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                                           ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Πως η προσωκρατική φιλοσοφία κατέληξε στο τριαδικό δόγµα; ∆ηλαδή πως από 

το 600 π.Χ. εξελίχθηκε µέχρι το 400 µ. Χ, όπου εκεί γύρω παγιώθηκε το τριαδικό 

δόγµα και καταργήθηκαν οι φιλοσοφικές σχολές; Αυτά θα δούµε στην σύντοµη αυτή 

πραγµατεία και θα διατυπωθούν οι θέσεις της νέας ∆ογµατικής. 

     Στο Ελληνικό ρεύµα σκέψης, παρεµβλήθηκε η από ανατολή προβολή του 

δυϊσµού, της αντίθεσης καλού –κακού η οποία εκεί είχε θεοποιηθεί. Ο Ελληνισµός 

είχε διατυπώσει ένα θεό και στα µυστήρια δεχόταν την πτώση του ανθρώπου, ως 

αιτία του κακού που υπήρχε στον κόσµο. Όµως η ανατολική παρεµβολή, έφερε τις 

αιρέσεις που ξέσπασαν στον Ελληνικό χώρο και τελικά ,την βίαιη επιβολή του 

επικρατούντος Χριστιανικού δόγµατος. 

 

                   Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ∆ΟΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗΣ   

 

      Υπό του  Σέξτου Εµπειρικού1
 θα καθορισθεί ότι σύµφωνα µε µερικούς, η έρευνα 

των αδήλων και η αποδοχή τους σύµφωνα µε την επιστήµη, είναι το δόγµα : 

«… καθ’ ό δόγµα είναι φασί τινες την τινι πράγµατι των κατά τας επιστήµας 

ζητουµένων αδήλων συγκατάθεσιν.» 

       Από τον ίδιο2
 θα καθορισθεί ότι ∆ογµατική είναι αποδοχή και παραδοχή 

πράγµατος, η οποία φαίνεται ότι δυναµώνει µε επαγωγή και κάποια απόδειξη: 

 «δογµατική δε εστιν υπόληψις παραδοχή πράγµατος δι’  αναλογισµού ή τινος 

αποδείξεως κρατύνεσθαι δοκούσα.» 

     Όπως αναφέρει ο Παν. Τρεµπέλας για την έννοια του όρου δόγµα3
, η λέξη 

παράγεται απόν το ρήµα δοκώ και σήµαινε στους αρχαίους απόφανση αυθεντική που 

ενέχει υποχρεωτικό κύρος, είτε στην επιστήµη είτε στο κράτος. Έτσι στους 

φιλοσόφους πριν τον Χριστό, γίνεται χρήση της λέξης για να δηλωθούν φιλοσοφικά 

αξιώµατα ή πρακτικές, υποχρεωτικά για τους οπαδούς της φιλοσοφικής σχολής. 

     Τα αξιώµατα αυτά ή δόγµατα, ονόµασαν οι αρχαίοι αρχάς. Ο Αριστοτέλης θα 

αναφέρει4  ότι το  ειδέναι και η επιστηµονική γνώση συντελούνται µε όλες τις 

µεθόδους, που αποβλέπουν να καθορίσουν τις αρχές ή τα αίτια των όντων ή τα 

                                                
1
 Σέξτου Εµπειρικού, «Πυρρώνειες Υποτυπώσεις», 15, εκδόσεις Ζήτρος 

2
  Σέξτου Εµπειρικού, «Πυρρώνειες Υποτυπώσεις»,147,   Ζήτρος 

3
 Παναγιώτη Τρεµπέλα, «∆ογµατική», σελ. 3, Αδελφότης Θεολόγων ο «Σωτήρ» 

4
 Αριστοτέλους, «Ακρόασις περί Φύσεως» ή «Περί Φύσεως» ορθότερα, 184a ,1,  Κάκτος 
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στοιχεία και µάλιστα νοµίζουµε ότι γνωρίζουµε το καθένα, όταν γνωρίσουµε τα αίτια 

και τις αρχές µέχρι τα στοιχεία και είναι φανερό ότι όταν πρόκειται για την επιστήµη 

περί φύσεως , πρέπει να προσπαθήσουµε να ορίσουµε πρώτα τις αρχές: 

«Επειδή το ειδέναι και το επίστασθαι συµβαίνει περί πάσας τας µεθόδους, ών εισίν 

αρχαί ή αίτια ή στοιχεία, εκ του ταύτα γνωρίζειν (τότε γαρ οιόµεθα γιγνώσκειν έκαστον, 

όταν τα αίτια γνωρίσωµεν τα πρώτα και τας αρχάς τας πρώτας και µέχρι των 

στοιχείων), δήλον ότι και περί φύσεως επιστήµης πειρατέον διορίσασθαι πρώτον τα 

περί τας αρχάς.»   

     Ο Αριστοτέλης θα πεί5 ότι είναι ανάγκη να θέσουµε µία αρχή ή περισσότερες και 

αν πρόκειται για µία, ήτοι την ακινησία ορίζουµε όπως ο Παρµενίδης πρώτος και ο 

Μέλισσος, ή ότι κινείται αυτή, όπως λέγουν οι Φυσικοί, άλλοι όταν λένε ότι ο αέρας 

είναι η πρώτη αρχή, άλλοι το νερό.. 

«Ανάγκην δ’ ήτοι µίαν είναι την αρχήν ή πλείους, και ει µίαν, ήτοι ακίνητον, ως φησί 

Παρµενίδης και Μέλισσος, ή κινουµένην, ώσπερ οι φυσικοί, οι µεν αέρα φάσκοντες 

είναι οι δ’  ύδωρ την πρώτην αρχήν.» 

     ∆ιαπιστώνουµε ότι η ανάγκη της επιστηµονικής προσέγγισης, µας οδηγεί στα 

δόγµατα ή αξιώµατα ή αρχές. 

     Αλλά όπως σηµειώνει ο Τρεµπέλας6
 , το δόγµα αφού διατήρησε τον χαρακτήρα 

της αυθεντίας, πλέον στην εκκλησιαστική γλώσσα δηλώνει τις από Θεού 

αποκαλυφθείσες αλήθειες για την σωτηρία των ανθρώπων. 

     Στο σηµείο αυτό θα αναφέροµε ότι ο Βασίλειος παρατηρεί7: 

«άλλο δόγµα και άλλο κήρυγµα. Το µεν γαρ σιωπάται τα δε κυρήγµατα δηµοσιεύεται» . 

Επίσης αναφέρεται στο ίδιο: «προδήλως δόγµατα ονοµάζων τας µυστηριώδης του 

Χριστιανισµού αληθείας , τας εις µόνους τους µυηµένους ανακοινουµένας».  

     Ποια λοιπόν ήταν τα δόγµατα που ανακοινώνονταν µόνο στους µυηµένους, αφού 

οι οικουµενικές σύνοδοι ήταν δηµόσιες; Μήπως οικουµενικές σύνοδοι διαµόρφωσαν 

διαφορετικά δόγµατα; Ο  Φιλόσοφος Άγιος Ιουστίνος (2
ος

 αιώνας) ο µάρτυρας, 

αναφέρει8 ότι υπάρχει σύνταγµα στους Χριστιανούς, ενάντια σε όλες τις αιρέσεις 

(που ανεφύησαν µέχρι αυτόν), «έστι δε ηµίν και σύνταγµα κατά πασών των 

γεγενηµένων αιρέσεων συντεταγµένον, ώ βούλεσθε εντυχείν, δώσοµεν.». Επίσης 

                                                
5
 Αριστοτέλους, «Ακρόασις περί Φύσεως» ή «Περί Φύσεως», 184b,15, Κάκτος    

6
 Π. Τρεµπέλα, «∆ογµατική», σελ. 5,  

7
 Μ. Βασιλείου, Επιστολή 24, «∆ογµατική», σελ. 5 

8
 Ιουστίνου µάρτυρος, «Απολογία Α΄»,26,8, Αποστολική ∆ιακονία Εκκλησίας Ελλάδας  
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αναφέρει9 ότι οι αιρετικοί δεν κοινωνούν µε τα ίδια δόγµατα των φιλοσόφων, 

κάνοντας άµεση µνεία γιά φιλοσοφικά δόγµατα των Χριστιανών .  «(οι αιρετικοί 

Μαρκιωνιστές) Χριστιανοί καλούνται, όν τρόπον και οι ου  κοινωνούντες των αυτών 

δογµάτων τοις φιλοσόφοις το επικατηγορούµενον όνοµα της φιλοσοφίας κοινόν 

έχουσιν.». 

