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                                 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
      Μετά την νίκη του ο Παυσανίας επί των Περσών, κάλεσε τους μαγείρους 

του Πέρση βασιλέα και τους  ζήτησε να του κάνουν γεύμα για το μεσημέρι. 

Παράλληλα ζήτησε και από τους Σπαρτιάτες μαγείρους να του κάνουν γεύμα. 

Το μεσημέρι παρέταξε τους στρατιώτες του και ζήτησε από τους μαγείρους να 

φέρουν τα γεύματα. Οι Πέρσες έφεραν μαγειρεμένους φασιανούς, λαγούς και 

άλλα εκλεκτά φαγητά. Τα παρέταξε μπροστά στους στρατιώτες και ζήτησε 

από τους μαγείρους του και παρέταξαν και αυτοί τον μέλανα ζωμό. Τότε ο 

Παυσανίας, αφού εγκωμίασε τους γενναίους στρατιώτες του, τους είπε: 

“Κοιτάξτε τι είχαν και κοιτάξτε τι ήρθαν να πάρουν”. 

       Ένας φίλος  μου είπε ότι οι Αθηναίοι είχαν πλούτη για να πάρουν οι 

Πέρσες και ότι οι Αθηναίοι ήταν ένα ηγεμονικό καθεστώς με τα παρεπόμενά 

του. Όμως δεν μπορώ να πιστέψω ότι μία αυτοκρατορία εκστράτευε εναντίον 

μιάς μικρής χώρας, για να πάρει το ψωμί της. Ελπίζω , μέσα από τούτη την 

εργασία, να συμφωνήσετε ότι εκείνο που ήθελαν να υποτάξουν, ήταν  το 

αγέρωχο και δημιουργικό Ελληνικό πνεύμα, που είχε ήδη ξεκινήσει τον 

εκπολιτισμό και εξανθρωπισμό του ανθρώπου, με την επιστήμη που 

γαλουχούσε. Και η δημοκρατία, έστω και μεταξύ μιάς μειοψηφίας Αθηναίων, 

πρόβαλε σαν η απαρχή ενός  νέου κόσμου, τον οποίο επιδίωκαν οι μύστες των 

Ελευσινίων μυστηρίων και η ομάδα Έψιλον που βρισκόταν στο υπόβαθρο. 

     Δεν θα είχατε ίσως αντίρρηση, ότι την γνώση και την κοινωνία σμίλευαν οι 

καλύτεροι: οι προσωκρατικοί, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, ο Περικλής και όλοι οι 

άριστοι των Ελευσινίων.  

     Ασφαλώς εκεί στα βάθη της ανατολής, υπήρχαν τα μυστήρια του Μίθρα, 

που  είχαν έρθει σε ανάμιξη με τα Μωσαϊκά μυστήρια, όταν οι Εβραίοι 

μετώκησαν στην Βαβυλώνα και «εικοτολογούμε» ότι αυτοί διαφώνησαν με 

την Ελληνική πρωτοκαθεδρία στην γνώση. Ίσως θα ήταν εγωϊστικό να 

υποστηρίξω, ότι αυτό το πνεύμα (το Ελληνκό) θα το διαπιστώσετε και εδώ, 

τώρα που αυτοδύναμα επανανυψώνεται και που υπενθυμίζει ότι οι 

αλλόφρονες συνασπίζονται και προδίδουν την έννοια του αγαθού την οποία 

θεμελίωσαν οι παπούδες μας (Πλάτων, Αριστοτέλης, κλπ.).           
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                ΤΟ ΜΗΔΕΝ, ΤΟ ΜΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΝ                           

 

     «Δεν» στην αρχαία Ελληνική σήμαινε το πράγμα (ίσως το συνάντησα στον 

«Λεύκιππο» εκδόσεων Κάκτου). Μηδέν σημαίνει κανένα πράγμα, απουσία 

είδους ύλης. 

     Το μηδέν ήταν μία φιλοσοφική έννοια για τους αρχαίους φιλοσόφους και 

σε ορισμένες φράσεις το μηδέν απαντά σε ονομαστική πτώση, ενώ θα  έπρεπε 

από την ροή της φράσης να εκφραστεί σε γενική ή δοτική ή αιτιατική. Αυτό 

δείχνει ότι, όχι ότι έκαναν λάθη οι αρχαίοι, αλλά ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, μία 

φιλοσοφική έννοια. Ας δούμε λίγα χωρία:     

 

                       Αριστοτέλη «Φυσική Ακρόασις» 185 b. 

«το γάρ πέρας ἀδιαίρετον, οὐ το         «διότι εκεί που τελειώνει η ύλη στην     

πεπερασμένον. ἀλλά μην εἰ τῶ λόγῳ    μικρότητα, είναι αδιαίρετη και δεν είναι 

ἕν τά ὄντα πάντα ὡς λώπιον και          το πεπερασμένο. Αλλά όμως εάν είναι 

ἱμάτιον, τοῦ Ἠρακλείτου λόγον            κατά τον  λόγο, ένα τα όντα όλα, σαν 

συμβαίνει λέγειν αὐτοῖς. ταυτόν γάρ     ένδυμα είναι ο λόγος του Ηρακλείτου 

ἔσται ἀγαθοῦ και κακοῦ εἶναι, και         πάνω σε όλα, συμβαίνει να λέει σἀυ- 

ἀγαθῶ καί μη ἀγαθῶ εἶναι,ὥστε       τούς. Διότι είναι ταυτόσημα το αγαθό με  

ταυτόν ἔσται ἀγαθόν και οὐκ άγαθόν,  το κακό και το αγαθό με το μη αγαθό 

και ἄνθρωπος και ἴππος, καί οὐ περί     (σ.σ. ως ιδέες) και ο άνθρωπος και το 

τοῦ ἕν εἶναι τά ὄντα ὁ λόγος ἔσται       άλογο (σ.σ. ως ύλη) και ο λόγος είναι 

ἀλλά περί τ ο ῦ μ η δ έ ν και τῶ           ὀτι δεν είναι ένα τα όντα, αλλά (ως  

τοιωδί εἶναι και τοσωδί ταυτόν.»          ιδέες) τα αποδίδει στο μ η δ έ ν και 

                                                        είναι ταυτόσημα. 

