεία. Και τώρα, η μνήμη που είναι ενταμιευμένη μέσα 

στο DNA ξυπνά και επαναφέρει την γνώση και ίσως   την εξελίσσει. 

                                                                                            

                ΕΝΑΣ ΥΛΙΣΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΛΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ 

 

     Δεν έχω μπροστά μου τις ημερομηνίες γέννησης των φιλοσόφων. Αν ο Παρμενίδης έκανε την θεωρία του ( 

την αρχική), πριν τους ένθεους Ηράκλειτο και Πυθαγόρα. Κάτι μου λέει όμως ότι η συστηματική σκέψη 

ξεκίνησε από τον υλισμό. Ας εξετάσουμε όμως αποσπάσματα από τα διασωθέντα τμήματα του φιλοσοφικού 

ποιήματος του Παρμενίδη, τα οποία βρήκα στο εξαίρετο βιβλίο «Περί Φύσιος» του Παρμενίδη, με σχόλια του 

καθηγητή Γ. Καραγιάννη: 

 

8 «εξ εμέθεν ρηθέντα. Μόνος δ’ έτι μύθος οδοίο λείπεται ως έστιν. Ταύτηι δ’επί σήματ’ έασι πολλά μάλ’, ως 

αγένητον εόν και ανώλεθρον έστιν, έστι γαρ ουλομελές τε και ατρεμές ηδ’ατέλεστον. Ουδέ ποτ’ ήν ουδ’ έσται, επεί 

νυν έστιν ομού παν, έν, συνεχές. Τίνα γαρ γένναν διζήσεαι αυτού; πη πόθεν αυξηθέν; ουδ’ εκ μη όντος εάσω 

φάσθαι σ’ουδέ νοείν. Ου γαρ φατόν ουδέ νοητόν έστιν όπως ουκ έστι. Τι δ’αν μιν και χρέος ώρσεν ύστερον ή 

πρόσθεν, του μηδενός αρξάμενου φυν; ούτως ή πάμπαν πελέναι χρεών εστιν ή ουχί. Ουδέ ποτ’εκ μη εόντος 

εφήσει πίστιος ισχύς γίγνεσθαι τι παρ’ αυτό. Του είνεκεν ούτε γενέσθαι ούτ’ όλλυσθαι ανήκε…η δε κρίσις περί 

τούτων εν τώδ’ έστιν. Έστιν ή ουκ έστιν…. Πως δ’αν έπειτ’απόλοιτο εόν;πως δ’αν και γένοιτο; ει γαρ έγενετ’ουκ 

έστι, ουδ’εί ποτε μέλλει έσεσθαι. Τως γένεσις μεν απέσβεσται και άπυστος όλεθρος. Ουδέ διαιρετόν εστιν, επεί 

παν εστιν ομοίον». 

 

«λεχθέντα από μένα. Όπως έχει μόνος ο μύθος και οδεύει υπολείπεται. Με αυτή την οδό, είναι πολλά σημεία 

κατ’εξοχήν, ότι το ον είναι αγέννητο και ακατασκεύαστο, διότι είναι όλο, ακίνητο και χωρίς τέλος. Ούτε ποτέ 

ήταν, ούτε θα είναι, επειδή τώρα είναι ολόκληρο το παν ένα και συνεχές.  Διότι ποια γέννηση έγινε σε αυτό; 

πότε και από πού εξελίχθηκε; ούτε από το μη ον θα σε αφήσω να νοείς ότι έγινε. Ούτε ορίζεται ούτε είναι 

νοητό, επειδή είναι μη είναι. Τι μας υποχρεώνει να σπρωχτούμε να δεχτούμε  ότι πρώτα ή ύστερα γεννήθηκε με 

αρχή από το μηδέν; Έτσι ή ολόκληρο υπάρχει ή όχι. Ούτε ποτέ θα ισχύσει πίστη ότι από μη όν γίνεται και από 

αυτό. Και για αυτό, ούτε ότι γεννήθηκε ,ούτε ότι θα καταστραφεί ανήκει… η δε κρίση για αυτά    αυτή είναι: ή 

υπάρχει ή όχι το ον. … πως θα χαθεί αφού υπάρχει; (θυμηθείτε την αρχή της αφθαρσίας της ύλης , σ’ αυτή 

πίστευε)  και πως ήθελε γεννηθεί; εάν έγινε, δεν υπάρχει, ούτε μέλει να υπάρχει (αυτό το λέει γιατί πίστευε ότι 

είναι ακίνητο το ον και συνεπώς δεν εξελίσσεται και αν γεννήθηκε δεν θα υπάρχει). Στην γένεση αντιστοιχεί 

απόσβεση και καταστροφή. Ούτε είναι διαιρετό, γιατί θα είχε όμοια.» 

 

     Χάριν λακωνικότητας θα αποφύγουμε να παραθέσουμε περισσότερα αποσπά-σματα, για να δείξουμε ότι ο 

Παρμενίδης ήταν στα νεανικά του χρόνια υλιστής. Θα πρέπει να έχετε ήδη πεισθεί. Σημειώνεται ότι συνδίαζε 
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τον υλισμό με το αγέννητο, την ακινησία και ότι δεν είναι διαιρετή η ύλη και υπάρχει στο παρόν. Δεν είναι 

τυχαία αυτά. Και αν οι σύγχρονοι υλιστές περί το κενό τυρβάζουν, εκείνος ήξερε ότι διαιρετότητα της ύλης, 

σημαίνει ότι τα μέρη κινούνται, ότι έχουν εξέλιξη, αρχή . Έτσι η ύλη έπρεπε να είναι συνεχής και ακίνητη όταν 

την εξέταζε στην ολότητα. 

     Το πρόβλημα που είχε ο Παρμενίδης ο υλιστής, ήταν τι κάνουμε με την νόηση και την σκέψη. Έτσι θα πεί: 

 

      5«το γαρ αυτό νοείν έστιν τε και είναι» ή 

   30 «ταυτόν δ’ εστί νοείν τε και ούνεκεν έστι νόημα» 

 

που σημαίνουν: «διότι είναι το ίδιο να νοείς πράγμα το οποίο υπάρχει και είναι είναι (ύλη)», «ταυτίζεται και το 

να νοείς και εκείνο για το οποίο υπάρχει το νόημα (η ύλη). 

 

 

 

 

     Ο Πλούταρχος στους Στρωματείς θα αναφέρει για τον Παρμενίδη: 

 

      «…είναι γαρ αυτό μούνον μονογενές τε…αγένητον. Γένεσιν δε των καθ’ υπόληψιν ψευδή δοκούντων είναι. 

Και τας αισθήσεις εκβάλλει εκ της αληθείας. Φησί δε ότι εί τι παρά το ον υπάρχει, τούτο ουκ έστιν όν. το δε μη όν 

εν τοις όλοις ουκ έστιν. Ούτως ούν το όν αγένητον απολείπει…» 

 

     «…επειδή είναι το ον μόνο και μονογενές… είναι αγέννητο. Είναι δε η γένεση ψευδής αντίληψη για όσους 

την αποδέχονται. Και τις αισθήσεις  αποβάλλει στην απόπειρα γνώσης της αλήθειας. Ισχυρίζεται δε ότι εάν 

κάτι υπάρχει έξω από το ον (ύλη), αυτό δεν υπάρχει. Το μη ον ολοκληρωτικά δεν υπάρχει. Έτσι απολείπει το 

ον αγέννητο…» 

 

     Σημειώστε, ο Παρμενίδης υλιστής εξαφάνισε και το μη ον, δηλαδή τις άϋλες ιδέες, αλλά και το κενό και την 

ιδέα του Ηρακλείτειου Λόγου. Δεν θα πρέπει να ζητήσετε παράθεση κειμένων, υπάρχουν, όμως αδιαίρετη και 

συνεχής ύλη, προϋποθέτει «απουσία» του κενού και τότε και οι άϋλες ιδέες που θα υπάρχουν; 

                                                                                                                                    

                    ΣΚΥΒΟΝΤΑΣ ΕΥΛΑΒΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟ 

 

      Ήταν ο Παρμενίδης 65 χρονών, ο Ζήνων 40 και ο Σωκράτης νεαρότατος, όταν συναντήθηκαν και έκαναν 

τον διάλογο. Πρόκειται φυσικά για το έργο «Παρμενίδης» του Πλάτωνος, που μαζί με τα «Φυσικά»» του 

Αριστοτέλη και το «Περί των αρεσκόντων φιλοσόφοις φυσικών δογμάτων επιτομή» του Πλουτάρχου, ίσως 

είναι τα σπουδαιότερα έργα που έγραψε ανθρώπινο χέρι.  Ώριμος πλέον ο Παρμενίδης  θα διδάξει στον νεαρό 

Σωκράτη: 
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     131 d« όρα γαρ φάναι. Ει αυτό το μέγεθος μεριείς και έκαστον των πολλών μεγάλων μεγέθους μέρει 

σμικροτέρω αυτού του μεγέθους μέγα έσται, άρα ουκ άλογον φανείναι;... αλλά του σμικρού  μέρος τις ημών έξει, 

τούτου δε αυτού το σμικρόν μείζον έσται άτε μέρους εαυτού όντος, και ούτω δη αυτό το σμικρόν μείζον έσται. Ώ 

δ’αν προστεθή το αφαιρεθέν, τούτο σμικρότερον έσται αλλ’ού μείζον ή πριν.» 

 

     «Κοίτα να δεις. Εάν διαιρέσεις το μέγεθος σώματος και κάθε ένα των πολλών μεγάλων μεγεθών σε μέρη 

μικρότερα , είναι σπουδαιότερα των μεγάλων, δεν φαίνεται λογικό; … αλλά το μικρό μέγεθος αν έχει κάποιος 

από μας, είναι σπουδαιότερο του μεγαλυτέρου ως μέρους του, και έτσι λοιπόν το μικρό μείζον θα είναι. Στο 

(μεγαλύτερο) και αν προστεθεί αυτό που αφαιρέθηκε, αυτό είναι μικρότερο αλλά όχι σπουδαιότερο όπως 

πριν.» 

 

     Θα έχετε διαπιστώσει! Ο Παρμενίδης εγκατέλειψε την συνέχεια και αδιαιρετότητα της ύλης! Να δείτε τι 

λέει και για τις ιδέες: 

 

     132 «Οίμαι σε εκ του τοιούδε έν έκαστον είδος οίεσθαι είναι. Όταν πολλ’ άττα μεγάλα σοι δόξη είναι, μία τις 

ίσως δοκεί ιδέα η αυτή είναι επί πάντα ιδόντι, όθεν έν το μέγα ηγή είναι.» 

 

       «Νομίζω ότι εσύ δέχεσαι από τα ανωτέρω, ότι υπάρχει για το καθένα ένα είδος.  Όταν σου φανούν ότι 

είναι σπουδαία, ίσως μία ιδέα καραδοκεί  για να γνωρίσουμε τα πάντα, από το οποίο ένα το μεγάλο οδηγείται 

ότι είναι.» 

 

     133c « ουκούν και όσαι των ιδεών προς αλλήλας εισίν αί εισίν, αυταί προς αυτάς την ουσίαν έχουσιν…» 

 

     « λοιπόν και όσες από τις ιδέες μεταξύ τους είναι όπως είναι, αντιστοιχεί σε αυτές ουσία (ύλη)..». 

 

     Και θα πει ο Παρμενίδης: 

 

     134c « ουκούν είπερ τι άλλο αυτής επιστήμης  μετέχει, ουκ αν τινά μάλλον ή Θεόν φαίης έχειν την 

ακριβεστάτην επιστήμην;» 

 

     « λοιπόν εάν κάτι άλλο μετέχει της επιστήμης, όχι κάποιον άλλο παρά τον Θεό ήθελες ισχυρισθεί ότι έχει 

την ακριβέστατη επιστήμη.» 

 

     Ο Παρμενίδης λοιπόν μιλά για ιδέες και Θεό, εγκαταλείπει τις θέσεις ανυπαρξίας του  μη Είναι. Και 

συνεχίζει ο Παρμενίδης: 
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     134 d « Ουκούν ει παρά τω Θεώ αύτη εστίν η ακριβεστάτη δεσποτεία και αύτη η ακριβεστάτη  επιστήμη, 

ούτ’αν η δεσποτεία η εκείνων ημών ποτέ αν δεσπόσειεν, ούτ’αν επιστήμη ημάς γνοίη ουδέ τι άλλο των παρ’ ημίν, 

αλλά ομοίως ημείς τε εκείνων ουκ άρχομεν τη παρ’ ημίν αρχή ουδέ γιγνώσκομεν του Θείου ουδέν τη ημετέρα 

επιστήμη…» 

 

     « Λοιπόν εάν παρά τον Θεό αυτή είναι η ακριβέστατη επίγνωση και αυτή η ακριβέστατη επιστήμη, ούτε 

μπορεί η επίγνωση εκείνων (θεών) να γίνει επίγνωση δική μας, ούτε μπορεί η επιστήμη να μας γνωρίσει τίποτε 

άλλο σε μας, αλλά και εμείς εκείνων δεν εξουσιάζομε στην δική μας εξουσία, ούτε γνωρίζουμε του Θείου 

τίποτε στη δική μας επιστήμη….»      

 

     Σας υποσχεθήκαμε την αποφατική Θεολογία του Παρμενίδη. Πήρατε ήδη μία γεύση. 

 

      136b « Και περί του ανομοίου ο αυτός λόγος και περί κινήσεως και περί στάσεως και περί γενέσεως και 

φθοράς και περί αυτού του είναι και του μη είναι.» 

 

     « και περί του ανόμοιου υπάρχει ο ίδιος λόγος και περί κινήσεως και στάσεως και γένεσης και φθοράς και 

περί αυτού του είναι και του μη είναι.» 

 

      Αποδοχή κίνησης, γένεσης και μη είναι, αλλά και του Λόγου, τι άλλο θέλετε για τον ώριμο φιλόσοφο 

Παρμενίδη, τον ένθεο πλέον. 

 

    137d «ουκούν ει μηδέν μέρος έχει,  ούτ’ άν αρχήν ούτε τελευτήν ούτε μέσον  έχοι. Μέρη γαρ αυτού τα τοιαύτα 

είη. –Ορθώς. –Και μην τελευτή γε και αρχή πέρας εκάστου. –Πώς δ’ού; -Άπειρον άρα το έν, ει μήτε αρχήν μήτε 

τελευτήν έχει.» 

 

     « Λοιπόν εάν δεν έχει μέρος κανένα, ούτε αρχή ούτε τέλος ήθελε έχει. Γιατί μέρη αυτού (του Θεού) τα 

τοιαύτα (όντα) ήθελε είναι. -Ορθώς. –Και μάλιστα και τέλος και πέρας έχει κάθε ένα (από τα όντα).-Πως 

λοιπόν συμβαίνουν αυτά; Άρα είναι άπειρο το Ένα, εάν δεν έχει αρχή και τέλος.» 

 

      Βλέπουμε τώρα ότι το Ένα δεν έχει αρχή και τέλος, τα όντα έχουν!. Και να δείτε και το ακίνητο που 

αποδίδουμε στον Αριστοτέλη: 

 

     139 «Ούτ’ άρα ποι  ιόν και εν τω γιγνόμενον χώραν αλλάττει, ούτ’εν τω αυτώ περιφερόμενον και 

αλλοιούμενον.-Ουκ έοικε.  –Κατά πάσαν  άρα κίνησιν το έν ακίνητον.» 

 

     « Ούτε άρα κάπου φθάνει και αλλάσσει χώρο όταν εξελίσσεται, ούτε όταν περιφέρεται (το σύμπαν) εν 

ταυτώ και αλλοιώνεται.-Δεν φαίνεται.- Κατά κάθε κίνηση το ένα είναι ακίνητο (δηλαδή το άπειρο και εδώ 
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βρίσκουμε αποδοχή της κίνησης, ο Παρμενίδης άλλαξε) Και να κλείσουμε για τον Παρμενίδη με αποφατική 

θεολογία. 

 

     142 «Ό δε μη έστι, τούτω τω μη όντι είη αν τι αυτώ αυτού;-Και πώς; -Ουδ’άρα όνομα έστιν αυτώ ουδέ λόγος 

ουδέ τις επιστήμη ουδέ αίσθησις ουδέ δόξα. –Ου φαίνεται. –Ουδ’ονομάζεται άρα ουδέ λέγεται ουδέ δοξάζεται 

ουδέ γιγνώσκεται, ουδέ τι των όντων αυτού αισθάνεται.» 

 

     « Εκείνο που δεν υπάρχει, σε αυτό το μη ον ήθελε να είναι κάτι σε αυτό το ίδιο;-Και πώς;-Άρα ούτε όνομα 

αποδίδεται σ’ αυτό, ούτε λόγος, ούτε επιστήμη, ούτε αίσθηση το αντιλαμβάνεται, ούτε υπάρχει γνώμη. -Έτσι 

φαίνεται. –Ούτε ονομάζεται άρα, ούτε λέγεται, ούτε έχουμε γνώμη, ούτε γνωρίζεται, ούτε κάτι των όντων το 

αισθάνεται.» 

 

     Η αποφατική Θεολογία σε όλη την δόξα της.  Αλλά θα μπούμε λίγο παρακάτω και στον Διονύσιο 

Αρεοπαγίτη, για να δείτε την στενή συγγένεια της αποφατικής θεολογίας του Παρμενίδη και του  Χριστού. 

Ίσως κάτι σας λέει το «είδος αυτού ουδείς πώποτε εώρακε» του κατά Ιωάννη ευαγγελίου.  

 

       ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΕΣΚΟΝΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΟΓΜΑΤΩΝ 

 

     Το έργο του Πλουτάρχου «περί των φυσικών θεωριών που αρέσουν στους φιλοσόφους», είναι ένα από τα 

μεγαλύτερα έργα που έγραψε ανθρώπων χέρι και διασώθηκε. Στο 878 Β θα αναφέρει: 

 

     « Σωκράτης  Σωφρονίσκου Αθηναίος και Πλάτων Αρίστωνος Αθηναίος (αι γαρ αυταί περί παντός εκατέρου 

δόξαι) τρεις αρχάς, τον θεόν την ύλην την ιδέαν. Έστι δε ο θεός ο νους, ύλη δε το υποκείμενον πρώτον γενέσει και 

φθορά, ιδέα δ’ ουσία ασώματος εν τοις νοήμασι και ταις φαντασίαις του θεού. 

     Αριστοτέλης δε Νικομάχου Σταγειρίτης αρχάς μεν εντελέχειαν ήτοι είδος  ύλην στέρησιν. Στοιχεία δε τέτταρα, 

πέμπτον δε τι σώμα αιθέριον αμετάβλητον.».         

 

     « Ο Σωκράτης του Σωφρονίσκου ο Αθηναίος και ο Πλάτων του Αρίστωνος ο Αθηναίος (επειδή είναι οι ίδιες 

οι θεωρίες τους γύρω από κάθε τι), τρεις θεωρούσαν ότι είναι οι αρχές, ο θεός, η ύλη και η ιδέα. Είναι δε ο θεός 

ο νους , ύλη αυτό που υπόκειται πρώτα σε γένεση και φθορά, ιδέα δε είναι ουσία ασώματος και βρίσκεται στην 

νόηση και στην φαντασία του θεού. 

     Αριστοτέλης δε του Νικομάχου ο Σταγειρίτης έθεσε σαν αρχές την εντελέχεια, δηλαδή είδος (ιδέα) που 

στερείται ύλη και τέσσερα στοιχεία, πέμπτο κάποιο αιθέριο και αμετάβλητο σώμα.». 

 

     880. « Πλάτων δε τεκμαίρεται το δοκούν, ότι εις κόσμος και έν το παν εκ τριών. Εκ του μη είναι τέλειον , εάν 

μη πάντα περιέχει. Εκ του μη έσεσθαι όμοιον τω παραδείγματι, εάν μη μονογενής ή. Εκ του μη έσεσθαι αυτόν 
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άφθαρτον, εάν ή τι εξωτέρω αυτού. Προς δη τον Πλάτωνα ρητέον ότι ου τέλειος ο κόσμος. Ουδέ γαρ πάντα 

περιέχει και γαρ Πλάτων ο μεγαλοφώνως ειπών «ο θεός έπλασε τον κόσμον προς εαυτού υπόδειγμα».     

 

     «Ο Πλάτων δε αποδεικνύει αυτό που θεωρεί, ότι ένας είναι ο κόσμος και ένα το παν που αποτελείται από 

τρία. Από το να μην είναι τέλειος, εάν δεν περιέχει τα πάντα. Από το να μην είναι όμοιος με το παράδειγμα εάν 

δεν είναι μονογενής. Από το να μην είναι αυτός άφθαρτος, εάν υπάρχει κάτι πιο έξω από αυτόν. Πρέπει να 

πούμε ότι κατά τον Πλάτωνα δεν είναι τέλειος ο κόσμος. Επειδή δεν περιέχει τα πάντα και επειδή είπε 

μεγαλοφώνως «ο θεός έπλασε τον κόσμον σαν υπόδειγμα του εαυτού του.». 

 

     881 Ε: « Σωκράτης και Πλάτων το έν, το μονοφυές και αυτοφυές, το μοναδικόν το όντως αγαθόν. Πάντα δε 

ταύτα των ονομάτων εις τον νουν σπεύδει. Νους ουν ο θεός, χωριστόν είδος, τουτέστι το αμιγές πάσης ύλης, 

μηδενί παθητώ συμπεπλεγμένον. 

     Αριστοτέλης τον μεν ανωτάτω θεόν είδος χωριστόν επιβεβηκότα τη σφαίρα του παντός, ήτις εστίν αιθέριον 

σώμα, το πέμπτον υπ αυτού καλούμενον.». 

 

     «Ο Σωκράτης και ο Πλάτων το ένα, που  γίνηκε από μόνο του και από αυτό το ίδιο, το μοναδικό το 

πράγματι αγαθό. Όλα αυτά τα ονόματα τα αποδίδει στο νου. Νους λοιπόν ο θεός, χωριστό είδος, δηλαδή αμιγές 

όλης της ύλης, που δεν συμπλέκεται με κανένα παθητό είδος. 

     Ο Αριστοτέλης τον θεό στα ανώτερα είδος χωριστό θεωρεί, ο οποίος διοικεί την σφαίρα του παντός και η 

οποία είναι αιθέριο σώμα, το πέμπτο που καλείται από αυτόν.». 

 

     Και για την ιδέα αναφέρεται ότι: 

      «ιδέα εστίν ουσία ασώματος, αυτή μεν μη υφεστώσα καθ’ αυτήν, εικονίζουσα δε τας αμόρφους ύλας και αιτία 

γινομένη της τούτων δείξεως. 

     Σωκράτης και Πλάτων χωριστάς της ύλης ουσίας τας ιδέας υπολαμβάνει, εν ταις  νοήμασι και ταις φαντασίαις 

του θεού, τουτέστι του νου υφεστώσας.  

     Αριστοτέλης δ’ είδη μεν απέλιπε και ιδέας, ου μην κεχωρισμένως της ύλης.» 

 

     « η ιδέα είναι ασώματη ουσία, που δεν υπάρχει η ίδια, αλλά εικονίζει τις αδιαμόρφωτες ύλες και αιτία 

γίνεται της διαμορφώσεως αυτών. 

     Ο Σωκράτης και ο Πλάτων εκλαμβάνουν ότι οι ιδέες είναι ουσίες χωριστές της ύλης και βρίσκεται στην 

νόηση και την φαντασία του θεού, δηλαδή υπόκεινται στο νου. 

     Ο Αριστοτέλης άφησε σε μας μεν, τα είδη και τις ιδέες, ότι δεν χωρίζονται της ύλης.».  

 

                                     Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

 

     Από τον Αριστοτέλη επιλέχθηκε το έργο του «περί Φύσεως» (Φυσικά) και 184a.1: 
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     « επειδή το ειδέναι και το επίστασθαι συμβαίνει περί πάσας τας μεθόδους, ών εισίν αρχαί ή αίτια ή στοιχεία, 

εκ του ταύτα γνωρίζειν (τότε γαρ οιόμεθα γιγνώσκειν έκαστον, όταν τα αίτια γνωρίσωμεν τα πρώτα και τας αρχάς 

τας πρώτας και μέχρι των στοιχείων), δήλον και της περί φύσεως επιστήμης πειρατέον διορίσασθαι πρώτον τα 

περί τας αρχάς.».        

 

     « επειδή η γνώση και η επιστήμη γίνονται με όλες τις μεθόδους, σύμφωνα με τις οποίες γίνεται 

διαπραγμάτευση των αρχών, των αιτίων ή των στοιχείων της ύλης, και από το να γνωρίζουμε αυτά (διότι τότε 

νομίζουμε ότι γνωρίζουμε το καθένα, όταν γνωρίσουμε τα αίτια τα πρώτα και τις πρώτες αρχές και μέχρι τα 

στοιχεία), είναι φανερό ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να ορίσουμε πρώτα τα περί τις αρχές, για την επιστήμη 

περί την φύση.». 

 

      184b: « ανάγκη δ’ ήτοι  μίαν είναι την αρχήν ή πλείους και ει μίαν, ήτοι ακίνητον, ως φησί Παρμενίδης και  

Μέλισσος, ή κινουμένην, ώσπερ οι φυσικοί, οι μεν αέρα φάσκοντες είναι οι δ’ ύδωρ την πρώτην αρχήν….Το μεν 

ουν ει έν και ακίνητον το όν σκοπείν ου περί φύσεως εστί σκοπείν.».  

 

     «δηλαδή είναι ανάγκη μία να είναι η αρχή ή περισσότερες και εάν είναι  μία, ήτοι ακίνητο όπως ισχυρίζεται 

ο Παρμενίδης και ο Μέλισσος, ή κινείται όπως λένε οι φυσικοί, άλλοι μεν ισχυριζόμενοι ότι (αρχή) είναι ο 

αέρας, άλλοι δε ότι είναι το νερό.. 

Το μεν ον αν είναι ένα και ακίνητο στην θεώρηση που κάνουμε, δεν θεωρούμε περί της φύσης.». 

 

     188a:  « πάντες δη ταναντία αρχάς ποιούσι οί τε λέγοντες ότι έν το  πάν και μη κινούμενον (και γαρ 

Παρμενίδης θερμόν και ψυχρόν αρχάς ποιεί, ταύτα δε προσαγορεύει  πυρ και γην) και οι μανόν και πυκνόν, και 

Δημόκριτος το πλήρες και κενόν, ών  το μεν ως  ον, το δε ως ουκ ον είναί φησιν .». 

 

     «όλοι θεωρούν τα αντίθετα ότι είναι οι αρχές και μερικοί λένε ότι το παν είναι ένα και δεν κινείται (επειδή 

και ο Παρμενίδης θεωρεί σαν αρχές το θερμό και το ψυχρό, σε αυτά αντιστοιχεί τη φωτιά και τη γη) και άλλοι 

λένε (ότι αρχές) είναι το πυκνό και το αραιό και ο Δημόκριτος το πλήρες και το κενό, από τα οποία το πλήρες 

θεωρεί ον  και το κενό μη ον.». 

 

     198a: «διτταί δε αι αρχαί αι κινούσαι φυσικώς, ών η έτερος μη φυσική. Ου γαρ έχει κινήσεως αρχήν εν αυτή. 

Τοιούτον δ’ εστίν ει τι κινεί μη κινούμενον, ώσπερ τότε παντελώς ακίνητον και πάντων πρώτον και το τι εισίν και 

η μορφή.». 

 

     «διπλές οι αρχές που κινούν από την πλευρά των φυσικών, η άλλη μη φυσική. Διότι δεν έχει αρχή κίνησης 

μέσα της. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο κινεί και είναι ακίνητο, όπως ακριβώς τότε να είναι εντελώς ακίνητο 

και πάντων πρώτο και του τι είναι τα πράγματα και η μορφή που έχουν.». 
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     186b: «έτι όσα εν τω οριστικώ λόγω ένεστιν ή εξ ών εστιν, εν τω λόγω τούτων ουκ ενυπάρχει ο λόγος ο του 

όλου,…». 

     «πάλι όσα υπάρχουν στο οριστικό λόγο ή από όσα προέρχεται, στο λόγο αυτό δεν υπάρχει ο λόγος του 

όλου.». 

 

     203 a: « πλην οι μεν Πυθαγόρειοι εν τοις αισθητοίς (ου γαρ χωριστόν ποιούσιν τον αριθμόν), και είναι το έξω 

του ουρανού άπειρον , Πλάτων δε έξω μεν ουδέν είναι σώμα, ουδέ τας ιδέας, διά το μηδέ που είναι αυτάς, το 

μέντοι άπειρον και εν τοις αισθητοίς και εν εκείναις είναι…. Πλάτων δε δύο τα άπειρα, το μέγα και το μικρόν.».      

 

« πλην οι μεν Πυθαγόρειοι στα αισθητά σώματα (αναφέρονται) (γιατί δεν θεωρούν χωριστό τον αριθμό από τα 

σώματα) και είναι άπειρο αυτό που είναι έξω του ουρανού, ο δε Πλάτων θεωρεί ότι έξω του ουρανού δεν 

υπάρχει σώμα, ούτε οι ιδέες καν, για το  ότι αυτές δεν είναι κάπου, και το άπειρο είναι και στα αισθητά σώματα 

και στις ιδέες… ο Πλάτων θεωρεί δύο τα άπειρα, το μέγα και το μικρό (απειροστό). 

 

     Θα σημειώναμε ότι το απειροστό του Πλάτωνα και του Παρμενίδη, ίσως συμβιβάζεται με την άτομο του 

Δημόκριτου και η άτομος είναι ένα απειροστικό άλμα του κενού και για την κίνηση του κενού μίλησε ο 

Αριστοτέλης όπως θα δούμε παρακάτω. 

 

     206a: «λέγεται δε το είναι το μεν δυνάμει το δε εντελεχεία και το άπειρον έστι μεν προσθέσει έστι δε και 

διαιρέσει. Το δε μέγεθος ότι μεν κατ’ ενέργειαν ουκ έστιν άπειρον, είρηται, διαιρέσει δ’ εστίν. Ου γαρ χαλεπόν 

ανελείν τας ατόμους γραμμάς.». 

 

      «λέγεται δε ότι το είναι (η ύλη), άλλο είναι εν δυνάμει και άλλο φύσει (που έχει σκοπό) και το άπειρο 

προέρχεται από πρόσθεση και διαίρεση. Στην πράξη δεν υπάρχει άπειρο μέγεθος όπως όταν διαιρούμε την ύλη, 

λέγεται. Γιατί είναι δύσκολο να αναιρέσουμε τις άτομες γραμμές»  

 

     213b: «Μέλισσος μεν ουν και δείκνυσιν ότι το παν ακίνητον εκ τούτων. Ει γαρ κινήσεται, ανάγκη είναι κενόν, 

το δε κενόν ον των όντων.». 

     214 a: «αίτιον δε της κινήσεως οίονται είναι το κενόν ούτως εν ώ κινείται.». 

 

     «Ο Μέλισσος μεν λοιπόν αποδεικνύει από αυτά ότι το  παν είναι ακίνητο. Γιατί αν κινείται, ανάγκη το κενό 

να είναι πραγματικό, το δε κενό είναι ον από τα όντα.» 

     «αίτιο της κίνησης νομίζουν ότι είναι το κενό,  έτσι όπως κινείται αυτό.». 

 

     217 a: «λόγος δ’ ο αυτός, ώσπερ ότι εν τω κενώ ακίνητα πάντα, ούτω και το κενόν ότι ακίνητον.». 
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     «ο ίδιος λόγος  υπάρχει, όπως ακριβώς στο κενό είναι ακίνητα όλα, έτσι και το κενό είναι ακίνητο.» 

 

     Και από το «περί ουρανού» 309 b: «άτοπον και το χώραν τω κενώ ποιείν, ώσπερ ουκ αυτό χώραν τινά 

ούσαν. Αναγκαίον είπερ κινείται το  κενόν, είναι αυτού τινά τόπον, εξ ου μεταβάλλει και εις ον.».  

      

     «παράλογο να αποδώσουμε χώρο στο κενό, όπως ακριβώς δεν έχει χώρο. Αναγκαίο αν ακριβώς κινείται το 

κενό, να προέρχεται από την κίνηση αυτή κάποιος χώρος και να μεταβάλλεται σε ύλη (ον).». 

Η κίνηση του κενού, παράγει τις άτομες του Δημόκριτου, τις στιγμές του Αριστοτέλη. 

 

 

                                    ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΗΣ 

 

     Η πρώϊμη Χριστιανική θεολογία, συγγένευε στενά με την αρχαία φιλοσοφία. Εκδήλωση αυτού του 

γεγονότος, είναι τα έργα του αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, που κακώς αποδόθηκε ότι είναι έργα μετά τον 3ο 

αιώνα. Με τον Διονύσιο επανέρχεται η αποφατική θεολογία που θεμελιώθηκε από τον Παρμενίδη. Στο έργο 

του «περί των θείων ονομάτων» , ο Διονύσιος αναφέρει: 

 

      Κεφ. Α.1: «της γαρ υπέρ λόγον και νουν και ουσίαν αυτής υπερουσιότητος αγνωσίας, αυτή την υπερούσιον 

επιστήμην αναθετέον, τοσούτον επί το άναντες αναντεύοντας, όσον εαυτήν ενδίδωσιν η των θεαρχικών λογίων 

ακτίς, προς τας υπερτέρας αυγάς τη περί τα θεία σωφροσύνη και ουσιότητι συστελλομένους… κατά τον αυτόν της 

αληθείας λόγον υπέρκειται των ουσιών η υπερούσιος αοριστία. Και των νοών, η υπερ νουν ενότης. Και πάσαις 

διανίαις αδιανόητόν εστι το υπέρ διάνοιαν εν, άρρητόν τε  λόγω παντί το υπέρ λόγον αγαθόν, ενάς ενοποιός 

απάσης ενάδος και υπερούσιος ουσία, και νους ανόητος και λόγος άρρητος. Αλογία και ανοησία και ανωνυμία 

κατά μηδέν των όντων ούσα. Και αίτιον μεν του είναι πάσιν, αυτό δε μη όν, ως πάσης ουσίας επέκεινα, και ως αν 

αυτή περί εαυτής κυρίως και επιστητώς αποφαίνοιτο.». 

 

      «γιατί της ανώτερης του λόγου και του νου και της ουσίας αυτής, υπερούσιας αγνωσίας , αυτή την 

υπερούσιο επιστήμη (αποφατική θεολογία) πρέπει να αναθέσουμε, τόσο όπως να αγναντεύουμε αυτό που δεν 

μπορεί να δούμε, όσο δίδει η ακτίνα που προέρχεται από τα θεαρχικά έργα που συγγράφηκαν για αυτή, προς 

τις ανώτερες αυγές για την σωφροσύνη περί τα θεία και την ουσία αφού συσταλθούμε…. Κατά τον ίδιο τον 

λόγο της αλήθειας , υπέρκειται των ουσιών η υπερούσιος αοριστία. Και των νοών η ανώτερη του νου ενότητα. 

Και από όλες τις διάνοιες είναι αδιανόητο αυτό που είναι ανώτερο της διάνοιας, και είναι άρρητο , ο λόγος του 

όλου . το αγαθό το ανώτερο του λόγου, μονάδα που ενώνει κάθε μονάδα και υπερούσιος ουσία και νους που 

δεν νοείται και λόγος άρρητος είναι. Είναι αλογία και δεν νοείται και ανωνυμία που δεν είναι τίποτε από τα 

όντα. Και είναι αίτιο να υπάρχουν όλα, αυτό δε είναι μη ον, γιατί είναι πέρα από  κάθε ουσία και όπως ήθελε 

να αποφανθεί αυτή για την ίδια αυτή κύρια και εμπεριστατωμένα.».                   

 



34 
 

 34

     Κεφ Α, VΙ : « και εν νόοις αυτόν είναί φασι, και εν ψυχαίς και εν σώμασι, και εν ουρανώ και εν γη, και άμα εν 

ταυτώ τον αυτόν, εγκόσμιον, περικόσμιον υπερκόσμιον, υπερουράνιον, υπερούσιον, ήλιον, αστέρα, πυρ, ύδωρ, 

πνεύμα, δρόσον, νεφέλην, αυτόλιθον,και πέτραν, πάντα τα όντα, και ουδέν των όντων.». 

 

     «και στους νόες ισχυρίζονται ότι είναι αυτός και στις ψυχές και στα σώματα και στον ουρανό και στην γη 

και ταυτόχρονα αυτός ο ίδιος μέσα στον εαυτό του, εγκόσμιος περικόσμιος , υπερκόσμιος, υπερούσιος, ήλιος, 

αστέρας, φωτιά, νερό, αέρας, δροσιά, σύννεφο, αυτόλιθος και πέτρα, όλα τα  όντα είναι και κανένα από τα  

όντα.». 

 

     Κεφ Γ, VI: « φως ουν νοητόν λέγεται το υπέρ παν φως αγαθόν, ως ακτίς πηγαία και υπερβλύζουσα φωτοχυσία, 

πάντα τον υπερκόσμιον και εγκόσμιον νουν, εκ του πληρώματος αυτής καταλάμπουσα, και τας νοεράς αυτών όλας 

ανανεάζουσα δυνάμεις, και πάντας περιέχουσα τω υπερτετάσθαι , και πάντων υπερέχουσα τω υπερκείσθαι.». 

 

     « λοιπόν λέγεται φως νοητό και αγαθό πάνω από κάθε φως, σαν ακτίνα φωτοχυσίας πηγαία που αναβλύζει, 

κάθε νου υπερκόσμιο και εγκόσμιο, που λάμπει από το πλήρωμά της, και ανανεώνει όλες τις νοερές δυνάμεις 

αυτών και που περιέχει όλες με το να υπερτείνεται, και από όλα να υπερέχει επειδή υπέρκειται.». 

 

     Κεφ Γ,VII: « …και τω καλώ τα πάντα ήνωται. Και αρχή πάντων το καλόν, ως ποιητικόν αίτιον, και κινούν τα  

όλα, και συνέχον τω της οικείας καλλονής έρωτι.». 

 

    «… και με το καλό ενώνονται τα πάντα. Και είναι αρχή όλων το καλό, επειδή είναι αίτιο δημιουργίας και 

κινεί τα  πάντα και συνέχει όλα με τον έρωτα της δικής της καλλονής.». 

 

    ΧΙ: «… ώσπερ και αι νοεραί δυνάμεις, όταν η ψυχή θεοειδής γενομένη, δι ενώσεως αγνώστου ταις του 

απροσίτου φωτός ακτίσιν επιβάλλη, ταις ανομάτοις επιβολαίς.». 

 

     « όπως και οι νοερές δυνάμεις όταν γίνει θεοειδής η ψυχή, με ένωση άγνωστη να επιβάλλει τις ακτίνες του 

απροσίτου φωτός, σε επιβολές που δεν βλέπονται.».   

 

     Κεφ Ε, IV: « και γαρ ο θεός ούτως έστιν ων, αλλ’απλώς και απεριορίστως, όλον εν εαυτώ το είναι συνειληφώς 

και προειληφώς…. Αλλ’ αυτός εστι το είναι τοις ούσι και ου τα όντα μόνον, αλλά  και αυτό το είναι των όντων, εκ 

του προαιωνίως όντος.». 

 

     « και επειδή ο θεός που έτσι είναι, αλλά απλά και απεριόριστα, όλο το είναι αφού συνέλαβε και προέλαβε… 

αλλά αυτός είναι η ουσία στα όντα και όχι μόνο στα  όντα, αλλά και αυτή η ουσία των όντων προέρχεται από 

το προαιώνιο ον.». 
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     Κεφ Ζ, ΙΙΙ : « διό και εν πάσι ο θεός γινώσκεται, και χωρίς πάντων. Και διά γνώσεως ο θεός γινώσκεται, και 

διά αγνωσίας, και έστιν και αυτού νόησις, και λόγος, και επιστήμη, και επαφή, και αίσθησις, και δόξα και 

φαντασία, και όνομα, και τα άλλα πάντα και ούτε νοείται, ούτε λέγεται, ούτε ονομάζεται….». 

 

     « για το οποίο και σε όλα ο θεός γνωρίζεται και χωρίς όλα. Και με γνώση ο θεός γνωρίζεται και με αγνωσία 

και είναι και νόηση αυτού και λόγος και επιστήμη και επαφή και αίσθηση και θεωρία και φαντασία και όνομα 

και όλα τα άλλα και ούτε νοείται, ούτε λέγεται, ούτε ονομάζεται….». 

 

      Από την «Μυστική Θεολογία» θα συλλέξουμε: 

 

     Κεφ Α. Ι : « συ δε , ω φίλε Τιμόθεε, τη περί τα μυστικά θεάματα συντόνω διατριβή και τας αισθήσεις απόλειπε, 

και τας νοεράς ενεργείας , και πάντα τα αισθητά και τα νοητά, και πάντα ουκ όντα και όντα, και προς την ένωσιν, 

ως εφικτόν, αγνώστως ανατάθητι και υπέρ πάσαν ουσίαν και γνώσιν, τη γαρ εαυτού και πάντων ασχέτω και 

απολύτω καθαρώς εκστάσει προς τον υπερούσιον του θείου σκότους ακτίνα, πάντα αφελών και πάντων απολυθείς 

αναχθήση.».   

 

     « εσύ δε , ω φίλε Τιμόθεε, στον συντονισμό της ενασχόλησης με τα μυστικά θεάματα ασχολήσου και τις 

αισθήσεις άφησε και τις νοερές ενέργειες και όλα τα αισθητά και τα νοητά άφησε και όλα είναι όντα και μη 

όντα και προς την ένωση, όπως είναι εφικτό, άγνωστα σηκώσου και πάνω από κάθε ουσία και γνώση, επειδή 

του εαυτού σου και άσχετη όλων και απόλυτα καθαρά έκταση φθάσε, προς την ακτίνα του υπερούσιου θείου 

σκότους, αφού αφήσεις τα πάντα και αφού ελευθερωθείς να ανεβείς.». 

 

     Κεφ Β : «ενταύθα δε, από των εσχάτων επί τα αρχικώτατα τας αναβάσεις ποιούμενοι, τα πάντα αφαιρούμεν, 

ίνα απερικαλύπτως γνώμεν εκείνην την αγνωσίαν, την υπό πάντων των γνωστών εν πάσι τοις ούσι 

περικεκαλυμμένη και  τον υπερούσιον γνόφον ίδωμεν, τον υπό παντός και εν τοις ούσι φωτός αποκρυπτόμενον.». 

 

     « εδώ δε, από τα έσχατα και τα πρώτα αφού κάνουμε τις αναβάσεις, αφαιρούμε τα πάντα, για να γνωρίζουμε 

χωρίς κάλυμμα εκείνη την αγνωσία, που είναι περικαλυμμένη από όλα τα γνωστά και όλα τα όντα και να δούμε 

εκείνο το υπερούσιο σύννεφο, του φωτός που αποκρύπτεται από όλα και βρίσκεται στα όντα.».  
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                                             Κεφάλαιο 2ο  

 

                         ΜΗ  ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΟΞΑΣΙΕΣ    

 

      Αλλά και στην ανατολή αναφύησαν και άλλες δοξασίες που συνδιάστηκαν με τις θρησκείες. Θα δούμε 

περιληπτικά μερικές. 

  

                                            Ο ΙΝΔΟΥΪΣΜΟΣ 1    

 

          Οι ανατολικές χώρες δεν διέκριναν την φιλοσοφία με την θρησκεία, είναι ενωμένες. 

     Οι βέδες, μία συλλογή πανάρχαιων κειμένων, αποτελούν την πνευματική βάση  του Ινδουϊσμού, αλλά και 

Ουπάνισαντς, η ουσία του πνευματικού μηνύματός του,  που έχουν φιλοσοφικές αναλύσεις. 

                                                
1 Πηγή, «το Τάο και η Φυσική», Fritjof Capra, Ωρόρα. 
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      Η βάση του Ινδουϊσμού, είναι η άποψη ότι τα πράγματα που μας περιβάλλουν και τα φαινόμενα, είναι 

εκδηλώσεις μίας απώτερης πραγματικότητας που ονομάζεται Μπράχμαν. Αυτό νοείται σαν η «ψυχή» ή η 

βαθύτερη ουσία των πραγμάτων. Είναι άπειρο και ασύλληπτο και δεν εκφράζεται με λόγια. Δεν έχει αρχή και 

τέλος και είναι πάνω από το υπαρκτό και το ανύπαρκτο. Είναι αδημιούργητο και αδιανόητο. Οι θεοί του 

Ινδουϊσμού είναι αντανακλάσεις αυτής της πραγματικότητας. 

     Στην ανθρώπινη ψυχή το Μπράχμαν εκδηλώνεται και ονομάζεται Άτμαν. Η ταύτιση του Άτμαν με το 

Μπράχμαν, δηλαδή του ατόμου με την απώτερη πραγματικότητα είναι το εσωτερικό νόημα των Ουπάνισαντς. 

     Στον Ινδουϊσμό ο θεός γίνεται κόσμος και ξανά θεός, αυτό είναι  το Λίλα, ένα θεϊκό παιγνίδι. Αυτή η 

μεταμόρφωση γίνεται χάρη στην Μάγια, την δημιουργική μαγική δύναμη. 

     Τα σχήματα, τα πράγματα και τα φαινόμενα δεν είναι πραγματικότητα, τα φτιάχνει ο ανθρώπινος νους, 

αλλά η φύση έχει άλλη αυθύπαρκτη πραγματικότητα. Η Μάγια είναι αυτή που ταυτίζει αυτό που φτιάχνει ο 

νους με την αυθύπαρκτη πραγματικότητα. 

     Το θεϊκό παιγνίδι παίζεται και η δράση ονομάζεται Κάρμα, αυτό είναι η δύναμη της δημιουργίας και τα 

ενώνει όλα και όλα αντλούν την ζωτικότητά τους. Αν δεν παραμείνουμε δέσμιοι του Κάρμα και 

απελευθερωθούμε, συνειδητοποιούμε την ενότητα και αρμονία της φύσης. Η απελευθέρωση οδηγεί στην 

συνειδητοποίηση του Μπράχμαν και ότι τα πάντα είναι αναπόσπαστο τμήμα του. Ο διαλογισμός και η γιόγκα 

είναι δρόμοι συνειδητοποίησης του Μπράχμαν. 

     Σύμφωνα με την σχολή του Ταντρισμού, όπως ο άνδρας όταν ενώνεται με την αγαπημένη του γυναίκα και 

γίνεται ένα και ο απελευθερωμένος ενώνεται με την Κοσμική Ψυχή. 

 

                                               Ο ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ 

 

     Ο Βουδισμός είναι η άθεη θρησκεία που ενδιαφέρθηκε για τον άνθρωπο.  

     Σύμφωνα με την σχολή της Μαχαγιάνα η μυστικιστική εμπειρία του ανθρώπου είναι η προσέγγιση με τον 

κόσμο της ασιντία, τον κόσμο που δεν μπορεί να συλλάβει η ανθρώπινη σκέψη.  

     Η πρώτη ένδοξη αλήθεια, η ντούχα, περιγράφει τον πόνο και την απογοήτευση. Τα πάντα γεννιούνται και 

χάνονται. Τα πράγματα που θεωρούμε ότι έχουν σταθερές μορφές, είναι ψευδαίσθηση, είναι η μάγια. 

Ψευδαίσθηση είναι και η αντίληψη ανεξάρτητου και σταθερού εγώ.  

     Η δεύτερη ένδοξη αλήθεια είναι το αίτιο του πόνου, η τρίσνα, δηλαδή η προσκόλληση. Η αβιντία είναι η 

μάταιη προσκόλληση, η άγνοια  δηλαδή. Εξ αιτίας της διαχωρίζουμε τον κόσμο που αντιλαμβανόμαστε σε 

ξεχωριστά πράγματα, τα οποία είναι πλαστά δημιουργήματα του νου. Η προσκόλληση στον αντιληπτό κόσμο 

είναι αίτιο του πόνου. Οι πράξεις δημιουργούν άλλες είναι ο φαύλος κύκλος και λέγεται σαμσάρα και 

καθοδηγείται από το κάρμα, την αλυσίδα αιτίου αιτιατού.  

     Σύμφωνα με την Τρίτη ένδοξη αλήθεια, ο φαύλος κύκλος της σαμσάρα ξεπερνιέται με την νιρβάνα, όπου η 

αίσθηση των ξεχωριστών εξαφανίζεται και προβάλλει η ενότητα των πραγμάτων. Τότε φωτίζεται ο άνθρωπος 

,γίνεται Βούδας. 
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    Η τέταρτη ένδοξη αλήθεια είναι το Μονοπάτι με τις Οκτώ Στροφές όπου ο άνθρωπος βλέπει και γνωρίζει 

την πραγματικότητα, αυτοκαλλιεργείται και καταλήγει στην νιρβάνα. Η σωστή δράση και η μυστικιστική 

εμπειρία του διαλογισμού περιλαμβάνονται στο Μονοπάτι. 

     Σύμφωνα με την Μαχαγιάνα, το Νταμαρκάγια  είναι το σώμα του Είναι και μοιάζει με το Μπράχμαν. 

 

                                          

                                              Ο ΤΑΟΪΣΜΟΣ 

 

     Όπως οι Ινδοί και οι Κινέζοι πίστευαν πως πίσω από τα πράγματα και τα φαινόμενα, κρύβεται μία απώτερη 

πραγματικότητα, το Τάο. Τάο σημαίνει δρόμος, τον δρόμο της εξέλιξης του σύμπαντος. Το Τάο είναι μία 

εξελικτική διαδικασία που παίρνουν μέρος όλα τα πράγματα.  Κατά τον Ταοϊσμό υπάρχουν σταθερά πρότυπα 

αλλαγών, που γίνονται αντιληπτά από τον άνθρωπο. Ο σοφός τα αναγνωρίζει, ρυθμίζει την δράση του και 

γίνεται ένα με το Τάο, ζει δηλαδή σε αρμονία με την φύση. 

     Βασικό χαρακτηριστικό του Τάο είναι η ανακύκλωση, η ασταμάτητη κίνηση σε κύκλους. Ότι γίνεται στην 

φύση είναι το Τάο, υπάρχει η φυγή και η επαναφορά. 

       Όλα υπάρχουν στην αντίθεση, υπάρχει το γιν και το γιάγκ, το θηλυκό και το αρσενικό. Το Τάι-Τσί-Του 

είναι το διάγραμμα υπέρβασης του Τάο και το Τάο  βρίσκεται στην αέναη εναλλαγή και μεταβολή. 

 

                                                Η ΘΕΟΣΟΦΙΑ 

 

     Θεοσοφία καλείται η άμεση γνώση του θεού και η σοφία και η μυστική γνώση προέρχεται από την ένωση 

μαζί του. 

     Κατά τους θεοσόφους ο θεός είναι η έμμονος αιτία του κόσμου και ο άνθρωπος είναι εκπομπή από το 

παγκόσμιο Εγώ και προέρχεται από το παγκόσμιο πνεύμα, δηλαδή του θεού και το να γνωρίζει κανείς το 

βαθύτερο εγώ, γνωρίζει τον θεό. 

     Η θεότητα είναι υ μυστηριώδης δύναμη της εξέλιξης και της ανέλιξης, η πανταχού παρούσα, παντοδύναμη 

και γνωρίζει τα  πάντα. 

     Το σύμπαν είναι η μορφή του Λόγου, του ύψιστου κυρίου που εκδηλώνεται. Λόγος λέγεται η πραγματική , 

αιώνιος, απέραντη και ασύλληπτη ύπαρξη, από την οποία εκδηλώνεται ο θεός από μονάδα σε δυάδα και μετά 

σε τριάδα. Πρώτος είναι ο Λόγος που είναι η ρίζα όλων, ο δεύτερος φανερώνει την ζωή και την μορφή που 

υπάρχουν σε δύο πόλους και ο τρίτος Λόγος είναι η παγκόσμια διάνοια όπου υπάρχουν τα αρχέτυπα καρποί 

παρελθόντων κόσμων. 

     Η ουσία του σύμπαντος είναι εκδήλωση του Λόγου. Από τον Λόγο προέρχεται  η εξέλιξη του πνεύματος, 

της μορφής και της αυτοσυνείδησης. 

     Το σύμπαν αναπτύσσεται από το ιδεατό σχέδιο που συλλαμβάνει ο αρχιτέκτονας, που είναι το άθροισμα 

των πνευματικών νοημόνων δυνάμεων του σύμπαντος. 

     Η ύλη είναι αιώνια και η βάση που ο άπειρος παγκόσμιος Νους χτίζει τις ιδέες του.  
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     Όταν η μοναδική αρχή αφυπνίζεται, εμφανίζεται το σύμπαν. Ο Νόμος ως έκφραση της μοναδικής αρχής, 

είναι κίνηση, χώρος, χρόνος. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ                  
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                      Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Κεφάλαιο 3ο  

 

                                           ΝΕΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ     

 

                                    Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 
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     Η ανακάλυψη της σταθεράς του Plank οδήγησε στο ότι ένα κύμα είναι διακριτό, ακόμη και αν αποφύγουμε 

τις θεωρίες σωματιδίων ή υλοκυμάτων .Παράλληλα  η ενέργεια είναι ανάλογη της συχνότητας επί μία σταθερά 

(Ε=  ). Αυτό που περιγράφουμε δεν μπορεί να συμβεί σε ένα συνεχές μέσο όπως ο αιθέρας. 

     Σύμφωνα με τις θεωρίες του 16ου ,17ου ,18ου  και 19ου  αιώνων, ο αιθέρας είναι ένα μέσο που «γεμίζει» το 

σύμπαν, δεν υπάρχει κενό και μέσα στον αιθέρα διαδίδεται το φως αλλά και όλα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. 

Άλλοι τον θεώρησαν σαν ένα ελαστικό στερεό, άλλοι σαν υγρό και τέλος ο Faraday2 θεώρησε ότι αποτελείται 

από ηλεκτρικά σωματίδια . 

     Το ότι όμως η σταθερά του Plank χαρακτηρίζει τα φωτόνια και τα σωματίδια, αφαιρεί την δυνατότητα να 

υπάρχει ένα συνεχές μέσο μέσα στο οποίο διαδίδονται και κινούνται αυτά. Μάλιστα η σταθερά (του Plank) 

είναι χαρακτηριστικό του σωματιδίου και το φωτόνιο δεν είναι ένας παλμός μαγνητικού και ηλεκτρικού πεδίου 

σαν συνεχών. Το φωτόνιο είναι σωματίδιο ή σωματίδια  καλύτερα , αντίθετα φορτισμένα, η κίνηση των οποίων 

δημιουργεί το ηλεκτρομαγνητικό κύμα. Ο παλμός των δύο αυτών σωματίων διαμήκως ή εγκαρσίως, είναι η 

συχνότητα του φωτονίου. Και μην ξεχνάτε ότι οι ηλεκτρομαγνητικές εξισώσεις Maxwell δεν είναι σωστές, 

επειδή δεν υπάρχει ρεύμα μετατόπισης3. Τότε δεν είναι αναγκαίος ο αιθέρας για την διάδοση ηλ/κών κυμάτων 

και αυτά είναι απόρροια ταλάντωσης των δύο αντίθετων φορτίων που αποτελούν τα φωτόνια. 

     Τέλος η θεωρία του Faraday ή του Χρήστου Τσόλκα περί φορτισμένων σωματίων που απαρτίζουν τον 

αιθέρα, προσκρούει στο ότι τα αντίθετα σωματίδια θα δημιουργούσαν στιγμιαία «άτομα» σαν το positronium 

(που είναι στιγμιαία δημιουργία ποζιτρονίου  και ηλεκτρονίου). Η δημιουργία τέτοιων σωματιδίων θα εμπόδιζε 

την διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων  και παράλληλα ακόμη και αν διέδιδαν μία ηλεκτρομαγνητική 

διαταραχή, δεν θα περιγράφονταν από την σταθερά του Plank, αφού αυτή περιγράφει κάτι διακριτό, κάτι που 

αρχίζει και τελειώνει. 

     Όσα αναφέρθησαν δεν απαιτούν το πείραμα Mickelson-Morley για απόρριψη του αιθέρα. Απορρίπτοντας 

τον αιθέρα επιστρέφει θριαμβευτής το κενό.  

 

                                         ΤΟ ΚΕΝΟ ΚΑΙ Ο ΑΙΘΕΡΑΣ 

 

     Η σύγχρονη επιστήμη4 πιστεύει ότι ο Αριστοτέλης υποστήριξε (όπως ο Descartes), ότι δεν υπάρχει κενό, 

αλλά ο αιθέρας. Υποθέτω ότι αυτό το εξήγαγαν από έργα του Αριστοτέλη, όπως το «Περί Γενέσεως και 

Φθοράς» 334 a: 

«διέκρινε μεν γαρ το νείκος, ηνέχθη δ’ άνω ο αιθήρ ουχ υπό του νείκους, αλλ’ οτέ μεν φησίν ώσπερ από τύχης 

(«ούτω γαρ συνέκυρσε θέων τοτέ, πολλάκι δ’ άλλως») οτέ δε πεφυκέναι το πυρ άνω φέρεσθαι, ο δ’ αιθήρ φησί, 

«μακρήσι κατά χθόνα δύετο ρίζαις»» 

 

                                                
2 «Φιλοσοφία και Νέα Φυσική» , Jonathan Powers ,Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης                                                                                    
3 Θα σας συνιστούσαμε να συμβουλευτείτε το «Η Αναθεώριση της Φυσικής» του 
συγγράφοντος εδώ 
4 «Φυσική» Halliday-Resnick Α’ μέρος, σελίδα 433, Πνευματικός 
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«επειδή διαχώρισε η αντίθεση, οδηγήθηκε δε άνω ο αιθέρας όχι από την αντίθεση, αλλά κάποτε ισχυρίστηκαν 

ότι (οδηγήθηκε) από τύχη («επειδή έτσι σύγκορμο τότε κινούταν, πολλές φορές αλλιώς (κινούταν)»), άλλοτε δε 

ότι από γέννησης το πυρ φέρονταν άνω, ο δε αιθέρας ισχυρίζονται «μακριά στην γη ντύθηκε ρίζες»». 

 

     Αλλά αναφέρουμε και το «Περί Κόσμου» 392 a : 

«μεθ’ όν ο του Φωσφόρου, όν Αφροδίτης, οι δε Ήρας προσαγορεύουσιν, είτα ο ηλίου και τελευταίος ο της 

σελήνης, μέχρις ής ορίζεται ο αιθήρ, τα τε θεία εμπεριέχουν σώματα και την της κινήσεως τάξιν». 

 

«με τον οποίο ο του Φωσφόρου, τον οποίο της Αφροδίτης, άλλοι δε της Ήρας καλούν, έπειτα ο (κύκλος) του 

ηλίου και τελευταίος αυτός της σελήνης, μέχρι την οποία ορίζεται ο αιθέρας, εμπεριέχοντας και τα θεία 

σώματα και την τάξη της κινήσεως». 

 

     Είναι απόρροια από αυτά τα γραπτά του Αριστοτέλη που απηχούν όλους τους αρχαίους φιλοσόφους, ότι 

οδήγησαν στην αποδοχή ότι οι αρχαίοι υποστήριζαν την θεωρία του αιθέρα ως ένα συνεχές μέσο  που 

διαποτίζει το σύμπαν. 

     Η λέξη αιθήρ5 προέρχεται από το ρήμα αίθω (=καίω,-δαίω-αίδω-αίθω) και ο αιθήρ προέρχεται από «το θείν 

κυκλοφορικώς» (Αριστοτέλης), ήτοι κινείται κυκλικά (όπως περιστρέφεται το σύμπαν). Και αιθέρας είναι ο 

ουρανός και αέρας.  

     Ο Ησύχιος6 θα αναφέρει ότι ο αιθήρ είναι ο υπέρ τα νέφη τόπος, ο οποίος βρίσκεται πάνω από τον αέρα. 

     Ο Φώτιος7 θα τον εξηγήσει ως τον σε ύψος αέρα, πάνω από τον αέρα και καίγεται από τον ήλιο. 

     Όπως διαπιστώνετε ο αιθέρας κινείται και είναι  ο άνω καιόμενος αέρας, δεν είναι ένα συνεχές και ακίνητο 

μέσο ελαστικό, στερεό ή υγρό. Ο αέρας είναι υλικά σωματίδια, δεν είναι κάποιο συνεχές. Ο άνω καιόμενος 

αέρας περιέχει τα άστρα και κινείται κυκλικά με αυτά. Ασφαλώς γνωρίζετε ότι υπάρχουν διαστρικά αραιά 

αέρια και σκόνη και αυτός είναι ο αιθέρας για τους αρχαίους. 

    Επαναλαμβάνουμε ότι ο αιθέρας της σύγχρονης Φυσικής, είναι ένα συνεχές μέσο που «γεμίζει» το 

σύμπαν.Διαβάστε τώρα και τον Αριστοτέλη «Περί Ουρανού» 309 b: 

«άτοπον  και το χώραν τω κενώ ποιείν, ώσπερ ουκ αυτό χώραν τινά ούσαν. Αναγκαίον είπερ κινείται το κενόν, 

είναι αυτού τινα τόπον, εξ ού μεταβάλλει και εις όν.». 

 

     «παράλογο να αποδώσουμε χώρο στο κενό, όπως ακριβώς δεν έχει χώρο. Αναγκαίο αν ακριβώς κινείται το 

κενό, να προέρχεται (από την κίνηση αυτή) κάποιος χώρος και συνεπώς να μεταβάλλεται και να γίνεται ύλη 

(ον)». Δηλαδή δέχεται την έννοια του κενού. 

     Ο Δημόκριτος8 θα πει ότι αρχές είναι το πλήρες και το κενό και φυσικά έτσι έχουμε αξίωμα της κατάστασης 

του κενού (ότι «υπάρχει» αυτό). 

                                                
5 Μέγα Ετυμολογικό Λεξικό (11ος αιώνας), Κάκτος 
6 Λεξικό (5ος αιώνας), Κάκτος. 
7 Λεξικό του πατριάρχου Φωτίου, 10ος αιώνας, Κάκτος.  
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     Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι οι αρχαίοι φιλόσοφοι πίστευαν στο κενό και μετά την πειραματική 

απόδειξη της σταθεράς του Plank, το κενό είναι πειραματική απόρροια (αφού η σταθερά αιτεί ότι και τα 

φωτόνια είναι σωματίδια, συνεπώς αίρεται ο αιθέρας που θα απέκλειε το κενό).  Αλλά και τον αιθέρα πίστευαν 

να κινείται κυκλικά μέσα στο σύμπαν και να είναι τα αραιά διαστρικά αέρια, ο άνω καιόμενος αέρας. 

 

                           ΤΟ ΚΕΝΟ, Ο ΛΟΓΟΣ  ΚΑΙ Η ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 

 

     Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει πλέον την «ύπαρξη» του κενού (υπάρχει η ύλη, το κενό δεν μπορεί να 

υπάρχει), όμως οποιοσδήποτε απειροστικός κόκκος ύλης μπορεί να αμφισβητηθεί, αν και πως προέκυψε  και 

προήλθε η ύλη (σύμφωνα με την θεωρία της big bang ). 

     Ισχυριζόμαστε, αξιώνουμε ότι η ύλη προήλθε από το κενό, το οποίο άλλωστε δεν πρέπει να αμφισβητούμε. 

Το κενό «προϋπήρχε»!. 

     Το κενό είναι το απουσία ύλης, απουσία όντος ή όντων, το απουσία του είναι «κενόν τε μη είναι» θα πει ο 

Δημόκριτος κατά τον Διογένη Λαέρτιο, είναι άϋλο. 

