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                                                  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Ο Εβραίος αρχιερέας Έσδρας, εξόριστος με την μετοικεσία των Εβραίων στην Βαβυλώνα, 
θα παραλάβει από τον βασιληά την Πεντάτευχο του Μωϋσέως και  θα την φέρει στο Ισραήλ, 
μετά την απελευθέρωση.  

     Ο Μωϋσής ξεκινά,  

     «εν αρχή εποίησεν ο Θεός ουρανόν και γην, η δε γη ήν αόρατος και ακατασκεύαστος και 
σκότος επάνω της αβύσσου..». 

      Αρχικά ο Θεός ποίησε τον ουρανό και την γη και η γη ήταν αόρατη και ακατασκεύαστη 
και υπήρχε σκοτάδι πάνω στην άβυσσο.. 

     Η αόρατη και ακατασκεύαστη γη, ήταν προϋπάρχουσα και άχρονη ύλη, μαζί με τον Θεό 
και κατωχυρώνεται έτσι η αρχή της αφθαρσίας της ύλης (η ύλη ποτέ δεν θα καταστραφεί, 
ούτε έχει αρχή). 

    Ο Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς, θα αναφέρει, 

      «Σωκράτης Σωφρονίσκου Αθηναίος και Πλάτων Αρίστωνος Αθηναίος, τρεις αρχάς έθεσαν. 
Τον Θεόν, την ύλην, την ιδέαν. Εστί δε ο Θεός νους, ύλη δε γενέσει και φθορά, ιδέα ουσία 
ασώματος εν τοις νοήμασι και ταις φαντασίαις του Θεού.». 

      Ο Σωκράτης και ο Πλάτων έθεσαν τρεις αρχές. Τον Θεό, την ύλη, την ιδέα. Είναι ο Θεός 
νους, η ύλη υπόκειται σε γένεση και φθορά, η ιδέα είναι ουσία ασώματη, στην νόηση και την 
φαντασία του Θεού. 

      Οι αρχές, είναι αξιώματα, ή αλλιώς δόγματα, ή αλλιώς αιτήματα και προϋπάρχει ο Θεός, 
η ύλη και οι ιδέες. Έτσι και εδώ έχουμε την αφθαρσία της ύλης. 

      Η παράκαμψη του αδυσώπητου νόμου της αφθαρσίας της ύλης, γίνεται με την θέση ότι ο 
Θεός ποίησε την ύλη, τον κόσμο, και έθεσε και τον νόμο της αφθαρσίας να λειτουργεί σε 
αυτή. 

 

                                 Η ΕΚ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΟΣ ΓΕΝΕΣΙΣ 

 



     Ο Διογένης ο Λαέρτιος αναφέρει, ότι ο Δημόκριτος υποστήριξε,  

     «μηδέν τε εκ του μη όντος γίγνεσθαι, μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι.».  

     Επειδή «δεν» είναι κατά τον Δημόκριτο οι άτομες που αποτελούν τα στοιχεία ή 
συγκρίματα, δηλαδή τα στοιχειώδη σωμάτια της ύλης, μη-δεν είναι το κενό, το μη ον, το μη 
είναι, το άϋλο. Έτσι το μηδέν, από μη ον, από τίποτε, γίνεται ύλη και δεν φθείρεται. Είναι και 
η θέση του Χριστιανισμού, της γένεσης του κόσμου από το μηδέν και υπό του Θεού.  

     Στην κοσμοθεωρία του συγγραφέα ΤΟ ΙΔΙΟΝ, υποστηρίχτηκε, το κενό, το άϋλο, ο Θεός 
Πατήρ, βγαίνει από την «μοναξιά» του και γεννά τον Υιό Λόγο, την Λογική δηλαδή που θα 
διέπει πλέον τον Θεό και την επερχόμενη γένεση του κόσμου και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα, 
το σύνολο των αΰλων ιδεών. Διά του Υιού και με το Άγιο Πνεύμα, θα δημιουργήσει τον 
κόσμο.    

    Στην φαντασία πλέον του Τριαδικού Θεού, θα υπάρξουν τα άπειρα σημεία. Το σημείο 
είναι αδιάστατο και θα προσδιορίσει την ταλάντωση των σημείων, με πλάτος ταλάντωσης 
Α=0. Τότε, θα προβληθεί η υπερβατική μη ουσία, που δεν είναι τίποτε άλλο κάτι σαν αιθέρας 
συνεχής και ελαστική και αυτή είναι άϋλη. Θα προσδιορίσει ταλάντωση και σε αυτή και θα 
προσδιορισθεί γένεση νέας μη ουσίας, το ΙΔΙΟΝ, και αυτό σαν αιθέρας. Γίνεται μίξη των δύο 
μη ουσιών, από το άπειρο προς το κέντρο και στο κέντρο θα σχηματισθεί φυσαλίδα με 
υπερβατική μη ουσία και γύρω η ανάμιξη αυτής με το ίδιον. Μέσα στην φυσαλίδα θα 
αιωρούνται κόκκοι ΙΔΙΟΝ, που θα συμπεριφέρονται σαν το ιδανικό αέριο.  