                       «Ακρόασις περί φύσεως» 213a 27 

«oἱ δ’ ἄνθρωποι βούλονται κενόν        «οι δε άνθρωποι θεωρούν  ότι κενό 

εἶναι διάστημα, ἐν ὧ μ η δ έ ν            είναι το διάστημα, στο οποίο δεν υπάρ- 

ἐστι σῶμα αἰσθητόν.οἰόμενοι δε         χει αισθητό σώμα. Επειδή νομίζουν 

το ὄν ἄπαν εἶναι σῶμα φασίν, ἐν        ότι το όλο ον είναι σώμα, μέσα στο  

ᾧι ὅλον μ η δ έ ν ἐστι, τοῦτ’              οποίο όλο υπάρχει το μηδέν και αυτό   

εἶναι κενόν.»                                    είναι το κενό.» 
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              Αριστοτέλης «Μετά τα Φυσικά» 1001b 

«ὡς γάρ ἱστορεί Εὔδημος ,Ζήνων    διότι όπως ιστορεί ο Εύδημος, ο Ζήνων 

ο Παρμενίδου γνώριμος επειρᾶτο    ο γνώριμος του Παρμενίδη, προσπα- 

δεικνύναι ὅτι μη οἷόν τε τα ὄντα     θούσε να αποδείξει ότι όχι όπως τα 

πολλά εἷναι τῶι μ η δ έ ν εἷναι        όντα είναι πολλά, αλλά το μηδέν είναι 

ἐν τοῖς οὗσιν ἕν, τα δε πολλά         ένα ανάμεσα στα όντα, τα δε πολλά 

πλῆθος εἷναι ἑνάδων.»                  είναι πλήθος μονάδων.» 

 

           «Μυστική Θεολογία», Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. 

«καί τῶ μ η δ έ ν γινώσκειν         «και εάν γνωρίζουμε τα περί του μηδενός   

ὑπέρ νοῦν γινώσκων».                 γνωρίζουμε τα ανώτερα του νού.» 

 

         Επιφάνειος «κατά αιρέσεων» ΙΙΙ 2,9 

«Μητρόδωρος ὁ Χῖος ἔφη                «Ο Μητρόδωρος ο Χίος υποστήριξε ότι 

μηδένα μ η δ έ ν ἐπίστασθαι            δεν γνωρίζουμε τίποτε γύρω από το μη- 

ἀλλά ταῦτα, ἅ δοκοῦμεν                  δεν, αλλά γνωρίζουμε όσα νομίζουμε, 

γινώσκειν, ἀκριβῶς οὐκ ἐπιστάμεθα  δεν έχουμε ακριβή γνώση, ούτε οι 

οὐδέ ταῖς αἰσθήσεσι δεῖ προσέχειν.    Αισθήσεις πρέπει να προσέχουν για να 

Δοκήσει γάρ ἐστι τά πάντα.»            το αντιληφθούν. Διότι όλα είναι υποκει- 

                                                     μενικές θεωρίες (για το μηδέν). 
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                                            ΟΙ ΙΔΕΕΣ 

 

     Οι ιδέες , όπως γνωρίζουμε σήμερα από μία άποψη οι έννοιες, είναι άϋλες 

«οντότητες», καλύτερα μη όντα, μη ουσίες που διατάσσονται στη σκέψη σε 

λογική αλληλουχία διά μέσου του λόγου. Αλλά ας δούμε τον Αριστοτέλη, που 

κατά ορισμένους δεν πίστευε στις ιδέες και τις απέδιδαν μόνο στον Πλάτωνα: 

 

               «Μετά τα  Φυσικά», 1029a 

«τοιοῦτον δε τρόπον μέν τινα ἡ ὕλη     με κάποιο τετοιο τρόπο η ύλη λέγεται 

λέγεται, ἄλλον δε τρόπον ἡ μορφή,      και άλλο τρόπο η μορφή και με τρίτο  

τρίτον δε τρόπον το ἐκ τούτων            τρόπο αυτό που απορρέει από αυτά 

(λέγω δε την μέν ὕλην οἷόν τον           (λέγω δε ύλη όπως είναι ο χαλκός,  

χαλκόν, τήν δέ μορφήν το σχῆμα         την μορφή το σχήμα της ιδέας και  

τῆς ἰδέας, το δε ἐκ τούτων τον             αυτό που απορρέει από αυτά, είναι 

ἀνδριάντα σύνολον) ὥστε εἰ το εἷδος     το σύνολο ο ανδριάντας), ώστε εάν 

τῆς ὕλης πρότερον και μᾶλλον ὄν,         είναι πρότερο το είδος της ύλης και 

και τοῦ ἐξ ἀμφοῖν πρότερον ἔσται          είναι ον, και από τα δύο είναι πρότε- 

διά τον αὐτόν λόγον».                         ρο για τον ίδιο λόγο». 

 

     Στο κομμάτι αυτό βλέπουμε ότι η ύλη είναι ον (ο χαλκός) και το σχήμα της 

μορφής είναι η ιδέα. 

 

                            «Μετά τα Φυσικά» 1031 a. 

