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                                                ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Η λέξη, έννοια και ιδέα Λόγος, είναι αρχαιοελληνική και σημαίνει πρώτιστα την λογική, 
αλλά και την αιτία, την αφορμή, την αναλογία, αλλά και τον προφορικό λόγο (που είναι η 
φωνητική εκδήλωση της λογικής). 

     Οι έννοιες και οι λέξεις με τις οποίες προφέρονται, είναι άϋλες, είναι ιδέες. Σαν άϋλες δεν 
έχουν χώρο και συνεπώς είναι ενταμιευμένες παντού. 

 

                             Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣ ΑΙΩΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ 

 

     Είτε ενταχθούμε στην κοσμοθεωρία των Σωκράτη-Πλάτωνα, είτε δεχτούμε τον υλισμό, 
είτε δεχτούμε την δημιουργία της ύλης, ο ΧΡΟΝΟΣ είναι προϋπόθεση, προϋπάρχει και είναι 
αρχή, δόγμα με την αρχαία έννοια, είναι ΑΙΩΝΑΣ (αιεί ών ή αεί ών—αιών, ο πάντοτε ζων, ο 
προϋπάρχων) . 

    Οι Σωκράτης-Πλάτων πίστευαν ότι ο Θεός, η ύλη και οι ιδέες είναι αρχές, προϋπάρχουν. 
Έτσι , αφού προϋπάρχει η ύλη, που ο θεός από αδιαμόρφωτη την διαμορφώνει, προϋπάρχει 
και ο ΧΡΟΝΟΣ που την διέπει, ο χρόνος είναι αιώνας.  

     Αλλά και σύμφωνα με τον υλισμό η ύλη προϋπάρχει και ποτέ δεν δημιουργήθηκε, άρα 
διέπεται από τον χρόνο που προϋπάρχει και αυτός και πάλι είναι αιώνας.  

     Τέλος αν δεχτούμε ότι η ύλη δημιουργήθηκε από τον θεό, αυτό προϋποθέτει ενέργεια και 
η ενέργεια του θεού είναι έγχρονη, ο χρόνος προϋπάρχει της δημιουργίας, είναι αιώνας. 

     Καμία θρησκεία ή κοσμοθεωρία δεν μπορεί να αμφισβητήσει την προΰπαρξη του χρόνου, 
αυτός είναι ο παντοκράτορας και ο πανδαμάτορας (όλα τα δαμάζει) και διεκδικεί ότι αυτός 
όχι μόνο είναι ένας αιώνας, αλλά ο θεός (Αλλάχ ή Πατέρας θεός). Είναι άϋλος αφού διέπει 
την ύλη και δεν διέπεται από αυτή και συνεπώς άχωρος. Στην ύλη πλέον είναι η κίνηση και η 
μεταβολή, η ταχύτητα και η επιτάχυνση, η πρόοδος και η καθυστέρηση, η αύξηση και 
στασιμότητα, η ανάπτυξη και η εξασθένηση κλπ.  

 

 



                                    Η ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 

     Ο χώρος υπάρχει αφού υπάρχει και ΕΙΝΑΙ η ύλη. Συνεπώς για τους υλιστές, τους 
Σωκράτη-Πλάτωνα και τους ανατολικούς φιλοσόφους, ο χώρος προϋπάρχει, άρα είναι 
αιώνας. Αλλά για αυτούς που δέχονται την δημιουργία, ο χώρος δημιουργήθηκε ταυτόχρονα 
με την ύλη, είναι προϊόν της δημιουργίας.  

     Αλλά η «ύπαρξη» του χώρου, προϋποθέτει την έννοια της αντίθεσης. Όλα υπάρχουν μέσα 
σε αντιθέσεις στον χώρο, υπάρχουν μικρά και μεγάλα, όμορφα και άσχημα, καλά και κακά, 
ευέλικτα και δυσκίνητα κλπ. Ο χώρος λοιπόν προϋποθέτει την αντίθεση και η αντίθεση 
φωλιάζει μέσα στις προϋπάρχουσες και άϋλες ιδέες, που έχουν κάποια έννοια και 
προφέρονται και γράφονται με λέξεις. Ο χώρος λοιπόν προϋποθέτει την προΰπαρξη των 
ιδεών και μία ιδέα είναι και ο χρόνος. Αλλά οι ιδέες επινοούνται, άρα επινοήθηκαν κάποτε 
μέσα στον χρόνο και από τον χρόνο αν είναι παντοκράτορας αιώνας, ή από τον θεό που και 
αυτός θα διέπεται από τον χρόνο και μέσα στον χρόνο επινόησε τις ιδέες.  