     Δεν έγινε δυνατό να διεισδύσω στο απόλυτο κενό, να καταλάβω πως «προϋπήρχε», γιατί δεν είναι υλικό! 

(ίσως ήταν νωρίς). Όμως  αν κάνουμε μία αποδοχή, αν θέσουμε ένα αξίωμα, το κενό «χρωματίζεται», αποκτά 

ιδιότητες. Αξιώνουμε μία ποιοτική (και όχι χρονική-ποσοτική) ανέλιξη. Το κενό «γεννά» τον Λόγο. Λέμε 

«γεννά» γιατί «βγαίνει από μέσα του». 

    Λόγος είναι η λογική, η αιτία, η αφορμή, η αναλογία, η συμμετρία και η προφορά λέξεων. Η ομιλία απαιτεί 

την λογική και ο προφορικός λόγος απορρέει από την λογική. 

    Ο Λόγος είναι ένας τρόπος, τρόπος να ομιλείς (λογική), τρόπος να κινείται κάτι (π.χ. ο άνθρωπος ,η σελήνη), 

τρόπος μεταβολής που προϋποθέτει αιτία, είναι οι νόμοι που διέπουν την φύση είτε είναι αυτοί που γνωρίζουμε 

ή άλλοι και οι κινήσεις ,τα φαινόμενα και οι μεταβολές διέπονται από νόμους (τρόπους εκδήλωσης, Λόγο 

πραγμάτωσης). 

     Οι κινήσεις, οι μεταβολές και τα φαινόμενα της ύλης, είναι άξια παρατήρησης και προσπαθούμε να 

συνειδητοποιήσουμε. Συνείδηση είναι η γνώση και η εξήγηση ενός φαινομένου και περαιτέρω με την 

συνείδηση δημιουργούμε κινήσεις ή φαινόμενα (όπως το βάδισμα ή η έκρηξη ενός βεγγαλικού). 

     Η «γέννηση» του Λόγου προϋποθέτει τον τρόπο του κενού και ο τρόπος απορρέει κάτι, διαφορετικά το κενό 

διά μέσου του Λόγου εκπορεύει την υπερσυνείδηση. 

    Η συνείδηση προϋποθέτει τις έννοιες για να διαμορφωθεί, συνεπώς προηγείται η «επινόηση» των εννοιών, 

δηλαδή των αύλων ιδεών. Οι ιδέες ,άϋλα τινά μη όντα (μη ύλη), ενταμιεύονται μέσα στο κενό , πλέκονται από 

τον Λόγο και δημιουργούν την υπερσυνείδηση. Η υπερσυνείδηση εξακοντίζεται μέσα στους κόλπους του 

Τέλειου και αποκτά γνώση της κατάστασής του . Η υπερσυνείδηση είναι το  Πνεύμα, το κενό ο Πατήρ και ο 

Λόγος ο υιός . Τρεις υποστάσεις σε μία ενότητα. 

                                                                                                                        
8 Δημόκριτος, Κάκτος                                                                                                                                  
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     Μάλλον θα αντιληφθήκατε ότι προσδιορίζουμε το απροσδιόριστο («άπειρον το Θείον και ακατάληπτον και 

τούτο μόνο καταληπτό, η απειρία και η ακαταληψία» θα πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «πέρα από την 

εμπειρία το Θείον και ακατάληπτο και τούτο μόνο καταληπτό, ότι είναι χωρίς όρια ή εμπειρία και ακατάληπτο 

είναι»).  

      Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι η αποφατική Θεολογία προσάπτεται ιδίως στον υπερβατικό Θεό, ο 

οποίος μπορεί να κληθεί πατέρας των πάντων  και προσδιορίζει την «γένεση» αχρόνως του τριαδικού Θεού, 

του Θεού ποιητή δηλαδή που είχε αποκληθεί πατέρας από την εκκλησία. Αυτόν τον τριαδικό Θεό, 

διατυπώνουμε με το τρισυπόστατο «σχήμα», πατέρας- κενό, υιός- λόγος, πνεύμα- υπερσυνείδηση. 

 

 

                                          ΤΟ   «ΙΔΙΟΝ» ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΙΑ 

  

      Το κενό είναι άϋλο, δεν έχει ουσία υλική. Έχει όμως, έχει την θεϊκή μη ουσία, την ενωσία. Αυτή προήλθε 

από το κράμα δύο μη ουσιών, δύο αιθέρων, την υπερβατική μη ουσία και το «ίδιον». Το «ίδιον» και η 

υπερβατική,  είναι  πέρα από την ύλη, συνεχή, το άπειρο, το ακατάληπτο, το Ευκλείδιο αδρανές και ακίνητο. 

Είναι ελαστικά και παραμορφώνονται. 

 

              ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ  ΚΑΙΤΟΥ «ΙΔΙΟΝ» 

 

     Το «ίδιον» και η υπερβατική είναι συνεχή, άπειρα, ελαστικά, πέρα από τις αισθήσεις του ανθρώπου. 

Πυκνώνουν όπου υπάρχουν ελκυστές (ελκυστής είναι κάτι που έλκει και το κενό «χρωματίζεται» τοπικά από 

απειροστικούς ελκυστές ή τον υπερελκυστή της υπερσυνείδησης, που είναι φυσαλίδες του κράματος της 

ενωσίας και που οι φυσαλίδες περιέχουν υπερβατική). Όταν υπάρχει επενέργεια του ελκυστή, διαδίδονται 

εντός της ενωσίας κυματικές διαταραχές  , διαμήκη  πυκνώματα και αραιώματα, σαν σφαιρικά κύματα (θα τα 

δούμε όταν διατυπωθούν οι μη Ευκλείδιες γεωμετρίες). Εντός της ενωσίας, διαδίδονται οι ιδέες και οι ιδέες 

είναι κυματικές διαταραχές της ενωσίας. 

     Τα κύματα της ενωσίας περιγράφονται από την θεωρία του Huygens , σύμφωνα με την οποία κάθε σημείο 

της σφαιρικής επιφάνειας κύματος, είναι δευτερογενής πηγή κυμάτων (οι ιδιότητες της ενωσίας, προέρχονται 

από τον Λόγο, τον τρόπο «ύπαρξής» της). Προφανώς όταν οι σφαιρικές επιφάνειες τροποποιηθούν, τότε η 

θεωρία του Huygens εφαρμόζεται στις νέες επιφάνειες. 

     Όταν το αρχικό ποιοτικά κενό γέννησε τον Λόγο, εξακόντισε την υπερσυνείδηση που είναι πλοκή των ιδεών 

(δηλαδή εξακόντισε τις ιδέες). Εξαπολύθηκε πριν η λειτουργία ενός υπερελκυστή, που θα δημιουργούσε 

πυκνώματα και αραιώματα στην ενωσία. Ο υπερελκυστής χαλαρώνει και ενεργοποιείται σε εκρηκτικά  μικρό 

χρόνο, χρόνο που τείνει στο μηδέν, χρόνο dt. Εκεί στις παρυφές του μηδενός, η κυκλική συχνότητα 

χαλαρώσεων και ενεργοποιήσεων του ελκυστή, διαδίδει με ταχύτητα που τείνει στο άπειρο, κυματικές 
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διαταραχές στην άπειρη ενωσία. Σε απειροστικό χρόνο συγκλονίζεται η ενωσία και ο ελκυστής παράγει 

εκπληκτικά μεγάλο αριθμό ιδεών, ιδέες που θα καλύψουν την παλλόμενη ενωσία και όλη την επερχόμενη ύλη. 

     Οι Ελληνικές λέξεις είναι περίπου 5.500.000 και αυτές καλύπτουν ένα μικρό μέρος των ιδεών των παλμών 

της ενωσίας , μέσα στην οποία ταλαντώνεται ο υπερελκυστής. Κάθε ιδέα είναι μία συχνότητα ταλάντωσης του 

υπερελκυστή και ο Λόγος διαμορφώνει τις συχνότητες αυτές σε απειροστικό χρόνο. Ο Λόγος είναι 

επενδεδυμένος σε όσα έχουν συμβεί και όσα συμβούν  και επηρεάζει την ταλάντωση της ενωσίας. 

     Η ενωσία θα γίνει «χώρος»  διαδοχικών ταλαντώσεων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να συγκροτούνται 

προτάσεις και θεωρίες. Σε απειροστικό χρόνο θα παρελαύνουν πάνω από το «σώμα» της ενωσίας όλες οι ιδέες 

και οι θεωρίες και η ενωσία θα δονείται στις συχνότητες της υπερσυνείδησης. 

     Τώρα πλέον μπορούμε προσεγγιστικά να ονομάσουμε το κενό και ενωσία και η ενωσία διά μέσου του 

Λόγου δονείται στις συχνότητες της υπερσυνείδησης. «Χώρος» της διάδοσης της υπερσυνείδησης όλος ο 

άπειρος «τόπος» της ενωσίας, το κενό. Φυσαλίδες υπερβατικού κενού, χωρίς ενωσία ή άτομες, είναι ο χώρος 

όπου εγκλωβίζονται οι ιδέες και εκεί υπάρχει η υπερβατική καθαρή και υπάγονται σε λειτουργία που θα 

προσδιορίσουμε παρακάτω και προσδιορίζεται η ταλάντωση της ενωσίας και που μεταφέρεται στον άπειρο 

χώρο της. 

     Την μη ουσία της ενωσίας μπορούμε να καλέσουμε και πεμπτουσία, το δε υπερβατικό κενό των φυσαλίδων 

των ελκυστών θα το καλέσουμε αλλιώς . 

       

 

 

                                        ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΗ 

     Πνεύμα9  είναι η ψυχή του ανθρώπου, ψυχή είναι πνεύμα νοερό. 

     Ψυχή10 από το ψύχος, το οποίο είναι το πνεύμα, πνεύμα δε και η ψυχή, προέρχεται από το ψύχω = ζωογονώ, 

που περιέχει την φύση, που συνέχει την φύση. 

     Ψυχή11 είναι το πνεύμα. 

     Ο Αριστοτέλης12 θα  πει για την ψυχή :  

«επιζητούμεν δε θεωρήσαι και γνώναι την τε φύσιν αυτής και την ουσίαν, είθ’ όσα συμβέβηκε περί αυτήν… πάντη 

δε πάντως εστί των χαλεπωτάτων λαβείν τινα πίστιν περί αυτής… λέγω δε του περί την ουσίαν και το τι εστί ταχ’ 

αν τω δόξειε μία τις είναι μέθοδος κατά πάντων ών βουλόμεθα γνώναι την ουσίαν, ώσπερ και κατά συμβεβηκός 

ιδίων απόδειξις, ώστε ζητητέον αν είη την μέθοδον ταύτην… πρώτον δ’ ίσως αναγκαίον διελείν εν τίνι των γενών 

και τί εστι , λέγω δε πότερον τόδε τι και ουσία ή ποιόν ή ποσόν, ή και τις άλλη των διαιρεθεισών κατηγοριών, έτι 

δε πότερον την εν δυνάμει όντων ή μάλλον εντελέχειά τις. Διαφέρει γαρ ου τι μικρόν, σκεπτέον δε και ει μεριστή ή 

αμερής». 

 
                                                
9 Λεξικό του Σουίδα , 11ος  αιώνας, Θύραθεν εκδόσεις.  
10 Μέγα Ετυμολογικό Λεξικό 
11 Λεξικό Ησυχίου 
12 Περί Ψυχής 402a, Κάκτος 
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«επιζητούμε  να θεωρήσουμε και να γνωρίσουμε  και την φύση της ψυχής και την ουσία, έπειτα από όσα έχουν 

συμβεί (για την έννοια του συμβέβηκε δες υποσημείωση 13) σ’ αυτή… πάντως πάντοτε είναι από τα 

δυσκολότερα να λάβουμε πίστη περί αυτής… λέγω δε γύρω από την ουσίαν και το τι τάχα είναι κατά την 

γνώμη μου, μία είναι η μέθοδος από όλα των οποίων  θέλουμε να γνωρίσουμε την ουσία,  όπως ακριβώς η κατά 

συμβεβηκός13 απόδειξη, ώστε ήθελε να ζητήσουμε αυτή την μέθοδο…ίσως πρώτα είναι αναγκαίο να διέλθουμε 

σε κάποια γένη και τι είναι, λέγω δε ποιό από  την ουσία ή το ποιόν ή το ποσό , ή και άλλη κάποια από τις 

κατηγορίες που διαιρέθηκαν, επιπλέον δε την ποιο από τα δύο, την εν δυνάμει δημιουργό και κινούσα τα όντα 

ή μάλλον την κατακυριεύουσα (φύσει) τα όντα. Διότι διαφέρει όχι λίγο (δυνάμει ή φύσει), πρέπει δε να 

σκεφτούμε αν είναι μεριστή ή αμερής». 

     Είναι κατά τον Αριστοτέλη η ψυχή κάτι μικρό, μόριο όπως θα αναφέρει, σκέπτεται και έχει πάθη, κινεί την 

σκέψη και την ύλη.    

 

                                       Η ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 

 

     Η απορροή των ψυχών14 από την θεία ουσία (emanatismus) είναι μία θεωρία προέλευσης των ψυχών. Αυτή 

την θεωρία υποστήριξαν οι Γνωστικοί, οι Μανιχαίοι, οι Νεοπλατωνικοί και αργότερα οι πανθεϊστές. Σύμφωνα 

με την θεωρία αυτή οι ψυχές έλκουν την καταγωγή τους από την θεία ουσία και απορρέουν από αυτή. Είναι μία 

εκδοχή την οποία πρέπει να τροποποιήσουμε, δεν έχει γίνει αποδεκτή από την Ορθοδοξία, την αναφέρουμε 

όμως γιατί θα δείτε πως συνδιάζεται με μία άλλη εκδοχή, την δημιουργία των ψυχών με την σύλληψη του 

εμβρύου (creatianismus) , που είναι αποδεκτή. 

     Η λέξη ουσία προέρχεται από το θυληκό ούσα (μετοχή ων, ούσα, ον του ρήματος ειμί=είμαι). Συνεπώς η 

ουσία είναι, είναι=ύλη. Αυτό σημαίνει ότι το κενό μη είναι, δεν υπάρχει ουσία. Άρα λοιπόν αν απορρέει η 

ψυχή, θα απορρέει από την θεία μη ουσία, από την ενωσία που θα φιλοξενεί την φυσαλίδα κενού 

(υπερβατικής) της ψυχής (διαστάσεων μικρών). 

 

                            ΑΠΟΡΡΟΗ ΨΥΧΩΝ Η  ́ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ; 

 

     Παρατέθηκε παραπάνω η θεωρία προέλευσης των ψυχών από την θεία ουσία, μία θεωρία μέσα στις 

τέσσερις περί προέλευσης των ψυχών. Στην περίπτωση αυτή, η ψυχή θα ήταν ένας μικρός ελκυστής που θα 

πάλλονταν και θα παραμόρφωνε την ενωσία και θα δεχόνταν τους κυματισμούς που προκαλεί ο υπερελκυστής. 

Τότε για να είναι η σωστή η θεωρία της απορροής, θα έπρεπε οι μικροί ελκυστές να προέρχονται από τον 

υπερελκυστή και είναι φυσαλίδες υπερβατικού κενού, όπως είναι. Αυτό σημαίνει ότι θα είχαν όμοιες 

δυνατότητες με τον υπερελκυστή, θα γεννιώμασταν  πανεπιστήμονες όλοι, δεν θα εξαρτώμεθα από την ύλη.  

Συνεπώς οδηγούμεθα στο ότι οι ψυχές  γεννιούνται με την σύλληψη του εμβρύου, δημιουργούνται δηλαδή και 

εξαρτώνται από την ύλη, αφού είναι ατελείς και διδάσκονται. Δηλαδή ο Λόγος προσδιορίζει την γέννηση μιάς 

                                                
13 Συμβεβηκός είναι κάτι το υποκειμενικό και προέρχεται από το μη ον 
14 «Δογματική» Παν. Τρεμπέλα σελ. 483 ,τόμος Α 
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φυσαλίδας κενού, όταν συλλαμβάνεται το έμβρυο, αλλά όμως αν και υπάρχει γέννηση, μοιάζει η γέννηση μιάς 

νέας φυσαλίδας να απορρέει από την αρχική του υπερλκυστή. 

     Με τον creatianismus δεν αποφεύγεται η κληρονομικότητα του προπατορικού αμαρτήματος. Το DNA του 

ανθρώπου, παραβλάφθηκε από το προπατορικό αμάρτημα  και το κληρονομούμε εμείς (αίρεται λοιπόν η 

επιφύλαξη του Παν. Τρεμπέλα ως προς αυτή την εκδοχή προέλευσης των ψυχών). Και επειδή η ψυχή 

εξαρτάται και από την ύλη, φέρει το προπατορικό αμάρτημα δημιουργούμενη με την σύλληψη. 

     Όμως  δεν αναφέραμε τυχαία την θεωρία απορροής της ψυχής από την θεία ουσία! Μπορεί να 

δημιουργείται μία ψυχή με την σύλληψη του εμβρύου, όμως αυτή έχει μερικές ιδιότητες του υπερελκυστή, από 

όπου έλκουν την καταγωγή τους. Ο ελκυστής πάλλεται όπως και ο υπερελκυστής, όμως πιο αργά και 

προσδιορίζεται από την επενέργεια της ύλης. Διδασκόμενο το παιδί από τον δάσκαλο την έννοια της λέξης 

«αντικειμενικό», θα του δονήσει την ψυχή σε τέτοια συχνότητα, ώστε να συλλάβει την ιδέα που προέρχεται 

αρχικά από την υπερσυνείδηση. Άρα λοιπόν έχει  σημασία η θεωρία απορροής των ψυχών, πέρα από όσα 

αναφέραμε για την απορροή των φυσαλίδων και την γέννηση. Η ψυχές όπως η 

υπερσυνείδηση,επαναλαμβάνουμε, αποτελούνται από  φυσαλίδες υπερβατικού κενού, κενού χωρίς ίδιον , 

διαστάσεων μικρών, ίσως πολύ μικρότερες του χιλιοστού των μικρών-μικρών, οι διαστάσεις της φυσαλίδας. 

     Η ψυχή η οποία δέχθηκε όλους τους κυματισμούς του υπερελκυστή του «ίδιον», έχει καλλιεργηθεί ως προς 

αυτές και θυμάται και σηνειδητοποιεί τις ιδέες όταν διά μέσου της ύλης, στην διαδικασία της ύλης τις 

ανακαλύπτει! 

 

 

 

                                              Κεφάλαιο 4ο  

 

                                          ΤΟ ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΦΩΣ 

 

     «Γνόφος εστί το απρόσιτον φως εν ώ κατοικείν ο θεός λέγεται»15  «αγνωστο είναι το απρόσιτο φως, μέσα στο 

οποίο λέγεται ότι κατοικεί ο θεός». Το απρόσιτο φως είδαν μύστες της νοεράς προσευχής της ορθοδοξίας  (δες 

«Λόγοι, Κεφάλαια, Διάλογοι, Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου, ένας από αυτούς).  Και ο Άγιος Συμεών θα 

πει:16  

     «φως ο θεός και ως φως η θέα αυτού.» 

 

Σελ.217 «Ούτως ουν και περί του αοράτου θεού απαραλλάκτως γίνεται. Όταν γαρ αποκαλυφθέντα θεάσηταί τις 

αυτόν, φως ορά. Και θαυμάζει μεν ιδών, τις δε ο φανείς ουκ οίδεν ευθύς….» 

 

                                                
15 «Μυστική θεολογία» Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, Πουρνάρας 
16 «Λόγοι,Κεφάλαια, Διάλογος, τόμος β, Ορθόδοξος Κυψέλη. 
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     «Έτσι λοιπόν και γύρω από τον αόρατο θεό γίνεται χωρίς αλλαγή. Γιατί όταν αφού αποκαλυφθεί ο θεός τον 

δει κάποιος, βλέπει φως. Και απορεί μεν αφού είδε, ποιος είναι αυτός που φάνηκε δεν γνωρίζει αμέσως…» 

 

     «Είτα πάλιν άρχεται λέγειν μετά δακρύων θερμών και πολλών ως. «Ωράθη μοι, πάτερ, εκείνο  το φως. Ήρθη ο 

οίκος της κέλλης ευθύς και παρήλθεν ο κόσμος, φυγών ως οίμαι από προσώπου αυτού.  Έμεινα δε μόνος εγώ 

μόνω συνών τω φωτί. Ουκ οίδα δε ει ήν και το σώμα τούτο, πάτερ, τηνικαύτα εκεί.» 

 

     « Έγινε ορατό πατέρα εκείνο το φως. Αναιρέθηκε ο οίκος που φυλακίζεται αμέσως και παρήλθε ο κόσμος, 

αφού έφυγα  όπως νομίζω  από το πρόσωπο αυτού. Έμεινα μόνος και στην μοναξιά μου συνερχόμουν με το 

φως. Δεν γνωρίζω πατέρα, εάν ήταν και τούτο το  σώμα εκεί» 

 

     «Φως (είδον) ω πάτερ γλυκύ, γλυκύ. Ποταπόν ειπείν σοι πάτερ, ουκ εξικανούσαν έχω μου την διάνοιαν.» 

 

     «(είδα) φως ω πατέρα, γλυκύ, γλυκύ. Είναι αδύνατο να σου πω, πατέρα, δεν έχω ικανή την διάνοια.». 

                

     Το απρόσιτο φως, μύηση στους κυματισμούς του «ίδιον» από την ψυχή, απασχόλησε πολύ τον συγγραφέα! 

Στην προσπάθειά του να το εξηγήσει και στο άρθρο του «το απρόσιτο φως και το λάθος του Χριστού» έκανε 

λάθος! Υποστήριξε ότι οι άγιοι είδαν ουσία θεού! 

    Η ησυχαστική έριδα αναπτύχθηκε ιδιαίτερα κατά τον 13ο -14ο αιώνα. Εκπρόσωπος της ορθοδοξίας ήταν ο 

επίσκοπος Θεσσαλονίκης Γρηγόριος Παλαμάς και των παπικών ο καλόγερος Βαρλαάμ.  Ο Βαρλαάμ ορθώς 

υποστήριξε ότι δεν μπορούμε να δούμε ουσία θεού (πρόκειται για την φράση του κατά Ματθαίον που 

αποκόπηκε αργότερα: («ουσίαν θεού ουδείς πώποτε εώρακε, ουδέ δύναται ιδείν»). Ο Παλαμάς απάντησε ότι  

βλέπουμε άκτιστη ενέργεια του θεού! (άκτιστη= έξω από την κτίση). Ασφαλώς εσείς αντιλαμβάνεστε ότι οι 

κυματισμοί του «ίδιον»  είναι κυματισμοί της θείας μη ουσίας, άρα οι μύστες έβλεπαν ενέργεια θεού έξω από 

την ύλη άκτιστη, την έβλεπαν οι ψυχές στον «χώρο» του «ίδιον». Και οι ψυχές επηρεάζονταν από την θερμή 

νοερά προσευχή που έκαναν οι μύστες, η ύλη προκαλούσε με την προσευχή, στο να γευτεί η ψυχή την όραση 

του κυματιστού απροσίτου φωτός που έδινε η χάρη του Θεού!   Δείτε τι λέει17 ο Γρηγόριος για το νοερό φως : 

 

«Το γουν φως της γνώσεως νοερόν ουδέποτ’ αν τις φαίη, το δε φως εκείνο και ως νοερόν έστιν ότε ενεργεί και ως  

νοητόν διά νοεράς αισθήσεως υπό του νου οράται και ταις λογικαίς εγγινόμενον ψυχαίς…» 

 

«Λοιπόν το νοερό φως της γνώσης ποτέ δεν θα μπορούσε κανείς να πει, αλλά το φως εκείνο (απρόσιτο) όταν 

ενεργεί και ως νοερό είναι και ως νοητό με νοερή αίσθηση βλέπεται από τον νου και και εισέρχεται στις 

λογικές ψυχές…». 

 

                                                
17 Γρηγορίου Παλαμά Έργα , τόμος 2, σελ. 156,  Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος 
Παλαμάς» 
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«Ουκούν και του φωτός εκείνου τεύξεται και θεοφανείας υπερφυούς αξιωθήσεται, την μεν του Θεού ουσίαν ουχ 

ορών, Θεόν δε ορών διά  θεοπρεπούς εκφαντορίας αναλόγου εαυτώ. Κατά απόφασιν μεν, ου  κρείττον δ’ ή κατά 

απόφασιν, του θεού μη μόνον  υπέρ γνώσιν αλλά και υπεραγνώστου όντος και ως αληθώς κρύφιον και την 

έκφανσιν έχοντος, το θεότατον και πάντων καινότατον, επεί και αι θεοειδείς όψεις, κάν συμβολικαί ώσιν, 

υπεροχικώς έχουσιν το άγνωστον.» 

 

«Για αυτό και του φωτός εκείνου θα επιτύχει  και θα αξιωθεί υπερφυούς θεοφανείας, την μεν ουσία του Θεού 

μη βλέπων, τον θεό δε βλέπων με θεοπρεπή φανέρωση αναλόγου προς τον εαυτό του. Βλέπει κάτι που δεν 

λέγεται, τίποτε καλύτερο να είναι παρά όταν δεν λέγεται, του Θεού όχι μόνο ανώτερου της γνώσης αλλά και 

υπεραγνώστου που είναι και όπως αληθώς είναι κάτι κρυφό να έχει την έκφανση, το θεότατο και όλων 

νεότατο, επειδή και οι θεοειδείς όψεις ήθελε να είναι συμβολικές, έχουν κατ’ υπεροχή το άγνωστο». Δείτε και 

ιδιότητες18 : 

 

«και κατ’ αναλογίαν δε της θεαρέστου πράξεως, της τε των άλλων πάντων αποχής και της προσοχής της 

προσευχής και την προς τον θεόν εκ ψυχής όλης ανανεύσεως και τα πρόσω φερόμενος αεί και διαυγεστέρας 

πειρώμενος της θεωρίας, καντεύθεν το άπειρον συνίησι του ορωμένου ότι άπειρον και της μεν λαμπρότητος 

εκείνου πέρας ουχ ορά της δ’ εαυτού προς φωτοληψίαν επιτηδειότητος επί μάλλον ορά το αδρανές.»  

 

 «και κατά αναλογία της θεάρεστης πράξης και της αποχής όλων των άλλων και της προσοχής της  προσευχής 

και της  αναβάσεως προς τον Θεόν από όλη την ψυχή και προς τα μπροστά φερόμενος πάντοτε και προσπαθών 

να δει ξεκάθαρη την εικόνα, και από εκεί το άπειρο αντιλαμβάνεται (μετέρχεται) ότι είναι άπειρο και της 

λαμπρότητας μεν εκείνου δεν βλέπει πέρας, της δε ικανότητας προς φωτοληψίαν από μόνος, βλέπει μάλλον το 

αδρανές». 

 

     Στο σημείο αυτό, θα τονίσουμε ότι το απρόσιτο φως είδαν και Έλληνες πριν το Χριστό. Υποστηρίζουμε ότι 

το είδε ο Ηράκλειτος, αλλά δείτε και μερικά που έγραψε ο Σουϊδας για τον Ορφέα: 

 

«…Ορφεύς…, σοφός άριστος γενόμενος και πολλά  μυστήρια διδαχθείς. Φέρονται γαρ αυτού και περί 

Θεογνωσίας λόγοι, εξ ών εισί ταύτα. Είπε γαρ ότι εξ αρχής ανεδείχθη ο αιθήρ υπό του Θεού δημιουργηθείς και 

εντεύθεν κα’κείθεν του αιθέρος ήν χάος, και νυξ φοβερά πάντα κατείχε και εκάλυπτε τα υπό τον αιθέρα σημαίνων 

την νύχτα προτερεύειν. Ειρηκώς  ακατάληπτόν τινα και πάντων υπέρτατον  είναι και προγενέστερον και 

δημιουργόν απάντων τον τε υπέρτατον αιθέρα. Και την γην είπεν αόρατον. Έφησε δε ότι το φως ‘ρήξαν τον 

αιθέρα εφώτισε την γην και πάσαν την κτίσιν, εκείνο ειπών το φως, το υπέρτατον πάντων, το απρόσιτον, το πάντα 

περιέχον. Όπερ ωνόμασε Βουλήν, Φως, Ζωήν ταύτα τα γ’ ονόματα μίαν δύναμιν απεφήνατο και έν κράτος του 

δημιουργού πάντων Θεού, του πάντα εκ του μη όντων παραγαγόντος εις το είναι, ορατών τε και αοράτων.» 

                                                
18      Γρηγορίου Παλαμά, Έργα, τόμος 2,   σελ 198 
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     «… ο Ορφέας.., έγινε σοφός άριστος και διδάχτηκε πολλά μυστήρια (σ.σ. π.χ. Ελευσίνεια). Αποδίδονται δε 

σε αυτόν και οι λόγοι περί Θεογνωσίας , από τους οποίους προέρχονται τα εξής: Γιατί είπε ότι από την αρχή 

αναδείχτηκε ο αιθέρας που δημιουργήθηκε από τον Θεό. Και από δω και από εκεί του αιθέρα ήταν το χάος και 

φοβερή νύχτα  τα πάντα κατείχε και εκάλυπτε τα εντός του αιθέρα και όρισε ότι η νύχτα προηγείται. Είπε  

κάποιο υπέρτατο πάντων και ακατάληπτο ότι είναι και προγενέστερο  και δημιουργόν πάντων ο υπέρτατος 

αιθέρας.  Και την γη είπε αόρατη ότι ήταν , ισχυρίστηκε ότι το φως διέρρηξε τον αιθέρα, εφώτισε την γη και 

ολόκληρη την κτίση, όταν είπε εκείνο το φως , το υπέρτατο όλων, το απρόσιτο, το οποίο περιέχει τα πάντα. Και 

το οποίο ακριβώς ονόμασε αυτά , Θέληση, Φως , Ζωή και αποφάνθηκε ότι αυτά τα τρία ονόματα ότι είναι η 

μία δύναμη του δημιουργού πάντων Θεού, του όλα αφού παρήγαγε από το κενό στο είναι, των ορατών και των 

αοράτων.».  
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                                          Κεφάλαιο 5ο  

 

                      Ο ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ     

 

     Κατόπιν των ανωτέρω αναπτυχθέντων, θα αναλύσουμε τι είναι και πως παράχθηκε η ύλη, τι είναι ο 

τριαδικός Θεός, αλλά θα πλησιάσουμε και τον Θεό πατέρα, στον οποίο προσιδιάζει απόλυτα η αποφατική 

Θεολογία. 

 

                              ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ  ΚΑΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ 

      

     Η υπερσυνείδηση  (το αδιάστατο κενό διά του Λόγου και με τις ιδέες), διαμορφώνει την υπερθεωρία, την 

θεωρία της γένεσης σε χρόνο dt. Επινοεί το άπειρο σύμπαν γεμάτο γαλαξίες που γεννιούνται και πεθαίνουν, 

νεφελώματα κλπ. Θα κάνει μία αρχή και αυτό δεν σημαίνει ότι ο γαλαξίας τότε γεννιέται στο σύμπαν, ίσως έχει 

προχωρημένη ηλικία. 

     Θα θυμάστε που είπαμε ότι ο υπερελκυστής παράγει σαν σφαιρικά διαμήκη κύματα (θα δούμε ακριβώς 

στην μη Ευκλείδια γεωμετρία παρακάτω για τα κύματα). Θα θυμάστε που είπε ο Αριστοτέλης ότι η κίνηση του 

κενού παράγει τόπο. Αυτές οι διαμήκεις ταλαντώσεις παράγουν κάποιο τόπο, που είναι για μας φανταστικός 

και πάλλεται μία ελαστική μη ουσία, κάτι σαν αιθέρας, η υπερβατική μη ουσία. Αλλά και οι παλμοί χρονίζουν 

την χρονίζουν. 

     Η υπερθεωρία αποτελείται από έννοιες, από ιδέες  που ακολουθούν λογική ακολουθία. Η υπερθεωρία 

συνελήφθη από το αδιάστατο κενό, όταν «γέννησε» τον Λόγο (την άϋλη λογική) και εκπόρευσε τις ιδέες. Τότε 

συνελήφθη η υπερθεωρία.          

 

                   Η ΑΡΧΑΪΚΗ ΜΗ ΟΥΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΑΙΩΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

     Απαρχή όλων εδώ που φθάσαμε, αρχές σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, η προΰπαρξη της αρχαϊκής μη ουσίας 

που ταλαντώνεται με φανταστική φάση, δηλαδή ο χρόνος φανταστικός. Η αρχαϊκή μη ουσία αποτελείται από 

άπειρα διακριτά σημεία (προσδιορίζεται έτσι ο χώρος) και επισυμβαίνει στην φαντασία του θεού. Η ταλάντωση 

είναι χρόνος και ο χρόνος επισυμβαίνει σε μία αρχαϊκή «παγωμένη» μη ουσία. Εδώ δεν υπάρχει τόπος, είναι 

φανταστικός και κάθε σημείο της αρχαϊκής είναι ίδιο. Η αρχαϊκή μη ουσία  δεν είναι συνεχής και ταλαντώθηκε 

κάποια στιγμή όπως η συνάρτηση De Moivre       

                                 y=Ae^i(iωt)=Acos(iωt)+Aisin(iωt).  
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Α είναι το μηδενικό πλάτος ταλάντωσης του κάθε σημείου .Η φανταστική φάση προϋποθέτει ότι δεν υπάρχει 

συγκεκριμμένο σημείο αναφοράς, όλα τα σημεία της αρχαϊκής μη ουσίας είναι αναφορά ταλάντωσης και η 

ταλάντωση είναι μία. 

       Πρέπει να υποθέσουμε ότι η αρχαϊκή ακίνητη ουσία συνυπήρχε με την φανταστική κίνηση ,η κίνηση είναι 

ο χρόνος. Και η ταλάντωση οδηγεί σε μετάπτωση της αρχαϊκής μη ουσίας, σε υπερβατική μη ουσία. Αυτή είναι 

ελαστική και συνεχής, κάτι σαν αιθέρας και μη ύλη, δηλαδή κενό. Η υπερβατική μη ουσία ταλαντώνεται και 

αυτή και παράγει ίδιον (που είναι είδος αιθέρα και αυτό) και φυσικά ενωσία, με την φυσαλίδα εντός . Και ήδη, 

φθάσαμε στην «γωνιά»  του Υψίστου .                                 

      Ο Ύψιστος κρύβεται πίσω από την αρχαϊκή μη ουσία. 

      Κάτι απροσδιόριστο, κάτι ακατάληπτο, κάτι έξω από τον χώρο και τον χρόνο, προσδιορίζει την αρχαϊκή μη 

ουσία, την ταλαντώνει και μεταπίπτει σε υπερβατική μη ουσία και αυτή την ταλαντώνει και παράγεται το ίδιον 

και η ενωσία με την φυσαλίδα. 

     Κάτι που γνωρίζεται μόνο από το εποικοδόμημα, την ύλη. Και επειδή στην αρχαϊκή μη ουσία δεν υπάρχει 

προνομιακό σημείο, όλα τα σημεία θεωρούνται ότι βρίσκονται στο κέντρο της ταλάντωσης και έτσι είναι και η 

κίνηση μη προσδιοριοστέα και ο χρόνος σαν να μην υπάρχει, είναι φανταστικός! 

     Ανακαλύψαμε τον Πανάγαθο! Το Απόλυτο κενό ,το κενό χωρίς συνεχείς μη ουσίες. 

     Το εποικοδόμημα του Τριαδικού Θεού, η ύλη, που κρύβει το κακό σαν δημιούργημά του, αλλά αρχικά σαν 

ιδέα και με την πτώση ενεργεία, δεν έχει μέσα σ’ αυτό το απόλυτο κενό θέση. Ο Τριαδικός είναι ένας Θεός που 

επιζητεί την δική του εξέλιξη και ίσως αγνοεί τον άνθρωπο. Ή ίσως επιζητεί το άλμα του ανθρώπου που θα 

ξεπεράσει τα εμπόδια, το κακό και θα αναταθεί στην αλήθεια, αυτή που θα γίνει συνείδηση και του Θεού. 

      Όμως πίσω από όλα κρύβεται το ανυπέρβλητο! Και εμείς ταπεινοί εραστές του ακατάληπτου! Και εμείς 

ζηλωτές της αλήθειας!   

 

     Μέσα στην φαντασία του θεού όμως, που πάλλονταν τα άπειρα σημεία και μετέπεσαν στην συνεχή και 

ελαστική μη ουσία, την υπερβατική. Ο Λόγος συνετέλεσε και πάλθηκε και αυτή και δημιουργήθηκε μία άλλη 

μη ουσία, δεύτερος αιθέρας, το Ίδιον. Η δημιουργία έγινε από το άπειρο προς το κέντρο. Στο κέντρο 

δημιουργήθηκε μακροκοσμική φυσαλίδα υπερβατικής μη ουσίας, που περικλείονταν από την μίξη της 

υπερβατικής και του ίδιον, την ενωσία. Εντός της φυσαλίδας αιωρούνταν κόκκοι Ίδιον, σαν ιδανικό αέριο.  

      Απειροστικές φυσαλίδες αποσπάστηκαν από την κεντρική, όδευσαν και αποτέλεσαν τις ολογραφίες των 

συμπάντων.  

     Δύο ολογραφίες  θα διαμορφωθούν και είναι προϊόν της πυκνότητας της ενωσίας γύρω από την κεντρική 

φυσαλίδα. 

     Σε κάθε χάσμα στις ολογραφίες των συμπάντων, φθάνουν οι ίδιοι κυματισμοί της διαστολής και συστολής 

της κεντρικής φυσαλίδας ταυτόχρονα, κάθε χάσμα δέχεται τις ίδιες συχνότητες της ενωσίας ταυτόχρονα. Τα 

κύματα είναι ψηφιακά και  αναλογικά, έτσι ώστε να μην είναι σε (περίπου) κυκλική συμμετρία η εκπομπή τους 

και η αφιξή τους σε κάθε επίπεδο ύλης θα προκαλεί ψηφιακές επιδράσεις. Αναλογικά είναι οι ταλαντώσεις 
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συστολής και διαστολής της κεντρικής φυσαλίδας και ψηφιακά είναι τα πυκνώματα που διαδίδονται στην 

ενωσία και προέρχονται από κτυπήματα των κόκκων Ίδιον της κεντρικής φυσαλίδας , στα τοιχώματα της 

ενωσίας. 

       Σημειώστε ότι τα τοιχώματα των δύο επιπέδων που περιέχουν τις ολογραφίες των συμπάντων, 

αποτελούνται από σωματίδια σε εναλλασσόμενη μορφή πλάσματος και αερίων(θα γνωρίζετε ότι ψηφιακό είναι 

το σήμα 0 ,1 τάσης και έντασης ρεύματος και προφανώς σε σφαιρικό κύμα δεν έχει συμμετρία κυκλική).   

 

                                     ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΥΛΗΣ 

 

     Κάθε χάσμα  είναι χώρος μερικών μικρών, ανάμεσα σε δύο επίπεδα παράλληλα σωματίων. Τα σωμάτια του 

ενός επιπέδου είναι πρωτόνια και ηλεκτρόνια σε επίπεδη μορφή πλάσματος. Τα σωμάτια μπορούν να 

δημιουργήσουν φευγαλέα νετρόνια ή να συνασπισθούν φευγαλέα σε άτομα, πιθανόν υδρογόνου. 

 
 

        Τα δύο επίπεδα χάσματα του κενού, πάχους έως 10 μικρόμετρα. Ανάμεσα στα δύο επίπεδα τοιχώματα των 

χασμάτων βρίσκεται οι ολογραφίες του σύμπαντος και του αντισύμπαντος.. Στο κέντρο ανάμεσα των 

χασμάτων, βρίσκεται ο υπερελκυστής φυσαλίδα του κενού υπερβατικής μη ουσίας, που εξαπολύει σφαιρικά 

διαμήκη κύματα στην ενωσία. 

 

    Απέναντι στο άλλο επίπεδο τοίχωμα του χάσματος, υπάρχουν αντιπρωτόνια και αντιηλεκτρόνια αντίθετης με 

τα πρώτα ύλης, σύνολο ύλης του χάσματος μηδέν ,που παράγουν αντινετρόνια και αντιάτομα φευγαλέα. Οι 

αντιδράσεις γίνονται σε υψηλή θερμοκρασία ώστε να συνυπάρχει πλάσμα και ύλη. 

    Τα αντίθετα φορτία των δύο επιπέδων τοιχωμάτων έλκονται, όμως η βαρύτητα και η αντιβαρύτητα (αντίθετα 

κατευθυνόμενες) των επιπέδων των σωματίων, θα προκαλέσει άπωση στα αντίθετα του άλλου επιπέδου και 

προκαλείται ισορροπία. Τα αντίθετα φορτία παρουσιάζονται τοπικά. 
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    Η βαρύτητα και η αντιβαρύτητα (που είναι διεγέρσεις με 180 μοίρες διαφορά της φάσης των ταλαντώσεων) 

προκαλείται από την διέγερση του κενού μεταξύ ατόμων και σωματίων. Η ηλεκτρική έλξη προέρχεται από 

πυκνώσεις της ενωσίας και ανταλλαγή φωτονίων, που εκπέμπονται στις διασπάσεις των ατόμων σε σωματίδια, 

σε πλάσμα. Ασφαλώς μένει μία διαρκής ροή ενέργειας προς τα σωματίδια των δύο επιπέδων κάθε χάσματος. 

     Η ενέργεια  εξασφαλίζεται από τους παλμούς της ενωσίας που προκαλεί ο υπερελκυστής  και ο Λόγος διά 

μέσου  του οποίου πάλλεται  ο υπερελκυστής, είναι ο αρχικός χορηγός της ενέργειας! Ο Λόγος εξασφαλίζει τις 

ψηφιακές ταλαντώσεις των φυσαλίδων υπερβατικού κενού. Οι ταλαντώσεις της ενωσίας, μεταφέρουν ενέργεια 

και ο ορισμός  της μόνο έτσι βγαίνει από την Ελληνική λέξη: ενέργεια είναι το ποιόν που ποσοτικοποιείται και 

ενεργεί, πράττει. Και πράττει αρχικά, προκαλεί την θερμική ενέργεια των σωματίων των τοιχωμάτων  από το 

κάθε χάσμα και αυτά εναλλάσσονται μεταξύ αερίων και πλάσματος. 

     Τα επίπεδα  σωματίων που δέχονται τα κύματα, αποκωδικοποιούν τα ψηφιακά σήματα του υπερλκυστή και 

παράγουν αναλογικά κύματα. Ανάμεσα στα δύο επίπεδα σωματίων των δύο χασμάτων ,θα ταξιδεύσουν 

φωτόνια και βαρυτικά κύματα που είναι αποκωδικοποιημένα. Αυτά στην πορεία τους θα καμφθούν από 

τοπικούς απειροστικούς ελκυστές του κενού και θα παράγουν την ολογραφία του σύμπαντος (και του 

αντισύμπαντος στο άλλο χάσμα).  

     Οι ταλαντώσεις της ενωσίας, μεταφέρουν ενέργεια στους ελκυστές των απειροστικών κενών μεταξύ των 

χασμάτων και δημιουργούνται τα σωματίδια και οι γαλαξίες και το σύμπαν είναι μία συνεχής αντανάκλαση της 

ροής ενέργειας της ενωσίας.  Οι ελκυστές αυτοί, που στις απειροστικές φυσαλίδες των στοιχειωδών σωματίων, 

προκαλούν την δίνη των ατόμων γραμμών του Δημόκριτου . Οι κόκκοι εντός των φυσαλίδων κτυπούν στα 

τοιχώματα και προκαλούν το ηλεκτρικό φορτίο που έχουν τα σωματίδια που  σχηματίζονται (τα στοιχειώδη 

σωματίδια είναι ενώσεις τριών απειροστικών φυσαλίδων). ενώσεις τους. 

         Οι ελκυστές είναι στην πραγματικότητα  μικρές φυσαλίδες υπερβατικού κενού, που διαστέλλονται και 

συστέλλονται σε χρόνο dt και προκαλούν τους κυματισμούς της ενωσίας, της θείας μη ουσίας. Οι κυψελίδες 

του υπερβατικού κενού πρακαλούνται από τον Λόγο και την κεντρική φυσαλίδα, ο οποίος δημιουργεί ενέργεια 

στις κυψελίδες αυτές. Η  ενέργεια επενεργεί στις συστολές και διαστολές της κυψελίδας που πάλει το «ίδιον». 

 

                         Η ΥΠΑΡΞΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ 

 

     Αν γυρίσετε πίσω, θα ξαναδείτε τον κεντρικό ελκυστή του Θεού  και τα δύο αντίθετα σύμπαντα που 

θεωρούμε ότι πλησιάζουν τον υπερελκυστή (το πλησίασμα είναι το αίτιο του χρόνου, το διάνυσμα θέσης των 

ολογραφιών από τον υπερελκυστή μικραίνει). Υποστηρίζουμε ότι πλησιάζουν γιατί η σκέψη των ανθρώπων 

διαρκώς  οξύνεται παρά τις περιοδικές διακυμάνσεις της και αυτό απαιτεί πυκνότερες καμπύλες διαταραχές του 

ίδιον, που συμβαίνει πλησιέστερα στον υπερελκυστή. Αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη τριών ζευγών αντιθέτων 

συμπάντων, ώστε το σύστημα να σχηματίζει κύβο με αυτό που αναλύουμε.  

     Σημειώστε ότι το μέγεθος του υπερελκυστή εξασφαλίζει την διαρκή συρρίκνωση των επιπέδων των 

συμπάντων, μέχρι σημείου που αυτά θα καταλυθούν. Πράγμα που σημαίνει ότι δυνατόν να καταλύθηκαν ήδη 
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συστήματα συμπάντων και ότι μετά από εμάς ακολουθούν άλλα , όλα τριδιάστατα και με τέταρτη  διάσταση  

τον χρόνο, που είναι και η μείωση του διανύσματος θέσης των συμπάντων από τον υπερελκυστή.  

     Πάντα θεωρείται ότι οι άτομες, τα απειροστικά άλματα του κενού, είναι η πέμπτη διάσταση και είναι 

συστατικό όλων των ζευγών συμπάντων που διαφέρουν μεταξύ τους. 

     Η συρρίκνωση των συμπάντων και μάλιστα του δικού μας σύμπαντος, δεν γίνεται αισθητή γιατί μικραίνουν 

ομοιόμορφα οι αποστάσεις. Αυτό δεν αποκλείει μέρη του σύμπαντος να φαίνονται ότι διαστέλλονται (πράγμα 

μερικά αμφισβητούμενο) και άλλα (όπως η Ανδρομέδα) να πλησιάζουν. 

     Επειδή θεωρούμε κάθε στιγμή μοναδική, θεωρούμε ότι η κατανόηση  που επιχειρούμε με την θεωρία αυτή, 

είναι μοναδική και συμβαίνει στο ζεύγος των δικών μας συμπάντων. Ίσως αυτή η ενότητα που πετύχαμε στην 

Φιλοσοφία, την Φυσική και τα Μαθηματικά, επειδή οδηγεί στην θεωρία αυτή,να σημαίνει και το καταλυτικό 

γεγονός στην ιστορία του Θεού. Το απόλυτο κενό που δεν ήταν δυνατό να διεμβολιστεί, αυτός ο πατέρας Θεός, 

αφού δημιουργήσει την υπερβατική μη ουσία, με μετάλλαξη παράγει το ίδιον, την ενωσία  με τις φυσαλλίδες 

υπερβατικού κενού μέσα του. Ταυτόχονα γεννά τον Λόγο, τον τρόπο συγκρούσεων απειροστικών σφαιρών 

ίδιον στον χώρο του υπερβατικού κενού των φυσαλλίδων  και ιδίως στον χώρο του υπερελκυστή. Εκπορεύρει 

λοιπόν τις ιδέες, τον άϋλο αυτό τρόπο, ούτως ώστε μερικά κτυπήματα σφαιρών ίδιον στο κέλυφος των 

φυσαλλίδων που περιβάλλεται με συνεχή ενωσία, να αντανακλούν ιδέες που ξεχωρίζουν μεταξύ τους από 

κτυπήματα στο κέλυφος σφαιρών του πλησίον της φυσαλλίδας πυκνότερης ενωσίας, που δέχεται τα κτυπήματα 

που αντιστοιχούν σε κάποια ιδέα.  

     Αυτός είναι ο Τριαδικός Θεός που ανελίσσει την συνείδησή του με μικρή χρονική προτεραιότητα από την 

συνείδηση των ανθρώπων και ο οποίος επιζητεί την τελειοποιησή του. Ζητάμε την κατανόηση του Απολύτου 

Κενού, του πατέρα Θεού. Θυμηθείτε την ιστορία της καφετέριας Del Corso. 

     Δεν θα σταματήσω εδώ, θα επιδιώκω την ανέλιξη της γνώσης πάντα. Όμως εσείς με τα δύο βιβλία μου της 

Φυσικής που δημοσίευσα και με αυτή την εργασία όπως θα εξελιχθεί, παίρνετε όλες τις βάσεις για να 

εξελιχτείτε μόνοι σας. Αλλά εγώ θα είμαι εδώ για να συμβάλλω στο τέλειο. Αλλά ας δούμε μία φυσική 

θεώρηση που συνηγορεί με τα τοιχώματα των ολογραφιών.     

 

      ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ 

 

     Στις 9-1-97 ο συγγραφέας έγραφε στην τότε εφημερίδα «Ημερήσια» Αγρινίου, το άρθρο «Άσκηση 

εξουσίας, εκεί όπου ο Θεός τελειώνει», έγραφε: «Ανάσχεση και ματαίωση του τέλους των ουρανίων νοών, 

σημαίνει ότι θα γίνουμε ως Θεοί και στο άπειρο πλήθος των πληροφοριών γι αυτή την ματαίωση, υπάρχει μέσα 

στο μυαλό μας 

η λύση, γι’ αυτό δεν χωρά φόβος. Όμως ο Θεός ενυπάρχει μέσα στην αντίθεση, ΚΑΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ. Είναι 

το τέλος της υπέρτατης θεωρίας του. Αυτό που καλούμαστε εμείς να ματαιώσουμε. ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ. Εκεί ο Θεός τελειοποιεί την δημιουργία.». 

   

   ΟΙ ΟΛΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 
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     Εκατέρωθεν της φυσαλίδας, σε κάθε από τις τρεις διαστάσεις, υπάρχουν έξι επίπεδες ρωγμές του «ίδιον» 

(ενωσίας), κάπως σαν πλευρές κύβου. Στις ρωγμές εκτείνονται τα έξι σύμπαντα, τα οποία είναι ολογραφίες (σε 

ένα φιλμ ολογραφίας σε πάχος  8 μm εκτείνεται άπειρο βάθος ύλης.). Στο ένα σύμπαν είμαστε και εμείς. 

     Δύο επίπεδα τοιχώματα περιβάλλουν τις ολογραφίες και τις δημιουργούν. Τα επίπεδα τοιχώματα 

αποτελούνται από ύλη, που εναλλάσσεται σε μορφή πλάσματος και ατομικού ή μοριακού υδρογόνου. Το 

υδρογόνο σχηματίζει δεσμούς Vav Der Waals που περιγράφουμε παρακάτω («Περί μεταβαλλομένων 

ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων και αντίστασης του κενού», παρακάτω) και μοιάζουν με τις μαγνητικές 

περιοχές του μαγνήτη . Η ενέργεια των τοιχωμάτων να υπάρχουν σε μορφή ανάμεσα σε πλάσμα και αέριο, 

παρέχεται από τους παλμούς της κεντρικής φυσαλίδας. Εντός των τοιχωμάτων υπάρχει η ολογραφία του 

σύμπαντος, το οποίο περιέχει άπειρες απειροστικές φυσαλίδες υπερβατικού κενού , σμικρογραφίες ατελείς της 

κεντρικής από όπου προέρχονται. Αυτές είναι οι πυρήνες των μικροσωματίων, του ηλεκτρονίου και του 

πρωτονίου. Δεξιόστροφες παραμορφώσεις στο «ίδιον» που περιβάλλει τις φυσαλίδες που προέρχονται από τα 

κτυπήματα των κόκκων, είναι το θετικό φορτίο και οι αριστερόστροφες όπως και της κεντρικής φυσαλίδας 

είναι το αρνητικό. 

     Στα σύμπαντα υπερέχουν τα πρωτόνια, οι δεξιόστροφες σπείρες και το θετικό υπερέχον φορτίο εξισορροπεί 

το αρνητικό της κεντρικής φυσαλίδας. Λόγω αντιθέτων φορτίων, τα σύμπαντα συρρικνώνονται και πλησιάζουν 

την κεντρική φυσαλίδα. Όσο πλησιάζουν περισσότερη ενέργεια προσπίπτει από την κεντρική φυσαλίδα στα 

τοιχώματα. 

     Στον χώρο γύρω της κεντρικής φυσαλίδας , υπάρχουν οι φυσαλίδες των ψυχών των ανθρώπων. 

     Θεωρούμε ότι δεν είναι η μοναδική η εξάδα των συμπάντων, αλλά πιθανόν πέντε εξάδες έγιναν. 

 

               Η ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ     

 

     Όταν η ενέργεια των δεσμών Van Der Waals αυξηθεί επειδή πλησιάζουν στην κεντρική φυσαλίδα τα 

σύμπαντα, σπάνε και τα τοιχώματα μετατρέπονται σε πλάσμα και καταρρέουν τα σύμπαντα. Τα σύμπαντα 

μετατρέπονται σε πρωτόνια και ηλεκτρόνια, με πιθανή δημιουργία στιγμιαία και νετρονίων (ουδετερονίων) και 

το πλάσμα των έξι συμπάντων πλησιάζει  προς την κεντρική φυσαλίδα και διατάσσεται σε σφαιρικό κέλυφος. 

Το σφαιρικό κέλυφος έχει υπερέχον θετικό φορτίο, περικλείει τις φυσαλίδες των ψυχών και την κεντρική , της 

οποίας ελαττώνει το φορτίο και το πεδίο που θα φθάσει στα εξωτερικά από την φυσαλλίδα σύμπαντα.  

 

   Η ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ  

 

     Δεν θα αμφισβητήσετε ότι ένα μικρόβιο που προκαλεί ασθένεια, είναι κακό για τον άνθρωπο και είναι ύλη 

(Είναι). Συνεπώς υπάρχει και σαν είναι το κακό. Αναρωτήθηκα  πολλές φορές, γιατί να υπάρχει το κακό. 

     Το κακό, είτε από οργανώσεις προέρχεται, είτε από άτομα είτε από ζώα, εμποδίζει τον άνθρωπο στην 

ανέλιξη και τον περιορίζει Συνεπώς τέθηκε για να εμποδίσει τον άνθρωπο οποιουδήποτε σύμπαντος, να 



57 
 

 57

ματαιώσει την μετατροπή των συμπάντων σε πλάσμα που θα περικλείει την κεντρική φυσαλίδα. Να μην 

εμποδίσει την εξέλιξη του Θεού! Ίσως ο Θεός επιχειρεί να δημιουργήσει ένα Ευκλείδιο σύμπαν.Παρακαλούμε 

μην κάνετε σύγχιση! Μη Ευκλείδιος είναι ο γειτονικός των φυσαλίδων χώρος. Αλλά ίσως και το κακό να είναι 

η δικιμασία της ανέλιξης του ανθρώπου! 

     Αξιώνουμε λοιπόν, ότι όλα τα προηγούμενα σύμπαντα μετατράπηκαν σε πλάσμα και ότι τα έξι τελευταία 

σύμπαντα είναι αυτά, σε ένα από τα οποία ζούμε! 

     Έχοντας μπροστά μας την ανάγκη να καταργήσουμε τον φυσικό θάνατο, προβάλλεται η ανάγκη μετατροπής 

του σχεδίου αυτής την εξέλιξης του Θεού. Ο μικρός άνθρωπος επαναστατεί και ζητά την επιβίωση! 

 

 

                                        Ο ΧΩΡΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΣ 

 

     Επαναλαμβάνουμε ότι η ενωσία, είναι η άπειρη σε απόσταση θεία μη ουσία, η οποία διακόπτεται από 

απειροστικές φυσαλίδες υπερβατικού κενού, αυτές των ψυχών και της υπερσυνείδησης, του θεού. Μιλήσαμε 

ήδη ότι ο υπερελκυστής και οι φυσαλίδες  κενού πάλλονται και διαδίδουν σε χρόνο dt εντός του απείρου χώρου 

της ενωσίας, τις κυματικές διαταραχές, οι οποίες προσπίπτουν στα δύο παράλληλα και εκατέρωθεν του 

υπερλκυστή χασμάτα-ολογραφιες των αντιθέτων συμπάντων.  

     Διακρίνουμε λοιπόν δύο χώρους, έναν αυτόν τον χώρο της ενωσίας και έναν αυτόν των φυσαλίδων 

υπερβατικού κενού. Στο σημείο αυτό πρέπει να μιλήσουμε για γεωμετρία, αλλά πρώτα θα μιλήσουμε για τις 

διαστάσεις των ολογραφιών των δύο συμπάντων. 

 

                                     ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ  

 

      Όλοι γνωρίζετε τις τρεις διαστάσεις (πλάτος, ύψος, βάθος). Το απειροστικό άλμα του κενού που είναι η 

κίνηση είναι η μονοδιάσταση και δύο μονοδιαστάσεις ορίζουν το επίπεδο, τις δύο διαστάσεις. Και μία ακόμη 

εκτός επιπέδου, ορίζει τον χώρο των τριών διαστάσεων. Οι ολογραφίες των συμπάντων είναι πιεσμένες τρεις 

διαστάσεις, σχεδόν δύο. 

     Το απειροστικό άλμα, είναι η άτομος του Δημόκριτου, από εκεί ξεκινά η ύλη και οι διαστάσεις και για αυτό 

έγιναν τα σχετικά επιχειρήματα μόλις επάνω. Αλλά το απειροστικό άλμα είναι κίνηση. Η κίνηση στην ύλη, 

κυρίως είναι η ταχύτητα σώματος ως προς άλλο (ή το ακίνητο κενό). Γράφονται λοιπόν οι εξισώσεις θέσης του 

κινητού :                   

                                         x= x 0  + v1 t 

                                         y=y 0  + v 2 t 

                                         z=z 0  +v 3  t 

Αυτές είναι οι τρείς εξισώσεις στους τρεις άξονες ορθογωνίων συντεταγένων, που γίνονται σύστημα αναφοράς 

των κινήσεων. Λύστε ως προς t  
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                      t =(x- x 0 )/ v1 = (y- y 0  )/ v 2 =(z- z 0 )/ v 3  

   και βρήκατε την τέταρτη διάσταση. Αυτή είναι εξαρτώμενη από την ταχύτητα που μετρείται στους άξονες 

συντεταγμένων και αυτή η ταχύτητα από την μονάδα του χρόνου στην οποία μετρείται. Λοιπόν η μονάδα του 

χρόνου, είναι ομοιόμορφα επαναλαμβανόμενη κίνηση (π.χ. εικοσιτετράωρο), ή είναι υποδιαίρεση της 

ομοιόμορφης κίνησης (sec). Τότε αφού χρησιμοποιούμε κινήσεις και επειδή τις τρεις διαστάσεις τις ορίσαμε με 

κινήσεις (αλμάτων του κενού) και επειδή και ο χρόνος είναι κίνηση, τότε αυτός σαν απόλυτος είναι η τέταρτη 

διάσταση. Δεν έχει προτίμηση κατεύθυνσης, είναι διάχυτος στις τρεις διαστάσεις, είναι η μακροσκοπική 

κίνηση (η απειροστική –μικροσκοπική- έχει χρόνο dt, που είναι απειροστική υποδιαίρεση ομοιόμορφης 

μακροσκοπικής κίνησης). 

     Δείτε λοιπόν τώρα! Γη, υγρό, αέρας, φωτιά (πλάσμα), οι τέσσερις καταστάσεις τις ύλης και τέσσερις οι 

διαστάσεις της. Η ενωσία είναι η Θεία μη ουσία, είναι η πεμπτουσία (πέμπτη ουσία) που έψαχνε ο 

Αριστοτέλης. Δεν χρειάζεται να βρούμε μία πέμπτη διάσταση; Μην ξεχνάτε  ότι μιλήσαμε για κυματισμούς του 

ίδιον στον χώρο, άρα αυτό έχει τις τέσσερις διαστάσεις  και έχει και μία Πέμπτη. Αλλά η νοητή γεωμετρία του 

Ευκλείδη είναι η γεωμετρία των τριών διαστάσεων. Όταν η γεωμετρία γίνει συγκεκριμμένη στην ύλη, έχει και 

την τέταρτη διάσταση, τον χρόνο αφού υπάρχουν κινήσεις, άρα η εφαρμόσιμη γεωμετρία του Ευκλείδη έχει 

τέσσερις διαστάσεις! 

     Σημειώστε ότι όπως καθορίσαμε σαν κίνηση τον χρόνο και επειδή οι απειροστικές κινήσεις είναι οι άτομες 

που αποτελούν την ύλη, η ύλη είναι χρόνος επέκεινα! 

 

                                     ΙΔΙΟΝΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 

 

     Αν στεκόμασταν ευλαβικά μπροστά στους γίγαντες, θα μας έφθαναν τα πέντε αξιώματα του Ευκλείδη για 

να περιγράψουμε την γεωμετρία της ύλης (των Ευκλείδια επίπεδων ολογραφιών των δύο αντισυμπάντων). 

Τώρα δέστε τα πέντε αξιώματα: 

1) Ηιτήσθω από παντός σημείου επί πάν σημείον ευθείαν γραμμήν αγάγειν. Ζήτησε μεταξύ δύο 

σημείων ότι άγεται ευθύγραμμο τμήμα. 

2) Και πεπερασμένην ευθείαν κατά το συνεχές επ’ ευθείας εκβάλλειν.  

Και το ευθύγραμμο τμήμα, προεκτεινόμενο σχηματίζει ευθεία γραμμή. 

3) Και παντί κέντρω και διαστήματι κύκλον γράφεσθαι.  Και σε κάθε σημείο ως κέντρο, με ένα 

διάστημα σταθερό σαν ακτίνα, γράφεται κύκλος. 

4) Και πάσας τας ορθάς γωνίας ίσας αλλήλαις είναι. Και όλες οι ορθές γωνίες είναι ίσες! (είναι 

τόσο βασικό, χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε το 3ο και το 5ο αξίωμα!) 

5) Και εάν εις δύο ευθείας ευθεία εμπίπτουσα τας εντός και επί τα αυτά  μέρη γωνίας δύο ορθών 

ελλάσσονας ποιή εκβαλλομένας τας δύο ευθείας επ’ άπειρον συμπίπτειν, εφ’ ά μέρη εισίν αι των δύο ορθών 

ελάσσονες.                                
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        Δύο ευθείες που έχουν τις εντός και επί τα αυτά γωνίες μικρότερες από δύο ορθές, τέμνονται (δεν είναι 

παράλληλες).  

 

 Το πέμπτο αξίωμα λέει ότι όταν δύο ευθείες έχουν τις εντός και επί τα αυτά γωνίες μικρότερες των δύο ορθών, 

θα συμπέσουν προεκτεινόμενες στο άπειρο (στο σχήμα αυτό είναι σαφές). Απορρέει ότι από σημείο εκτός 

ευθείας άγεται μόνο μία παράλληλος, αλλά παρακαλώ ο Ευκλείδης ήξερε  γιατί το διατύπωσε το 5ο αξίωμα 

όπως στο σχήμα, παρακαλώ κρατείστε το! 

