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     Η έννοια και η ουσία της Ελληνικής φιλοσοφίας, έμοιαζε απροσπέλαστη. Οι Εβραίοι 
αυτοκράτορες Κωνσταντίνος, Θεοδόσιος και Ιουστινιανός, με ποινή θανάτου κατέκαψαν την 
Ελληνική φιλοσοφία, πλην μερικά επιλεγμένα που σώζονται και έκλεισαν βίαια τις 
φιλοσοφικές σχολές. Η φιλοσοφία κάτω από την αιμοσταγή βία των αυτοκρατόρων 
παραμερίστηκε, η δε Τουρκοκρατία έσβησε σχεδόν την Ελληνική ψυχή και επιστήμη. 

    Από τα παιδικά μου ακόμη χρόνια φιλοσοφούσα. Στην τρίτη τάξη γυμνασίου διδάχτηκα 
και έγινα οπαδός ενός παγκοσμίου θεού (Τζών Λοκ) και στην πέμπτη διδάχτηκα την αρχή της 
αφθαρσίας της ύλης (διατήρηση της μάζας). Τότε έγινα ένας πρώϊμος δημιουργός. Σκέφτηκα 
αφού η ύλη είναι άφθαρτη, άρα ποτέ δεν έχει αρχή, άρα δεν δημιουργήθηκε και δεν υπάρχει 
θεός. Ταγός του Λόγου έγινα υλιστής. Πολύ αργότερα στην τυρβώδη πορεία μου και 
δοθείσης αφορμής, σκέφτηκα ότι μπορεί να υπάρχει δημιουργός και να δημιούργησε την ύλη 
με την αρχή της αφθαρσίας.  

     Δοθέντων αυτών, όταν αντιστοιχούσα το απαρέμφατο είναι με την ύλη, διαβάζοντας ένα 
βιβλίο Σέρβου μοναχού (ΓΝΟΦΟΣ ΑΓΝΩΣΙΑΣ), που είχε χωρίο του Αρεοπαγίτη αυτούσιο, 
διαπίστωνα ότι ο Έλληνας φιλόσοφος και άγιος έτσι χρησιμοποιούσε και αυτός το 
απαρέμφατο. Και αγόρασα τα βιβλία του Αρεοπαγίτη. Και σύντομα ,άλλος συγγραφέας 
παρείχε αυτούσιο χωρίο του Αριστοτέλη, που και αυτός έτσι χρησιμοποιούσε το είναι 
(φιλοσοφικά) και δεν κατανοήθηκε. Να λοιπόν πως αγόρασα τα κείμενα όλης της Ελληνικής 
φιλοσοφίας. 

     Από την θέση αυτή εδώ, ένα τεράστιο ευχαριστώ στους φιλολόγους μου στο 6τάξιο 
γυμνάσιο και ιδιαίτερα στην Ιωάννα Τσαμπακάλου και τον Αντώνη Αντωνάκη, που με 
έμαθαν να ερμηνεύω τα αρχαία κείμενα. Και η θέση αυτή ήταν ενισχυμένη, γιατί ήδη ήμουν 
γνώστης της Φυσικής. 

 

                                   Ο ΘΑΛΗΣ ΠΡΩΤΟΣ ΙΔΡΥΕΙ ΤΟΝ ΥΛΙΣΜΟ 

 

     Ο Ορφέας , ο Όμηρος και ο Ησίοδος προηγήθηκαν και είχαν ψήγματα φιλοσοφίας θεού 
δημιουργού.  

     Πρώτος στην φιλοσοφία συστηματικός φιλόσοφος ο Θαλής ο Μιλήσιος, θα παρατηρήσει 
ότι το νερό είτε παγώσει, είτε εξατμισθεί σε κλειστό δοχείο, θα ξαναγίνει νερό, όσο ήταν 
πριν. Ο Θαλής πρώτος διατυπώνει την αρχή της αφθαρσίας της ύλης και επειδή η ζωή 
επιτυγχάνεται μέσα σε νερό (και το έμβρυο συλλαμβάνεται και μεγαλώνει μέσα στο υγρό της 
μήτρας) , θα διατυπώσει ότι αρχή, προϋπόθεση, προΰπαρξη, δόγμα, αίτημα, είναι το νερό. Θα 



διατυπώσει πρώτος την υλιστική θεωρία. Το ανθρώπινο γένος, όφειλε από τον υλισμό να 
ξεκινήσει.  

 

              ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 

 

     Ο Ηράκλειτος δεν θα αρνηθεί την αρχή της αφθαρσίας της ύλης, αλλά υποστηρίζει την 
δημιουργία της ύλης από αδιαμόρφωτη ύλη, μετά την καταστροφή της ,για να 
ξαναδημιουργηθεί από τον θεό. Ο Ηράκλειτος πρώτος θα διατυπώσει την θεωρία του Λόγου, 
του θεού δηλαδή, που διαμορφώνει την ύλη. Και ο Λόγος διέπεται από τους νόμους, που 
διέπουν μία ασταμάτητη ροή, μέσα στην πάλη και την ενότητα των αντιθέσεων. 

     Με την σειρά του ο Πυθαγόρας θα διατυπώσει την θεωρία των ιδεών και οι ιδέες είναι 
άϋλες «οντότητες» και σε κάθε ιδέα αντιστοιχεί ένας αριθμός. Οι ιδέες είναι οι αρχές και 
ενταμιεύονται μέσα στον Νου του θεού. Ο Πυθαγόρας αν και μαθήτευσε όταν πήγε στην 
Περσία, στον Ζαράτα, τον μαθητή του Ζωροάστρη, δεν θα ενστερνισθεί την διαρχία (καλό-
κακό), αλλά όπως όλοι οι φιλόσοφοι με μοναδική εξαίρεση τον Εμπεδοκλή, πιστεύουν στην 
μοναρχία, τον θεό του Καλού. 