     Αλλά και ποια ήταν τα διδάγµατα του Χριστού, που ο Άγιος Ιουστίνος ο 

φιλόσοφος και µάρτυρας ανέφερε ότι δεν ήταν ξένα προς τα του Πλάτωνα και των 

Στωϊκών, αλλά και όχι παντού όµοια; Αναφέρει10
: «Χριστιανός ευρεθείναι και 

ευχόµενος και παµµάχως αγωνιζόµενος οµολογώ, ουχ ότι αλλότρια τα Πλάτωνος 

διδάγµατα του Χριστού, αλλ΄ ότι ουκ έστι πάντη όµοια, ώσπερ ουδέ τα των άλλων, 

Στωϊκών τε και ποιητών και συγγραφέων. Έκαστος γαρ τις από µέρους του 

σπερµατικού θείου λόγου το συγγενές ορών καλώς εφθέγξατο.» 

 

                                 Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

 

     Αργότερα απορρίφθηκε η φιλοσοφία και το δόγµα της ενανθρώπησης ήλθε. 

     Αλλά στον Χριστό πείσθηκαν  και φιλόσοφοι και φιλόλογοι και απλοί άνθρωποι 

και αναρωτιέται κανείς πως αν δεν είχε φιλοσοφικά επιχειρήµατα. Ο Ιουστίνος 

αναφέρει11
:  «Χριστώ δε, τω και υπό Σωκράτους από µέρει γνωσθέντι (λόγος γαρ ήν 

και έστιν ο εν παντί ων, και διά των προφητών προειπών τα µέλλοντα γίνεσθαι και δι’  

αυτού οµοιοπαθούς γινοµένου και διδάξαντος ταύτα), ου φιλόσοφοι ουδέ φιλόλογοι 

µόνον επείσθησαν….».    

     Την φιλοσοφία που ο Άγιος Κλήµης ο Αλεξανδρεύς (2ος
 Αιώνας) θα ορίσει ότι ο 

φιλόσοφος αγαπά την αλήθεια ,όµως την φιλοσοφία θα παραµερίσει αργότερα η 

θρησκεία, αναφέρει12
: «φιλεί δε και αγαπά την αλήθεια ο φιλόσοφος, εκ του θεράπων 

είναι γνήσιος δι’  αγάπην ήδη φίλος νοµισθείς.». Προπαιδεία η Ελληνική και η 

φιλοσοφία η από θεού, θα αναφέρει13
 ο Κλήµης φθάνει στους ανθρώπους, όπως 

πέφτει η βροχή: «Καταφαίνεται τοίνυν προπαιδεία η Ελληνική συν και αυτή φιλοσοφία 

θεόθεν ήκειν εις ανθρώπους ου κατά προηγούµενον, αλλ’ όν τρόπον οι υετοί  

καταρρήγνυνται εις την γην την αγαθήν και την κοπρίαν και τα δώµατα.».   

                                                
9
  Ιουστίνου µάρτυρος, «Απολογία Α΄» ,26,6, Αποστολική ∆ιακονία Εκκλησίας Ελλάδας   

10
 Ιουστίνου µάρτυρος, «Απολογία Β΄» 13,2, Αποστολική ∆ιακονία Εκκλησίας Ελλάδας 

11
 Ιουστίνου µάρτυρος, «Απολογία Β΄» 10,7, Αποστολική ∆ιακονία Εκκλησίας Ελλάδας 

12
 Κλήµεντος Αλεξανδρέως, «Στρωµατείς Β΄», Χ,15, Αποστολική ∆ιακονία Εκκλησίας Ελλάδας 

13
 Κλήµεντος Αλεξανδρέως, «Στρωµατείς Α΄», VΙΙ,10, Αποστολική ∆ιακονία Εκκλησίας Ελλάδας 
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     Αλλά και στα µαθήµατα που έκαναν οι πρώτοι Χριστιανοί, θα αναφέρει14
 ο 

Κλήµης ότι η σοφία είναι η επιστήµη των θείων, των ανθρωπίνων και των αιτίων 

τους : «Αλλ’  ως τα εγκύκλια µαθήµατα συµβάλλεται προς φιλοσοφίαν την δέσποιναν 

αυτών, ούτω και φιλοσοφία Αυτή προς σοφίας κτήσιν συνεργεί. Έστι γαρ η µεν 

φιλοσοφία επιτήδευσις σοφίας , η σοφία δε  επιστήµη των θείων και ανθρωπίνων και 

των τούτων αιτίων.» 

     Πάλι ο Κλήµης θα αναφέρει15
 την φιλοσοφία ζήτηση της αλήθειας της φύσης των 

όντων, προπαιδεία Χριστού και ο Χριστός είπε  «εγώ είµαι η αλήθεια»: «Φαµέν δε 

τοίνυν ενθέδε γυµνώ λόγω την φιλοσοφίαν ζήτησιν έχειν περί αληθείας και της των 

όντων φύσεως (αλήθεια δε αύτη περί της ης ο κύριος αυτός είπεν «εγώ ειµί η αλήθεια») 

την τε αυ προπαιδείαν της εν Χριστώ αναπαύσεως γυµνάζειν τον νουν και διεγείρει την 

σύνεσιν αγχίνοιαν γεννώσαν ζητητικήν φιλοσοφίας αληθούς.» 

     Αυτή την φιλοσοφία, που τόσο χρησιµοποίησαν οι πρώτοι Χριστιανοί και 

συνοδοιπορεύονταν, Θα την ξεχάσουν εν τέλει οι ύστερα Χριστιανοί.  Αιτία ήταν το 

ξέσπασµα των αιρέσεων και η συµπόρευση των αιρετικών µε την φιλοσοφία. Ο 

Παπαρρηγόπουλος αναφέρει16
 ότι τον 6

ο
 αιώνα, ο Ιωάννης Φιλόπονος υποστήριξε, 

ότι από τις άτοµες (θα δούµε παρακάτω τι είναι αυτές), προέρχονται τρεις 

διαφορετικές ουσίες για την Αγία Τριάδα και είναι και µία κοινή: «Αλλά και εν αυτή 

τη έκτη εκατονταετηρίδι, ο Ιωάννης ο Φιλόπονος εκ της Αριστοτελικής φιλοσοφίας 

ήντλησε τας περί δογµάτων µονοφυσιτικάς πλάνας και ιδίως περί της Αγίας Τριάδος. 

Έλεγε δε «ταύτα λαβών την αφορµήν από των Αριστοτελικών. Ο γαρ Αριστοτέλης φησίν 

ότι εισί των ατόµων και µερικαί ουσίαι και µία κοινή. Ούτως ουν και ο Φιλόπονος 

έλεγεν ότι εισί τρεις µερικαί ουσίαι επί της Αγίας Τριάδος  και έστι µία κοινή.».». 