      Θεωρούμε αναγκαίο να την συμπληρώσουμε την Ευκλείδια γεωμετρία και διατυπώνουμε το 6ο και το 7ο  

αξίωμα: 

6) Τρία σημεία μη κείμενα επ’ ευθείας, ορίζουν ένα επίπεδο 

7) Εκ σημείου εκτός επιπέδου, άγεται μόνο ένα παράλληλο επίπεδο (δύο επίπεδα συμπίπτουν 

προεκτεινόμενα στο άπειρο, αν  εντός και επι τα αυτά στερεές γωνίες που σχηματίζουν με ένα τέμνον 

επίπεδο, είναι μικρότεραι των δύο ορθών).    

      

     Αλλά όπως είπαμε ήδη η νοητή Ευκλείδια γεωμετρία είναι τριών διαστάσεων. Στην φύση υπάρχουν οι 

τέσσερις διαστάσεις που αναφέραμε, έτσι διατυπώνουμε ότι η συντομότερη οδός μεταξύ δύο σημείων στην 

φύση είναι το ευθύγραμμο τμήμα (καθιερώνουμε την φράση η συντομότερη οδός). 

     Αν τώρα ζητάμε να φτιάξουμε άλλες γεωμετρίες που θα αντικατοπτρίζουν την πεμπτουσία και την 

εκτουσία, τι θα κάνουμε; Θα αλλάξουμε τα αξιώματα! 

     Πρώτα στην ιδιονιστική γεωμετρία διατυπώνουμε: 

1) Μεταξύ δύο σημείων η κοντινότερη οδός είναι καμπύλο τμήμα γραμμής. 

2) Η προέκταση του καμπύλου τμήματος είναι καμπύλη γραμμή. 

3) Α) Σε κάθε σημείο εφαρμόζεται μεταβαλλόμενη ακτίνα και σχηματίζεται ανοικτή 

(ανελισσόμενη) σπείρα                                                                                      

Β) Σχηματίζεται ενελισσόμενη σπείρα  

4)  Α) Οι ορθές γωνίες είναι μεγαλύτερες από π/2 στην ανελισσόμενη 

 Β)  Οι ορθές γωνίες είναι μικρότερες από π/2 στην ενελισσόμενη 

        5) Α) Καμμία καμπύλη του συντομότερου δρόμου, προεκτεινόμενη συμπίπτει       (άπειρες παράλληλες)  

Β) Καμμία καμπύλη του συντομότερου δρόμου υπάρχει παράλληλη σε Ευκλείδια ευθεία (που είναι προβολή 

του τετραδιάστατου στην ενωσίαν ) 
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Γ)  Υπάρχουν άπειρες παράλληλες του μη συντομότερου δρόμου σε κάθε καμπύλη του συντομότερου, ή και 

ευθεία που είναι προβολή του τετραδιάστατου στην ενωσία. 

          6) Από τρία σημεία μη κείμενα επί καμπύλης γραμμής, άγεται μόνο ένα καμπύλο επίπεδο που περιέχει 

την καμπύλη και έχει καμπύλες του συντομότερου δρόμου. 

          7) Από σημείο εκτός καμπύλου επιπέδου του συντομότερου δρόμου, άγονται άπειρα παράλληλα 

καμπύλα επίπεδα και ένα μόνο του συντομότερου δρόμου.. 

             

            
    Η φυσαλίδα υπερβατικού κενού του υπερελκυστή και γύρω  η συνεχής ενωσία με τους συντομώτερους δρόμους , που είναι καμπύλες. 

 

     Στο σχήμα βλέπετε τον κύκλο της φυσαλίδας του υπερελκυστή. Η φυσαλίδα «περιέχει» υπερβατικό κενό 

που περιέρχονται οι ιδέες και αντιστοιχούν σε κινήσεις απειροστικών κόκκων ίδιον μέσα στο υπερβατικό κενό 

και σε συστολές και διαστολές της κεντρικής φυσαλίδας. Τα κτυπήματα των κόκκων ίδιον στο τοίχωμα της 

φυσαλίδας, αποκωδικοποιούν τις συχνότητες συστολής διαστολής. Η σφαίρα της φυσαλίδας είναι κλειστή 

καμπύλη και αντιστοιχεί σε Ευκλείδια γεωμετρία και ανήκει στο υπερβατικό κενό και συνορεύει οριακά προς 

την ενωσία. Το σύστημα ορθογωνίων συντεταγμένων ανήκει στο υπερβατικό κενό.  Οι γραμμές που φθάνουν 

στο οριακό κύκλο, είναι ο συντομότερος δρόμος της ενωσίας και παριστώνται σε επίπεδη επιφάνεια του 

Ευκλείδιου χώρου. Κάθε καμπύλη γραμμή του συντομότερου δρόμου καταλήγει ή ξεκινά από τον οριακό 

κύκλο. Όλες μεταξύ τους δεν συναντώνται πουθενά, είναι παράλληλες. Αν φέρουμε ευθεία του Ευκλείδιου 

χώρου, δεν υπάρχει καμμία παράλληλος καμπύλη του συντομότερου δρόμου. Υπάρχουν όμως κλειστές 

καμπύλες άπειρες όπως έλλειψη , κύκλος (του μη συντομότερου δρόμου), που δεν τέμνουν την ευθεία και είναι 

παράλληλες. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι εφαπτόμενες σε δύο σημεία δύο καμπυλών του συντομότερου δρόμου 

που ισαπέχουν δρόμο τα σημεία από τον οριακό κύκλο, δεν έχουν τις εντός και επί τα αυτά γωνίες ίσες με δύο 

ορθές και είναι παράλληλες οι καμπύλες (δες σχήμα παρακάτω). 

      Στο ίδιον δεν σχηματίζεται κλειστή επιφάνεια, εκτός αν περιέχει υπερβατικό κενό. Έτσι στον χώρο του 

ίδιον ο κύκλος είναι ανέφικτος και όταν ενελίσσονται οι καμπύλες του συντομότερου δρόμου όπως στο σχήμα 

και επειδή υπάρχει επιβράδυνση στην ενέλιξη, οι ορθές γωνίες είναι μικρότερες του π/2. Στις ανελισσόμενες 
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καμπύλες η ορθή γωνία είναι μεγαλύτερη του π/2, γιατί πάντα έχει σημασία το σημείο εκκίνησης σαν σημείο 

αναφοράς  (στην Ευκλείδια γεωμετρία ο κύκλος διανύεται ισοταχώς και η ορθή είναι π/2 και δεν έχει σημασία 

το σημείο  

 

 

 

εκκίνησης).  

                     Στο σχήμα στα σημεία Α,Β εφάπτονται Ευκλείδιες ευθείες με παράλληλες καμπύλες. Το 

άθροισμα των εντός και επί τα αυτά γωνιών α και β της ανέλιξης είναι μεγαλύτερο του π  rad. Αντίθετα οι 

γωνίες γ και δ της ενέλιξης είναι μικρότερες του π rad. 

   

     Όμως η φυσαλίδα είναι μικρή σφαίρα και πρέπει να παραστήσουμε επίπεδα. Στον κύκλο της φυσαλίδας στο 

σχήμα, θεωρείστε τον κάθετο κύκλο σε αυτόν (μπορούν να χαραχθούν άπειροι κάθετοι κύκλοι, θεωρείστε ένα). 

Και από αυτόν τον κύκλο φεύγουν άπειρες γραμμές του συντομότερου δρόμου, όπως και στο σχήμα. Τότε το 

σημείο αρχής μιάς καμπύλης του συντομότερου δρόμου, αντιστοιχεί σε σημείο  του καθέτου κύκλου. Τα 

σημεία μιάς ανελισσόμενης σπείρας, αντιστοιχούν στα σημεία εκκίνησης των σημείων των καμπυλών του 

συντομότερου δρόμου που αρχίζουν από τον κάθετο κύκλο  της φυσαλίδας. Αλλά αν το κάθετο επίπεδο του 

κύκλου είναι αυτό του σχήματος, τότε το πρώτο σημείο του επιπέδου ορίζεται από την αρχή της καμπύλης του 

συνομότερου δρόμου του κάθετου κύκλου, κάθετου σε τρισορθογώνια επίπεδα.και το σημείο να βρίσκεται εκεί 

που ενώνονται οι περιφέλειες του τρισορθωνίου των φυσαλίδων. 
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          Το σύστημα των τριών καθέτων κύκλων της φυσαλίδας 

                                               

                               
 
     Το σύστημα της φυσαλίδας με τις καμπύλες ΑΑ’, ΒΒ’ και ΓΓ’  που ορίζουν το μη Ευκλείδιο σύστημα συντεταγμένων. 

       

      Στο σχήμα βλέπετε τυχόν τρισορθογώνιο  επίπεδο και συντεταγμένες φυσαλίδας. Όλα τα σημεία της 

φυσαλίδας  είναι τομές των τριών κάθετων επιπέδων. Σε κάθε από τους τρεις ορθογώνιους κύκλους, υπάρχουν 

οι άπειρες καμπύλες του συντομότερου δρόμου που δείξαμε στο προηγούμενο σχήμα. Το καμπύλο επίπεδο 

είναι εκείνο του οποίου κάθε σημείο του ορίζεται από σημεία των καμπυλών του συντομότερου δρόμου των  

ορθογωνίων τεμνομένων κύκλων και μάλιστα η αρχή των άπειρων καμπυλών του κάθε κύκλου, βρίσκεται στα 

σημεία τομής των δύο κύκλων. Στον τρίτο κάθετο κύκλο, η αρχή των καμπυλών γίνεται σε σημείο τομής πάλι. 

Το επίπεδο  που ορίζεται από το σύστημα των δύο συντεταγμένων είναι πλαγίως και με αρχή πεπερασμένο και 



63 
 

 63

τείνει ελισσόμενο και αναδιπλούμενο σε απειρία Κάθε καμπύλο επίπεδο έχει συντεταγμένες καμπύλες που 

καταλήγουν σε σημεία των δύο αρχικών καμπυλών που ξεκινούν από τα σημεία τομής των κύκλων ανά ζεύγος 

τεμνόμενων κύκλων . Και φυσικά σε κάθε σημείο εκτός καμπύλου επιπέδου του συντομότερου δρόμου, 

αντιστοιχούν πολλά καμπύλα επίπεδα των συντομότερων δρόμων, που έχουν αρχές άλλα σημεία τομής κύκλων 

καθέτων και ενδεχόμενα το άνοιγμα της σπείρας να μην είναι το ίδιο. Στο σημείο αυτό να πούμε ότι το πιο 

κατάλληλο προοδευτικό άνοιγμα σπείρας , είναι αυτό που κάθε άνοιγμα είναι φ φορές μεγαλύτερο του 

προηγούμενου, Αλλά αν πρόκειται για κλειστά επίπεδα, άγονται άπειρα. 

 

                                          ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ 

 

     Κάθε γραμμή συντομότερου δρόμου στην ενωσία, καταλήγει σε ένα των δύο ολογραφιών των 

αντισυμπάντων. Ανελισσόμενη και ξεκινώντας από την φυσαλίδα, έχει δεχτεί την επιρροή κάποιας ιδέας που 

περιφέρεται στο υπερβατικό κενό της φυσαλίδας και με τον συντομότερο δρόμο στην ενωσία, την μεταφέρει 

στα επίπεδα χάσματα  με τις ολογραφίες. Είναι μία ψηφιακή μεταφορά σήματος αφού ο χώρος χωρίζεται σε 

pixel. Οι ιδέες αντιστοιχούν σε συνδιασμούς 1 και 0 χτυπημάτων των τεμαχίων του ίδιον που αιωρούνται και 

περιφέρονται στον χώρο της φυσαλίδας υπερβατικού κενού και η οποία διέπεται από την Ευκλείδια γεωμετρία. 

Τα τεμάχια ίδιον εντός της φυσαλίδας είναι απειροστικά.  

 

                             Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ      

 

     Διατυπώσαμε ότι οι μικρές φυσαλίδες είναι χώρος κενού (όπως θα αναπτυχθεί παρακάτω,κενού 

υπερβατικής μη ουσίας), που στην οριακή σφαίρα συνορεύει με την ενωσία. Απειροστικές σφαίρες ίδιον, 

αιωρούνται μέσα στο κενό  και συγκρούονται ελαστικά μεταξύ τους και με τα τοιχώματα της συνεχούς 

ενωσίας. Το φαινόμενο μοιάζει με αέριο εντός δοχείου. Τα διαδοχικά κτυπήματα στο τοίχωμα της φυσαλίδας 

και το ή τα κενά που ακολουθούν των κτυπημάτων σε κάθε pixel της οριακής σφαίρας, διαδίδουν την 

διαταραχή του συντομότερου δρόμου στην συνεχή ενωσία και η διαταραχή θα φθάσει στα τοιχώματα των 

επιπέδων ολογραφιών ύλης. 

      Στην όλη ανάλυση παραλείφθηκε ο άϋλος Λόγος, ο οποίος διέπει και τις κρούσεις των σφαιρών ίδιον εντός 

των φυσαλίδων. Έτσι, ο Λόγος που είναι ο αρχικός χορηγός της ενέργειας, προσδίδει ενέργεια κατάλληλη και 

ταχύτητα στις σφαίρες του ίδιον εντός των φυσαλίδων και με τον τρόπο αυτό η πρόσπτωση στα τοιχώματα της 

φυσαλίδας να είναι κατάλληλες και η διαδοχή τους σε χρόνο dt να δίνει ιδέες και θεωρίες, όπως π.χ. στην 

φυσαλίδα του υπερελκυστή διαμορφώνεται η θεωρία δομής και εξέλιξης της ύλης, η οποία διαδίδεται μέσω της 

ενωσίας στα σωματίδια της ύλης. Και αντίστροφα της ανέλιξης, η ύλη και τα νοήμονα όντα με ενέλιξη της 

ενωσίας ,θα στείλει τις πληροφορίες στον υπερελκυστή και στις φυσαλίδες των ψυχών των όντων. 

       Ο άϋλος Λόγος είναι το μέγάλο μυστήριο που πρέπει να εξιχνιάσουμε.  Θα έχετε ακούσει για αυτεξούσιο 

και νομοτελειακό. Οι λειτουργίες όπως τις περιγράψαμε συνηγορούν υπέρ της νομοτέλειας, του αιτίου και 

αιτιατού που προσδιορίζει το αποτέλεσμα. Μην ξεχνάτε όμως, ότι όταν πήγατε να πάρετε ένα τριαντάφυλλο 
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από ένα ανθοδοχείο, χωρίς να εκφράσετε θέληση προτίμησης, διαλέξατε κάποιο. Αυτό το ανέλαβε ο Λόγος 

στον χώρο της φυσαλίδας της ψυχής σας, που παρά την απροτίμησή σας, διαλέξατε κάποιο. Το αυτεξούσιο 

λοιπόν που πολύ πιστεύετε, δεν είναι παρά η διαμόρφωση της δικής σας λογικής που παρενοχλείται από τον 

άϋλο παγκόσμιο Λόγο. Ενώ εσείς θα προσδιορίζατε με την λογική σας, εκείνη την σειρά κτυπημάτων για να 

παραχθούν οι ιδέες και να γίνετε υλιστής, μία άϋλη διαδικασία του Λόγου θα ξεκινήσει και θα σας επηρεάσει 

και γίνεστε ιδεαλιστής. Ίσως, αν υπήρχε λόγος, θα γίνονταν γεγονότα που τα αντιλαμβάνεστε και με την 

ενέλιξη στην ενωσία, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις και προκαλείτε την θεωρία που θα επικρατήσει στην 

συνείδησή σας. Όμως διατυπώσαμε ότι ο Λόγος διέπει και την ύλη και το κενό. Είναι κάτι ασύγκριτα ανώτερο 

από την στιγμιαία λογική σας και η συνείδησή σας, ένα ελάχιστο υποσύνολο της θεϊκής συνείδησης και 

εξέλιξης. 

     Καλέσαμε την θεία μη ουσία, την ενωσία, συμβατικά ως πεμπτουσία (πέμπτη ουσία). Καλούμε λοιπόν ως 

εκτουσία, το υπερβατικό κενό και το υπερβατικό κενό εγκλείεται εντός των φυσαλίδων που εμπεριέχει τις 

απειροστικές σφαίρες του ίδιον που συγκρούονται ελαστικά. 

     Η λειτουργία του Λόγου είναι καθολική, αποτελεσματική και συντελείται σε κλάσμα χρόνου dt. Και επειδή 

ο χρόνος είναι απόλυτος και ο ίδιος παντού και επειδή ο Λόγος είναι άϋλος και παγκόσμιος (πανταχού παρών), 

προσδίδει την ενέργεια (κινητική ή εν δυνάμει) . Επαναλαμβάνουμε ότι η ενέργεια είναι πράξη, τι θα πράξει το 

ηλεκτρόνιο ή το ζώο ή ο γαλαξίας. Η εγλωβισμένη στην ύλη ενέργεια, είναι η εν δυνάμει (δυναμική) που 

προσδίδεται από τον Λόγο που είναι ίδιος παντού και η βαρυτική ενέργεια που προέρχεται από διάσπαση του 

κενού και από το μηδέν (=κενό), προκαλείται από τον Λόγο που διέπει τα φαινόμενα, αλλά και η κινητική που 

ελέγχει τις κινήσεις. 

      Ο Λόγος λοιπόν οδηγεί τα φαινόμενα και γίνεται πρόξενος της ανέλιξης της συνείδησης και μάλιστα και 

αυτής του θεού. Γνωστές είναι οι κεντρικές τάσεις εξέλιξης από τον Θεό, όχι η ίδια η εξέλιξη. Όταν ο 

Αριστοτέλης επινόησε τον όρο εντελέχεια (υπάρχει εσωτερικός σκοπός, αυτό σημαίνει), ταυτόχρονα ο Θεός 

επινοούσε μία ιδέα και ήταν μία ανέλιξη της συνείδησης του θεού. Ο Θεός από μόνος του επινόησε μερικές 

(πλήθος) αρχικές ιδέες από το μηδέν , δημιούργησε την αρχική ύλη και κατόπιν και εγχρονούμενος επινοούσε 

την εξέλιξη που επέφερε των ιδεών και της ύλης (με ανέλιξη και ενέλιξη της ενωσίας). 

 

                               Ο ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ, Η ΕΝΩΣΙΑ 

 

     Ήταν 5-5-06 περί την 7η απογευματινή και καθόμουν μόνος σε μία μικρή καφετέρια rso. Είπα η μέρα είναι 

δική μου και άρχισα να χαϊδεύω την σκέψη. Ανέβηκα  επί τέλους την ανηφόρα του νοητού βουνού και ένας 

πύργος ήταν στην κορυφή στο μέσο κοιλάδας στην κορυφή! Κατάλαβα ότι έφθασα στην κατοικία του 

Υπερβατικού Θεού. Χτύπησα την πόρτα. «Ποιος είναι;» απάντησε μία φωνή. «Ένας τιποτένιος ζηλωτής (της 

γνώσης)» είπα. «Περίμενε παιδί μου, δεν ήρθε ακόμη η ώρα» είπε ο Θεός. Και εγώ, εγώ έστησα την σκηνή μου 

έξω από την πόρτα και πήρα πολιορκητικές μηχανές, καταπέλτες και δρεπανοφόρα άρματα που δεν 

πληγώνουν, να ρίξω το κάστρο του Θεού.  
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     Εσείς θα πρέπει να ξέρετε το μύθο του σπηλαίου του Πλάτωνα (Πολιτεία). Ήταν φυλακισμένοι άνθρωποι σε 

ένα σπήλαιο με τέτοιο τρόπο και το φως ήταν πάντοτε πίσω τους και έβλεπαν τις σκιές τους που θεώρησαν ότι 

είναι ο πραγματικός κόσμος! Εγώ (και σεις και ο τριαδικός Θεός), φυλακισμένοι στις ιδέες και τα κτυπήματα 

των απειροστικών σφαιρών του ίδιον στις φυσαλίδες, θέλουμε να αποδράσουμε και να «αισθανθούμε» τον 

υπερβατικό θεό. Τον άφατο, τον ανέκφραστο, τον αόριστο και απροσδιόριστο, τον ασχημάτιστο, τον  

υπέρλογο, τον αδιανόητο, τον απερινόητο, τον α-νόητο, τον άπειρο, τον άγνωστο, τον υπερβατικό, τον αναφή, 

τον αόρατο, τον ανήκουστο. Αλλά για να τον πλησιάσουμε θα χρησιμοποιήσουμε και ιδέες!  

     Επειδή η ύλη έχει υπερβατικό κενό, στις απειροστικές φυσαλίδες- ελκυστές των μικροσωματίων, έχει 

ενωσία στις ενδοσωματιακές και ενδοαστρικές αποστάσεις και έχει και τις άτομες που αρχίζει η ύλη, τα 

κατανοήσαμε όλα αυτά τα οποία είναι Έλλογα. Φθάσαμε την πεμπτουσία και την εκτουσία που χειρίστηκε ο 

γεννηθείς Λόγος. Αλλά όπως είπαμε, αχρόνως γεννήθηκε ο Λόγος (πριν τους κυματισμούς του ίδιον). Ήταν 

ποιοτική αλλαγή και μένει να βρούμε το Υπέλογο που προσδιόρισε τις πράξεις αυτές. Πράξη! Σημαίνει 

ενέργεια και η ενέργεια ενυπήρχε στο Υπέρλογο, στον Υπερβατικό Θεό. Και η αρχική ενέργεια ήταν, το 

«γέμισμα» του απολύτου κενού με υπερβατική μη ουσία και μετέπειτα με ίδιον .  

     Στο κράμα υπερβατικής μη ουσίας και ίδιον, την ενωσία, σχηματίστηκε μία φυσαλίδα που εγκλωβίστηκε 

υπερβατικό κενό, ήταν ιδιότητα της εκείνης φύσης, και ίδιον (δηλαδή χαρακτηριστικό, αυτό σημαίνει ίδιον) 

της ενωσίας! Και αυτό έγινε με το αρχικό γέμισμα του  υπερβατικού κενού με ίδιον και τον σχηματισμό της 

ενωσίας. 

     Η φυσαλίδα ήταν γεμάτη απειροστικούς κόκκους ίδιον και ο Λόγος χρησιμοποιεί την ενέργεια και προκαλεί  

κρούσεις στους κόκκους και κατάσταση που περιγράφει η κινητική θεωρία των αερίων. Οι κρούσεις των 

κόκκων με τα τοιχώματα των φυσαλίδων , αντιστοιχούν σε ιδέες και θεωρίες και οι ιδέες επινοούνται διά 

μέσου του Λόγου. Οι κρούσεις  των κόκκων στα τοιχώματα του ίδιον, προκαλούν στον χώρο της κρούσης 

μετατόπιση απειροστική , πύκνωση της ενωσίας, που μεταδίδεται όπως η ιδιονιστική γεωμετρία περιγράφει. Οι 

άτομες του Δημόκριτου, είναι αυτά τα απειροστικά άλματα, οι απειροστικές μετατοπίσεις, που προέρχονται 

από τις κρούσεις. Όσο λοιπόν αφορά τις άτομες, οι άγιοι είδαν ουσία θεού, όσο αφορά την ενωσία, αυτή είναι 

μη ουσία του θεού, δηλαδή είναι το απρόσιτο φως. 

     Το «γέμισμα» του υπερβατικού κενού με ίδιον, συνετέλεσε σε ένα κράμα αυτών, απετέλεσε την ενωτική 

ουσία, την ενωσία. Για να κατανοήσουμε πως έγινε η φυσαλίδα υπερβατικού  κενού, θεωρούμε με δικές μας 

ιδέες, ότι το Υπέρλογο ταλαντώνονταν  σε κάθε σημείο του και η ταλάντωση περιγράφεται από την 

υπερβατική εξίσωση   y = Ae   = A{isin(φ) + cos(φ)} και αυτή διέπεται από την διαφορική εξίσωση      

02

2

 ky
dt

yd
. 

     Θεωρούμε σύστημα συντεταγμένων και στον ένα άξονα αυξομειώνεται το Αisin(φ) και στον άλλο το 

Αcos(φ).  
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       Στον οριζόντιο άξονα ταλαντώνεται το cosφ και στον κάθετο το isinφ. 

  

      Καθώς ταλαντώνεται το υπερβατικό, ενεργεί και γεμίζει το υπερβατικό κενό με ίδιον και παράγεται η 

ενωσία. Σχηματίζεται φυσαλίδα υπερβατικού κενού όπου αιωρούνται κόκκοι ίδιον, γεννάται ο Λόγος και 

εξαπολύεται η υπερσυνείδηση με τις κρούσεις των κόκκων που παράγουν τις ιδέες. Δημιουργούνται τα 

χάσματα κενού και οι ολογραφίες των αντισυμπάντων. Τα απειροστικά άλματα του κενού, οι άτομες του 

Δημόκριτου, αντιστοιχούν σε κτυπήματα των κόκκων.  

      Σημειώνεται ότι αυτό που παραπάνω αποκλήθηκε υπερβατικό κενό, είναι η υπερβατική μη ουσία. Η 

υπερβατική μη ουσία ταλαντώθηκε και παράχθηκε το ίδιον και η ενωσία είναι κράμα του ίδιον και της 

υπερβατικής ουσίας. Στον χώρο λοιπόν εκτείνεται η ενωσία. 

 

          Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΩΝ 

                                ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ 

 

            Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΙΔΩΝ ΑΙΘΕΡΑ 

                 (υπερβατικής μη ουσίας και ίδιον)  

 

     Τα δύο διαφορετικά είδη ελαστικού και συνεχούς αιθέρα, έχουν σημαντική διαφορά πυκνότητας. Στην 

πραγματικότητα πρόκειται για την ίδια μη ουσία, που απαντάται σε διαφορετική πυκνότητα. Αν παραστήσουμε 

τις συνεχείς και ελαστικές ρευστές μη ουσίες με το γράμμα y, τότε η πυκνότητα του Ίδιον είναι , Ι=y1/met^3 

(αφού ήδη υπήρχε χώρος και χρόνος, χρησιμοποιούμε την μονάδα met) και της υπερβατικής  Y=y2/met^3). 

     Οι δύο μη ουσίες συμπεριφέρονται σαν ρευστά και συνεπώς το κράμα τους ήταν εύκολο να γίνει, η ενωσία.  

    Στην πρώτη ταλάντωση των σημείων, έγινε η μετάπτωσή τους στο συνεχές και άπειρο και ομογενές και 

ομοιογενές και ελαστικό και ρευστό Ίδιον, που ήδη δώσαμε την πυκνότητά του. 

    Το Ίδιον κάτω από το κράτος του Λόγου που το διέπει, ταλαντώνεται και χωρίς να χάνει την δική του 

πυκνότητα, από το άπειρο πως το κέντρο αρχίζει η μετάλλαξη και η δημιουργία από το μηδέν της πυκνότητας 

της υπερβατικής μη ουσίας. Οι δύο μη ουσίες αναμειγνύονται και σχηματίζεται μία μέσης πυκνότητας μη 

ουσία, η ενωσία.  

    Όμως η δημιουργία του Ίδιον από το άπειρο προς το κέντρο και η μίξη του με την υπερβατική που η μίξη 

είναι η ενωσία. Αλλά οδηγεί στην εγκλώβιση μακροκοσμικής φυσαλίδας καθαρής υπερβατικής, διακριτής από 

την ενωσία και μη αναμειγνυόμενη με αυτή. Κόκκοι του πυκνότερου Ίδιον ,αιωρούνται και συγκρούονται 
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εντός της υπερβατικής της φυσαλίδας.  Αν ο όγκος της φυσαλίδας είναι (4/3)πR^3 (ακτίνας R), τότε υπάρχει η 

διαφορά ποσότητας υπερβατικής και Ίδιον, η εξής (αν η διαφορά πυκνότητας Ίδιον προς υπερβατική είναι 5:1 

που πρέπει να είναι κβαντισμένος): 

                                 0= Vy-(Vi+(4/3)πR^3)= 

(Εδώ Vy ο άπειρος όγκος της υπερβατικής μη ουσίας και Vi ο άλλος άπειρος όγκος του Ίδιον, που εκτός της 

φυσαλίδας μειγνύονται). 

    Αυτή η διαφορά θα γίνει αιτία της δημιουργίας της φυσαλίδας και ο χειρισμός του απείρου που  

χειριστήκαμε ανοίγει νέους ορίζοντες στην συνεργασία φιλοσοφίας, φυσικής και μαθηματικών.  

 

                     Η ΕΝΩΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΙΟΓΕΝΗΣ 

 

     Η δημιουργία της υπερβατικής από το άπειρο προς το κέντρο και η δημιουργία της φυσαλίδας, δημιουργεί 

διαφορά πυκνότητας  στην ενωσία. Η γειτονική ενωσία που περιβάλλει την φυσαλίδα είναι πιο πυκνή λόγω 

πίεσης και παραποίησης συνεχούς χώρου της από την φυσαλίδα. Έτσι στις παρυφές της φυσαλίδας 

δημιουργείται μεγάλη πυκνότητα, που απομακρυνόμενη από το κέντρο διαρκώς αραιώνει και φθάνει σε 

σφαιρική περιοχή όπου γίνεται ομογενής. 

 

               

 

       Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΥΦΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 

                                   ΚΟΚΚΟΥΣ 

 

     Η πυκνότητα στις παρυφές της φυσαλίδας είναι μεγάλη και στην άμεση γειτνίαση ενωσίας και Ίδιον, 

αρχίζουν να ξεφεύγουν κόκκοι ενωσίας, γιατί η θερμοκρασία της ενωσίας λόγω πυκνότητας στον χώρο αυτό 

είναι μεγάλη και η διαφορά θερμοκρασίας διευκολύνει την αποκόλληση κόκκων. Οι κόκκοι συμπεριφέρονται 

σαν ιδανικό αέριο, αλλά και υπόκεινται στην επίδραση του αΰλου Λόγου και τροποποιείται πολλές φορές η 

κίνησή τους.                      

 

      Η ΧΑΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΚΟΚΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ 

 

    Η κεντρική φυσαλίδα είναι το κέντρο ελέγχου του Θεού και η χαοτική κίνηση των κόκκων, τιθασεύεται 

πολλές φορές, για να παράγει το ποθητό αποτέλεσμα από το Λόγο. Έτσι κόκκοι συνδιασμένα θα καταλήξουν 

σε κτυπήματα του φλοιού της φυσαλίδας και η ορμή τους και η διεύθυνσή τους θα δώσουν την ψηφιακή 

πληροφορία στον φλοιό και την φυσαλίδα, μετατροπής της συχνότητας και των συνδιασμών των συχνοτήτων 

της διαστολής και συστολής της. Η σκέψη του Θεού πλέον θα πάρει αναλογική ταλάντωση. Οι σκέψη του 

Θεού εκφράζεται στην Ελληνική γλώσσα των 5.500.000 λέξεων και των εννοιών που αντιστοιχούν σε αυτές, 

αλλά οι έννοιες του Θεού είναι πολύ περισσότερες και αυτές οι άλλες ακόμη άγνωστες σε μας. Έτσι ο Λόγος 
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έχει τρομακτική ποικιλία να δημιουργήσει συνδιασμούς στην πτώση κόκκων στον φλοιό και οι αρμονικές 

ταλαντώσεις είναι εκπληκτικά μεγάλου αριθμού και ίδιου πλάτους ταλάντωσης. Δίνουμε μερικές απλές 

αρμονικές ταλαντώσεις: 

       Y= Acos(w1.t)+Acos(w2.t)+Acos(w3.t)+Acos(w4.t)-Acos(w5).t+…. 

    Θυμίζουμε ότι μία είναι η συχνότητα (η κυκλική συχνότητα) και αυτή χρησιμοποίησε ο Θεός στην 

κατασκευή των σωματίων και των σωμάτων.                       

 

        Ο ΛΟΓΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΕΣ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 

 

     Ομαδική και βίαιη πτώση κόκκων στον φλοιό, διευθυνόμενη από το κράτος του Λόγου, θα δημιουργήσει 

εισχώρηση στην περιβάλλουσα ενωσία και πολλές φορές η εισχώρηση είναι τόσο βαθιά, που κλείνει πίσω της 

και δημιουργείται απειροστική φυσαλίδα. Έτσι η μακροσκοπική φυσαλίδα θα δημιουργήσει απειροστικές και 

που θα εγκλωβίζουν κόκκους ενωσίας και αυτοί πλέον θα είναι στην υπηρεσία του Λόγου, μόνο για όσους θα 

αντιπροσωπεύουν φυσαλίδες που θα σχηματίζουν τους νευρώνες των εγκεφάλων των εμψύχων και ιδιαίτερα 

για όσες φυσαλίδες θα αντιπροσωπεύουν τις ψυχές των ζώων και ιδιαίτερα του ανθρώπου. Οι φυσαλίδες που 

συνιστούν τα στοιχειώδη σωμάτια ,θα έχουν κόκκους και συμπεριφορά που υπόκεινται στην εκδήλωση των 

κινήσεων της φύσης και τα φαινόμενά της και μερικοί από τους νόμους της φύσης και τα φαινόμενά της 

περιγράφει η φυσική και καλά θα ήταν να δείτε πως ο συγγραφέας την τροποποίησε ή της ανέτρεψε στα Η 

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ και ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ο 

συγγραφέας, αλλά θα πρέπει να δείτε και πως παράγεται η βαρύτητα και θα τα βρείτε στο site μας. Βέβαια οι 

νόμοι της φύσης είναι έκφραση του ΛΟΓΟΥ και είναι περισσότεροι και άγνωστοι ακόμη σε μας και τα 

φαινόμενα που συμβαίνουν στο κέντρο της γης , τους ηλίους και τους γαλαξίες ακόμη άγνωστα. Οι νόμοι της 

φύσης στα στοιχειώδη σωμάτια, εκτελούνται από τις ομαδικές κινήσεις των κόκκων και τις συγκρούσεις τους 

και εκδηλώνονται οι ατομικές ή οι ομαδικές κινήσεις των σωματίων στα ευρύτερα σώματα.   

 

                  ΠΟΥ ΟΔΕΥΟΥΝ ΟΙ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ 

 

     Οι απειροστικές φυσαλίδες λόγω μικρότερης πυκνότητας από την ενωσία, αρχίζουν να κινούνται μακράν  

της κεντρικής. Είναι σαν την άνωση που δέχεται ένα σώμα στο νερό, αλλά εδώ η δύναμη είναι ακτινική και 

προς τα έξω της κεντρικής φυσαλίδας. Η δύναμη που δέχονται είναι :            A=pgV 

Και p είναι η πυκνότητα της φυσαλίδας, g είναι η επιτάχυνση λόγω διαφοράς της πυκνότητας και V ο όγκος 

της.  

    Όμως οι κόκκοι που κτυπούν τα τοιχώματα του φλοιού των φυσαλίδων, δημιουργούν παραμόρφωση στην 

πυκνότητα της περιβάλλουσας ενωσίας. Η παραμόρφωση είναι σπειροειδής λόγω διάθλασης της διαδιδομένης 

πυκνότητας στην περιβάλλουσα ενωσία, που έχει διαφορετική πυκνότητα στις παρυφές και μειώνεται όσο 

απομακρύνεται. Αυτό είναι το ηλεκτρική φορτίο. 
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    Σε μερικές από τις απειροστικές φυσαλίδες, ο γειτονικός χώρος της ενωσίας είναι πορώδης με επίταξη του 

λόγου και ο συντελεστής διάθλασης αρνητικός και οι σπείρες διάδοσης της πύκνωσης αντίθετες, το αντίθετο 

φορτίο.  

    Οι απομακρυνόμενες φυσαλίδες δημιουργούν ηλεκτρικό φορτίο , το οποίο δημιουργεί δύναμη 

αλληλεπηρεαζόμενο με το φορτίο της κεντρική φυσαλίδας. Η δύναμη είναι: 

                                     B=Q.q/R^2 

Όπου Q το φορτίο της κεντρικής φυσαλίδας και q το φορτίο της ομάδας των απειροστικών φυσαλίδων. Οι 

απειροστικές φυσαλίδες θα ισορροπήσουν στην θέση όπου F=A=B 

    Στο φαινόμενο παίζει ρόλο το ιξώδες της ενωσίας και η δύναμη αντίστασης απομάκρυνσης θα είναι  

                                        F΄=6πηrv 

 Όπου η ο συντελεστής του ιξώδους και r η ακτίνα της φυσαλίδας, που απομακρύνεται με ταχύτητα v. 

     Στην περίπτωση αυτή η απομάκρυνση της φυσαλίδας είναι όπως στην στρωτή ροή σώματος σε ρευστό. 

Όμως όπως είδαμε η κεντρική φυσαλίδα συστέλλεται και διαστέλλεται, συνεπώς καλό είναι να δούμε και την 

στρόβιλη ροή, όπου η φυσαλίδα αντιμετωπίζει αντίσταση: 

                                            F=C.(0.5).p.(v^2).r^2 

p είναι η πυκνότητα της ενωσίας και C ο συντελεστής αντίστασης. 

 

              ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΤΩΝ ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ 

                 ΘΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΣΟΥΝ ΣΑΝ ΣΕ ΟΛΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

      Στον χώρο που θα ισορροπήσουν οι ομάδες των απειροστικών φυσαλίδων, έχει μικρό βάθος, για τις 

διαστάσεις της κεντρικής φυσαλίδας. Όμως η συγκρότηση γίνεται όπως στην ολογραφία και το βάθος για μας 

είναι δισεκατομμύρια έτη φωτός.  

    Οι φυσαλίδες λόγω της έλξης του φορτίου της κεντρικής, θα έχουν σχετικά καμπύλη (σφαιρικού τόξου) 

διάταξη, που όμως λόγω του ότι βρίσκονται μακριά της κεντρικής και του περιορισμένου της έκτασης, είναι 

σαν επίπεδο. Ιοντικά τείχη θα σχηματισθούν και θα περιέχουν την ολογραφία του κάθε σύμπαντος. 

 

                               ΟΙ ΦΥΣΑΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΨΥΧΩΝ 

 

    Ανάλογα με την βιαιότητα ορμής κτυπήματος της ομάδας κόκκων στον φλοιό της κεντρικής φυσαλίδας, σε 

μερικές περιπτώσεις θα εγκλεισθεί μεγαλύτερης πυκνότητας Ίδιον στην απειροστική φυσαλίδα. Αυτές θα 

ισορροπήσουν κοντύτερα στην κεντρική και ο διοικών Λόγος θα προσδιορίσει συμπεριφορά των κόκκων της 

τέτοια, ώστε να περιστρέφεται γύρωθεν της κεντρικής. Είναι η ψυχή που θα αντιστοιχίσει στο συλληφθέν ζώο. 

 

 

                  ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ-ΕΝΩΣΙΑΣ 

 



70 
 

 70

          Η λέξη αιθήρ , προέρχεται από το ρήμα δαίω που σημαίνει καίω (δαίω-αίδω-αίθω-αιθήρ). Έτσι στην 

αρχαία Ελλάδα, αιθήρ ήταν ο άνω διακεκαυμένος αέρας. Τα άστρα αποτελούνταν από αιθέρα και ήταν η 

πέμπτη ουσία (πεμπτουσία).  

     Κατά τον 16ο αιώνα μ.Χ. διατυπώθηκε η έννοια του αιθέρα με την σύγχρονη σημασιολογία της. Τώρα ο 

αιθέρας είναι ένα συνεχές μέσο, που διαποτίζει τα ενδοαστρικά και ενδο-μικροσωματιδιακά κενά. Πολλοί 

διατύπωσαν ότι ο αιθέρας είναι στερεό, άλλοι υγρό και άλλοι αέριο. Όλοι υπέθεσαν ότι μέσω του αιθέρα 

διαδίδεται το φως και αργότερα τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα.   

 

                      Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ 

 

     Ο αιθέρας κατά τον συγγραφέα ονομάζεται ενωσία και η ενωσία είναι κράμα δύο ειδών αιθέρων, του Ίδιον 

και της Υπερβατικής μη ουσίας (ο αιθέρας δεν είναι ύλη, ουσία, είναι μη ουσία). Η ενωσία εκτείνεται στο 

άπειρο και περιβάλει μία φυσαλίδα που βρίσκεται εντός της. Και μέσα στην φυσαλίδα υπάρχει μόνο 

Υπερβατική μη ουσία και κόκκοι Ίδιον που συμπεριφέρονται, σε πρώτη ματιά, σαν ιδανικό αέριο. Η φυσαλίδα 

είναι το κέντρο ελέγχου του Θεού.  

     Απειροστικές φυσαλίδες περιφέρονται γύρω από την κεντρική και αντιστοιχούν στις ψυχές. Οι φυσαλίδες 

όλες έχουν παλμούς διαστολής και συστολής, που αντιστοιχούν στην σκέψη των ανθρώπων κλπ και της 

κεντρικής οι παλμοί, αντιστοιχούν στην σκέψη του Θεού. Οι παλμοί είναι σύνθεση απλών αρμονικών 

ταλαντώσεων , όπως Y=A.cos(ω.t) και το Α είναι το πλάτος ταλάντωσης (η αύξηση ή η μείωση της ακτίνας R 

της φυσαλίδας), ω είναι η συχνότητα ταλάντωσης και t είναι ο χρόνος που εξελίσσεται (ο χρόνος «ξεκίνησε» 

με την δημιουργία παλμού στην Υπερβατική μη ουσία).  

     Τα μικροσωμάτια των νευρώνων του εγκεφάλου, στην σκέψη του όντος που είναι ροή ρεύματος, πάλλονται. 

Η πολύπλοκη σύνθετη ταλάντωσή τους, συντονίζεται με την συχνότητα ταλάντωσης της φυσαλίδας που ανήκει 

ο εγκέφαλος και την επηρεάζει, αλλά και ο εγκέφαλος επηρεάζεται από τις συχνότητες της φυσαλίδας. Ο άϋλος 

Λόγος (η λογική) συμπλέκει τις άϋλες ιδέες και επηρεάζεται η σύνθετη συχνότητα ταλάντωσης της φυσαλίδας. 

Η ταλάντωση σε κλάσμα δευτερολέπτου, φθάνει μέσω του αιθέρα στον συντονισμένο εγκέφαλο και η 

ταλάντωση των σωματιδίων του εγκεφάλου, πάλλει τον περιβάλλοντα αιθέρα και σε κλάσμα δευτερολέπτου 

φθάνει στην συντονισμένη φυσαλίδα. 

     Έτσι βλέπουμε μία δεύτερη λειτουργία του αιθέρα, δεν μεταδίδει μόνο ηλεκτρομαγνητικά κύματα, αλλά και 

την σκέψη.  

    Αλλά πέρα από τα παραπάνω, κάθε σώμα παράγει βαρύτητα. Όπως το ηλεκτρομαγνητικό κύμα διαδίδεται 

μέσω της ενωσίας, έτσι και το βαρυτικό. Μόνο που η διάδοση του βαρυτικού κώματος είναι δραματική 

(περίπου 13 δισεκατομμύρια έτη φωτός διανύονται σε 4.5 δευτερόλεπτα από ένα βαρυτόνιο που διαδίδεται στο 

κενό, αλλά είναι αρκετά μικρότερη της διάδοσης της σκέψης).  

    Η ταχύτητα ανάμεσα στο βαρυτόνιο και το φωτόνιο, είναι η ταχύτητα διάδοσης του μαγνητικού πεδίου, του 

μαγνητικού κβάντου. Και αυτό διαδίδεται μέσω της ενωσίας.  
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                Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΓΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΣ 

 

    Η ενωσία σαν είδος αιθέρα δεν είναι ύλη, ουσία. Αλλά και σαν μη ουσία κάτι είναι. Και αυτό το κάτι το 

συνεχές, το δεχόμαστε σαν υγρό και για αυτό το κάτι διατηρούμε την έννοια της μάζας και του μέτρου της Kgr. 

Ελαστικότητα όγκου είναι το κλάσμα τάσης όγκου διά της όγκου παραμόρφωσης. Η παραμόρφωση όγκου, 

είναι η παραμόρφωση που προέρχεται από την αυξομείωση της ακτίνας R της φυσαλίδας. Και η τάση όγκου 

είναι η δύναμη που ασκείται στην επιφάνεια της φυσαλίδας . 

 

                   Ελαστικότητα όγκου eV=-(F/A)/(ΔV/V)=-ΔΡ/(ΔV/V) 

Όπου F είναι η δύναμη, Α η επιφάνεια της φυσαλίδας V ο όγκος και ΔV/V η μεταβολή του όγκου (Ρ είναι η 

ισχύς). Αυτή είναι η ελαστικότητα όγκου της ενωσίας, του αιθέρα.  

 

                       Η ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΗΚΟΥΣ   

 

     Όπως όμως σημειώσαμε, εντός της φυσαλίδας υπάρχουν κόκκοι που συμπεριφέρονται σε πρώτη ματιά, σαν 

ιδανικό αέριο, οι κόκκοι συγκρούονται με τα τοιχώματα της φυσαλίδας και συμπίεση ή αποσυμπίεση 

διαδίδεται κατά μήκος. Η συμπίεση είναι διακριτή (κβαντισμένη) και η διάδοση διακριτή (σαν το 0 και το 1 

των ψηφιακών σημάτων). Τώρα πλέον θα έχουμε τάση μεταβολής του μήκους (εφελκυσμού) και 

παραμόρφωση εφελκυσμού. 

                        Ελαστικότητα μήκους eL=(F/A)/(ΔL/L) 

 

 

          ΣΧΕΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΓΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΚΟΥΣ 

 

     Όπως σημειώθηκε, η σκέψη αντιστοιχεί σε σύνθεση απλών αρμονικών ταλαντώσεων όγκου της φυσαλίδας 

και εδώ αντιστοιχεί η ελαστικότητα όγκου. Οι συγκρούσεις των κόκκων με την φυσαλίδα δημιουργούν 

διαμήκεις παραμορφώσεις εφελκυσμού.  

     Ο ρυθμός σύγκρουσης των κόκκων με την επιφάνεια της φυσαλίδας, δίνει την πληροφορία μεταβολής της 

συχνότητάς της και του όγκου της. Και οι κόκκοι κινούνται μέσα στην Υπερβατική μη ουσία της φυσαλίδας, 

όπου ο άϋλος Λόγος, τροποποιεί και διευθύνει την κίνησή τους , ανάλογα με την σκέψη του Θεού (για την 

κεντρική φυσαλίδα). 

     Οι διαμήκεις παραμορφώσεις της ενωσίας, θα επηρεάσουν τις φυσαλίδες των ψυχών ή των μικροσωματίων 

και θα τους μεταφέρουν την σκέψη Θεού, που ισχύει για αυτά.                                          

 

 

             ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΩΝ 
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     Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ 

                                 ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ    

 

     Η συστολή και διαστολή μεταδίδει ενέργεια στην ενωσία. Η ενέργεια είναι θερμική και στην περιοχή των 

συχνοτήτων που μεταδίδονται και τα ηλεκτρομαγνητικά μικροκύματα και υπέρυθρες ακτινοβολίες. Αυτό δεν 

αποκλείει και άλλες συχνότητες, μόνο που εκείνες δεν είναι θερμικές.  

    Στην εφαρμοσμένη Ακουστική του Δ. Σκαρλάτου θα βρείτε το πείραμα του Colladon. Αυτός το 1826 πήρε 

δύο βάρκες στην λίμνη της Γενεύης και τις τοποθέτησε σε απόσταση 13 χιλιομέτρων. Από την μία βύθισε ένα 

κώδωνα τον οποίο κτυπούσε, ενώ ταυτόχρονα σε κάθε κτύπο άναβε πυρίτιδα πάνω στην βάρκα. Στην άλλη 

βάρκα καταγράφονταν ο χρόνος άφιξης της λάμψης και του ήχου στο νερό.  

                               
Η θερμοκρασία του νερού ήταν 8C και η ταχύτητα του ήχου 1435 m/s. Εκείνο που προκάλεσε εντύπωση ήταν 

ότι μεταδίδονταν ενέργεια με ελάχιστη απώλεια σε τέτοια απόσταση εντός του νερού. Όσοι θυμηθείτε την 

θεωρία του Heugens σύμφωνα με την οποία κάθε σημείο σφαιρικού κύματος, είναι αφετηρία δευτερογενούς 

κύματος, ίσως υποθέστε ότι στον σφαιρικό όγκο κύματος, όσο αυτός μεγαλώνει λόγω αύξησης της ακτίνας, η 

παραγωγή ενέργειας αυξάνεται σε κάθε δευτερογενές κύμα. Τότε εξηγείται το πώς η απώλεια ενέργειας σε 

τόσο μεγάλη απόσταση εντός του νερού, είναι ελάχιστη. 
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       Το σχήμα είναι παρμένο από την φυσική SERWAY ,  θεωρία Heugens 

     Τώρα λοιπόν που είδατε τα κύματα της ενωσίας, είστε έτοιμοι να δεχτείτε ότι η ενέργεια που μεταδίδουν σε 

τεράστιες αποστάσεις και σε περιορισμένη περιοχή του χώρου, είναι συγκρίσιμη με την αρχική που προκαλούν 

οι συστολές και διαστολές της φυσαλίδας. Και προφανώς τα θερμικά κύματα προκαλούν θερμότητα στην 

ενωσία  και τα σύμπαντα από εκεί αντλούν την ενέργεια.  

 

                         Η ΕΝΤΡΟΠΙΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΣ 

 

    Εντροπία είναι Ελληνική λέξη και αποτελείται από εν + τροπή. Εντροπία είναι η τροπή που λαμβάνει η 

κατάσταση του σώματος (εδώ ενωσίας) λόγω θερμότητας. Η εντροπία είναι 

                                           Ε=Q/T 

Όπου Q είναι η θερμότητα και Τ η θερμοκρασία σε βαθμούς kelvin. (χωρική εντροπία Ε=Q/met^3/T), Επειδή 

στα όρια των συμπάντων, υπάρχουν τείχη ιόντων, αυτά βρίσκονται σε κατάσταση αερίου και πλάσματος και 

εναλλάσσονται, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας. Αλλά και την απορροφούν, ώστε να εισέρχεται εντός του 

σύμπαντος μικρή ποσότητα θερμότητας. Έτσι η ενωσία έχει υψηλή θερμοκρασία στον χώρο μεταξύ των 

φυσαλίδων και των συμπάντων και επειδή η ποσότητα θερμότητας είναι συσσωρευμένη, η εντροπία είναι 

τεράστια.  

     Στον χώρο των ολογραφιών των συμπάντων , όπως γνωρίζουμε η θερμοκρασία υποβάθρου (back round), 

είναι περίπου 4 βαθμούς Kelvin. Όμως πρέπει να υποθέσουμε μία αρχή διατήρησης της εντροπίας και αυτό για 

να υπάρχει ισορροπία και να διατηρούνται τα τείχη των ιόντων «σταθερά». Έτσι η ποσότητα θερμότητας του 

σύμπαντος είναι τόση , που με την δεδομένη θερμοκρασία υποβάθρου, να εξισώνεται με την εντροπία της 

ενωσίας πέραν των τειχών των ιόντων. 
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                       Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ 

 

     Όμως η κεντρική φυσαλίδα πάλλεται αέναα και παράγει συνεχώς θερμότητα. Αυτό θα μας έδιδε την 

εντύπωση μεταβολής της εντροπίας. Αδιαμφισβήτητα έτσι θα ήταν και οι ισορροπίες θα ήταν βραχυχρόνιες και 

θα κατέρρεαν σύντομα τα σύμπαντα. Όμως ο χώρος της ενωσίας είναι άπειρος και συνεπώς οποιαδήποτε 

πρόσθεση θερμότητας δεν επηρεάζει την εντροπία ,γιατί η αύξηση της θερμότητας είναι ανύπαρκτη στον 

άπειρο χώρο . Έτσι και τα σύμπαντα επιζούν και ο άνθρωπος έχει ελπίδες. Γι αυτό ο Θεός ποίησε πεπερασμένα 

σύμπαντα, αλλά άπειρο χώρο της ενωσίας. Και εσείς μήπως τώρα πλέον αναρωτηθείτε, ότι όλα έγιναν χάριν 

του ανθρώπου (ανθρωπική αρχή).  

     Έτσι όπως ξέρουμε στην φυσική υπάρχουν οι αρχικές συνθήκες και συνεπώς ήταν αρχική συνθήκη η 

θερμοκρασία υποβάθρου. Όλα οδηγούν στο ότι αυτή διατηρείται ανά τους αιώνες  αλλά να είμαστε και 

επιφυλακτικοί. Ενδεχόμενη μεταβολή της εντροπίας λόγω της ύπαρξης των δευτερογενών κυμάτων, θα 

απαιτήσει επέμβαση του ανθρώπου για μη κατάρρευση των συμπάντων και όταν γίνει γι αυτό ικανός να 

επέμβει.                                      

 

 

                                         Κεφάλαιο 6ο  

 

             Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

                                                          

                                         ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

     Δεν19 όπως έλεγε ο Δημόκριτος, είναι οι  άτομες γραμμές και μηδέν είναι η απουσία ύλης, το κενό, ο Λόγος 

που ανέφερε ο Ηράκλειτος και οι ιδέες που διατύπωσε ο  Παρμενίδης και πιθανόν ο Πυθαγόρας. Οι άτομες 

γραμμές είναι η απαρχή της ύλης  και εμείς (!!!) ας «χτίσουμε» την ύλη. 

 

                  Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ 

 

     Θεωρούμε αξιωματικά ότι προϋπήρχε το κενό. Από αυτό προήλθε η ύλη και ο Αριστοτέλης αναφέρει «περί 

Ουρανού» 309b: «άλογον και το χώραν τω κενώ ποιείν, ώσπερ ουκ αυτό, χώράν τινα ούσαν. Αναγκαίον δ’, είπερ 

κινείται το κενόν, είναι αυτού τινα τόπον, εξ ου μεταβάλλει και εις ον». Μετάφραση: «παράλογο να αποδώσουμε 

χώρο στο κενό, επειδή δεν έχει χώρο αυτό. Είναι δε αναγκαίο, εάν ακριβώς κινείται το κενό, να προέρχεται από 

αυτό κάποιος χώρος και (από αυτή την κίνηση του κενού) μεταβάλλεται σε ον (γίνεται ύλη). 

                                                
19 «Δημόκριτος» εκδόσεις κάκτος  
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     Διαπιστώνουμε ότι ο Αριστοτέλης υποθέτει ότι εάν κινείται το κενό, δημιουργείται ο χώρος (οι διαστάσεις) 

και γίνεται η ύλη. Πρόκειται  προφανώς για το απειροστικό κενό που έχει απειροστική κίνηση και το οποίο 

ετεροεμφανίζεται στον χώρο και τον χρόνο που προσδιορίζει. 

     Συμβολίζομε  λοιπόν το απειροστικό κενό ως   (όπως το κενό σύνολο) και η μεταβολή (η ετεροεμφάνιση) 

είναι:  d  =dx = απειροστικό διάστημα. Αναφέρουμε πρόωρα και για να εξοικειώνεστε ότι dx = dt = dm , (m 

= μάζα, στο βιβλίο μου «η Αναθεώρηση της Φυσικής» αναιρέθηκε η έννοια της μάζας με την έννοια της ύλης 

y). 

     Θα αναφέρει ο Διογένης ο Λαέρτιος για τον Δημόκριτο (Δ. Λ.  IX 44) : 

«μηδέν  τε εκ του μη όντος γίγνεσθαι μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι και τας ατόμους δε  απείρους είναι κατά 

μέγεθος και πλήθος, φέρεσθαι δ’ εν τώι όλωι δινουμένας, και ούτω πάντα τα συγκρίματα γεννάν, πυρ, ύδωρ, 

αέρα, γην. Είναι γαρ και ταύτα εξ ατόμων τινών συστήματα. Άπερ είναι απαθή και αναλλοίωτα διά την στερότητα, 

τον τε ήλιον και την σελήνην εκ τοιούτων λείων και περιφερών όγκων συγκεκρίσθαι, και την ψυχήν ομοίως. Ήν 

και νουν ταυτόν είναι.» 

Μετάφραση: «και το μηδέν από μη ον (από το τίποτε) γίνεται ύλη και δεν φθείρεται στο τίποτε και οι άτομες 

(γραμμές) που αποτελούν την ύλη, είναι άπειρες σε μέγεθος και σε πλήθος, περιφέρονται σε όλο το σύμπαν  

σαν σε δίνη και έτσι γεννώνται όλες οι  δομές της ύλης, όπως η φωτιά, το νερό, ο αέρας, η γη. Αυτά είναι 

συστήματα των ατόμων γραμμών. Τα οποία είναι απαθή και αναλλοίωτα (αρχή διατήρησης της μάζας -ύλης), 

όπως είναι ο ήλιος και η σελήνη και τέτοιοι  όγκοι λείοι και κυκλικοί (του σύμπαντος) είναι δομές των ατόμων 

γραμμών και η ψυχή ομοίως (είναι δομή των ατόμων γραμμών). Και η οποία και ο νους ταυτίζονται με την 

ύλη.»» (επειδή υποστήριξα ότι οι προσωκρατικοί, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης είναι συγκοινωνούντα δοχεία, 

θυμηθείτε το «ταυτόν νοείν τε και είναι» του Παρμενίδη (ταυτίζεται ο νους και η ύλη)). 

 

                                       Ο ΧΡΟΝΟΣ 

 

     Μονάδα του χρόνου είναι μία ομοιόμορφα επαναλαμβανόμενη κίνηση (π.χ. το έτος στο ηλιοκεντρικό 

σύστημα, είναι μία περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο). Έτσι ο χρόνος είναι κίνηση  (διάχυτος στις τρεις 

διαστάσεις και χωρίς προτιμητέα φορά και είναι η τέταρτη διάσταση). Συνεπώς ο απειροστικός χρόνος dt, είναι 

αυτή η απειροστική κίνηση και για να δηλώσουμε ότι πρόκειται για τον χρόνο, τον συμβολίζουμε ως <dx> (= 

dt).  Διαστατικά αποφεύγουμε την αμέσως επόμενη ισότητα και από φιλοσοφική άποψη, μπορούμε να πούμε  

ότι dx = <dx> . 

 

                                       Η ΜΑΖΑ 

 

      Εάν διαιρέσουμε ένα υλικό σώμα φθάνουμε στα ηλεκτρόνια, τα πρωτόνια και τα νετρόνια ( το νετρόνιο 

είναι σύνθεση ηλεκτρονίου-πρωτονίου). Αυτά αποτελούνται από  ένα δεσμευμένο φωτόνιο ( του οποίου η ύλη 

κατανέμεται όπως  η σειρά Fourier και δες παρακάτω). Το δεσμευμένο φωτόνιο αποτελείται από τις άτομες 
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γραμμές  του Δημόκριτου, τα απειροστικά άλματα του κενού. Δηλαδή η μάζα m= k|dx| και |dx| είναι η 

απειροστική  μάζα, η οποία φιλοσοφικά είναι : |dx| =dx = dm .                               

 

                           ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΙΕΣ  

 

     Η ταχύτητα θα είναι : v= dx/<dx> = c 1 , η ορμή I=mv=|dx|v  και η δύναμη F = ma = |dx|dv. 

     Η δύναμη στους απειροστικούς αυτούς χώρους προέρχεται από το κενό και την ταυτίζουμε με αυτό και F= 

|dx|dv και d  =dx= ετεροεμφάνιση του κενού. 

 

                             ΤΟ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ ΦΩΤΟΝΙΟ  

 

     Θεωρούμε ότι σε ένα ηλεκτρόνιο ή πρωτόνιο, οι απειροστικές κινήσεις δεσμεύονται σε δύο σωμάτια, τα δύο 

σωμάτια απαρτίζουν ένα φωτόνιο και έχουν θετικό και αρνητικό φορτίο. Και τα δύο έχουν μάζα m και 

ενέργεια E=mc 2  . Σαν φωτόνιο έχει την ταχύτητα του φωτός και περιστρέφεται όπως ο δεξιόστροφος τόρος20 

στο πρωτόνιο ( αυτό είναι το θετικό φορτίο). Οι δύο τόροι του δεσμευμένου φωτονίου είναι αντιμέτωπα 

δακτυλίδια και πάλλονται εγκάρσια και διαμήκως και έλκονται ηλεκτρικά και απωθούνται μαγνητικά και έχουν 

την ταχύτητα του φωτός. Στο κέντρο κάθε τόρου υπάρχει το κεντρικό απειροστικό κενό, η φυσαλίδα, που με 

τις κρούσεις των κόκκων παράγει τις άτομες, οι οποίες συνιστούν τα φωτόνια και κατανέμονται περίπου όπως 

οι παρακάτω σειρές Fourier. 

     Η ενέργεια και η μάζα των τόρων στην πραγματικότητα κατανέμονται σε δύο αντίθετα κινούμενους τόρους 

με την ίδια  γωνιακή συχνότητα και η ακτίνα των ατόμων γραμμών προσδιορίζεται από τα πλάτη ταλάντωσης 

των ημιτόνων, στα οποία αναλύεται η f(x) σε σειρά Fourier: 

       Όταν  f(x) = {-Acos(kx) αν –π<x<0 , 0 αν x=-π ή 0 και  Acos(kx)   αν 0< x<π} 

Τότε : f(x)= (4Α/π)[ ...)6sin(
16

6)4sin(
14

4)2sin(
12

2
222 








kxkxkx ] 

Τα πλάτη των απείρων ημιτόνων είναι η ακτίνα περιφοράς των ατόμων γραμμών των τόρων γύρω από το 

κεντρικό απειροστικό κενό, το οποίο τους έλκει. Τα ημίτονα παριστούν την περιφορά περί του  απειροστικού 

κενού και ο κυματαριθμός k ορίζει την θέση του περιτυλιγμένου τόρου. 

     Το απειροστικό διάστημα dx είναι εδώ η διαφορά των ακτίνων του κεντρικού απειριστικού κενού και τόρου 

του δεσμευμένου φωτονίου και σε μία περίπτωση έχουμε: 

                          dx=dr= (4A/π){
12

2
14

4
22 




 }  

      Το κεντρικό απειροστικό κενό προβάλλει σαν ελκυστής, που καμπυλώνει τις άτομες στους  τόρους γύρω 

τους.                           

 

                                                
20 Ο τόρος είναι σαν το ανοικτό ελατήριο που τυλίγεται κυκλικά. 
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                         Η ΔΙΕΓΕΡΣΗ  ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

 

     Τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια, περιφερόμενα περί του κέντρου μάζας τους στα άτομα, επιταχυνόμενα 

ακτινοβολούν και ανταλλάσσουν φωτόνια. Τα ηλεκτρόνια ακτινοβολούν και χάνουν ενέργεια, αλλά όμως 

δέχονται την ενέργεια που ακτινοβολούν οι πυρήνες και διατηρείται (η ενέργεια). 

     Θεωρούμε ότι το κενό αναμεταξύ των ηλεκτρονίων και του πυρήνα, διεγείρεται παράγει φύσει βαρυτικά 

κύματα (το φαινόμενο εξήγαγε θεωρητικά ο Casimir για ηλ-γν-κά κύματα). Στη διέγερση του κενού αντιστοιχεί 

διεγείρουσα δύναμη F= F 0 cos(ωt) και η οποία ταυτίζεται με το κενό. 