 

              Η ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΠΑΡΜΕΝΙΔΗ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ  

 

     Ο Παρμενίδης θα ενστερνισθεί τον Θαλή στα νεανικά του χρόνια. Για αυτόν το παν είναι 
αγέννητο και ανώλεθρο (υλισμός) . Αλλά η μετάβαση του Πυθαγόρα στην Ιταλία (ο 
Παρμενίδης κατάγονταν από την Ελέα της Ιταλίας), θα φέρει την εναλλαγή και θα γίνει 
ένθεος. Και θα διατυπώσει και την αποφατική θεολογία. Το σύμπαν διαμορφώθηκε από τον 
θεό, από αδιαμόρφωτη ύλη. Αυτά διδάσκει στον Σωκράτη όταν πήγε στην Αθήνα και αυτά ο 
Πλάτων δίδασκε στην σχολή του (Ακαδημία). 

     Αλλά κάπου σε μία βόρεια Ελληνική πόλη, γεννήθηκε και μεγάλωσε ο μέγας Δημόκριτος. 
Δυστυχώς δεν σώθηκαν τα έργα του ΜΕΓΑΣ ΔΙΑΚΟΣΜΟΣ και ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ, και δεν 
γνωρίζουμε τα επιχειρήματά του. Τα επιχειρήματα διατύπωσης θεού δημιουργού από το 
μηδέν, αυτά που έφεραν σε αμηχανία τον Σωκράτη και έκαναν τον Πλάτωνα από αντιζηλία 
να μην τον μνημονεύσει πουθενά και τα επιχειρήματά του δίδαξαν τον θεολόγο Αριστοτέλη.  

     Ο Δημόκριτος θα διατυπώσει την γένεση του παντός από το κενό (το μηδέν) και τον θεό. 
Θα θεωρήσει ότι στο σύμπαν υπάρχουν αόρατα σώματα μικρά, οι άτομες γραμμές, που 
τυχαία ή αυτόνομα θα περιπλεχθούν και θα συνασπίσουν τα άτομα, τις ομοιομερείς μονάδες 
της ύλης. Και το κενό γίνεται ύλη και δεν ξαναγυρίζει στο μηδέν (δεν καταστρέφεται η ύλη). 
Πληθωρική θεωρία.  

 

                                     Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ 

 



     Ο Αριστοτέλης θα ακολουθήσει την θεωρία του Δημόκριτου και το τίμημα ήταν να τον 
αποκλείσει ο Πλάτων από την διαδοχή στην Ακαδημία και να ιδρύσει δική του σχολή.  

     Ο Αριστοτέλης θα αναφέρει ότι το κενό μπορεί να κινηθεί και να δημιουργήσει την ύλη 
και τον χώρο. Θα αναφέρει την πέμπτη ουσία (γη-στερεό, ύδωρ-υγρό, αέρας, φωτιά-πλάσμα 
και η πεμπτουσία). Ο αιθήρ που διατύπωσε ο Αριστοτέλης ήταν ο άνω διακεκαυμένος αέρας 
που αποτελούνται τα άστρα και όχι ο σύγχρονος αιθέρας. Ο σύγχρονος αιθέρας ήταν η 
πεμπτουσία του.  

      Ο Επίκουρος ακολουθεί τον Δημόκριτο, αλλά όχι ως προς θεό δημιουργό, αλλά ως προς 
τις άτομες. Είναι υλιστής και η ψυχή πεθαίνει με τον άνθρωπο.  

 

                                        Ο ΠΥΡΡΩΝ Ο ΗΛΙΕΙΟΣ 

 

    Τις αντικρουόμενες θεωρίες θα γνωρίσουν και θα εγερθούν οι σκεπτικιστές. Και ο Πύρρων 
θα διατυπώσει ότι δεν μπορούμε να φθάσουμε την αλήθεια.  

 

                                            Ο ΧΡΙΣΤΟΣ 

 

    Θα διδάξει την παραγωγή από το μηδέν και υπό του θεού. Θα ακολουθήσει τον Δημόκριτο 
και τον Αριστοτέλη. Και θα υιοθετήσει τον Λόγο του Ηράκλειτου και του Πλάτωνα (ο 
Ωριγένης σώζει την επιστολή του Πλάτωνα προς Ερμεία και Κορίσκο, όπου τους μιλά για 
τον υιό θεό Λόγο).  

 

                             Ο ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΕΙΟΣ 

 

     Ο πρώϊμος Χριστιανισμός ήταν μορφή Γνωστικισμού και ο Παύλος θα ονομάσει 
ψευδώνυμη γνώση, την μορφή του Γνωστικισμού που αποδέχεται ότι άλλος και εκπεσμένος 
είναι ο θεός δημιουργός και άλλος ο νομοθέτης.  

     Ο Άρειος γνωρίζοντας τον ορθό Γνωστικισμό, θα αρνηθεί ότι ο υιός Λόγος είναι 
ομοούσιος προς τον Πατέρα και είναι κτίσμα του. Αλλά ο Λόγος είναι άϋλος και συνεπώς 
μπορούμε να πούμε ομοούσιος, ακόμη και στον ορθό Γνωστικισμό. Τον Άρειο θα 
δολοφονήσουν φανατικοί οπαδοί του Αθανασίου, κατόπιν προτροπής του. Εδώ αρχίζει το 
τέλος της Ελληνικής φιλοσοφίας, που μοναχοί περιέσωσαν και αντέγραψαν όσα μπόρεσαν 
και σώθηκαν.  


