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                      λα τα προβλήματα που μέχρι σήμερα οδήγησαν 
την ανθρώπινη αναζήτηση στην εξήγηση των φαινομένων 
της φύσης και του κόσμου, τα έχει θίξει η Αρχαία Ελληνική 
Φιλοσοφία. 
Το πρόβλημα της καταγωγής της Ζωής, το πρόβλημα της Ουσίας 
του ανθρώπου, η αιτία που υπάρχει η Δημιουργία και ο σκοπός 
που επιτελεί, η σχέση του ανθρώπου με τη φύση και τον Θεό, ο 

απώτερος σκοπός της ζωής και του θανάτου, όλα αυτά τα θέματα, τα δούλεψε στο εργαστήρι της 
Γνώσης η Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία.
Με τον καλό μου φίλο, καθηγητή Scott Olsen συναντηθήκαμε στο νησί των Καβείρων, τη 
Σαμοθράκη και στα πλαίσια ενός Παγκόσμιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας και Μεταφυσικής 
ανταλλάξαμε απόψεις, για τον τρόπο με τον οποίο οι Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι, συνέλαβαν 
το σύνολο του κόσμου και το εξήγησαν με το Διάλογο, τα Μαθηματικά και τη Γεωμετρία, χωρίς 
μέχρι σήμερα, από τα κέντρα ερευνών όλων των πολιτισμένων χωρών του κόσμου, να υπάρξουν 
αντιρρήσεις, στις θεωρίες αυτές. 
Η πρώτη αιτία που το αρχαίο Ελληνικό Πνεύμα είναι διαυγές, είναι το ίδιο το φως που λούζει 
την Ελληνική Φύση σε μια θαυμαστή καθαρότητα, στιλπνότητα αλλά και νοητό δεσμό της 
λάμψης του λόγου με τη λάμψη του Ελληνικού ήλιου.
Με ουσιαστικό αίτιο το φως, το κλασικό Ελληνικό πνεύμα, είναι το πρώτο στην παγκόσμια 
ιστορία που μπόρεσε να διαπεράσει τη συννεφιά και την ομίχλη των μύθων, του σκοταδισμού 
και της δεισιδαιμονίας των λαών του τότε κόσμου και να μεσουρανήσει στο αίθριο στερέωμα 
του δημιουργικού νου. 
Την περίοδο που οι άλλοι λαοί κατεσκεύαζαν πολέμους, με συμμάχους τους δικούς τους 
«θεούς», που τους οδηγούσαν σε μιαρές αρπαγές και κατακτήσεις με τάχα «άνωθεν εντολές», 
στον Ελλαδικό χώρο άνθιζαν τα ρόδα στον κήπο της εναργούς φιλοσοφίας, που θα εξηγούσε 
το «είναι του κόσμου».
Η πρώτη Επιστήμη των κοινωνιών που λέγεται αντικειμενική Γνώση, πήρε στις αρχές του 
7ου  αιώνα π.Χ. την αξιωματική θέση της.
Ό,τι εννοούμε σήμερα με τις λέξεις Λογική, Φυσική, Γεωμετρία, Μαθηματικά, Ψυχολογία, 
Ηθική, Κοινωνιολογία, Πολιτική Φιλοσοφία, όλα αυτά είναι δημιουργήματα του κρυστάλλινου 
Ελληνικού πνεύματος. 
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Οι διανοούμενοι και οι Ερευνητές της σύγχρονης Ευρώπης, όταν 
ομιλούν περί Φιλοσοφίας, εννοούν αποκλειστικά την Ελληνική 
Φιλοσοφία.
Αυτό επικυρώνει την άποψη, ότι όλες οι αρχές και οι έννοιες του 
Δυτικού πολιτισμού, είναι αμιγώς Ελληνικές.

Όποιος φιλοσοφεί, σκέφτεται Ελληνικά. Όποιος γνωρίζει την 
Ελληνική Γλώσσα, σκέφτεται Συμπαντικά. Οι ρίζες όλων των 
εννοιών που εξηγούν τον άνθρωπο, την ψυχή και τον ίδιο το 
Θεό, είναι βαθειά χωμένες μέσα στο Ελληνικό έδαφος, ενώ τα 
φύλλα και οι ανθοί τους είναι στραμμένα στον ελληνικό ήλιο, τις 
ελληνικές θάλασσες και τον ουρανό.