Νοµίζουµε ότι αυτή η πλάνη υποστηρίχτηκε και πιο πριν από τον Άρειο, πιστεύουµε 

ότι παρερµηνεύτηκε ο Αριστοτέλης, ο οποίος αναφέρει17
  ότι η ουσία των όντων είναι 

µία: «αρχή δε οικειοτάτη πασών, επειδή πολλαχώς λέγεται το όν, πως λέγουσιν οι 

λέγοντες είναι έν τα πάντα, πότερον ουσίαν τα πάντα ή ποσά ή ποια , και πάλιν πότερον 

ουσίαν µίαν τα πάντα, οίον άνθρωπον ένα ή ίππον ένα ή ψυχήν µίαν, ή ποιόν έν δε 

τούτο, οίον λευκόν ή θερµόν ή των άλλων τι των τοιούτων.».  

                                                
14

 Κλήµεντος Αλεξανδρέως, «Στρωµατείς Α΄», V,15, Αποστολική ∆ιακονία Εκκλησίας Ελλάδας 
15

 Κλήµεντος Αλεξανδρέως, «Στρωµατείς Α΄», V,10, Αποστολική ∆ιακονία Εκκλησίας Ελλάδας 
16

 Κων. Παπαρρηγόπουλου, «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τόµος 10, βιβλίο 9, σελ. 55, δηµ. 

Οργανισµός Λαµπράκη 
17

 Αριστοτέλους, «Ακρόασις περί Φύσεως», 185a, 21, Κάκτος 
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     Αλλά ο Άγιος Νεκτάριος θα αναφέρει18
 για την αίρεση του Αρείου: «Αύτη δε είναι 

η µερίς, η περιαγαγούσα εµµέσως ή τουλάχιστον παρασκευάσασα διά των ποικίλων 

αυτής φιλοσοφικών συζητήσεων, την πρώτην µεγάλην εµφύλιον έριν του Χριστιανισµού, 

την αίρεσιν του Αρείου…».  Οµολογεί19
 δε ο Νεκτάριος την οριστική διάσταση 

Χριστιανισµού και φιλοσοφίας και το αίτιο είναι η ταύτιση του ανθρώπου Χριστού 

µε τον θεό, η αποδοχή δηλαδή της ενανθρώπησης, το οποίο είναι ανεπίδεκτο 

φιλοσοφικής συζήτησης : «Αλλ’ ουχ ήττον εν αυτή τη πολυειδεί οικιότητι µεταξύ των 

δύο κόσµων και ιδίως µεταξύ της φιλοσοφίας και της Χριστιανικής πίστεως έκειντο τα 

σπέρµατα της οριστικής µεταξύ αυτών διαστάσεως. Την θεµέλιον της Χριστιανικής 

πίστεως κρηπίδα απετέλει το δόγµα της θείας ενανθρωπήσεως του Σωτήρος. Το δε 

δόγµα τουτον ην ανεπίδεκτον φιλοσοφικής συζητήσεως ».     

     Την φιλοσοφία ιδίως την Νεοπλατωνική, χρησιµοποίησαν και πριν του Αρείου 

αιρέσεις ,όπως των Γνωστικών και των Μανιχαίων κλπ. Εµείς τα δόγµατα των 

αρχαίων που δεν ήταν ξένα (αλλότρια) στο Χριστό πρέπει να δούµε και µετά να 

καταπιαστούµε µε τις άλλες δοξασίες , αλλά κυριότερα να ορίσουµε την δογµατική, 

που θα ενώσει τον αρχαίο, µε τον νέο (Χριστιανικό) και τον σηµερινό κόσµο (την 

θεωρία που διαµόρφωσε ο συγγραφέας).   

 

                   ΘΕΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΣ Η΄ ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΘΕΟΣ;  

 

     «Παραδοσιακά
20

 o Χριστιανισµός διδάσκει φυσικά ότι ο κόσµος µας είναι το καλό 

δηµιούργηµα ενός αληθινού θεού. Όµως οι γνωστικοί δεν είχαν αυτή την άποψη. 

Σύµφωνα µε ευρύ φάσµα γνωστικών
21

 οµάδων, ο θεός που δηµιούργησε τον κόσµο δεν 

είναι ο µοναδικός θεός και δεν είναι καν ο παντοδύναµος ή παντογνώστης θεός. Είναι 

µία ελάσσων, κατώτερη και συχνά αδαής θεότητα. Πως µπορεί κανείς να κοιτάζει 

αυτόν τον κόσµο και να τον αποκαλεί καλό; Οι γνωστικοί έβλεπαν τις καταστροφές 

γύρω τους… και δήλωναν ότι ο κόσµος δεν είναι καλός. Όµως έλεγαν δεν µπορούσαν 

να ρίξουν το φταίξιµο στον θεό…..Σύµφωνα µε αυτούς (σ.σ. τους γνωστικούς) µύθους, 

η υπέρτατη θεότητα είναι παντελώς απόµακρη…Αυτό το θεϊκό όν παρήγαγε πολλούς 

απογόνους γνωστούς ως αιώνες…ήταν πνευµατικές οντότητες. Αρχικά υπήρχε µόνο 

αυτό το θεϊκό βασίλειο, στο οποίο κατοικούσαν ο θεός και οι αιώνες. Όµως συνέβη µία 

                                                
18

 Αγίου Νεκταρίου, «Αι Οικουµενικαί Σύνοδοι», σελ.75, Β. Ρηγόπουλου. 
19

 Αγίου Νεκταρίου, «Αι Οικουµενικαί Σύνοδοι», σελ.212, Β. Ρηγόπουλου 
20

 Κασέρ-Μάϊερ-Βουρστ, «Το Ευαγγέλιο του Ιούδα», σελ 100, National Geografic 
21

 Οι γνωστικοί υπήρχαν ήδη τον 1ο
 µ. Χ. αιώνα 



 7

κοσµική καταστροφή κατά την οποία ένας από τους αιώνες εξέπεσε, οδηγώντας στην 

δηµιουργία άλλων θεϊκών όντων, τα οποία έκαναν την εµφάνισή τους έξω από την 

θεϊκή σφαίρα. Αυτά τα ελάσσονα θεϊκά όντα δηµιούργησαν τον υλικό κόσµο µας….». 

     Όπως αναφέρει ο Τρεµπέλας22
 θεµελιώδες δόγµα του Γνωστικισµού ήταν, ότι ο 

δηµιουργός του κόσµου δεν ήταν ο ύψιστος και αγαθός θεός, αλλά ήταν κάποιος 

κατώτερος θεός, που ήταν ανταγωνιζόµενος προς τον αγαθό ή ίσως µη εχθρικά 

διακείµενος. 

      Όπως αναφέρει ο ∆. Κούτουλας23
: « Οι µεταγενέστεροι Γνωστικοί (τέλη 1

ου
 αρχές 

2
ου

 αιώνα) έκαναν τους ακόλουθους συνειρµούς για εξηγήσουν την καταστροφή του 

Ισραήλ από τους Ρωµαίους: α) Αν οι προφήτες … που προέβλεπαν αποκατάσταση του 

Ισραήλ έπεσαν έξω. Και β) αν οι Αποκαλυπτικοί συγγραφείς που προέβλεψαν την 

Βασιλεία του θεού και την «Ηµέρα του Κυρίου» οδήγησαν το Ισραήλ στον αφανισµό 

ΚΑΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΣΙΩΠΗΣΕ, δηλ. ο Θεός της Παλαιάς ∆ιαθήκης , ο ∆ηµιουργός του 

Κόσµου, ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΚΟΣ ΘΕΟΣ, που κοροϊδεύει τους ανθρώπους!»   