     Τα βαρυτικά κύματα αποτελούνται από δύο σωμάτια. Ένα θετικού φορτίου και μάζας και ένα αρνητικού 

φορτίου και μάζας (σύνολο μηδέν).Είναι μία διακύμανση του μηδενός, αποχωρίζεται  και ανοίγει το κενό, 

ξανασμίγει και γίνεται κενό, σε μία διαρκή διακύμανση. «Πέφτουν» άτομες που παράγονται στο κεντρικό κενό 

πάνω στα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια (στον γαλαξία των τόρων) και ακολουθούν μία αύξουσα ελικοειδή 

πορεία από το κεντρικό απειροστικό κενό. Αφενός τα δύο φορτία του βαρυτικού κύματος ακτινοβολούν λόγω 

επιτάχυνσης και παράγουν άτομες στο κεντρικό απειροστικό κενό τους, αφ’ετέρου το κενό ασκεί πέδηση και 

αναχαιτίζει την ταχύτητα των ατόμων διαστημάτων (ώστε να εξανεμισθεί η ενέργεια μέχρι να φθάσει στα 

σωματίδια και ακινητοποιηθούν εκεί προσωρινά και επαναταξιδεύσουν στο κεντρικό απειροστικό κενό του 

σωματιδίου όπου θα σβήσουν). Η πέδηση του κενού, δηλαδή της ενωσίας που ασκεί τριβή στις άτομες, μοιάζει 

με τριβή και το φαινόμενο περιγράφει η διαφορική εξίσωση διεγείρουσας δύναμης με απόσβεση:                          

                             F 0 cos(ωt)= m 2

2

dt
xd

 + b
dt
dx

 +kx 

     Η εξίσωση περιγράφει την περιοδική δημιουργία ατόμων διαστημάτων (γραμμών), από τα παλλόμενα 

βαρυτόνια που παράγονται μεταξύ των ενδοατομικών και ενδεομοριακών χώρων. 

     Τα βαρυτικά κύματα δημιουργούνται στο κενό αναμεταξύ των ηλεκτρονίων και του πυρήνα (και αλλού) και 

επιστρέφουν σ’αυτό  και διατηρείται η ενέργεια (αν και δεν είναι αναγκαιότητα η διατήρηση της ενέργειας). 

     Η δύναμη που όπως σημειώσαμε είναι μέγεθος που περιγράφουν οι άτομες διαστημάτων και είναι το αίτιο 

της κίνησης (αλμάτων κενού), της ταχύτητας και της μεταβολής της ταχύτητας, γίνεται τώρα ακτινικής 

διεύθυνσης και περιγράφει τις επιτρεπτές τροχιές των ατόμων τωντόρων στους οποίους κατανέμεται η ύλη του 

δεσμευμένου φωτονίου και  το μηδέν είναι το ζωηφόρο μη ον που έχει την ιδιότητα της δύναμης. 

 

                                   Η ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

 

     Έχουμε:   ad 2 =dF= d{|dx|[dx/<dx> 2 ]}. 

Όταν x=r=ακτίνα περιφοράς τόρων, θα πρέπει να εξετάσουμε αν τα πλάτη της σειράς Fourier, γίνονται 

συνάρτηση της x. 
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      Είναι x=r= (4A/π)2ν/(2ν 2 -1) και 

                 dr=(4 Α/π){(1/2) (2ν 2 -1)}΄dν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Κεφάλαιο 7ο  

 

          Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΝΥΣΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

                                     ΤΟ ΔΙΑΝΥΣΜΑ 

 

     Διάνυσμα είναι το μαθηματικό μέγεθος που έχει μέτρο (ένα αριθμό), διεύθυνση και φορά. Το συμβολίζουμε 

με παχειά γράμματα. Έτσι το διάνυσμα x είναι 
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   Αυτό το διάνυσμα έχει μία βάση, που είναι το μοναδιαίο διάνυσμα και παρίσταται ως ξής:                       x 

=xe     /x=μέτρο ,  e   =μοναδιαίο διάνυσμα και:  

                                    
    Αλλά όπως γνωρίζετε το διάνυσμα δεν άγεται μονοδιάστατα όπως στο σχήμα και πρέπει να φτιάξουμε το 

διάνυσμα στον χώρο, τον τρισδιάστατο πρώτα χώρο. Εδώ το διάνυσμα αναλύεται σε τρεις συνιστώσες 

διανύσματα που βρίσκονται πάνω  στους άξονες των συντεταγμένων και τα μοναδιαία διανύσματα θα είναι 

βάσεις των συνιστωσών αυτών.  Έτσι το διάνυσμα r(x,y,z) θα είναι: 

       

 

 

 

                                 

                                     x                                            z 

                                  y 

                                                                                                                                        Στο σχήμα βλέπετε το ένα 

τέταρτο του συστήματος συντεταγμένων x,y,z, βλέπετε το μεγαλύτερο διάνυσμα r(x,y,z) και τις συνιστώσες 

διανύσματα x= xe    , y =ye y ,  
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z =ze z , 

         Τα διανύσματα r μπορούν στην φύση που γνωρίζουμε να είναι διανύσματα θέσης και έχουμε 

διανυσματικό χώρο θέσεων σε όγκο ή σε δύο διαστάσεις το διάνυσμα της επιφάνειας, μπορούν να είναι 

διανύσματα ταχύτητας (διανυσματικός χώρος ταχυτήτων ) ή και διανύσματα επιτάχυνσης (διανυσματικός 

χώρος επιταχύνσεων ). Ο διανυσματικός χώρος έτσι εννοείται και ήδη πολλοί αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται 

τροποποίηση και επέκταση του τανυστικού λογισμού. 

     Και για να κάνουμε λίγη φιλοσοφία, η άτομος, το απειροστικό άλμα του κενού είναι ένα όριο που τείνει στο 

μηδενικό διάνυσμα και είναι διάνυσμα θέσης. Έτσι επειδή το διάνυσμα τείνει στο μηδέν, μπορούμε να το 

θεωρήσουμε σαν μοναδιαίο διάνυσμα και το αντίστοιχο μέτρο του διανύσματος x που ορίζει, τείνει στο άπειρο 

(το γινόμενο του ορίου της βάσης που τείνει στο μηδέν επί το όριο του μέτρου που τείνει στο άπειρο των 

βάσεων, είναι το διάνυσμα x). 

 

                    ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ,ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 

     Ήδη ορίστηκε τι είναι ο διανυσματικός χώρος και οι διανυσματικοι χώροι ταχυτήτων, επιταχύνσεων και 

θέσεων είναι ευκόλως κατανοητοί. Αλλά όμως υπάρχουν και σύνθετα διανύσματα, όπως της στροφορμής (S 

=mrxv) , ή της κεντρομόλου δύναμης (f =mωx(ωxr) ). Στην στροφορμή συμπλέκονται οι διανυσματικοί χώροι 

θέσεων και ταχυτήτων. Αναγκαία προϋπόθεση οι διαστάσεις των διανυσματικών χώρων να είναι ίσες και η 

συμπλοκή τους δημιουργεί ένα νέο διανυσματικό χώρο, που είναι των ιδίων διαστάσεων. Που σημαίνει ότι θα 

πρέπει να ορίσουμε τις διαστάσεις (ως στοιχεία γραμμών πινάκων)  και διαφορετικά να συμπλέκουμε τους 

πίνακες, πέρα από ότι γνωρίζουμε.  Ορίζουμε λοιπόν ότι ο διανυσματικός χώρος θέσεων όγκου είναι V 3  =[x  y  

z]   και γενικά ο διανυσματικός χώρος τριών διαστάσεων είναι: 

                                  V 3  =[ a11   a12   a13 ] 

     Προφανώς  V 2 =[ a 11   a 12 ]  είναι ο διανυσματικός χώρος  δύο διαστάσεων. Το διάνυσμα ,έστω το r, θα 

είναι  r= Σr 1 , όταν τα στοιχεία της γραμμής θα είναι η (όσες και οι διαστάσεις) και οι διανυσματικοί χώροι 

παρίστανται από ένα πίνακα διανυσμάτων . Η δύναμη του πίνακα είναι ο αριθμός των διαστάσεων και όχι 

πολλαπλασιασμός επί τον εαυτό του. 

     Ορίζουμε λοιπόν, ως το εσωτερικό γινόμενο δύο πικάκων ότι είναι: 

                       V 3
r ○V 3

v =[(r 11 ◦v 11 )     (r12 ◦v 12 )    ( r 13 ◦v 13 )]. 

Και ενώ  αυτό το εσωτερικό γινόμενο δόθηκε ως παράδειγμα, αντικαταστείστε όπου r πάλι το v και έχετε το 

εσωτερικό γινόμενο διανυσμάτων ταχυτήτων και όταν είναι ίσα, προκύπτει το διάνυσμα v 2  , που είναι μέρος 

της κινητικής ενέργειας (και η ενέργεια είναι διάνυσμα). Το εξωτερικό τώρα γινόμενο είναι:       

 V 3
v xV 3

r =  

[{(r 11 xv 12 )+(r 11 xv 13 )}  {(r 12 x v11 ) + (r 12 xv 13 )}  {(r 13 xv
11

)+(r 13 x v 12 )}]                   
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Προσέξτε στο εξωτερικό γινόμενο, κάθε διάσταση έχει δύο όρους που τους προσθέτουμε με το συν (+). Και το 

εσωτερικό και το εξωτερικό γινόμενο είναι των ιδίων διαστάσεων με τους αρχικούς πίνακες, αλλά όπως 

προσέξατε στο εσωτερικό γινόμενο πολλαπλασιάζουμε το στοιχείο κάθε πίνακα, μόνο με το αντίστοιχο του 

άλλου ή των άλλων πινάκων. Στο εξωτερικό πολλαπλασιάζουμε κάθε στοιχείο του ενός πίνακα , με όλα τα 

άλλα του άλλου και τα προσθέτουμε ώστε να αποτελούν ένα στοιχείο του δημιουργούμενου πίνακα από το 

γινόμενο. 

     Ασφαλώς ανγτιληφθήκατε ότι το παραπάνω εξωτερικό γινόμενο πολλαπλασιαζόμενο επί την μάζα του 

σωματίου ,μας δίνει τον διανυσματικό  χώρο των στροφορμών. 

     Το εσωτερικό και το εξωτερικό γινόμενο είναι απόρροια της λογικής, του Λόγου για τον οποίο μιλήσαμε σε 

προηγούμενα. Μόνο και μόνο διά μέσω αυτού, τα διαγράμματα συνθέτων διανυσμάτων που γνωρίσατε στην 

Φυσική (όπως της στροφορμής, της κεντρομόλου ταχύτητας ή τα διανύσματα ηλεκτρικού πεδίου και δύναμης 

βαρύτητας τα οποία έχουν στον παρονομαστή το εσωτερικό γινόμενο), έχουν λογική ισχύ. Συνδιάζουν 

διαφορετικούς διανυσματικούς χώρους τα γινόμενα και τα παριστούμε σε ένα σχήμα και αυτό είναι δυνατό 

γιατί υπάρχει η λογική που τα συνδέει, υπάρχει ο Λόγος. Στην στροφορμή συμπλέκονται διανύσματα θέσεως 

και ταχυτήτων και προφανώς αυθαιρετούμε όταν παρουσιάζουμε σε ένα σύστημα συντεταγμένων και τα δύο 

ειδών διανύσματα, ενώ οι άξονες δεν έχουν οριστεί ότι παριστούν και ποια διανύσματα. Ο Λόγος επιτρέπει την 

σύμπλεξη. 

     Θα θυμάστε που εκατέρωθεν του υπερελκυστή του Θεού, τοποθετήσαμε τις ολογραφίες του σύμπαντός μας 

και του αντισύμπαντος. Σημειώστε ότι ορίσαμε ότι ο αριθμός των ανεξάρτητων στοιχείων μίας γραμμής ενός 

πίνακος, είναι οι διαστάσεις στις οποίες απεικονίζεται ένα διάνυσμα. Οι στήλες λοιπόν, θεωρείστε ότι είναι 

δύο, απεικονίζουν  δύο ολογραφίες συμπάντων. Έτσι λοιπόν, ότι είναι δεξιό στο σύμπαν, είναι αριστερό στο 

αντισύμπαν και το άνω εδώ είναι εκεί κάτω, περιστρέφουμε το σύστημα συντεταγμένων κατά 180ο  στο 

αντισύμπαν και τότε ο πίνακας που απεικονίζει το αντισύμπαν, είναι αντίθετος του σύμπαντος ή είναι μία 

δεύτερη αντίθετη γραμμή στον ήδη υπάρχοντα πίνακα: 

                                 - V 3  =[-a 11  -a12   -a13 ] 

     Όμως εμείς θεωρήσαμε στο βιβλίο «Η Αναθεώρηση της  Φυσικής» ότι ο χρόνος είναι η τέταρτη διάσταση 

χωρίς να έχει προτιμητέα φορά και παριστούμε το σύστημα σύμπαντος και αντισύμπαντος με το κάτωθι 

πίνακα, στον οποίο δεν μπορέσαμε να έχουμε με παχειά σύμβολα τα στοιχεία και τον χώρο. Ο χρόνος είναι ο 

ίδιος στα δύο σύμπαντα.                           

                                     










taaa
taaa

V
........
..................

131211

1312114  

     Ο χρόνος είναι διάνυσμα θέσης που δείχνει ότι οι ολογραφίες πλησιάζουν τον υπελκυστή ,η αρχή του 

τριδιάστατου συστήματος συντεταγμένων του συστήματος των ολογραφιών του σύμπαντος και του 

αντισύμπαντος πλησιάζουν το του υπερελκυστή, δηλαδή τα δύο σύμπαντα πλησιάζουν ομοίως. Όταν 

συμπλέξομε σε σύνθετα διανύσματα δύο χώρους, τότε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά γινόμενα εφαρμόζονται 

επί των ιδίων γραμμών, στα ίδια δηλαδή σύμπαντα. 



82 
 

 82

     Θυμηθείτε πάντα, ότι ένα διάνυσμα είναι το άθροισμα των διανυσμάτων-στοιχείων-συνιστωσών γραμμής 

πίνακος, δηλαδή ενός σύμπαντος. 

 

                                           Ο ΤΑΝΥΣΤΗΣ 

 

     Τανύω σημαίνει εκτείνω, τείνω ,επεκτείνω. Θεωρούμε ως τανυστικό εξωτερικό γινόμενο διανυσματικών 

χώρων V 1 V 2  την ισότητα               

                                         V 1 V 2 =-V 1 x(-V 2 )  

     H  ισότητα που μόλις είδατε σημαίνει ότι ο χώρος του σύμπαντος εκτείνει στον χώρο του αντισύμπαντος το 

εξωτερικό γινόμενο (ή το αντίστροφο).  

     Ανάλογο είναι και το τανυστικό εσωτερικό γινόμενο. 

 

                                               ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ 

 

     Και ενώ έχουμε το Καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, όταν πρόκειται για κεντρικές δυνάμεις, 

εφαρμόζουμε το πολικό ή το σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων (στα συστήματα αυτά ορίζεται το διάνυσμα 

θέσης του σώματος ως προς την αρχή των συντεταγμένων και η γωνία στο πολικό ως προς άξονα, στο δε 

σφαιρικό ορίζονται οι τρεις γωνίες). Στο σύμπαν το διάνυσμα θέσης έχει φορά από το σώμα προς το κέντρο και 

στο αντισύμπαν το αντίθετο ενώ και οι γωνίες των συστημάτων αντίθετες. Τότε στο ένα σύμπαν η κεντρομόλος  

η κεντρική δύναμη είναι θετική και στο άλλο αρνητική. 

                                           Κεφάλαιο 8ο                                         

 

       ΠΕΡΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 

   ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ  

                                                                              

                   ΤΟ ΔΙΑΤΟΜΙΚΟ ΜΟΡΙΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 

 

     Γίνεται αποδεκτό (αξιώνεται), ότι η ύλη καταλήγει στα έσχατα σωματίδια  που είναι  τα θετικού φορτίου 

πρωτόνια, τα αρνητικού ηλεκτρόνια και η ένωση αυτών των δύο σε ένα ουδέτερο σωμάτιο, το νετρόνιο. Τα 

πρωτόνια και τα νετρόνια υπάρχουν στον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια των νετρονίων πιθανόν να μεταπηδήσουν 

σε ένα γειτονικό πρωτόνιο και αυτό γίνεται νετρόνιο με ταυτόχρονη μετατροπή του πρώην νετρονίου σε 

πρωτόνιο. 

     Θεωρούμε το απλούστερο άτομο, το υδρογόνο, το οποίο ενώνεται με ένα άλλο άτομο για να σχηματίσει το 

διατομικό μόριο του υδρογόνου. 

      
Δύο άτομα  υδρογόνου σχηματίζουν διατομικό μόριο. Δεξιά πυρήνας και ηλεκτρόνιο 
υδρογόνου περιστρέφονται περί του κέντρου μάζας. 
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     Θεωρείστε άτομο υδρογόνου που κινείται όπως ανωτέρω στο σχήμα, περί κέντρου μάζας  (ο πυρήνας και το 

ηλεκτόνιο). Τώρα θεωρείστε ότι πλησιάζουμε θετικό φορτίο στο άτομο. Η τροχιά του ηλεκτρονίου θα ελχθεί 

και του πρωτονίου θα απωθηθεί.         Όταν είναι απομονωμένο το άτομο δεξιά, υπάρχει το ηλεκτρικό πεδίο 

έλξης, αλλά ο πυρήνας και το ηλεκτρόνιο σχηματίζουν μαγνητικά πεδία άπωσης, μικρά σε σχέση με τα 

ηλεκτρικά. Τα σωματίδια έχουν συχνότητα περιφοράς ω και κεντρομόλο δύναμη F=mω2r, η ροπή αδράνειας 

είναι mr2  και η κινητική ενέργεια Ε= mω2r2  (παραλείπουμε το ½  επειδή το αμφισβητούμε). 

     Το ηλεκτρόνιο και ο θετικός πυρήνας, έχουν επιτάχυνση , τα φορτία ακτινοβολούν και ανταλλάσσουν από 

ένα ίδιας συχνότητας φωτόνιο, που φέρει την ηλεκτρική έλξη. Παράλληλα ανταλλάσσουν κβάντα του 

μαγνητικού πεδίου, αλλά και διεγείρεται το μεταξύ των σωματίων κενό και παράγονται βαρυτόνια. 

     Όταν πλησιάζει το θετικό φορτίο, μειώνεται η κεντρομόλος δύναμη όπως μπορείτε να αναλύσετε, αυξάνεται 

η ροπή αδράνειας για να διατηρηθεί η ενέργεια και η ακτίνα της κεντρομόλου μεγαλώνει, οπότε έχουμε μείωση 

της κυκλικής συχνότητας και μάλιστα αναλογικά λιγότερο από την αύξηση της ακτίνας. Όμως το ηλεκτρόνιο 

και ο πυρήνας είναι σαν δύο μάζες δεμένες με ελατήριο . Έτσι τα μετατοπισμένα φορτία του ατόμου, θα έχουν 

τάση να επανέλθουν στην θέση του απομονωμένου ατόμου που οι τροχιές είναι ομοεπίπεδες και θα υπάρξει μία 

ταλάντωση γύρω από την απόσταση των μετατοπισμένων τροχιών του πυρήνα και του ηλεκτρονίου και στην 

θέση του απομονωμένου. 

     Θεωρείστε αρχική συνθήκη μετατοπισμένες τροχιές ατόμου υδρογόνου και διέρχεται άλλο άτομο που 

συλλαμβάνεται και δημιουργείται μόριο υδρογόνου. Μία στιγμιαία θέση των τροχιών του διατομικού μορίου, 

φέρεται στο παραπάνω σχήμα. Το διατομικό μόριο πάλλεται σε μία απόσταση, λόγω των μεταβαλλόμενων 

πεδίων που σχηματίζουν τα άτομα, των οποίων ταλαντώνονται οι τροχιές των πυρήνων και των ηλεκτρονίων. 

Η ισορροπία του μορίου οφείλεται στην έλξη των ηλεκτρικών πεδίων αλλά και στην άπωση λόγω των 

μαγνητικών πεδίων που σχηματίζουν τα φορτία λόγω περιφοράς γύρω από το κέντρο μάζας των ατόμων. Στην 

ταλάντωση των τροχιών αυξομειώνεται η ηλεκτρική έλξη των ατόμων. 

      Το μαγνητικό πεδίο μεταβάλλεται αντιστρόφως της απόστασης των δακτυλίων και τα ηλεκτρικά φορτία 

αντιστρόφως του τετραγώνου των φορτίων. Στην διατομική επίδραση τα φορτία έχουν ηλεκτρική δύναμη 
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αντίστροφη του τετραγώνου επειδή θεωρούνται σχεδόν ακίνητα, ενώ  στην ενδοατομική λόγω περιφοράς η 

δύναμη είναι αντίστροφη του κύβου απόστασης. Στην αλληλεπίδραση υπάρχει μία διατομική απόσταση, όπου 

εξισορροπείται η μαγνητική και η ηλεκτρική δύναμη και τα άτομα ταλαντώνονται γύρω από αυτή την θέση 

όπου πρόσθετα αυξομειώνονται τα πεδία τους , και μοιάζει σαν να είναι δεμένα με ελατήρια. Λόγω 

επιτάχυνσης ανταλλάσσουν φωτόνια έλξης των κατανομών  φορτίων και κβάντα μαγνητικού πεδίου άπωσης.  

     Το ηλεκτρικό πεδίο οφείλεται στις άτομες του Δημόκριτου, στα απειροστικά άλματα του  συνεχούς ίδιον 

δηλαδή, οι οποίες άτομες προκαλούνται από τα κτυπήματα στα τοιχώματα της απειροστικής φυσαλίδας 

υπερβατικού κενού από σφαίρες  απειροστικές του ίδιον που κυκλοφορούν εντός της και τις περιγράφει η 

κινητική θεωρία των αερίων. Η φυσαλίδα υπερβατικού κενού, υπάρχει στο κέντρο του σωματίου με το φορτίο 

του. Το φορτίο αν είναι θετικό ή αρνητικό, εξαρτάται από την περιφορά των τόρων (αν είναι δεξόστροφη ή 

αριστερόστροφη) και κάθε τόρος που είναι περιτυλιγμένο ελατήριο, σχηματίζει μάζα. Σε μορφή 

περιτυλιγμένου τόρου είναι τα μαγνητικά κβάντα, τα οποία είναι σύνολο αλμάτων του ίδιον, που 

περιστρέφονται περί κεντρικό απειροστικό κενό  
        Στα άτομα λοιπόν του υδρογόνου που ταλαντώνονται γύρω από μία θέση ισορροπίας και σχηματίζουν το 

μόριο, αυτό συμβαίνει γιατί ταλαντώνονται οι τροχιές των σωματίων των ατόμων. Μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά 

και μαγνητικά πεδία δημιουργούνται από τα ηλεκτρικά φορτία και οι αποστάσεις συσχετισμού θα 

προσδιορισθούν από τις ηλεκτρικές και μαγνητικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες καθορίζουν την σταθερά 

ελατηρίου ταλάντωσης. Τα επιταχυνόμενα φορτία, ανταλλάσσουν φωτόνια και κβάντα μαγνητικού πεδίου, 

αλλά υπόκεινται και στις άτομες του Δημόκριτου που δημιουργούνται από τις κεντρικές φυσαλλίδες και 

προσδιορίζουν τα ηλεκτρικά πεδία. 

 

                                      ΟΙ ΙΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ 

 

     Το άτομο είναι δυνατό να είναι πιο πολύπλοκο και γύρω από ένα παλλόμενο πυρήνα πρωτονίων και 

νετρονίων που εναλλάσσονται μεταξύ τους με ανταλλαγή ηλεκτρονίου, περιφέρονται σε στοιβάδες ηλεκτρόνια. 

Το ηλεκτρόνιο είναι το προϊόν αλληλεπίδρασης και στιγμιαίας δημιουργίας νετρονίου ή «γδυμένου» 

πρωτονίου, σχηματίζεται  περιοδική άπωση των θετικών φορτίων, η οποία αναιρείται από το μαγνητικό πεδίο 

των σωματίων, που διατάσσεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αντίκειται στην ηλεκτρική άπωση. Προφανώς 

πρόκειται για κινήσεις  που συντονίζονται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει «συμπαγής» ο πυρήνας.  

     Γύρω από τον πολύπλοκο πυρήνα, θα περιστρέφονται ηλεκτρόνια σε στοιβάδες, τα οποία μεταξύ τους 

αλληλεπιδρούν και το μαγνητικό πεδίο τους κατάλληλα προσανατολισμένο, θα αναιρεί μέχρις ενός ορίου την 

ηλεκτρική τους άπωση. Οι τροχιές των ηλεκτρονίων είναι κβαντισμένες στον χώρο. 

     Όταν οι τροχιές των ηλεκτρονίων αφήνουν ακάλυπτο χώρο ηλεκτρικά, το άτομο έχει ροπή πρόσληψης  και 

άλλων ηλεκτρονίων, που θα δανεισθούν από άλλο άτομο, το οποίο με την σειρά του έχει τέτοια κατανομή 

φορτίου (τοπική περίσσεια φορτίου), ώστε να έχει ασθενική δύναμη με αυτά τα εξωτερικά ηλεκτρόνια. Τότε 

σχηματίζονται ιόντα, που έλκονται και σχηματίζουν τους ιοντικούς δεσμούς όπως στο NaCl. Και εδώ 
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δημιουργούνται κατανομές ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων και το ένα άτομο έχει θετικό υπερέχον φορτίο, 

το άλλο αρνητικό. 

 

  

                                 ΟΙ ΟΜΟΙΟΠΟΛΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ 

 

     Όταν το άτομο έχει ακάλυπτο χώρο για τόσα ηλεκτρόνια όσα έχει το άλλο στην εξωτερική στοιβάδα  και το 

άλλο άτομο έχει ακάλυπτο χώρο για τόσα όσα έχει στην εξωτερική στοιβάδα το πρώτο, τότε σχηματίζονται 

ομοιοπολικοί δεσμοί  Οι γενικές κατανομές των ηλεκτρικών πεδίων των δύο ατόμων είναι απωστικές, 

υπάρχουν και μαγνητικά πεδία των ηλεκτρονίων που τις αναιρούν,  όμως οι πυρήνες  έλκουν τα ηλεκτρόνια 

που περιφέρονται στον πρώην ακάλυπτο χώρο και δημιουργούνται οι ασθενέστεροι ομοιοπολικοί δεσμοί.  

 

                              ΟΙ ΔΕΣΜΟΙ VAN DER WAALS 

 

     Ο δεσμός των ατόμων του υδρογόνου που σχηματίζουν μόριο και που περιγράψαμε, είναι δεσμός  Van Der 

Waals .  Οι δεσμοί αυτοί είναι κατανομές φορτίων των ατόμων, οι οποίοι είναι οι πιο ασθενείς και δεν 

εμπίπτουν στις δύο παραπάνω  κατηγορίες. 

     Στα στερεά υπερισχύουν οι ιοντικοί  και οι ομοιοπολικοί δεσμοί και όταν τα στερεά θερμανθούν και 

εξαερωθούν , οι δεσμοί μετατρέπονται σε Van Der Waals, αφού τα ηλεκτρόνια λόγω θερμάνσεως αποκτήσουν 

μεγάλη ταλάντωση και η μέση απόσταση από τον πυρήνα δεν ευνοεί ιοντικούς ή ομοιοπολικούς  δεσμούς.        

 

                              ΔΙΑΜΟΡΙΑΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ  ΑΕΡΙΩΝ    

 

     Όταν οι δεσμοί μεταξύ των μορίων είναι ιοντικοί ή ομοιοπολικοί, οι αποστάσεις είναι κοντινές και μεγάλη η 

πυκνότητα μάζας. Σε ένα κρύσταλλο οι διατάξεις των ατόμων και των μορίων είναι ορισμένες. 

     Εκτιμάται από την ισχύουσα επιστήμη (αλλά εμείς έχουμε επιφυλάξεις) ότι ένα αέριο έχει σε ένα λίτρο, 

τόσα μόρια όσο ο αριθμός του Avogadro (N=6.022x1023  μόρια/lit). Όμως όταν ένα μόριο αερίου συγκρουσθεί 

με μόριο του πυθμένα του δοχείου που γίνεται η ζύγισή του, τότε δέχεται ανάκρουση. Και ενώ την κρούση 

δέχεται η κινητική θεωρία των αερίων, ακόμη και αν τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τον πυθμένα 

ταλαντώνονται σαν να είναι δεμένα με ελατήρια, πάλι θα δέχονται ανάκρουση από τα άτομα του πυθμένα. Έτσι 

η δύναμη που ασκεί το αέριο στον πυθμένα, και μάλιστα το μέρος που οφείλεται στην βαρύτητα, είναι 

διπλάσιο λόγω ανάκρουσης. Έτσι εκτιμούμε ότι ο αριθμός του  Avogadro είναι στην πραγματικότητα ο μισός. 

Τότε ένα κυβικό μέτρο αερίου θα έχει N/m3 = ½ x6.022x1023x106/22400= 1.34x1025  μόρια. Οπότε η απόσταση 

μεταξύ δύο μορίων θα είναι κατά μέσο όρο 42 Άνγκστρεμς 

     Βλέπουμε ότι η διαμοριακή απόσταση σε ένα αέριο είναι μικρή και υποστηρίζουμε ότι σε αυτές τις 

αποστάσεις, τα ηλεκτρικά και τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούν τα μόρια, αλληλεπιδρούν. Ένα μόριο 

υδρογόνου όπως το περιγράψαμε στο σχήμα, θα επηρεάσει τα γειτονικά, ώστε να σχηματισθεί τοπικό 
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ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο και οι δυνάμεις να είναι δυνάμεις Van der Waals. Δημιουργούνται τοπικά πεδία 

από μόρια του αερίου, αλλά συνολικά τα τοπικά πεδία αλληλοαναιρούνται . Το φαινόμενο που μόλις 

περιγράψαμε, μοιάζει με τις περιοχές τοπικών μαγνητικών πεδίων ενός μαγνήτη, είναι κάτι ανάλογο. 

     Τα τοπικά πεδία πάλλονται γύρω από θέση ισορροπίας των ομάδων μορίων και όταν θερμανθούν ξεφεύγουν 

από την αλληλοσυσχέτιση  και τα μόρια θα αρχίσουν να συμπεριφέρονται όπως η κινητική θεωρία. 

     Η θερμοκρασία οδηγεί τα σωματίδια να ταλαντώνονται εντονότερα, μεγαλώνουν οι διασωματιακές 

αποστάσεις και το αέριο διαστέλλεται. Κάποια στιγμή σπάζουν οι δεσμοί και το αέριο συμπεριφέρεται όπως 

περιγράφει η κινητική θεωρία. 

     Και οι ιοντικοί και οι ομοιοπολικοί δεσμοί, όταν δεχθούν θερμότητα, μετατρέπονται σε δεσμούς Van Der 

Waals και τελικά φθάνουν με την εξαέρωση και ικανή θερμοκρασία, σε ελαστικές κρούσεις της κινητικής 

θεωρίας. 

 

                                         Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

 

     Τα σωματίδια πάλλονται μέσα στο κενό. Όπως ήδη έχουμε σημειώσει αλλού, το κενό παρουσιάζει 

αντίσταση. Θυμηθείτε ότι η ηλεκτρική ροή ανάμεσα στους οπλισμούς του πυκνωτή χωρίς διηλεκτρικό μέσον, 

μειώνεται με την απόσταση των οπλισμών. Παράλληλα θυμηθείτε ότι η μαγνητική ροή, μειώνεται όταν 

αυξάνεται το μήκος του πηνίου που δεν έχει πυρήνα, ή μειώνεται η ροή όταν η απόσταση των μαγνητικών 

πόλων μεγαλώνει. Αυτές οι μειώσεις οφείλονται στην αντίσταση του κενού, η οποία παρουσιάζεται και στα 

φορτία της ύλης. Αυτά υπόκεινται  στην αντίσταση και η ανταλλαγή φωτονίων ενίοτε τότε αποτυγχάνει, ώστε 

να έχουμε μείωση της θερμικής ενέργειας και το σώμα κρυώνει, αυξάνεται όμως η εντροπία του περιβάλλοντος 

από τα φωτόνια που διαφεύγουν και αυξάνουν την θερμότητα του χώρου.           

     Όπως γνωρίζετε, σε ένα ηχητικό σωλήνα, η ένταση του ήχου είναι J=P/A , όπου Ρ είναι η ισχύς του ήχου 

που φθάνει σε επιφάνεια Α.  Αν θέσουμε ένα μικρόφωνο επιφάνειας Α στον σωλήνα, η ισχύς που θα λαμβάνει 

θα είναι : P = kJA/l και l είναι το μήκος του σωλήνα με k ένα συντελεστή. Η ισχύς που φθάνει στο μικρόφωνο 

μειώνεται με την απόστασή του από την ηχητική πηγή στο σωλήνα και αυτό οφείλεται γιατί το κύμα κρούσης 

του ήχου μειώνεται, αλλά και η ταλάντωση των μορίων γύρω από την θέση ισορροπίας, λόγω αντίστασης του 

κενού, εξασθενεί όταν ακολουθεί το κύμα όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις. 

     Διαπιστώνουμε λοιπόν την αντίσταση του κενού και την μοιραία αύξηση της εντροπίας, αλλά και την 

αναγκαιότητα αντικατάστασης της ενέργειας των σωματίων, για να μην καταρρεύσει η ύλη.  

     Τα χτυπήματα των απειροστικών σφαιρών ίδιον στην φυσαλίδα υπερβατικού κενού, δημιουργούν την 

ελαστική παραμόρφωση του συνεχούς ίδιον που περιβάλλει την φυσαλίδα, τις άτομες δηλαδή, που διαδίδονται 

και πέφτουν στο φωτόνιο του στοιχειώδους σωματίου. Αναπληρώνεται κάπως  η ενέργεια, παράλληλα 

αυξάνεται η εντροπία  και θα διαπιστώνετε πόσο δίκαιο είχε ο Δημόκριτος που υποστήριξε την διαρκή 

δημιουργία ύλης. Αλλά θα πιθανολογήσουμε σβήσιμο από τις άτομες λόγω αντίστασης του κενού και δεν 

γνωρίζουμε αν έτσι ο Ηράκλειτος είχε το σωστό με την διατήρηση της ύλης που υποστήριξε, ή ο Δημόκριτος 

το έχει. 
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                        ΤΑ ΤΟΙΧΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΛΟΓΡΑΦΙΩΝ 

 

    Θα θυμάστε που υποστηρίξαμε ότι το σύμπαν είναι ολογραφία, που εκατέρωθεν έχει τοιχώματα λεπτά, 

αερίων πιθανότατα υδρογόνου, που δημιουργούν τοπικά ηλεκτρικά πεδία. Τα ηλεκτρικά πεδία του κάθε 

τοιχώματος, συντονίζονται και έλκονται με τα πεδία του άλλου τοιχώματος. Αναλύσαμε ήδη τα τοπικά 

μεταβαλλόμενα ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία των αερίων και είναι ένα ισχυρό επιχείρημα για την ύπαρξη και 

την δομή των ολογραφιών.  

     Αναγκαία προϋπόθεση στα ανωτέρω, η ελαστική κρούση στις απειροστικές σφαίρες του ίδιον και η 

διατήρηση της συνολικής ενέργειας. Οι σφαίρες λαμβάνουν ενέργεια κατά την κρούση με το τοίχωμα της 

φυσαλίδας κενού, από τις άτομες  που καταφθάνουν εκεί και προέρχονται από την υπερφυσαλίδα του Θεού. 

Χάνουν ενέργεια στις άτομες που δημιουργούν με την κρούση στο τοίχωμα της φυσαλίδας που είπαμε ότι 

περιβάλλεται από συνεχές ίδιον. Κρούση και ανάκρουση. Εντροπία και στο ίδιον! 

     Χορηγός της ενέργειας η φυσαλίδα του θεού. Ο Λόγος τροφοδοτεί την απώλεια ενέργειας στην φυσαλίδα 

του θεού, στις σφαίρες ίδιον. Αλλά αν ο Ηράκλειτος είχε δίκαιο, δεν έχει εντροπία το ίδιον και διατηρείται η 

κινητική ενέργεια των σφαιρών ίδιον και τότε ο Λόγος ορίζει τον τρόπο διατήρησης. Όμως υποψιαζόμαστε ότι 

ο Δημόκριτος είχε δίκαιο ,δεν ισχύει η διατήρηση και πρέπει να αναζητήσουμε πως ο Λόγος αναπληρώνει την 

ενέργεια των σφαιρών. Σύμφωνα με αυτά, στις ιδέες που διευθύνει ο Λόγος, λειτουργεί ώστε να κατευθύνει 

ιδέες επιτάχυνσης στις σφαίρες που έχασαν ταχύτητα και την αναπληρώνει. 
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                                                  Κεφάλαιο  9ο  

 

           Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, Η ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ 

           ΚΑΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΙΟΥ 

 

 Κατά τον  Σωκράτη αρχές είναι ο Θεός, η ύλη και η ιδέα. Κατά τον Ηράκλειτο και τον Ιωάννη τον 

Θεολόγο, αρχή είναι ο Λόγος. Κατά τον Αναξαγόρα αρχές είναι ο Νους και τα ομοιομερή.  

 Εισδύοντας στο απόλυτο κενό, εικάζουμε θέλοντας να κτίσουμε τα σύμπαντα. Αλλά, πέρα από κάθε ατελή 

θεωρία που προϋπάρχει και που και μεις δεν το αποφεύγουμε αυτό, εικάζουμε με λόγια και έννοιες 

ανθρώπινες. Αλλά και αξιώνοντας ότι οι έννοιες είναι και ιδέες , απλώνουμε το χέρι μέσα στο μυαλό του Θεού, 

αδράχνοντας τις ιδέες της πρωταρχής. Το απόλυτο κενό, ο Θεός πατέρας, γεννά τον άϋλο Λόγο και εκπορεύει 

το Πνεύμα και τις άϋλες ιδέες.  

 Ο Λόγος είναι ο τρόπος να υπάρχει και να ευρίσκεται κάτι και αυτό το κάτι θα είναι η υπερβατική ουσία 

στην οποία μετέπεσε ο Θεός πατέρας. 

 Οι ιδέες υπάρχουν και οι εξισώσεις έχουν επινοηθεί. Και η υπερβατική ουσία θα ταλαντωθεί όπως η 

εξίσωση De Moivre {y=Ae^i(ωt)=Acos(ωt)+Aisin(ωt)}.  

 Ευθύς με την έναρξη της ταλάντωσης, αρχίζει να γεμίζει ο άπειρος χώρος με ίδιον. Σχηματίζεται η 

κεντρική φυσαλίδα όπου εγκλείεται η υπερβατική ουσία και γύρω απλώνεται το ίδιον το οποίο στην 

πραγματικότητα αναμείχτηκε με την υπερβατική ουσία και απετέλεσε την ενωσία, που στην αρχή 

αποκαλέσαμε σαν αποκλειστικό ίδιον. Θεωρώντας ότι το ίδιον είναι η πεμπτουσία, η ενωσία είναι η εκτουσία 

(δηλαδή κράμα ίδιον και υπερβατικής ουσίας), η υπερβατική ουσία είναι η επτουσία και το απόλυτο κενό, αν 

είναι αυτό, η όγδοη μη ουσία. 

 Μέσα στην φυσαλίδα από υπερβατική ουσία, αιωρούνται και συγκρούονται απειροστικοί κόκκοι ίδιον και 

οι κρούσεις με τα τοιχώματα της ενωσίας, αντιστοιχούν με τις σκέψεις του Θεού! Ο Λόγος διέπει τον Θεό. Ο 

Λόγος ην προς τον Θεόν και αρχή είναι ο Λόγος. Χωρίς τον Λόγο τίποτε δεν έγινε και ο Λόγος θα διέπει και 

την επερχόμενη ύλη!     

 Ο Λόγος, το  αρχαϊκό κενό-πατέρας και οι ιδέες, το Πνεύμα δηλαδή, είναι της ίδιας όγδοης μη ουσίας. Η 

αφέλεια των γνωστικών, παραμερίζεται με το εν αρχή ην ο Λόγος. Τα επερχόμενα σύμπαντα, είναι το προϊόν 

του πατέρα Θεού που διά μέσου του Λόγου τα ποιεί και με το Άγιο Πνεύμα, δημιουργώντας πρώτα τις συνεχείς 

μη ουσίες. Και τα ποιεί σημαίνει ότι τα κατασκευάζει χωρίς καμμία βοήθεια, δεδομένου ότι Θεοί και αιώνες 

ήσαν ανύπαρκτοι. Ο μόνος αιώνας, ήταν ο χρόνος που ήταν η κίνηση, η ταλάντωση της υπερβατικής ουσίας 

και μετά του ίδιον (καλύτερα της ενωσίας). Αλλά και όπως θα δούμε παρακάτω, είναι η ταλάντωση με 

φανταστική φάση, και της αρχαϊκής μη ουσίας. 

 Ίσως θα αντιληφθήκατε! Πλησιάσαμε για δεύτερη φορά τον ακατάληπτο  θεό! Χτυπήσαμε ξανά την 

πόρτα του κάστρου του απολύτου πλέον  κενού- πατέρα. Αλλά έχουμε και καταπέλτες και πολιορκητικές 

μηχανές να ρίξουμε…ειρηνικά το κάστρο! Και ο πατέρας Θεός φωνάζει : «Παιδιά μου πλησιάζει η ώρα!». Και 
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μεις, εμείς αρπάζουμε τις πολιορκητικές μηχανές και τους καταπέλτες του Υιού Θεού Λόγου και προσπαθούμε 

να βουτήξουμε πιο βαθειά, να αδράξουμε τις τέλειες ιδέες. Και αναρωτιέμαστε αν οι ιδέες είναι η φυλακή του 

ανθρώπου, ή αν ο Θεϊκός τόπος των ιδεών θα δώσει την λύτρωση! Φαίνεται μάλλον ότι ο παππούς, ο Πλάτων 

είχε δίκηο και όχι εγώ και ο κόσμος των ιδεών, το Θείο Πνεύμα, θα απελευθερώσει τον άνθρωπο! 

 

       ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΕΟΥΣΑΣ ΕΝΩΣΙΑΣ 

                    Η ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΚΑΙ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

 

                                                                             

     Το κενό δεν έχει ύλη, έχει μία μη ουσία, μη ύλη, την ενωσία. Αυτή έχει τις ιδιότητες του αιθέρα. Είναι 

ελαστική και αραιή, συνεχής και αδιαίρετη. Γεμίζει το κενό και η ίδια είναι κενό, αφού δεν έχει ύλη, είναι κενό 

ύλης.  

 

ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ «ΙΔΙΟΝ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 

                 

     Το «ίδιον» ,η ενωσία καλύτερα, γεμίζει το υπερβατικό κενό και έχει μία μικρή ομοιόμορφη πυκνότητα. Από 

φυσική πλευρά μπορούμε να το κατανοήσουμε σαν μία ομοιόμορφα κατανεμημένη μάζα. 

     Μέσα στο «ίδιον» υπάρχουν φυσαλίδες υπερβατικού κενού μικρές και μία από αυτές είναι η μεγαλύτερη και 

αντιστοιχεί στην διάνοια του Θεού. Μέσα στις φυσαλίδες αυτές, αιωρούνται απειροστικοί κόκκοι «ίδιον» που 

κινούνται όπως τα μόρια του ιδανικού αερίου και δυνατόν να συγκρουσθούν ελαστικά μεταξύ τους ή με τα 

τοιχώματα της συνεχούς ενωσίας.  

     Ο τρόπος να υπάρχει το «ίδιον», οι κόκκοι και οι κινήσεις τους, είναι ο άϋλος Λόγος.  

     Ο τρόπος που υπάρχει η ενωσία, είναι ότι στις παρυφές του οριακού κύκλου της φυσαλίδας , η γειτονική 

ενωσία είναι πυκνότερη και αυτό οφείλεται στο ότι εκτοπίζεται από την φυσαλίδα του υπερβατικού κενού και 

το οποίο πυκνώνει τον άμεσα την ενωσία γύρω από την φυσαλίδα. 
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      Φυσαλίδα απολύτου κενού σε δύο διαστάσεις. Στον οριακό κύκλο υπερβατικού κενού και εξωτερικού «ίδιον», πίπτουν οι κόκκοι οι 

εντός της φυσαλίδας και στο «ίδιον» διαδίδεται διαταραχή όπως οι καμπύλες. Σε κάποια απόσταση οι καμπύλες απομακρύνονται 

ακτινικά (ηλεκτρικό πεδίο). Στο σχήμα φθάνουν διαταραχές από άλλες φυσαλίδες ,αλλά και άλλες απομακρύνονται (δεν φαίνονται). 

 

γειτονικό χώρο της.  

     Όταν ένας κόκκος συγκρουστεί με το τοίχωμα της συνεχούς ενωσίας, αυτό παθαίνει μία ελαστική 

παραμόρφωση και αναλογεί με το ψηφιακό σήμα 1, ενώ με το σήμα 0, δηλαδή με την μη ύπαρξη 

παραμόρφωσης, αντιστοιχεί μικρή ηρεμία. 

     Η παραμόρφωση μέσα στη γειτονική της φυσαλίδας ενωσία, διαδίδεται καμπυλωμένα και σε ικανή 

απόσταση ακτινικά. Η καμπυλωμένη διάδοση οφείλεται στην μεγαλύτερη πυκνότητα ενωσίας που όλο 

αραιώνει και σε κοντινή απόσταση να γίνει ομοιόμορφη σε πυκνότητα. Η μεταβολή της πυκνότητας, δρα όπως 

στην διάθλαση του φωτός, δηλαδή στην ουσία έχουμε διάθλαση στην διάδοση της παραμόρφωσης της 

πυκνότητας της περικειμένης της φυσαλίδας ενωσίας, που οφείλεται στην κρούση ενός κόκκου με το οριακό 

τοίχωμα της φυσαλίδας.  

 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

         

    Όταν οι παραμορφώσεις από τους κόκκους καμπυλωθούν γύρω από την φυσαλίδα και σχηματίσουν για 

ικανοποιητικό αλλά απειροστικό χρόνο, κλειστές τροχιές  γύρω από την φυσαλίδα, σχηματίζεται ένα σωμάτιο 

που ανάλογα με την περιστροφή έχει θετικό ή αρνητικό φορτίο. Το φορτίο δηλαδή είναι κινήσεις, διαδόδεις 

των παραμορφώσεων της ενωσίας και δύο αντίθετα σωμάτια συλλαμβάνονται από μία κεντρική φυσαλίδα. Τα 

δύο σωμάτια στροβιλίζονται γύρω από αυτή με την ταχύτητα του φωτός, του οποίου είναι τα δύο σωμάτια. Το 

σχήμα είναι ένα ηλεκτρόνιο ή ένα πρωτόνιο, ανάλογα με το «φορτίο»  της κεντρικής φυσαλίδας.  

                    
 

     Κατά την διάρκεια των στροβιλισμών, αποσπώνται στροβιλισμένες παραμορφώσεις της ενωσίας και είναι 

τα κβάντα του μαγνητικού πεδίου. Η κεντρική φυσαλίδα παράγει το ηλεκτρικό πεδίο του ηλεκτρονίου ή του 

πρωτονίου που είναι η διάδοση των παραμορφώσεων της ενωσίας και λειτουργούν σαν ελατήρια με τα φορτία 

που θα επιδράσει. Οι στροβιλισμοί των ηλεκτρικών πεδίων των δύο περιστρεφόμενων φυσαλίδων παράγουν το 

μαγνητικό πεδίο, δηλαδή κατά την περιφορά τους γύρω από την κεντρική φυσαλίδα, περιστρέφεται και το 
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ηλεκτρικό πεδίο και αποσπώνται τμήματα των περιστρεφομένων παραμορφώσεων τα οποία διαδίδονται 

ακτινικά και είναι τα κβάντα του μαγνητικού πεδίου. 

 

                   Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΡΥΤΟΝΙΟΥ   

                           

     Όταν έρθουν αντιμέτωπα δύο κβάντα μαγνητικού πεδίου που έχουν αντίστροφη περιφορά στην διεύθυνση 

της διάδοσή τους, σχηματίζουν ένα κβάντο βαρύτητας. Το βαρυτόνιο είναι παλμοί δύο μαγνητικών κβάντων, 

που διέρχονται από το μηδέν  και απομακρύνονται από την άλλη μεριά του κβάντου, για να ξαναελχθούν 

επανέρθουν στο μηδέν και απομακρυνθούν από την άλλη μεριά του. 

                           
     Ταλαντώσεις των παραμορφώσεων που αντιστοιχούν στα δύο μαγνητικά κβάντα που δημιουργούν το 

βαρυτόνιο 

 

      Η διάδοση του μαγνητικού κβάντου είναι μεγαλύτερη του φωτός και του βαρυτονίου πολύ, πολύ 

μεγαλύτερη. Οι υπολογισμοί των ταχυτήτων είναι επισφαλείς λόγω ατελειών των θεωριών της κατεστημένης 

Φυσικής  και πάντως το βαρυτόνιο διαδίδεται μεταξύ των 1024  - 1030 m/sec ενώ για το μαγνητικό κβάντο προς 

το παρόν είναι ανέφικτη η προσέγγιση της ταχύτητας, αλλά πιστεύεται ότι κυμαίνεται μεταξύ της ταχύτητας 

του φωτός και του βαρυτονίου. 

          

                 Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ 

                                  

      Σε ένα άτομο υδρογόνου όπου ένα ηλεκτρόνιο περιφέρεται περί κέντρου μάζας με ένα πυρήνα ενός 

πρωτονίου και ενός νετρονίου, ανταλλάσσονται φωτόνια. Ένα που εκπέμπει ο πυρήνας και πέφτει στο 

ηλεκτρόνιο και σχεδόν ταυτόχρονα ένα που εκπέμπει το ηλεκτρόνιο και πέφτει στον πυρήνα. 

 

                          
Πυρήνας υδρογόνου και ηλεκτρόνιο κινούμενα περί το κέντρο βάρους (μάζας) με ανταλλαγή φωτονίων. 
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      Τα στροβιλιζόμενα σωματίδια παράγουν μαγνητικά κβάντα και αυτά με την σειρά τους δυνατόν να 

παράξουν βαρυτικά.  

     Ανάμεσα στο νετρόνιο και το πρωτόνιο του πυρήνα, ανταλλάσσονται μαγνητικά κβάντα άπωσης. Αυτή 

εξισορροπεί την έλξη που δημιουργούν τα ηλεκτρικά πεδία , τα οποία πραγματώνονται με ανταλλαγή ενός 

ηλεκτρονίου από το νετρόνιο του πυρήνα προς το πρωτόνιο και το αντίθετο όταν εκείνο γίνει νετρόνιο. 

 

 

          ΣΠΙΝ, ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΡΟΠΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ  

                          ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΣ (ΑΙΘΕΡΑ) 

 

     Όπως διατύπωσε ο Έλληνας καθηγητής κ. Κομηνός, στο πρωτόνιο και το ηλεκτρόνιο περιφέρεται  

δεσμευμένο φωτόνιο με ταχύτητα c σε κύκλο και σχηματίζει την στροφορμή.  

     Ο καθηγητής κ. Κομηνός, διατύπωσε την δεκαετία του 1960 στην Αμερική, ότι ένα ηλεκτρόνιο  ή ένα 

πρωτόνιο, αποτελούνται από ένα δεσμευμένο φωτόνιο, το οποίο όταν το σωματίδιο ηρεμεί φέρνει κύκλους και 

όταν κινείται το δεσμευμένο φωτόνιο εκτυλίσσεται σαν σε έλικα. 

 

                        
                      Εκτύλιξη του δεσμευμένου φωτονίου 

 

Το φωτόνιο έχει μάζα m και κινείται με την ταχύτητα του φωτός c. Όταν ηρεμεί το σωμάτιο, το φωτόνιο έχει 

ορμή Ι=m 0 c. Όταν κινείται ελικοειδώς, η ταχύτητα c αναλύεται σε δύο συνιστώσες ταχύτητες, την εξωτερική 

του σωματίου v και την εσωτερική v in  που είναι παράλληλη της c, όταν αυτή απηχεί το ηρεμούν σωμάτιο.  

 

                            
          Ανάλυση ορμών  «Ἑ=hν, Σχετικότης, κβάντα»,Π, Νικηφοράκη 

 

 

     Ισχύει vin
2 +v2=c2  και m0c=mvin  λόγω διατήρησης της ορμής. 

     Η μάζα του ηλεκτρονίου και του πρωτονίου είναι: 
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                   mp=m0p/(1-v2/c2)1/2     ,me=m0e/(1-v2/c2)1/2 

      Όμως απαιτείται ισότητα των φορτίων και το φορτίο αν δείτε την αναθεώρηση της φυσικής ,έχει 

διαστάσεις:  q= (mv2met)1/2  . Όθεν: 

                                        q={ m0pv2(met)/(1-v2/c2)1/2  }1/2 

ή     

                                         q={E(met)}1/2 

όπου Ε η εξωτερική ενέργεια του σωματίου.     

                

                                      Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

 

     Θεωρούμε την συχνότητα μίας επαναλαμβανόμενης κίνησης ως ω και μία σταθερά, την h, ότι χαρακτηρίζει 

το σωμάτιο και τότε η εξωτερική ενέργεια είναι : 

                                 E=hω=mv2 και ω= { m0pv2/(1-v2/c2)1/2 }/h 

Βλέπουμε ότι η συχνότητα μεταβάλλεται όπως η μεταβολή του τετραγώνου του φορτίου επί σταθερά.         

 

                                     ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΘΕΩΡΙΑ 

 

     Στην θεωρία μας, στα στοιχειώδη σωμάτια περιφέρονται δύο απειροστικές φυσαλίδες με ταχύτητα c και οι 

δύο είναι μισά του στοιχειώδους ηλεκτρικού φορτίου και συμπεριφέρονται σαν ένα σωμάτιο. Στο κέντρο 

βρίσκεται φυσαλίδα με διπλάσιο και αντίθετο φορτίο που τις έλκει και έχουμε: 

                            F=k(2e)(0.5e)/r^3 

Και έχουν στροφορμή (h/2)=mcr . Και h/2 είναι η μισή στοιχειώδης στροφορμή και αυτήν έχουν το ηλεκτρόνιο 

και το πρωτόνιο (spin). Εδώ παραστήσαμε με m/2 την υπερβατική μη ουσία της καθεμίας φυσαλίδας που 

περιέχει . Έτσι η παραπάνω δύναμη είναι, 

                                F=m(c^2)/r 

Η κεντρομόλος δηλαδή δύναμη, η μαθηματική αυτή δύναμη που εξισώνεται με την ηλεκτρική αλληλεπίδραση 

των φορτίων. Η κεντρομόλος δύναμη φανερώνει την κάμψη από την ευθύγραμμη πορεία της σταθεράς και 

ευθύγραμμης ταχύτητας του σωματίου, εδώ της φυσαλίδας. 

     Έτσι η ακτίνα του στοιχειώδους σωματίου θα είναι, 

                                   r= (h/2)/mc 

(οι δύο φυσαλίδες που περιφέρονται συμπεριφέρονται σαν μία) . Η μαγνητική ροπή του θα είναι, 

                                     μ=ecr/2=e(h/2)/2m 

. 

                             Ο ΣΤΡΟΒΙΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΣ 

 

     Η ενωσία, ο αιθέρας που γεμίζει το σύμπαν και συμπεριφέρεται σαν υγρό, επηρεάζεται από την 

συμπεριφορά των φυσαλίδων των στοιχειωδών σωματίων. Οι φυσαλίδες θυμίζουμε έχουν μέσα τους 
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υπερβατική μη ουσία , που είναι αραιότερος αιθέρας από την ενωσία. Όπως οι δύο φυσαλίδες περιφέρονται με 

ταχύτητα c, παρασύρουν την περιβάλλουσα ενωσία. Η φυσαλίδα έχει επιφάνεια 4πr^2, όπου r η ακτίνα της 

φυσαλίδας. Η επιφάνεια της φυσαλίδας κινούμενη, σχηματίζει διατμητική τάση με την ενωσία, και, 

                               τ=F/A=F/4πr^2=a/r^2 

η διατμητική τάση. 

Αλλά η διατμητική τάση είναι επίσης, 

                             τ=ηdv/dy 

και η είναι το ιξώδες ή η απόλυτη συνεκτικότητα της ενωσίας και dv η μεταβολή της ταχύτητας της ενωσίας 

που στην άμεση γειτονιά της επιφάνειας της φυσαλίδας είναι c και όσο απομακρύνεται από την επιφάνεια, 

μειώνεται η ταχύτητα. Η απομάκρυνση είναι η dy και γίνεται ακτινικά από την φυσαλίδα και στο επίπεδο 

περιστροφής των φυσαλίδων (έξω από την ακτίνα r περιστροφής). 

    Αν η σχέση της ταχύτητας και της ακτίνας απομάκρυνσης είναι γραμμική, τότε, 

                           τ=ηv/r     

               και r>rd φυσαλίδας και επί του επιπέδου περιστροφής  και, 

 

                                    ηv/r  = a/r^2 και                 v=(a/η)/r 

 

    και αποδείξαμε την προϋπόθεση ότι η ταχύτητα είναι γραμμική συνάρτηση της ακτίνας και μάλιστα του 

αντιστρόφου της ακτίνας. Η ταχύτητα περιστροφής της ενωσίας λόγω της διατμητικής τάσης και του ιξώδους, 

σε ικανοποιητική απόσταση από την περιστροφή των φυσαλίδων, μεταβάλλεται αντίστροφα (μειώνεται) και 

γραμμικά , με την αύξηση της ακτίνας από τον κύκλο περιστροφής.  

     Θυμίζουμε ότι το μαγμητικό πεδίο Β κινούμενου φορτίου (εξωμοιώνεται με ρεύμα Ι), όπως και 

ρευματοφόρου αγωγού, είναι, 

 

                                            Β=μ0 Ι/2πr =κ/r 

 

Το μαγνητικό πεδίο του στοιχειώδους φορτίου, είναι η περιστροφή της ενωσίας που οφείλεται στην 

περιστροφή των φυσαλίδων (το στοιχειώδες σωμάτιο κινείται με το μέτωπο του κύκλου περιφοράς)   

   Αλλά η ενωσία στροβιλίζεται και εντός του κύκλου περιστροφής των φυσαλίδων. Έτσι σχηματίζεται δίνη και 

η ενωσία μπαίνει εντός της ρουφήχτρας των περιστρεφόμενων φυσαλίδων και βγαίνει από την άλλη μεριά. 

Σχηματίζεται έτσι ροή που στο στένωμα της περιφοράς είναι μέγιστη και όταν απομακρύνεται στον άξονα 

περιστροφής μεταβάλλεται η ταχύτητα ροής αντίστροφα του κύβου, για μεγάλες αποστάσεις στον άξονα.  

    Θυμίζουμε ότι το ιξώδες δεν μεταβάλλεται σημαντικά για μεγάλες διαφορές πίεσης, αλλά μειώνεται με την 

αύξηση της θερμοκρασίας.  

     Η δίνη του στροβιλισμού, παρασύρει το κεντρικό σωμάτιο και αυτό πλέον δεν βρίσκεται στο επίπεδο του 

κύκλου περιστροφής των δύο φυσαλίδων. Έτσι αυτό παρασύρει το σύστημα και το στοιχειώδες σωμάτιο δεν 

έχει μάζα ηρεμίας, χωρίς εξωτερική επίδραση.  
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     Παράλληλα οι δύο περιστρεφόμενες φυσαλίδες αποκαλύπτονται , και πυκνώσεις της ενωσίας που 

οφείλονται στα κτυπήματα των κόκκων Ίδιον εντός της φυσαλίδας και στα τοιχώματά της, κινούνται κυκλικά 

και έρχονται αντιμέτωπα με πυκνώματα από την αντίστοιχη φυσαλίδα. Δύο πυκνώματα έρχονται αντιμέτωπα, 

τα ονομάζουμε μαγνητικά κβάντα και θα αποτελέσουν το βαρυτόνιο που έχει ταχύτητα άπειρη, επειδή και η 

διαμήκης ελαστικότητα της ενωσίας είναι άπειρη. Η μετάδοση βαρυτικών σημάτων μέσω μεταδοτών, εύλογα 

δεν είναι άπειρης ταχύτητας. 

 

      Η  ΑΚΑΡΙΑΙΑ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΑΛΙΔΩΝ 

 

     Η κεντρική φυσαλίδα και οι φυσαλίδες των στοιχειωδών σωματίων μεταβάλλουν την ακτίνα τους σε 

επαλληλία απλών αρμονικών ταλαντώσεων.  

     Η ελαστικότητα των ρευστών είναι ε=ΔΡ/ΔV/V και Ρ είναι η πίεση του ρευστού και V ο όγκος του. Λόγω 

της ύπαρξης της φυσαλίδας όγκου V=(4/3)πr^3, ίση ποσότητα Ίδιον, του αιθέρα που ενώνεται με την 

υπερβατική μη ουσία και πυκνότερός της έστω 5 φορές, συνωστίζεται γύρω από την φυσαλίδα και είναι 

πυκνότερη η ενωσία γύρω από την φυσαλίδα και σε απόσταση R γίνεται σταθερή. Τότε η πίεση Ρ γύρω από 

την φυσαλίδα είναι μεγαλύτερη και η ελαστικότητα είναι  , 

 

                              ε= {(dP/P)/(dV/V)}P 

 

δηλαδή είναι το πηλίκο της ποσοστιαίας μεταβολής της πίεσης, προς την ποσοστιαία μεταβολή του όγκου, επί 

την πίεση Ρ που επικρατεί στην επιφάνεια της φυσαλίδας και μέχρι τον όγκο (4/3)π(R^3-r^3). Αλλά όσος και 

να είναι ο λόγος των ποσοστιαίων μεταβολών, επειδή ο όγκος της ενωσίας είναι άπειρος και η ποσότητά της, η 

πίεση είναι άπειρη. Συνεπώς η ελαστικότητα είναι άπειρη και η ταχύτητα διάδοσης της αυξομείωσης του όγκου 

των φυσαλίδων  

                                      v = (ε/ρ)1/2     

 

είναι άπειρη, όσο μικρή και αν είναι η πυκνότητα ρ της ενωσίας. Εννοείται και η ελαστικότητα της 

μεταδιδόμενης μεταβολής της πίεσης στον χώρο, είναι άπειρη. 

 

 

 

                                        Κεφάλαιο 10ο  

 

           Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΚΕΝΟΥ, ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

                                      ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ 

 

                               Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ 
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     Γνωρίσαμε μερικά κενά, κενά δηλαδή χωρίς ύλη, όμως με χρόνο αφού ταλαντώνονται και τόπο αφού 

υπάρχει κίνηση. 

     Στο  κενό της αρχαϊκής μη ουσίας οι ταλαντώσεις είναι μη προνομιακές, δεν έχουν ένα σημείο εκκίνησης 

αλλά όλα τα σημεία είναι ισοδύναμα, και συνεπώς ο χρόνος και ο χώρος είναι φανταστικός, αλλά υφίστανται 

σαν έννοιες και οντότητες. 

     Στην υπερβατική μη ουσία, ο χώρος και ο χρόνος γίνονται πραγματικές και ορίζεται προνομιακός χώρος 

μέσα της, αυτός ο χώρος της φυσαλίδας που θα περικλείεται από την ενωσία. Αλλά και η ενωσία έχει τον ίδιο 

προνομιακό χώρο. 

     Όπως γνωρίζετε οι διαστάσεις προσδιορίζουν τον χώρο. Συνεπώς το απόλυτο κενό, το κενό χωρίς ουσία ή 

μη ουσία, δεν έχει χώρο και χρόνο, δεν έχει διαστάσεις. 

     Το απόλυτο κενό μπορεί να γραφεί ως ένα κενό σύνολο {Ø}. 