«ἐπί δε τῶν καθ’ αὑτά  λεγομένων       «επειδή είναι ανάγκη από αυτά τα ίδια 

ἇρ’ ἀνάγκη ταὐτό εἷναι οἷον εἵ τινες       τα λεγόμενα, το ίδιο είναι εκείνο που 

εἰσίν οὐσίαι ὧν ἕτεραι μη εἰσίν οὐσίαι     ισχυρίζονται μερικοί, όπως ότι υπάρ- 

μηδέ φύσεις ἕτεραι πρότεραι, οἵας         χουν πραγματικότητες, των οποίων 

φασί τάς ἰδἐας εἶναί τινες.»                   άλλες δεν είναι ουσίες, ούτε πρότερες 

                                                         φύσεις, τις οποίες ισχυρίζονται   

                                                          μερικοί ότι αυτές είναι οι ιδέες» 
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     Αλλά οι ιδέες  δεν αντιπροσωπεύθηκαν μόνο από τον Πλάτωνα, τις 

ανέφεραν και άλλοι: 

 

            Αριστοτέλης, «Μετά τα Φυσικά». 

«περί μέν οὗν τῶν Πυθαγορείων         «περί των Πυθαγορείων μεν, ας αφή- 

ἀφείσθω τα νῦν (ἱκανόν γάρ αὐτῶν     σουμε τα τωρινά (γιατί είναι αρκετό 

ἅψασθαι τοσοῦτον).  Οἱ δε τάς ἰδέας   τόσο που τους αναφέραμε). Αυτοί δε 

αἰτίας  τιθέμενοι πρῶτον μέν               έθεσαν πρώτες τις ιδέες, όταν 

ζητοῦντες τῶν δε τῶν ὄντων λαβεῖν     ζητούσαν να έχουν τις αιτίες των   

τας αἰτίας ἕτερα τούτοις ἴσα τον          όντων άλλα προς εκείνα που υποστή- 

ἀριθμόν ἐκόμισαν,…».                        ριζαν άλλοι, έφεραν τις ιδέες ίσες των 

                                                        αριθμών». 

 

      Και εν κατακλείδι: 

                        «Μετά τα Φυσικά»  991b: 

«ὥστε πῶς ἄν αἱ ἰδέαι οὐσίαι             «ώστε πως θα ήταν οι ιδέες ουσίες 

τῶν πραγμάτων οὖσαι χωρίς              των πραγμάτων, αφού δεν είναι;» 

εἶεν;»  

 

                                          Ο ΛΟΓΟΣ 

 

     Ο λόγος  είναι η λογική, η αιτία, η αφορμή, η αναλογία (στην σύγχρονη 

γλώσσα). Ο Λόγος στους φιλοσόφους  είναι τρόπος να υπάρχει κάτι, η ύλη 

δηλαδή, ή να διεξάγεται η σκέψη και να  πραγματοποιείται η συνείδηση. Να 

δούμε ο Ηράκλειτος για τον θείο αυτό Λόγο: 

                        Σέξτος, «προς Μαθηματικούς». 

«τοῦτον οὖν τον θεῖον λόγον καθ’         «αυτόν λοιπόν τον θείο λόγο κατά  

Ἡράκλειτον δι’ ἀναπνοῆς σπάσαντες    τον Ηράκλειτο αφού καταλάβαμε  
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νοεροί γινόμεθα , και ἐν μέν ὕπνοις       σκεφθήκαμε και κατά τον ύπνο δεν 

ληθαῖοι, κατά δε ἔγερσιν πάλιν              σκεφθόμασταν και με το ξύπνημα 

ἔμφρονες.»                                         είχαμε πάλι  σκέψη.» 

 

«…διά τούτων γάρ ῥητῶς παταστή-      «γιατί αφού ρητά παρέστησε με 

σας ὅτι κατά μετοχήν τοῦ θείου            τούτα, ότι δηλαδή με μετοχή του 

λόγου πάντα πράττομέν τε και              θείου λόγου και πράττουμε και  

νοοῦμεν ὀλίγα προσδιελθών                 νοούμε, αφού προσπερνά μερικά 

ἐπιφέρει «διό…φρόνησιν»».                 φέρνει «με αυτό…φρόνηση.» 

 

«τοῦ δε λόγου τοῦδ’ ἐόντος  ἀεί          «του Λόγου που είναι αληθινός 

ἀξύνετοι γίνονται ἄνθρωποι και            δεν  τον αποδέχονται οι άνθρωποι 

πρόσθεν ἤ ἀκοῦσαι και ἀκού-              και εάν τον ακούσουν πρώτα ή   

σαντες το πρῶτον.»                           μετά» (αποδοχή λογικής). 

 

             Κλήμης «Στρωματείς» V105 

 

«δυνἀμει γάρ λέγει ὅτι το πῦρ           «κάτω από την δύναμη του λόγου 

ὑπό τοῦ διοικοῦντος λόγου και           και θεού που διοικεί ,λέγει (ο Ηρ-τος) 

θεοῦ τά σύμπαντα δι’ ἀέρος               τα σύμπαντα από αέρια κατάσταση  

τρέπεται εἰς ὑγρόν το  ὡς σπέρμα       τρέπονται σε υγρά και σαν να είναι   

τῆς διακοσμήσεως, ὅ  καλεῖ                σπέρμα του διάκοσμου, το οποίο καλεί 

θάλασσαν, ἐκ δε τούτου αὖθις            Θάλασσα, από αυτό άμεσα  γίνεται γη 

γίνεται γῆ και οὐρανός και τα              και ο ουρανός και όσα εμπεριέχονται. 