    Ο Ωριγένης θα αναφέρει24
 ότι τα πεπτωκότα πνεύµατα έγιναν ψυχές, είχαν δηλαδή 

στην δηµιουργία την δυνατότητα  να ενσαρκωθούν σε υλικό σώµα και η πρόσληψη 

του σώµατος ήταν τιµωρία για να εξαγνισθούν. 

     Βλέπουµε λοιπόν στον γνωστικισµό την θεωρία του εκπεσόντος πνεύµατος που 

δηµιούργησε θεϊκά όντα και αυτά τα ελάσσονα όντα τον κόσµο. Οι γνωστικοί θα 

διδάξουν την ύπαρξη καλού και κακού, αλλά και οι Μανιχαίοι υποστήριξαν ότι δύο 

αρχές υπάρχουν και ο Σουϊδας αναφέρει25
:   « (Μάνης) ός του Εµπεδοκλέους ηγάπησεν 

αίρεσιν , δύο αρχάς λέγων αντικειµένας αλλήλαις…Βραχµάν
26

 ην το γένος (σ.σ. ο 

Μάνης) διδάσκαλον δε έσχε (είχε) Βουδδάν (Βούδδα) τον πρώην καλούµενον 

Τερέβινθον ». 

     Για τον Εµπεδοκλή ο Σιµπλίκιος θα γράψει
27

: «ούτος δε τα µεν σωµατικά στοιχεία 

ποιεί τέτταρα, πυρ και αέρα και ύδωρ και γην, αϊδια µεν όντα, πλήθει και ολιγότητι 

µεταβάλλοντα κατά την σύγκρισιν και διάκρισιν, τας δε κυρίως αρχάς, υφ’  ων κινείται 

ταύτα, φιλίαν και νείκος.».  ∆ιαπιστώνουµε ότι ο Εµπεδοκλής θεώρησε δύο τις αρχές, 

                                                
22

 Π. Τρεµπέλα, «Εγκυκλοπαίδεια Θεολογίας, σελ. 7, Αδελφότης Θεολόγων «ο Σωτήρ» 
23

 ∆ιαµαντή Κούτουλα, «Οι Γνωστικοί και ο Αρχέγονος Χριστιανισµός, σελ. 130, ∆ίον 
24

 Π. Τρεµπέλα, «Εγκυκλοπαίδεια Θεολογίας, σελ. 16, Αδελφότης Θεολόγων «ο Σωτήρ» 
25

 Λεξικό του Σουϊδα, 11
ος

  αιώνας, λήµµα Μάνης, Θύραθεν εκδόσεις 
26

 Η θεωρία του κακού θεού, έχει ανατολική προέλευση, Βραχµάν είναι ο Βραχµανιστής. ∆ιαβάστε 
περί του Περσικού Ζωροαστρισµού και της πάλης µεταξύ του καλού Θεού Ωροµάσδη και του κακού 

Αριµάν. 
27

 Σιµπλίκιος , «Φυσικά», 25 , 21, «Εµπεδοκλής», 28, Κάκτος 
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την αγάπη και το µίσος και τον δυϊσµό αυτόν ενστερνίστηκε ο Μάνης (που ήταν 

Πέρσης), οι δε γνωστικοί θα εισάγουν την αντίθεση, µε την θεωρία του εκπεσόντος 

αγγέλου. 

     Η Elaine Pagels αναφέρει28
: « Ο Βαλεντίνος (σ.σ. Γνωστικός) … διηγείται πως ο 

κόσµος δηµιουργήθηκε όταν η Σοφία, η Μητέρα του παντός, τον γέννησε µε πόνο (τον 

κόσµο). Τα τέσσερα στοιχεία τα οποία, σύµφωνα µε τους Έλληνες φιλοσόφους 

συνιστούσαν τον κόσµο - γη , αέρας, φωτιά και νερό – είναι συµπαγείς µορφές των 

εµπειριών της «έτσι (κατά τον Βαλεντίνο) η γη προέκυψε από την σύγχυσή της , το νερό 

από τον τρόµο της, ο αέρας από την παγίωση της λύπης της, ενώ η φωτιά… ήταν 

έµφυτη σε όλα αυτά τα στοιχεία… ως άγνοια κρυµµένη µέσα στις τρεις αυτές 

δυστυχίες.» .». Εδώ βλέπουµε την άµεση σχέση των γνωστικών µε τον Εµπεδοκλή. 

 

                                   ΤΙ ΗΤΑΝ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ 

 

     Τι ήταν οι άγγελοι, να συµβουλευτούµε τον Ιουστίνο29
: «(ο θεός) την µεν των 

ανθρώπων και των υπό τον ουρανόν πρόνοιαν αγγέλοις, ους επί τούτοις έταξε, 

παρέδωκεν. Οι δ’ άγγελοι, παραβάντες τήνδε την τάξιν ,γυναικών µίξεσιν ηττήθησαν 

και παίδας ετέκνωσαν, οί εισίν οι λεγόµενοι δαίµονες. Και προσέτι το ανθρώπειον 

γένος εδούλωσαν. Τα µεν διά µαγικών γραφών, τα δε διά φόβων και τιµωριών, ων 

επέφερον, τα δε διά διδαχής θυµάτων και θυµιαµάτων
30

 και σπονδών, ων ενδεείς 

γεγόνασιν µετά το πάθεσιν επιθυµιών δουλωθήναι. Και εις ανθρώπους φόνους , 

πολέµους, µοιχείας, ακολασίας και πάσαν κακίαν έσπειραν.». Οι άγγελοι κατά τον 

Ιουστίνο παρέβηκαν την τάξη, εξέπεσαν και αναµίχθηκαν µε γυναίκες ανθρώπων και 

έκαναν παιδιά. Με µαγικές γραφές, τιµωρίες και φόβους που έφεραν στους 

ανθρώπους που έγιναν φτωχοί µετά από την υποδούλωσή τους στα πάθη. Και 

έσπειραν µεταξύ των ανθρώπων φόνους, πολέµους, µοιχείες, κακίες και ακολασίες. 

Φυσικά αυτοί οι άγγελοι δεν ήταν πνεύµατα, αλλά είχαν την ιδιότητα του ανθρώπου 

αφού ετέκνωσαν γυναίκες ανθρώπων. 

 

 

 

                                                
28

 Elaine Pagels, «Τα Γνωστικά Ευαγγέλια», σελ. 206, Ενάλιος  
29

 Ιουστίνου, «Απολογία Β΄» 5,3 
30

 Ιουστίνου, «Απολογία Α΄» 26.5 
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                                 ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΤΕΣ, Η ΠΑΛΗ ΚΑΛΟΥ-ΚΑΚΟΥ 

 

     Αλλά σχετικά µε τους Γνωστικούς ο Ιουστίνος αναφέρει31
: «Μαρκίωνα δε τινά 

Ποντικόν, ός και  νυν έτι έστι διδάσκων τους πειθοµένους, άλλον τινά νοµίζειν µείζονα 

του θεού δηµιουργόν. Ος κατά παν γένος ανθρώπων διά της των δαιµόνων συλλήψεως 

πολλούς πεποίηκε βλασφηµίας λέγειν και αρνείσθαι τον ποιητήν τούδε του παντός θεόν, 

άλλον δε τινά ονοµάζων, ως όντα µείζονα, τα µείζονα παρά τούτον οµολογείν 

πεποιηκέναι.». Ο Μαρκίων δηλαδή,  έκανε θεό ανώτερο (σ.σ. προφανώς τον 

Εωσφόρο που ίσως είναι ο Γιαχβέ ή ο Ιαλνταµπαώθ) και αρνούνταν τον ποιητή θεό 

και δηµιουργό.  