 

                                        Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  

 

     Πάρτε δέκα μήλα, το κάθε ένα 100 γραμμάρια όταν ζυγίσετε ξεχωριστά. Όμως υπάρχει και άλλος τρόπος, 

να τα ζυγίσετε όλα μαζί. Βρίσκετε ότι όλα τα μήλα είναι ένα κιλογκράμ , όσα είχατε υπολογίσει προσθέτοντας 

τα δέκα βάρη, ή πολλαπλασιάζοντας το ένα βάρος επί δέκα. Το συνολικό ζύγισμα αντιστοιχεί στις δύο  

μαθηματικές πράξεις της πρόσθεσης ή του πολλαπλασιασμού.  

     Όταν ζυγίσατε όλα μαζί τα μήλα, τα βρήκατε ακριβώς όσα με τις μαθηματικές πράξεις, τίποτε παραπάνω. 

Όμως το συνολικό ζύγισμα είναι πρόσθεση των επί μέρους βαρών, είναι ένας τρόπος προσδιορισμού της 

ιδιότητας του βάρους με το οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Αυτή καθεαυτή η πράξη της πρόσθεσης και 

εναπόθεσης των βαρών, δεν συνετέλεσε σε αύξηση ή μείωση του συνολικού βάρους. Η πρόσθεση ή ο 

πολλαπλασιασμός είναι άϋλες πράξεις που δεν επηρεάζουν καμμία υλική ιδιότητα και είναι τρόποι περιγραφής 

ιδιοτήτων, είναι δηλαδή λογικοί τρόποι, είναι έκφραση του Λόγου. 

     Αλλά και όταν διατυπώνουμε μία αρχή, την αρχή της διατήρησης της ορμής ας πούμε, δεν επηρεάζουμε τις 

υλικές ιδιότητες. Οι αρχές και οι νόμοι είναι άϋλες εκφράσεις του Λόγου. Είναι ο τρόπος που υπάρχουν τα 

πράγματα, είναι άϋλος, είναι απόλυτο κενό. 

 

               Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ Η ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ          

                

     Το αδιάστατο απόλυτο κενό, δεν μπορούμε να το πούμε αλλοιώς, γεννά, γεννά τον τρόπο της δικής του 

υπόστασης, των υποστάσεών του που επέρχονται. Γεννά τον Λόγο που το διέπει, τον άχρονο και αδιάστατο 

Λόγο. Αμέσως, διά του Λόγου, των μαθηματικών πράξεων δηλαδή, το απόλυτο κενό προσδιόρισε την 

ταυτότητα: 

                           {Ø}   {Ø} {Ø} {Ø} {Ø} {Ø}…. 

     Αλλά και την ταυτότητα: 
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                          {Ø}   {Ø} {Ø} {Ø} {Ø} {Ø}…. 

      Πρόκειται δηλαδή για εκπόρευση του Πνεύματος και των ιδεών. Ο πατέρας Θεός, το απόλυτο κενό, διά του 

Λόγου που γέννησε, εκπορεύει την υπόσταση πολλών κενών συνόλων, δηλαδή των ιδεών που ενυπάρχουν 

μέσα του και ταυτίζονται με αυτόν. Ο πατέρας Θεός επιμερίζεται και παραμένει ο ίδιος και η εκπόρευση του 

επιμερισμού προσδιορίζει τις άϋλες ποιότητες, τα άϋλα είδη του Αριστοτέλη. 

 

    ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΚΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

     Όταν το απόλυτο κενό γέννησε τον Λόγο και εκπόρευσε τις ιδέες, προσδιόρισε την σχέση:  

                                  r = r 0 + v t+Acos(ωt) 

      Αυτή η σχέση είναι η διάδοση σφαιρικού κύματος (πυκνωμάτων και αραιωμάτων) υπερβατικής ουσίας ή 

και ενωσίας . Θέτοντας την αρχική συνθήκη r 0 =0 και αναδιατάσσοντας έχουμε: 

                                              0= r – v t-Acos(ωt) 

     Το 0 (μηδέν) είναι το απόλυτο κενό και αυτό εξισώνεται ή μάλλον φιλοσοφικά προβάλλεται με την 

πραγματική παράσταση του β μέρους της εξίσωσης. Στο μέρος αυτό θα βρείται τις διαστάσεις (r), την κίνηση 

(v) , τον χρόνο. Προφανώς η r έχει αρχή ένα προνομιακό σημείο, σε προνομιακό σύστημα συντεταγμένων και 

αναφοράς. 

Και αυτό το σημείο βρίσκεται στο κέντρο της φυσαλίδας. 

     Αν όμως γυρίσουμε στην αρχαϊκή μη ουσία, τότε η σχέση γίνεται: 

                          0= r – v(it)- Acos(ωit) 

      Προσέξτε ότι εδώ ο χρόνος είναι φανταστικός, μόνο εννοείται, δεν είναι πραγματικός. Επειδή η φανταστική 

φάση ταλάντωσης, είναι ταλάντωση ενός σημείου και ταλαντώνονται όλα τα σημεία του χώρου με την ίδια 

ταλάντωση (γι’ αυτό άλλωστε είναι φανταστική) και ο χρόνος που επισυμβαίνει η ταλάντωση είναι 

φανταστικός. Αλλά και επειδή το σημείο είναι αδιάστατο (είναι απόλυτο κενό), η διάδοση της ταλάντωσης με 

ταχύτητα v ,γίνεται σε φανταστικό χρόνο.  

     Η αυτή ταλάντωση όλων των σημείων που προσδιορίζουν την αρχαϊκή μη ουσία με φανταστική φάση 

(επισυμβαίνει στην φαντασία του Θεού), είναι η διαστατική προβολή του απολύτου κενού μέσω των 

αδιαστάτων σημείων σε τρισδιάστατη αρχαϊκή μη ουσία. Και επειδή έχουμε άπειρα σημεία, όλα είναι 

ισοδύναμα και μη προνομιακά.  

     Με την περιγραφή της αρχαϊκής μη ουσίας, ως άπειρου συνόλου σημείων αδιαστάτων που απλά απέχουν 

μεταξύ τους μία κβαντική απόσταση, ορίζει μάλλον σαν κοκκώδη την σύστασή της . Όμως επειδή τα σημεία 

είναι αδιάστατα, οδηγεί ότι πρόκειται για μία φανταστική συνεχή μη ουσία, στην φαντασία και την νόηση του 

απολύτου κενού (που αποκτήθηκε με την εκπόρευση των ιδεών). Και επειδή ταλαντώνεται μεταπίπτει σε 

υπερβατική μη ουσία, στην οποία θα προσδιορίσει την ταλάντωση που πιο πάνω περιγράψαμε. Και ευθύς με 

την ταλάντωση, η υπερβατική μη ουσία μεταλλάσσεται σε ίδιον, για να σχηματισθεί η ενωσία που είναι κράμα 
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υπερβατικής και ίδιον μη ουσιών και η φυσαλίδα όπου η ενωσία περικλείει υπερβατική μη ουσία όπου 

αιωρούνται κόκκοι ίδιον. 

 

                                     Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 

 

     Το αδιάστατο απόλυτο κενό, αποκτά αυτοαίσθηση, την αίσθηση του συνωστισμού του, όπως εννοούμε. 

Αυτή η αυτοαίσθηση είναι η γέννηση του Λόγου. Η αυτοαίσθηση είναι τρόπος ύπαρξης, προσδιορίζεται πλέον 

ο Λόγος.  

     Προϊόν του Λόγου ο επιμερισμός του κενού συνόλου, η εκπόρευση των ιδεών δηλαδή και της 

αυτοσυνείδησης επομένως. Προϊόν της αυτοσυνείδησης, η εκτατική- διαστατική ταλάντωση σημείων απείρων 

με φανταστική φάση και η μετάπτωσή τους σε υπερβατική συνεχή μη ουσία. Η ταλάντωση των απείρων 

σημείων προσδιορίζονταν από το απόλυτο κενό (που είναι αδιάστατο), όπως και της υπερβατικής μη ουσίας, 

που θα μεταλλαχθεί σε ίδιον και θα σχηματισθεί η ενωσία που θα περικλείει την φυσαλίδα υπερβατικής μη 

ουσίας όπου θα αιωρούνται κόκκοι ίδιον!  

     Από την φυσαλίδα θα αποδρούν μικρές φυσαλίδες που θα έχουν το λογισμικό δημιουργίας σωματίων. 

Αυτές οδεύουν σε τοιχώματα –χάσματα του κενού, που θα εγκλείουν τις επερχόμενες ολογραφίες των 

συμπάντων                                        
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                                     ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 
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   Ο ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Κεφάλαιο 11ο  

 

         Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

                                    

                                         ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

  

 Το κεφάλαιο αυτό και το επόμενο, παρεμβάλλονται εδώ, γιατί τώρα ορίμασε ο καιρός για να 

γνωρίσετε την εξέλιξη της φιλοσοφίας και συνεπώς  να δείτε και τον αντίποδα του Τριαδικού δόγματος και να 

διασαφίσετε την θέση του ίδιον. 

 Τον 6ο αιώνα  π.Χ. ο Ζαρατούστρα (ο Έλληνας δηλαδή Ζωροάστρης) , θα διδάξει στην Περσία 

τον δυϊσμό ( θεός του καλού ο Άχουρα Μάσδα και θεός του κακού ο Αρί Μανιού –Αριμάν). Ήταν επιταγή της 

εκπεσμένης και γήϊνης πλέον ομάδας του Εωσφόρου, που με τα μυστήρια του Μίθρα θα ελέγξει την Περσική 
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ανατολή. Είχε ήδη προηγηθεί η αιχμαλωσία των Εβραίων από τον Βαβυλώνειο βασιληά Ναβουχοδονόσωρ και 

η μετοικεσία της πλειοψηφίας τους στην Βαβυλώνα.  

 Αργότερα θα ξεκινήσει η επίθεση των Περσών ενάντια της Ελλάδας, δεδομένου ότι το Περσικό 

ιερατείο ανήκε στην ομάδα του εκπεσόντος Εωσφόρου, που από τον Καμβύση ακόμα είχε στραφεί να 

κατακτήσει το Αιγυπτιακό ιερατείο και τους Εβραίους και πολύ αργότερα ο Δαρείος, στην επιταγή του 

Μιθραϊκού –Εωσφορικού ιερατείου της Περσίας, θα στραφεί και ενάντια της Ελλάδας.  

 Λίγο αργότερα ο Μαρδοχαίος- Μαρδόνιος, θα πείσει την Εβραία ανηψιά του Εσθήρ, να κρύψει 

την καταγωγή της και να πάει στην επιλογή γυναίκας από τον βασιληά Ξέρξη. Η Εσθήρ γίνεται γυναίκα του 

Ξέρξη του Α΄. 

 Όπως γνωρίζετε οι γενίτσαροι ήταν κλεμμένα Ελληνόπουλα, που πήραν οι Τούρκοι ,τα 

μεγάλωσαν και τα φανάτισαν και πολέμησαν την μητέρα πατρίδα. Η Εσθήρ και ο Μαρδοχαίος μυημένοι πλέον 

στα Εωσφορικά μυστήρια του Μίθρα και Αριμάν, γίνονται γενίτσαροι αιτία του θανάτου χιλιάδων Ελλήνων 

της Περσίας. Τελικά η όψιμη  Εωσφορίστρια Εσθήρ, υποκίνησε τον Ξέρξη ενάντια της Ελλάδας της 

φιλοσοφίας και του ενός θεού δημιουργού (εκτός του Πυθαγόρα και του Εμπεδοκλή),  σε πόλεμο . 

 Όταν μετά την νίκη του επί του Μαρδοχαίου- Μαρδονίου στις Πλαταιές, ο Έλληνας Σπαρτιάτης 

στρατηγός Παυσανίας κάλεσε τους μαγείρους της Περσικής αυλής και τον Σπαρτιάτη μάγειρο, τους ζήτησε να 

του φτιάξουν φαγητό, οι Πέρσες έφεραν πολύ πλούσια εδέσματα και ο Σπαρτιάτης τον λιτό μέλανα ζωμό. 

Εκτέθηκαν τα φαγητά μπροστά στους αξιωματικούς των Ελλήνων και κατά τον Παπαρηγόπουλο ο Παυσανίας 

τους είπε: «κοιτάτε τι είχαν και κοιτάτε τι ήρθαν να πάρουν».    

 Η Εσθήρ, όπως και πολλοί από το ιερατείο των Εβραίων, προσχώρησαν στο ιερατείο του 

Εωσφόρου- Μίθρα- Αριμάν και πρόδωσε την συμφωνία Απόλλωνα –Μωϋσή που ίσως πρώτη φορά γνωρίζετε 

και παρακάτω θα ξανά αναφερθεί. 

 Η φιλοσοφία στην Ελλάδα θα βρεί έναν από του κύριους εκφραστές της, τον Πλάτωνα και θα 

εξελιχθεί τα χρόνια του Χριστού σε δύο δρόμους. Τον δρόμο του Ιησού- Παύλου- Ιωάννη του θεολόγου που 

τότε ήταν αρχηγός των Ναζιραίων και στον δρόμο ενός από τους  τέσσερις άλλους αυτοαποκαλούμενους 

Χριστούς και αυτός είναι ο Σίμων που οι Χριστιανοί αποκάλεσαν μάγο, εξ αιτίας των «θαυμάτων» που έκανε. 

Ο δρόμος του Σίμωνα ονομάζεται Γνωστικισμός. 

 Η Εωσφορική ανατολή θα προσδιορίσει τον Γνωστικισμό και η ρήξη μεταξύ του από την μία 

μεριά Ιησού και Δία πατέρα και από την άλλη του Σίμωνα του μάγου, ήταν αναπόφευκτη στην Ρωμαϊκή 

αυτοκρατορία.  

 Η εξέλιξη ήταν περίεργη όπως θα δούμε και το δόγμα της ενανθρώπησης του Θεού που ο Ιωάννης 

ο Θεολόγος παρεισέφρυσε , επί αυτοκράτορα Κωνσταντίνου θα επιβληθεί βίαια, με σκοτωμούς εμφύλιο 

πόλεμο και εξορίες. Η φιλοσοφία θα καταργηθεί βίαια, οι φιλοσοφικές σχολές τελικά θα κλείσουν, βιβλία 

φιλοσόφων ,αρχαϊζουσας  γνώσης και αιρετικών θα καούν με διαταγή του παιδοκτόνου και βλάκα (ποιος άλλος 

θα μπορούσε να το κάνει) αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Αυτός παρά την βασιλική του παιδεία, δεν μπορούσε 

να παρακολουθήσει την διένεξη μεταξύ Αθανασίου και Αρείου. Ο σκοταδισμός θα επιβληθεί, η γνώση θα 

εμποδιστεί και η βία θα απλωθεί στη Ρωμαϊκή  αυτοκρατορία, όπου οποιοσδήποτε θανατώνονταν αρκεί να μην 
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έκαψε τα βιβλία που απαγόρευσε ο Κων/νος και το ιερατείο των Ναζιραίων, όπως είχε τότε εξελιχθεί. Και όχι 

μόνο επί της Εωσφορικής ανατολής επικράτησαν, αλλά και σε ακολουθία των όσων μισελλήνων Εβραίων, 

ανέκοψαν την ανθρώπινη σκέψη και καθήλωσαν την Ελληνική παιδεία, όσο μπόρεσαν, την οποία τελικά 

έσβησε η Τουρκοκρατία. 

 Θα γνωρίσετε παρακάτω κύρια γνώσεις που προέρχονται από βιβλία που διέφυγαν την πυρά των 

αυτοκρατόρων και είναι και Χριστιανών συγγραφέων. Αλλά με παράθεση και του Πλάτωνα και του 

Αριστοτέλη, η αλήθεια επί τέλους λάμπει, αυτή που ο  αυτοκράτορας και το ιερατείο των Χριστιανών που στην 

πλειοψηφία και σήμερα είναι Εβραϊκό, με βία προσπάθησαν να μη μάθουμε εμείς οι μετέπειτα.  

 Η γένεση του ανθρώπου πάνω στην γη, συνοδεύτηκε όταν αυτό έγινε δυνατό, με την προσπάθεια 

γνώσης του πόθεν (από πού), πως και γιατί βρισκόμαστε εδώ. Διαπραγματευόμαστε εδώ, μία σύντομη ιστορία 

του ανθρώπου και του κύριου κορμού της φιλοσοφίας και προστρέχουμε και σε πηγές που άφησαν σε μας οι 

φιλόσοφοι. 

 

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

 Στο άστρο της γης, που βρίσκεται στο κέντρο του σύμπαντος που περιστρέ-φεται γύρω της, μέσα 

σε ζεστές λίμνες γεννήθηκε η απλή και πρωτόγονη ζωή. Ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνοί) συνέθεταν 

σύνθετες πρωτεϊνες στα στοιχεία του νερού και συντελούσαν στην δημιουργία κλειστών μεμβρανών που 

περιέκλειαν στοιχεία που εξελίσσονταν σε οργανίδια του κυττάρου. Τα πρώτα απλά κύτταρα δημιουργούνταν 

και εξελίσσονταν και σε μεγάλες χρονικές περιόδους, υλικά που άφηναν νεκρά κύτταρα ή από κύτταρα που 

νεκρώνονταν στις ηλεκτρικές εκκενώσεις, ήταν τα στοιχεία εκκίνησης με άλλα υλικά, πιο σύνθετων κυττάρων 

και ζώων . Ώσπου φθάνουμε στην γένεση των πρώτων ανθρώπων. Τα φαινόμενα διήπαν νόμοι της φύσης και 

οι νόμοι είναι απόρροια του Λόγου, του θεού δηλαδή που  ποίησε με στοιχεία της ύλης την ζωή αλλά και την 

ύλη από το μηδέν . 

 Οι πρώτοι άνθρωποι ζούσαν σε διαφορετικό περιβάλλον και ζούσαν πολλά χρόνια και 

δημιούργησαν υψηλό πολιτισμό. Έφθασαν επιστημονικά την αθανασία και δημιούργησαν τεχνητή βαρύτητα 

και αντιβαρύτητα, έφτιαξαν διαστημόπλοια και αποίκησαν το σύμπαν. Η ομάδα των επιλέκτων (της ομάδας 

Έψιλον ιδιαίτερα) διοικούσε τους ανθρώπους και καθιέρωσαν ομάδες σοφών από τους καλύτερους 

επιστήμονες, οι οποίοι επέλεγαν αυτούς που θα εισχωρούσαν στην ομάδα των επιλέκτων και τους το έθεταν σε 

ψηφοφορία. Επειδή έγιναν αθάνατοι, ονομάσθηκαν θεοί. Ο Δίας – Ζεύς (εκ21 του ζέω), ανήλθε ανάμεσα στην 

ομάδα Έψιλον και διαδοχικά αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση και ξεπέρασε τον Κρόνο, από τον οποίο πήρε τα 

ηνία της ομάδας με τρόπο λίγο επιβλητικό (ο Κρόνος αντέδρασε, αλλά οι σοφοί των Έψιλον επέβαλαν τον Δία, 

που διαδοχικά με τις ανακαλύψεις του έφθασε τα 22 αστέρια, ενώ ποτέ πριν από μας άνθρωπος δεν ξεπέρασε 

τα 14 αστέρια). 

                                                
21 Μέγα Ετυμολογικό Λεξικό, άγνωστου συγγραφέα, 11ου αιώνα 
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 Οι θεοί – άνθρωποι αποίκησαν και αποχώρησαν στο σύμπαν και με πειράματα επιχείρησαν και 

δημιούργησαν ζωή στην γη, ίδια προς την δική τους. Πολλές φορές κατέβηκαν και αναμείχθηκαν με τους 

ανθρώπους της γης, αφού δεν διέφεραν με αυτούς.  

 Οι άνθρωποι-θεοί δημιούργησαν φιλοσοφία την οποία και δίδαξαν στους ανθρώπους με 

απεσταλμένους. Ο κύριος κορμός της φιλοσοφίας τους ήταν, ότι ο ένας θεός απρόσιτος υπήρχε και ποίησε έναν 

αιώνα, τον χρόνο (από22 το ρέω-ρόνος ή το χρώ –χρόνος) . Διά μέσου του αιώνα αυτού την ουσία του 

οποίου δεν γνωρίζουμε, ποίησε την ύλη, με την αρχή της αφθαρσίας.  

 Ενάντια του Δία στο διάστημα, εξεγέρθηκε ο Εωσφόρος με τους στρατηγούς του τον Σατάν και 

τον Ίακχο- Γιαχβέ. Οι αποστάτες εκφυλίστηκαν και έγιναν εκπεσμένοι, η διαφθορά επήλθε και το κακό 

εισήλθε στην εκπεσμένη ομάδα. Αποικίες του διαστήματος περιήλθαν στον έλεγχο του Εωσφόρου και μία 

διαρκής διένεξη άρχισε μεταξύ των δύο ομάδων Δία και Εωσφόρου (στην ουσία υπό τον Δία ήταν οι ομάδες 

Δέλτα- Έψιλον).  

 Στην γη οι άνθρωποι δημιουργήματα των πειραμάτων των θεών, εξελίχθηκαν και έφτιαξαν 

πολιτισμό και ομάδες επιλέκτων. Ήδη στο διάστημα οι άνδρες έποικοι, δημιούργησαν την γυναίκα με γενετικά 

πειράματα και το sex εισήλθε στην ανθρώπινη φύση με αλλαγή των ορμονών και οι άνθρωποι στην γη με την 

παρέμβαση των θεών, έκαναν την γυναίκα. Η πτώση και ο εκφυλισμός επήλθε, η εκπεσμένη ομάδα του 

Εωσφόρου αύξησε την επιρροή της στην γη και σιγά- σιγά, φθάσαμε στην πρώτη πυρηνική- σεισμολογική 

καταστροφή, προϊόν του εκπεσμού. Η ζωή ξανάρχισε από τα σπήλαια, όπου είχαν επιβιώσει και Εωσφοριστές 

και οπαδοί της ομάδας Έψιλον και της Δέλτα, της καταστροφής και της επιβίωσης αντίστοιχα. Ο πολιτισμός 

έπειτα, καταστράφηκε τέσσερις φορές με ανάμειξη πάντα των ουράνιων εκπεσμένων του Εωσφόρου, που 

επιδίωκαν το τέλος του πολιτισμού στην κορύφωσή του. Και επιβίωναν μεταξύ των ανθρώπων που επιβίωναν 

και μερικοί των ορθά διακειμένων ομάδων Δέλτα και Έψιλον υπό την ηγεσία του Δία.  

 Περίπου το 1500 π. Χ. έγινε συμπαντικός πόλεμος και η ομάδα του Εωσφόρου ηττήθηκε, έπεσε 

στην γη στο Σουδάν με καταστραμμένα τα διαστημόπλοια και πολλοί τους πέρασαν στην Χαλδαία (στό 

σημερινό Ιράν) και άλλοι από αυτούς έφτασαν στην έρημο Τάκλα Μακάν της Κίνας. Στην Αποκάλυψη του 

Ιωάννου, αυτός ο συμπαντικός πόλεμος αναφέρεται ως εξής23: 

 

 «και εγένετο πόλεμος εν τω ουρανώ . ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού- του πολεμήσαι μετά του 

δράκοντος. Και ο δράκων επολέμησε και οι άγγελοι αυτού, και ουκ ίσχυσεν, ουδέ τόπος ευρέθη αυτώ εν τω 

ουρανώ. Και εβλήθη ο δράκων,- ο όφις ο μέγας ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την 

οικουμένην όλην, εβλήθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού μετ’  αυτού εβλήθησαν.». 

 

 « και έγινε πόλεμος στον ουρανό. Και ο Μιχαήλ (σ.σ. ήταν ο αρχιστράτηγος των  ομάδων Δέλτα 

και Έψιλον των ενωμένων κοινοτήτων του διαστήματος και ανήκε στους Δέλτα, υπό την αρχηγία του Δία των 

Έψιλον) και οι αγγελοί του, πολέμησαν με τον δράκοντα. Και ο δράκοντας (σ.σ. ο Εωσφόρος, αρχηγός της 

                                                
22 Μέγα Ετυμολογικό Λεξικό, 11ος αιώνας μ.Χ. 
23 Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφ. Ιβ, 7 
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εκπεσμένης ομάδας Ζ), πολέμησε αυτός και οι άγγελοί του και δεν επικράτησε, ούτε βρέθηκε τόπος στον 

ουρανό (να τους κρύψει). Και ρίχτηκε ο δράκοντας – που είναι ο όφις ο μέγας ο αρχαίος που καλείται 

Διάβολος και Σατανάς και που πλανά όλη την οικουμένη, ρίχτηκε στην γη και οι άγγελοι (σ.σ. στρατιώτες) 

αυτού, μαζί με αυτόν ρίχτηκαν». 

            

  Την ίδια εποχή, ο Απόλλωνας που κατέβηκε από τις κοινότητες του διαστήματος, εισήλθε στα 

μυστήρια της Σαϊδος της Αιγύπτου, δίδαξε τον Μωϋσή με τον οποίο ήταν αρχιερείς στα μυστήρια (ο τρίτος 

ήταν ο Βηρωσός υπό την εκπεσμένη ομάδα). Συμφώνησαν να φτιάξουν ο μεν Μωϋσής το Εβραϊκό έθνος για 

να διοικήσει την γη και ο Απόλλωνας το Ελληνικό (να ξαναδημιουργήσει) και να διδάξει την θεϊκή γνώση 

στην γη και μαζί να δημιουργήσουν τα δύο έθνη αχρήματη επιστημονική κοινωνία στα πρότυπα των ανθρώπων 

-θεών.   

               Ο Μωϋσής και ο Απόλλων δημιούργησαν το τάγμα που αργότερα ονομάστηκαν Ναζιραίοι και οι 

Εωσφοριστές το δικό τους τάγμα, την Βαβυλωνιακή αδελφότητα (στην γη). Βαθμιαία και ιδιαίτερα μετά την 

αιχμαλωσία της Βαβυλώνας των Εβραίων από τους Πέρσες , μερικοί από το ιερατείο των Εβραίων 

προσχώρησαν ικανοποιητικά στους Εωσφοριστές. 

 

   ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

 Ο φιλόσοφος και μάρτυρας Ιουστίνος, αναφέρει24: 

 

 «ταύτα ώ άνδρες Έλληνες, οι έξωθεν της ημετέρας θεοσεβείας περί της αρχαιότητος Μωϋσέως ιστορούντες 

γεγράφασι. Και ταύτα πάντα παρ’ Αιγυπτίων ιερέων μεμαθηκέναι φήσαντες, παρ’  οίς ουκ ετέχθη Μωϋσής μόνον, 

αλλά και πάσης της Αιγυπτίων παιδεύσεως μετασχείν ηξιώθη, διά το υπό θυγατρός βασιλέως εις παιδός 

ωκειώσθαι χώραν, και διά την προειρημένην  πρόφασιν πολλής ηξιώσθαι σπουδής, ως ιστορούσιν οι σοφώτατοι 

των ιστοριογράφων, οι τον βίον αυτού και τας πράξεις και το του γένους αξίωμα αναγράψασθαι προελόμενοι, 

Φίλων τε και Ιώσηπος. Ούτοι γαρ, τας Ιουδαίων ιστορούντες πράξεις, από μεν του Χαλδαίου γένους τον Μωϋσέα 

γεγενήσθαι φασί.». 

 

 «Αυτά ω άνδρες Έλληνες, έχουν γράψει σε ιστορία οι απέξω από την δική μας θεοσέβεια (σ.σ. των 

Χριστιανών). Και όλα αυτά τα έχουν μάθει από ιερείς της Αιγύπτου και τα ανέφεραν , από τους οποίους 

(ιερείς) όχι μόνο ο Μωϋσής διαπλάσθηκε, αλλά και όλη την παιδεία των Αιγυπτίων αξιώθηκε να πάρει, επειδή 

έγινε υπήκοος στην χώρα τους εξ αιτίας της κόρης του Φαραώ (σ.σ. που τον υιοθέτησε) και για αυτή την 

λεγμένη πρόφαση, αξιώθηκε πολλές σπουδές και ο Φίλων και ο Ιώσηπος κινήθηκαν και τα έγραψαν εξ αιτίας  

του αξιώματος του γένους (των Εβραίων που ήταν γενάρχης ο Μωϋσής). Γιατί αυτοί αφού εξιστόρησαν τις 

                                                
24 Ιουστίνου, «Λόγος Παραινετικός προς Έλληνας», 10  
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πράξεις των Εβραίων, ισχυρίστηκαν ότι το γένος του Μωϋσή ήταν από τους Χαλδαίους (σ.σ. και δημιούργησε 

το έθνος των Εβραίων). 

 

 Ο Χαλδαίος Μωϋσής διδάχτηκε από τους ιερείς την παιδεία τους και δημιούργησε το έθνος των Εβραίων. 

 

 Αλλά και πάλι ο Ιουστίνος αναφέρει25 : 

 

 «ίνα γνώτε ότι πάντων των παρ’ υμίν είτε σοφών, είτε ποιητών, είτε ιστοριογράφων, ή φιλοσόφων, ή 

νομοθετών, πολλώ πρεσβύτατος γέγονεν ο πρώτος της θεοσεβείας διδάσκαλος ημών Μωϋσής γεγονώς, ως 

δηλούσιν ημίν αι των Ελλήνων ιστορίαι. Εν γαρ τοις χρόνοις Ωγύγου τε και Ινάχου, ούς και γηγενείς τινές των 

παρ’  υμίν υπειλήφασι γεγενήσθαι, Μωϋσέως μέμνηνται ως ηγεμόνος τε και άρχοντος του των Ιουδαίων γένους. 

Ούτω γαρ Πολέμων τε εν τη πρώτη των Ελληνικών μέμνηται, και Αππίων ο Ποσειδωνίου εν τη κατά Ιουδαίων 

βίβλου, και εν τη Τετάρτη των ιστοριών, λέγων, κατά Ίναχον Άργους βασιλέα, Αμάσιδος Αιγυπτίων βασιλεύοντος 

αποστήναι Ιουδαίους, ών ηγείσθαι Μωϋσέα. Και Πτολεμαίος ο Μενδήσιος , τα των Αιγυπτίων ιστορών, άπασι 

τούτοις συντρέχει. Και οι τα Αθηναίων δε ιστορούντες, Ελλάνικός τε Φιλόχορος ο «τας Ατθίδας», Κάστωρ τε και 

Θαλός, και Αλέξανδρος ο Πολυίστωρ, έτι δε και σοφώτατοι Φίλων τε και Ιώσηπος, οι κατά Ιουδαίοις 

ιστορήσαντες, ως σφόδρα αρχαίου και παλαιού των Ιουδαίων άρχοντος Μωϋσέως μέμνηνται.». 

 

 «Για να γνωρίζετε ότι από όλους τους δικούς σας, είτε σοφούς, είτε ποιητές, είτε ιστοριογράφους, είτε 

φιλοσόφους, είτε νομοθέτες, έγινε πιο πριν ο δικός μας δάσκαλος της θεοσέβειας Μωϋσής (σ.σ. των 

Χριστιανών) , όπως φανερώνουν οι ιστορίες των Ελλήνων. Μέσα στους χρόνους και του Ινάχου και του 

Ωγύγου, τους οποίους εξέλαβαν κάποιοι από εσάς ότι έχουν γεννηθεί γηγενείς, σημειώνουν τον Μωϋσή και ως 

ηγεμόνα και ως άρχοντα του γένους των Ιουδαίων. Επειδή έτσι και ο Πολέμων αναφέρει στην αρχή του έργου 

του των « Ελληνικών» και ο Αππίων ο υιός του Ποσεοδωνίου (αναφέρει) στο βιβλίο του για τους Ιουδαίους και 

στη τέταρτη από τις ιστορίες του λέγει, όταν ο Ίναχος ήταν βασιλέας στο ΄Αργος και ο Άμασις βασίλευε στους 

Αιγυπτίους, απέδρασαν οι Ιουδαίοι, στους οποίους ηγούνταν ο Μωϋσής. Και ο Πτολεμαίος ο Μενδήσιος αφού 

ιστορούσε τα πράγματα γύρω από τους Αιγυπτίους , συμφωνεί με τους παραπάνω. Και αυτοί που ιστόρησαν τα 

πράγματα των Αθηναίων και ο Ελλάνικος και ο Φιλόχορος που έγραψε τις «Ατθίδες» και ο Κάστωρ και ο 

Θαλλός και ο Αλέξανδρος ο Πολυίστωρ, αλλά και οι σοφώτατοι Φίλων και Ιώσηπος που ιστόρησαν γύρω από 

τους Ιουδαίους, σημειώνουν τον Μωϋσή σαν αρχαίου και παλαιού άρχοντος των Ιουδαίων .». 

 

 Έγινε εκτενής έκθεση γύρω από την αρχαιότητα του Μωϋσή, που διδάχτηκε από τους ιερείς και να δούμε 

τι ήταν αυτοί οι ιερείς που δίδαξαν και την φιλοσοφία. Ο Κλήμης ο Αλεξανδρέας αναφέρει26:   

 

                                                
25 Ιουστίνου, «Λόγος Παραινετικός προς Έλληνας», 9 
26 Κλήμεντος Αλεξανδρέως «Στρωματείς» XXIII 
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 «(ο Μωϋσής) εν δε ηλικία γενόμενος αριθμητικήν τε και γεωμετρίαν ρυθμικήν τε και αρμονικήν έτι και την 

μετρικήν άμα και την μουσικήν παρά τοις διαπρέπουσιν Αιγυπτίων εδιδάσκετο και προσέτι την διά συμβόλων 

φιλοσοφίαν, ήν εν τοις ιερογλυφικοίς γράμμασιν επιδείκνυνται. Την δε άλλην εγκύκλιον παιδείαν Ελληνες 

εδίδασκον εν Αιγύπτω, ως αν βασιλικόν παιδίον, ά φησί Φίλων τε εν του Μωϋσέως βίω, προσεμάνθανε δε τα των 

Ασσυρίων γράμματα και την των ουρανίων επιστήμην παρά τε Χαλδαίων και Αιγυπτίων, όθεν εν ταις πράξεσι 

«τόσα σοφία Αιγυπτίων παιδεύσαι»  φέρεται. Ευπόλεμος δε εν τω περί των εν τη Ιουδαία βασιλέων τον Μωϋσή 

φησί πρώτον σοφόν γενέσθαι και γραμματικήν πρώτον τοις Ιουδαίοις παραδούναι και παρά Ιουδαίων Φοίνικας 

παραλαβείν, Έλληνας δε παρά Φοινίκων».» 

 

 « Όταν ενηλικιώθηκε ο Μωϋσής και την αριθμητική και την γεωμετρία και την ρυθμική και την αρμονική  

και την μετρική και συγχρόνως και την μουσική διδασκόνταν από τους διαπρεπείς Αιγυπτίους και επι πλέον 

την φιλοσοφία με σύμβολα , η οποία επιδεικνύεται με ιερογλυφικά γράμματα. Την άλλη εγκύκλιο παιδεία του 

την δίδασκαν Έλληνες στην Αίγυπτο επειδή ήταν βασιλόπαιδο, και τα οποία ο Φίλων στον βίο του Μωϋσή 

ιστορεί, μάθαινε δε και τα γράμματα των Ασσυρίων και από τους Χαλδαίους και τους Αιγυπτίους την ουράνια 

επιστήμη, όπως φέρεται και στις Πράξεις των Αποστόλων «τόσα πράγματα ότι εκπαιδεύτηκε από τους 

Αιγύπτιους». Και ο Ευπόλεμος στο έργο του περί των βασιλέων των Ιουδαίων, ισχυρίστηκε ότι πρώτος σοφός 

έγινε στην γραμματική και ότι την παρέδωσε πρώτα στους Ιουδαίους, από αυτούς την παρέλαβαν οι Φοίνικες 

και από αυτούς οι Έλληνες.». 

 

 Ο Μωϋσής διδάχτηκε την γραμματική, που την παρέδωσε στους Φοίνικες και αυτοί στους Έλληνες. Τι 

άλλο από Ελληνική γραμματική ήταν αυτή; Αυτή λοιπόν διδάχτηκε στον Μωϋσή από ποιόν; δεν αναφέρεται. 

Ήταν ο Απόλλωνας που κατέβηκε από τις κοινότητες του διαστήματος, έγινε αρχιερέας με τον Μωϋσή στην 

Σαϊδα της Αιγύπτου και ανήκε στην ομάδα Έψιλον, ενώ ο Μωϋσής ανήκε στην συνεργαζόμενη ομάδα Δέλτα. 

Αλλά και την εγκύκλιο παιδεία στην Σαϊδα δίδασκαν Έλληνες ιερείς. Τι άλλο από και φιλοσοφία ήταν η 

εγκύκλιος παιδεία, που δεν μπορεί να γραφεί με ιερογλυφικά. Συνεπώς η βίβλος (η πεντάτευχος) πρώτα 

γράφηκε στα Ελληνικά από τον Μωϋσή, που αφού γνώρισε τα Ασσυριακά και τα Χαλδαϊκά, προφανώς έγινε 

γενάρχης της Αραμαϊκής γλώσσας, στην οποία κατά ικασία μεταφράστηκε η βίβλος μετά την αιχμαλωσία στην 

Βαβυλώνα. Και επί Πτολεμαίου το 270 π.Χ. μεταφράστηκε στην Ελληνική των χρόνων αυτών (επί Μωϋσή 

ήταν προομηρική η Ελληνική γλώσσα). 

 Σημειώνουμε ότι οι Έλληνες ιερείς παρέδωσαν την Ελληνική γλώσσα σε Εβραίους, αυτοί σε Φοίνικες και 

αυτοί στους Έλληνες; Οι Έλληνες ιερείς δεν μπορούσαν να παραδώσουν την Ελληνική γλώσσα απ’  ευθείας σε 

Έλληνες, όπως Κρήτες και Μυκηναίους ή άλλους; Ο υιός του Απόλλωνα Ορφέας, δεν δίδαξε στους Έλληνες 

την Ελληνική γλώσσα;  

 Αλλά και αν η φιλοσοφία ήταν γραμμένη με ιερογλυφικά, δεν μπορούσε να τα κάνει χρήση ο Μωϋσής, 

που έγραψε στην Ελληνική γλώσσα. Να τι ο Ιουστίνος αναφέρει27: 

                                                
27 Ιουστίνου, «Αποκρίσεις προς Ορθοδόξους» ΚΕ 
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 «Αστρονομία δε, και αστρολογία, και γεωμετρία, παρ’ Αιγυπτίοις τότε χυδαία τε, και πεζά και αγοραία 

μαθήματα λελόγιστο. Τίμια δε ήν παρ’  αυτοίς τα ιερογλυφικά καλούμενα, τα τε εν τοις αδύτοις ου τοις τυχούσιν, 

αλλά τοις εγκρίτοις παραδιδόμενα. ΄Ων ο προφήτης ει και την είδησιν έσχεν, αλλ’  ουκέτι και την χρήσιν….».  

 

 «Υπολογίζονταν τότε σαν χυδαία και πεζά και αγοραία μαθήματα η Αστρονομία και η Αστρολογία στους 

Αιγυπτίους. Τίμια σε αυτούς ήταν τα ιερογλυφικά και τα οποία δεν παραδίδονταν σε τυχαίους, αλλά σε 

έγκριτους. Των οποίων (ιερογλυφικών) και αν και γνώση είχε ο προφήτης, όμως όχι πλέον και την χρήση…..».  

 

 Συμπεραίνεται ότι ο Μωϋσής έμαθε και έγραψε  στην Ελληνική γλώσσα που δίδασκαν Έλληνες ιερείς 

στην Σαϊδα (ήταν προομηρική γλώσσα) και την φιλοσοφία και τις άλλες επιστήμες, που ο Απόλλων κατέβηκε 

από το διάστημα να εξηγήσει. Πρέπει να γνωρίζετε, ότι η γνώση που δεν διδάσκεται για πολύ καιρό, όπως οι 

επιστήμες μετά από την παγκόσμια καταστροφή το 9000 π.Χ., ξεχνιούνται και δεν γίνονται καταληπτές. 

Κλασσικό παράδειγμα, η φιλοσοφία που σταμάτησε να διδάσκεται όταν ο Ιουστινιανός έκλεισε τις 

φιλοσοφικές σχολές, αλλά και η Τουρκοκρατία έσβησε κάθε επιστημονική πνοή, μετά δεν έγινε καταληπτή και 

χρειάζεται η δική μας παρεμβολή (του συγγραφέα), να εξηγήσει την γνώση αυτή.  Ο συγγραφέας , από μικρός 

μάθαινε μόνος του και χωρίς δασκάλους πολλές φορές. Ο Απόλλων κατέβηκε από τις κοινότητες του 

διαστήματος να διδάξει τι ήταν ξεχασμένο και δείτε αυτό το χωρίο για το τι ήταν οι ουράνιοι28: 

 

 «ο μεν δη μέγας εν τω ουρανώ Ζεύς πτηνόν άρμα ελαύνων» 

 

 «ο μεν λοιπόν μέγας Ζεύς, τον ουρανό διασχίζει με ιπτάμενο άρμα» 

 

 Τι άλλο από εξωγήϊνους πρόκειται; Δείτε όμως αυτό το χωρίο του Ιουστίνου που παραθέτουμε 

αμέσως , για να διαπιστώσετε αυτό που αναφέραμε παραπάνω, ότι πριν την γένεση του χοϊκού ανθρώπου, 

υπήρχαν οι άνθρωποι που επονομάστηκαν θεοί και που με γενετικά πειράματα έφτιαξαν τον χοϊκό29:    

  

 «και περί ανθρώπου δε ομοίως, πρότερον μεν ονόματος μέμνηται Μωϋσής, είτα μετά τα πολλά των 

κτισμάτων περί πλάσεως ανθρώπου πεποίηται μνήμην, ούτω λέγων. «και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν 

από γης λαβών». Ωήθη γουν τον  μεν πρότερον ονομασθέντα άνθρωπον προϋπάρχειν του γενομένου, τον δε εκ της 

γης πλασθέντα ύστερον κατά το προϋπάρχον είδος γεγενήσθαι.». 

 

 «και για τον άνθρωπο όμοια, πιο πριν έκανε μνεία ο Μωϋσής, έχει κάνει μνήμη για την πλάση του 

ανθρώπου έπειτα (από την γένεση) των πολλών κτισμάτων, αφού είπε τα εξής: «και εποίησε ο Θεός τον 

                                                
28 Ιουστίνου, «Λόγος Παραινετικός προς Έλληνας» 
29 Ιουστίνου, «Λόγος Παραινετικός προς Έλληνας», 30 
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άνθρωπο αφού έλαβε χώμα από την γη». Θεώρησε λοιπόν, τον άνθρωπο που έτσι ονομάστηκε πιο πρίν και 

προϋπάρχει αυτού που έγινε, ύστερα από το είδος αυτό που προϋπήρχε, ότι γεννήθηκε (ο χοϊκός).». 

 

 Πάλι και σχετικά με τα παραπάνω, ο Πλάτων αναφέρει30: 

  

 «Θεοί θεών, ών εγώ δημιουργός  πατήρ τε έργων, δι’ εμού γενόμενα άλυτα εμού γε μη θέλοντος…..  

ίνα ουν θνητά τε ή το τε παν τόδε όντως άπαν ή, τρέπεσθε κατά φύσιν υμείς επί την των ζώων δημιουργίαν, 

μιμούμενοι την εμή δύναμιν περί την ημετέραν γένεσιν… το δε λοιπόν υμείς, αθανάτων θνητόν προσυφαίνοντες, 

απεργάζεσθε ζώα και γεννάτε τροφήν και διδόντες αυξάνετε και φθίνοντα πάλιν δέχεσθε…. 

Συστήσας δε το παν διείλεν ψυχάς ισαρίθμους τοις άστροις, ένειμέν θ’  εκάστην προς έκαστον, και εμβιβάσας ως 

ες όχημα, την του παντός φύσιν έδειξεν , νόμους τε τους ειμαρμένους είπεν αυταίς, ότι γένεσις πρώτη μεν έσοιτο 

τεταγμένη μία πάσιν, ίνα μη τις ελατοίτο υπ’ αυτού, δέοι δε σπαρείσας αυτάς εις τα προσήκοντα εκάσταις έκαστα 

όργανα χρόνων κρείτον τούτου είη γένος ό και έπειτα  κεκλήσοιτο , ανήρ. Οπότε δη σώμασιν εμφυτευθείεν εξ 

ανάγκης, και το μεν προσίοι, το δ’ απίοι του σώματος αυτών… 

 και τον μεν ευ ποι προσήκοντα χρόνον βιούς, πάλιν εις την του συνόμου πορευθείς οίκησιν άστρου, βίον 

ευδαίμονα έξοι, σφαλείς δε τούτων εις γυναικός φύσιν ευ τη δευτέρα γενέσει μεταβαλοί….. 

διαθεσμοθετήσας δε πάντα αυτοίς ταύτα, ίνα της έπειτα είη κακίας εκάστων αναίτιος, έσπειρεν τους μεν εις την 

γην, τους δ’ εις την σελήνην, τους δ’ εις τάλλα όσα όργανα χρόνου. Τον δε μετά τον σπόρον τοις νέοις παρέδωκεν 

θεοίς σώματα πλάττειν θνητά, το τα’ επίλοιπον, όσον έτι ήν ψυχής ανθρωπίνης δέον προσγενέσθαι, τούτο και 

πανθ’ όσα ακόλουθα εκείνοις απεργασαμένους άρχειν, και κατά δύναμιν ότι κάλλιστα και άριστα το θνητόν 

διακυβερνάν ζώον, ότι μη κακών αυτό εαυτώ γίγνοιτο αίτιον ». 

 

 «Θεοί θεών των οποίων εγώ είμαι δημιουργός και πατέρας έργων, διά μέσου εμού έγιναν άλυτα αφού δεν 

ήθελα εγώ….. 

για να είναι και θνητά και το παν αυτό εδώ πράγματι όλο να είναι (θνητό), έχετε τρέψει στην φύση εσείς (σ.σ. 

οι θεοί, να είναι θνητά) την δημιουργία των ζώων, και που μιμηθήκατε την δική μου δύναμη γύρω από την δική 

σας γένεση…  

το λοιπόν δε εσείς αφού υφαίνατε στους αθάνατους τα θνητά, επεξεργαστήκατε τα ζώα και δημιουργείτε τροφή 

(σ.σ. που δίδετε στα ζώα) και να τα μεγαλώνετε και να πεθαίνουν πάλι δέχεστε… 

Αφού συνέστησε (σ.σ. ο Θεός) δε ψυχές ισάριθμες με τα άστρα, το παν έτσι προχώρησε και διένειμε σε κάθε 

ένα μία, και αφού επιβίβασε σαν σε όχημα, έδειξε την φύση του παντός και αποκάλεσε αυτές (τις ψυχές) 

μοιραίους νόμους, γιατί θα γινόταν η πρώτη γένεση μία σε όλα, για να μην μπορούσε ελαττωθεί κανείς από 

αυτόν (τον Θεό) , έπραξε ώστε να σπείρει αυτές (τις ψυχές) στα πρέποντα όργανα για κάθε μία , να 

δημιουργήσει μέσα στους χρόνους το θεοσεβέστατο (είδος) των ζώων (τους θεούς δηλαδή), και η φύση αυτή 

                                                
30 Πλάτωνος «Τίμαιος», 41 a 
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(το είδος αυτό) να γίνει το καλύτερο γένος, το οποίο κλήθηκε άνδρας έπειτα.  Οπότε λοιπόν να εμφυτεύσει τα 

σώματα από ανάγκη (σ.σ. στις ψυχές) και το μεν να φέρει το δε να πάρει από αυτές το σώμα….  

Και άλλος μεν αφού έζησε καλά και όσο χρόνο του άρμοζε, πάλι στην σύννομο οίκηση άστρου αφού 

πορεύτηκε, ήθελε έχει βίο ευδαίμονα και συνηθισμένο, αφού δε έσφαλε σε αυτούς, δηλαδή που ήθελε να 

μεταβάλλει στην δεύτερη γένεση προς την φύση της γυναίκας…. 

Αφού δε κανόνισε όλα αυτά σε αυτούς, για να είναι αναίτιος καθενός  της κακίας όποιας ήθελε γίνει, έσπειρε 

άλλους μεν στην γη, άλλους στην σελήνη ,άλλους σε όλα τα άλλα άστρα, όσα είναι όργανα του χρόνου (ο 

χρόνος είναι αιώνας που δημιούργησε ο ένας Θεός). Έπειτα από την σπορά (γένεση) των νέων θεών, τους 

παρέδωσε να πλάθουν θνητά σώματα (ανθρώπους) και το λοιπόν, όσο επί πλέον ήταν πρέπον να προσδώσουν 

ψυχή ανθρώπινη, αυτό και όλα όσα ακολούθησαν σε εκείνους να επεξεργαστούν να άρχουν και κατά δύναμη 

και πολύ καλά και άριστα να διακυβερνούν τον άνθρωπο, επειδή  αυτός δεν μπορούσε να γίνει αίτιο κακών 

στον εαυτό του. .». 

 

 Ο Θεός δημιούργησε ανθρώπους- θεούς μέσα στο σύμπαν (νομίζουμε ότι από την γη αποίκησαν το 

σύμπαν), που ήταν άνδρες στην πρώτη γένεση και στην δεύτερη γένεση δημιούργησε τις γυναίκες και έσφαλε 

προς τους άνδρες. Θυμηθείτε ότι στην γένεση κατηγορήθηκε η γυναίκα, ότι παρασύρθηκε από τον όφη- 

Σατανά –Εωσφόρο, τους εκπεσμένους στο διάστημα μετά την δεύτερη γένεση, και ώθησε τον Δάμνωνα-Αδάμ 

άνθρωπο πλασμένο χοϊκό, σε πτώση. 

 Την ζωή που πλάστηκε πάνω στην γη, ακολούθησαν καταστροφές. Ο Ασσύριος  Τατιανός αναφέρει31: 

 

 «όθεν ει μετά τον Ίναχον αι διαφανέστεραι πράξεις παρ’ Έλλησιν ανεγράφησαν τε και γινώσκονται, δήλον 

ως μετά Μωϋσέα. Κατά  μεν γαρ Φορωνέα τον μετ’ Ίναχον μνημονεύεται παρ’ Αθηναίοις Ώγυγος, εφ’ ού 

κατακλυσμός ο πρώτος. Κατά δε Φόρβαντα Ακταίος, αφ’ ού Ακταία η Αττική. Κατά δε Τριόπαν Προμηθεύς και 

Επιμηθεύς και Άτλας και ο διφυής Κέκροψ και η Ιώ. Κατά δε Κρότωπον η επί Φαέθονος εκπύρωσις και η επί 

Δευκαλίωνος επομβρία.». 

 

 «από όπου και εάν και αναγράφησαν και γνωρίζονται μετά τον Ίναχο, οι επιφανέστερες πράξεις γύρω από 

τους Έλληνες, είναι φανερό ότι είναι μετά κατώτερες από) τις πράξεις του Μωϋσή. Επειδή κατά τον Φορωνέα 

τον ύστερο του Ινάχου, μνημονεύεται στους Αθηναίους ο Ώγυγος, επί του οποίου έγινε ο πρώτος κατακλυσμός. 

Κατά δε τον Φόρβαντα μνημονεύεται ο Ακταίος, από τον οποίο ονομάστηκε Ακταία η Αττική. Κατά δε τον 

Τρόπα, μνημονεύεται ο Προμηθέας και ο Επιμηθέας και ο Άτλαντας και ο Κέκροπας που έχει δύο φύσεις και η 

Ιώ. Κατά δε τον Κρότωπο μνημονεύεται η επί του Φαέθωνος εκπύρωση (πυρηνικός πόλεμος;) και η επί του 

Δευκαλίωνος βροχή (κατακλυσμός). 

 

                                                
31 Τατιανού, «Προς Έλληνας», 39 
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 Αναμφισβήτητα οι κατακλυσμοί και οι πυρηνικές καταστροφές, κατάστρεψαν επανειλημμένα τον χοϊκό 

άνθρωπο, που αναζητά πλέον την ματαίωση της επόμενης πυρηνικής καταστροφής. Μετά το γένος των θεών-

ανθρώπων, τέσσερις πολιτισμοί χοϊκών ανθρώπων καταστράφηκαν και τώρα είμαστε στον πέμπτο. 

 Αλλά αφού αναφερθήκαμε στην καταγωγή και ιστορία του ανθρώπου και προφανώς της φιλοσοφίας που 

δόθηκε στους ανθρώπους από το διάστημα, ας εισέλθουμε σ’ αυτή. 

 

   Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΩΫΣΗ 

 

Ό Ιουστίνος αναφέρει32:  

 

«και Πλάτων δε μετά τον Θεόν και την ύλην, το είδος τρίτην αρχήν είναι λέγων, ουκ άλλοθέν πόθεν, αλλά 

παρά Μωϋέως την πρόφασιν ειληφώς φαίνεται, το μεν του είδους όνομα από των Μωϋσέως μεμαθηκώς ρητών, 

ου διδαχθείς δε τηνικαύτα παρά των ειδότων, ότι ουδέν εκτός της μυστικής θεωρίας την υπό του Μωϋσέως 

ειρημένην, σαφώς γινώσκειν εστί δυνατόν.». 

 

« και ο Πλάτων μετά τον Θεό και την ύλη, αφού είπε ότι είναι τρίτη αρχή η ιδέα (το είδος), όχι από 

κάπου αλλού, αλλά φαίνεται ότι πήρε αυτά που προείπε ο Μωϋσής, αφού έμαθε το μεν όνομα του είδους από 

τα λεγμένα του Μωϋσή, του οποίου αφού διδάχτηκε αυτά από τους ειδήμονες, τίποτε άλλο από την μυστική 

θεωρία που λέχτηκε από τον Μωϋσή, είναι δυνατό να γνωρίζει με σαφήνεια.». 

 

Ο Μωϋσής κατά τον Ιουστίνο διατύπωσε μυστικές θεωρίες, ότι και μετά ο Πλάτων υποστήριξε, ότι 

αρχές είναι ο Θεός , η ύλη και η ιδέα (δηλαδή ότι προ-ϋπάρχουν). Για την αλληλουχία Μωϋσή και Πλάτωνα 

,να τι ο Κλήμης αναφέρει33: 

 

«Νουμήνιος δε ο Πυθαγόρειος φιλόσοφος άντικρυς γράφει, «τι γάρ εστι Πλάτων ή Μωϋσής 

αττικίζων;».». 

 

«Ο Νουμήνιος δε οφιλόσοφος ο Πυθαγόρειος απεναντίας γράφει, «γιατί τι άλλο είναι ο Πλάτων από 

τον Μωϋσή που Αττικίζει;».». 

 

Θα δούμε δημοσιευμένες θέσεις του Μωϋσή , θέσεις που ασφαλώς αντανακλούν την μυστική θεωρία 

του και τι αυτές σημαίνουν. Ο Μωϋσής αναφέρει34: 

 

                                                
32 Ιουστίνου, «Λόγος Παραινετικός προς Έλληνας», 29 
33 Κλήμεντος Αλεξανδρέως, «Σρωματείς» XXII,33 
34 Μωϋσέως «Γένεσις», Α 
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 «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός ουρανόν και γην. Η δε γη ήν αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της 

αβύσσου. Και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος.». 

 

 «Αρχικά εποίησε ο Θεός τον ουρανό και την γη, η δε γη ήταν αόρατη και ακατασκεύαστη και σκότος 

σκέπαζε την άβυσσο. Και πνεύμα Θεού  περιφέρονταν πάνω από τα ύδατα.». 

 

 Σημειώνουμε ότι οι εβδομήκοντα που μετέφρασαν την βίβλο στην Ελληνική, απέδωσαν τον πληθυντικό 

όρο Ελωχείμ σαν θεό (ενικός Ελωάχ). Ο Τρεμπέλας στην Δογματική αναφέρει ότι στην βίβλο ο όρος Ελωχείμ 

άλλοτε αναφέρεται στο θεό, άλλοτε στους αγγέλους και άλλοτε στους ανθρώπους (τον ονομάζει πληθυντικό 

μεγαλοπρέπειας που αποδίδει τον θεό).. 

 Στεκόμαστε στον όρο «εποίησεν» που αναφέρει η βίβλος και θυμηθείτε ότι αναφέρεται η φράση «εν αρχή 

εποίησεν Ελωχείμ ουρανόν και γην». Θα  πάμε στον φιλόσοφο Ιουστίνο, που θα διευκρινίσει την διαφορά 

μεταξύ του όρου εποίησε και δημιούργησε. Αναφέρει35: 

 

 «Αναγκαίον οίμαι και τούτον προσέχειν τον νουν, ότι ουδέ ποιητήν αυτόν ο Πλάτων, αλλά δημιουργόν 

ονομάζει θεών, καίτοι πολλοίς διαφοράς εν τούτοις ούσης κατά την αυτού Πλάτωνος δόξαν. Ο μεν γαρ ποιητής, 

ουδενός ετέρου  προσδεόμενος, εκ της αυτού δυνάμεως και εξουσίας ποιεί το ποιούμενο. Ο δε δημιουργός, την 

της δημιουργίας δύναμιν εκ της ύλης ειληφώς, κατασκευάζει το γινόμενον. Αλλ’ ίσως τινές, την της πολυθεότητος 

δογμάτων αποστήναι, μη βουλόμενοι, αυτόν τον δημιουργόν τοις δημιουθργηθείσι θεοίς ταυτ’  ειρηκέναι 

φήσουσιν..… Ώστε μάτην ο Πλάτων αδύνατα χαρίζεσθαι των κατ’ αυτόν δημιουργόν, τους άπαξ, διά το εξ ύλης 

γεγενήσθαι, φθαρτούς και αυτούς γενομένους, αύθις δι’ αυτού αφθάρτους και αλύτους επαγγελόμενος έσεσθαι. 

Την γαρ της ύλης δύναμιν, αγέννητον και ισόχρονον και ηλικιώσιν κατά την αυτού δόξαν του δημιουργού ούσαν, 

αντιστατείν εικός τη αυτού βουλήσει.» 

 

«Νομίζω ότι είναι αναγκαίο και αυτόν να προσέξουμε τον νου, γιατί ούτε ποιητή αυτόν ο Πλάτων 

ονομάζει, αλλά δημιουργό θεών, καίτοι υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτά (ποιητής- δημιουργός) κατά την 

θεωρία του Πλάτωνα. Γιατί ο μεν ποιητής , αφού δεν έχει ανάγκη κανενός, από την δική του δύναμη και 

εξουσία ποιεί ότι ποιεί. Ο δε δημιουργός, αφού πήρε την δύναμη της δημιουργίας από την ύλη, κατασκευάζει 

αυτό που γίνεται. Αλλά ίσως μερικοί που δεν θέλουν να απομακρυνθούν από τα δόγματα της πολυθεϊας , 

ισχυρίζονται ότι αυτός ο δημιουργός αυτά να έχει πει στους δημιουργημένους θεούς….Ώστε μάταια ο Πλάτων 

να χαρίζει ότι έχει αδυναμία να δημιουργήσει με ίδια δύναμη ο κατ΄αυτόν δημιουργός, αυτών που 

δημιουργήθησαν, τους (θεούς) μία φορά (έχει ανάγκη), επειδή γεννήθηκαν από την ύλη, φθαρτοί και αυτοί 

έγιναν, αμέσως διά μέσου του Θεού και όρισε αυτοί να γίνουν άφθαρτοι και άλυτοι. Γιατί την δύναμη της ύλης 

, που είναι αγέννητη και ισόχρονη και ίδιας ηλικίας της θεωρίας του δημιουργού , ότι αντιστέκεται φυσικά 

προς την θέληση αυτού.» 

                                                
35 Ιουστίνου, «Λόγος Παραινετικός προς Έλληνας», 22 
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Ο Ιουστίνος αντιδιαστέλλει τον ποιητή και τον δημιουργό και ο ποιητής δεν έχει ανάγκη κάποιου 

άλλου για να ποιήσει, ενώ ο δημιουργός έχει ανάγκη της προυπάρχουσας ύλης ή κατά τον Πλάτωνα των θεών 

που ποίησε, για να δημιουργήσει.  

Πάμε τώρα στην Γένεση του Μωϋσή, που ορίζει ότι η γη ήταν αόρατη και ακατασκεύαστη. 

Προϋποθέτει ότι η ύλη (γη) προϋπήρχε! Αλλά ας δούμε στην Γένεση τον Μωϋσή που αναφέρει36: 

 

«ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’  εικόνα ημών και κατ’ ομοίωσιν…» 

 

 «ας ποιήσουμε τον άνθρωπο, όπως είναι η εικόνα μας και ομοίωσή μας». 

 

 Ο Μωϋσής χρησιμοποιεί πληθυντικό, ο Θεός  αναφέρεται στον πληθυντικό, ας ποιήσουμε, τι άλλο από ότι 

διά μέσου των θεών που ποίησε και με αυτούς, ποιεί τον άνθρωπο. Σημειώνουμε ότι η μετάφραση δεν πρέπει 

να αποδόθηκε σωστά και αντί του ποιώ έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το δημιουργώ. 

 Η σύγχρονη θεολογία δέχεται ότι το ποιήσωμεν αναφέρεται στα τρία πρόσωπα του τριαδικού θεού. Ο 

Μωϋσής βέβαια δεν γνώριζε την θεωρία του τριαδικού θεού, που πολύ αργότερα, ο Ιωάννης ο θεολόγος 

κατωχύρωσε αξιοποιώντας ρήσεις του Ιησού. Επισημαίνουμε ότι ο Μωϋσής αναφέρει ότι Πνεύμα Θεού 

επιφέρονταν επάνω του ύδατος, που σαφώς δεν εννοείται το Πνεύμα σαν πρόσωπο, αλλά σαν ιδιότητα του 

Θεού, που ο Ιουστίνος τον αποκαλεί και νου. 

 

   Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ 

 

 Θα διερευνήσουμε την θεωρία του Πλάτωνα, που υποστηρίχτηκε από τους Ιουστίνο και Κλήμεντα τον 

Αλεξανρέα, ότι μυήθηκε στην μυστική θεωρία του Μωϋσέως. Αναφέρει37:  

 

 «Έστιν ουν δη κατ’ εμήν δόξαν πρώτον διαιρετέον τάδε. Τι το όν αεί, γένεσιν δε ουκ έχον, και τι το 

γινόμενον μεν αεί, όν δε ουδέποτε; το μεν δη νοήσει μετά λόγου περιληπτόν, αεί κατά ταυτά ον, το δ’ αυ δόξη μετ’ 

αισθήσεως αλόγου δοξαστόν, γενόμενον και απολλύμενον, όντως δε ουδέποτε όν. παν δε αυ το γιγνόμενον, υπ’ 

αιτίου τινός εξ ανάγκης γίγνεσθαι. Παντί γαρ αδύνατον χωρίς αιτίου γένεσις σχειν. Ότου μεν ουν αν ο δημιουργός 

προς το κατά ταυτά έχων βλέπων αεί, τοιούτω τινί προσχρώμενος παραδείγματι, την ιδέαν και δύναμιν αυτού, 

απεργάζηται, καλόν εξ ανάγκης ούτως αποτελείσθαι παν. Ου δ’ αν εις γεγονώς γεννητώ παραδείγματι 

προσχρώμενος, ου καλόν. Ο δη πας ουρανός, ή κόσμος ή και άλλο ότι ποτέ, ονομαζόμενος μαλιστ’ αν δέχοιτο, 

τουθ’ υμίν  ονομάσω σκεπτέον δ’ ουν περί αυτού πρώτου, όπερ υπόκειται περί παντός εν αρχή δειν σκοπείν, 

πότερον ήν αεί, γενέσεως αρχήν έχων ουδεμίαν, ή γέγονεν, απ’ αρχής τινός αρξάμενος. Γέγονεν.  

