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     Μία θρησκεία ενώνει ανθρώπους. Θα προβούμε στην εισήγηση μίας και μόνης 
επιστημονικής συμπαντικής θρησκείας, πρόταση μίας παν-συμπαντικής ενότητας, μιάς και 
πλέον παρακολουθούν το site μας και η χαμένη φυλή των Δαναών, για την οποία γράψαμε 
άλλοτε. 

     Αρχική πηγή της γνώσης για τον άνθρωπο είναι η εμπειρία, η επινόηση των εννοιών-ιδεών 
και η λογική του νου του ανθρώπου που τις αξιοποιεί. 

 

                             Ο ΥΠΕΡΤΑΤΟΣ ΒΥΘΟΣ Ή ΕΛ ΚΑΙ Η ΣΙΓΗ 

 

     Κατά πως μπορούμε να φανταστούμε λογικά, εκεί στα βάθη, πίσω από τον χρόνο και την 
ύλη, υπάρχει κάτι που μοιάζει με μία απώτερη πραγματικότητα, κάτι απρόσωπο και 
ταυτόχρονα αστήρευτη πηγή ενέργειας, δυναμικής ενέργειας, ενέργειας ηλεκτρικής 
μαγνητικής και βαρυτικής, μία κατάσταση. Το ονομάζουμε Βυθό γιατί «εδράζει» στα βάθη 
και πριν από τον χρόνο, αλλά και δεν επενδύεται με έννοιες της εμπειρίας μας. Εξαιρείται η 
έννοια της δυναμικής ενέργειας, που εμπεριέχει, όπως περιγράφουμε, την αντίθεση. Είναι 
κατάσταση, είναι ακινησία, αλλά και ενέργεια δυναμική και για μας τους Έλληνες ενέργεια 
εν δυνάμει (δυναμική, εν δυνάμει), εν δυνάμει κίνηση. Είναι η αντίθεση εν δυνάμει, αλλά 
στην πραγματικότητα κατάσταση, είναι ακινησία. Είναι το κινούν ακίνητο του Αριστοτέλη. 

     Τον Βυθό ο Δίας και ο Εωσφόρος τον ονόμασαν ΕΛ και ΕΛΛΑΣ είναι ο λίθος  (λάας-λας) 
που στηρίχτηκε η θεωρία του ΕΛ και ΙΣΡΑΕΛ είναι ο μοναδικός θεός ΕΛ (εις-ΡΑ-(ο)ΕΛ).  

    Ο Βυθός υπάρχει μέσα σε ΣΙΓΗ, μέσα στην αφάνεια και την μοναξιά. Συντροφιά του 
Βυθού είναι η Σιγή και ο Βυθός και η Σιγή είναι οι δύο καταστάσεις, υποστάσεις του 
υπέρτατου, του απρόσιτου, του μοναδικού, του ΜΗΔΕΝΟΣ του Δημόκριτου (ΜΗ-ΔΕΝ, 
Δεν= άτομες, από εκεί που ξεκινά η ύλη, συνεπώς μηδέν το κενό, η απουσία ύλης) .Το μηδέν 
αυτό είναι άχωρο, δεν υπάρχει τόπος και εκεί… «εδράζει» ο ΕΛ.  

     Θυμηθείτε όσοι διαβάσατε το ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΕΦΕΛΗΓΕΡΕΤΗ ΔΙΑ, ότι οι Δίας-
Εωσφόρος (πριν την πτώση του), πρότειναν ότι ιόντα πηδούσαν από αδιάστατο σημείο. Εμείς 
τροποποιούμε και διατυπώνουμε, ότι από το αδιάστατο σημείο ξεπηδά η ενέργεια εν δυνάμει 
και γίνεται δυναμική και συστέλλει διαστέλλει την κεντρική φυσαλίδα των συμπάντων, έτσι 
υλοποιείται το κινούν ακίνητο, ο Βυθός, ο Ελ και η Σιγή περνά στην εγρήγορση των 
νοημόνων όντων της δημιουργίας. 