      Απειροελάχιστες φυσαλίδες θα αποσπαστούν από την κεντρική φυσαλίδα και θα 
σχηματίσουν τα στοιχειώδη σωματίδια, ενώ οι συγκρούσεις των κόκκων στα τοιχώματα των 
φυσαλίδων, δημιουργούν τις άτομες του Δημόκριτου, σαν ελαστικές παραμορφώσεις του 
συνεχούς και ελαστικού περιβάλλοντος. 

 

                               Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΕΙΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ 

 

    Όπως αναφέρει ο Κλήμης κατόπιν δεύτερος επίσκοπος Ρήμης, σύγχρονος των αποστόλων, 
στην Η΄ ομιλία του (εκδόσεις Αποστολικής Διακονίας εκκλησίας της Ελλάδος), ο Απίων, 
Έλληνας οπαδός του Σίμωνα του μάγου, θα του πει (οι πράξεις των αποστόλων αναφέρουν 
ότι τελικά ο Σίμων ο μάγος έγινε Χριστιανός):  

     «Των πάλαι ανδρών οι σοφώτατοι, πάσαν αλήθειαν αυτοί καμάτω μεμαθηκότες, τους 
αναξίους και μη ορεγομένους θείων μαθημάτων απεκρύψαντο την επιστήμην λαβείν». 

      Οι σοφώτατοι των αρχαίων ανδρών, οι φιλόσοφοι που οι περισσότεροι ανήκαν στα 
Ελευσίνεια μυστήρια, με κόπο αφού είχαν μάθει τα θεία μαθήματα, τα απέκρυψαν και 
ματαίωσαν να τα λάβουν οι άλλοι, την επιστήμη δηλαδή που αντιπροσωπεύουν. 

     « Ούτε γαρ από του Ουρανού και από της μητρός αυτού Γης γίνονται παίδες δώδεκα, ως ο 
μύθος καταριθμεί, άρρενες μεν , Ωκεανός , Κοίος, Κρίος, Υπερίων, Ιαπετός, Κρόνος. Θήλειαι 
δε , Θεά, Θέμις, Μνημοσύνη, Δημήτηρ, Τιθύς, Ρέα. Ούτε εξ αδάμαντος άρπη τα αιδοία Κρόνος 
Ουρανού του πατρός εκτεμών, ως φατε, εις βυθόν απέρριψεν. Αλλ’ ουδ’ εκ της αποτομής του 



Ουρανού σταγόνων ρυέντος αίματος η Αφροδίτη εγένετο. Ουδ’ αυ Κρόνος τη Ρέα μιγείς και 
γεννήσαντα Πλούτωνα πρώτον κατέπιεν, διά τινα Προμηθέως θεσμόν δεδιώς, μήποτε εξ αυτού 
γεννηθέν βρέφος, γενναιότερον αυτού γενόμενον, αφέληται αυτόν της βασιλείας. Ου τον 
Ποσειδώνα δεύτερον γεννήσας ομοίως κατέπιεν. Ου μετά τούτους τον Δία γεννηθέντα η μήτηρ 
κατακρύψασα η Ρέα απαιτήσαντι τω Κρόνω καταπιείν τον λίθον αντέδωκεν. Ος, ου 
καταποθείς, τους προκαταποθέντας θλίψας εξέωσεν, ως προελθείν μεν τον πρώτον 
καταποθέντα Πλούτωνα , επ’ αυτώ δε Ποσειδώνα, και τρίτον τον Δία. Ουδέ γε, ως φασίν, 
μητρός προνοία διασωθείς ο Ζεύς, και εις ουρανόν αναβάς, τον πατέρα της βασιλείας καθήλεν. 
Ου πατρός αδελφούς εκόλασεν. Ουκ εις πόθον γυναικών θνητών κατήλθεν. Ουκ αδελφαίς ή 
θυγατράσιν, ουκ αδελφών γυναιξίν, ου παισίν αισχρώς συνεγένετο. Ουδέ Μήτιν γεννήσας 
κατέπιεν, ίνα απ’ εκεφάλου την Αθηνάν αναφύση εκ της Μήτιδος, εκ δε του μηρού τον Διόνυσον 
τέκη, ον υπό Τιτάνων εσπαράχθη λέγουσιν. Ου δείπνον επί της Θέτιδος και του Πηλέως  
συντελεί. Ου την Έριν των γάμων απεώσατο….».  