 

                                                
36 Μωϋσέως, «Γένεσις», Β 
37 Πλάτωνος, «Τίμαιος», 27d 
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 «Υπάρχουν λοιπόν αυτά στην θεωρία μου πρώτα να διαιρέσουμε. Κάτι αιώνιο είναι το όν, που δεν έχει 

γένεση, και κάτι που γίνεται μεν πάντοτε, δεν είναι ποτέ ον. Το μεν (ον) περιλαμβάνει και νόηση, παντοτινό 

είναι όν σύμφωνα με αυτά, αυτό δε πάλι που θεωρούμε με άλογη αίσθηση και είναι εξεταζόμενο, που γίνεται 

και χάνεται (το υλικό σώμα), πραγματικά δε ποτέ δεν είναι όν. Κάθε τι δε πάλι που γίνεται, γίνεται από κάποιο 

αίτιο και από ανάγκη. Γιατί το κάθε τι εναι αδύνατο να έχει γένεση χωρίς κάποιο αίτιο και ανάγκη. Από όπου 

μεν λοιπόν ο δημιουργός μπορεί να διάκειται προς αυτά και να βλέπει πάντοτε, και αφού χειρίζεται κάποιο 

τέτοιο παράδειγμα, απεργάζεται την ιδέα και την δύναμη αυτού, και καλό από ανάγκη έτσι αποτελείται το παν. 

Ούτε θα μπορούσε να πραγματοποιήσει κάτι μη καλό, χρησιμοποιώντας στο γεννητό κάποιο παράδειγμα 

(επεξεργαζόμενος την ιδέα του και την δύναμή του). Ο ουρανός όλος λοιπόν, ή ο κόσμος, ή κάτι άλλο ποτέ αν 

μπορούσε να δεχτεί να ονομάζεται έτσι μάλιστα, αυτό εμείς πρέπει να σκεφτούμε να ονομάσουμε πρώτο 

λοιπόν, το οποίο ακριβώς πρέπει να εξετάσουμε ότι υπόκειται το παν, ποιο από τα δύο , ήταν παντοτινό και δεν 

είχε καμία γένεση , ή έχει γίνει αφού άρχισε (ο Θεός) από κάποια αρχή. Έχει γίνει.». 

 

  Διαπιστώνουμε ότι τον αγέννητο Θεό καλεί ον και όχι ων ο Πλάτωνας  και ότι ο κόσμος έγινε με σχέδιο 

και από κάποια ιδέα και ότι ο κόσμος είναι γεννημένος (γέγονεν).  Δείτε όμως αυτό το κομμάτι, αποκαλεί τον 

Θεό ποιητή γεννημένης ύλης, αναφέρει38:     

 

 «Σωματοειδές δε δη και ορατόν απτόν τε δει το γενόμενον είναι, χωρισθέν δε πυρός ουδέν αν ποτε ορατόν 

γένοιτο, ουδέ απτόν άνευ στερεού, στερεόν δε ουκ άνευ γης. Όθεν εκ πυρός και γης το του παντός αρχόμενος 

συνιστάναι σώμα ο θεός εποίει.». 

 

 «Σωματοειδής και απτός και ορατός (ο κόσμος) πρέπει να είναι αυτό που γίνεται, όταν δε χωρισθεί από 

την φωτιά, τίποτε και ποτέ δεν μπορεί να γίνει ορατό, ούτε απτό χωρίς κάποιο στερεό μπορεί να γίνει, στερεό 

χωρίς γη. Από όπου από φωτιά και γη αφού άρχισε να συνιστά ο Θεός το παν, το ποιούσε.». 

 

 Από την σύσταση του κόσμου άρχισε ο Θεός και ποίησε την ύλη. Ο Πλάτων χρησιμοποιεί το ποιεί ο Θεός 

από το μηδέν, ενώ ο δημιουργός δημιουργεί διά μέσου άλλων την ύλη, η οποία προϋπάρχει. Αμφιταλαντεύεται 

ο Πλάτων μεταξύ γεννητής ύλης και Θεού ποιητή και από την άλλη μεριά, Θεού δημιουργού που πλάθει την 

προϋπάρχουσα ύλη , διά μέσου των θεών που γέννησε και του χρόνου, που είναι ένας και ο μοναδικός αιώνας 

(έτσι τον αποκαλεί). Δείτε39: 

 

 «ως δε κινηθέν αυτό και ζων ενόησεν των αϊδίων θεών γεγονός άγαλμα ο γεννήσας πατήρ, ηγάσθη τε και 

ευφρανθείς έτι δη μάλλον όμοιον προς το παράδειγμα επενόησεν απεργάσασθαι. Καθάπερ ουν αυτό τυγχάνειν 

ζώον αϊδιον ον, και τόδε το παν ούτως εις δύναμιν επεχείρησε τούτον αποτελείν. Η μεν ουν του ζώου φύσις 

ετύγχανε ούσα αιώνιος, και, τούτο μεν δη του γεννητού παντελώς προσάπτειν ο ως ήν δυνατόν. Εικώ δε επενόει 

                                                
38 Πλάτωνος, «Τίμαιος», 31b 
39 Πλάτωνος, «Τίμαιος»,39c 
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κινητόν τινά αιώνος ποιήσαι, και διακοσμών άμα τον ουρανόν ποιεί μένοντος αιώνος εν ενί κατ’ αριθμόν ιούσαν 

αιώνιον εικόνα, τούτον ον δη χρόνον ωνομάκαμεν. Ημέρας γαρ και νύκτας και μήνας και ενιαυτούς, ουκ όντας 

περί ουρανόν γενέσθαι, τότε άμα εκείνω συνισταμένω την γένεσιν αυτών μηχανάται. Ταύτα δε πάντα μέρη του 

χρόνου, και το τα’ ην το τα’ έσται χρόνου γεγονότα είδη, ά δη φέροντες λανθάνομεν επί την αϊδιον ουσίαν ουκ 

ορθώς.». 

 

 «Όπως ότι κινήθηκε δε αυτό και ότι είναι ζωντανό, το επινόησε με τους αιώνιους θεούς  ο πατέρας που 

τους γέννησε και έγινε άγαλμα, και ευχαριστήθηκε και αφού ευφράνθηκε ,επι πλέον λοιπόν περισσότερο , 

επινόησε να επεξεργασθεί όμοιο προς το παράδειγμα. Καθώς λοιπόν αυτό τυχαίνει να είναι ζώο αιώνιο ον (ο 

Θεός), και αυτό ακριβώς το παν, επιχείρησε αυτό να έχει έτσι δύναμη. Η μεν λοιπόν φύση του ζώου τύχαινε να 

είναι αιώνια και αυτού μεν λοιπόν του γεννητού εντελώς να προσάψει (την αιωνιότητα) όπως ήταν δυνατό. 

Φυσικά επινόησε να ποιήσει κάποιο αιώνα με κίνηση, και επένδυσε αυτόν στον ουρανό (την ύλη) και τον ποιεί, 

σταθερού του αιώνα και ένα στον αριθμό, να φέρει αιώνια εικόνα ο ουρανός και αυτόν (τον αιώνα) έχουμε 

ονομάσει χρόνο. Γιατί μέρες και νύχτες και μήνες και έτη  , τα οποία δεν είχαν γίνει στον ουρανό, τότε 

συγχρόνως με την σύσταση (του ουρανού), την γένεση αυτών μηχανάται. Αυτά δε όλα είναι μέρη του χρόνου 

και το παρελθόν και το μέλλον του χρόνου έχουν γίνει είδη, τα οποία τα φέρουμε και μας διαφεύγει λαθεμένα η 

αιώνια ουσία (του χρόνου). 

 

 Διακρίνουμε ότι ο Πλάτων διατυπώνει ότι ο Θεός ποιεί τον αιώνα χρόνο και τον επενδύει στην γεννημένη 

ύλη. Ο Θεός ποίησε από το μηδέν τον αιώνα χρόνο με ουσία αιώνια. Η ύλη  έχει την αρχή της αφθαρσίας και 

φαίνεται αιώνια και αυτή, την οποία δημιούργησε ο Θεός. Στην θεωρία μας, η υπερβατική ουσία που 

ταλαντώθηκε και παράχθηκε το «ίδιον», έχει ουσία την ουσία του αιώνα χρόνου. Δείτε και αυτό το χωρίο για 

να σχηματίσετε σφαιρική αντίληψη του τι πίστευε ο Πλάτων40: 

 

 «…λέγει προς αυτούς ο τόδε το παν γεννήσας τάδε «θεοί θεών, ων εγώ δημιουργός πατήρ τε έργων, δι’ εμού 

γενόμενα άλυτα εμού γε μη θέλοντος. Το μεν ουν δη δεθέν παν λυτόν, το γε μην καλώς αρμοσθέν και έχον ευ λύειν 

εθέλειν κακού.».». 

 

 «λέγει προς αυτούς, αυτός που γέννησε αυτό το παν, τα εξής, «θεοί θεών, των οποίων εγώ είμαι 

δημιουργός και πατέρας αφού επεξεργάστηκα, διά μέσου εμένα αφού έγιναν άλυτα (αθάνατα), μη θέλοντας 

εγώ (να λυθούν). Αυτό μεν λοιπόν το παν που δέθηκε γίνεται λυτό, αυτό βέβαια που δεν αρμόστηκε καλά και 

που έχει το κακό, να λύω θέλω του κακού.».». 

 

 Οι Θεοί διά μέσου του Θεού έκτισαν τα πάντα με την αρχή της αφθαρσίας. Δεν διευκρινίζεται από πού 

προέρχεται το κακό, αλλά ο Θεός μπορεί να λύει από το κακό. 

                                                
40 Πλάτωνος, «Τίμαιος», 41a  
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                    Ο ΣΙΜΩΝ Ο ΜΑΓΟΣ 

 

 Ο Ζωροαστρισμός προσπάθησε να διεισδύσει στον Ελληνικό χώρο και ο Πυθαγόρας θα επισκεφθεί την 

Περσία και θα μυηθεί στα μυστήρια του Μίθρα, αλλά και θα διδαχθεί τον δυϊσμό από τον φιλόσοφο Ζαράτα41. 

Ο Πυθαγόρας θα διδάξει τον δυϊσμό στην σχολή του στην Ελέα και πιθανόν ο Εμπεδοκλής να μυήθηκε απ’ 

αυτόν. Ο Εμπεδοκλής θα διδάξει ότι αρχές είναι η φιλία (η αγάπη) και το νείκος (το μίσος) και θα αποδεχθεί 

τον δυϊσμό αφού και το νείκος είναι αρχή. Όμως αν και ο Πλάτων μυήθηκε στον δυϊσμό από τον Πυθαγόρειο 

Αρχύτα, εν τούτοις όπως εκφράζεται στον Τίμαιο δεν τον αποδέχεται, αφού υποστηρίζει ότι από ανάγκη το παν 

αποτελείται από καλό. Αλλά πάλι θα ταλαντευθεί και θα αναφέρει ότι ο Θεός μπορεί να λύει από το κακό που 

έχει η ύλη. Οι δυϊστές θεωρούν ότι η ύλη πλάστηκε από κάποιο κατώτερο θεό που έχει το κακό και ο κόσμος 

είναι ατελής και έχει το κακό όμοια. 

 Η φιλοσοφία θα περάσει από τον Αριστοτέλη που συνοψίζει τους αρχαίους προσωκρατικούς φιλοσόφους 

και θεμελιώνει την πλήρη επιστημονική μέθοδο, ο Ελληνισμός θα αντέξει στην ανατολική πίεση του δυϊσμού 

και θα τον αποκρούσει. Όμως η επέλαση των Ρωμαίων, θα ανοίξει πύλη στην δυϊστική ανατολή.  

 Στα χρόνια που έζησε ο Ιησούς, πέντε Χριστοί αυτοαποκλήθηκαν, που είναι ο ίδιος ο Ιησούς, ο Θευδάς, ο 

Ιούδας, ο Δοσίθεος και ο Σίμων ο Μάγος.  Ο Κλήμης Ρώμης αναφέρει42:  

 

 «Επιβάντος δε μού της γης και ξενίαν θηρωμένου, έμαθον ότι Πέτρος τις λεγόμενος, του εν Ιουδαία 

εισφανέντος ανδρός του σημεία και τέρατα πεποιηκότος ο δοκιμώτατος υπάρχων μαθητής, αύριον Σίμωνι τω από 

Γιτθών Σαμαρεί ζήτησιν ποιείται λόγων.». 

 

      «Αφού δε επιβιβάστηκα στην γη και αφού έτυχα φιλοξενίας, έμαθα ότι κάποιος Πέτρος λεγόμενος, ο πιο 

κατάλληλος μαθητής, του άνδρα που φάνηκε μέσα στην Ιουδαία και που κάνει σημεία και τέρατα, προβαίνει σε 

ζήτηση την επαύριο του Σίμωνα του Σαμαρείτη από την πόλη των Γιτθών, ένεκα των κυρηγμάτων του.». 

 

      Ο Κλήμης στο ίδιο έργο στοXXII, αναφέρει: 

 

  «Σίμων ούτος πατρός μεν έστιν Αντωνίου, μητρός δε Ραχήλ, Σαμαρεύς το έθνος, από Γιτθών κώμης…. 

Ούτος, εν Αλεξανδρεία τη προς Αίγυπτον γεγονώς, Ελληνική παιδεία πάνυ εξασκήσας εαυτόν και μαγεία πολύ 

δυνηθείς και φρενωθείς, θέλει νομίζεσθαι ανωτάτη τις είναι δύναμις και αυτού του τον κόσμον κτίσαντος Θεού. 

Ενίοτε και Χριστόν εαυτόν αινισσόμενος, Εστώτα προσαγορεύει…..αντί του όντος Χριστού ημών εαυτόν 

αγορεύει.». 

 

                                                
41 Ιππολύτου Ρώμης, «Κατά Πασών των Αιρέσεων Έλεγχος» 
42 Κλήμεντος Ρώμης, «Ομιλία Α΄» ,ΧV 



116 
 

 116

 «Αυτός ο Σίμων είναι γιός του Αντωνίου και της Ραχήλ, στο έθνος Σαμαρείτης, από την κώμη των 

Γιτθών….. Αυτός όταν πήγε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ασκήθηκε στην Ελληνική παιδεία που μπόρεσε 

αρκετή να φθάσει και να καταλάβει, θέλει να νομίζεται ότι είναι κάποια ανώτατη δύναμη και προέρχεται από 

αυτόν τον θεό που έκτισε τον κόσμο. Μερικές φορές υπαινίσσεται τον εαυτό του Χριστό, και τον 

προσαγορεύει Εστώτα…. Αντί του πραγματικού Χριστού του δικού μας, τον εαυτό του αγορεύει Χριστό.».  

 

 Δείτε και την απόκριση του Πέτρου στον Σίμωνα τον Μάγο, που αντιδιαστέλλεται με τους θεούς του 

Πλάτωνα 43:  

 

 «Ο Κύριος ημών ούτε θεούς είναι εφθέγξατο παρά τον κτίσαντα τα πάντα, ούτε θεόν είναι ανηγόρευσεν, Υιόν 

δε θεού του τα πάντα διακοσμήσαντος τον ειπόντα αυτόν ευλόγως εμακάρισεν.». 

 

 «Ο Κύριός μας δεν ανέφερε ότι υπάρχουν θεοί δίπλα από αυτόν που έκτισε τα πάντα, ούτε ανέφερε ότι 

είναι θεός, Υιό θεού που διακόσμησε τα πάντα και που είπε αυτόν (Υιό) εύλογα μακάρισε.». 

 

 Αλλά να αρχίσουμε να εξετάζουμε τι πίστευε ο Σίμων, ο Κλήμης αναφέρει44: 

 

 «Σίμων σήμερον, καθά συνετάξατο, έτοιμός εστιν από των γραφών επί πάντων ελθών αποδεικνύειν, μη 

τούτον είναι Θεόν ανώτατον, ός ουρανόν έκτισεν και γην και πάντα τα εν αυτοίς, αλλά άλλόν τινα άγνωστον και 

ανώτατον , ως εν απορρήτοις όντα Θεόν θεών. Ός δύο έπεμψεν θεούς, αφ’ ών ο μεν είς εστιν ο κόσμον κτίσας, ο 

δε έτερος ο τον νόμον δούς. Και ταύτα μηχανάται λέγειν, όπως τον των ένα μόνον μελλόντων σέβειν Θεόν, ός 

ουρανόν έκτισεν και γην, την ορθήν προσελκύση πίστιν.».  

 

 «ο Σίμων σήμερα, σύμφωνα με αυτά που ανέφερε, είναι έτοιμος να αποδείξει από τις γραφές αφού 

αναφέρθηκε σε όλα, ότι δεν είναι αυτός ο ανώτατος Θεός, ο οποίος έκτισε τον ουρανό και την γη και όλα όσα 

υπάρχουν μέσα σε αυτά, αλλά (υποστηρίζει) άλλον κάποιο άγνωστο ανώτατο (Θεό), ο οποίος είναι όντως Θεός 

θεών στα απόρρητα. Αυτός (ο Θεός) έστειλε δύο θεούς, από τους οποίους ο μεν ένας είναι αυτός που έκτισε 

τον κόσμο και ο άλλος αυτός που έδωσε τον νόμο. Και αυτά μηχανεύεται να λέγει, όπως τον ένα μόνο από του 

δύο να σεβόμαστε θεό στο μέλλον, που είναι αυτός που έκτισε τον ουρανό και την γη και να προσελκύσει (έτσι 

τους ανθρώπους) στην ορθή πίστη.».   

 

 Αλλά να δούμε τον Επιφάνιο επίσκοπο Σαλαμίνας Κύπρου, τι λέει45 το 390 περίπου μ. Χ. για τον Σίμωνα:  

 

                                                
43 Κλήμεντος Ρώμης, «Ομιλία Ις΄» XV 
44 Κλήμεντος Ρώμης, «Ομιλία Γ΄» ΙΙ 
45 Επιφανίου Σαλαμίνας Κύπρου, «Πανάριον», βιβλίο Α΄, 2, Κατά Σιμωνιανών   
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 «Σίμωνος γίνεται του μάγου πρώτη αίρεσις από Χριστού και δεύρο αρξαμένη….Τον πατέρα έλεγεν εαυτόν 

τοις Σαμαρείταις, Ιουδαίοις δε έλεγεν είναι τον υιόν, παθόντα δε μη πεπονθέναι. Αλλά δοκήσει μόνον….. 

Εν εκάστω ουρανώ μετεμορφούμην, φησίν, κατά την μορφήν των εν εκάστω ουρανώ ίνα λάθω τας αγγελικάς μου 

δυνάμεις και κατέλθω επί την Έννοιαν, ήτις εστίν αύτη η και Προύνικος και Πνεύμα Άγιον καλουμένη, δι’ ής τους 

αγγέλους έκτισα, οι δε άγγελοι τον κόσμον έκτισαν και τους ανθρώπους. Είναι δε ταύτην την Ελένην εκείνην την 

πάλαι, δι’ ήν οι Τρώες και οι Έλληνες εις μάχην ήλθον….. 

 Διά γαρ την άνωθεν δύναμιν (ήν Προύνικόν φασιν, ήτις παρ’ άλλαις αιρέσεσι Βαρβηρώ ήτοι Βαρβηλώ καλείται), 

το κάλλος αυτής εμφαίνουσαν εις οίστρον άξασαν αυτούς, και διά τούτο πεμφθείσαν εις συλαγωγίαν των 

αρχόντων των τον κόσμον κτισάντων, τους αυτούς αγγέλους εις πόλεμον δι’ αυτήν ήκειν, αυτήν δε μηδέν 

πεπονθέναι, αλληλοκτονίας δε αυτούς εις εαυτούς εργάσασθαι παρασκευάσαι δ’ ήν ενέβαλεν εις αυτούς προς 

εαυτήν επιθυμίαν.». 

 

 «Γίνεται η πρώτη που άρχισε από τον Χριστό και μετά αίρεση του Σίμωνα του μάγου… Αποκαλούσε τον 

εαυτό του πατέρα στους Σαμαρείτες, στους Ιουδαίους έλεγε ότι είναι ο υιός που έπαθε χωρίς να πάθει. Αλλά 

φαινομενικά (έπαθε)….  

Σε κάθε δε ουρανό μεταμορφωνόμουνα, ισχυρίζεται, στις μορφές που υπάρχουν σε κάθε ουρανό, για να 

ξεφύγω της προσοχής από τις αγγελικές μου δυνάμεις και να κατεβώ στην Έννοια, που είναι αυτή που καλείται 

Προύνικος και Πνεύμα Άγιο , με την οποία έκτισα τους αγγέλους , οι δε άγγελοι έκτισαν τον κόσμο και τους 

ανθρώπους. Είναι δε αυτή η Ελένη η παλιά για την οποία η οι Έλληνες και οι Τρώες πολέμησαν…  

Για την άνωθεν δύναμη (που ισχυρίζονται ότι καλείται Προύνικος και η οποία σε άλλες αιρέσεις καλείται 

Βαρβηρώ ήτοι Βαρβηλώ), το κάλλος που είχε αυτή αφού οδήγησε σε έλξη αυτούς (τους αγγέλους)  και για 

αυτό προσπάθησαν να την βιάσουν οι άρχοντες που έκτισαν τον κόσμο αυτό (άγγελοι), αυτούς τους αγγέλους 

έφθασε σε πόλεμο γι’ αυτή, αυτή δε δεν έπαθε τίποτε, να σκοτωθούν μεταξύ τους μηχανεύτηκε, βάζοντας σε 

αυτούς την επιθυμία για αυτήν.».  

+ 

 Πάρα κάτω ο Σίμων θα διδάξει κατά τον Επιφάνιο46:  

 

 «Ονόματα δε τινα ο αυτός υποτίθεται αρχών τε και εξουσιών, ουρανούς τε διαφόρους, φησί, καθ’ έκαστον δε 

στερέωμα και ουρανόν δυνάμεις τινάς υφηγείται και ονόματα  βαρβαρικά τούτοις εκτίθεται. Μη άλλως δε 

δύνασθαι σώσεσθαί τινα, ει μη αν μάθοι ταύτην την μυσταγωγίαν και τας τοιαύτας θυσίας τω Πατρί των όλων διά 

των αρχών και εξουσιών προσφέρειν. Είναι δε τον αιώνα τούτον από αρχών και εξουσιών, φησί, της κακίας εν 

ελαττώματι κατασκευασμένον. Φθοράν δε υφηγείται σαρκός και απώλειαν, μόνον ψυχών δε κάθαρσιν και τούτων 

ει διά της πεπλανημένης γνώσεως εν μυσταγωγία κατασταίεν. Και ούτως άρχεται των Γνωστικών καλουμένων η 

αρχή.». 

 

                                                
46 Επιφανίου, «Πανάριο», βιβλίο Α΄, 4, Κατά Σιμωνιανών 
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 «Κάποια δε ονόματα και των αρχών και των εξουσιών αυτός υποθέτει και ισχυρίζεται ότι υπάρχουν 

διαφορετικοί ουρανοί, σε κάθε δε στερέωμα και ουρανό αφηγείται ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις και 

παραθέτει ονόματα βαρβαρικά σε αυτές. Και δεν μπορεί διαφορετικά να σωθεί κάποιος, εκτός αν ήθελε μάθει 

αυτήν την μυσταγωγία και τέτοιες θυσίες να προσφέρει στον Πατέρα των όλων διά μέσου των αρχών και των 

εξουσιών. Και ισχυρίζεται ότι είναι ο αιώνας αυτός (πατέρας) προέρχεται από τις αρχές και εξουσίες και είναι 

κατασκευασμένος με κακία και ελάττωμα. Αφηγείται δε για την φθορά της σάρκας και την απώλεια και την 

κάθαρση των ψυχών , μόνο εάν με την δική του πλανημένη γνώση θα μπορούσε να γίνει με μυσταγωγία. Και 

έτσι αρχίζει η αρχή αυτών που καλούνται Γνωστικοί.». 

 

 Ο Σίμων λοιπόν θεωρεί τον Θεό Πατέρα, ότι έχει κακία και ελάττωμα και έφτιαξε τον κόσμο στον οποίο 

υπάρχει το κακό. Ο Αιώνας αυτός προέρχεται από τους αγγέλους (αρχές και εξουσίες) και γίνεται 

πρωτεργάτης του Γνωστικισμού, του κυρίου αντιπάλου του Χριστιανισμού, που και αυτόν ο «Χριστός» 

Σίμων καθιέρωσε. 

Παρακάτω ο Επιφάνιος διευκρινίζει και αναφέρει47: 

 

 «Ει τοίνυν ποιητής ουρανού και γης υπάρχει ο Θεός ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μάτην τα 

πάντα τω συκοφάντη Σίμωνι είρηται, το υπό αγγέλων τον κόσμον εν ελαττώματι γεγενήσθαι και τα άλλα πάντα, 

όσα δαιμονών ο πλάνος τω κόσμω παραλαλών εισηγήσατο και απάτην τισίν ενεποίησεν τοις υπ’ αυτού 

απατημένοις.». 

 

 «Εάν λοιπόν ο ποιητής του ουρανού και της γης είναι ο Θεός ο Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 

μάταια όλα όσα λέγει ο Σίμων, που εισηγείται ότι από τους αγγέλους ο κόσμος γεννήθηκε με ελάττωμα και όλα 

τα άλλα, όσα  λέει ο πλάνος και διαβάλων τον κόσμο και σε κάποιους απάτη έκανε, σε αυτούς που απατήθηκαν 

από αυτόν. 

 

                    ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 Αυτή την θεωρία των Γνωστικών που θεμελίωσε ο Σίμων ο Μάγος επηρεασμένος από την Εωσφορική 

ανατολή, θα την συνοψίσει ο Ειρηναίος48: 

 

        «Λέγουσι γαρ τινα είναι εν αοράτοις και ακατονομάστοις υψώμασι τέλειον Αιώνα προόντα. Τούτον δε …και 

προπάτορα και Βυθόν καλούσιν… υπάρχοντα δε αυτόν αχώρητον και αόρατον, αϊδιον και αγέννητον, εν ησυχία 

και εν ηρεμία πολλή γεγονέναι εν απείροις αιώσι χρόνων. Συνυπάρχειν δε αυτώ και Έννοιαν, ήν δε και χάριν, και 

Σιγήν ονομάζουσι. Και εννοηθήναι ποτέ αφ’  εαυτού προβαλέσθαι τον Βυθόν τούτον αρχήν των πάντων , και 

                                                
47 Επιφανίου, «Πανάριο», βιβλίο Α΄, 6, Κατά Σιμωνιανών 
48 Ειρηναίου επισκόπου Λουγδούνου (Λυών), «Έλεγχος και Ανατροπή της Ψευδωνύμου 
Γνώσεως» 
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καθάπερ σπέρμα την προβολήν ταύτην (ήν προβαλέσθαι ενενοήθη, και καθέσθαι, ως εν μήτρα, τη συνυπαρχούση 

εαυτώ Σιγή. Ταύτην δε αποδεξαμένην το σπέρμα τούτο, και εγκύμονα γενομένην, αποκυήσαι Νουν, ομοιό τε και 

ίσον τω προβαλόντι, και μόνο χωρούντα το μέγεθος του Πατρός. Τον δε Νουν τούτον και Μονογενή καλούσι, και 

Πατέρα και Αρχήν των πάντων. Συμπροβεβλήσθαι δε Αλήθειαν. Και είναι ταύτην πρώτην και αρχέγονον 

τετρακτύν, ήν και ρίζαν των πάντων καλούσιν. Έστι γαρ Βυθός και Σιγή, έπειτα Νους και Αλήθεια. Αισθόμενόν τε 

τον Μονογενή τούτον εφ’  οίς προεβλήθη , προβαλλείν και αυτόν Λόγον και Ζωήν, πατέρα πάντων των μετ’ αυτόν 

εσομένων, και αρχήν και μόρφωσιν παντός του Πληρώματος. Εκ δη του Λόγου και της Ζωής, προβεβλήσθαι κατά 

συζυγίαν Άνθρωπον και Εκκλησίαν. Και είναι ταύτην αρχέγονον Ογδοάδα , ρίζαν και υπόστασιν των πάντων, 

τέτρασιν ονόμασι παρ’ αυτοίς καλουμένων, Βυθώ και Νω και Λόγω και Ανθρώπω.». 

 

         «Γιατί λένε ότι υπάρχει στα αόρατα και ακατονόμαστα υψώματα τέλειος Αιώνας, που προϋπάρχει. Αυτόν 

δε…. Και προπάτορα και  Βυθό καλούν….ότι υπάρχει αυτός έξω από το χώρο και αόρατος, αιώνιος και 

αγέννητος, σε ησυχία και σε ηρεμία πολύ να έχει ζήσει σε άπειρα έτη. Ότι συνυπάρχει σε αυθτόν η Έννοια, την 

οποία και χάρη και Σιγή ονομάζουν, και ότι εννόησε μόνος ο Βυθός αυτός, να προβάλλει την αρχή όλων και 

όπως κάθε σπέρμα αυτή την προβολή που επενόησε να προβάλλει και να βρίσκεται, σαν σε μήτρα στην Σιγή 

που συνυπάρχει. Αυτή δε να αποδέχεται αυτό το σπέρμα και να γίνεται έγκυος, γεννά τον Νού και όμοιο και 

ίσο στον προβάλλοντα (Βυθό) και μόνο (τον Νου) να χωρά το μέγεθος του Πατέρα. Τον δε Νου καλούν και 

μονογενή και Πατέρα και αρχή όλων. Ότι συμπροβάλλεσθαι δε η Αλήθεια και είναι αυτή η πρώτη και η 

αρχέγονος τετρακτύς, την οποία καλούν και ρίζα των πάντων. Γιατί αυτή είναι ο Βυθός και η Σιγή, έπειτα ο 

Νους και η Αλήθεια. Και αισθανόμενος ο Μονογενής τους λόγους της προβολής του , προβάλλει και αυτός τον 

Λόγο κσαι την Ζωή κσαι είναι ο πατέρας όλων των μελλόντων να γίνουν και αρχή και διαμόρφωση όλου του 

Πληρώματος γίνεται. Από τον Λόγο και την Ζωή λοιπόν, προβάλλεται σε συζυγία ο άνθρωπος και η εκκλησία. 

Και είναι αυτή η αρχέγονος ογδοάδα, ρίζα και υπόσταση των πάντων, με τέσσερα ονόματα για αυτούς να 

καλούνται, όπως Βυθό και Νου και Λόγο και Άνθρωπο. 

 

       Αυτό είναι το κυρίως φιλοσοφικό σχήμα του Γνωστικισμού, που πρωτεργάτης ήταν ο «Χριστός» Σίμων ο 

Μάγος και ο οποίος υπήρξε ο κύριος αντίπαλος του Ιησού. Τον Ιησού όμως υποστήριξαν οι Ναζιραίοι και οι 

οποίοι επέβαλαν το τριαδικό δόγμα όπως επιβλήθηκε από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Το τριαδικό δόγμα 

διαμόρφωσε ο Ιωάννης ο θεολόγος που υπήρξε αρχηγός των Ναζιραίων τα χρόνια του Χριστού έως το 82 μ. Χ.  

Αυτός διατύπωσε ότι ο Λόγος σαρξ εγένετο, δηλαδή ότι ο Θεός Λόγος σαρκώθηκε και ήταν ο Ιησούς.                         

  

 

 Αλλά θα επικεντρώσουμε την προσοχή μας πάνω στον Πλάτωνα και τον Χριστό.                                    
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                                      Κεφάλαιο  12ο   
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                               ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΟΣ 

 

Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο παιδοκτόνος , έκαψε όλα τα βιβλία που θεωρήθηκαν  αιρετικά και 

θεωρήθηκαν και βιβλία όπως του Δημόκριτου και του Ηρακλείτου. Ο Παπαρρηγόπουλος αναφέρει49: 

 

      «…ο βασιλεύς εξέδωκε και ίδιον κατά των αντιδιξούντων διάταγμα, εν ω ρητώς ωνόμαζε τον Άρειον μαθητήν 

του Πορφυρείου (σ.σ. Γνωστικού) ενός των οπαδών της νεοπλατωνικής φιλοσοφίας, παρήγγειλε καίειν όλα του 

Αρείου συγγράμματα και επέβαλε την ποινήν του θανάτου κατά παντός φωραθέντος ότι κρύπτει τι των 

συγγραμμάτων τούτων.». 

 

     «…ο βασιληάς εξέδωσε και ιδιαίτερο διάταγμα εναντίον των αντιδοξούντων, στο οποίο ρητά ονόμαζε τον 

Άρειο μαθητή του Πορφυρείου που ήταν ένας από τους οπαδούς την νεοπλατωνικής φιλοσοφίας και 

παρήγγειλε να καούν όλα τα συγγράμματα του Αρείου και επέβαλε την ποινή του θανάτου ενάντια σε όποιον 

δουν ότι κρύβει κάποιο από αυτά τα συγγράμματα.» 

 

     Προφανώς δεν κάηκαν μόνο τα συγγράμματα του Αρείου, αλλά όλα τα αιρετικά συγγράμματα και μαζί με 

αυτά και του Δημόκριτου και του Ηράκλειτου και άλλων. Αυτό αφήρεσε από όλους τους μετέπειτα την 

δυνατότητα να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της φιλοσοφίας στον Χριστιανισμό, καθώς και η επιβολή  του 

δόγματος της ενανθρώπισης του Θεού  από τον αυτοκράτορα, οδήγησε στην παύση της φιλοσοφίας. Την 

μέθοδο της πυράς χρησιμοποίησαν και ο Θεοδόσιος και ο Ιουστινιανός. 

                           ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 

     Η φιλοσοφία καταργήθηκε και η αρχή έγινε από τον Κων/νο, για να την τελειώσουν ο Θεοδόσιος και ο 

Ιουστινιανός.   Ομολογεί50 δε ο Νεκτάριος την οριστική διάσταση Χριστιανισμού και φιλοσοφίας και το αίτιο 

είναι η ταύτιση του ανθρώπου Χριστού με τον θεό, η αποδοχή δηλαδή της ενανθρώπησης, το οποίο είναι 

ανεπίδεκτο φιλοσοφικής συζήτησης : 

 

      «Αλλ’ ουχ ήττον εν αυτή τη πολυειδεί οικιότητι μεταξύ των δύο κόσμων και ιδίως μεταξύ της φιλοσοφίας και 

της Χριστιανικής πίστεως έκειντο τα σπέρματα της οριστικής μεταξύ αυτών διαστάσεως. Την θεμέλιον της 

Χριστιανικής πίστεως κρηπίδα απετέλει το δόγμα της θείας ενανθρωπήσεως του Σωτήρος. Το δε δόγμα τουτον ην 

ανεπίδεκτον φιλοσοφικής συζητήσεως ».   

 

                                                
49 Κων. Παπαρρηγόπουλου, «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τόμος 8, βιβλίο 8, σελ. 170, 
Δημοσιογ. Οραγανισμός Λαμπράκη. 
50 Αγίου Νεκταρίου, «Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι», σελ.212, Β. Ρηγόπουλου 
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     «Αλλά, όχι λιγότερο σε αυτή την πολυειδή οικειότητα μεταξύ των δύο κόσμων και ιδιαίτερα μεταξύ της 

φιλοσοφίας και της Χριστιανικής πίστης, κείτονταν τα σπέρματα της οριστικής διάσπασης αυτών. Το κρυφό 

θεμέλιο της Χριστιανικής πίστης, αποτελούσε το δόγμα της θείας ενανθρώπησης του Σωτήρα. Το δε δόγμα 

αυτό ήταν ανεπίδεκτο φιλοσοφικής συζήτησης». 

      

      Όμως ο Πλάτων προϊδέασε τον Χριστιανισμό, ήταν πρόδρομος και ήταν φιλόσοφος και η φιλοσοφία του 

είναι η αρχή της φιλοσοφίας του Χριστού, αυτής που ο  αυτοκράτορας έσβησε.  

     Αλλά και να δούμε ποια ήταν τα διδάγματα του Χριστού, που ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας 

ανέφερε ότι δεν ήταν ξένα προς τα του Πλάτωνα και των Στωϊκών, αλλά και όχι παντού όμοια; Αυτό συνδέει 

τον πρώτο Χριστιανισμό με την φιλοσοφία. Αναφέρει51:  

 

     «Χριστιανός ευρεθείναι και ευχόμενος και παμμάχως αγωνιζόμενος ομολογώ, ουχ ότι αλλότρια τα Πλάτωνος 

διδάγματα του Χριστού, αλλ΄ ότι ουκ έστι πάντη όμοια, ώσπερ ουδέ τα των άλλων, Στωϊκών τε και ποιητών και 

συγγραφέων. Έκαστος γαρ τις από μέρους του σπερματικού θείου λόγου το συγγενές ορών καλώς εφθέγξατο.» 

 

     «Χριστιανός να ευρεθώ και ευχόμενος και  μαχόμενος ομολογώ, ότι δεν είναι ξένα τα διδάγματα του 

Πλάτωνος με τα διδάγματα του Χριστού, αλλά ότι δεν είναι παντού όμοια, όπως ακριβώς και τα διδάγματα των 

άλλων και των Στωϊκών και των ποιητών και των συγγραφέων. Γιατί καθένας είπε καλώς τις διδαχές, αφού 

είδε από το μέρος του σπερματικού θείου λόγου την συγγένεια». 

  

     Ο Χριστιανισμός καθιέρωσε την άχρονη γέννηση του υιού Θεού Λόγου από τον Πατέρα Θεό  και την 

εκπόρευση του πνεύματος και να δούμε τι η αρχαία Ελληνική φιλοσοφία προετοίμασε σε αυτά τα δόγματα. 

 

 

 

                                    Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΠΡΟΪΔΕΑΖΕΙ 

 

     Του Ηρακλείτου σώθηκαν μόνο αποσπάσματα έργων και είναι βέβαιο ότι έγραψε έργο «περί φύσεως».  

     Αλλά να δούμε  για τον λόγο, Αέτιος Ι7 22 D 303 : 

 

     «Ηράκλειτος το περιοδικόν πυρ αϊδιον, ειμαρμένην δε λόγον εκ της εναντιοδρομίας δημιουργόν των όντων... 

Ηράκ. ουσίαν ειμαρμένης απεφαίνετο λόγον τον διά ουσίας του παντός διήκοντα. Αύτη δ’ εστι το αιθέριον σώμα, 

σπέρμα της του παντός γενέσεως και περιόδου μέτρον τεταγμένης. 

 

                                                
51 Ιουστίνου μάρτυρος, «Απολογία Β΄» 13,2, Αποστολική Διακονία Εκκλησίας Ελλάδας 
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     Ο Ηρ. το περιοδικό πυρ ισχυριζόνταν ότι είναι αιώνιο και ο λόγος είναι ο νομοτελειακός δημιουργός των 

όντων… Ο Ηρ. την πραγματικότητα της νομοτέλειας, αποφαίνονταν ότι είναι ο λόγος, ο οποίος διοικεί  την 

ουσίαν του παντός. Αυτή είναι το αιθέριο σώμα και η οποία είναι σπέρμα της γένεσης του παντός και η οποία 

ορίζει το μέτρο της περιόδου (εκπύρωσης και πύρωσης). 

 

     Αλλά να δούμε τι είπε ο Ηράκλειτος κατά τον Ιππόλυτο, Ιππόλυτος Refut IX 9 : 

 

 Ηράκλειτος μεν ουν φησίν είναι το παν διαιρετόν αδιαίρετον, γενητόν αγένητον, θνητόν αθάνατον, λόγον 

αιώνα, πατέρα υιόν, θεόν δίκαιον. Ουκ εμού, αλλά του λόγου ακούσαντας ομολογείν σοφόν εστιν έν πάντα είναι.     

 

 Ο Ηράκλειτος ισχυρίζονταν λοιπόν, ότι είναι το παν διαιρετό και ταυτόχρονα αδιαίρετο, γενητό και 

αγένητο, θνητό και αθάνατο, λόγος και αιώνας, πατέρας και γιός, θεός και δίκαιο. Όχι εμένα, αλλά αφού 

άκουσαν τον Λόγο, το να ομολογείς ότι είναι ένα τα πάντα είναι σοφό. 

     Διαπιστώνουμε ότι ο Ηράκλειτος πρώτος διατυπώνει ότι ο Λόγος είναι ο δημιουργός των όντων και ο 

οποίος διοικεί τα πάντα και τα διέπει. Αλλά κατά τον Ιππόλυτο, ο Ηράκλειτος παραλλήλισε τον λόγο με τον 

αιώνα και τον πατέρα με τον υιό και επισημαίνουμε ότι η Θεωρία των αιώνων, δηλαδή θεϊκών οντοτήτων, 

πιθανότατα παρεισέφρυσε από τον Μωϋσή και διδάχθηκε στα Ελευσίνεια μυστήρια, στα οποία ανήκαν ο 

Ηράκλειτος και ο Πλάτων. Η πιθανότητα αυτή ισχύει μόνο αν ο όρος Ελωχείμ (ενικός Ελωάχ) που 

χρησιμοποίησε ο Μωϋσής , ερμηνεύτηκε από τους μύστες των μυστηρίων σαν αιώνες . Στην Γένεση ο Μωϋσής 

αναφέρει ότι «εν αρχή εποίησεν Ελωχείμ ουρανόν και γην…».   Αν το ρήμα είναι  «εποίησεν», τότε εποίησε 

(ενοείται ο Θεός) τους Ελωχείμ, τον ουρανό και την γη, ή αν όπως υποστηρίζει ο Τρεμπέλας52 ο όρος Ελωχείμ 

είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπείας που αποδίδεται στο Θεό , τότε εποίησε ο Θεός ουρανό και γη.   

  

        Την θεωρία των αιώνων θα βρούμε και στον Πλάτωνα. Πλάτων «Τίμαιος»,39 

 

     «Εικώ δε επενόει κινητόν τινά αιώνος ποιήσαι, και διακοσμών άμα τον ουρανόν ποιεί μένοντος αιώνος εν ενί 

κατ’ αριθμόν ιούσαν αιώνιον εικόνα, τούτον ον δη χρόνον ωνομάκαμεν». 

 

     «Φυσικά δε επινόησε  να ποιήσει (ο Θεός)  κάποιο κινητό (ουρανό) στον αιώνα και συγχρόνως αφού 

διακόσμησε τον ουρανό, ποιεί αιώνιο εικόνα που την έφερε, του κρατούντα  αιώνα που είναι ένας στον αριθμό 

και αυτόν χρόνο έχουμε ονομάσει». 

 

    Βλέπουμε ότι οι μύστες των Ελευσινείων μυστηρίων γνωρίζουν την έννοια του αιώνα σαν θεϊκή οντότητα 

και παραπέμπουμε στην θεωρία των Γνωστικών ,που ίσως διασαφηνίζει την θεωρία του Μωϋσή. 

  

                                                
52 Π. Τρεμπέλα, Δογματική, β΄ τόμος 



124 
 

 124

     Αυτή την θεωρία των Γνωστικών που θεμελίωσε ο Σίμων ο Μάγος επηρεασμένος από την Εωσφορική 

ανατολή, θα την συνοψίσει ο Ειρηναίος53 και αναφέρθηκε παραπάνω: 

     Στα παραπάνω που παρατέθηκαν και που αναφέρει ο Ειρηναίος ,διαπιστώνουμε ότι για πολλούς 

Γνωστικούς  ο Λόγος  είναι υιός του Βυθού και περιλαμβάνονται στο πλήρωμα των αιώνων.  

     Όμως ο Ηράκλειτος θα αποστασιοποιηθεί από αυτή την γραμμή και θα διατυπώσει ότι ο Λόγος διέπει και 

διοικεί τα πάντα και τα δημιούργησε και δεν διαφέρει αυτό με το Χριστιανικό ότι ο Πατέρας διά του Λόγου 

εποίησε τα πάντα.  

     Αλλά θα δούμε τι ο Πλάτων είπε για τον Υιό Θεό Λόγο 

 

                          Ο ΠΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ 

 

     Ο Ωριγένης στο «κατά Κέλσου» ς VIII, αναφέρει: 

 

     «ου τερατευόμεθα ουν τα περί του Ιησού διηγούμενοι, ουδ’ οι γνήσιοι αυτού μαθηταί τοιούτους ανέγραψαν 

λόγους περί αυτού. Ο δε παντ’ επαγγελόμενος ειδέναι Κέλσος και πολλά των Πλάτωνος παρατιθέμενος εκών 

οίμαι σιωπά τον περί υιού θεού λόγον, τον παρά Πλάτωνι λελεγμένον εν τη προς Ερμείαν και Κορίσκω επιστολή». 

 

     « δεν υπερβάλλουμε λοιπόν όταν διηγούμαστε τα γύρω από τον Χριστό, ούτε οι γνήσιοι μαθητές αυτού, 

έγραψαν τέτοια λόγια για Αυτόν. Ο δε Κέλσος που επαγγέλεται ότι γνωρίζει τα πάντα και αφού παρέθεσε 

πολλά από τον Πλάτωνα, νομίζω ότι εκούσια αποσιωπά αυτό το περί Υιού Θεού Λόγο, που έχει πει ο Πλάτων 

στην επιστολή του προς Ερμεία και Κορίσκο». 

 

     Επίσης στο ίδιο έργο και στο ς  XLVII, αναφέρει: 

 

     «αλλ’ ουδ’ εβουλήθη το παρά Πλάτωνι εν ταις επιστολαίς λελεγμένον, ού εν τοις ανωτέροις εμνήσθημεν, περί 

του διακοσμήσαντος τόδε το παν ως όντος υιόν θεού παραθέσθαι. Ίνα μη και αυτός υπό του Πλάτωνος, ον 

πολλάκις εσέμνυμεν, αναγκασθή παραδέξασθαι ότι ο μεν δημιουργός τούδε του παντός υιός εστι θεού, ο δε 

πρώτος και επί πάσιν θεός πατήρ εστιν αυτού». 

 

     «αλλά δεν θέλησε να παραθέσει αυτό που ο Πλάτωνας είπε στις επιστολές και το οποίο παραπάνω 

υπενθυμίσαμε, περί αυτού που διακόσμησε αυτό το παν ότι είναι όντως Υιός Θεού. Για να μην αναγκασθεί και 

αυτός να παραδεχθεί από τον Πλάτωνα, τον οποίον πολλές φορές εγκωνιάσαμε, ότι ο μεν δημιουργός αυτού 

του παντός, είναι Υιός Θεού, ο δε πρώτος και σε όλα Θεός είναι ο Πατέρας αυτού». 

 

                                                
53 Ειρηναίου επισκόπου Λουγδούνου (Λυών), «Έλεγχος και Ανατροπή της Ψευδωνύμου 
Γνώσεως» 



125 
 

 125

     Διαπιστώσαμε ότι ο Πλάτων διατύπωσε πρώτος τα περί Υιού Θεού Λόγου, τροποποιώντας την μυστική 

θεωρία του Μωϋσή, αφού είχε παρεμβεί ο Ηράκλειτος και ο οποίος διατύπωσε ότι ο Λόγος διοικεί τα πάντα. 

     Θυμηθείτε ότι ο μαθητής του Χριστού Ιωάννης ,διατύπωσε στο ευαγγέλιό του το «εν αρχή ην ο λόγος και ο 

λόγος ην προς τον θεόν και θεός ην ο λόγος». 

 

                       Ο ΠΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΡΟΣΙΤΟ ΦΩΣ    

 

     Αλλά και το απρόσιτο φως δεν είδε μόνο ο Ορφέας και μετέπειτα Χριστιανοί. Το είδε πιθανώς ο 

Ηράκλειτος, αλλά ο Πλάτων στις επιστολές θα μιλήσει περί αυτού. Ο Ωριγένης στο Κατά Κέλσου, ς ΙΙΙ 

αναφέρει: 

 

     «Παλαιοί τοίνυν άνδρες και σοφοί δηλούσθωσαν τοις επίστασθαι δυναμένοις, και δη και Πλάτων ο του 

Αρίστωνος τα περί του πρώτου αγαθού διασημαινέτω εν τίνι των επιστολών και φασκέτω μηδαμώς είναι ρητόν το 

πρώτον αγαθόν, αλλ’ εκ πολλής συνουσίας εγγινόμενον και εξαίφνης οίον από πυρός πηδήσαντος εξαφθέν φως εν 

τη ψυχή».  

 

     «Λοιπόν παλαιοί και σοφοί άνδρες δήλωσαν σε όσους μπορούσαν να επίστανται και μάλιστα και ο Πλάτων 

του Αρίστωνος που επισήμανε σε κάποια των επιστολών του τα περί του πρώτου αγαθού και ισχυρίστηκε ότι 

δεν είναι καθόλου ρητό το πρώτο αγαθό , αλλά από πολλή συνουσία (με τον Θεό) μετέρχεται και ξαφνικά όπως 

από φωτιά αφού πήδησε, άστραψε φως στην ψυχή». 

 

     Νομίζω ότι παρείχαμε χωρία συγγένειας της φιλοσοφίας του Πλάτωνος με την του Χριστού, αυτή που οι  

αυτοκράτορες προσπάθησαν να σβήσουν. Βέβαια οι δύο φιλοσοφίες δεν ομοίαζαν σε όλα. Επί παραδείγματι ο 

Χριστός δεν αποδέχονταν την μετεμψύχωση όπως ο Πλάτων. 

 

 

           

                                            Κεφάλαιο 13ο  

                         ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ 

       Ο Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου (σημερινής Λυών), θα γράψει τον δεύτερο αιώνα το έργο «Έλεγχος και 

Ανατροπή της Ψευδωνύμου Γνώσεως». Αυτή η ψευδώνυμη γνώση θα προλεχθεί από τον Παύλο και δεν είναι 

άλλη από τον Γνωστικισμό, την θεωρία των Αιώνων (που είναι θεότητες) και την οποία αντιπάλεψε ο 

Χριστιανισμός , μέσα σε αντιφάσεις, όντας και αυτός στην αρχή Γνωστικιστικός. Στις Πράξεις των Αποστόλων 

16,4 αναφέρεται ότι όπως διέρχονταν ο Παύλος και οι μαζί με αυτόν τις πόλεις, παρέδιδαν σε αυτούς να 
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φυλάσσουν τα δόγματα που ήταν κρυμμένα από τους Αποστόλους και τους Πρεσβύτερους που ήσαν στην 

Ιερουσαλήμ . Αυτά τα δόγματα θα προσπαθήσουμε να εξιχνιάσουμε. 

 Ο Παύλος στην προς Κορινθίους Α ,́2,7 αναφέρει ότι:  

 «αλλά λαλούμεν σοφίαν Θεού εν μυστηρίω, την αποκεκρυμένην, ήν προώρισεν ο Θεός προ των αιώνων εις 

δόξαν ημών, ήν ουδείς των αρχόντων του αιώνος τούτου έγνωκεν. Ει γαρ έγνωσαν, ουκ αν τον Κύριον της δόξης 

εσταύρωσαν. 

«αλλά μιλάμε την σοφία του Θεού  στα μυστήρια, που έχει κρυφτεί , την οποία προόρισε ο Θεός πριν από τους 

Αιώνες για την δική μας θεώρηση, την οποία κανείς δεν γνώρισε από τους άρχοντες αυτού του αιώνος. Γιατί 

εάν την γνώρισαν δεν θα ήταν δυνατό να σταυρώσουν τον Κύριο της θεώρησης αυτής. (προσοχή!! Το κείμενο 

ερμηνεύεται κατά λέξη) .  

 Ο Παύλος στην επιστολή του προς Τιμόθεο Α’ 20, αναφέρει να φυλάξει αυτός την παρακαταθήκη και να 

αποτρέψει τις βέβηλες κενοφωνίες και αντιθέσεις της ψευδωνύμου γνώσεως, την οποία μερικοί την 

επαγγέλθηκαν και αστόχησαν γύρω από την πίστη.  

                                   Η «ΨΕΥΔΩΝΥΜΗ» ΓΝΩΣΗ 

                       (ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 Αυτή την θεωρία των Γνωστικών που θεμελίωσε ο Σίμων ο Μάγος επηρεασμένος από την Εωσφορική 

ανατολή, θα την συνοψίσει ο Ειρηναίος54: 

                           ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΣΙΜΩΝ Ο ΜΑΓΟΣ 

        Στα χρόνια που έζησε ο Ιησούς, πέντε Χριστοί αυτοαποκλήθηκαν, που είναι ο ίδιος ο πραγματικός ο 

Ιησούς, ο Θευδάς, ο Ιούδας, ο Δοσίθεος και ο Σίμων ο Μάγος.  Ο Κλήμης Ρώμης αναφέρει55:   

       «Επιβάντος δε μού της γης και ξενίαν θηρωμένου, έμαθον ότι Πέτρος τις λεγόμενος, του εν Ιουδαία 

εισφανέντος ανδρός του σημεία και τέρατα πεποιηκότος ο δοκιμώτατος υπάρχων μαθητής, αύριον Σίμωνι τω από 

Γιτθών Σαμαρεί ζήτησιν ποιείται λόγων.». 

            «Αφού δε επιβιβάστηκα στην γη και αφού έτυχα φιλοξενίας, έμαθα ότι κάποιος Πέτρος λεγόμενος, ο 

πιο κατάλληλος μαθητής, του άνδρα που φάνηκε μέσα στην Ιουδαία και που κάνει σημεία και τέρατα, 

προβαίνει σε ζήτηση την επαύριο του Σίμωνα του Σαμαρείτη από την πόλη των Γιτθών, ένεκα των 

κυρηγμάτων του.». 

                                                
54 Ειρηναίου επισκόπου Λουγδούνου (Λυών), «Έλεγχος και Ανατροπή της Ψευδωνύμου 
Γνώσεως» 
55 Κλήμεντος Ρώμης, «Ομιλία Α΄» ,ΧV 
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           Ο Κλήμης στο ίδιο έργο στοXXII, αναφέρει: 

       «Σίμων ούτος πατρός μεν έστιν Αντωνίου, μητρός δε Ραχήλ, Σαμαρεύς το έθνος, από Γιτθών κώμης…. 

Ούτος, εν Αλεξανδρεία τη προς Αίγυπτον γεγονώς, Ελληνική παιδεία πάνυ εξασκήσας εαυτόν και μαγεία πολύ 

δυνηθείς και φρενωθείς, θέλει νομίζεσθαι ανωτάτη τις είναι δύναμις και αυτού του τον κόσμον κτίσαντος Θεού. 

Ενίοτε και Χριστόν εαυτόν αινισσόμενος, Εστώτα προσαγορεύει…..αντί του όντος Χριστού ημών εαυτόν 

αγορεύει.». 

       «Αυτός ο Σίμων είναι γιός του Αντωνίου και της Ραχήλ, στο έθνος Σαμαρείτης, από την κώμη των 

Γιτθών….. Αυτός όταν πήγε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ασκήθηκε στην Ελληνική παιδεία που μπόρεσε 

αρκετή να φθάσει και να καταλάβει, θέλει να νομίζεται ότι είναι κάποια ανώτατη δύναμη και προέρχεται από 

αυτόν τον θεό που έκτισε τον κόσμο. Μερικές φορές υπαινίσσεται τον εαυτό του Χριστό, και τον 

προσαγορεύει Εστώτα…. Αντί του πραγματικού Χριστού του δικού μας, τον εαυτό του αγορεύει Χριστό.».  

       Δείτε και την απόκριση του Πέτρου στον Σίμωνα τον Μάγο, που αντιδιαστέλλεται με τους θεούς του 

Πλάτωνα 56:  

       «Ο Κύριος ημών ούτε θεούς είναι εφθέγξατο παρά τον κτίσαντα τα πάντα, ούτε θεόν είναι ανηγόρευσεν, Υιόν 

δε θεού του τα πάντα διακοσμήσαντος τον ειπόντα αυτόν ευλόγως εμακάρισεν.». 

       «Ο Κύριός μας δεν ανέφερε ότι υπάρχουν θεοί δίπλα από αυτόν που έκτισε τα πάντα, ούτε ανέφερε ότι 

είναι θεός, Υιό θεού που διακόσμησε τα πάντα και που είπε αυτόν (Υιό) εύλογα μακάρισε.». 

       Αλλά να αρχίσουμε να εξετάζουμε τι πίστευε ο Σίμων, ο Κλήμης αναφέρει57: 

       «Σίμων σήμερον, καθά συνετάξατο, έτοιμός εστιν από των γραφών επί πάντων ελθών αποδεικνύειν, μη 

τούτον είναι Θεόν ανώτατον, ός ουρανόν έκτισεν και γην και πάντα τα εν αυτοίς, αλλά άλλόν τινα άγνωστον και 

ανώτατον , ως εν απορρήτοις όντα Θεόν θεών. Ός δύο έπεμψεν θεούς, αφ’ ών ο μεν είς εστιν ο κόσμον κτίσας, ο 

δε έτερος ο τον νόμον δούς. Και ταύτα μηχανάται λέγειν, όπως τον των ένα μόνον μελλόντων σέβειν Θεόν, ός 

ουρανόν έκτισεν και γην, την ορθήν προσελκύση πίστιν.».  

       «ο Σίμων σήμερα, σύμφωνα με αυτά που ανέφερε, είναι έτοιμος να αποδείξει από τις γραφές αφού 

αναφέρθηκε σε όλα, ότι δεν είναι αυτός ο ανώτατος Θεός, ο οποίος έκτισε τον ουρανό και την γη και όλα όσα 

υπάρχουν μέσα σε αυτά, αλλά (υποστηρίζει) άλλον κάποιο άγνωστο ανώτατο (Θεό), ο οποίος είναι όντως Θεός 

θεών στα απόρρητα. Αυτός (ο Θεός) έστειλε δύο θεούς, από τους οποίους ο μεν ένας είναι αυτός που έκτισε 

τον κόσμο και ο άλλος αυτός που έδωσε τον νόμο. Και αυτά μηχανεύεται να λέγει, όπως τον ένα μόνο από του 

δύο να σεβόμαστε θεό στο μέλλον, που είναι αυτός που έκτισε τον ουρανό και την γη και να προσελκύσει (έτσι 

τους ανθρώπους) στην ορθή πίστη.».   
                                                
56 Κλήμεντος Ρώμης, «Ομιλία Ις΄» XV 
57 Κλήμεντος Ρώμης, «Ομιλία Γ΄» ΙΙ 
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       Αλλά να δούμε τον Επιφάνιο επίσκοπο Σαλαμίνας Κύπρου, τι λέει58 το 390 περίπου μ. Χ. για τον Σίμωνα:  

       «Σίμωνος γίνεται του μάγου πρώτη αίρεσις από Χριστού και δεύρο αρξαμένη….Τον πατέρα έλεγεν εαυτόν 

τοις Σαμαρείταις, Ιουδαίοις δε έλεγεν είναι τον υιόν, παθόντα δε μη πεπονθέναι. Αλλά δοκήσει μόνον….. 

Εν εκάστω ουρανώ μετεμορφούμην, φησίν, κατά την μορφήν των εν εκάστω ουρανώ ίνα λάθω τας αγγελικάς μου 

δυνάμεις και κατέλθω επί την Έννοιαν, ήτις εστίν αύτη η και Προύνικος και Πνεύμα Άγιον καλουμένη, δι’ ής τους 

αγγέλους έκτισα, οι δε άγγελοι τον κόσμον έκτισαν και τους ανθρώπους. Είναι δε ταύτην την Ελένην εκείνην την 

πάλαι, δι’ ήν οι Τρώες και οι Έλληνες εις μάχην ήλθον….. 

 Διά γαρ την άνωθεν δύναμιν (ήν Προύνικόν φασιν, ήτις παρ’ άλλαις αιρέσεσι Βαρβηρώ ήτοι Βαρβηλώ καλείται), 

το κάλλος αυτής εμφαίνουσαν εις οίστρον άξασαν αυτούς, και διά τούτο πεμφθείσαν εις συλαγωγίαν των 

αρχόντων των τον κόσμον κτισάντων, τους αυτούς αγγέλους εις πόλεμον δι’ αυτήν ήκειν, αυτήν δε μηδέν 

πεπονθέναι, αλληλοκτονίας δε αυτούς εις εαυτούς εργάσασθαι παρασκευάσαι δ’ ήν ενέβαλεν εις αυτούς προς 

εαυτήν επιθυμίαν.». 

       «Γίνεται η πρώτη που άρχισε από τον Χριστό και μετά αίρεση του Σίμωνα του μάγου… Αποκαλούσε τον 

εαυτό του πατέρα στους Σαμαρείτες, στους Ιουδαίους έλεγε ότι είναι ο υιός που έπαθε χωρίς να πάθει. Αλλά 

φαινομενικά (έπαθε)-δοκήσει-….  

Σε κάθε δε ουρανό μεταμορφωνόμουνα, ισχυρίζεται, στις μορφές που υπάρχουν σε κάθε ουρανό, για να 

ξεφύγω της προσοχής από τις αγγελικές μου δυνάμεις και να κατεβώ στην Έννοια, που είναι αυτή που καλείται 

Προύνικος και Πνεύμα Άγιο , με την οποία έκτισα τους αγγέλους , οι δε άγγελοι έκτισαν τον κόσμο και τους 

ανθρώπους. Είναι δε αυτή η Ελένη η παλιά για την οποία η οι Έλληνες και οι Τρώες πολέμησαν…  

Για την άνωθεν δύναμη (που ισχυρίζονται ότι καλείται Προύνικος και η οποία σε άλλες αιρέσεις καλείται 

Βαρβηρώ ήτοι Βαρβηλώ), το κάλλος που είχε αυτή αφού οδήγησε σε έλξη αυτούς (τους αγγέλους)  και για 

αυτό προσπάθησαν να την βιάσουν οι άρχοντες που έκτισαν τον κόσμο αυτό (άγγελοι), αυτούς τους αγγέλους 

έφθασε σε πόλεμο γι’ αυτή, αυτή δε δεν έπαθε τίποτε, να σκοτωθούν μεταξύ τους μηχανεύτηκε, βάζοντας σε 

αυτούς την επιθυμία για αυτήν.».  

      Πάρα κάτω ο Σίμων θα διδάξει κατά τον Επιφάνιο59:  

       «Ονόματα δε τινα ο αυτός υποτίθεται αρχών τε και εξουσιών, ουρανούς τε διαφόρους, φησί, καθ’ έκαστον δε 

στερέωμα και ουρανόν δυνάμεις τινάς υφηγείται και ονόματα  βαρβαρικά τούτοις εκτίθεται. Μη άλλως δε 

δύνασθαι σώσεσθαί τινα, ει μη αν μάθοι ταύτην την μυσταγωγίαν και τας τοιαύτας θυσίας τω Πατρί των όλων διά 

των αρχών και εξουσιών προσφέρειν. Είναι δε τον αιώνα τούτον από αρχών και εξουσιών, φησί, της κακίας εν 

ελαττώματι κατασκευασμένον. Φθοράν δε υφηγείται σαρκός και απώλειαν, μόνον ψυχών δε κάθαρσιν και τούτων 
                                                
58 Επιφανίου Σαλαμίνας Κύπρου, «Πανάριον», βιβλίο Α΄, 2, Κατά Σιμωνιανών   
59 Επιφανίου, «Πανάριο», βιβλίο Α΄, 4, Κατά Σιμωνιανών 
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ει διά της πεπλανημένης γνώσεως εν μυσταγωγία κατασταίεν. Και ούτως άρχεται των Γνωστικών καλουμένων η 

αρχή.». 