     Η Elaine Pagels θα αναφέρει για τον Μαρκίωνα32
: « Ο Μαρκίων κατέληξε πως 

πρέπει να υπάρχουν δύο διαφορετικοί θεοί. Οι περισσότεροι Χριστιανοί καταδίκασαν 

αυτήν την άποψη ως διαρχική και συστήθηκαν ως ορθόδοξοι οµολογώντας την πίστη 

τους σε ένα Θεό, που είναι και «Πατέρας Παντοκράτορας» και «Ποιητής ουρανού και 

γης». 

     ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι οι Γνωστικιστές και οι Μανιχαίοι αποδέχονταν σαν 

αιώνια την πάλη µεταξύ καλού και κακού και ότι αιτία του κόσµου ήταν ένας ατελής 

(κακός) θεός, ο εκπεσών άγγελος.  

 

                    ΟΙ «ΑΓΓΕΛΟΙ» ΚΑΙ Ο ΕΚΠΕΣΩΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΑ             

 

     Αλλά αναφέραµε τα χωρία του Ιουστίνου, για να δείξουµε ότι οι άγγελοι δεν ήταν 

πνεύµατα, αλλά άνθρωποι που αναµίχθησαν µε γυναίκες και έκαναν παιδιά και 

αφαιρούµε έτσι την δυνατότητα στον Εωσφόρο ή τον Γιαχβέ, να είναι ένας ατελής 

και κακός δηµιουργός, αφού είναι ανθρώπινα όντα και κτίσµατα. Αλλά δείτε και ένα 

χωρίο της Γένεσης33
 και θα έχετε υπ’  όψη ότι πρόκειται για µετάφραση των 

70ήκοντα ,συνεπώς οι υιοί θεού που αναφέρονται ίσως είναι οι «άγγελοι»34
 και όπως 

αναφέρεται οι υιοί θεού παντρεύθηκαν γυναίκες ανθρώπων και ήσαν στην γη οι 

γίγαντες35
 οι άνθρωποι οι ονοµαστοί:  «Και εγένετο ηνίκα ήρξαντο οι άνθρωποι πολλοί 

γίνεσθαι επί της γης, και θυγατέρες εγεννήθησαν αυτοίς. Ιδόντες οι υιοί θεού τας 

                                                
31

 Ιουστίνου «Απολογία Α΄», 26, 5. 
32

 Elaine Pagels, «Τα Γνωστικά Ευαγγέλια», σελ 82, Ελάνιος 
33

 Μωϋσέως, «Γένεσις», κεφ. ΣΤ΄ 1, Παλαιά ∆ιαθήκη, Αδελφότης Θεολόγων «η Ζωή» 
34

 Στο πρωτότυπο Εβραϊκό κείµενο οι υιοί θεού ήταν οι Ελωχείµ 
35

 Στο πρωτότυπο Εβραϊκό κείµενο οι γίγαντες ήταν οι Νεφελείµ 
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θυγατέρας των ανθρώπων ότι καλαί εισίν, έλαβον εαυτοίς γυναίκας από πασών ων 

εξελέγξαντο. Και είπε κύριος ο θεός. Ου µη καταµείνη το πνεύµα µου εν τοις 

ανθρώποις τούτοις εις τον αιώνα διά το είναι αυτούς σάρκας… οι δε γίγαντες ήσαν επί 

της γης εν ταις ηµέραις εκείναις. Και µετ’ εκείνο, ως αν εισεπορεύοντο οι υιοί του θεού 

προς τας θυγατέρας των ανθρώπων, και εγεννώσαν εαυτοίς. Εκείνοι ήσαν οι γίγαντες 

οι από αιώνος , οι άνθρωποι οι ονοµαστοί.».  Οι γίγαντες, οι άνθρωποι οι ονοµαστοί, 

ήταν στην γη τις ηµέρες εκείνες, τι άλλο από εξωγήϊνοι ήταν; Από ανθρώπους που 

είχαν εγκαταλείψει την γη όταν έφθασαν σε µία  τελείωση σε προηγούµενο πολιτισµό 

και αποίκησαν στο σύµπαν σε άλλους αστερισµούς; Και µεταξύ τους ο εκπεσών, ο 

Εωσφόρος, το τάγµα των πεπτωκότων που ακολούθησαν την πτώση του ανθρώπου 

στην γη, όταν αυτή έγινε ; Και µετά από ένα συµπαντικό πόλεµο µεταξύ των 

εκπεσµένων αγγέλων και των ορθά στεκοµένων, ηττήθηκε ο Εωσφόρος και κατέφυγε 

στην γη;  

    Στο σηµείο αυτό να πούµε ,το ότι ο Αδάµ και η Εύα δεν ήταν µόνοι, και 

δανειζόµαστε36
 ένα άλλο χωρίο της Γένεσης: «Και έγνω Κάϊν την γυναίκα αυτού και 

συλλαβούσα έτεκεν τον Ενώχ. Και ήν οικοδοµών πόλιν….».  Ασφαλώς δεν 

οικοδοµείται πόλη µε 5 ανθρώπους και η γυναίκα του Κάϊν δεν ήταν η Εύα. Ήταν 

πολλοί άνθρωποι, ένας πολιτισµός  που αργότερα καταστράφηκε. Και αυτούς 

επισκέφτηκαν οι γίγαντες ,οι άνθρωποι οι ονοµαστοί από το διάστηµα. Αλλά ήδη 

µεσολάβησε η πτώση, η οποία οφείλονταν στην απόκτηση γνώσης του καλού και του 

πονηρού37
 και δεν πριορίστηκαν οι άνθρωποι στην γνώση µόνο του καλού (το καλό 

και το πονηρό αναλογούν στους Γνωστικούς αργότερα), : «και ενετείλατο κύριος ο 

θεός τω Αδάµ, λέγων. Από παντός ξύλου εν τω παραδείσω βρώσει φαγή, από δε του 

ξύλου του γινώσκειν καλόν και πονηρόν, ου φάγεσθαι από αυτού. Ή δ’ αν ηµέρα φάγετε 

απ’ αυτού, θανάτω αποθανείσθε».  Την πτώση του ανθρώπων ακολούθησε το τάγµα 

του πεπτωκότος αγγέλου (δεν νοµίζω ότι πρέπει να αποδώσουµε στον όφι που 

πείραξε την Έυα ότι ήταν ο πεπτωκώς (µάλλον ήταν εσωτερικό της ζήτηµα). Αυτόν 

τον πεπτωκότα άγγελο θεοποίησαν οι Γνωστικοί και οι Μανιχαίοι και δεν ήταν παρά 

ένα ανθρώπινο όν.   

     Έτσι λοιπόν, αρνούµαστε οποιαδήποτε άλλη θεώρηση  και γίνεται αποδεκτό ότι ο 

αγαθός και ύψιστος θεός είναι ο ποιητής του κόσµου και ότι το κακό εισχώρησε στον 

κόσµο µε την πτώση του ανθρώπου.         