ἐμπεριεχόμενα. ὅπως δε πάλιν             φανερώνει δε με τούτα, όπως  δηλαδή  

ἀναλαμβάνεται και ἐκπυροῦται,           πάλι ξεκινά από την αρχή και εκπυρού- 

σαφῶς διά τούτων  δηλοῖ.                   ται. Η θάλασσα (το αέριο σπέρμα) 

Θάλασσα διαχέεται, και μετρέ-            διαχέεται και ελέγχεται από τον ίδιο      

εται εἰς τον αὐτόν λόγον, ὁκοῖος          τον λόγο, ο οποίος ήταν πριν να 

πρόσθεν  ἦν ἤ γενέσθαι γῆ.»               γίνει η γη.» 
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 Αριστοτέλης «Φυσική Ακρόασις» 185b: 

 

«ἡ γάρ ἀρχή τινος ἤ τινων.                  «διότι είναι η αρχή κάποιου ή κάποιων 

ὅμοιον δη το σκοπεῖν εἴ οὕτως              είναι λοιπόν όμοιο να θεωρούμε ότι 

ἕν και προς ἄλλην θέσιν ὁποιανοῦν        αναφέρονται τα αντίθετα με το λόγο   

διαλέγεσθαι τῶν  λόγου ἕνεκα               του Ηράκλειτου, ένεκα των λεγομέ- 

λεγομένων δ’ οἷόν την Ἡρακλείτειον       νων ή να καταλύει ένεκα του λόγου  

ἤ λύειν λόγου ἐριστικόν ὅπερ                 την διαφωνία που προέρχεται από 

ἀμφότερα μέν ἔχουσι λόγοι, και ὁ           τους λόγους του Μελίσσου και του 

Μελίσσου και ὁ Παρμενίδου.»                 Παρμενίδου.»  
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                     ΜΗΔΕΝ, ΤΟ  ΖΩΗΦΟΡΟ ΜΗ ΟΝ 

 

     Ειμί σημαίνει είμαι και είναι μετοχή του ειμί το ων, ούσα, ον (οποίος, 

οποία, οποίο). Απαρέμφατο του ειμί είναι το είναι και σημαίνει ότι κάτι που 

είναι, να είναι ,ότι είναι, διά να είναι κλπ.  

     Είμαι σημαίνει υπάρχω σαν δομή, ευρίσκομαι σαν ύπαρξη, κινούμαι σαν 

ον, νοώ σαν έλλογο ον. Το «είμαι»  αυτό αναφέρεται φυσικά σε ανθρώπους, 

αν και θα μπορούσατε να υποστηρίξετε ότι ένα ζώο «είναι», αυτό δεν μπορεί 

όμως να ισχυρισθεί  ότι «είμαι» στο πρώτο ενικό πρόσωπο. Το «είμαι» για 

όσους μπορούν να το εκφράσουν, είναι η διάκριση των όντων στον 

υπάρχοντα νου τους. 

      Έτσι λοιπόν «είμαι»  και επικοινωνώ από αυτές τις γραμμές με εσάς που 

«είστε» και θεωρούμε λογικά ότι «είμαστε». Όμως χρησιμοποιήσαμε την 

λογική, τον λόγο δηλαδή, τον Λόγο, γιατί όχι με κεφαλαίο. Ο λόγος είναι 

αυτός που κάνει το «είμαι», το ότι σκέπτομαι και εννοώ. 

     Νοώ  έχοντας εγκέφαλο και ο λόγος γίνεται υποχείριο  και διοικητής του 

εγκεφάλου. Και ο λόγος είναι άϋλος, γιατί δεν υπάρχει υλική δομή που να 

εμπεριέχει την διαδικασία της λογικής, εκτός  αν δεχτούμε ότι όλος ο 

εγκέφαλος εμπεριέχει τον λόγο. Ο εγκέφαλος είναι  επενδεδυμένος με τον 

λόγο και  «μαγνητίζει» τις ιδέες, αυτές τις άϋλες έννοιες και τις διατάσσει σε 

έλλογες προτάσεις και σκέψεις. 

      Θεωρούμε ότι το μηδέν, το τίποτε, το κανένα πράγμα, είναι το άϋλο κενό 

του Δημόκριτου2 και του Λεύκιππου3. Όμως δεν ξεχάσατε ότι το «είμαι» το 

συνδιάσαμε  με τις  έλλογες διαδικασίες του εγκεφάλου, του όντος και του να 

«είναι» έλλογο ον ο άνθρωπος, να είναι «είναι» =ύλη και «μη είναι»=ιδέες, 

λογος και κενό. 

     Ο λόγος είναι άϋλος και συνεπώς μηδέν και κενό. Είναι όμως τρόπος 

ύπαρξης της ύλης, τρόπος έκφρασης, τρόπος του είναι ,τρόπος της κίνησης 

και της ακινησίας, τρόπος της υλικής δομής. Είναι τρόπος να υπάρχει και να 

                                                
2 «Δημόκριτος», εκδόσεις Κάκτος 
3 «Λεύκιππος»       >>           >> 
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βρίσκεται κάτι, είναι τρόπος το παν να είναι και το μερικό να είναι μέρος  του  

είναι. 

     Αφαιμάζοντας το είναι και οδηγούμενοι στο μηδέν, μένει το κενό και ο 

λόγος, το έλλογο κενό. Και επειδή ο λόγος είναι τρόπος, το κενό έχει τον 

τρόπο του, τις ιδιότητές του. Το έλλογο κενό, είναι το ζωηφόρο μη ον. 

 

                   ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΟΓΟΥ  ΜΗΔΕΝΟΣ  

    

     Προφανώς το έλλογο μηδέν, είναι έξω από τον χώρο και τον χρόνο. Δεν 

υπήρχε χώρος και χρόνος όταν «ην ο λόγος». Η απουσία ύλης, το κενό 

δηλαδή, δεν είναι απόν από τις υλικές διαδικασίες. Έτσι και πριν δημιουργηθεί 

η ύλη, το κενό ήταν κάτι, ίσως αυτό που μερικοί φιλόσοφοι το θεώρησαν ως 

την Πέμπτη κατάσταση της ύλης, τον αιθέρα. Και μπορούμε να θεωρήσουμε 

ότι το κενό επεμβαίνει στις υλικές διαδικασίες, ασκεί τριβή ιξώδους στα 

σωματίδια και διεγειρόμενο παράγει υλικά κύματα (ηλεκτρομαγνητικά). 