        «Κάποια δε ονόματα και των αρχών και των εξουσιών αυτός υποθέτει και ισχυρίζεται ότι υπάρχουν 

διαφορετικοί ουρανοί, σε κάθε δε στερέωμα και ουρανό αφηγείται ότι υπάρχουν κάποιες δυνάμεις και 

παραθέτει ονόματα βαρβαρικά σε αυτές. Και δεν μπορεί διαφορετικά να σωθεί κάποιος, εκτός αν ήθελε μάθει 

αυτήν την μυσταγωγία και τέτοιες θυσίες να προσφέρει στον Πατέρα των όλων διά μέσου των αρχών και των 

εξουσιών. Και ισχυρίζεται ότι είναι ο αιώνας αυτός (πατέρας) προέρχεται από τις αρχές και εξουσίες και είναι 

κατασκευασμένος με κακία και ελάττωμα. Αφηγείται δε για την φθορά της σάρκας και την απώλεια και την 

κάθαρση των ψυχών , μόνο εάν με την δική του πλανημένη γνώση θα μπορούσε να γίνει με μυσταγωγία. Και 

έτσι αρχίζει η αρχή αυτών που καλούνται Γνωστικοί.». 

       Ο Σίμων λοιπόν θεωρεί τον Θεό Πατέρα, ότι έχει κακία και ελάττωμα και έφτιαξε τον κόσμο στον οποίο 

υπάρχει το κακό. Ο Αιώνας αυτός προέρχεται από τους αγγέλους (αρχές και εξουσίες) και γίνεται πρωτεργάτης 

του Γνωστικισμού, του κυρίου αντιπάλου του Χριστιανισμού, που και αυτόν ο «Χριστός» Σίμων καθιέρωσε. 

Παρακάτω ο Επιφάνιος διευκρινίζει και αναφέρει60: 

      «Ει τοίνυν ποιητής ουρανού και γης υπάρχει ο Θεός ο Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μάτην τα 

πάντα τω συκοφάντη Σίμωνι είρηται, το υπό αγγέλων τον κόσμον εν ελαττώματι γεγενήσθαι και τα άλλα πάντα, 

όσα δαιμονών ο πλάνος τω κόσμω παραλαλών εισηγήσατο και απάτην τισίν ενεποίησεν τοις υπ’ αυτού 

απατημένοις.». 

  

        «Εάν λοιπόν ο ποιητής του ουρανού και της γης είναι ο Θεός ο Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, 

μάταια όλα όσα λέγει ο Σίμων, που εισηγείται ότι από τους αγγέλους ο κόσμος γεννήθηκε με ελάττωμα και όλα 

τα άλλα, όσα  λέει ο πλάνος και διαβάλλων τον κόσμο και σε κάποιους απάτη έκανε, σε αυτούς που 

απατήθηκαν από αυτόν.   

 

            Ο ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

 

       Ο Γνωστικισμός λοιπόν δημιουργήθηκε τα χρόνια του Ιησού, αλλά θα εξετάσουμε αν προϋπήρχαν ίχνη του 

, ακόμα από τον Μωϋσή. Στην Γένεση αναφέρεται , στην Ιουδαϊκή έκδοση: 

                                                
60 Επιφανίου, «Πανάριο», βιβλίο Α΄, 6, Κατά Σιμωνιανών 
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 «εν αρχή εποίησεν Ελωχείμ ουρανόν και γην…».  

       Αν το ρήμα είναι  «εποίησεν», τότε εποίησε (εννοείται ο Θεός) τους Ελωχείμ, τον ουρανό και την γη, ή αν 

όπως υποστηρίζει ο Τρεμπέλας61 ο όρος Ελωχείμ είναι πληθυντικός μεγαλοπρεπείας που αποδίδεται στο Θεό , 

τότε εποίησε ο Θεός ουρανό και γη. 

     Όμως ο όρος Ελωχείμ σημαίνει Αιώνες και συνεπώς η Γνωστική θεωρία ξεκινά από αυτόν και θα κάνει 

ρήση και ο Ηράκλειτος: 

        Ηράκλειτος μεν ουν φησίν είναι το παν διαιρετόν αδιαίρετον, γενητόν αγένητον, θνητόν αθάνατον, λόγον 

αιώνα, πατέρα υιόν, θεόν δίκαιον. Ουκ εμού, αλλά του λόγου ακούσαντας ομολογείν σοφόν εστιν έν πάντα είναι.     

       Ο Ηράκλειτος ισχυρίζονταν λοιπόν, ότι είναι το παν διαιρετό και ταυτόχρονα αδιαίρετο, γενητό και 

αγένητο, θνητό και αθάνατο, λόγος και αιώνας, πατέρας και γιός, θεός και δίκαιο. Όχι εμένα, αλλά αφού 

άκουσαν τον Λόγο, το να ομολογείς ότι είναι ένα τα πάντα είναι σοφό. 

       Διαπιστώνουμε ότι ο Ηράκλειτος πρώτος διατυπώνει ότι ο Λόγος είναι ο δημιουργός των όντων και ο 

οποίος διοικεί τα πάντα και τα διέπει. Αλλά κατά τον Ιππόλυτο, ο Ηράκλειτος παραλλήλισε τον λόγο με τον 

αιώνα και τον πατέρα με τον υιό και επισημαίνουμε ότι η Θεωρία των αιώνων, δηλαδή θεϊκών οντοτήτων, 

πιθανότατα παρεισέφρυσε από τον Μωϋσή και διδάχθηκε στα Ελευσίνεια μυστήρια, στα οποία ανήκαν ο 

Ηράκλειτος και ο Πλάτων. Η πιθανότητα αυτή ισχύει μόνο αν ο όρος Ελωχείμ (ενικός Ελωάχ) που 

χρησιμοποίησε ο Μωϋσής , ερμηνεύτηκε από τους μύστες των μυστηρίων σαν αιώνες. 

                                         ΟΙ ΔΟΚΙΤΕΣ 

       Πολλοί Γνωστικοί, πίστευαν ότι ο Χριστός ήταν ο Υιός Θεός Λόγος που Γεννήθηκε από τον πατέρα Βυθό 

με κύηση της Σιγής και κατέβηκε από τον ουρανό που υπήρχε, στην γή να σώσει την ανθρωπότητα. Αυτοί 

ισχυρίζονταν ότι δεν ήταν άνθρωπος αλλά το φάσμα του και οι άνθρωποι νόμιζαν (εδόκουν) ότι είναι  

άνθρωπος (δοκίτες). 

       Ο Παύλος στην προς Γαλάτας 24,1 αναφέρει: 

       «…ανέβην (εις τα Ιεροσόλυμα) δε κατά αποκάλυψιν. Και ανεθέμην αυτοίς το ευαγγέλιον ό κηρύσσω εν τοις 

έθνεσι, κατ’ ιδίαν δε τοις δοκούσι, μήπως εις κενόν τρέχω ή έδραμον…. 

……από δε των δοκούντων είναι τι, οποιοί ποτέ ήσαν ουδέν μοι διαφέρει. Πρόσωπον Θεός ανθρώπου ου 

λαμβάνει. Εμοί γαρ οι δοκούντες ουδέν προσανέθεντο…. 

                                                
61 Π. Τρεμπέλα, Δογματική, β΄ τόμος 
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…….και γνόντες την χάριν την δοθείσάν μοι, Ιάκωβος και Κηφάς και Ιωάννης, οι δοκούντες στύλοι είναι, δεξιάς 

έδωκαν εμοί και Βαρνάβα κοινωνίας, ίνα εμείς εις τα έθνη, αυτοί δε εις περιτομήν.». 

       «…..ανέβηκα (στα Ιεροσόλυμα) κατά αποκάλυψη. Και μου ανέθεσαν αυτοί να κυρήττω το ευαγγέλιο που 

κυρήττω στα έθνη, ιδιαίτερα στους δοκίτες , μήπως στο κενό τρέχω…… 

        …..από τους δοκίτες υπάρχει κάτι, ποιοί κάποτε ήσαν δεν με ενδιαφέρει. Ο Θεός ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ. Κατ’ εμένα οι δοκίτες δεν πρόσθεσαν τίποτε…… 

         …..και αφού γνώρισαν την χάρη που μου δόθηκε, ο Ιάκωβος και ο Κηφάς (Πέτρος) και ο Ιωάννης, που οι 

δοκίτες πιστεύουν ότι είναι στύλοι (της εκκλησίας) , δεξί μου χέρι έδωσαν τον Βαρνάβα να έχω επικοινωνία, 

για να (διδάξουμε) εμείς τα έθνη, αυτοί δε να (διδάξουν) του περιτμημένους (Εβραίους κλπ). 

         Διαπιστώνεται από τα παραπάνω, ότι ο Παύλος δεν πίστευε ότι ο Θεός παίρνει πρόσωπο ανθρώπου, 

δηλαδή αυτό ήταν φαινόμενο και όχι πραγματικό. Αλλά αν δεν πείθεσθε δείτε το χωρίο από την προς 

Εβραίους,Α,1: 

       «Πολυμερώς και πολυτρόπως  πάλαι ο Θεός λαλήσας τοις πατράσιν  εν τοις προφήταις, επ’ εσχάτου των 

ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν υιώ, όν έθηκεν κληρονόμον πάντων, δι’ ού και του αιώνας εποίησεν.» 

         « Πολυμερώς και με πολλούς τρόπους ο Θεός αφού μίλησε στους Πατέρες με τους Προφήτες, στις 

έσχατες τούτες μέρες μίλησε σε μας διά μέσου του Υιού, τον οποίο έθεσε κληρονόμο πάντων, μέσω του οποίου 

ποίησε και τους Αιώνες.». 

        Βλέπετε λοιπόν την καθαρή θέση του Παύλου γύρω από την θεωρία των Αιώνων και αν ο Παύλος ήταν 

πράγματι δοκίτης. Αλλά!!! Δείτε και πάλι στην  προς Εβραίους ΙΑ, 1: 

       « Εστι δέ πίστις ελπιζομένων υπόστασις , πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Εν ταύτη γαρ εμαρτύρησαν οι 

πρεσβύτεροι. Πίστει νοούμεν κατηρτίσθαι τους αιώνας ρήματι Θεού, εις το μη φαινομένων τα βλεπόμενα 

γεγονέναι.». 

        «Είναι δε η πίστη, υπόσταση αυτών που ελπίζουμε, έλεγχος πραγμάτων που δεν βλέπουμε. Για αυτήν 

μαρτύρησαν οι παλιότεροι. Με πίστη εννοούμε ότι έχουν καταρτισθεί οι Αιώνες με ρήση του Θεού, ώστε τα μη 

φαινόμενα να έχουν γίνει ορατά.». 

      Ο Παύλος πέθανε περίπου το 67 μ.Χ. και ο Δοκιτισμός είχε κυριεύσει τον Χριστιανισμό. Ο Ιωάννης, 

αρχηγός των Ναζιραίων , μύστης των Ελευσινείων μυστηρίων, πολύ αργότερα θα διαμορφώσει τον 

Χριστιανισμό. 

                               Η ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
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       «Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ήν ο Λόγος……..και ο Λόγος σαρξ εγένετο και 

εσκήνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός, πλήρης χάριτος και 

αληθείας….». 

       «Αρχικά ήταν ο Λόγοςκαι ο Λόγος αναφέρεται στον Θεό και Θεός ήταν ο Λόγος…. και ο Λόγος 

σαρκώθηκε και κατασκήνωσε αναμεσά μας και είδαμε την δόξα του, δόξα σαν μονογενούς (υιού) από τον 

Πατέρα, με πλήρη χάρη και αλήθεια…». 

        Ο αρχηγός των Ναζιραίων Ιωάννης, αποκάλεσε μονογενή Υιό τον Ιησού και απέκλεισε την γέννηση και 

προβολή άλλων Αιώνων και ταύτισε τον άνθρωπο Ιησού με τον Θεό.  Αυτό το δόγμα επέβαλλε με φωτιά και 

τσεκούρι ο  παιδοκτόνος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος. Ο Άγιος Νεκτάριος θα πει, ότι το δόγμα αυτό είναι 

ανεπίδεκτο οποιασδήποτε φιλοσοφικής συζήτησης και έκτοτε επήλθε  το τέλος της φιλοσοφίας. 

       Την θεωρία των Αιώνων, μόνο η θεωρία του σηγγραφέα «ΤΟ ΙΔΙΟΝ» αντικαθιστά και παίρνει την θέση 

της κοσμοθεωρίας.  

 

                        ΓΝΩΣΤΙΚΟΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ      

 

     Η γνώση γύρω από τους Αιώνες, περί των θεοτήτων δηλαδή, είναι ίδιον μόνο των μυημένων. Ο Αιών, 

προέρχεται από το αεί ών και παντοτινός ων είναι ο Θεός.  

 

     Ο Μωϋσής στην Γένεση, θα αναφέρει ότι «Εν αρχή εποίησεν Ελωχείμ ουρανόν και γην» και ο όρος 

Ελωχείμ είναι οι Αιώνες . 

     Η θεωρία των Αιώνων θα διδαχθεί στα Ελευσίνεια μυστήρια και ο Χριστός θα διδάξει ότι είναι ο Υιός Θεός 

Λόγος, ο Αιώνας δηλαδή που προβλήθηκε από τον Θεό Πατέρα που οι Γνωστικιστές αποκαλούν Βυθό. 

     Ο Μάξιμος ο Ομολογητής ,στα σχόλια στο «Περί Θείων Ονομάτων» του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη θα 

αναφέρει στο κεφ. Ζ σελ. 282, εκδ. Γρηγ. Παλαμάς:  

     «Ο μεν ουν εν τω σκότω της αγνοίας κατά τον απόστολον, ων, υπό της πλάνης αυτής σαλευόμενος, 

περιφέρεται παντί ανέμω της κυβείας των ανθρώπων, ώσπερ οι εν πελάγει κλυδωνιζόμενοι (και ταύτα γαρ φησίν 

ο Απόστολος) και νομίζει τους γνωστικούς μαίνεσθαι, ως και ο Φήστος έφη τω Παύλω κηρύττοντι την θείαν 

γνώσιν, «μαίνει Παύλε». Ο γνωστικός και τω όντι Χριστιανός, άτε τη αληθεία γνους Χριστόν και δι’ αυτού την 

θεογνωσίαν κτησάμενος, την ενιαίαν λέγω της αληθείας γνώσιν (ενιαία δέ εστιν η απλή και ασύνθετος γνώσις), 

εξέστηκε μεν του κόσμου, μη ων εν τη κοσμική των απίστων γνώμη και πλάνη, εαυτόν δε γινώσκει νήφοντα και 

απηλλαγμένον της πολυπλανούς απιστίας, διό και καθ’ εκάστην μέραν αποθνήσκουσιν υπέρ της αληθείας , ου 

μόνον μέχρι θανάτου κινδυνεύοντες εκάστοτε διά την αλήθειαν, αλλά και τη αγνοία τελευτώντες πάντοτε, τη δε 

γνώσει ζώντες και Χριστιανοί μασρτυρούμενοι».                        

     «Αυτός που ζει στο σκότος της άγνοιας κατά τον Απόστολο, όντας έχει σαλευθεί από την πλάνη, 

περιφέρεται όπως κάθε άνεμος από την απάτη των ανθρώπων, όπως εκείνοι που κλυδωνίζονται στο πέλαγος 
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(και επειδή αυτά είπε ο Απόστολος), και νομίζει ότι οι Γνωστικοί μαίνονται, όπως και ο Φήστος είπε στον 

Παύλο που κήρυττε την θεία γνώση , «τρελλάθηκες Παύλε». Ο γνωστικός και πράγματι Χριστιανός, που στην 

πραγματικότητα έχει γνωρίσει τον Χριστό, και δι’ αυτού την θεογνωσία έχει αποκτήσει, λέω την ενιαία γνώση 

της αλήθειας (ενιαία είναι η απλή και ασύνθετη γνώση), απέδρασε από τον κόσμο, μη έχοντας την κοσμική 

γνώμη και πλάνη των απίστων, γνωρίζει δε τον εαυτό του σε κατάνυξη και απαλλαγμένο από την 

πολυπλανεμένη απιστία. Γι’ αυτό και κάθε μέρα πεθαίνουν υπέρ της αλήθειας, όχι μόνο όταν κινδυνεύουν 

μέχρι θανάτου κάθε φορά για την αλήθεια, αλλά και με άγνοια πεθαίνουν πάντοτε, αφού ζουν στην γνώση και 

ονομάζονται Χριστιανοί.».      

     Αυτό το εισαγωγικό τμήμα, μιλά για Γνωστικούς Χριστιανούς. Αυτός ήταν ο πρώϊμος Χριστιανισμός. 

     Θα παρακολουθήσετε αποσπάσματα από τον Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, από το «Περί Θείων Ονομάτων» 

και από τα «Σχόλια εις τα του Διονυσίου», του Μαξίμου του Ομολογητού. Ο Μάξιμος αποφάνθηκε και είπε ότι 

πρόκειται για τον όντως Διονύσιο συγγραφέα του ανωτέρου έργου. 

 

               Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙ 

 

     Στην &VI κεφ Α, σελ 28, εκδ.Πουρνάρα ο Διονύσιος γράφει: 

     «….ως Θεόν Θεών, ως Κύριον Κυρίων, ως Άγιον Αγίων, ως αιώνιον, ως όντα, και ως αιώνων αίτιον.» 

     Ο Θεός λοιπόν είναι το αίτιο των Αιώνων. 

     Στην &Χ, κεφ. Β, σελ 52: 

     «Και μέτρον εστί των όντων, και αιών ,και υπέρ αιώνα, και προ αιώνος.».      

     Στην &ΙV, κεφ. Ε, σελ 134: 

     «…αρχή και μέτρον αιώνων και χρόνων οντότης, και αιών των όντων. Χρόνος των γινομένων, το είναι τοις 

οπωσούν ούσι, γένεσιν τοις οπωσούν γινομένοις. Εκ του όντος, αιών, και ουσία, και ον, και χρόνος, και γένεσις 

και γινόμενον. Τα εν τοις ούσιν όντα…… διό και βασιλεύς λέγεται των αιώνων…… αυτός γαρ εστίν ο αιών των 

αιώνων, ο υπάρχων προ των αιώνων. Αναλαβόντες ουν είπωμεν, ότι πάσι τοις ούσι και τοις αιώσι το είναι παρά 

του προόντος. Και πας μεν αιών και χρόνος εξ αυτού, παντός δε και αιώνος και χρόνου και παντός οπωσούν 

όντος, ο προών αρχή και αιτία…». 

     (Ο Θεός είναι) αρχή και μέτρο των αιώνων και οντότητα των χρόνων και Αιώνας είναι των όντων. Είναι 

χρόνος αυτών που γίνονται, είναι το Είναι των όντων που υπάρχουν, είναι η γένεση αυτών που γίνονται. 

Πραγματικά Αιώνας (είναι) και ουσία και και ον και χρόνος και γένεση και γινόμενο. Τα όντα που 

υπάρχουν……γι’ αυτό και λέγεται βασιλέας των Αιώνων……. Γιατί αυτός είναι ο Αιώνας των Αιώνων, που 

υπάρχει πριν τους Αιώνες. ….Επικεφαλαιώνοντας  θα πούμε, ότι σε όλα τα όντα και τους Αιώνες, το Είναι 

τους προέρχεται από το προόν. Και κάθε μεν Αιώνας και χρόνος προέρχεται από Αυτόν, καθενός δε και Αιώνα 

και χρόνου και οποιουδήποτε όντος, είναι ο Προαιώνιος και η αρχή και η αιτία.» 

      Παρακάτω ο Διονύσιος θα πεί , ότι ο Θεός από το αυτοείναι είναι Αιώνας. 
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      Διαπιστώνετε λοιπόν ότι τα πρώϊμα χρόνια του Χριστιανισμού, κυριαρχούσε η θεωρία των Αιώνων, που 

δίδαξε ο Ιησούς και ασφαλώς όχι όπως οι Γνωστικιστές που ξεκινούν από τον Σίμωνα τον μάγο και 

αποδέχονται τον δυϊσμό, δηλαδή ότι το κακό είναι Θεός και δημιούργησε τον κόσμο με ατέλειες.   

             

                                    Ο ΜΑΞΙΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙ     

 

     Και ενώ ο Διονύσιος έζησε στα χρόνια των Αποστόλων, ο Μάξιμος έζησε τον 6ο αιώνα και θα αναφέρουμε 

αποσπάσματα από τα σχόλια, εκδ. Γρηγ. Παλαμά, σελ. 36, κεφ Α.  

     « πριν γαρ τα νοητά παραχθήναι, άτινά εισίν αιώνες, και προ πάσης ετέρας κτίσεως, ……». 

     «γιατί πριν παραχθούν τα νοητά , τα οποία είναι οι Αιώνες, και προ…..» 

     «αιώνιον μεν φασί τον των αιώνων ποιητήν και τω όντι αιώνα, ει γε ο αεί ών αυτός εστίν, όθεν και αιών 

λέγεται. Αιώνιον δε εστίν ουκ αυτός ο αιών, αλλά το αιώνος μετέχον…». 

     «Αιώνο μεν ισχυρίζονται ότι είναι ο ποιητής των Αιώνων και που είναι πράγματι Αιώνας, εάν βέβαια ο 

πάντοτε ων είναι αυτός, από όπου και Αιών λέγεται. Αιώνιο δε είναι όχι αυτός ο ίδιος ο Αιών, αλλά αυτό που 

συμμετέχει του Αιώνος…». 

     Σελ. 82, κεφ Β: 

     «Μέτρον εστί των όντων, επειδή τα πάντα εν αυτώ πεπέρασται, και αιών μάλιστα  δικαίως αν λέγοιτο. Ει γαρ 

αιών λέγεται, οιονεί αεί ών, αυτός εστίν ο αεί ών. …. Ποιητής δε αιώνων, άτε των αγγέλων ποιητής. Αθάνατοι 

γαρ ούτοι, και η αθανασία, παράτασις, αειζωΐα, αιών, αλλ’ ου χρόνος, ατελεύτητος και αεί εσόμενος, λέγεται. Ου 

κατά τούτο λέγεται αιών, κατά τον χρόνον τον τέλος έχοντα, αλλά κατά το αεί ων, εις αιώνας τέλος ουκ έχοντας.». 

     «Είναι μέτρο των όντων, επειδή τα πάντα είναι πεπερασμένα μέσα του, και Αιώνας μάλιστα θα λεγόταν 

δίκαια. Γιατί αν λέγεται Αιώνας, πάντοτε παντοτινά ων, αυτός είναι ο παντοτινός ων….Ποιητής των Αιώνων 

(είναι), δηλαδή των αγγέλων ποιητής. Γιατί αυτοί είναι αθάνατοι, και η αθανασία είναι παράταση και πάντοτε 

ζωΐα και Αιώνας αλλά όχι χρόνος, δεν τελειώνει και πάντοτε έρχεται , έτσι λέγεται αυτός. Δεν λέγεται γι’αυτό 

Αιώνας, για τον χρόνο που έχει τέλος, αλλά για το πάντοτε ων , και οι Αιώνες δεν έχουν τέλος».  

     Παρακάτω ο Θεός λέγεται άχρονος και ποιητής του χρόνου. 

 

                                    ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

    Οι άγγελοι λοιπόν είναι οι Αιώνες και ο Θεός   Πατέρας είναι ποιητής των Αιώνων και των όντων.  

     Ο Ιωάννης ο Θεολόγος θα ταυτίσει τον Ιησού με τον Υιό Θεό Λόγο και θα αναφέρει ότι ο Θεός Πατέρας 

διά του Λόγου εποίησε τα πάντα. Στέρησε λοιπόν την δυνατότητα να δημιούργησε κάποιος κατώτερος Θεός 

τον κόσμο και προσδιόρισε το τρισυπόστατο του Θεού. 

     Από την άλλη μεριά, οι Εωσφοριστές υποστήριξαν ότι ο δημιουργός του κόσμου είναι ένας ατελής κακός 

Θεός, υποστήριξαν δηλαδή τον δυϊσμό, ενώ οι Γνωστικοί τω όντι Χριστιανοί, δέχονται τον Πατέρα διά του 

Υιού μετά του Πνεύματος ότι δημιούργησαν τον κόσμο εκ του μηδενός. Σε ένα μόνο διαφωνούμε. Στην 

ταύτιση του Ιησού με τον Υιό Θεό Λόγο.  
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                                           Κεφάλαιο 14ο  

 

                                        ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ    

 

 

            Πως η προσωκρατική φιλοσοφία κατέληξε στο τριαδικό δόγμα; Δηλαδή πως από το 600 π.Χ. 

εξελίχθηκε μέχρι το 400 μ. Χ, όπου εκεί γύρω παγιώθηκε το τριαδικό δόγμα και καταργήθηκαν οι φιλοσοφικές 

σχολές; Αυτά θα δούμε στην σύντομη αυτή επισκόπηση και θα διατυπωθούν οι θέσεις της νέας Δογματικής. 

     Στο Ελληνικό ρεύμα σκέψης, παρεμβλήθηκε η από ανατολή προβολή του δυϊσμού, της αντίθεσης καλού –

κακού η οποία εκεί είχε θεοποιηθεί. Ο Ελληνισμός είχε διατυπώσει ένα θεό και στα μυστήρια δεχόταν την 

πτώση του ανθρώπου, ως αιτία του κακού που υπήρχε στον κόσμο. Όμως η ανατολική παρεμβολή, έφερε τις 

αιρέσεις που ξέσπασαν στον Ελληνικό χώρο και τελικά ,την βίαιη επιβολή του επικρατούντος Χριστιανικού 

δόγματος. 

 

                   Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ   

 

      Υπό του  Σέξτου Εμπειρικού62 θα καθορισθεί ότι σύμφωνα με μερικούς, η έρευνα των αδήλων και η 

αποδοχή τους σύμφωνα με την επιστήμη, είναι το δόγμα : 

 

«… καθ’ ό δόγμα είναι φασί τινες την τινι πράγματι των κατά τας επιστήμας ζητουμένων αδήλων συγκατάθεσιν.» 

 

       Από τον ίδιο63 θα καθορισθεί ότι Δογματική είναι αποδοχή και παραδοχή πράγματος, η οποία φαίνεται ότι 

δυναμώνει με επαγωγή και κάποια απόδειξη: 

 

 «δογματική δε εστιν υπόληψις παραδοχή πράγματος δι’  αναλογισμού ή τινος αποδείξεως κρατύνεσθαι 

δοκούσα.» 

 

     Όπως αναφέρει ο Παν. Τρεμπέλας για την έννοια του όρου δόγμα64, η λέξη παράγεται από το ρήμα δοκώ 

και σήμαινε στους αρχαίους απόφανση αυθεντική που ενέχει υποχρεωτικό κύρος, είτε στην επιστήμη είτε στο 

                                                
62 Σέξτου Εμπειρικού, «Πυρρώνειες Υποτυπώσεις», 15, εκδόσεις Ζήτρος 
63  Σέξτου Εμπειρικού, «Πυρρώνειες Υποτυπώσεις»,147,   Ζήτρος 
64 Παναγιώτη Τρεμπέλα, «Δογματική», σελ. 3, Αδελφότης Θεολόγων ο «Σωτήρ» 
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κράτος. Έτσι στους φιλοσόφους πριν τον Χριστό, γίνεται χρήση της λέξης για να δηλωθούν φιλοσοφικά 

αξιώματα ή πρακτικές, υποχρεωτικά για τους οπαδούς της φιλοσοφικής σχολής. 

     Τα αξιώματα αυτά ή δόγματα, ονόμασαν οι αρχαίοι αρχάς. Ο Αριστοτέλης θα αναφέρει65  ότι το  ειδέναι και 

η επιστημονική γνώση συντελούνται με όλες τις μεθόδους, που αποβλέπουν να καθορίσουν τις αρχές ή τα αίτια 

των όντων ή τα στοιχεία και μάλιστα νομίζουμε ότι γνωρίζουμε το καθένα, όταν γνωρίσουμε τα αίτια και τις 

αρχές μέχρι τα στοιχεία και είναι φανερό ότι όταν πρόκειται για την επιστήμη περί φύσεως , πρέπει να 

προσπαθήσουμε να ορίσουμε πρώτα τις αρχές: 

 

     «Επειδή το ειδέναι και το επίστασθαι συμβαίνει περί πάσας τας μεθόδους, ών εισίν αρχαί ή αίτια ή στοιχεία, 

εκ του ταύτα γνωρίζειν (τότε γαρ οιόμεθα γιγνώσκειν έκαστον, όταν τα αίτια γνωρίσωμεν τα πρώτα και τας αρχάς 

τας πρώτας και μέχρι των στοιχείων), δήλον ότι και περί φύσεως επιστήμης πειρατέον διορίσασθαι πρώτον τα 

περί τας αρχάς.»   

      

     Ο Αριστοτέλης θα πεί66 ότι είναι ανάγκη να θέσουμε μία αρχή ή περισσότερες και αν πρόκειται για μία, ήτοι 

την ακινησία ορίζουμε όπως ο Παρμενίδης πρώτος και ο Μέλισσος, ή ότι κινείται αυτή, όπως λέγουν οι 

Φυσικοί, άλλοι όταν λένε ότι ο αέρας είναι η πρώτη αρχή, άλλοι το νερό.. 

 

     «Ανάγκην δ’ ήτοι μίαν είναι την αρχήν ή πλείους, και ει μίαν, ήτοι ακίνητον, ως φησί Παρμενίδης και 

Μέλισσος, ή κινουμένην, ώσπερ οι φυσικοί, οι μεν αέρα φάσκοντες είναι οι δ’  ύδωρ την πρώτην αρχήν.» 

     Διαπιστώνουμε ότι η ανάγκη της επιστημονικής προσέγγισης, μας οδηγεί στα δόγματα ή αξιώματα ή αρχές. 

     Αλλά όπως σημειώνει ο Τρεμπέλας67 , το δόγμα αφού διατήρησε τον χαρακτήρα της αυθεντίας, πλέον στην 

εκκλησιαστική γλώσσα δηλώνει τις από Θεού αποκαλυφθείσες αλήθειες για την σωτηρία των ανθρώπων. 

     Στο σημείο αυτό θα αναφέρομε ότι ο Βασίλειος παρατηρεί68: 

 

     «άλλο δόγμα και άλλο κήρυγμα. Το μεν γαρ σιωπάται τα δε κυρήγματα δημοσιεύεται» .  

 

     Επίσης αναφέρεται στο ίδιο:  

 

      «προδήλως δόγματα ονομάζων τας μυστηριώδης του Χριστιανισμού αληθείας , τας εις μόνους τους μυημένους 

ανακοινουμένας».  

 

     Ποια λοιπόν ήταν τα δόγματα που ανακοινώνονταν μόνο στους μυημένους, αφού οι οικουμενικές σύνοδοι 

ήταν δημόσιες; Μήπως οικουμενικές σύνοδοι διαμόρφωσαν διαφορετικά δόγματα; Ο  Φιλόσοφος Άγιος 

                                                
65 Αριστοτέλους, «Ακρόασις περί Φύσεως» ή «Περί Φύσεως» ορθότερα, 184a ,1,  Κάκτος 
66 Αριστοτέλους, «Ακρόασις περί Φύσεως» ή «Περί Φύσεως», 184b,15, Κάκτος    
67 Π. Τρεμπέλα, «Δογματική», σελ. 5,  
68 Μ. Βασιλείου, Επιστολή 24, «Δογματική», σελ. 5 
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Ιουστίνος (2ος αιώνας) ο μάρτυρας, αναφέρει69 ότι υπάρχει σύνταγμα στους Χριστιανούς, ενάντια σε όλες τις 

αιρέσεις (που ανεφύησαν μέχρι αυτόν),  

 

     «έστι δε ημίν και σύνταγμα κατά πασών των γεγενημένων αιρέσεων συντεταγμένον, ώ βούλεσθε εντυχείν, 

δώσομεν.».  

 

     Επίσης αναφέρει70 ότι οι αιρετικοί δεν κοινωνούν με τα ίδια δόγματα των φιλοσόφων, κάνοντας άμεση 

μνεία γιά φιλοσοφικά δόγματα των Χριστιανών .  

 

      «(οι αιρετικοί Μαρκιωνιστές) Χριστιανοί καλούνται, όν τρόπον και οι ου  κοινωνούντες των αυτών δογμάτων 

τοις φιλοσόφοις το επικατηγορούμενον όνομα της φιλοσοφίας κοινόν έχουσιν.». 

 

     Αλλά και ποια ήταν τα διδάγματα του Χριστού, που ο Άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας ανέφερε 

ότι δεν ήταν ξένα προς τα του Πλάτωνα και των Στωϊκών, αλλά και όχι παντού όμοια; Αναφέρει71:  

 

     «Χριστιανός ευρεθείναι και ευχόμενος και παμμάχως αγωνιζόμενος ομολογώ, ουχ ότι αλλότρια τα Πλάτωνος 

διδάγματα του Χριστού, αλλ΄ ότι ουκ έστι πάντη όμοια, ώσπερ ουδέ τα των άλλων, Στωϊκών τε και ποιητών και 

συγγραφέων. Έκαστος γαρ τις από μέρους του σπερματικού θείου λόγου το συγγενές ορών καλώς εφθέγξατο.» 

 

                                 Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 

     Αργότερα απορρίφθηκε η φιλοσοφία και το δόγμα της ενανθρώπησης ήλθε. 

     Αλλά στον Χριστό πείσθηκαν  και φιλόσοφοι και φιλόλογοι και απλοί άνθρωποι και αναρωτιέται κανείς 

πως αν δεν είχε φιλοσοφικά επιχειρήματα. Ο Ιουστίνος αναφέρει72:  

 

       «Χριστώ δε, τω και υπό Σωκράτους από μέρει γνωσθέντι (λόγος γαρ ήν και έστιν ο εν παντί ων, και διά των 

προφητών προειπών τα μέλλοντα γίνεσθαι και δι’  αυτού ομοιοπαθούς γινομένου και διδάξαντος ταύτα), ου 

φιλόσοφοι ουδέ φιλόλογοι μόνον επείσθησαν….».    

 

     Την φιλοσοφία που ο Άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρεύς (2ος Αιώνας) θα ορίσει ότι ο φιλόσοφος αγαπά την 

αλήθεια ,όμως την φιλοσοφία θα παραμερίσει αργότερα η θρησκεία, αναφέρει73:  

 

     «φιλεί δε και αγαπά την αλήθεια ο φιλόσοφος, εκ του θεράπων είναι γνήσιος δι’  αγάπην ήδη φίλος 

νομισθείς.». 
                                                
69 Ιουστίνου μάρτυρος, «Απολογία Α΄»,26,8, Αποστολική Διακονία Εκκλησίας Ελλάδας  
70  Ιουστίνου μάρτυρος, «Απολογία Α΄» ,26,6, Αποστολική Διακονία Εκκλησίας Ελλάδας   
71 Ιουστίνου μάρτυρος, «Απολογία Β΄» 13,2, Αποστολική Διακονία Εκκλησίας Ελλάδας 
72 Ιουστίνου μάρτυρος, «Απολογία Β΄» 10,7, Αποστολική Διακονία Εκκλησίας Ελλάδας 
73 Κλήμεντος Αλεξανδρέως, «Στρωματείς Β΄», Χ,15, Αποστολική Διακονία Εκκλησίας Ελλάδας 
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  Προπαιδεία η Ελληνική και η φιλοσοφία η από θεού, θα αναφέρει74 ο Κλήμης φθάνει στους ανθρώπους, 

όπως πέφτει η βροχή: 

      «Καταφαίνεται τοίνυν προπαιδεία η Ελληνική συν και αυτή φιλοσοφία θεόθεν ήκειν εις ανθρώπους ου κατά 

προηγούμενον, αλλ’ όν τρόπον οι υετοί  καταρρήγνυνται εις την γην την αγαθήν και την κοπρίαν και τα δώματα.».   

 

     Αλλά και στα μαθήματα που έκαναν οι πρώτοι Χριστιανοί, θα αναφέρει75 ο Κλήμης ότι η σοφία είναι η 

επιστήμη των θείων, των ανθρωπίνων και των αιτίων τους : 

 

       «Αλλ’  ως τα εγκύκλια μαθήματα συμβάλλεται προς φιλοσοφίαν την δέσποιναν αυτών, ούτω και φιλοσοφία 

Αυτή προς σοφίας κτήσιν συνεργεί. Έστι γαρ η μεν φιλοσοφία επιτήδευσις σοφίας , η σοφία δε  επιστήμη των 

θείων και ανθρωπίνων και των τούτων αιτίων.» 

 

     Πάλι ο Κλήμης θα αναφέρει76 την φιλοσοφία ζήτηση της αλήθειας της φύσης των όντων, προπαιδεία 

Χριστού και ο Χριστός είπε  «εγώ είμαι η αλήθεια»: 

 

       «Φαμέν δε τοίνυν ενθέδε γυμνώ λόγω την φιλοσοφίαν ζήτησιν έχειν περί αληθείας και της των όντων φύσεως 

(αλήθεια δε αύτη περί της ης ο κύριος αυτός είπεν «εγώ ειμί η αλήθεια») την τε αυ προπαιδείαν της εν Χριστώ 

αναπαύσεως γυμνάζειν τον νουν και διεγείρει την σύνεσιν αγχίνοιαν γεννώσαν ζητητικήν φιλοσοφίας αληθούς.» 

 

     Αυτή την φιλοσοφία, που τόσο χρησιμοποίησαν οι πρώτοι Χριστιανοί και συνοδοιπορεύονταν, Θα την 

ξεχάσουν εν τέλει οι ύστερα Χριστιανοί.  Αιτία ήταν το ξέσπασμα των αιρέσεων και η συμπόρευση των 

αιρετικών με την φιλοσοφία. Ο Παπαρρηγόπουλος αναφέρει77 ότι τον 6ο αιώνα, ο Ιωάννης Φιλόπονος 

υποστήριξε, ότι από τις άτομες (θα δούμε παρακάτω τι είναι αυτές), προέρχονται τρεις διαφορετικές ουσίες για 

την Αγία Τριάδα και είναι και μία κοινή: 

 

      «Αλλά και εν αυτή τη έκτη εκατονταετηρίδι, ο Ιωάννης ο Φιλόπονος εκ της Αριστοτελικής φιλοσοφίας ήντλησε 

τας περί δογμάτων μονοφυσιτικάς πλάνας και ιδίως περί της Αγίας Τριάδος. Έλεγε δε «ταύτα λαβών την αφορμήν 

από των Αριστοτελικών. Ο γαρ Αριστοτέλης φησίν ότι εισί των ατόμων και μερικαί ουσίαι και μία κοινή. Ούτως 

ουν και ο Φιλόπονος έλεγεν ότι εισί τρεις μερικαί ουσίαι επί της Αγίας Τριάδος  και έστι μία κοινή.».».  

 

      Νομίζουμε ότι αυτή η πλάνη υποστηρίχτηκε και πιο πριν από τον Άρειο, πιστεύουμε ότι παρερμηνεύτηκε ο 

Αριστοτέλης, ο οποίος αναφέρει78  ότι η ουσία των όντων είναι μία:  

 

                                                
74 Κλήμεντος Αλεξανδρέως, «Στρωματείς Α΄», VΙΙ,10, Αποστολική Διακονία Εκκλησίας Ελλάδας 
75 Κλήμεντος Αλεξανδρέως, «Στρωματείς Α΄», V,15, Αποστολική Διακονία Εκκλησίας Ελλάδας 
76 Κλήμεντος Αλεξανδρέως, «Στρωματείς Α΄», V,10, Αποστολική Διακονία Εκκλησίας Ελλάδας 
77 Κων. Παπαρρηγόπουλου, «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τόμος 10, βιβλίο 9, σελ. 55, δημ. Οργανισμός 
Λαμπράκη 
78 Αριστοτέλους, «Ακρόασις περί Φύσεως», 185a, 21, Κάκτος 



139 
 

 139

     «αρχή δε οικειοτάτη πασών, επειδή πολλαχώς λέγεται το όν, πως λέγουσιν οι λέγοντες είναι έν τα πάντα, 

πότερον ουσίαν τα πάντα ή ποσά ή ποια , και πάλιν πότερον ουσίαν μίαν τα πάντα, οίον άνθρωπον ένα ή ίππον 

ένα ή ψυχήν μίαν, ή ποιόν έν δε τούτο, οίον λευκόν ή θερμόν ή των άλλων τι των τοιούτων.».  

 

     Αλλά ο Άγιος Νεκτάριος θα αναφέρει79 για την αίρεση του Αρείου: 

 

      «Αύτη δε είναι η μερίς, η περιαγαγούσα εμμέσως ή τουλάχιστον παρασκευάσασα διά των ποικίλων αυτής 

φιλοσοφικών συζητήσεων, την πρώτην μεγάλην εμφύλιον έριν του Χριστιανισμού, την αίρεσιν του Αρείου…».   

 

     Ομολογεί80 δε ο Νεκτάριος την οριστική διάσταση Χριστιανισμού και φιλοσοφίας και το αίτιο είναι η 

ταύτιση του ανθρώπου Χριστού με τον θεό, η αποδοχή δηλαδή της ενανθρώπησης, το οποίο είναι ανεπίδεκτο 

φιλοσοφικής συζήτησης : 

 

      «Αλλ’ ουχ ήττον εν αυτή τη πολυειδεί οικιότητι μεταξύ των δύο κόσμων και ιδίως μεταξύ της φιλοσοφίας και 

της Χριστιανικής πίστεως έκειντο τα σπέρματα της οριστικής μεταξύ αυτών διαστάσεως. Την θεμέλιον της 

Χριστιανικής πίστεως κρηπίδα απετέλει το δόγμα της θείας ενανθρωπήσεως του Σωτήρος. Το δε δόγμα τουτον ην 

ανεπίδεκτον φιλοσοφικής συζητήσεως ».     

     

      Την φιλοσοφία ιδίως την Νεοπλατωνική, χρησιμοποίησαν και πριν του Αρείου αιρέσεις ,όπως των 

Γνωστικών και των Μανιχαίων κλπ. Εμείς τα δόγματα των αρχαίων που δεν ήταν ξένα (αλλότρια) στο Χριστό 

πρέπει να δούμε και μετά να καταπιαστούμε με τις άλλες δοξασίες , αλλά κυριότερα να ορίσουμε την 

δογματική, που θα ενώσει τον αρχαίο, με τον νέο (Χριστιανικό) και τον σημερινό κόσμο (την θεωρία που 

διαμόρφωσε ο συγγραφέας).   

 

        ΘΕΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Η  ́ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ;  

 

     «Παραδοσιακά81 o Χριστιανισμός διδάσκει φυσικά ότι ο κόσμος μας είναι το καλό δημιούργημα ενός αληθινού 

θεού. Όμως οι γνωστικοί δεν είχαν αυτή την άποψη. Σύμφωνα με ευρύ φάσμα γνωστικών82 ομάδων, ο θεός που 

δημιούργησε τον κόσμο δεν είναι ο μοναδικός θεός και δεν είναι καν ο παντοδύναμος ή παντογνώστης θεός. 

Είναι μία ελάσσων, κατώτερη και συχνά αδαής θεότητα. Πως μπορεί κανείς να κοιτάζει αυτόν τον κόσμο και να 

τον αποκαλεί καλό; Οι γνωστικοί έβλεπαν τις καταστροφές γύρω τους… και δήλωναν ότι ο κόσμος δεν είναι 

καλός. Όμως έλεγαν δεν μπορούσαν να ρίξουν το φταίξιμο στον θεό…..Σύμφωνα με αυτούς (σ.σ. τους 

γνωστικούς) μύθους, η υπέρτατη θεότητα είναι παντελώς απόμακρη…Αυτό το θεϊκό όν παρήγαγε πολλούς 

απογόνους γνωστούς ως αιώνες…ήταν πνευματικές οντότητες. Αρχικά υπήρχε μόνο αυτό το θεϊκό βασίλειο, στο 

                                                
79 Αγίου Νεκταρίου, «Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι», σελ.75, Β. Ρηγόπουλου. 
80 Αγίου Νεκταρίου, «Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι», σελ.212, Β. Ρηγόπουλου 
81 Κασέρ-Μάϊερ-Βουρστ, «Το Ευαγγέλιο του Ιούδα», σελ 100, National Geografic 
82 Οι γνωστικοί υπήρχαν ήδη τον 1ο μ. Χ. αιώνα 
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οποίο κατοικούσαν ο θεός και οι αιώνες. Όμως συνέβη μία κοσμική καταστροφή κατά την οποία ένας από τους 

αιώνες εξέπεσε, οδηγώντας στην δημιουργία άλλων θεϊκών όντων, τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους έξω από 

την θεϊκή σφαίρα. Αυτά τα ελάσσονα θεϊκά όντα δημιούργησαν τον υλικό κόσμο μας….». 

     Όπως αναφέρει ο Τρεμπέλας83 θεμελιώδες δόγμα του Γνωστικισμού ήταν, ότι ο δημιουργός του κόσμου δεν 

ήταν ο ύψιστος και αγαθός θεός, αλλά ήταν κάποιος κατώτερος θεός, που ήταν ανταγωνιζόμενος προς τον 

αγαθό ή ίσως μη εχθρικά διακείμενος. 

      Όπως αναφέρει ο Δ. Κούτουλας84: 

 

       « Οι μεταγενέστεροι Γνωστικοί (τέλη 1ου αρχές 2ου αιώνα) έκαναν τους ακόλουθους συνειρμούς για 

εξηγήσουν την καταστροφή του Ισραήλ από τους Ρωμαίους: α) Αν οι προφήτες … που προέβλεπαν αποκατάσταση 

του Ισραήλ έπεσαν έξω. Και β) αν οι Αποκαλυπτικοί συγγραφείς που προέβλεψαν την Βασιλεία του θεού και την 

«Ημέρα του Κυρίου» οδήγησαν το Ισραήλ στον αφανισμό ΚΑΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΣΙΩΠΗΣΕ, δηλ. ο Θεός της Παλαιάς 

Διαθήκης , ο Δημιουργός του Κόσμου, ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ ΘΕΟΣ, που κοροϊδεύει τους ανθρώπους!»   

 

    Ο Ωριγένης θα αναφέρει85 ότι τα πεπτωκότα πνεύματα έγιναν ψυχές, είχαν δηλαδή στην δημιουργία την 

δυνατότητα  να ενσαρκωθούν σε υλικό σώμα και η πρόσληψη του σώματος ήταν τιμωρία για να εξαγνισθούν. 

     Βλέπουμε λοιπόν στον γνωστικισμό την θεωρία του εκπεσόντος πνεύματος που δημιούργησε θεϊκά όντα και 

αυτά τα ελάσσονα όντα τον κόσμο. Οι γνωστικοί θα διδάξουν την ύπαρξη καλού και κακού, αλλά και οι 

Μανιχαίοι υποστήριξαν ότι δύο αρχές υπάρχουν και ο Σουϊδας αναφέρει86:  

 

       « (Μάνης) ός του Εμπεδοκλέους ηγάπησεν αίρεσιν , δύο αρχάς λέγων αντικειμένας αλλήλαις…Βραχμάν87 ην 

το γένος (σ.σ. ο Μάνης) διδάσκαλον δε έσχε (είχε) Βουδδάν (Βούδδα) τον πρώην καλούμενον Τερέβινθον ». 

     

 Για τον Εμπεδοκλή ο Σιμπλίκιος θα γράψει88: 

 

      «ούτος δε τα μεν σωματικά στοιχεία ποιεί τέτταρα, πυρ και αέρα και ύδωρ και γην, αϊδια μεν όντα, πλήθει και 

ολιγότητι μεταβάλλοντα κατά την σύγκρισιν και διάκρισιν, τας δε κυρίως αρχάς, υφ’  ων κινείται ταύτα, φιλίαν 

και νείκος».  Διαπιστώνουμε ότι ο Εμπεδοκλής θεώρησε δύο τις αρχές, την αγάπη και το μίσος και τον δυϊσμό 

αυτόν ενστερνίστηκε ο Μάνης (που ήταν Πέρσης), οι δε γνωστικοί θα εισάγουν την αντίθεση, με την θεωρία 

του εκπεσόντος αγγέλου. 

 

     Η Elaine Pagels αναφέρει89: « Ο Βαλεντίνος (σ.σ. Γνωστικός) … διηγείται πως ο κόσμος δημιουργήθηκε όταν 

η Σοφία, η Μητέρα του παντός, τον γέννησε με πόνο (τον κόσμο). Τα τέσσερα στοιχεία τα οποία, σύμφωνα με 
                                                
83 Π. Τρεμπέλα, «Εγκυκλοπαίδεια Θεολογίας, σελ. 7, Αδελφότης Θεολόγων «ο Σωτήρ» 
84 Διαμαντή Κούτουλα, «Οι Γνωστικοί και ο Αρχέγονος Χριστιανισμός, σελ. 130, Δίον 
85 Π. Τρεμπέλα, «Εγκυκλοπαίδεια Θεολογίας, σελ. 16, Αδελφότης Θεολόγων «ο Σωτήρ» 
86 Λεξικό του Σουϊδα, 11ος  αιώνας, λήμμα Μάνης, Θύραθεν εκδόσεις 
87 Η θεωρία του κακού θεού, έχει ανατολική προέλευση, Βραχμάν είναι ο Βραχμανιστής. Διαβάστε περί του 
Περσικού Ζωροαστρισμού και της πάλης μεταξύ του καλού Θεού Ωρομάσδη και του κακού Αριμάν. 
88 Σιμπλίκιος , «Φυσικά», 25 , 21, «Εμπεδοκλής», 28, Κάκτος 
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τους Έλληνες φιλοσόφους συνιστούσαν τον κόσμο - γη , αέρας, φωτιά και νερό – είναι συμπαγείς μορφές των 

εμπειριών της «έτσι (κατά τον Βαλεντίνο) η γη προέκυψε από την σύγχυσή της , το νερό από τον τρόμο της, ο 

αέρας από την παγίωση της λύπης της, ενώ η φωτιά… ήταν έμφυτη σε όλα αυτά τα στοιχεία… ως άγνοια 

κρυμμένη μέσα στις τρεις αυτές δυστυχίες.» .». Εδώ βλέπουμε την άμεση σχέση των γνωστικών με τον 

Εμπεδοκλή. 

 

                                   ΤΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ 

 

     Τι ήταν οι άγγελοι, να συμβουλευτούμε τον Ιουστίνο90: 

      

      «(ο θεός) την μεν των ανθρώπων και των υπό τον ουρανόν πρόνοιαν αγγέλοις, ους επί τούτοις έταξε, 

παρέδωκεν. Οι δ’ άγγελοι, παραβάντες τήνδε την τάξιν ,γυναικών μίξεσιν ηττήθησαν και παίδας ετέκνωσαν, οί 

εισίν οι λεγόμενοι δαίμονες. Και προσέτι το ανθρώπειον γένος εδούλωσαν. Τα μεν διά μαγικών γραφών, τα δε διά 

φόβων και τιμωριών, ων επέφερον, τα δε διά διδαχής θυμάτων και θυμιαμάτων91 και σπονδών, ων ενδεείς 

γεγόνασιν μετά το πάθεσιν επιθυμιών δουλωθήναι. Και εις ανθρώπους φόνους , πολέμους, μοιχείας, ακολασίας 

και πάσαν κακίαν έσπειραν.». 

 

      Οι άγγελοι κατά τον Ιουστίνο παρέβηκαν την τάξη, εξέπεσαν και αναμίχθηκαν με γυναίκες ανθρώπων και 

έκαναν παιδιά. Με μαγικές γραφές, τιμωρίες και φόβους που έφεραν στους ανθρώπους που έγιναν φτωχοί μετά 

από την υποδούλωσή τους στα πάθη. Και έσπειραν μεταξύ των ανθρώπων φόνους, πολέμους, μοιχείες, κακίες 

και ακολασίες. Φυσικά αυτοί οι άγγελοι δεν ήταν πνεύματα, αλλά είχαν την ιδιότητα του ανθρώπου αφού 

ετέκνωσαν γυναίκες ανθρώπων. 

 

                                 ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΤΕΣ, Η ΠΑΛΗ ΚΑΛΟΥ-ΚΑΚΟΥ 

 

     Αλλά σχετικά με τους Γνωστικούς ο Ιουστίνος αναφέρει92:  

 

     «Μαρκίωνα δε τινά Ποντικόν, ός και  νυν έτι έστι διδάσκων τους πειθομένους, άλλον τινά νομίζειν μείζονα 

του θεού δημιουργόν. Ος κατά παν γένος ανθρώπων διά της των δαιμόνων συλλήψεως πολλούς πεποίηκε 

βλασφημίας λέγειν και αρνείσθαι τον ποιητήν τούδε του παντός θεόν, άλλον δε τινά ονομάζων, ως όντα μείζονα, 

τα μείζονα παρά τούτον ομολογείν πεποιηκέναι.». 

 

      Ο Μαρκίων δηλαδή,  έκανε θεό ανώτερο (σ.σ. προφανώς τον Εωσφόρο που ίσως είναι ο Γιαχβέ ή ο 

Ιαλνταμπαώθ) και αρνούνταν τον ποιητή θεό και δημιουργό.  

                                                                                                                        
89 Elaine Pagels, «Τα Γνωστικά Ευαγγέλια», σελ. 206, Ενάλιος  
90 Ιουστίνου, «Απολογία Β΄» 5,3 
91 Ιουστίνου, «Απολογία Α΄» 26.5 
92 Ιουστίνου «Απολογία Α΄», 26, 5. 
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     Η Elaine Pagels θα αναφέρει για τον Μαρκίωνα93: « Ο Μαρκίων κατέληξε πως πρέπει να υπάρχουν δύο 

διαφορετικοί θεοί. Οι περισσότεροι Χριστιανοί καταδίκασαν αυτήν την άποψη ως διαρχική και συστήθηκαν ως 

ορθόδοξοι ομολογώντας την πίστη τους σε ένα Θεό, που είναι και «Πατέρας Παντοκράτορας» και «Ποιητής 

ουρανού και γης». 

     Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι Γνωστικιστές και οι Μανιχαίοι αποδέχονταν σαν αιώνια την πάλη μεταξύ 

καλού και κακού και ότι αιτία του κόσμου ήταν ένας ατελής (κακός) θεός, ο εκπεσών άγγελος.  

    

        ΟΙ «ΑΓΓΕΛΟΙ» ΚΑΙ Ο ΕΚΠΕΣΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΑ             

 

     Αλλά αναφέραμε τα χωρία του Ιουστίνου, για να δείξουμε ότι οι άγγελοι δεν ήταν πνεύματα, αλλά 

άνθρωποι που αναμίχθησαν με γυναίκες και έκαναν παιδιά και αφαιρούμε έτσι την δυνατότητα στον Εωσφόρο 

ή τον Γιαχβέ, να είναι ένας ατελής και κακός δημιουργός, αφού είναι ανθρώπινα όντα και κτίσματα. Αλλά 

δείτε και ένα χωρίο της Γένεσης94 και θα έχετε υπ’  όψη ότι πρόκειται για μετάφραση των 70ήκοντα ,συνεπώς 

οι υιοί θεού που αναφέρονται ίσως είναι οι «άγγελοι»95 και όπως αναφέρεται οι υιοί θεού παντρεύθηκαν 

γυναίκες ανθρώπων και ήσαν στην γη οι γίγαντες96 οι άνθρωποι οι ονομαστοί: 

       

        «Και εγένετο ηνίκα ήρξαντο οι άνθρωποι πολλοί γίνεσθαι επί της γης, και θυγατέρες εγεννήθησαν αυτοίς. 

Ιδόντες οι υιοί θεού τας θυγατέρας των ανθρώπων ότι καλαί εισίν, έλαβον εαυτοίς γυναίκας από πασών ων 

εξελέγξαντο. Και είπε κύριος ο θεός. Ου μη καταμείνη το πνεύμα μου εν τοις ανθρώποις τούτοις εις τον αιώνα διά 

το είναι αυτούς σάρκας… οι δε γίγαντες ήσαν επί της γης εν ταις ημέραις εκείναις. Και μετ’ εκείνο, ως αν 

εισεπορεύοντο οι υιοί του θεού προς τας θυγατέρας των ανθρώπων, και εγεννώσαν εαυτοίς. Εκείνοι ήσαν οι 

γίγαντες οι από αιώνος , οι άνθρωποι οι ονομαστοί.». 

 

        Οι γίγαντες, οι άνθρωποι οι ονομαστοί, ήταν στην γη τις ημέρες εκείνες, τι άλλο από εξωγήϊνοι ήταν; Από 

ανθρώπους που είχαν εγκαταλείψει την γη όταν έφθασαν σε μία  τελείωση σε προηγούμενο πολιτισμό και 

αποίκησαν στο σύμπαν σε άλλους αστερισμούς; Και μεταξύ τους ο εκπεσών, ο Εωσφόρος, το τάγμα των 

πεπτωκότων που ακολούθησαν την πτώση του ανθρώπου στην γη, όταν αυτή έγινε ; Και μετά από ένα 

συμπαντικό πόλεμο μεταξύ των εκπεσμένων αγγέλων και των ορθά στεκομένων, ηττήθηκε ο Εωσφόρος και 

κατέφυγε στην γη;  

    Στο σημείο αυτό να πούμε ,το ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν ήταν μόνοι, και δανειζόμαστε97 ένα άλλο χωρίο της 

Γένεσης: 

 

      «Και έγνω Κάϊν την γυναίκα αυτού και συλλαβούσα έτεκεν τον Ενώχ. Και ήν οικοδομών πόλιν….».   

 
                                                
93 Elaine Pagels, «Τα Γνωστικά Ευαγγέλια», σελ 82, Ελάνιος 
94 Μωϋσέως, «Γένεσις», κεφ. ΣΤ΄ 1, Παλαιά Διαθήκη, Αδελφότης Θεολόγων «η Ζωή» 
95 Στο πρωτότυπο Εβραϊκό κείμενο οι υιοί θεού ήταν οι Ελωχείμ 
96 Στο πρωτότυπο Εβραϊκό κείμενο οι γίγαντες ήταν οι Νεφελείμ 
97 Μωϋσέως, «Γένεσις», κεφ. Δ΄ 17, Παλαιά Διαθήκη, Αδελφότης Θεολόγων «η Ζωή»  
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     Ασφαλώς δεν οικοδομείται πόλη με 5 ανθρώπους και η γυναίκα του Κάϊν δεν ήταν η Εύα. Ήταν πολλοί 

άνθρωποι, ένας πολιτισμός  που αργότερα καταστράφηκε. Και αυτούς επισκέφτηκαν οι γίγαντες ,οι άνθρωποι 

οι ονομαστοί από το διάστημα. Αλλά ήδη μεσολάβησε η πτώση, η οποία οφείλονταν στην απόκτηση γνώσης 

του καλού και του πονηρού98 και δεν περιορίστηκαν οι άνθρωποι στην γνώση μόνο του καλού (το καλό και το 

πονηρό αναλογούν στους Γνωστικούς αργότερα), : 

   

      «και ενετείλατο κύριος ο θεός τω Αδάμ, λέγων. Από παντός ξύλου εν τω παραδείσω βρώσει φαγή, από δε του 

ξύλου του γινώσκειν καλόν και πονηρόν, ου φάγεσθαι από αυτού. Ή δ’ αν ημέρα φάγετε απ’ αυτού, θανάτω 

αποθανείσθε».  

 

      Η πτώση του ανθρώπων ακολούθησε το τάγμα του πεπτωκότος αγγέλου (δεν νομίζω ότι πρέπει να 

αποδώσουμε στον όφι που πείραξε την Έυα ότι ήταν ο πεπτωκώς . Αυτόν τον πεπτωκότα άγγελο θεοποίησαν οι 

Γνωστικοί και οι Μανιχαίοι και δεν ήταν παρά ένα ανθρώπινο όν.   

     Έτσι λοιπόν, αρνούμαστε οποιαδήποτε άλλη θεώρηση  και γίνεται αποδεκτό ότι ο αγαθός και ύψιστος θεός 

είναι ο ποιητής του κόσμου και ότι το κακό εισχώρησε στον κόσμο με την πτώση του ανθρώπου.         

 

                            Ο ΑΪΝΣΤΑΪΝ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΙΚΙΣΤΗΣ; 

 

     Να σημειώσουμε ότι οι θεωρίες των Φυσικών, όπως του Σιωνιστή Αϊνστάιν περί πολλών διαστάσεων  του 

σύμπαντος άπτεται των γνωστικών, οι Lynn Picnett , Clive Prince αναφέρουν99:  

 

     «Ο ερμητισμός, που παρέσχε μία τόσο σημαντική ώθηση για τον αναγεννησιακό/ ροδοσταυρικό Διαφωτισμό, 

και ο γνωστικισμός, που γέννησε τους Καθαρούς, είναι δύο εξελίξεις των ίδιων κοσμολογικών ιδεών. Ο κόσμος 

της ύλης είναι ο κατώτατος στην ιεραρχία των «κόσμων» -κατά την ορολογία τους «σφαίρες» και στην σημερινή 

ορολογία «επίπεδα» ή «διαστάσεις»-, ο ύψιστος των οποίων είναι ο Θεός… Είναι αδύνατο να σύρει κανείς μία 

σαφή διαχωριστική γραμμή μεταξύ γνωστικισμού και ερμητισμού…Οι Γνωστικοί και οι ερμητιστές, γενικά, δεν 

ενδιαφέρονται για το προπατορικό αμάρτημα.». 

      Στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται ότι αναμείχθησαν τα τάγματα του Ναού (Ναϊτες), των Ροδοσταύρων και των 

Ελευθεροτεκτόνων επιδίδονταν στον αποκρυφισμό και ήταν ερμητιστές, δηλαδή γνωστικοί. Να ποιοι 

υποστηρίζουν τον κακό «Θεό». 

 

                              ΟΙ ΑΚΟΛΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

 

    Οι Γνωστικοί επειδή πίστευαν ότι ο κόσμος είναι δημιουργία ενός κακού Θεού, προέβαιναν σε ακολασίες 

και διαστροφές και οι Lynn Picnett , Clive Prince, αναφέρουν100:  
                                                
98  «Γένεσις», Β΄, 15 
99 Lynn Picnett , Clive Prince, «Οι φύλακες του Ιερού Μυστικού και το Κοινό της Σιών»,                   σελ. 
223,Λιβάνη 
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     «Οι οπαδοί του Καρποκράτη, νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι του δεύτερου αιώνα,που επιχείρησαν να συνδυάσουν 

τις νεοπλατωνικές ιδέες με την Χριστιανική διδασκαλία. Ο Καρποκράτης δεχόταν τον λυτρωτικό χαρακτήρα της 

γνώσης, την οποία κατανοούσε μέσα στα πλαίσια της Ελληνικής φιλοσοφίας και την ερμήνευε με βάση τις αρχές 

του γνωστικισμού. Δεχόταν την ύλη ως κακό και λέγεται ότι οι οπαδοί του ασκούσαν οργιαστικές λατρευτικές 

τελετές και μαγεία με σκοπό την φθορά της σάρκας». 

