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     Τον 19ο αιώνα ο Λαβουαζιέ στην Γαλλία, κάνοντας χημικά πειράματα, διαπίστωσε ότι το 
βάρος των προϊόντων ισούται με το βάρος των αντιδρώντων σωμάτων. Διατύπωσε την αρχή, 
ότι η ύλη είναι άφθαρτη, διατηρείται δηλαδή και όταν αλλάζει μορφή. Ο γράφων διδάχτηκε 
την αρχή αυτή στην 5η γυμνασίου (2α λυκείου) και διατύπωσε την θεωρία ότι αφού η ύλη δεν 
θα έχει τέλος, δεν είχε αρχή και συνεπώς δεν υπάρχει θεός.  

 

                    ΣΥΝΤΟΜΑ, Η ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 

 

     Πολύ αργότερα ο γράφων σκέφτηκε, ότι μπορεί να υπάρχει θεός και να δημιούργησε τον 
κόσμο με την αρχή της αφθαρσίας. Και αργότερα σκέφτηκε ότι ο ΛΟΓΟΣ, η λογική (όπως 
και η ηθική και οι έννοιες), είναι άϋλη και συνεπώς απολυτοποιείται η ύπαρξη του αΰλου.  

 

         ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΛΗΣ 

 

    Σκύβοντας πάνω στα αρχαία κείμενα, θα διαπιστώσετε ότι ο Παρμενίδης πίστευε ότι το ον 
είναι αγέννητο και ανώλεθρο (δεν καταστρέφεται). Δηλαδή προϋπάρχει και θα υπάρχει 
αιώνια η ύλη, διατύπωσε τον υλισμό.  

     Όπως αναφέρει ο Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς, ο Σωκράτης και ο Πλάτων πίστευαν ότι είναι 
αρχές ο θεός, η ύλη και η ιδέα. Αρχή δηλαδή, προΰπαρξη και αιώνια. Άρα και ο Πλάτων και 
ο Σωκράτης πίστευαν ότι η ύλη διατηρείται και της δίδουν μία θεϊκή έννοια (όπως και ο 
Μωϋσής στην ΓΕΝΕΣΗ, ο θεός διαμορφώνει προϋπάρχουσα αδιαμόρφωτη ύλη). Ο Πλάτων 
δε, στην αρχαιότητα, επωνομάστηκε Μωϋσής Αττικίζων.  

    Η τρίτη και πληρέστερη φυσική θεωρία του Δημοκρίτου, θα αναφέρει «μηδέν τε εκ του μη 
όντος γίγνεσθαι, μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι». Δηλαδή, αφού «δεν» είναι οι άτομες από 
όπου ξεκινά η ύλη, μηδέν είναι το κενό και το κενό γίνεται ύλη και δεν φθείρεται στο μηδέν 
αυτή. Πάλι δηλαδή η ύλη διατηρείται, αλλά έχει γένεση από το μηδέν, το κενό. Πληθωρική 
θεωρία διαρκούς γενέσεως και μη φθοράς.  

     Αλλά και ο Ηράκλειτος θα αναφέρει ότι το ον ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο, 
δηλαδή η ύλη εναλλάσσεται μεταξύ πλάσματος διαπύρου και γαλαξιών που γεννούνται, 
σβήνουν και ξανά γίνονται.  

 



                       Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ Η ΓΗ ΠΑΡΕΛΕΥΣΩΝΤΑΙ     

 

    Ο Ιησούς στο 24 κατά Ματθαίον, θα αναφέρει, «ο ουρανός και η γη παρελεύσωνται, οι 
λόγοι ου μη παρέλθωσι». Δηλαδή ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, οι λόγοι μου δεν θα 
παρέλθουν. Είναι δυνατόν να παρέλθει η ύλη, δεν διατηρείται; 

 

                   Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΑ 

 

     Έχει διαπιστωθεί, ότι ο πυρήνας των φυσικών στοιχείων είναι ελαφρύτερος από το βάρος 
των μερών του (πρωτονίων-νετρονίων), όταν είναι ελεύθερα στην φύση. Άρα λοιπόν, 
πλήττεται η αρχή διατήρησης της ύλης. Αυτό που μόλις διαπιστώσαμε, κάνει δυνατόν την 
παρέλευση ουρανού και γης;                    

 

                                             ΩΣ ΘΕΟΙ ΕΣΤΕ  

 

     Ο ίδιος ο Χριστός απευθύνθηκε στους μαθητές του και τους είπε «ως θεοί εστέ». Και 
εμείς οι άνθρωποι, θέλουμε και να είμαστε αιωνίως νέοι , μέσα σε ένα αιώνιο σύμπαν.  

     Η γένεση από το μηδέν, από το κενό, που είναι πλέον η επικρατούσα κοσμοθεωρία, οδηγεί 
ότι θα υπάρξει παρέλευση, τέλος. Οι νόμοι του σύμπαντος οδηγούν σε κάποιο τέλος, το τέλος 
της ύλης (όποτε). 

    Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ του Ιωάννη, προς το τέλος αναφέρει, «και εις την πόλιν εκείνην την 
αγίαν Ιερουσαλήμ, θάνατος ουκ έστιν έτι» (δεν θα υπάρχει πλέον θάνατος). Προφανώς 
πρόκειται για την αθανασία του ανθρώπου , που μέλλει να κατακτηθεί.  

    Αν είναι έτσι τα πράγματα, μπορεί ο άνθρωπος να διαγνώσει τους νόμους που οδηγούν στο 
τέλος των συμπάντων και ίσως να το ματαιώσει. Και ίσως να δημιουργήσει καινόν (νέον) 
ουρανόν και καινήν γην, όπως ανέφερε ο Ιησούς (και είδον καινόν ουρανόν και καινήν γην). 
Βέβαια τότε ο ουρανός και η γη τούτη θα παρέλθουν και θα αντικατασταθούν από καινά.                         


