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                                                       ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Το πρώτο σχήμα της αρχέγονης γνώσης ήταν ο γνωστικισμός. Εκεί στα βάθη υπήρχε ένας 
υπέρτατος και απρόσιτος θεός (αιώνας) ο ΒΥΘΟΣ ή ΕΛ, με την γυναίκα του ΣΙΓΗ. Ο Βυθός 
με την Σιγή, πρόβαλαν δύο ζεύγη αιώνων, τον ΝΟΥ και την ΕΝΝΟΙΑ και τον ΛΟΓΟ με την 
ΣΥΝΕΣΗ. Ο βυθός ζούσε στον υπέρτατο ουρανό και τα προβεβλημένα ζεύγη σε κατώτερο. 
Τα δύο ζεύγη πρόβαλαν άλλα ζεύγη θεών σε κατώτερο ουρανό. Εμείς εδώ θα δούμε το κατά 
την γνώμη μας σωστό σύστημα των αιώνων και εάν ο δημιουργός του κόσμου αιώνας ήταν 
εκπεσμένος.  

 

                                         ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 

     Όλα έχουν αρχή και τέλος, αναπτύσσονται, ωριμάζουν, πεθαίνουν και άλλα γεννιούνται. 
Αξίωμα είναι ότι αρχή της γνώσης είναι η εμπειρία που είναι απόλυτη και αρχή (αιώνας, θα 
δούμε παρακάτω). Η κίνηση είναι το χαρακτηριστικό όλων και η ακινησία προβάλλει σαν η 
φευγαλέα στιγμή μπροστά στον αιώνιο χρόνο. Ο χρόνος είναι η κίνηση. Και επειδή ο χρόνος 
είναι άϋλος, η κίνηση είναι άϋλη, την κίνηση έχουν τα υλικά σώματα ή και ο αιθέρας, ο 
χρόνος είναι αιώνας (αιεί  ων- αιών, ο παντοτινός). Και επειδή όλα έχουν τον χρόνο τους 
και… ο χρόνος έχει τον χρόνο του. Δηλαδή κάποτε άρχισε, κάποτε η κίνηση έγινε ιδέα και 
δυνητική ύπαρξη, αλλά και πραγματική κίνηση των ιδεών και εξέλιξή τους. Κάποτε έχουμε 
αρχή, αρχή του χρόνου, συνεπώς έχουμε χρόνο, τον αιώνα χρόνο, την κίνηση. Αυτό 
επιτάσσει η εμπειρία, που θέλει όλα να έχουν αρχή και τέλος. 

 

                                    ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ 

 

    Η προβολή του χρόνου, η γέννηση του χρόνου, είναι ήδη κίνηση, είναι χρόνος. Αλλά ο 
χρόνος υπάρχει μέσα σε αντιθέσεις, με την γέννησή του. Έτσι έχουμε την ταυτόχρονη σχεδόν 
με τον χρόνο, γέννηση, προβολή της ΑΝΤΙΘΕΣΗΣ. Η αντίθεση υπάρχει με την προβολή του 
χρόνου σαν αρχή-τέλος αρχικά και συνεπώς η αντίθεση που είναι και αυτή άϋλη, είναι 
αιώνας. Η αντίθεση εκφράζει μία κατάσταση, κάτι που υπάρχει έστω για λίγο, άρα είναι 
ακινησία, είναι σταθερότητα.  



     Έτσι έχουμε προβολή του χρόνου και της αντίθεσης που δρουν σαν ζεύγος αιώνων, ο 
χρόνος και η αντίθεση είναι η κίνηση και η ακινησία, ζεύγος αιώνων.  

 

                                            Ο ΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΕΝΝΟΙΑ 

 

     Αλλά οι αντιθέσεις υπάρχουν σαν ιδέες, είναι ιδέες, καθώς και ο χρόνος είναι ιδέα, έννοια. 
Συνεπώς με την ταυτόχρονη γέννηση του χρόνου και της αντίθεσης, είναι αναγκαία η 
γέννηση της ΕΝΝΟΙΑΣ ή αλλιώς της ΙΔΕΑΣ. Οι ιδέες, οι έννοιες είναι άϋλες. Η έννοια είναι 
συνεπώς αιώνας. 