 

                  ΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ  

                    ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΘΕΟΥ  

 

     Αλλά  την διατύπωση του ατελούς Θεού ως Δημιουργού, οι γνωστικοί και οι νεοπλατωνικοί δεν την είχαν 

ανέκαθεν. Ο Άγιος Ερηναίος (140;- 210; μ.Χ.) θα μας δώσει101 την εικόνα:  

 

     «Λέγουσι γαρ τινα είναι εν αοράτοις και ακατονομάστοις υψώμασι τέλειον Αιώνα προόντα. Τούτον δε …και 

προπάτορα και Βυθόν καλούσιν… υπάρχοντα δε αυτόν αχώρητον και αόρατον, αϊδιον και αγέννητον, εν ησυχία 

και εν ηρεμία πολλή γεγονέναι εν απείροις αιώσι χρόνων. Συνυπάρχειν δε αυτώ και Έννοιαν, ήν δε και χάριν, και 

Σιγήν ονομάζουσι. Και εννοηθήναι ποτέ αφ’  εαυτού προβαλέσθαι τον Βυθόν τούτον αρχήν των πάντων , και 

καθάπερ σπέρμα την προβολήν ταύτην (ήν προβαλέσθαι ενενοήθη, και καθέσθαι, ως εν μήτρα, τη συνυπαρχούση 

εαυτώ Σιγή. Ταύτην δε αποδεξαμένην το σπέρμα τούτο, και εγκύμονα γενομένην, αποκυήσαι Νουν, ομοιό τε και 

ίσον τω προβαλόντι, και μόνο χωρούντα το μέγεθος του Πατρός. Τον δε Νουν τούτον και Μονογενή καλούσι, και 

Πατέρα και Αρχήν των πάντων. Συμπροβεβλήσθαι δε Αλήθειαν. Και είναι ταύτην πρώτην και αρχέγονον 

τετρακτύν, ήν και ρίζαν των πάντων καλούσιν. Έστι γαρ Βυθός και Σιγή, έπειτα Νους και Αλήθεια. Αισθόμενόν τε 

τον Μονογενή τούτον εφ’  οίς προεβλήθη , προβαλλείν και αυτόν Λόγον και Ζωήν, πατέρα πάντων των μετ’ αυτόν 

εσομένων, και αρχήν και μόρφωσιν παντός του Πληρώματος. Εκ δη του Λόγου και της Ζωής, προβεβλήσθαι κατά 

συζυγίαν Άνθρωπον και Εκκλησίαν. Και είναι ταύτην αρχέγονον Ογδοάδα , ρίζαν και υπόστασιν των πάντων, 

τέτρασιν ονόμασι παρ’ αυτοίς καλουμένων, Βυθώ και Νω και Λόγω και Ανθρώπω.».  

     Ο προϋπάρχων Αιώνας, ο Βυθός και η Σιγή, το ζεύγος είναι ο προπάτορας και μία διαδικασία γενέσεων και 

προβολών μέχρι την δημιουργία του κόσμου.  

     Διαπιστώνουμε ότι οι νεοπλατωνικοί και οι γνωστικοί, οι πρώτοι, αυτήν την θεωρία είχαν και δεν είχαν 

γνώση κατωτέρου Θεού ή κακού και ότι αυτό εισήλθε με την έλευση του Χριστού. Οι νεοπλατωνικοί και οι 

γνωστικοί, κατάγουν τις απόψεις τους από τον Πλάτωνα (βέβαια και ο Χριστιανισμός κατάγει δόγματα από τον 

Πλάτωνα) και τον Πυθαγόρα. Για τον Πυθαγόρα, αλλά και για την τετρακτύ ο Ιππόλυτος θα πεί102:  

 

                                                                                                                        
100 Lynn Picnett , Clive Prince, όπως ανωτέρω, σελ 262 
101 Αγίου Ειρηναίου, «Έλεγχος και Ανατροπή της Ψευδωνύμου Γνώσεως, κεφ. 1, 1, Αποστολική Διακονία της 
Εκκλησίας της Ελλάδος. 
102 Ιππολύτου , «Κατά Πασών Αιρέσεων Έλεγχος», 3, 12, Αποστολική Διακονία 
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     «το γαρ έν δύο τρία τέσσαρα γίνεται δέκα, εάν εκάστω των αριθμών φυλάσσηται κατ’ ουσίαν το οικείον 

όνομα. Ταύτην ο Πυθαγόρας έφη ιερά τετρακτύν, «πηγήν αεννάου φύσεως ριζώματα έχουσαν» εν αυτή , και εκ 

τούτου του αριθμού πάντας έχειν τους αριθμούς αρχήν.». 

 

      Η μονάδα είναι ο Θεός για τον Πυθαγόρα και η τετρακτύς του με την θεωρία του Πλάτωνος, έφθασε στους 

νεοπλατωνικούς.  

                               

                             Η  ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗ 

 

     Όπως αναφέρει103 ότι ο Σωκράτης και ο Πλάτων έθεσαν τρεις αρχές, τον θεό, την ύλη και την ιδέα:  

      

     « Σωκράτης  Σωφρονίσκου Αθηναίος και Πλάτων Αρίστωνος Αθηναίος (αι γαρ αυταί περί παντός εκατέρου 

δόξαι) τρεις αρχάς, τον θεόν την ύλην την ιδέαν. Έστι δε ο θεός ο νους, ύλη δε το υποκείμενον πρώτον γενέσει και 

φθορά, ιδέα δ’ ουσία ασώματος εν τοις νοήμασι και ταις φαντασίαις του θεού».  Δηλαδή αυτοί θεωρούσαν 

πρϋπάρχουσα ύλη όπως και τον θεό και την ιδέα. Και ο Μ. Αθανάσιος αναφέρει για τον Πλάτωνα104: «Άλλοι 

δε, εν οίς έστι και ο μέγας παρ’ Έλλησι Πλάτων, εκ προϋποκειμένης και αγεννήτου ύλης πεποιηκέναι τον Θεόν τα 

όλα διηγούνται. Μη αν δύνασθαι τι ποιήσαι τον Θεόν , ει μη προϋπέκειτο η ύλη.». 

     

      Αλλά και ο Μωϋσής, (και ίσως για το κομμάτι που θα αναφέρουμε θεωρήθηκε από μερικούς ότι ο Πλάτων 

είναι Μωϋσής Αττικίζων), αναφέρει στην Γένεσι105: 

 

      «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός ουρανόν και γην. Η δε γη ήν αόρατος και ακατασκεύαστος, και σκότος επάνω της 

αβύσσου, και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». 

      Η ακατασκεύαστος γη είναι η προϋπάρχουσα ύλη του Πλάτωνα και εμείς που υποστηρίζουμε την από το 

μηδέν γένεση, επισημαίνουμε αυτό το συμπαντικό λάθος (του Μωϋσή και του Πλάτωνα, αλλά και των 

κοινοτήτων του διαστήματος).  

     Αντίπερα είναι η εκ μηδενός γένεση. Ο Δημόκριτος θα αναφέρει106 ότι το μηδέν από μη ον (τίποτε, κενό 

δηλαδή), γίνεται ύλη  και δεν επιστρέφει στο μη ον: «Μηδέν τε εκ μη όντος γίγνεσθαι μηδέ εις το μη όν 

φθείρεσθαι.»  Προσέξτε ότι το μηδέν, δεν είναι μηδέ-έν, αλλά μη-δεν. «Δεν» ονόμαζε τις άτομες, «μηδέν» το 

κενό107:  

      

     «.... κατά την αλήθειαν δεν και μηδέν εστι τα πάντα. Και γαρ αύ και τουτ’ είρηκεν αυτός, «δεν» μεν τας 

ατόμους ονομάζων, «μηδέν» δε το κενόν. Αι μεν ουν άτομοι σύμπασαι σώματα ούσαι σμικρά χωρίς ποιοτήτων 

εισί, το δε κενό χώρα τις εν ήι φερόμενα ταυτά τα σώματα άνω τε και κάτω...».  
                                                
103 Πλουτάρχου Χαιρωνέως, «Περί αρεσκόντων φιλοσόφοις φυσικών δογμάτων»,878 Β , Κάκτος 
104 Μ. Αθανασίου, «Περί Ενανθρωπήσεως», 2, 10, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος Παλαμάς» 
105 Μωϋσέως, «Γένεσις», κεφ. Α, 1, Αδελφότης θεολόγων «η Ζωή» 
106 Διογένη Λαερτίου, «Βίοι φιλοσόφων»,   ΙΧ 44, Δημόκριτος, Κάκτος 
107 Γαληνός, «Περί Ιπποκράτους», ΣΤ Ι 2, Δημόκριτος, Κάκτος 
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     Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι ο Δημόκριτος μίλησε108 για τις άτομες τις οποίες θεωρούσε ότι υπάρχουν 

στο κενό και ότι φέρονται σαν σε δίνη και σχηματίζουν τα σωμάτια και διαφεύγουν από τις αισθήσεις:   

 

      «Δημόκριτος ηγείται την των αϊδίων φύσιν είναι μικράς ουσίας πλήθος απείρους. Ταύταις δε τόπον άλλον 

υποτίθησιν άπειρον τώι μεγέθει. Προσαγορεύει δε τον μεν τόπον τοίσδε τοις ονόμασι τώι τε κενώι και τώι ουδενί 

και τώι απείρωι, των δε ουσιών εκάστην τώι τε δενί και τώι ναστώι και τώι όντι. Νομίζει δε είναι ούτω μικράς 

τας ουσίας, ώστε εκφυγείν τας ημετέρας αισθήσεις. Υπάρχειν δε αυταίς παντοίας μορφάς και σχήματα παντοία και 

κατά μέγεθος διαφοράς. Εκ τούτων ουν ήδη καθάπερ εκ στοιχείων γεννάι και συγκρίνει τους οφθαλμοφανείς και 

τους αισθητούς όγκους. Στασιάζειν δε και φέρεσθαι εν τώι κενώι διά τε την ανομοιότητα και τας άλλας ειρημένας 

διαφοράς, φερομένας δε εμπίπτειν και περιπλέκεσθαι περιπλοκήν τοιαύτην, ή συμψαύειν μεν αυτά και πλησίον 

αλλήλων είναι ποιεί, φύσιν μέντοι μίαν εξ εκείνων κατ’ αλήθειαν ουδ’ ηντιναούν γεννάι.». 

    

       Θεωρούσε τις άτομες άπειρες και διαφορετικού μεγέθους και μορφών. Παρακαλώ στο σημείο αυτό 

κρατείστε την θεωρία για τις άτομες, θα μας χρησιμεύσει και παρακάτω και ήδη αναφέρθηκαν παραπάνω γύρω 

από τον Ιωάννη Φιλόπονο και Άρειο. Οι άτομες όμως συνασπίζουν μία ουσία. Αλλά τι είναι οι άτομες, μας 

διευκρινίζει ο Επίκουρος109: 

   

      «Επίκουρος… αρχάς μεν των όλων υπέθετο ατόμους και κενόν, κενόν μεν οίον τόπον των εσομένων, ατόμους 

δε την ύλην, εξ ής τα πάντα». 

      

     Την εκ μηδενός γένεση υποστήριξε  και ο Αναξαγόρας110 μόνο που αυτός υποστήριξε ότι είναι δυνατή η 

επάνοδος στο μη όν:  

 

     «… αρχάς των όντων τας ομοιομερείας απεφήνατο, εδόκει γαρ αυτώι απορώτατον είναι, πως εκ του μη όντος 

δύναταί τι γίνεσθαι ή φθείρεσθαι εις το μη ον;». 

      

     Ας σημειωθεί και το υπό Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Κυριακάτικη λειτουργία του, το «εκ του μη όντος 

εις το είναι εμάς παρήγαγες…», την παραγωγή της ύλης από το μηδέν. 

 

 

                                         Ο ΛΟΓΟΣ 

 

     Ο  Ηράκλειτος111 το περιοδικό πυρ θεωρούσε ότι είναι αιώνιο και ο Λόγος είναι ο νομοτελειακός 

δημιουργός των όντων. Την πραγματικότητα της νομοτέλειας αποφαίνονταν ότι είναι ο Λόγος ο οποίος διοικεί 
                                                
108 Σιμπλίκιος, «Περί Ουρανού» 294, 33, Δημόκριτος, Κάκτος 
109 Ιππολύτου, «Του κατά πασών Αιρέσεων Ελέγχου», 22,1, Αποστολική Διακονία Εκκλησίας Ελλάδος 
110 Αέτιος Ι 3,5 , «Αναξαγόρας» , Κάκτος 
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τι σύμπαν του παντός. Αυτή είναι το αιθέριο σώμα:  «Ηράκλειτος το περιοδικόν πυρ αϊδιον, ειμαρμένην δε 

λόγον εκ της εναντιοδρομίας δημιουργόν των όντων… Ηράκ. Ουσίαν ειμαρμένης αποφαίνετο λόγον τον διά 

ουσίας του παντός διήκοντα. Αύτη δ’ έστι το αιθέριο σώμα , σπέρμα της του παντός γενέσεως και περιόδου μέτρον 

τεταγμένης.». 

     Αλλά το ίδιο λέει και ο Άγιος Αθανάσιος112 ότι με απλό νεύμα ο Λόγος του Θεού συνέχει και κινεί τον 

ορατό και τον αόρατο κόσμο: «Ούτω δη πάλιν ο του Θεού Λόγος ενί και απλώ νεύματι τη εαυτού δυνάμει τον τε 

ορατόν κόσμον και τας αοράτους  δυνάμεις κινεί και συνέχει, εκάστω την ιδίαν ενέργειαν αποδιδούς.» 

     Σε άλλο σημείο ο Μ. Αθανάσιος αναφέρει113 για τον Λόγο του Πατρός που επιβαίνει στα πάντα:  

 

     «Αυτός γουν ο παντοδύναμος και παντέλειος άγιος, ο του Πατρός Λόγος επιβάς τοις πάσιν… εις εαυτόν 

συνέχει και συσφίγγει…». 

      

     Θυμίζουμε  και το «εν αρχή ήν ο λόγος και ο λόγος ην προς τον θεόν και θεός ήν ο λόγος», του κατά Ιωάννη 

ευαγγελίου.  

     Συνέχεια των Γνωστικών ήταν ο Άρειος που υποστήριξε ότι ο υιός Λόγος είναι κτίσμα και ανόμοιος του 

Πατέρα Θεού. Οι αιρέσεις που ξέσπασαν στον πρώϊμο Χριστιανισμό, γέννησαν πολλές βιαιότητες εξορίες , 

θανάτους και δημεύσεις περιουσιών. Ο άξεστος, βάρβαρος και βλάκας αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, λίγα 

κατάλαβε γύρω από τις θρησκευτικές αντιθέσεις, ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρει114:  

 

     Ο βασιλεύς δεν κατενόει όλην την λεπτότηταν των θεολογικών αυτών ζητημάτων και μάλιστα ωμολόγει την 

περί τα τοιαύτα αναρμοδιότητα αυτού.». 

     

    Δεν καταλάβαινε, αλλά επέβαλε ποινή θανάτου για όποιον παράκουγε και δεν έκαιγε τα αιρετικά 

συγγράμματα και ο συγγραφέας πιστεύει ότι και για τον λόγο που οι αιρετικοί χρησιμοποίησαν την θεωρία των 

ζατόμων, εκτός από τα βιβλία των γνωστικών, νεοπλατωνικών και Αρειανών, έκαψε και τους 

προσωκρσατικούς. Ο Παπαρρηγόπουλος αναφέρει115:  

 

     «…ο βασιλεύς εξέδωκε και ίδιον κατά των αντιδιξούντων διάταγμα, εν ω ρητώς ωνόμαζε τον Άρειον μαθητήν 

του Πορφυρείου (σ.σ. Γνωστικού) ενός των οπαδών της νεοπλατωνικής φιλοσοφίας, παρήγγειλε καίειν όλα του 

Αρείου συγγράμματα και επέβαλε την ποινήν του θανάτου κατά παντός φωραθέντος ότι κρύπτει τι των 

συγγραμμάτων τούτων.». 

     

                                                                                                                        
111 Αέτιος 17 22D 303, Ηράκλειτος, Κάκτος  
112 Μ. Αθανασίου, «Κατά Ειδώλων», 44 5, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος Παλαμάς» 
113 Μ. Αθανασίου, «Κατά Ειδώλων», 42 1, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος Παλαμάς» 
114 Αγίου Νεκταρίου, «Αι Οικουμενικαί Σύνοδοι», σελ. 97, Ρηγόπουλος 
115 Κων. Παπαρρηγόπουλου, «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τόμος 8, βιβλίο 8, σελ. 170, Δημοσιογ. 
Οραγανισμός Λαμπράκη. 
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      Όμως η γέννηση του Λόγου , έγινε πριν αρχίσει η κίνηση , πριν δημιουργηθούν οι άτομες, πριν δηλαδή 

ξεκινήσει ο χρόνος. Η γέννηση ήταν ποιοτικό και όχι ποσοτικό χρονικό γεγονός , συνεπώς ο υιός Λόγος 

γεννήθηκε πριν δημιουργηθεί το σύμπαν και ήταν ομοούσιος του Πατέρα. Αυτό γιατί, πριν το απόλυτο κενό, το 

μη Είναι, αφού δημιούργησε την Αρχαϊκή μη ουσία που μετέπεσε στο υπερβατικό κενό που μεταλλάχθηκε σε 

«ίδιον» , την θεϊκή μη ουσία , κάτι σαν αιθέρα, γέννησε τον Λόγο. Τον τρόπο δηλαδή του πώς να υπάρχει το 

«ίδιον» και η μετέπειτα ύλη. Διαμόρφωσε μέσα στην καρδιά του «ίδιον» μία φυσαλίδα υπερβατικού κενού , 

τον υπερελκυστή τοηυ θεού και τους κόκκους «ίδιον» που αιωρούνταν σε αυτή και κινούνταν σαν μόρια 

αερίου. Τα κτυπήματα των κόκκων «ίδιον» στα τοιχώματα της φυσαλίδας που περιβάλλονταν με συνεχές 

«ίδιον», δημιουργούν στιγμιαίες παραμορφώσεις στο ελαστικό «ίδιον» και που διαδίδονται σχεδόν ακαριαία 

και είναι οι άτομες. 

 

                  Η ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ  ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

 

      Ακαριαία με την γέννηση του Θεού Λόγου, εκπορεύτηκαν οι ιδέες που εφαρμόζονται στην κτίση, τις 

αντιπροσωπεύει το Άγιο Πνεύμα. Οι άϋλες ιδέες είναι το Πνεύμα Θεού και ο Άγιος Δίδυμος ο τυφλός 

αναφέρει116:  

 

     «και ταύτα τινές ήτε (σ.σ. λέει ο απόστολος), αλλ’ απελούσθητε, αλλ’ ηγιάσθητε, αλλ’ εδικαιώθητε εν τω 

ονόματι Ιησού Χριστού και εν τω Πνεύματι του Θεού ημών, χωρίς με τούτο να λέγη, ότι το Πνεύμα του Θεού είναι 

άλλο τι και όχι το Πνεύμα το Άγιον.». 

 

      Αλά και σε άλλο σημείο αναφέρει117: 

 

      «…  είναι προφανές ότι το Πνεύμα το Άγιον , είναι της αυτού μετά του Υιού και μετά του Πατρός, του οποίου 

είναι Πνεύμα, ουσίας.». 

                            

                                          ΠΑΝΕΝΘΕΪΣΜΟΣ 

 

          Όπως αναφέρει ο Ιάσων Ευαγγέλου118:  

     «(πανενθεϊσμός είναι) θεωρία κατά την οποία υπάρχει το «Παν εν τω Θεώ» , δηλαδή ο κόσμος υπάρχει μέσα 

στον Θεό, χωρίς όμως ο Θεός να ταυτίζεται με αυτόν». Συνεπώς η δογματική μας είναι πανενθεϊσμός. 

 

                                                ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

                                                
116 Διδύμου του Τυφλού, «Περί του Αγίου Πνεύματος», αρχιμ. Μελετίου Καλαμάρα, Σελ. 36, Ρηγόπουλος 
117 Διδύμου του Τυφλού, «Περί του Αγίου Πνεύματος», αρχιμ. Μελετίου Καλαμάρα, Σελ. 77, Ρηγόπουλος 
118 Ιάσων Ευαγγέλου, «Ο Ενισμός», σελ. 28, Σαββάλας 
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     Την πτώση στην γη ακολούθησε η πτώση των «αγγέλων», ήτοι ανθρώπων των κοινοτήτων του 

διαστήματος, όπου η τεχνολογία ήταν μεγάλη. Η μοιραία σύγκρουση των εκπεσμένων κοινοτήτων του 

διαστήματος και των ορθά στεκομένων, έγινε την εποχή του Μωϋσή (1500-1300π.Χ. κάπου εκεί). Οι 

ηττημένοι προσεδαφίστηκαν στην γη και με κατεστραμμένα διαστημόπλοια πέρασαν σε ανατολικές χώρες. 

Έστησαν την φιλοσοφία του καλού και του κακού, αφού το κακό υπηρετούσαν και προσπάθησαν να την 

εισάγουν στον Ελληνικό χώρο. Ο Μωϋσής και ο Απόλλων, αρχιερείς των μυστηρίων της Ίσιδος και του 

Οσίρεως , είχαν συμφωνήσει ότι έπρεπε μία μέρα να έρθει η αχρήματη κοινωνία, έφτιαξαν το τάγμα των 

Ναζιραίων (και αυτοί έφτιαξαν την Φιλική Εταιρεία .Δεν απέφυγαν φιλοσοφικά λάθη. 

     Με την παράκαμψη του δόγματος της ενανθρώπησης, επέρχεται συμβιβασμός στην αρχαία με την νεώτερη 

και την σημερινή σκέψη.  

     Ο Θεός έχει τρία πρόσωπα και τρεις υποστάσεις, τον πατέρα απόλυτο κενό, τον Λόγο και το Πνεύμα, που 

έχουν κοινή μη ουσία το απόλυτο κενό . 

     Άγγελοι και διάβολοι υπάρχουν, υπάρχει το αυτεξούσιο του ανθρώπου που θα επιλέξει μεταξύ καλού και 

κακού.  

     Οι άνθρωποι έχουν ψυχές και πνεύμα και είναι σμικρογραφία της φυσαλίδας κενού του Θεού και το 

αστρικό σώμα εξαρτάται από αυτές τις φυσαλίδες. Οι ψυχές ανάλογα με την διαγωγή του ανθρώπου, 

ευημερούν ή κολάζονται.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Κεφάλαιο 15ο      

 

  ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΟΙΟΥΝΤΟΣ 

   ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΕΙΟΣ 

 

 Θεωρήσαμε ότι το απόλυτο κενό μετέπεσε σε υπερβατική ουσία, η οποία ταλαντώθηκε και παρήγαγε την 

μη ουσία ίδιον. Η υπερβατική ουσία και το ίδιον, είναι μη υλικές, είναι μη ουσίες της πρωταρχής. Η παραγωγή 

του ίδιον από την ταλάντωση της υπερβατικής ουσίας, οδήγησε σε κράμα αυτών, την ενωσία, η οποία 

περιέκλεισε σαν σε φυσαλίδα υπερβατική ουσία. Μέσα στην φυσαλίδα αιωρούνται και συγκρούονται 

απειροστικοί κόκκοι ίδιον και οι συγκρούσεις αντιστοιχούν στην σκέψη του Θεού.  
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 Ερωτάται, η θεωρία του πρώτου ποιούντος (ποιώ-ποιούν αυτό που δημιουργεί), είναι σωστή και 

αντιτίθεται στις αρχές που έθεσαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι, ή συνδιάζονται ώστε να πλησιασθεί περισσότερο η 

αλήθεια; Ο Πύρρων πρώτος θα θέσει την θεωρία του πρώτου ποιούντος και θα αντιπαρατεθεί προς εκείνους 

που έθεσαν αρχές. Αλλά να δούμε γύρω από τις αρχές. 

 

   ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ 

  

 Ο Αριστοτέλης θα ορίσει στο «περί ψυχής»:  

 

« επειδή το ειδέναι και το επίστασθαι συμβαίνει περί πάσας τας μεθόδους, ών εισίν αρχαί ή αίτια ή 

στοιχεία, εκ του ταύτα γνωρίζειν (τότε γαρ οιόμεθα γιγνώσκειν έκαστον, όταν τα αίτια γνωρίσωμεν τα πρώτα και 

τας αρχάς τας πρώτας και μέχρι των στοιχείων), δήλον και της περί φύσεως επιστήμης πειρατέον διορίσασθαι 

πρώτον τα περί τας αρχάς.».        

     « επειδή η γνώση και η επιστήμη γίνονται με όλες τις μεθόδους, σύμφωνα και στις οποίες γίνεται επένδυση 

των αρχών, των αιτίων ή των στοιχείων της ύλης, και από το να γνωρίζουμε αυτά (διότι τότε νομίζουμε ότι 

γνωρίζουμε το καθένα, όταν γνωρίσουμε τα αίτια τα πρώτα και τις πρώτες αρχές και μέχρι τα στοιχεία), είναι 

φανερό ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να ορίσουμε πρώτα τα περί τις αρχές, για την επιστήμη περί την φύση.». 

 

 Και όπως αναφέρει ο Πλούταρχος: 

 

     « Σωκράτης  Σωφρονίσκου Αθηναίος και Πλάτων Αρίστωνος Αθηναίος (αι γαρ αυταί περί παντός εκατέρου 

δόξαι) τρεις αρχάς, τον θεόν την ύλην την ιδέαν. Έστι δε ο θεός ο νους, ύλη δε το υποκείμενον πρώτον γενέσει και 

φθορά, ιδέα δ’ ουσία ασώματος εν τοις νοήμασι και ταις φαντασίαις του θεού. 

     Αριστοτέλης δε Νικομάχου Σταγειρίτης αρχάς μεν εντελέχειαν ήτοι είδος  ύλην στέρησιν. Στοιχεία δε τέτταρα, 

πέμπτον δε τι σώμα αιθέριον αμετάβλητον.».         

 

     « Ο Σωκράτης του Σωφρονίσκου ο Αθηναίος και ο Πλάτων του Αρίστωνος ο Αθηναίος (επειδή είναι οι ίδιες 

οι θεωρίες τους γύρω από κάθε τι), τρεις θεωρούσαν ότι είναι οι αρχές, ο θεός, η ύλη και η ιδέα. Είναι δε ο θεός 

ο νους , ύλη αυτό που υπόκειται πρώτα σε γένεση και φθορά, ιδέα δε είναι ουσία ασώματος και βρίσκεται στην 

νόηση και στην φαντασία του θεού. 

     Αριστοτέλης δε του Νικομάχου ο Σταγειρίτης έθεσε σαν αρχές την εντελέχεια, δηλαδή είδος (ιδέα) που 

στερείται ύλη και τέσσερα στοιχεία, πέμπτο κάποιο αιθέριο και αμετάβλητο σώμα.». 

 

     Όλοι οι προσωκρατικοί φιλόσοφοι έθεσαν αρχές και προφανώς πολλοί, ότι το άϋλο παράγει την ύλη , αλλά 

η παρεμβολή του Πύρρωνα του Ηλιείου θα μας οδηγήσει να διευκρινίσουμε τα πράγματα. 
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                                         Ο ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΙΕΙΟΣ 

 

     Όπως αναφέρει ο Διογένης ο Λαέρτιος στους βίους των ευδοκιμησάντων στην  

Φιλοσοφία (ένατο βιβλίο, 97), ο Πύρρων ο Ηλίειος υποστήριξε: 

 

     «Αναιρούσιν δε το αίτιον ώδε. Το αίτιον των προς τι έστι. Προς το αιτιατόν έστι. Τα δε προς τι επινοείται 

μόνον, υπάρχει δ’ ού. Και το αίτιον ούν επινοείτο αν μόνον, επεί είπερ εστίν αίτιον, οφείλει έχειν το ού λέγεται 

αίτιον, επεί ουκ έσται αίτιον. Και ώσπερ ο πατήρ, μη παρόντος του προς ό λέγεται πατήρ, ουκ αν είη πατήρ, 

ουτωσί και το αίτιον. Ούτε γαρ γένεσις ούτε φθορά ούτ’ άλλο τι. Ουκ άρ’ εστίν αίτιον, ήτοι σώμα σώματός  εστιν 

αίτιον, ή ασώματον ασωμάτου. Ουδέν δε τούτων. Ουκ άρ’ εστίν αίτιον. Σώμα μεν ουν σώματος ουκ αν είη αίτιον, 

επείπερ αμφότερα την αυτήν έχειν φύσιν. Και ει το έτερον αίτιον λέγεται παρ’ όσον εστί σώμα, και το λοιπόν 

σώμα όν αίτιον γενήσεται. Κοινώς δ’ αμφοτέρων αιτίων όντων, ουδέν έσται το πάσχον. Ασώματον δε σώματος 

ουκ έστιν αίτιον, επεί ουδέν ασώματον ποιεί σώμα. Σώμα δ’ ασωμάτου ουκ αν είη αίτιον, ότι το γενόμενον της 

πασχούσης ύλης οφείλει είναι. Μηδέν δε πάσχον διά το ασώματον είναι ουδ’ αν υπό τινός γένοιτο. Ουκ έστι 

τοίνυν αίτιον. Ώ συνάγεται το ανυποστάτους είναι τας των όλων αρχάς. Δει γαρ είναί τι το ποιούν και δρων.»  

 

     «Αναιρούν δε το αίτιο ως εξής. Το αίτιο αναφέρεται προς κάτι. Προς το αιτιατό αναφέρεται (σχετίζεται).  

Το δε ότι προς  κάτι αναφέρεται, επινοείται μόνο, δεν υπάρχει . Και το αίτιο λοιπόν μπορεί να επινοηθεί μόνο, 

επειδή εάν ακριβώς υπάρχει αίτιο, οφείλει να έχει εκείνο προς το οποίο λέγεται αίτιο, συνεπώς δεν μπορεί να 

υπάρχει αίτιο . Και όπως ακριβώς ο πατέρας, όταν δεν είναι παρόν εκείνο προς το οποίο λέγεται πατέρας , δεν 

μπορούσε να είναι πατέρας, έτσι ακριβώς και το αίτιο. Γιατί ούτε η γένεση ούτε η φθορά, ούτε κάτι άλλο 

(μπορεί να είναι αίτιο). Άρα δεν υπάρχει αίτιο σώμα σώματος, ή ασώματο ασωμάτου. Τίποτε από αυτά. Άρα 

δεν μπορεί να υπάρχει αίτιο. Σώμα δεν μπορεί να είναι αίτιο σώματος, επειδή έχουν την ίδια φύση. Και αν το 

άλλο  λέγεται αίτιο σώματος παρά το ότι είναι σώμα, και το άλλο σώμα θα γίνει αίτιο. Κοινώς δε και τα δύο τα 

οποία είναι αίτια, κανένα δεν μπορεί να πάσχει. Και ασώματο ασωμάτου δεν μπορεί να γίνει αίτιο για τον ίδιο 

λόγο. Ασώματο δε, δεν υπάρχει αίτιο σώματος, επειδή κανένα ασώματο ποιεί σώμα. Σώμα δε, δεν μπορεί να 

γίνει αίτιο ασωμάτου, γιατί αυτό που μπορεί να γίνει αίτιο προς αυτό που γίνεται , οφείλει να προέρχεται από 

την πάσχουσα ύλη. Τίποτε που πάσχει όταν είναι ασώματο, δεν μπορεί να γίνει από κάτι. Δεν υπάρχει λοιπόν 

το αίτιο. Από το οποίο συνάγεται ότι ανυπόστατες είναι οι αρχές των όλων (των φιλοσόφων που έθεσαν τις 

αρχές). Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάτι που ποιεί και δρα.». 

 

     Εμείς σημειώνουμε, ότι ο Πύρρων δεν είχε εντελώς δίκηο. Αυτό γιατί παρόντος του υιού, είναι αίτιο ο 

πατέρας (και η μητέρα) και παρούσης της ύλης που ζούμε, υπάρχει αίτιο αυτής. Αιτιατό του αιτίου των γονέων, 

είναι η γενετήσια πράξη και αποτέλεσμα ο υιός. Στην περίπτωση αυτή, σώμα είναι αίτιο σώματος, αλλά και η 

γενετήσια πράξη με την κύηση που ακολουθεί, διέπεται από νόμους που εκφράζουν τον Λόγο που είναι το 

αιτιατό.  
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     Αλλά και το σώμα είναι αίτιο ασωμάτου. Η παρατήρηση του μήλου που πέφτει, οδήγησε στην διατύπωση 

φυσικού νόμου. Ο νόμος είναι άϋλος και τα σώματα που παρατηρούμε είναι υλικά. Αιτιατό είναι πάλι ο Λόγος, 

με την λογική δηλαδή συλλαμβάνουμε τον νόμο, αιτία τα σώματα που πέφτουν και αποτέλεσμα η διατύπωση 

της αρχής F=ma. 

     Αλλά και ασώματο είναι αιτία υλικού. Η θεωρία που θα πιστέψουν άνθρωποι, είναι άϋλη, αλλά παράγει τις 

πράξεις των ανθρώπων, που πολλές φορές είναι υλικές. 

     Αρνείται ο Πύρρων τις αρχές των φιλοσόφων, αλλά εμείς επιλέξαμε εσκεμμένα τις αρχές του Πλάτωνα  και 

του Σωκράτη. Ο Θεός είναι αρχή σύμφωνα με αυτούς και επισημαίνουμε ότι η παραδοχή του Πύρρωνα ότι 

υπάρχει κάτι που ποιεί και δρα, τι άλλο υπονοεί; Συνεπώς ή ο Διογένης ο Λαέρτιος δεν κατενόησε τις 

Πυρρώνειες υποτυπώσεις, ή ο Πύρρων είχε ατέλειες.  

 

                                       ΤΟ ΑΙΤΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΙΑΤΟ 

 

     Θα προσέξατε παραπάνω ότι κατά τον Πύρρωνα, υπάρχει το αιτιατό  και επινοείται το αίτιο. Υπάρχει 

αναμφισβήτητα ο τρόπος που υπάρχουν τα πράγματα, η φύση . Υπάρχει δηλαδή ο τρόπος, ο τρόπος είναι. 

Αυτός ο τρόπος είναι ο Λόγος που διέπει τα πάντα κατά τον Ηράκλειτο και κατά τον Ιωάννη τον Θεολόγο ο 

Λόγος είναι υιός Θεός, είναι μία υπόσταση του Θεού. Δεν υπάρχει λοιπόν αίτιο αυτού του αιτιατού; Θυμηθείτε 

για να μην μπερδευτείτε: Το αίτιο παράγει αποτέλεσμα διά μέσου του αιτιατού. Έχουμε τον κόσμο, έχουμε τον 

τρόπο που υπάρχει ο κόσμος, δεν υπάρχει αίτιο; Δεν υπάρχει αυτό το αίτιο, διά μέσου του οποίου Λόγου, 

παράχθηκε ο κόσμος; 

     Δείτε λοιπόν τι γράφει ο Άγιος +Νεκτάριος μητροπολίτης Πενταπόλεως, στην διένεξη μεταξύ Αθανασίου 

και Αρείου (ο Άρειος είχε υποστηρίξει ότι οι τρεις υποστάσεις του Τριαδικού Θεού είναι ανόμοιες και ότι ο 

Υιός είναι κτίσμα του Πατρός), στο «Αι Οικουμενικοί Σύνοδοι» σελ 90: 

 

     «Επειδή δε o Θεός εν εαυτώ είναι παραγωγική ζωή, είναι και δημιουργός εκτός εαυτού, κατά πρώτον δέ 

παράγει αϊδίως εαυτόν. Διότι ο Θεός είναι αΐδιος αιτιότης εαυτού, καθ’  όσον είναι αίτιον και αιτιατόν. 

Συγχρόνως δε, καθ’ όσον ο Θεός είναι εν εαυτώ η αΐδιος κίνησις και ζωή, δύναται να παράγει τον κόσμον. 

Ταύτην την εν τω θεώ αιτιότητα εαυτού, ης ένεκα ο Θεός είναι αίτιον και αιτιατόν, εφαρμόζει ο Αθανάσιος εις 

τας εν τω Θεώ υποστατικάς διακρίσεις. Το μεν εν τη θεότητι αίτιον η Εκκλησία ονομάζει Πατέρα, το δε αιτιατόν 

εν αυτή η Εκκλησία ονομάζει Υιόν, αμφότερα δε είναι της αυτής ουσίας.». 

     «Επειδή δε ο Θεός είναι η παραγωγική ζωή στον εαυτό του, είναι και δημιουργός έξω από τον εαυτό του, 

και κατά πρώτο παράγει αιώνια τον εαυτό του. Επειδή ο Θεός είναι η αιώνια αιτιότητα του εαυτού του, αφού 

είναι αίτιο και αιτιατό. Συγχρόνως δε, αφού ο Θεός είναι στον εαυτό του η αιώνια κίνηση και ζωή, μπορεί να 

παράγει τον κόσμο. Αυτή την μέσα στο Θεό αιτιότητα του εαυτού του, με την οποία ένεκα είναι αίτιο και 

αιτιατό, εφαρμόζει ο Αθανάσιος στις υποστατικές διακρίσεις του Θεού. Το μεν αίτιο στην θεότητα η Εκκλησία 

ονομάζει Πατέρα, το δε αιτιατό μέσα στην Εκκλησία ονομάζει Υιό, και τα δύο είναι της ίδιας ουσίας.». 
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     Διαπιστώνουμε λοιπόν, ότι παρόντος του αιτιατού που είναι ο Υιός Λόγος, δηλαδή του τρόπου που 

υπάρχουν και διέπονται τα πάντα, υπάρχει το αίτιο που δεν είναι άλλο από τον Θεό Πατέρα, το αρχέγονο κενό 

από το οποίο παράχθηκε ο κόσμος, η ύλη. 

 

                                Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΝΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΤΙΟ 

 

     Ο Pasteur (Παστέρ), με σειρά πειραμάτων απέδειξε ότι δεν υπάρχει αυτόματη γένεση, αλλά κάθε σώμα έχει 

το αίτιό του («Απολογητικαί Μελέται», Π. Τεμπέλα, τόμος Β’ ). Κάθε οργανισμός, κάθε σώμα έχει υλικό αίτιο 

και αυτό αντίκειται προς την θεωρία του Πύρρωνα, ότι δεν υπάρχει σώμα αίτιο σώματος. Βέβαια η παραγωγή 

του κόσμου προήλθε από το κενό, αφού «γεννήθηκε ο Λόγος, εκπορεύτηκαν οι ιδέες και μετά το απόλυτο κενό 

δημιούργησε την Αρχαϊκή μη ουσία που μετέπεσε σε Υπερβατική ουσία. Για όλα υπάρχει αίτιο, αίτιο του 

κόσμου ο Θεός και έκτοτε αίτιο των σωμάτων και μάλιστα των οργανισμών, άλλα τέτοια. 

 

 ΟΙ  ΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

 

     Παρ’ ότι οι ένθεοι υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχει αυτόματη γένεση, δείτε τον θεολόγο  +Τρεμπέλα  τι λέει119  

για τους νόμους της φύσης:  

 

     « Αλλ’ ο Haeckel χαρακτηρίζων την δημιουργικήν παρέμβασιν ως θαύμα εννοεί βεβαίως, ότι δι’ αυτής 

κατελύοντο οι φυσικοί νόμοι και εδημιουργείτο κατάστασις αντστρατευομένη εις την υπό της φύσεως 

δημιουργημένην τάξιν. Δεν είναι βεβαίως του παρόντος νακαταδείξωμεν, ότι εν τω θαύματι ουδεμία κατάλυσις 

και ανατροπή των νόμων της φύσεως λαμβάνει χώραν.».   

 

     Διαπιστώνετε ότι η σύγχρονη Χριστιανική  Απολογητική, δεν αναιρεί την ισχύ των φυσικών νόμων και ότι 

αυτοί δεν παραβιάζονται, αλλά και υποστηρίζει ότι το θαύμα τους σέβεται. Θεωρούμε λοιπόν ότι μόνο στην 

σκέψη του Θεού, μπορεί να γίνει παρεμβολή στα φυσικά δρώμενα, χωρίς να αλλοιώνονται οι φυσικοί νόμοι.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
119 Π. Τρεμπέλα, «Απολογητικαί Μελέται», τόμος Β, σελ. 158 
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                                           ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  1ο      

 

          Η ΚΟΙΝΟΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ 

 

 

                                                  ΠΡΟΛΟΓΟΣ     

 

 Θα θυμάστε την ρήση του μακαριστού Χριστόδουλου για τη Δεξιά του Κυρίου. Θα παρακολουθήσατε 

πως ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου, πολέμησε λυσσαλέα το ΑΚΕΛ και βοηθούσε την Κυπριακή Δεξιά. Αυτή η 

κατάντια των λειτουργών της εκκλησίας που ταυτίζουν αυτή με το μεγάλο κεφάλαιο, την  ταύτιση που 

δικαιολογεί απόλυτα την δίωξη που υπέστηκε η εκκλησία από τα κομμουνιστικά κόμματα , όποτε και αν 

υπήρξε ,θα δοκιμάσουμε να την κρίνουμε με την αρχική εκκλησία που ίδρυσε ο Χριστός. 

 

 

                         ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ 

  

 Στις πράξεις των Αποστόλων , έκδοση Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου κεφ 2,41 θα βρούμε: 

«οι μεν ουν ασμένως αποδεξάμενοι τον λόγον αυτού εβαπτίσθηκαν και προσετέθησαν τη ημέρα εκείνη 

ψυχαί ωσεί τρισχίλιαι. 

  Ήσαν δε προσκαρτερούντες τη διδαχή των αποστόλων και τη κοινωνία και τη κλάσει του άρτου και ταις 

προσευχαίς.  

 Εγένετο δε πάση ψυχή φόβος ,πολλά τε τέρατα και σημεία διά των αποστόλων εγίνετο. 

 Πάντες δε οι πιστεύοντες ήσαν επί το αυτό και είχον άπαντα κοινά. 

 Και τα κτήματα και τας υπάρξεις επίπρασκον και διεμέριζον αυτά πάσι καθότι αν τις χρείαν είχε. 

 Καθ’ ημέραν τε προσκαρτερούντες ομοθυμαδόν εν τω ιερώ, κλώντες τε κατ’ οίκον άρτον, μετελάμβανον 

τροφής εν αγαλλιάσει και αφελότητι καρδίας, 
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 Αινούντες τον θεόν και έχοντες χάριν προς όλον τον λαόν. Ο δε Κύριος προσετίθει τους σωζομένους καθ’ 

ημέραν τη εκκλησία.» 

 

 «Αυτοί μεν αγόγγυστα αφού αποδέχθηκαν τον λόγο αυτού, βαπτίσθηκαν και προστέθηκαν εκείνη τη μέρα 

περίπου τρεις χιλιάδες. 

 Περίμεναν δε την διδαχή των αποστόλων και την κοινωνία και τον τεμαχισμό του ψωμιού και τις 

προσευχές. 

 Γίνονταν δε φόβος σε κάθε ψυχή επειδή οι απόστολοι πραγματοποι-ούσαν σημεία και τέρατα. 

 Όλοι δε αυτοί που πίστευαν ζούσαν στον ίδιο χώρο (σ.σ.κοινόβια) και τα είχαν όλα κοινά,  

Και τα κτήματα και τα ζώα τα πουλούσαν στα παζάρια και μοίραζαν αυτά (σ.σ.τα αναγκαία) στον 

καθένα, ανάλογα με τις ανάγκες του. 

Κάθε μέρα περίμεναν στο ιερό (σ.σ.του κοινοβίου) και τεμαχίζοντας κατ’ οίκο το ψωμί , έπερναν 

τροφή με ευχαρίστηση και αγνότητα καρδιάς, 

Δοξάζοντας τον θεό και έχοντας την επιδοκιμασία ολόκληρου του λαού. Ο Κύριος δε, προσέθετε 

όσους σώζονταν όλη την ημέρα στην εκκλησία.» 

 

Διαπιστώνουμε την ύπαρξη κοινοβίων στα πρώτα Χριστιανικά χρόνια, που δημιουργήθηκαν από τον 

Ιησού και διατηρούσαν οι απόστολοι. Αλλά ακολουθείστε στο παρακάτω κείμενο , στο ίδιο 4,31: 

 

«Του δε πλήθους των πιστευσάντων ήν η καρδία και η ψυχή μία, και ουδέ εις τι των υπαρχόντων αυτώ 

έλεγεν ίδιον είναι, αλλ’ ήν αυτοίς άπαντα κοινά….. 

…..ουδέ γαρ ενδεής τις υπήρχεν εν αυτοίς. Όσοι γαρ κτήτορες χωρίων ή οικιών υπήρχον, πωλούντες 

έφερον τας τιμάς των πιπρασκομένων και ετίθουν παρά τους πόδας των αποστόλων. 

Διεδίδοτο δε εκάστω καθότι αν τις χρείαν είχεν.» 

 

«Από το δε πλήθος που πίστεψαν ,ήταν η ψυχή και καρδιά μία, και κανένας δεν έλεγε ότι κάτι από τα 

υπάρχοντα ήταν δικό του, αλλά ήταν σε αυτούς όλα κοινά….. 

…..γιατί δεν υπήρχε πτωχός σε αυτούς. Όσοι δε ήσαν ιδιοκτήτες χωραφιών ή οικιών, αφού τα 

πουλούσαν, έφεραν την  αξία αυτών που πουλήθηκαν στα παζάρια, και την έβαζαν στα πόδια των αποστόλων. 

Δίνονταν δε σε καθένα, ότι είχε ανάγκη.» 

 

Νομίζουμε ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για την ύπαρξη, την λειτουργία των κοινοβίων και τον 

τρόπο με τον οποίο λειτουργούσαν αυτά. 

Να δούμε όμως τι πάθαιναν (!!!) όσοι δεν απέδιδαν την περιουσία τους. Στο ίδιο 4,36: 

 

«Ιωσής δε ο επικλειθείς Βαρνάβας υπό των αποστόλων, ό έστι μεθερμηνευόμενον υιός παρακλήσεως, 

Λευίτης, Κύπριος τω γένει, 
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Υπάρχοντος αυτού αγρού, πωλήσας ήνεγκε το χρήμα και έθηκε παρά τους πόδας των αποστόλων. 

Ανήρ δε τις Ανανίας ονόματι συν Σαπφείρη τη γυναικί αυτού επώλησε κτήμα 

Και ενοσφίσατο από της τιμής, συνειδυίας και της γυναικός αυτού, και ενέγκας μέρος τι παρά τους πόδας 

των αποστόλων έθηκεν. 

Είπε δε Πέτρος. Ανανία, διατί επλήρωσεν ο σατανάς την καρδίαν σου, ψευσασθαί σε το Πνεύμα το Άγιον 

και νοσφίσασθαι από της τιμής του χωρίου; 

Ουχί μένον σοι έμενε και πραθέν εν τη σή εξουσία υπήρχε;τι ότι έθου εν τη καρδία σου το πράγμα τούτο; 

Ουκ εψεύσω ανθρώποις, αλλά τω θεώ. 

Ακούων δε ο Ανανίας τους λόγους τούτους πεσών εξέψυξε, και εγένετο φόβος μέγας επί πάντας τους 

ακούοντας ταύτα. Αναστάντες δε οι νεώτεροι συνέστειλαν αυτόνκαι εξενέγκαντες έθαψαν. 

Εγένετο δε ως ωρών τριών διάστημα και η γυνή αυτού, μη ειδυία το γεγονός , εισήλθεν. 

Απεκρίθη δε αυτή ο Πέτρος. Ειπέ μοι, ει τοσούτου το χωρίον απέδοσθε; Η δε είπε. Ναι τοσούτου. 

Πέτρος είπε προς αυτήν. Τι ότι συνεφωνήθη υμίν πειράσαι το Πνεύμα Κυρίου; Ιδού οι πόδες των 

θαψάντων τον άνδρα σου ερπί τη θύρα και εξοίσουσί σε. 

Έπεσε δε παρά χρήμα παρά τους πόδας αυτού και εξέψυξεν. Εισελθόντες δε οι νεανίσκοι εύρον αυτήν 

νεκράν, κασι εξενέγκαντες έθαψαν προς τον άνδραν αυτής. 

Και εγένετο φόβος μέγας εφ’ όλην την εκκλησίαν και επί πάντας τους ακούοντας ταύτα.» 

 

«Ο Ιωσής δε που αποκαλέστηκε Βαρνάβας από τους αποστόλους ,που ερμηνεύεται γιός της 

παράκλησης,Λευίτης, Κύπριος στο γένος 

Είχε στην ιδιοκτησία του αγρό και αφού τον πούλησε, έφερε το χρήμα και το έβαλε στα πόδια των 

αποστόλων. 

Κάποιος δε άνδρας που ονομάζονταν Ανανίας με την γυναίκα του Σαπφείρα, πούλησε κτήμα 

Και κράτησε μέρος από την αξία του αγρού με την συγκατάθεση της γυναίκας του και αφού το έφερε 

στους αποστόλους, το έθεσε στα πόδια τους. 

Είπε δε ο Πέτρος. Ανανία γιατί γέμισε ο σατανάς την καρδιά σου και κορόιδεψες το Άγιο Πνεύμα και 

ιδιοποιήθηκες μέρος της αξίας; 

Δεν ήταν δικό σου και αφού πουλήθηκε υπήρχε στην δική σου εξουσία; (σ.σ. επομένως γιατί κράτησες 

μέρος της αξίας;). γιατί έβαλες στην καρδιά σου το πράγμα αυτό; Δεν κορόιδεψες τους ανθρώπους, αλλά τον 

θεό. 

Αφού άκουσε ο Ανανίας αυτούς τους λόγους , πέφτοντας ξεψύχησε, και έγινε μεγάλος φόβος σε όλους 

που άκουγαν αυτά. 

Αφού σηκώθηκαν οι νεώτεροι ετοίμασαν αυτόν και μεταφέροντάς τον τον έθαψαν. 

Πέρασε δε διάστημα τριών ωρών και η γυναίκα του, που δεν γνώρισε το γεγονός, ήρθε. 

Αποκρίθηκε δε σ’ αυτήν ο Πέτρος. Πές μου, τόσο χωράφι πουλήσατε (σ.σ. όσα χρήματα φέρατε). 

Αυτή δε είπε. Ναι. 
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Ο Πέτρος δε είπε προς αυτή. Γιατί συμφωνήσατε να πειράξετε το Πνεύμα του Κυρίου; Κοίταξε τα 

πόδια αυτών που έθαψαν τον άνδρα σου στην πόρτα και αυτοί θα βγάλουν και σένα. 

Έπεσε δε αμέσως στα πόδια αυτού και ξεψύχησε. Αφού μπήκαν οι νεαροί και βρήκαν αυτή νεκρή , 

μετέφεραν και έθαψαν αυτή δίπλα στον άνδρα της. 

Και έπεσε μεγάλος φόβος σε όλη την εκκλησία και σε όλους αυτούς που άκουγαν αυτά.».             

 

                        Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΒΙΩΝ 

 

Βλέπουμε την επιταγή της κοινοκτημοσύνης και την τιμωρία των παραβατών. Σήμερα οι ηγέτες της 

εκκλησίας , περί άλλα τυρβάζουν. 

Τα Χριστιανικά κοινόβια που απλώθηκαν σε όλη την αυτοκρατορία, διέλυσε με την κοινή συναίνεση 

του Αθανασίου και άλλων αρχηγών της εκκλησίας (με επιβολή βίας σε άλλους) , ο  Παιδοκτόνος 

αυτοκράτορας Κωνσταντίνος. Αυτός, βλέποντας ότι δεν έχουν εργατικά χέρια οι γαιοκτήμονες, έδωσε μερικά 

προνόμια για να πάρει την ψυχή τους . Ο σατανικός αυτοκράτορας εξέδωσε το διάταγμα των Μεδιολάνων για 

ανεξιθρησκεία και σταμάτησε τους διωγμούς των κοινοβιακών Χριστιανών, σε αντάλλαγμα την παύση των 

κοινοβίων και την παράδοση από τον δοσίλογο Αθανάσιο , της κιβωτού της διαθήκης. Αυτή μεταφέρθηκε στα 

ανάκτορα, όπου παρέμεινε μέχρι το 740 μ.Χ, οπότε και ξανααποδόθηκε στους Ναζιραίους, γιατί απειλούνταν 

με πτώση η πρωτεύουσα από τις επιθέσεις και κινδύνευε η κιβωτός.  
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                                    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2ο         

 

                           Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΟΡΦΕΑ 

 

                                       ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Θυμίζουμε ότι από τα δημοσιευμένα κείμενα (Πεντάτευχος) του Μωϋσή, προσπαθήσαμε να εξιχνιάσουμε 

την μυστική θεωρία του, που αναφέρει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς ότι παρέδωσε. Ο Μωϋσής στο Εβραϊκό 

κείμενο αναφέρει, ότι :  

 «εν αρχή εποίησεν Ελωχείμ ουρανόν και γην, η δε γη ήν αόρατος και ακατασκεύαστος και σκότος επάνω της 

αβύσσου…»        

«στην αρχή δημιούργησε τους Ελωχείμ τον ουρανό και την γη, η δε γη ήταν αόρατος και ακατασκεύαστη και 

σκοτάδι απλώνονταν πάνω από την άβυσσο» 

Ερμηνεύσαμε τον όρο Ελωχείμ σαν αιώνες και αιών είναι ο αεί ων, ο παντοτινός , ο θεός. Ο Μάξιμος ο 

ομολογητής θα ταυτίσει τους αιώνες με τους αγγέλους. Ο Θεός λοιπόν ποιεί και ποιεί πρώτα τους Ελωχείμ. Οι 

Εβραίοι δεν αποκαλούν το όνομα του Θεού και ενίοτε περιφραστικά τον αποκαλούν Γιαχβέ. Να δούμε τι θα 

μας αποκαλύψουν τα Ορφικά κείμενα και οι Ύμνοι. 

 

                                    Ο ΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΓΟ 

 

     Θα θυμάστε ότι οι Γνωστικοί έφθασαν μέχρι τον άρρητο Θεό Βυθό και την συντροφό του την Σιγή. Στα 

«Ορφικά» των εκδόσεων της εγκυκλοπαίδειας του «Ηλίου» , αναφέρεται ο Ύμνος VI: 

 

«Πρωτόγονον καλέω διφή, μέγαν , αιθερόπλαγκτον, 

ωογενή, χρυσέησιν αγαλλόμενον πτερύγησσιν, 

ταυρωπόν, γένεσιν μακάρων θνητών τ’ ανθρώπων, 

σπέρμα πολύμνηστον, πολυόργιον, Ηρικεπαίον, 

άρρητον , κρύφιον, ροιζήτορα, παμφαές έρνος. 
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Όσσων ός σκοτόεσσαν απημαύρωσας ομίχλην, 

Πάντη δινηθείς πτερύγων ριπαίς κατά κόσμον, 

 Λαμπρόν άγων φάος αγνόν, αφ’ ού σε Φάνητα κικλήσκω,..» 

 

«Όταν σε ψηλαφώ (διφή), σε αναγνωρίζω σαν πρωτόγονο, μέγα και προερχόμενο από τον αιθέρα, 

που γεννήθηκες από το αυγό, που δοξάζεσαι σε χρυσά φτερά, 

που βλέπεις σαν ταύρος, και είσαι η γένεση των μακάρων και των θνητών ανθρώπων, σπέρμα πολύμνηστο 

,πολυόργιο, που φέρνει την όψη της αυγής, 

άρρητε, κρυφέ, που δίνεις φωνή, παμφωτεινό φύτρωμα της γης (λουλούδι), 

που έχεις κάθε φωνή και ο οποίος μαύρισες την σκοτεινή ομίχλη, 

αφού περιδινήθηκες παντού στον κόσμο, με τις ριπές των πτερύγων σου, 

φέροντας λαμπρό και αγνό φως, από το οποίο σε καλώ Φάνη.». 

 

     Κατά τον Ορφέα λοιπόν, ο κρύφιος, ο άρρητος, είναι ο Φάνης, που γεννήθηκε από ένα αυγό και το οποίο 

προήλθε από τον αιθέρα. H λέξη άρρητος δείχνει ότι η αποφατική θεολογία άρχισε από αυτόν. 

     Στα «Αργοναυτικά» 1-17, αναφέρεται: 

«Νυν γαρ σοι, λυροεργέ, φίλον μέλος αείδοντα 

θυμός εποτρύνει λέξαι, τάπερ ούποτε πρόσθεν 

έφρασ’ ,όταν Βάκχοιο και Απόλλωνος άνακτος 

κέντρω ελαυνόμενος, φρικώδεια κήλα πιφαύσκω 

θνητοίς ανθρώποισιν, αχείματα δ’ όργια μύσταις, 

αρχαίου μεν πρώτα χάους ατέκμαρτον ανάγκην 

και Κρόνον, ως ελόχευσεν απειρεσίοις υπό κόλποις 

Αιθέρα και διφυή , πυρσωπέα, κυδρόν Έρωτα, 

Νυκτός αειγνήτης υία κλυτόν,  ον ρα Φάνητα  

οπλότεροι κλήζουσι βροτοί. Πρώτος γαρ εφάνθη». 

 

«γιατί σε σένα, που παίζεις λύρα, και είσαι αγαπητό μέλος επαΐοντα, 

η θέληση παροτρύνει να πεις, αυτά ακριβώς που ποτέ προτύτερα 

είπαν, όταν επί Βάκχου και του βασιληά Απόλλωνα 

φθάνοντας στο κέντρο, σαν τα φρικώδη βέλη φανέρωσα 

στους θνητούς ανθρώπους, τα αχειμώνιαστα μυστήρια στους μύστες 

πρώτα του αρχαίου χάους την αναπόδεικτη ανάγκη, 

και τον Κρόνο που διέφευγε την προσοχή χωρίς πείρα στους κόλπους, 

τον Αιθέρα και τον ένδοξο Έρωτα που έχει δύο φύσεις και πύρινο βλέμμα, 

που είναι γιός παντα γενόμενος ένδοξος της Νύκτας, τον οποίο βασιληά Φάνητα 

οι νεότεροι θνητοί αποκαλούν, γιατί πρώτος φαναιρώθηκε (εφάνθη)» 
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       Στο χωρίο αυτό διαπιστώνουμε ότι αρχικά ήταν η αναπόδεικτη ανάγκη του χάους, και ο Κρόνος που 

ελόχευε στον Αιθέρα και η Νύκτα γέννησε τον Φάνη (Έρωτα) που πρώτος φαναιρώθηκε (σαν φωτεινός). 

Δηλαδή υπήρχε το χάος και η νύχτα, όπου υπήρχε ο αιθέρας, από όπου γεννήθηκε από ένα αυγό ο Φάνης που 

ήταν φωτεινός και φανερώθηκε.   

 

     Στον ύμνο VII, θα βρούμε: 

 

«Τήκων αιθέρα θείον, ακίνητον περ εόντα 

εξανέφηνε θεοίς ώραν κάλλιστον ιδέσθαι, 

όν δη νυν καλέουσι Φάνητα και Διόνυσον, 

Ευβουλήά τα’ άνακτα και Ανταύγην αρίδηλον, 

άλλοι δ’ άλλο καλούσιν επιχθονίων ανθρώπων, 

πρώτος δε εις φάος ήλθε , Διώνυσος απεκλήθη…»  

 

«τήκοντας τον θείο αιθέρα, που είναι ακίνητος, 

φανέρωσε στους θεούς τον κάλλιστο σε ομορφιά γιά να γίνει γνωστός, 

τον οποίο μάλιστα τώρα αποκαλούν Φάνη και Διόνυσο, 

και Καλοθελητή βασιλέα και Ανταύγη περιφανή 

άλλοι δε τον αποκαλούν με άλλο όνομα από τους γήϊνους ανθρώπους 

πρώτος ήλθε στο φως …..» 

 

                             Η ΠΡΟ΅ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ (ΥΛΗΣ) 

 

     Στον ύμνο V θα βρούμε: 

«Ώ Φύσι παμμήτειρα θεά, πολυμήχανε μήτερ, 

Ουρανίη, πρέσβειρα, πολύκτιτε δαίμον, άνασσα, 

Πανδαμάτωρ, αδάμαστε, κυβερνήτειρα, παναυγής, 

Παντοκράτειρα, τετιμέν’ αεί, πανυπέρτατε δαίμον, 

Άφθιτε, πρωτογένεια, παλαίφατε, κυδιάνειρα……. 

Αυτοπάτωρ, απάτωρ, άρσην ,πολύμητι, μεγίστη….» 

 

«Ω φύση θεά μητέρα των πάντων, πολυμήχανη μητέρα, 

Ουράνια, πρέσβειρα, θεότητα πολυκτίστη, βασίλισσα, 

Που δαμάζεις τα πάντα, αδάμαστη, κυβερνήτρια, κατακάθαρη, 

Παντοκράτειρα, πάντοτε τιμημένη, υπέρτατη θεότητα, 

Άφθαρτη, πρωτογενή, παναρχαία, που δίδεις δόξα στους άνδρες….. 

Που είσαι η ίδια πατέρας, χωρίς πατέρα, αρσενική, πολυμήχανη και πολύ μεγάλη…..» 
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     Βλέπουμε στον ύμνο αυτό, ότι ο Ορφέας δέχεται ότι η φύση προϋπάρχει, όπως και ο Μωϋσής στην γένεση. 

Όμως ο Ορφέας προχωρά και τον Φάνη τον θεωρεί ότι γεννήθηκε από ένα αυγό που προήλθε από τον αιθέρα. 

Ο Μωϋσής δεν κατονομάζει τον θεό, ενώ ο Ορφέας τον αποκαλεί Φάνη.  

 

     Μετά τον Φάνη που όπως αναφέρεται υπέστηκε κατάποση πιθανόν από τον Αιθέρα (δεν αναφέρεται), θα 

συνεχίσει ο πατέρας των θεών ο Ουρανός και η γη και μετά ο Κρόνος και έπειτα ο Δίας.  

    Οι θεοί του Ολύμπου που αναφέρονται από τον Ορφέα, δεν είναι τίποτε άλλο από τους Ελωχείμ ή τους 

αιώνες των Γνωστικών. Όμως ο Ορφέας επέλεξε ονόματα ηγετών των ανθρώπων των κοινοτήτων του 

διαστήματος, τα οποία διαδέχθηκαν το ένα το άλλο στην ηγεσία και στην πραγματικότητα με τρόπο όχι τόσο 

δραματικό, όπως οι μύθοι του αναφέρουν. 

 

                                       ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΒΕ 

 

     Θα έχετε μερικοί ακούσει, ότι ο όρος Ιαχβέ, είναι παράφραση του όρου (Ίακχου) Βάκχου. Αυτό υποστηρίζει 

και ο συγγραφέας, χωρίς να κρατά το αποδεικτικό στοιχείο. Ο Ορφέας αναφέρει ότι τον Δία διαδέχθηκε ο 

Διόνυσος, που αποκαλείται και Βάκχος.  

     Σύμφωνα με την άποψη του συγγραφέα, ο Δίας το 118,000 π.Χ. παραχώρησε την θέση των ανορθωμένων  

κοινοτήτων του διαστήματος ,στον Διόνυσο. Κάθε περίπου δύο χιλιάδες χρόνια, με την αλλαγή των 

αστερισμών, βγαίνει ένας καινούργιος αρχηγός στις κοινότητες του διαστήματος. Μεταξύ των δύο, φαίνεται 

ότι οι Εβραίοι προτίμησαν τον Βάκχο και ονόμασαν τον θεό Ιαχβέ (Ίακχο-Βάκχο). Θα βρούμε λοιπόν στον 

ύμνο XXVI: 

 

     «Κραίνε μεν ουν Ζεύς πάντα πατήρ, Βάκχος δε επέκραινε».   

 

      «Κυριαρχούσε μεν λοιπόν ο Ζεύς ο πατέρας πάντοτε, ο δε Βάκχος επικυριαρχούσε» 

 

      Βλέπουμε μία διαρχία στο διάστημα και ευλόγως οι Εβραίοι προτίμησαν τον Βάκχο. Όμως είναι άλλη η 

επιλογή του Εωσφόρου, του πραξικοπηματία και αρχηγού των εκπεσμένων κοινοτήτων του διαστήματος και με 

τους Εβραίους που έχουν κάνει αυτή την επιλογή ή και οποιοδήποτε άλλον, διαφωνούμε.  

     Όταν πριν από τέσσερα χρόνια περίπου, ένας των εκπεσμένων μου είπε, ότι αφού ο Δίας είναι ανώτερος, 

γιατί δεν κυβερνάτε την γή, δεν είχα τι να απαντήσω. Σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει και δεν θα χρειαστούν 

τα στρατεύματα των Δία και Διόνυσου να κατακλύσουν την γη. 
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