     Γιατί ούτε από Τον Ουρανό και την μητέρα αυτού Γη, γεννιούνται δώδεκα παιδιά, οι 
Ωκεανός, Κοίος, Κρίος, Υπερίων, Ιαπετός,Κρόνος. Θυληκά δε, οι Θεά, Θέμις, Μνημοσύνη, 
Δήμητρα, Τιθύς, Ρέα. Ούτε με διαμαντένια άρπα, έκοψε τα αιδοία του Ουρανού, του πατέρα 
του ο Κρόνος, όπως λέτε, τα απέρριψε σε βυθό. Αλλά ούτε από την τομή των αιδοίων, και 
από τις σταγόνες του αίματος που έρρευσε, έγινε η Αφροδίτη. Ούτε πάλι αφού συνουσίασε ο 
Κρόνος με την Ρέα εγεννήθη ο Πλούτων που τον κατάπιε πρώτο, φοβηθείς κάποιο θεσμό του 
Προμηθέα, μήπως κάποτε το βρέφος γίνει γενναιότερο αυτού και του αφαιρέσει την 
βασιλεία. Ούτε τον Ποσειδώνα αφού γέννησε, δεύτερο κατάπιε με τον ίδιο τρόπο. Ούτε μετά 
από αυτόν, αφού γεννήθηκε ο Δίας τον απέκρυψε η μητέρα του, με απαίτηση της μητέρας 
του, και έδωσε στον Κρόνο να καταπιεί λίθο. Ο οποίος αφού δεν καταπόθηκε, αυτούς που 
είχαν καταποθεί και έφεραν θλίψεις τις οποίες απέβαλε, γιατί βγήκε ο πρώτος που 
καταπόθηκε Πλούτων, μετά αυτόν ο Ποσειδών και τρίτος ο Δίας. Ούτε όπως λένε, με 
πρόνοια της μητέρας σώθηκε ο Δίας και αφού ανέβηκε στον ουρανό, αφήρεσε την βασιλεία 
του πατέρα του. Ούτε τιμώρησε τους αδελφούς του πατέρα του. Ούτε μετήλθε σε πόθο 
γυναικών. Ούτε με τις αδελφές, ούτε με τις θυγατέρες, ούτε τις γυναίκες των αδερφών του, 
ούτε με παιδιά συνουσιάστηκε αισχρά. Ούτε αφού γέννησε την Μήτιν την κατάπιε, για να 
βγάλει από τον εγκέφαλο την Αθηνά με την κατάποση της Μήτιδος, και από τον μηρό τίκτει 
τον Διόνυσο, που λένε ότι κατασπαράχτηκε από τους Τιτάνες. Ούτε κάνει δείπνο στον γάμο 
της Θέτιδος με τον Πηλέα…. 

     Και συνεχίζει ο Απίων. 

     «Ην ποτέ ότε ουδέν πλην χάος και στοιχείων ατάκτων έτι συμπεφορημένων μήξις 
αδιάκριτος, τούτο και της φύσεως ομολογούσης, και των μεγάλων ανδρών ούτως έχειν 
νενοηκότων. Και μάρτυρα τον μέγιστον Όμηρον σοι παρέξομαι, ειπόντα περί της ανέκαθεν 
συγχίσεως. 

                       Αλλ’ υμείς μεν πάντες ύδωρ και γαία γένοισθε 

    Ως εκείθεν την γένεσιν απάντων εσχηκότων, και μετ’ ανάλυσιν της υγράς και γήϊνης ουσίας 
εις την πρώτην πάλιν αποκαθισταμένων φύσιν, ό εστι χάος. Ησίοδος δε εν τη Θεογονία λέγει. 

                             Ήτοι μεν πρώτιστα χάος εγένετο 

     Το δε εγένετο, δηλονότι το γεγενήσθαι ως γενητά σημαίνει, ου το αεί είναι ως αγέννητα. Και 
Ορφεύς χάος τω ωώ παρεικάζει, εν ώ των πρώτων στοιχείων ην η σύγχυσις. Τούτο Ησίοδος 



χάος υποτίθεται, όπερ Ορφεύς ωόν λέγει γενητόν, εξ απείρου της ύλης προβεβλημένον, γεγονός 
δε ούτω». 

       Ήταν κάποτε τίποτε άλλο, πλην από το χάος και τα στοιχεία, που ατάκτως 
συμπεριφέρονταν και μιγνύονταν αδιάκριτα, αυτό και η φύση το ομολογεί και οι μεγάλοι 
άνδρες, έτσι έχουν νοήσει. Και μάρτυρα έχουμε τον μεγάλο στη σοφία Όμηρο, αυτόν θα σου 
παρέξω, που έλεγε για την σύγχυση των πάντων. 

                         Αλλά εσείς όλοι με νερό και γη έχετε γίνει 

     Όπως από εκεί αφού είχαν την γένεση τα πάντα και μετά από ανάλυση της γήϊνης και της 
υγρής ουσίας, στην πρώτη πάλι αφού αποκαταστάθηκαν φύση, η οποία είναι το χάος. Και ο 
Ησίοδος στη Θεογονία λέγει. 