                                                
36

 Μωϋσέως, «Γένεσις», κεφ. ∆΄ 17, Παλαιά ∆ιαθήκη, Αδελφότης Θεολόγων «η Ζωή»  
37

  «Γένεσις», Β΄, 15 
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                                   Ο ΑΪΝΣΤΑΪΝ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΙΚΙΣΤΗΣ; 

     Να σηµειώσουµε ότι οι θεωρίες των Φυσικών, όπως του Σιωνιστή Αϊνστάιν περί 

πολλών διαστάσεων  του σύµπαντος άπτεται των γνωστικών, οι Lynn Picnett , Clive 

Prince αναφέρουν38
: «Ο ερµητισµός, που παρέσχε µία τόσο σηµαντική ώθηση για τον 

αναγεννησιακό/ ροδοσταυρικό ∆ιαφωτισµό, και ο γνωστικισµός, που γέννησε τους 

Καθαρούς, είναι δύο εξελίξεις των ίδιων κοσµολογικών ιδεών. Ο κόσµος της ύλης είναι 

ο κατώτατος στην ιεραρχία των «κόσµων» -κατά την ορολογία τους «σφαίρες» και στην 

σηµερινή ορολογία «επίπεδα» ή «διαστάσεις»-, ο ύψιστος των οποίων είναι ο Θεός… 

Είναι αδύνατο να σύρει κανείς µία σαφή διαχωριστική γραµµή µεταξύ γνωστικισµού 

και ερµητισµού…Οι Γνωστικοί και οι ερµητιστές, γενικά, δεν ενδιαφέρονται για το 

προπατορικό αµάρτηµα.». Στο ίδιο βιβλίο αναφέρεται ότι αναµείχθησαν τα τάγµατα 

του Ναού (Ναϊτες), των Ροδοσταύρων και των Ελευθεροτεκτόνων επιδίδονταν στον 

αποκρυφισµό και ήταν ερµητιστές, δηλαδή γνωστικοί. Να ποιοι υποστηρίζουν τον 

κακό «Θεό». 

 

                              ΟΙ ΑΚΟΛΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

 

    Οι Γνωστικοί επειδή πίστευαν ότι ο κόσµος είναι δηµιουργία ενός κακού Θεού, 

προέβαιναν σε ακολασίες και διαστροφές και οι Lynn Picnett , Clive Prince, 

αναφέρουν39
: «Οι οπαδοί του Καρποκράτη, νεοπλατωνικοί φιλόσοφοι του δεύτερου 

αιώνα,που επιχείρησαν να συνδυάσουν τις νεοπλατωνικές ιδέες µε την Χριστιανική 

διδασκαλία. Ο Καρποκράτης δεχόταν τον λυτρωτικό χαρακτήρα της γνώσης, την οποία 

κατανοούσε µέσα στα πλαίσια της Ελληνικής φιλοσοφίας και την ερµήνευε µε βάση τις 

αρχές του γνωστικισµού. ∆εχόταν την ύλη ως κακό και λέγεται ότι οι οπαδοί του 

ασκούσαν οργιαστικές λατρευτικές τελετές και µαγεία µε σκοπό την φθορά της σάρκας». 

 

 

 

 

                                                
38

 Lynn Picnett , Clive Prince, «Οι φύλακες του Ιερού Μυστικού και το Κοινό της Σιών»,                   

σελ. 223,Λιβάνη 
39

 Lynn Picnett , Clive Prince, όπως ανωτέρω, σελ 262 
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ΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΚΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 

ΘΕΟΥ  

 

     Αλλά  την διατύπωση του ατελούς Θεού ως ∆ηµιουργού, οι γνωστικοί και οι 

νεοπλατωνικοί δεν την είχαν ανέκαθεν. Ο Άγιος Ερηναίος (140;- 210; µ.Χ.) θα µας 

δώσει40
 την εικόνα: «Λέγουσι γαρ τινα είναι εν αοράτοις και ακατονοµάστοις υψώµασι 

τέλειον Αιώνα προόντα. Τούτον δε …και προπάτορα και Βυθόν καλούσιν… υπάρχοντα 

δε αυτόν αχώρητον και αόρατον, αϊδιον και αγέννητον, εν ησυχία και εν ηρεµία πολλή 

γεγονέναι εν απείροις αιώσι χρόνων. Συνυπάρχειν δε αυτώ και Έννοιαν, ήν δε και 

χάριν, και Σιγήν ονοµάζουσι. Και εννοηθήναι ποτέ αφ’  εαυτού προβαλέσθαι τον Βυθόν 

τούτον αρχήν των πάντων , και καθάπερ σπέρµα την προβολήν ταύτην (ήν προβαλέσθαι 

ενενοήθη, και καθέσθαι, ως εν µήτρα, τη συνυπαρχούση εαυτώ Σιγή. Ταύτην δε 

αποδεξαµένην το σπέρµα τούτο, και εγκύµονα γενοµένην, αποκυήσαι Νουν, οµοιό τε 

και ίσον τω προβαλόντι, και µόνο χωρούντα το µέγεθος του Πατρός. Τον δε Νουν 

τούτον και Μονογενή καλούσι, και Πατέρα και Αρχήν των πάντων. Συµπροβεβλήσθαι 

δε Αλήθειαν. Και είναι ταύτην πρώτην και αρχέγονον τετρακτύν, ήν και ρίζαν των 

πάντων καλούσιν. Έστι γαρ Βυθός και Σιγή, έπειτα Νους και Αλήθεια. Αισθόµενόν τε 

τον Μονογενή τούτον εφ’  οίς προεβλήθη , προβαλλείν και αυτόν Λόγον και Ζωήν, 

πατέρα πάντων των µετ’ αυτόν εσοµένων, και αρχήν και µόρφωσιν παντός του 

Πληρώµατος. Εκ δη του Λόγου και της Ζωής, προβεβλήσθαι κατά συζυγίαν Άνθρωπον 

και Εκκλησίαν. Και είναι ταύτην αρχέγονον Ογδοάδα , ρίζαν και υπόστασιν των 

πάντων, τέτρασιν ονόµασι παρ’ αυτοίς καλουµένων, Βυθώ και Νω και Λόγω και 

Ανθρώπω.». Ο προϋπάρχων Αιώνας, ο Βυθός και η Σιγή, το ζεύγος είναι ο 

προπάτορας και µία διαδικασία γενέσεων και προβολών µέχρι την δηµιουργία του 

κόσµου.  

     ∆ιαπιστώνουµε ότι οι νεοπλατωνικοί και οι γνωστικοί, οι πρώτοι, αυτήν την 

θεωρία είχαν και δεν είχαν γνώση κατωτέρου Θεού ή κακού και ότι αυτό εισήλθε 

µετά τον 2
ο
 αιώνα. Οι νεοπλατωνικοί και οι γνωστικοί, κατάγουν τις απόψεις τους 

από τον Πλάτωνα και τον Πυθαγόρα. Για τον Πυθαγόρα, αλλά και για την τετρακτύ ο 

Ιππόλυτος θα πεί41
: «το γαρ έν δύο τρία τέσσαρα γίνεται δέκα, εάν εκάστω των 

αριθµών φυλάσσηται κατ’ ουσίαν το οικείον όνοµα. Ταύτην ο Πυθαγόρας έφη ιερά 

                                                
40

 Αγίου Ειρηναίου, «Έλεγχος και Ανατροπή της Ψευδωνύµου Γνώσεως, κεφ. 1, 1, Αποστολική 

∆ιακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
41

 Ιππολύτου , «Κατά Πασών Αιρέσεω Έλεγχος», 3, 12, Αποστολική ∆ιακονία 



 13

τετρακτύν, «πηγήν αεννάου φύσεως ριζώµατα έχουσαν» εν αυτή , και εκ τούτου του 

αριθµού πάντας έχειν τους αριθµούς αρχήν.». Η µονάδα είναι ο Θεός για τον 

Πυθαγόρα και η τετρακτύς του µε την θεωρία του Πλάτωνος, έφθασε στους 

νεοπλατωνικούς.  