     Το άχωρο και άχρονο κενό, αυτό ήταν και τώρα στην δημιουργημένη ύλη 

ασκεί τριβή και παράγει ύλη και είναι το «αλώνι» άσκησης εξουσίας του λόγου 

και ήδη το κενό, διά μέσου του λόγου εκπόρευσε τις ιδέες. Τις ιδέες που 

ξέρουμε, τις έννοιες που χρησιμοποιούμε στον προφορικό και γραπτό λόγο, 

είτε τις ανακαλύψαμε, είτε τις διδαχτήκαμε, προέρχονται από τον ωκεανό των 

ιδεών   του έλλογου κενού. 

     Οι ιδέες , οι έννοιες δηλαδή, είναι τα απαραίτητα μόρια δημιουργίας της 

συνείδησης,  αντίληψης και νόησης  , του όντως μη Όντος και του όντος 

(άνθρωπος). 

     Το όντως μη Ον, ο θεός, εξελίχθηκε σε διαδικασίες του κενού, του 

ζωηφόρου μη Όντος. Θεωρούμε αξιωματικά ότι το κενό, γέννησε τον Λόγο 

αχρόνως, έβγαλε από μέσα του τον Λόγο, δημιούργησε τις προϋποθέσεις της 

έλλογης υποστάσεώς του, του τρόπου κατάστασής του που προσδιόρισε την 

εκπόρευση των ιδεών και συνεπώς διά του Λόγου τις συνθήκες νόησης, 

αντίληψης και  συνείδησης. 

     Ίσως το κενό να «έκανε» την μοναδική του πράξη γεννώντας τον λόγο και 

επακολούθησε η εκπόρευση των ιδεών. Διά μέσου του λόγου προσδιορίστηκε  
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η φύση των ιδεών, η ποιότητα , η ποσότητά τους και η δομή της συνείδησης.  

Το κενό, όντας μόνο, μετέρχεται τις «πράξεις» αυτές της γέννησης, της 

εκπόρευσης  και αργότερα της δημιουργίας και αποφεύγει την «παγερή» 

μοναξιά. Μη Ον είναι πλέον  το κενό, με την έλλογη διάταξη των ιδεών, με 

την σκέψη και την συνείδηση. Η σκέψη δεν υπόκειταν σε χρόνο  αφού χρόνος 

δεν υπήρχε και η κίνηση απουσίαζε. Το μη Ον ακαριαία σχηματίζει την 

συνείδησή του, χρησιμοποιώντας έλλογα τις ιδέες που εκπόρευσε και διά 

μέσου του λόγου. Αργότερα το μη Ον, θα «δεί» την συνείδησή του να 

υλοποιείται, να δημιουργείται δηλαδή η ύλη και να εξελίσσεται σε κάτι, το 

Είναι, που είναι προϊόν των εκμαγείου των ιδεών. 

     Η γέννηση του Λόγου ταιριάζει σαν μία ιδιότητα του μηδενός να γεννά, 

του ζωηφόρου αυτού κάτι και έγινε πριν ξεκινήσει να μετρά ο χρόνος και ο 

οποίος διέπει την ύλη  και ήταν κάτι ποιοτικό, κάποια διεργασία ποιών, κάτι να 

το πούμε έτσι πράξη άχρονη. 

      Αυτομολώντας (φθάνοντας) στην καταλυτική πράξη της γέννησης, 

αποδίδουμε στο κενό ότι «έκανε» την πράξη αυτή, για να φθάσει κατόπιν 

στην δημιουργία. Ατελή όντα όντες εμείς οι άνθρωποι, προσπαθούμε  να 

διεισδύσουμε στα άδυτα και υποθέτουμε ότι το κενό να έχει εκδηλωθεί και 

κάπως αλλοιώς, να έχει ξαναδημιουργήσει και άλλη ποιότητα ζωής. Αλλά για 

τον κόσμο μας θεωρούμε μοναδική την γέννηση του Λόγου και την 

εκπόρευση των ιδεών και αυτό είναι που προϋποθέτει την δημιουργία, την 

ύλη, το Είναι που είμαστε και μας περιβάλλει και εμείς να γευόμαστε  την 

έλλογη πλοκή των ιδεών από τον επέκεινα εκείνο χώρο και να δημιουργούμε 

την συνείδησή μας, που είναι μικρό ομοίωμα της συνείδησης του θεού.Ίσως 

εκείνο που πρέπει να επισημανθεί, είναι ότι ο κόσμος μας, η δημιουργία, είναι 

προϊόν  των θείων εκείνων διεργασιών και ίσως έγινε με σκοπό, μοναδικό 

σκοπό δημιουργίας εν δυνάμει και γιατί όχι φύσει θεών. Ανθρώπων φθαρτών 

που μοχθούν να ανακαλύψουν τις ιδέες και να τις πλέξουν σε θεωρίες και να 

παλέψουν να νικήσουν την φθορά και τον θάνατο, να γίνουν φύσει θεοί. Ένας 

εκολαπτόμενος θεός ο άνθρωπος, επιδιώκει την ανέλιξη της συνείδησης και 

την πιστή περιγραφή του Είναι και του μη Είναι και κατόπιν μέσα από ένα 

ανορθωμένο κόσμο, να οδεύσει στην καινοτομία ενός φύσει θεού. Ίσως αυτή 
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η πορεία, είναι η πορεία της επιβίωσης της εκδήλωσης του θεού, που γεννά 

τον Λόγο, εκπορεύει τις ιδέες και συνεπώς  την συνείδηση και τελικά φθάνει 

στην δημιουργία. Ίσως τα δημουργήματα, εμείς, να οδηγήσουν σε μία  νέα 

δημιουργία , πιθανόν χωρίς φθορά. 