                        Δηλαδή μεν πρώτιστα έγινε  το χάος 

      Το δε έγινε, σαν γεννητό επισημαίνει, όχι το πάντοτε να είναι σαν αγέννητο. Και ο 
Ορφέας το χάος παρομοιάζει με αυγό, στο οποίο ήταν η σύγχυση των πρώτων στοιχείων. 
Αυτό ο Ησίοδος χάος υπέθεσε, το οποίο ακριβώς ο Ορφέας λέγει αυγό γεννητό, από προβολή 
της απείρου ύλης αυτό (το αυγό) έγινε. 

      Διαπιστώνουμε ότι προϋπήρχε το χάος και τα στοιχεία (σωματίδια) που συμπεριφέρονταν 
χαοτικά. Ο Όμηρος είπε ότι από νερό και γη γίναμε. Και μετά αφού αναλύθηκαν σε υγρή και 
γήινη ουσία, ξανάγιναν χάος. Ο Ησίοδος λέει ότι γεννήθηκε πρώτιστα το χάος. Ο Ορφέας 
παρομοιάζει το χάος με αυγό , στο οποίο παραβρίσκονταν συγχυμένα τα πρώτα στοιχεία. Το 
αυγό είναι γεννητό και προβλήθηκε από την άπειρη ύλη που προϋπήρχε. Δηλαδή και εδώ 
έχουμε πάλι την αρχή της αφθαρσίας της ύλης, αφού προϋπήρχε. 

    Και ο Απίων συνεχίζει. 

     «Της τετραγενούς ύλης εμψύχου ούσης, και όλου απείρου τινός βυθού αεί ρέοντος, και 
ακρίτως φερομένου, και μυρίας ατελείς κράσεις εις άλλοτε άλλως επαναχέοντος, και διά τούτο 
αυτάς αναλύοντος  τη αταξία, και κεχηνότος και εις γέννησιν ζώου δεθήναι μη δυναμένου, 
συνέβη ποτέ αυτού του απείρου πελάγους υπό ιδίας φύσεως περιωθουμένου κινήσει φυσική, 
ευκτάκτως ρυήναι από του αυτού εις το αυτό, ώσπερ ίλιγγα, και μίξαι τας ουσίας,και ούτως εξ 
ακουστού των πάντων το νοστιμώτατον, όπερ εις γέννησιν ζώου επιτηδειότατον ην, ώσπερ εν 
χώνη κατά μέσου ρυήναι του παντός, και υπό της πάντα φερούσης ίλιγγος, χωρούσης εις βάθος, 
και το περικείμενον πνεύμα περισπάσασθαι, και ως εις γονιμώτατον συλληφθέν ποιεί κριτικήν 
σύστασιν. Ώσπερ γαρ εν υγρώ φιλεί γίνεσθαι παμφόλυξ, ούτως σφαιροειδές πανταχόθεν 
συνελήφθη κύτος. Έπειτα αυτό εν εαυτώ κυηθέν, υπό του παρειληφότος θειώδους πνεύματος 
αναφερόμενον, προέκυψεν εις φως μέγιστον τι τούτο αποκύημα, ως αν εκ πατρός βυθού 
αποκεκυημένον έμψυχον δημιούργημα, και τη περιφερεία των ωών προσεεικός, και τω τάχει 
της πτήσεως.». 

     Η τετραγενής ύλη (γη, αέρας, νερό, φωτιά) ήταν έμψυχη, και κάποιου ολόκληρου και 
άπειρου βυθού που πάντοτε έρεε, και εκατομμύρια ατελείς κράσεις (των σωματίων) σε 
άλλοτε και διαφορετικά αφού ξανά έχεε, και για αυτό αφού ανέλυε αυτές σε αταξία, και αφού 
είχε χύσει και σε γέννηση ζώου να πραγματοποιήσει δεν μπορούσε, συνέβη κάποτε από αυτό 
το άπειρο πέλαγος από την ίδια του φύση σμπρωγμένου με κίνηση φυσική, με τάξη να ρεύσει 
από αυτό σε αυτό το ίδιο, σαν ίλιγγα (στροβιλισμός), και να μίξει τις ουσίες, και έτσι από το 



ξακουστό το νοστιμώτατο των όλων, το οποίο ήταν κατάλληλο σε γέννηση ζώου, σαν σε 
κατά μέσου χωνιού να ρεύσει το παν, και από την ίλιγγα που φέρει τα πάντα, που προχωρά σε 
βάθος και το περικείμενο πνεύμα να προσπαθεί και στο σε γονιμώτατο το συλληφθέν ποιεί 
σύσταση διακριτική. Γιατί όπως ακριβώς σε υγρό γίνεται η παμφόλυγα, έτσι από παντού 
συνελήφθη σφαιροειδές κύτος. Έπειτα αυτό μέσα στο ίδιο αφού κυήθηκε, που αναφέρεται 
από το Θειώδες πνεύμα που το πήρε, προέκυψε φανερό ένα τέτοιο αποκύημα, όπως ήθελε να 
έχει αποκυηθεί από τον πατέρα βυθό έμψυχο δημιούργημα, και να μοιάζει των 
περιφερειακών αυγών, και στην ταχεία πτήση.     