Η μελέτη της Ελληνικής Φιλοσοφίας, είναι η μελέτη των Αρχών 
που λειτουργεί ο κόσμος των Αρχετύπων, των Κωδίκων και 
των Αριθμών και ταυτόχρονα, είναι μελέτη των Αρχών που 
λειτουργεί ο πλανήτης που φιλοξενεί τον άνθρωπο, που κι αυτός 
με τη σειρά του οργάνωσε τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό.
 
Για να κατανοήσουμε μέσα από αυτό το έργο τον τρόπο που 
λειτουργεί η Επίγεια και η Επουράνια ζωή, είναι απαραίτητο να 
γνωρίσουμε μερικούς από τους κλασικούς φιλοσόφους, που με τη 
βαθυστόχαστη γνώση τους οικοδόμησαν τα Γράμματα, τις Τέχνες 
και τις Επιστήμες και ερμήνευσαν τα μυστικά της ζωής και του 
θανάτου, που με τόσο πάθος ζητούν απαντήσεις οι κοινωνίες του 
κόσμου.
Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι, ενώ κάθε ένας Έλληνας 
φιλόσοφος έχει μια ξεχωριστή άποψη για τις αρχές που διέπουν 
τον πνευματικό και τον υλικό κόσμο, στη συνολική δόμησή 
τους, αυτές οι Ιδέες, με μια θαυμαστή συμφωνία, εξηγούν και 
καταδεικνύουν τους Νόμους και τα Αρχέτυπα του κόσμου της 
ψυχής καθώς και τους Νόμους του φυσικού κόσμου, όπως τον 
αντιλαμβανόμαστε εμείς οι άνθρωποι.
 

Ο Αριστοτέλης αναλύει τη 
λειτουργία του «Γίγνεσθαι» και 
φθάνει στο συμπέρασμα, ότι 
το «Είναι» στην πρωταρχική 
του έννοια, έχει δύο συστατικά 
στοιχεία: την Ύλη ως υποκείμενο 
και τη Μορφή που το ορίζει. Μόνον 
αυτός ο ακατάλυτος δεσμός της 
Ύλης και της Μορφής δημιουργεί 
το «Είναι», την πραγματική και 
αυθυπόστατη ουσία. Κανένα 
από αυτά τα δύο συστατικά 
στοιχεία δεν μπορεί να λείψει, 
χωρίς να καταλυθεί το «Είναι», η 
ουσία. Ποτέ δεν παρουσιάζονται 
χωρισμένα, όπως ποτέ δεν 
παρουσιάζεται ένα σώμα χωρίς 
ψυχή ή μια ψυχή χωρίς σώμα. 
Έτσι το «Είναι», η ουσία, το 
πραγματικό, για πρώτη φορά 
στην ιστορία του ανθρωπίνου 
πνεύματος, εξηγείται ως μία 
σύνθετη ενότητα, ως ένα σύνολο, 
που σχηματίζει μία μεταφυσική 
ενότητα. 
Το «Είναι» ως ρήμα, το «Είναι» 
ως ουσιαστικό και το «Ον» σαν 
ουσιαστικοποιημένη μετοχή, είναι 
τρεις πρωταρχικές, θεμελιώδεις 
έννοιες που αφορούν στην 
Οντολογία, την Μεταφυσική και 
την Θεολογία. 
Σε ελεύθερη ερμηνεία 
υποδηλώνουν την ανεξαρτησία 
τους από την συνείδηση, την 
σκέψη και το αίσθημα, για 
την αντικειμενική φύση και 
τον αισθητό κόσμο, που είναι 
απείκασμα που προκύπτει από 
την ανθρώπινη σκέψη. Το βασικό 
ερώτημα που θέτει η φιλοσοφία 
είναι ο τρόπος διαμόρφωσης της 
σχέσης της Νόησης με το «Είναι». 

Είναι
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