 



                                      Ο ΒΥΘΟΣ ΠΕΡΝΑ ΣΤΗΝ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ 

 

     Ο Βυθός θα διατηρήσει την κατάσταση της Σιγής που τον συντροφεύει, γιατί θα είναι 
αιώνας απρόσιτος, αλλά επιδιώκει την εγρήγορση, το εν δυνάμει να γίνει δυναμικό, η 
απρόσωπη πραγματικότητα να γίνει προσωπικός θεός, η ασυνειδησία να μεταπέσει σε 
συνείδηση. Και αυτό επιτελείται με την γέννηση του αιώνα χρόνου, με το από τώρα ξεκινάμε, 
με το από τώρα συνειδητοποιεί. Και η κατάσταση με την ασυνειδησία μεταπίπτει σε αρχή, η 
συνείδηση προϋποθέτει χρόνο και η αρχή της συνείδησης είναι χρόνος και ο χρόνος 
προβεβλημένος πλέον γίνεται υπόσταση του Βυθού. Αλλά αρχή σημαίνει αντίθεση (αρχή-
τέλος), οπότε ταυτόχρονα με τον χρόνο προβλήθηκε και η Αντίθεση, αναγκαία υπόσταση του 
εν Σιγή Βυθού.  

     Ο χρόνος και η αντίθεση προϋποθέτουν τις έννοιες, τις ιδέες και τον νου που θα εδράζουν 
αυτές. Οι Ιδέες του Πλάτωνος και ο Νους του Αναξαγόρου, είναι οι αναγκαίες και 
ταυτόχρονες υποστάσεις-αιώνες προβεβλημένοι από τον εν Σιγή Ελ , με τον χρόνο και την 
αντίθεση. Το σύστημα των τεσσάρων υποστάσεων-αιώνων, θα συμπλέξει την συνείδηση και 
την εγρήγορση του Βυθού και η συνείδηση και η εγρήγορση που την συνοδεύει, αποτελούν 
το ίδιον, το ιδίωμα του Βυθού, ως προς την πρότερη κατάσταση της ασυνειδησίας.  

 

                             Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑΣ 

 

    Είναι ζήτημα χρόνου πλέον, η γέννηση του Λόγου, της λογικής που θα διέπει τον νου να 
συμπλέκει τις ιδέες και να κατασκευάζει θεωρίες. Και η προβολή του ατελούς (επειδή 
υπάρχει σε αντιθέσεις) αλλά όχι εκπεσμένου Λόγου, θα συνοδευτεί με την προβολή της 
Νομοτέλειας, την νομοτέλεια που συνοδεύει την λογική.  

    Αλλά είναι και ζήτημα χρόνου, η προβολή του χώρου με την δημιουργία του αιθέρα που 
είναι απαρχή της ύλης. Έτσι θα προβληθούν ο αιθέρας σαν προϊόν μετάπτωσης της 
ταλάντωσης των αδιάστατων απείρων σημείων και ο χώρος που προσδιορίζει ο αιθέρας. Η 
ταλάντωση των απείρων σημείων συμβαίνει στην φαντασία του εν Σιγή Βυθού και η 
μετάπτωσή τους θα φέρει τον συνεχή, υγρό και ελαστικό αιθέρα με την ταυτόχρονη προβολή 
του χώρου και των διαστάσεων.  

 

                                               Η ΥΛΗ ΚΑΙ Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

 

    Ο Λόγος θα επινοήσει τις εκπορευμένες πλέον ιδέες και θα συμπλέξει την υπέρτατη 
θεωρία και θα ταλαντώσει τα αδιάστατα σημεία και ο αιθέρας θα επέλθει και τα δύο είδη 
αιθέρων και η ύλη η οποία θα γεννηθεί-προβληθεί. Και ταυτόχρονα προβάλλεται και η έτερη 
υπόσταση του εν Σιγή Ελ, η Εμπειρία που αποκτά πλέον παρατηρώντας την δημιουργία.  

 



                                   ΑΤΕΛΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΕΣΜΕΝΟΣ 

 

    Το σύστημα που εκτέθηκε δεν περιέχει καμία πτώση, γιατί θα ήταν πτώση του απρόσιτου 
Ελ. Αλλά περιέχει την αντίθεση και τις αντίθετες έννοιες. Και ενώ η δημιουργία είναι λίαν 
καλή, περιέχει εν δυνάμει την πτώση. Η πτώση ανήκει στον άνθρωπο, ανήκει στον Εωσφόρο 
και τον Δάμνωνα που τον ακολούθησε. Μπορεί ο Βυθός να διατελούσε σε  ατέλεια από την 
αναπόφευκτη αντίθεση, η πτώση όμως και η υλοποίηση του κακού οφείλεται στον άνθρωπο 
που την υλοποίησε. Το συμφέρον, αντίθετο της ανιδιοτέλειας, οδήγησε τον Εωσφόρο να 
εξεγερθεί με την επικράτηση του Δία στις κοινότητες του διαστήματος. Το συμφέρον είναι η 
πηγή του κακού, της φθοράς και του θανάτου, είναι η πηγή των συμφορών.                   