    Όμως οι έννοιες εδράζουν στον ΝΟΥ, άρα έχουμε ταυτόχρονη γέννηση του ΝΟΥ με την 
γέννηση της έννοιας και των χρόνου-αντίθεσης. Συνεπώς έχουμε την γέννηση ή προβολή που 
εκφράζει τις τότε διεργασίες, δύο ζυγών αιώνων. Ο νους εδράζει μέσα στο αρχικό και 
απρόσιτο ζεύγος του ΕΛ και της ΣΙΓΗΣ και ο χρόνος με τις αντιθέσεις και τις έννοιες, 
υπάρχουν ακόμη ασύνδετες μέσα στον νου του Ελ ή Βυθού και της Σιγής.  

    Όμως τώρα όλα υπάρχουν μέσα στον χρόνο και με αντιθέσεις και συνεπώς η επόμενη 
γέννηση του επόμενου αιώνα, λόγω των αντιθέσεων θα τον κάνει ατελή.  

 

                     Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ 

 

    Ο χρόνος με την αντίθεση, θα προβάλλουν, θα γεννήσουν τον ΛΟΓΟ. Ο λόγος είναι η 
λογική και τώρα πλέον οι έννοιες μέσα στον νου του βυθού, θα συμπλέκονται από τον λόγο 
και θα σχηματίζει ο Βυθός θεωρίες. Όμως λόγω των αντιθέσεων, θα υπάρχει και ο ορθός και 
ο ατελής λόγος, ο σωστότερος και ο λανθασμένος. Και ο βυθός με την Σιγή, συμπλέκουν 
πλέον την υπέρτατη θεωρία της δημιουργίας, που λόγω της ύπαρξης των αντιθέσεων και 
ακόμη και εάν αρχικά ήταν λίαν καλή η δημιουργία, τελικά θα εκπέσει.  

     Όμως ο λόγος προϋποθέτει την ταυτόχρονη ύπαρξη της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ, η συμπλοκή 
θεωριών είναι αποτέλεσμα της νομοτέλειας που διέπει την λογική. Άρα ο χρόνος με την 
αντίθεση, ταυτόχρονα με τον Λόγο, προβάλλουν και την νομοτέλεια, η νομοτέλεια είναι 
αιώνας και σύντροφος του Λόγου.  

 

                                 ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΑΙΩΝΩΝ   

 

     Το αρχικό ζεύγος της ακινησίας, ο Βυθός και η Σιγή, προβάλλουν τα δύο ζεύγη, τον χρόνο 
και την αντίθεση και τον νου και την έννοια. Ο χρόνος και η αντίθεση προβάλλουν τον Λόγο 
και την νομοτέλεια. Με την σειρά του ο Λόγος και η νομοτέλεια, θα προβάλλουν τον χώρο 
και την ύλη. Η ύλη θα είναι η κίνηση της ακινησίας, η κίνηση του αιθέρα μέσα σε είδος άλλο 
αιθέρα. Ο αιθέρας είναι ακίνητος, είναι η ενωσία. Και μέσα στην ενωσία υπάρχει άλλο είδος 