     Η τετραγενής έμψυχη ύλη έρεε από κάποιον βυθό (είναι η κεντρική φυσαλίδα στην 
θεωρία του συγγραφέα ΤΟ ΙΔΙΟΝ) και τα στοιχειώδη σωμάτια κινούνταν χαοτικά και δεν 
ήταν δυνατό να γεννηθεί κάτι από την κατάσταση αυτή. Αργότερα συνέβη, σε τάξη να 
στροβιλισθεί η ύλη και να πέσει σαν σε χωνί, να γίνει μίξη των στοιχείων και από το χωνί να 
ρεύσει η ύλη, το παν να φανερωθεί και το Πνεύμα περιφέρονταν σε αυτή. Ήταν κάτι σαν την 
γέννηση ζώου. Το παν κατέληξε σαν σφαιροειδές κύτος. Από αυτό γεννήθηκε το έμψυχο 
δημιούργημα που πηγάζει από τον πατέρα βυθό. Το κύτος γέννησε με επινόηση του Θεϊκού 
Πνεύματος.  

      Και ο Αππίων συνεχίζει. 

     «Κρόνον ουν τον χρόνον μοι νόει, την δε Ρέαν το ρέον της υγράς ουσίας, ότι χρόνω 
φερομένη η ύλη άπασα ώσπερ ωόν τον πάντα περιέχοντα σφαιροειδή απεκύησε ουρανόν. Όπερ 
κατ’ αρχάς του γονίμου μυελού πλήρες ην, ως αν στοιχεία και χρώματα παντοειδή εκτεκείν 
δυνάμενον, και όμως παντοδαπήν εκ μιάς ουσίας τε και χρώματος ενός έφερε την φαντασίαν. 
Ώσπερ γαρ εν των ταώ γεννήματι εν μεν του ωού χρώμα δοκεί, δυνάμει δε μυρία έχει εν εαυτώ 
του μέλλοντος τελεσφορείσθαι χρώματα, ούτως και το εξ απείρου ύλης αποκυηθέν έμψυχον 
ωόν, εκ της υποκειμένης και αεί ρεούσης ύλης κινούμενον, παντοδαπάς εκφαίνει τροπάς.». 

      Λοιπόν νόησε σαν χρόνο τον Κρόνο, την δε Ρέα σαν την υγρή ουσία που ρέει, γιατί  μέσα 
σε χρόνο αφού κινείται ολόκληρη η ύλη, σαν αυγό αποκύησε τον σφαιροειδή ουρανό που 
περιέχει τα πάντα. Το οποίο κατ’ αρχάς ήταν πλήρες από το γόνιμο μυελό, για να μπορεί να 
εκ-τέξει τα παντοειδή στοιχεία (σωματίδια) και τα χρώματα, και όμως έφερε παντοδαπή την 
φαντασία, από μία ουσία και ένα χρώμα. Γιατί όπως ακριβώς στον ταό (παπαγάλο) το 
γέννημα , φαίνεται ότι είναι ένα το χρώμα, αλλά έχει εν δυνάμει εκατομμύρια χρώματα που 
θα τελεσφορήσουν στο μέλλον (με την γέννηση από το αυγό του  πουλιού), έτσι και από την 
άπειρη ύλη το έμψυχο αυγό που αποκύησε, από την υποκείμενη και πάντα ρέουσα ύλη αφού 
κινούνταν , φανερώνει παντοδαπές τροπές (ποικίλες μετατροπές). 

     Η ύλη που πάντα ρέει σαν υγρή ουσία, ρέει μέσα στον χρόνο. Αυτή  γέννησε τον 
σφαιροειδή ουρανό που περιέχει τα πάντα. Το αυγό ήταν γεμάτο από γόνιμο μυαλό, για να 
μπορεί να γεννήσει τα στοιχειώδη σωματίδια και τα ποικίλα χρώματα. Όμως έφερε την 
φαντασία να αποτελούνται τα πάντα από μία ουσία ένα χρώμα. Όπως στον παπαγάλο το αυγό 
του έχει ένα χρώμα, αλλά εν δυνάμει στο παπαγαλάκι που θα γεννηθεί υπάρχουν 
εκατομμύρια, έτσι και από την άπειρη ύλη, το έμψυχο  αυγό που γέννησε αυτή, κινούνταν 
αυτό από την πάντα ρέουσα ύλη , εκδηλώνει ποικίλες μετατροπές (δηλαδή η ύλη αλλάζει 
μορφές αλλά διατηρεί την αφθαρσία της). 

     Και ο Αππίων συνεχίζει. 