 

                           Η ΑΝΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΘΕΙΟΥ 

 

     Το θείο, το κενό πριν απ’ όλα, το τίποτε, το κανένα πράγμα, το μηδέν, 

γεννά τον λόγο. Τώρα πλέον «υπάρχει» με ένα τρόπο έλλογο και αυτός το 

οδηγεί στο να εκπορεύσει τις  ιδέες, άϋλες καταστάσεις εννοιών και έτσι 

εκπορεύει την επερχόμενη νόηση και συνείδησή του, αφού χρησιμοποιεί αυτές 

τις ιδέες. 

     Το μη Ον ανελίσσεται από την παθητική κατάσταση του μηδενός, την 

οποία μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ως μία κατάσταση πάγου και ύπνωσης 

(με έννοιες που αντιλαμβανόμαστε). Ανελίσσεται προς μία «οντότητα» με 

σκέψη και συνείδηση και τώρα πλέον είναι προ των θυρών για να 

δημιουργήσει την ύλη. Η ύλη θα βγεί μέσα από τα «σπλάχνα» του ελλόγου 

και συνεπώς συνειδητοποιημένου μη Όντος και θα φέρει τα σημάδια του 

δημιουργού της, «ουσἰα»» και «φύση» του . Η ύλη θα είναι το Είναι, αυτό 

που πήγασε από το μη  Ον. Και να δούμε μερικά χωρία, ποιού άλλου, του 

Αριστοτέλη: 

                           «Φυσική Ακρόασις» 235 b : 

«ἐπεί οὖν  μία τῶν μεταβολῶν              «επειδή μία των μεταβολών αυτή που  

ἡ κατ’ ἀντίφασιν, ὅτε μεταβέβληκεν       είναι αντιφατική, όταν μεταβλήθηκε 

ἐκ τοῦ μη ὄντος είς το ον,                     σε ον από το μη ον (σ.σ. το παν), 

ἀπολέλοιπεν το μη ὄν. ἔσται                  εγκατέλειψε το μη ον. Έγινε συνεπώς 

ἄρα ἐν τῶ ὄντι. πᾶν γάρ ἀνάγκη            ον. Διότι το παν είναι ανάγκη ή να  

ἤ εἷναι ἤ μη εἷναι.»                               είναι ή να μην είναι.» 

 

225a:  

«γίνεται γάρ το μη ὄν. εἰ γάρ               «διότι το μη Ον προβαίνει σε γένεση.                 

και ὅτι μάλιστα συμβεβηκός                 και επειδή μάλιστα προβαίνει σε γένε- 
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γίγνεται, ἄλλ’ ὅμως ἀληθές              ση από συμβεβηκός4  ,αλλά είναι αλήθές     

εἰπεῖν ὅτι ὑπάρχει το μη ον              να πούμε ότι υπάρχει το μη Ον και είναι 

κατά τοῦ γιγνομένου ἁπλῶς             αντίθετο αυτού που έγινε, όμοια  και 

-ὁμοίως και το ἠρεμεῖν.»                  η ηρεμία είναι αντίθετη του Είναι (της                                                                 

                                                     κίνησης).» 
 
                               192a: 
«ἡμεῖς μεν γάρ ὕλην και                 «διότι εμείς ισχυριζόμαστε ότι είναι 

στέρησιν  ἕτερον φαμέν                  διαφορετικό η ύλη και η στέρηση  

εἷναι, και τούτων το μεν οὐκ            ύλης, και από αυτά το μη Ον έγινε 

ὄν εἷναι κατά συμβεβηκός                ύλη κατά συμβεβηκός.» 

την ὕλην.»  

 

              191b: 

«ἡμεῖς και αὐτοί φαμέν                  «εμείς και  αυτοί ισχυριζόμαστε ότι 

γίγνεσθαι μεν μηθέν ἁπλῶς             δεν γίνεται τίποτε από το μη ον,    

ἐκ μη ὄντος, πῶς μέντοι γίγνε-        πως λοιπόν από το μη Ον έγινε  

σθαι ἐκ μη ὄντος, οἷον κατά            γένεση, όπως κατά συμβεβηκός.» 

συμβεβηκός.» 

 

     Η ύλη μπορεί να αποκληθεί ως Είναι, έχει σαν ιδιότητα την κίνηση και πίσω 

της τις ιδέες που υλοποιήθηκαν ή υλοποιούνται, έχει πίσω της την συνείδηση 

του θείου που την διευθύνει, η ύλη ,το Είναι έχει το μη Είναι. Είναι, μη Είναι , 

Έχειν είναι οι τρείς ιδιοσυστάσεις, υποστάσεις του θείου, στην τωρινή του 

κατάσταση. 

     Θυμίζουμε ότι το κενό γεννά τον λόγο και εκπορεύει τις ιδέες και την 

συνείδηση, ένας άϋλος πατέρας θεός γεννά ένα ομοούσιο υιό και εκπορεύει δι’ 

αυτού το πνεύμα με τα συστατικά του, τις ιδέες και την συνείδηση, νόηση και 

αντίληψη. 

