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                             ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ, ΕΝΩΣΙΑ, Ι∆ΙΟΝ 

                                    ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ 

 

             

                                                    ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Αποφατική θεολογία είναι η θεολογία σύµφωνα µε την οποία αποφάσκουµε, 

δηλαδή δεν προσδιορίζουµε τον Θεό. Έτσι ο Θεός σύµφωνα µε αυτή, είναι 

απροσδιόριστος, απεριόριστος, άφατος, αόρατος, άπειρος, αναφής, αόριστος, 

απερινόητος, ακατάληπτος, αόριστος. Την αποφατική θεολογία θεµελίωσε πρώτος ο 

Παρµενίδης και µετά ο Πλάτων και ο ∆ιονύσιος ο Αρεοπαγίτης θα την προάγει 

(προφανώς προηγήθηκαν οι διδασκαλίες του Χριστού, του οποίου µαθητής υπήρξε ο 

Πέτρος και ο ∆ιονύσιος µαθητής του Πέτρου). 

 Θα…. προσδιορίσουµε τον Θεό της αποφατικής θεολογίας. Η κατανόηση 

αυτού του Θεού, θα ενισχύονταν από ενδεχοµένη πίστη και υπηρεσία στην επιταγή 

του Καλού. 

 

                                                  ΤΟ Ι∆ΙΟΝ     

 

 Ο Αριστοτέλης , ο Θεόφραστος και άλλοι, έγραψαν περί κενού. Ο 

Αριστοτέλης στο «Περί Ουρανού» 309b, αναφέρει: 

 «άτοπον και τω χώραν τω κενώ ποιείν, ώσπερ ουκ αυτό χώράν τινα ούσαν. Αναγκαίον 

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

«άτοπο να αποδώσουµε στο κενό ότι έχει χώρο, γιατί ακριβώς αυτό δεν έχει. 

Αναγκαίο αν κινείται το κενό, να προέρχεται από αυτό κάποιος χώρος και από την 

οποία κίνηση µεταβάλλεται και γίνεται ύλη (ον)». 

 Το µεγαλείο του ακατάληπτου µέχρι σήµερα επιστήµονα, τον οδήγησε να 

υποθέσει ότι εάν κινείται το κενό, τότε προέρχεται τόπος και γίνεται η ύλη. 

 Μπαίνει το ερώτηµα, το κενό κινείται; Από την γνώση της µέχρι εδώ 

Φυσικής, κενό θεωρείται η απουσία ύλης. Στα εργαστήρια δεν κατασκευάσαµε 

πλήρες κενό. Αλλά αφού το κενό δεν έχει ύλη, πως κινείται; 

     Η λέξη ουσία προέρχεται από την µετοχή ων, ούσα , ον, που σηµαίνει και ο 

υπάρχων. Το κενό λοιπόν, δεδοµένου ότι έχουµε απορρίψει τον αιθέρα, έχει µία µη 

ουσία, µη ύλη, το ίδιον. Το ίδιον είναι συνεχές και αδιαίρετο και είναι η µη ουσία του 
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κενού. Πυκνώνει και αραιώνει και διαδίδει παλµούς όπως περιέγραψε κάπως η 

κυµατική θεωρία του Χόϋχενς. Σαν µη ουσία, είναι ακατάληπτη. 

 

                                      Η ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ 

 

 Το ίδιον περικλείει µέσα του µία φυσαλίδα. Θα λέγαµε µία φυσαλίδα 

απολύτου κενού. Αλλά απόλυτο κενό υπάρχει; 

 Μονάδα του χρόνου είναι µία οµοιόµορφα επαναλαµβανόµενη κίνηση 

σώµατος. Το έτος και η ηµέρα είναι µονάδες του χρόνου και αντιστοιχούν σε 

επαναλαµβανόµενες κινήσεις. Άρα όπως και στο Αριστοτέλη και τον ιερό 

Αυγουστίνο, ο χρόνος είναι κίνηση. 

 Υπάρχει τίποτε έξω του χρόνου; Αυτό θα ήταν έξω της κίνησης, θα ήταν κάτι 

ακίνητο απολύτως και δεν θα µπορούσαµε καν να πούµε ότι υπάρχει ή είναι. Αυτό 

λοιπόν µη είναι, «κενόν τε µη είναι» θα πει ο ∆ηµόκριτος. Το ίδιον µη είναι, αλλά 

έχει κίνηση! Αναγκαίο η µη κίνηση, από όπου προήλθε η κίνηση. Θέτουµε λοιπόν 

σαν αρχή (οι αρχαίοι Έλληνες έθεταν τις αρχές) , σαν αξίωµα δηλαδή, ότι µη ήταν η 

υπερβατική ουσία, Και αυτή µη ουσία, που περικλείεται στην φυσαλίδα από το ίδιον. 

Η  υπερβατική ουσία προήλθε από µετάπτωση του απολύτου κενού σε αυτή. Αλλά 

πως το ακίνητο απόλυτο κενό µετέπεσε στην υπερβατική ουσία, από την οποία 

προέρχεται η κίνηση και ο χρόνος; 

 

                   Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ, Η ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΤΩΝ Ι∆ΕΩΝ 

 

 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 οιµοιοµερή.  

 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 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. 
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 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 η όγδοη µη ουσία. 

 Μέσα στην 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 απόλυτο 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 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). 

 Ίσως θα αντιληφθήκατε! Πλησιάσαµε για δεύτερη φορά τον υπερβατικό θεό! 

Χτυπήσαµε ξανά την πόρτα του κάστρου του απολύτου 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 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! 