αιθέρα, η υπερβατική μη ουσία, που μέσα σε φυσαλίδες της ενωσίας υπάρχει και οι 
φυσαλίδες αυτές κινούνται μέσα στην ενωσία. Αλλά και μέσα στις φυσαλίδες κόκκοι 
απειροστοί ενωσίας κινούνται και συγκρούονται σαν ιδανικό αέριο της κατεστημένης 
φυσικής. Έτσι έχουμε κίνηση της ακινησίας, απαρχή της ύλης και του χώρου. Ο χώρος 
προϋπάρχει κατά λίγο της ύλης, επειδή στην φαντασία του Βυθού έγινε η κατανομή και ο 
παλμός των αδιάστατων σημείων, που προϋποθέτει την ύπαρξη του χώρου. Αλλά και 
επέρχεται και η δομή της ύλης που διέπεται από νόμους και νομοτέλειες και τον νόμο της 
αφθαρσίας της. Άρα η ύλη είναι αιώνας αφού δεν έχει νομοτελειακό τέλος, καθώς και ο 
χώρος που ήδη επενδύεται στην δημιουργία. Ο χώρος και η ύλη είναι οι προβολές του Λόγου 
και της νομοτέλειας. Συμπληρώνεται το σύστημα των δέκα αιώνων και οι οκτώ αιώνες που 
δρουν σαν προβολές και γεννήσεις, δρουν μέσα στον υπέρτατο Βυθό και την Σιγή, είναι η 
εξέλιξη, η κίνηση της ακινησίας. Ο Βυθός και η Σιγή είναι το κινούν ακίνητο του 
Αριστοτέλη, είναι το σύστημα των αιώνων που ανελίσσεται με την προβολή των επόμενων 
αιώνων. Και ο Βυθός ή Ελ και η Σιγή, δεν υπάρχουν σαν αντίθεση αλλά είναι 
συμπληρωματικοί και σχετικοί, οι αντίθεση προβάλλεται από αυτούς. Η Σιγή είναι η 
κατάσταση της ακινησίας, η ακινησία «υπάρχει» μέσα στην σιγή της ανυπαρξίας. Η 
ανυπαρξία προϋποθέτει την μη ύπαρξη ύλης και τότε δεν υπήρχε ύλη. Ο Βυθός και η Σιγή 
είναι συμπληρωματικοί. 

 

                Ο ΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 

 

    Ο Λόγος είναι η αιτία να συμπλεχθούν οι θεωρίες και η επεξεργασία της υπέρτατης 
θεωρίας. Οι συμπλοκές των θεωριών είναι αποτέλεσμα των νομοτελειών. Αλλά ο Λόγος και 
οι νομοτέλειες υπάρχουν μέσα σε αντιθέσεις. Η υλοποίηση της υπέρτατης θεωρίας από τον 
Λόγο και την νομοτέλεια και η προβολή του χώρου και της ύλης, φέρουν τις ατέλειες αυτών 
των αιώνων. Η ύλη θα υπάρχει μέσα σε αντιθέσεις, καθώς και οι ιδέες και οι θεωρίες θα 
υπάρχουν μέσα σε αντιθέσεις. Ο ατελής Λόγος και η ποικιλία των νομοτελειών  που 
υπάρχουν μέσα σε αντιθέσεις, οδηγούν στην προβολή ατελούς ύλης και σε ανθρώπους που 
αρχικά δυνητικά και τελικά εν ενεργεία, εκπίπτουν. Η πτώση είναι απόρροια του ατελούς 
Λόγου και της νομοτέλειας. Και ο χώρος και η ύλη είναι προβεβλημένοι αιώνες. 

 

                                        Ο ΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

     Ο ιστός της ύλης, το πώς η ύλη είναι δομημένη, είναι προϊόν του Λόγου και της 
νομοτέλειας. Ο ιστός είναι προβεβλημένος αιώνας του Λόγου και της νομοτέλειας, 
ταυτόχρονος με την προβολή της ύλης και του χώρου. Ο ιστός είναι αιώνας.  

     Αλλά ταυτόχρονα με την προβολή της ύλης του χρόνου και του ιστού, καθίσταται δυνατή 
η εμπειρία της κίνησης ή ακινησίας της ύλης από τον θεό και αργότερα από τους ανθρώπους 
και τα ζώα. Η εμπειρία μπορεί να μην προέρχεται μόνο από τις αισθήσεις, αλλά και από την 
έρευνα. Η έρευνα αυξάνει την εμπειρία. Συνεπώς η εμπειρία είναι αιώνας που προβλήθηκε 
από τον Λόγο και την νομοτέλεια. 



     Έτσι ο Λόγος και η νομοτέλεια, προβάλλει ταυτόχρονα τον χώρο και την ύλη, καθώς και 
τον ιστό με την εμπειρία και συμπληρώνεται το σύστημα των δώδεκα αιώνων, που απαιτούμε 
εφαρμόζοντας τον καθαρό Λόγο, για να καταλήξουμε σε τούτη την κοσμοθεωρία, που ίσως 
είναι η υπέρτατη.                                               