                                                
4 συμβεβηκός είναι αυτό που έχει συμβεί. Για να δούμε πως το χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης, ‘φυσική 
ακρόασις’ 169 a: 
«το γαρ συμβεβηκός καθ’ ὑποκειμένου τινός          « διότι το συμβεβηκός λέγεται ότι είναι 
λέγεται, ὥστε ᾧ συμβέβηκε το ὄν , οὐκ                    υποκειμενικό, ώστε εκείνο που έγινε αιτία    
ἔσται (ἔτερον γάρ τοῦ ὄντος). ἔσται τι                     του όντος, δεν είναι (διότι είναι διαφορετικό 
ἄρα οὐκ ὄν»                                                              από το ον). Υπάρχει άρα κάτι μη Ον.»                                                                      
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     Η συνείδηση, η νόηση και η αντίληψη είναι συστατικά του προσώπου, του 

«Είμαι» και οι τρεις υποστάσεις συνιστούν ένα πρόσωπο, αν δεχτούμε ότι το 

πνεύμα είναι  ιδιότητα του προσώπου. Η συνείδηση επιτυγχάνεται διά μέσου 

του Λόγου και το κενό «πάνω» στο οποίο εκδηλώνονται αποτελεί  το «σώμα» 

διεξαγωγής της έλλογης συνείδησης. 

 

                   «Φυσική Ακρόασις» 213b : 

 

«εἷναι δ’ἔφασαν και οἱ Πυθαγόρειοι   «οι Πυθαγόρειοι ισχυρίστηκαν ότι το 

κενόν, και ἐπεισιέναι αὐτό τῶ           κενό είναι Είναι5 και υπεισχώρησαν 

οὐρανῶ ἐκ τοῦ ἀπείρου πνεύματος    αυτό στον ουρανό, σαν να αναπνέει  

ὡς ἀναπνέοντι και το κενόν, ὅ           από το άπειρο πνεύμα και το κενό, 

διορίζει τάς φύσεις, ὡς ὄντος            το οποίο ορίζει τις φύσεις, σαν να  

τοῦ  κενοῦ χωρισμοῦ τινος               είναι ον το κενό και ξεχωρίζει στο 

τῶν ἐφεξῆς και διορίσεως.»              εξής από τον ορισμό του.» 

 

      Ο  άνθρωπος στο προνομιακό σύστημα της γης, καλείται να επιτελέσει το 

άλμα, να εξανθρωπίσει τις συνθήκες διαβίωσής του και μέσα από τους νόες 

εκλεκτών, να εξηγήσει την ύλη και την δομή της με τις κινήσεις της, να βρεί 

τα λάθη της φύσης (!!!) και να επιτελέσει την καινοτομία. Την καινοτομία ενός 

θεού να Δημιουργήσει και μαθαίνοντας από τον Δημιουργό να εξάγει μέσα 

από την ύλη το καινούργιο, την υπέρ κατάσταση, ίσως μία έννομη αντιχαοτική 

ύλη, μία δυναμική των καταστάσεων της ύλης που θα εμφορούνται από 

φυσικούς νόμους και που θα είναι κατανοητοί από τον άνθρωπο Δημιουργό. 

     Το θείο θα επιτελέσει έτσι μία ανέλιξη, και από αρχικά κενό γίνεται έλλογο 

ον και κατόπιν (τώρα) φθάνει στις χωρικές και έγχρονες καταστάσεις ενός 

νομοτελειακού όντος. Οι άνθρωποι συλλογικά μέσα στο σύμπαν, θα το 

μετασχηματίσουν και θα εξελίσσονται σε μία αλληλένδετη κοινωνία και η 

συνείδηση θα είναι συνείδηση της ανθρωπότητας και θα υπάρχουν βάσεις μιάς 

αδιάκοπης εξέλιξης, χωρίς φθορά και θάνατο. Οι ιδέες που είναι  

ενταμιευμένες από το θείο μέσα στην φύση, θα γίνουν τα κεντρίσματα νέων 

                                                
5 Πριν τον Πλάτωνα το κενό θεωρούταν ως Είναι και η ύλη ως μη Είναι. 
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ιδεών, ιδεών που θα παράγει μία ανθρωπότητα κοινωνούσα, συνεργαζόμενη 

και ερευνούσα συλλογικά, αυτή θα είναι ένα μέρος της δυναμικής των 

καταστάσεων της νέας έλλογης ύλης. 

 

                           «ΦΥΣΗ» ΘΕΟΥ Ο ΚΟΣΜΟΣ 

 

     Το συνειδητοποιημένο έλλογο  μη Ον, το έλλογο και έννοο μηδέν, διεγείρει 

το απειροστικό κενό σε άλμα. Αυτή είναι η απειροστική κίνηση, η απαρχή 

παντός επιστητού και που αναφέρεται στο ον , στο είναι. Για αυτό το 

απειροστικό άλμα που είναι η απαρχή του παντός, είναι απειροστική κίνηση 

και είναι το δημιουργό της μακροσκοπικής κίνησης και της μάζας, είναι 

απαραίτητο να κάνουμε παραπομπή σε αρχαίους Έλληνες και μάλιστα ποιού 

άλλου, του Σταγειρίτη: 

 

           «περί Ουρανού»» 309 b 

 

«ἄλογον και το χώραν τῶ κενῶ       «παράλογο να αποδώσουμε χώρο στο  

ποιεῖν, ὥσπερ οὐκ αὐτό, χώραν        κενό, επειδή δεν έχει χώρο αυτό. 

τινά οὖσαν. ἀναγκαῖον δ’, εἴπερ         είναι αναγκαίο εάν κινείται το κενό,  

κινεῖται το κενόν, εἶναι αὐτοῦ            να προέρχεται από  αυτό κάποιος 

τινα τόπον, ἐξ’ οὗ μεταβάλλει            τόπος (χώρος), διά μέσου του οποίου 

και εἰς ὄν.»                                      μεταβάλλεται σε ον.» 