  

                                      Η  ΕΚ ΤΟΥ ΜΗ∆ΕΝΟΣ ΓΕΝΕΣΗ 

 

     Όπως αναφέρει42
 ότι ο Σωκράτης και ο Πλάτων έθεσαν τρεις αρχές, τον θεό, την 

ύλη και την ιδέα: « Σωκράτης  Σωφρονίσκου Αθηναίος και Πλάτων Αρίστωνος 

Αθηναίος (αι γαρ αυταί περί παντός εκατέρου δόξαι) τρεις αρχάς, τον θεόν την ύλην την 

ιδέαν. Έστι δε ο θεός ο νους, ύλη δε το υποκείµενον πρώτον γενέσει και φθορά, ιδέα δ’ 

ουσία ασώµατος εν τοις νοήµασι και ταις φαντασίαις του θεού».  ∆ηλαδή αυτοί 

θεωρούσαν πρϋπάρχουσα ύλη όπως και τον θεό και την ιδέα. Και ο Μ. Αθανάσιος 

αναφέρει για τον Πλάτωνα43
: «Άλλοι δε, εν οίς έστι και ο µέγας παρ’ Έλλησι Πλάτων, 

εκ προϋποκειµένης και αγεννήτου ύλης πεποιηκέναι τον Θεόν τα όλα διηγούνται. Μη αν 

δύνασθαι τι ποιήσαι τον Θεόν , ει µη προϋπέκειτο η ύλη.». 

     Αλλά και ο Μωϋσής, (και ίσως για το κοµµάτι που θα αναφέρουµε θεωρήθηκε 

από µερικούς ότι ο Πλάτων είναι Μωϋσής Αττικίζων), αναφέρει στην Γένεσι44
: «Εν 

αρχή εποίησεν ο Θεός ουρανόν και γην. Η δε γη ήν αόρατος και ακατασκεύαστος, και 

σκότος επάνω της αβύσσου, και πνεύµα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Η 

ακατασκεύαστος γη είναι η προϋπάρχουσα ύλη του Πλάτωνα και εµείς που 

υποστηρίζουµε την από το µηδέν γένεση, επισηµαίνουµε αυτό το συµπαντικό λάθος 

(του Μωϋσή και του Πλάτωνα, αλλά και των κοινοτήτων του διαστήµατος).  

     Αντίπερα είναι η εκ µηδενός γένεση. Ο ∆ηµόκριτος θα αναφέρει45
 ότι το µηδέν 

από µη ον (τίποτε, κενό δηλαδή), γίνεται ύλη  και δεν επιστρέφει στο µη ον: «Μηδέν 

τε εκ µη όντος γίγνεσθαι µηδέ εις το µη όν φθείρεσθαι.»  Προσέξτε ότι το µηδέν, δεν 

είναι µηδέ-έν, αλλά µη-δεν. «∆εν» ονόµαζε τις άτοµες, «µηδέν» το κενό46
:  

     «.... κατά την αλήθειαν δεν και µηδέν εστι τα πάντα. Και γαρ αύ και τουτ’ είρηκεν 

αυτός, «δεν» µεν τας ατόµους ονοµάζων, «µηδέν» δε το κενόν. Αι µεν ουν άτοµοι 

                                                
42

 Πλουτάρχου Χαιρωνέως, «Περί αρεσκόντων φιλοσόφοις φυσικών δογµάτων»,878 Β , Κάκτος 
43

 Μ. Αθανασίου, «Περί Ενανθρωπήσεως», 2, 10, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος Παλαµάς» 
44

 Μωϋσέως, «Γένεσις», κεφ. Α, 1, Αδελφότης θεολόγων «η Ζωή» 
45

 ∆ιογένη Λαερτίου, «Βίοι φιλοσόφων»,   ΙΧ 44, ∆ηµόκριτος, Κάκτος 
46

 Γαληνός, «Περί Ιπποκράτους», ΣΤ Ι 2, ∆ηµόκριτος, Κάκτος 
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σύµπασαι σώµατα ούσαι σµικρά χωρίς ποιοτήτων εισί, το δε κενό χώρα τις εν ήι 

φερόµενα ταυτά τα σώµατα άνω τε και κάτω...».  

     Στο σηµείο αυτό σηµειώνουµε ότι ο ∆ηµόκριτος µίλησε47
 για τις άτοµες τις οποίες 

θεωρούσε ότι υπάρχουν στο κενό και ότι φέρονται σαν σε δίνη και σχηµατίζουν τα 

σωµάτια και διαφεύγουν από τις αισθήσεις:     «∆ηµόκριτος ηγείται την των αϊδίων 

φύσιν είναι µικράς ουσίας πλήθος απείρους. Ταύταις δε τόπον άλλον υποτίθησιν 

άπειρον τώι µεγέθει. Προσαγορεύει δε τον µεν τόπον τοίσδε τοις ονόµασι τώι τε κενώι 

και τώι ουδενί και τώι απείρωι, των δε ουσιών εκάστην τώι τε δενί και τώι ναστώι και 

τώι όντι. Νοµίζει δε είναι ούτω µικράς τας ουσίας, ώστε εκφυγείν τας ηµετέρας 

αισθήσεις. Υπάρχειν δε αυταίς παντοίας µορφάς και σχήµατα παντοία και κατά µέγεθος 

διαφοράς. Εκ τούτων ουν ήδη καθάπερ εκ στοιχείων γεννάι και συγκρίνει τους 

οφθαλµοφανείς και τους αισθητούς όγκους. Στασιάζειν δε και φέρεσθαι εν τώι κενώι 

διά τε την ανοµοιότητα και τας άλλας ειρηµένας διαφοράς, φεροµένας δε εµπίπτειν και 

περιπλέκεσθαι περιπλοκήν τοιαύτην, ή συµψαύειν µεν αυτά και πλησίον αλλήλων είναι 

ποιεί, φύσιν µέντοι µίαν εξ εκείνων κατ’ αλήθειαν ουδ’ ηντιναούν γεννάι.». 

     Θεωρούσε τις άτοµες άπειρες και διαφορετικού µεγέθους και µορφών. Παρακαλώ 

στο σηµείο αυτό κρατείστε την θεωρία για τις άτοµες, θα µας χρησιµεύσει και 

παρακάτω και ήδη αναφέρθηκαν παραπάνω γύρω από τον Ιωάννη Φιλόπονο και 

Άρειο. Οι άτοµες όµως συνασπίζουν µία ουσία. Αλλά τι είναι οι άτοµες, µας 

διευκρινίζει ο Επίκουρος48
: «Επίκουρος… αρχάς µεν των όλων υπέθετο ατόµους και 

κενόν, κενόν µεν οίον τόπον των εσοµένων, ατόµους δε την ύλην, εξ ής τα πάντα». 

     Την εκ µηδενός γένεση υποστήριξε  και ο Αναξαγόρας49
 µόνο που αυτός 

υποστήριξε ότι είναι δυνατή η επάνοδος στο µη όν: «… αρχάς των όντων τας 

οµοιοµερείας απεφήνατο, εδόκει γαρ αυτώι απορώτατον είναι, πως εκ του µη όντος 

δύναταί τι γίνεσθαι ή φθείρεσθαι εις το µη ον;». 

     Ας σηµειωθεί και το υπό Ιωάννου του Χρυσοστόµου στην Κυριακάτικη 

λειτουργία του, το «εκ του µη όντος εις το είναι εµάς παρήγαγες…», την παραγωγή της 

ύλης από το µηδέν. 

 

 

 

                                                
47

 Σιµπλίκιος, «Περί Ουρανού» 294, 33, ∆ηµόκριτος, Κάκτος 
48

 Ιππολύτου, «Του κατά πασών Αιρέσεων Ελέγχου», 22,1, Αποστολική ∆ιακονία Εκκλησίας Ελλάδος 
49

 Αέτιος Ι 3,5 , «Αναξαγόρας» , Κάκτος 
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                              ∆ΙΑΤΑΡΑΧΗ  ΚΑΙ ∆ΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΜΗ∆ΕΝΟΣ 

      

 Στο  σηµείο αυτό παραθέτουµε την θεωρία του συγγραφέα50
 της από το µηδέν 

γένεση του σύµπαντος από τον θεό, ή καλύτερα των συµπάντων. 