     «Ένδοθεν γαρ της περιφερείας ζώον τι αρρενόθηλυ ειδοποιείται προνοία του ενόντος εν 
αυτώ θείου πνεύματος, ον Φάνητα ο Ορφεύς καλεί, ότι αυτού φανέντος το παν εξ αυτού 
έλαμψεν, τω φέγγει του διαπρεπεστάτου των  στοιχείων πυρός εν υγρώ τελεσφορουμένου. Και 
ουκ άπιστον, ότι και επί λαμπυρίδων, δείγματος είνεκα, η φύσις ημίν οράν υγρόν φως 
εδωρήσατο. Το μεν ουν πρωτοσύστατον ωόν υποθερμανθέν υπό του έσωθεν ζώου ρύγνηται, 
έπειτα δε μορφωθέν προέρχεται οποίον τι και Ορφεύς λέγει. 

                     ..κραναίου σχισθέντος πολυχανδέος ωού 

     Και ούτω μεγάλη δυνάμει αυτού του προεληλυθότος φανέντος, το μεν κύτος την αρμονίαν 
λαμβάνει και την διακόσμησιν ίσχει, αυτός δ’ ώσπερ επί ακρωρείας ουρανού προκαθέζεται, και 
εν απορρήτοις τον άπειρον περιλάμπων αιώνα. Η δε του κύτους ένδοθεν γόνιμος υπολειφθείσα 
ύλη, ως εν πολλώ τω χρόνω υποκειμένη έως φυσικώς η υποζέουσα θερμότης, τας πάντας 
διέκρινεν ουσίας. Το μεν γαρ αυτής το πρώτον κατώτερον ώσπερ υποστάθμη και υπό του 
βάρους εις τα κάτω υποκεχώρηκεν, ό διά την ολκότητα και διά το εμβριθές και πού της 
υποκειμένης ουσίας πλήθος Πλούτωνα προσηγόρευσαν, άδου τε και νεκρών βασιλέα είναι 
αποφηνάμενοι.». 

        Και από μέσα από την περιφέρεια κάποιο αρρενόθηλυ ζώο ειδοποιείται  με πρόνοια του 
υπάρχοντος σε αυτό Θείου Πνεύματος, το οποίο ζώο Φάνη καλεί ο Ορφέας, γιατί όταν 
φάνηκε αυτό , έλαμψε το παν από αυτό και με το να φέγγει διαπρεπέστατα, τελεσφόρησε τα 
στοιχεία με φωτιά μέσα σε υγρό. Και όχι χωρίς εμπιστοσύνη, γιατί και στις λαμπυρίδες 
(κολοφωτιές), σαν δείγμα, η φύση μας δώρησε να βλέπουμε υγρό φως. Λοιπόν το μεν 
πρωτοσύστατο αυγό αφού κρύωσε, διαρήγνυται από το εσωτερικό του αυγού, έπειτα αφού 
διαμορφώνεται προέρχεται κάτι για το οποίο ο Ορφέας λέγει. 

                     Σχίστηκε σαν κρανίο το πολύσχημο αυγό 

     Και έτσι σε μεγάλη δύναμη αυτού που προήλθε από το φανερωθέν, το μεν κύτος παίρνει 
την αρμονία, και την δυνατότητα της διακόσμησης, αυτός δε (ο Φάνης) όπως ακριβώς στις 
ακρώρειες του ουρανού κάθεται, και μυστικά περιλάμπει τον άπειρο αιώνα. Η δε από το 
εσωτερικό του κύτους ύλη που προέκυψε, σαν υποκειμένη ικανοποιητικά μέσα στο χρόνο 
μέχρι την φυσική θερμότητα που ζέει (λυωμένη ρέει), διαχώρισε τις ουσίες των πάντων. Γιατί 
το μεν κατώτερο αυτής πρώτα, σαν ακριβώς υποστάθμη από το βάρος προς τα κάτω 
υποχώρησε, το οποίο για την πυκνότητα και το εμβριθές (της επινόησης) και το πολύ πλήθος 
της υποκειμένης ουσίας, Πλούτωνα ονόμασαν, του άδη και των νεκρών απεφάνθησαν ότι 
ήταν βασιλέας.     

      Από το χάος του Ησίοδου ή το αυγό του Ορφέα, προέρχονται τα στοιχειώδη σωματίδια 
και φανερώνεται το παν σαν λάμψη και τα σωματίδια υπάρχουν διάπυρα (πλάσμα) μέσα σε 
υγρό (εδώ επισημαίνουμε τα άνω και τα κάτω ύδατα που αναφέρει ο Αριστοτέλης και πολλοί 
Άγιοι και τα κάτω αποτελούν τους ωκεανούς, τις θάλασσες, τις λίμνες και τους ποταμούς. Τα 
άνω είναι ο αιθέρας και αιθήρ στην αρχαιότητα ήταν ο άνω κεκαυμένος (διάπυρος) αέρας. 
Έτσι το πλάσμα υπάρχει μέσα στον διάπυρο αέρα (άνω ύδατα). Έτσι ζέει η θερμή ύλη και 
διαχωρίζονται οι ουσίες στα άστρα και η βαρύτερη ύλη κατέρχεται στο βάθος και γίνεται 
υποστάθμη της υπόλοιπης. Αυτή την ύλη αποκάλεσαν Πλούτωνα.    