     Αφού λοιπόν όταν δεχτούμε ότι οι ιδέες επινοήθηκαν, θα δεχτούμε και ότι η ύλη κάποτε 
δημιουργήθηκε, θα δεχτούμε και ότι ο χώρος είναι «θνητός». Ο χώρος είναι επινοημένη ιδέα 
της μέλλουσας επερχομένης δημιουργίας, ενώ η ιδέα του χρόνου, είναι η επινόηση 
περιγραφής προϋπάρχουσας κατάστασης, αφού ο χρόνος προϋπάρχει.  

 

                                Η ΑΠΟΡΡΟΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ 

 

     Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι η λογική προϋπάρχει, όπως ο χρόνος. Η λογική είναι 
προϊόν εξέλιξης της ύλης και του πολιτισμού, συνεπώς επινοείται ή διδάσκεται και 
υλοποιείται. Συνεπώς η λογική είναι έγχρονη, είτε είναι η λογική του όποιου ανθρώπου, είτε 
είναι η λογική του θεού ή του χρόνου. Και επειδή κάποτε ο θεός (ή ο χρόνος) δημιούργησε 
την ύλη, άρα και η λογική κάποτε «επινοήθηκε» . Αλλά αν επινοήθηκε προϋπάρχει λογική 
για να την επινοήσει ο νους του θεού, άρα η λογική, ΟΛΟΓΟΣ, γεννήθηκε και δεν 
επινοήθηκε. Πατήρ του Λόγου είναι ο ΧΡΟΝΟΣ, με την ωρίμανση του οποίου αυτός 
γεννήθηκε.  

     Αφού πλέον υπάρχει ο ΛΟΓΟΣ και ο νους όπου εδράζεται, επινοούνται οι ιδέες μέσα στον 
χρόνο. Και έτσι σχηματίζεται η υπερθεωρία της δημιουργίας που υλοποιείται. Και ο χώρος 
είναι η κυριότερη ιδέα που επινοήθηκε για την κτίση.  

     Ενώ ο χώρος είναι η κυρίαρχη ιδέα της δημιουργίας και ενώ εμείς υποκείμεθα στον χρόνο 
και τον χώρο, δεν μπορούμε να απορρίψουμε άλλη κυρίαρχη επινόηση ιδέας σαν τον χώρο 
και την δημιουργία άλλου ή άλλων κόσμων που δεν μπορούμε τουλάχιστον ακόμη να 
αντιληφθούμε. Η απόρροια του λόγου και των ιδεών, είναι η πιθανή ύπαρξη άλλων 
παράλληλων κόσμων, με διαφορετική ύπαρξη, δομή και χωρίς χώρο, αλλά με κίνηση και 
μεταβολή.  

     Η «ύπαρξη» αυτού του άχωρου κόσμου πλέον τεκμαίρεται και δεν είναι άλλος από τον 
κόσμο των ιδεών του παππού Πλάτωνα.    



      Φθάνοντας αυτές τις σκέψεις, νοιώθω ότι ο Πλάτωνας με νίκησε, ο κόσμος των ιδεών των 
οποίων υπήρξε εραστής, είναι προϊόν του καθαρού Λόγου. Αλλά η συλλογιστική που 
ανέπτυξα, προϋποθέτει (όπως ο Πλάτων) τον χρόνο σαν αιώνα, αλλά τον χώρο και την ύλη 
σαν δημιούργημα. Έτσι, το νηπιακό ακόμα λογιστικό ανάστημά μας, φθάνει στις παρυφές 
του κόσμου των ιδεών που είναι έγχρονες, όπως και ο κόσμος (κάποτε επινοήθηκαν ή 
δημιουργήθηκαν).  

 

                                 ΟΙ ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΘΑ ΣΥΝΥΠΑΡΞΟΥΝ; 

 

     Ο κόσμος των ιδεών είναι παράλληλος του κόσμου της ύλης  και τον τροφοδοτεί με τις 
νέες για μας ιδέες ακόμη. Αλλά και οι δύο κόσμοι είναι έγχρονοι, που σημαίνει ότι κάποτε θα 
τελειώσουν. Ή τελειώνεται (γίνεται τέλεια) η δημιουργία και με την διατύπωση της 
κοσμοθεωρίας μου ΤΟ ΙΔΙΟΝ, οι δύο κόσμοι θα είναι αλληλέγγυοι σε μία ατέλειωτη και 
συνεχή δημιουργία; Μία δημιουργία που πάντοτε θα αναβάλλει το τέλος;     