 

               « Ακρόασις Περί Φύσεως» 258 a: 

 

«ἀνάγκη δ’ ἄρα το αὐτό ἑαυτό        «επομένως είναι ανάγκη αυτό το κινούν  

κινοῦν ἔχειν το κινοῦν ακίνητον       ακίνητο να έχει τον εαυτό του κινούμενο  

δε, και το κινούμενον μηδέν            και το κινούμενο μηδέν είναι κινούν από 

κινοῦν ἐξ ἀνάγκης, ἁπτόμενα           ανάγκη, εγγιζόμενα μεταξύ τους (το 

ἤτοι ἄμφω ἀλλήλων ἤ θατέρου        κινούμενο μηδέν και το ακίνητο μηδέν.» 

θάτερον.» 
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                 «Ακρόασις Περί Φύσεως» 241 a: 

 

« εἰ δ’ ἄρα στιγμή κινεῖται, ἐσταί           «εάν δε κινείται η  στιγμή, υπάρχει  

τις χρόνος ἐλάττων ἤ ἐν ὧ αὐτήν         κάποιος μικρότερος χρόνος, που μέσα 

ἐκινήθη. ἀλλ΄ ἀδύνατον. ἐν γάρ           στον οποίο αυτή εκινήθη χρόνο. αλλά 

τῶ ἐλάττονι ἔλαττον ἀνάγκη                είναι αδύνατο. Γιατί σε μικρότερο χρό- 

κινεῖσθαι. ὥστε ἔσται διαιρετόν            νο και το μικρότερο είναι ανάγκη να κι- 

το αδιαίρετον εἰς το ἔλαττον, ὥσπερ    νηθεί. Ώστε είναι διαιρετό το παρά του 

και ὁ χρόνος εἰς τον χρόνον.               ελάχιστου αδιαίρετο, όπως ακριβώς και  

μοναχῶς γάρ ἄν κινοῖτο το άμερές       ο  χρόνος με τον ελάχιστο χρόνο. διότι 

και ἀδιαίρετον, εἰ ἦν ἐν τῶ νῦν            αν ήθελε κινηθεί μόνο του το αμερές  

κινεῖσθαι δυνατόν τῶ ἀτόμῳ. τοῦ        και αδιαίρετο, τότε είναι δυνατόν να 

γάρ αὐτοῦ λόγου ἐν τῶ νῦν                κινείται το άτομο. Γιατί με τον ίδιο λό- 

κινεῖσθαι και ἀδιαίρετόν τι                   γο τώρα κινείται και μαζί κινείται το   

κινεῖσθαι.»                                        αδιαίρετο (το απειροστικό άλμα του  

                                                        κενού)».   

 

     Η στιγμή είναι η απειροστική ,ελάχιστη, αδιαίρετη και αμερής κίνηση και το 

άτομο είναι αυτή η στιγμή που προήλθε από άπειρη διαίρεση. 

     Η ανάγκη κίνησης του απειροστικού κενού, προβάλλει σαν ιδιότητα του 

ελλόγου κενού και είναι η απαρχή της ύλης και της κίνησης. Ο χρόνος που 

είναι κίνηση, αρχίζει να μετρά από την ύπαρξη αυτών των στιγμών και ο 

χώρος που είναι διάκριση των μαζών, θα επέλθει όταν  τα ακίνητα απειροστικά 

κενά, δράσουν σαν ελκυστές και θα ομαδοποιήσουν τα κινούμενα απειροστικά  

κενά σε σωμάτια. Θυμηθείτε ότι και ο Αριστοτέλης μίλησε για κινούμενα και 

ακίνητα απειροστικά κενά. 
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               ΜΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

 

                            ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ  CASIMIR 

 

      Ο Hendrik Casimir o Ολλανδός, εξήγαγε θεωρητικά ότι μπορούν να 

ελχθούν δύο αγώγιμες και αφόρτιστες πλάκες, σε μικρή απόσταση όταν είναι 

παράλληλες. Το φαινόμενο αυτό έγινε πείραμα, τέθηκαν πλάκες σε απόσταση 

μερικών μικρών και παρατηρήθηκε έλξη (οι παρατηρήσεις γίνονταν με 

μικροσκόπιο). Ο Markus Sparnaay το 1958 στα εργαστήρια της Phillips 

μέτρησε  την δύναμη που ήταν αντίστροφη της τέταρτης δύναμης της 

απόστασης των πλακών. Το φαινόμενο για αποστάσεις από 1-220 μικρά, δεν 

περιγράφει ούτε η δύναμη Coulomb ούτε η δύναμη παγκόσμιας έλξης του 

Newton. Θεωρήθηκε ότι δημιουργήθηκαν εν δυνάμει ηλεκτρομαγνητικά 

κύματα, τα οποία δεν «χωρούσαν» στην κοντινή απόσταση των πλακών. 

     Εμείς θεωρούμε ότι δημιουργούταν φύσει βαρυτικά κύματα, που ήταν 

φορείς  της έλξης των πλακών και δεν παραβιάζονταν  η αρχή διατήρησης της 

ενέργειας. Αυτό γιατί τα κύματα τα οποία δημιουργούταν από διέγερση του 

κενού, προκαλούνταν από τα μικροσωματίδια των πλακών, τα ηλεκτρόνια τα 

πρωτόνια και τα νετρόνια. Τα κύματα έπεφταν πάνω στα σωματίδια και εκεί 

ακολουθούσαν μία ελικοειδή φθίνουσα πορεία και χάνοντας ενέργεια από 

τριβή του κενού, εκμηδενίζονταν όταν έφθαναν στο κεντρικό απειροστικό 

κενό. 

     Το κενό λοιπόν που περιγράψαμε ήδη, δρα σαν παραγωγό ενέργειας και 

των βαρυτικών κυμάτων που δημιουργούνται και παράλληλα δημιουργεί τριβή 

ιξώδους στα κύματα, τα οποία χάνουν την ενέργεια (διατηρείται έτσι η 

ενέργεια). Στο κενό «εδράζουν» ο Λόγος και οι ιδέες, που εκδηλώνονται με τις 

ιδιότητες αυτές. 