      Και ο Αππίων συνεχίζει. 



     «ταύτην ουν την πρώτην και πολύ ρυπαράν και τραχείαν ουσίαν υπό του Κρόνου του χρόνου 
καταποθήναι λέγουσι φυσικώς, διά κάτω υπονόστησιν αυτής. Μετά δε την πρώτην υποστάθμην 
το συρρυέν ύδωρ και πρώτη επιπολάσαν υποστάσει Ποσειδώνα προσηγόρευσαν. Το δε λοιπόν 
τρίτον το καθαρώτατον και κορυφαιότατον άτε διαυγές ον πυρ Ζήνα ωνόμασαν , διά την εν 
εαυτώ ζέουσαν φύσιν. Ανωφερές γαρ ον το πυρ προς μεν τα κάτω υπό χρόνου του Κρόνου ου 
κατεπόθη, αλλ’ ως έφην, η πυρώδης ουσία ζωτική τε και ανωφερής ούσα εις αυτόν ανέπτη τον 
αέρα, ος και φρονιμώτατος έστι διά την καθαρότητα. Τη ουν ιδία θερμότητι ο Ζεύς, τουτέστιν η 
ζέουσα ουσία, το καταλειφθέν εν τω υποκειμένω υγρώ, το ισχυρότατον και θείον ανιμάται 
πνεύμα, όπερ Μήτιν εκάλεσαν.». 

     Λοιπόν αυτή την πρώτη και ρυπαρή και τραχεία ουσία , καταπόθηκε από τον Κρόνο λένε 
με φυσικό τρόπο, επειδή πήγε προς τα κάτω (η βαρειά ύλη). Μετά δε από την δημιουργία της 
πρώτης υποστάθμης, το νερό που συνέρευσε πάνω της στην πρώτη υπόστασή της που 
αποτέλεσε, Ποσειδώνα ονόμασαν. Το δε τρίτο, το καθαρότατο και κορυφαίο , επειδή ήταν 
διαυγές πυρ, Ζήνα (Δία) ονόμασαν, εξ αιτίας της ζέουσας φύσης που ήταν. Επειδή το πυρ 
είναι ανωφερές, δεν καταπόθηκε από τον Κρόνο τον χρόνο που καταπίνει τα κάτω, αλλά 
όπως είπα, η πυρώδης και ζωτική ουσία είναι ανωφερής και τον αέρα τον ίδιο άναβε ,που 
είναι και φρόνιμος επειδή είναι καθαρός. Λοιπόν με την δική του θερμότητα ο Ζευς ,δηλαδή 
η ζέουσα ουσία, το υγρό που καταλήφθηκε και υπόκειται, εμψυχώνει με το ισχυρότατο και 
Θείο  Πνεύμα, το οποίο και Μήτι αποκάλεσαν. 

     Και ο Αππίων συνεχίζει. 

     «κατά κορυφής δε αυτού ελθόν του αιθέρος και συμποθέν υπό αυτού, ώσπερ υγρόν θερμώ 
μιγέν, τον αεικίνητον παλμόν εμποιήσαν, γεννά την σύνεσιν,ην και Παλλάδαν επονομάζουσιν 
διά το πάλλεσθαι, τεχνικωτάτην ούσαν φρόνησιν, ή χρώμενος τον πάντα ετεχνήσατο κόσμον ο 
αιθέριος τεχνίτης. Απ’ αυτού δε του διήκοντος Διός, του θερμοτάτου αιθέρος, ο αήρ μέχρι των 
ενταύθα διικνείται τόπον, ην επονομάζουσιν Ήραν. Και διό δη της του αιθέρος καθαροτάτης 
ουσίας υποβεβηκυία, ως θήλεια την καθαρότητα, προς σύγκρισιν του κρείτονος αδελφή Διός 
κατά το εικός ενομίσθη, ως εκ της αυτής ουσίας γεγενημένη. Γαμετή δε διά το ως γυναίκα 
υποκείσθαι.». 

      ( Και το Θείο Πνεύμα) , αφού ήλθε στην κορυφή του αιθέρος και συμβρισκόμενο με 
αυτόν (τον αιθέρα), όπως μίγεται το υγρό με το θερμό, αφού ποίησε σε αυτό τον παντοτινό 
παλμό, γεννά την σύνεση, την οποία επονομάζουν και Παλλάδα επειδή πάλλεται, που είναι 
έντεχνη φρόνηση (του Πνεύματος), την οποία φρόνηση αφού χρησιμοποιεί, τον παντοτινό 
κόσμο ετέχνησε, ο αιθέριος τεχνίτης. Από αυτού δε του Διός που διοικεί, του θερμότατου 
δηλαδή αιθέρος, ο αέρας φθάνει μέχρι τον εδώ τόπο και την οποία επονομάζουν Ήρα. Και 
επειδή λοιπόν έχει υποβιβασθεί στην καθαρότατη ουσία του αιθέρος, σαν θηλυκή 
καθαρότητα, συγκρίθηκε με την αδελφή του ανώτερου Διός και κατά το φυσικό (αυτό) 
ενομίσθη, σαν γεννημένη από την ίδια ουσία. Σύζυγο δε (την πήρε ο Δίας) επειδή ήταν 
γυναίκα.                   

     Και ο Αππίων συνεχίζει, αλλά δεν είναι απαραίτητο να επεκταθούμε. Ο Κλήμης του 
απαντά ότι αυτά τα γνώριζε και η καλή γνώση της Ελληνικής μυθολογίας και φιλοσοφίας που 
κατέχει, μας κάνει να ισχυριστούμε ότι είχε Ελληνική καταγωγή και το Ελληνικό έθνος 
ενοούσε λέγοντας «το γένος ημών». Τότε είναι γνήσιες οι επιστολές του Κλήμη και οι 
Ομιλίες του που έχουν το ίδιο ύφος, εκτός της πρώτης επιστολής. Και η πρώτη επιστολή με 
έντονο Εβραϊκό ύφος είναι η ψευδοκλημέντια και ο εισαγωγέαςβ στα έργα του Κλήμεντος θα 



είναι και ο ίδιος Εβραίος, αφού υποστήριξε γνήσια την πρώτη επιστολή και ψευδοκλημέντια 
όλα τα άλλα έργα και επιστολές.  

 

 

                                                 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΝΟΝΤΑΣ 

 

     Ο Θεός ποιεί την ύλη από το μηδέν, το μηδέν, το άυλο είναι ο ίδιος ο Θεός, με την αρχή 
της αφθαρσίας. Η ύλη θα είναι σε άτακτη παρουσία σωματιδίων και χάος (΄Ομηρος) ή 
άβυσσο (Μωϋσής), και γεννιέται το χάος που ο Ορφέας παρομοιάζει με αυγό και που 
περιέχει την ύλη που κυοφορεί. Και την γεννά και από την αταξία των σωματιδίων 
σχηματίζεται τάξη και να στροβιλίζεται και να πέφτει σαν σε χωνί και να προβάλλεται ο 
κόσμος…. 

     Στην κοσμοθεωρία μας ΤΟ ΙΔΙΟΝ από την κεντρική φυσαλίδα αποσπώνται οι 
απειροελάχιστες που θα συνασπίσουν τα άτακτα σωματίδια μέσα στο χάος ή άβυσσο. 

 

                                                 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

       Ο συγγραφέας στην 5η γυμνασίου του εξατάξιου τότε γυμνασίου, διδάχτηκε την αρχή της 
αφθαρσίας της ύλης του Λαβουαζιέ. Αφού η ύλη αλλάζει μορφές αλλά διατηρείται, άρα δεν 
έχει αρχή αλλά είναι άναρχη και δεν υπάρχει Θεός. Έτσι έγινε υλιστής. 

      Μετά από συρροή γεγονότων, και όπτης ήδη του απροσίτου φωτός, κάνει την πρώτη και 
ίσως την πιο αξιόλογη σκέψη και λύτρωση. Ο Θεός ποίησε τον κόσμο και έθεσε νόμους να 
την διέπουν και τον νόμο της αφθαρσίας. Έτσι δικαιώνεται ο Δημόκριτος και ο 
Χριστιανισμός και ανήγει τον δρόμο να γίνει η κοσμοθεωρία των ανά τον κόσμο τότε 
Ελευσινείων μυστηρίων, μέρος τους.  

     Τα Ελευσίνεια μυστήρια δημιουργήθηκαν από τον Ορφέα, γιό του Απόλλωνα (Σουΐδας), 
περίπου το 1400 π.Χ. Ήταν προϊόν της συμφωνίας του Απόλλωνα με τον Μωϋσή, για ένα 
καλύτερο κόσμο. Και ο Μωϋσής θα δημιουργούσε το έθνος των Εβραίων και το τάγμα των 
Ναζιραίων (Ναζρί =φύλακας, χα μπριτ, οι φύλακες της κιβωτού της διαθήκης), που θα 
διοικούσαν τον κόσμο. Και ο Απόλλων θα επαναδημιουργούσε το έθνος των Ελλήνων και τα 
Ελευσίνεια μυστήρια, που ουδεμία σχέση έχουν με οποιαδήποτε μυστική οργάνωση 
σύγχρονη, αλλά και την φιλοσοφία και τις επιστήμες. Και οι δύο τάσεις θα ενώνονταν υπό 
την σκέπη του μέλλοντος να γεννηθεί Υιού Θεού Λόγου, που ο Πλάτων και οι προφήτες 
προανήγγειλαν. Όμως, με την μετοικεσία της Βαβυλώνος, το ιερατείο πλην ολίγων των 
Εβραίων, θα υιοθετήσει τον σατανισμό, για να θανατωθεί ο Ιησούς και να διέλθει η 
ανθρωπότητα διά πυρός και σιδήρου.      

             