    Η υπερσυνείδηση του θεού διαµορφώνει την υπερθεωρία, την θεωρία της γένεσης 

σε χρόνο dt. Επινοεί το άπειρο σύµπαν γεµάτο γαλαξίες που γεννιούνται και 

πεθαίνουν, νεφελώµατα κλπ. Θα κάνει µία αρχή και αυτό δεν σηµαίνει ότι ο γαλαξίας 

τότε γεννιέται στο σύµπαν, ίσως έχει προχωρηµένη ηλικία. 

     Θα θυµάστε σε προηγούµενο έργο που είπαµε ότι ο υπερελκυστής του θεού 

(χώρος παραγωγής της κίνησης της ύλης) παράγει σαν σφαιρικά διαµήκη κύµατα . 

Θα θυµάστε από άλλα έργα, που είπε ο Αριστοτέλης ότι η κίνηση του κενού παράγει 

τόπο. Αυτές οι διαµήκεις ταλαντώσεις παράγουν κάποιο τόπο, που είναι για µας 

φανταστικός και πάλλεται το «ίδιον»
51

. Αλλά και οι παλµοί χρονίζουν το « ίδιον». 

     Η υπερθεωρία αποτελείται από έννοιες, από ιδέες  που ακολουθούν λογική 

ακολουθία. Θυµηθείτε ότι οι ιδέες αντιστοιχούν σε ταλάντωση του κενού, του ίδιον, 

από τον υπερελκυστή και αυτός διέπεται από τον Λόγο και πάλλεται διά µέσου του 

Λόγου, του τρόπου παλµού. Στον χώρο των απολύτου κενού φυσαλίδων, διεξάγεται η 

διαδικασία λογικών διαδοχών των ιδεών και εξάγεται στον χώρο του ίδιον η 

διαταραχή και η ταλάντωσή του.  

     Η υπερθεωρία περιλαµβάνει:  εκατέρωθεν του υπερελκυστή και σε κάποια 

απόσταση,  διάσπαση επίπεδη του κενού. ∆ύο επίπεδα  που απέχουν κάποια 

απόσταση, είναι παράλληλα και περιέχουν τον υπερελκυστή. Κάθε επίπεδο έχει 

«πάχος» µερικά µικρόµετρα, το πάχος του φιλµ της ολογραφίας.  

     ∆ύο ολογραφίες θα διαµορφωθούν και είναι προϊόν των κυµατισµών του «ίδιον». 

Οι κυµατισµοί του «ίδιον» προκαλούν τις επίπεδες ρωγµές του κενού και δύο 

χάσµατα εκατέρωθεν του υπερλκυστή σε ίση άπειρη απόσταση θα γίνουν. 

     Σε κάθε χάσµα φθάνουν οι ίδιοι κυµατισµοί ταυτόχρονα, κάθε χάσµα δέχεται τις 

ίδιες συχνότητες του «ίδιον» ταυτόχρονα. Τα κύµατα είναι ψηφιακά και όχι 

αναλογικά, έτσι ώστε να µην είναι σε (περίπου) κυκλική συµµετρία η εκποµπή τους 

και η αφιξή τους σε κάθε επίπεδο ύλης θα προκαλεί ψηφιακές επιδράσεις. Σηµειώστε 

ότι τα τοιχώµατα των δύο επιπέδων, αποτελούνται από σωµατίδια σε εναλλασσόµενη 

                                                
50

 Αλέκου Χαραλαµπόπουλου, «Το Ίδιον» 
51

 Το «ίδιον» είναι η (µη) ουσία του κενού, κάτι σαν αιθέρας 
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µορφή πλάσµατος και αερίων(θα γνωρίζετε ότι ψηφιακό είναι το σήµα 0 ,1 τάσης και 

έντασης ρεύµατος και προφανώς σε σφαιρικό κύµα δεν έχει συµµετρία κυκλική).   

 

                                     ΤΑ ΕΠΙΠΕ∆Α ΥΛΗΣ 

 

     Κάθε χάσµα  είναι χώρος µερικών µικρών, ανάµεσα σε δύο επίπεδα παράλληλα 

σωµατίων. Τα σωµάτια του ενός επιπέδου είναι πρωτόνια και ηλεκτρόνια σε επίπεδη 

µορφή πλάσµατος. Τα σωµάτια µπορούν να δηµιουργήσουν φευγαλέα νετρόνια ή να 

συνασπισθούν φευγαλέα σε άτοµα, πιθανόν υδρογόνου. 

 

 

        Τα δύο επίπεδα χάσµατα του κενού, πάχους έως 10 µικρόµετρα. Ανάµεσα στα δύο επίπεδα 

τοιχώµατα των χασµάτων βρίσκεται οι ολογραφίες του σύµπαντος και του αντισύµπαντος.. Στο κέντρο 

ανάµεσα των χασµάτων, βρίσκεται ο υπερελκυστής που εξαπολύει σφαιρικά διαµήκη κύµατα του 

«ίδιον». 

    Απέναντι στο άλλο επίπεδο τοίχωµα του χάσµατος, υπάρχουν αντιπρωτόνια και 

αντιηλεκτρόνια αντίθετης µε τα πρώτα ύλης, σύνολο ύλης του χάσµατος µηδέν ,που 

παράγουν αντινετρόνια και αντιάτοµα φευγαλέα. Οι αντιδράσεις γίνονται σε υψηλή 

θερµοκρασία ώστε να συνυπάρχει πλάσµα και ύλη. 

    Τα αντίθετα φορτία των δύο επιπέδων τοιχωµάτων έλκονται, όµως η βαρύτητα και 

η αντιβαρύτητα (αντίθετα κατευθυνόµενες) των επιπέδων των σωµατίων, θα 

προκαλέσει άπωση στα αντίθετα του άλλου επιπέδου και προκαλείται ισορροπία. Τα 

αντίθετα φορτία παρουσιάζονται τοπικά. 
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    Η βαρύτητα και η αντιβαρύτητα (που είναι διεγέρσεις µε 180 µοίρες διαφορά της 

φάσης των ταλαντώσεων) προκαλείται από την διέγερση του κενού µεταξύ ατόµων 

και σωµατίων. Η ηλεκτρική έλξη προέρχεται από ανταλλαγή φωτονίων, που 

εκπέµπονται στις διασπάσεις των ατόµων σε σωµατίδια, σε πλάσµα. Ασφαλώς µένει 

µία διαρκής ροή ενέργειας προς τα σωµατίδια των δύο επιπέδων κάθε χάσµατος. 

       Τα επίπεδα  σωµατίων που δέχονται τα κύµατα, αποκωδικοποιούν τα ψηφιακά 

σήµατα του υπερλκυστή και παράγουν αναλογικά κύµατα. Ανάµεσα στα δύο επίπεδα 

σωµατίων των δύο χασµάτων ,θα ταξιδεύσουν φωτόνια και βαρυτικά κύµατα που 

είναι αποκωδικοποιηµένα. Αυτά στην πορεία τους θα καµφθούν από τοπικούς 

απειροστικούς ελκυστές του κενού και θα παράγουν την ολογραφία του σύµπαντος 

(και του αντισύµπαντος στο άλλο χάσµα).  

    Οι ελκυστές που βρίσκονται µέσα στο σύµπαν, που είναι απειροστικές φυσαλλίδες 

απολύτου κενού αυτοί προκαλούν την δίνη των ατόµων γραµµών του ∆ηµόκριτου και 

σχηµατίζονται τα στοιχειώδη σωµατίδια και οι ενώσεις τους. 

    Συνεπώς πατέρας Θεός είναι το απόλυτο κενό, το οποίο γεννά την θεϊκή (µη) ουσία 

το ίδιον και ταυτόχρονα τον Λόγο, τον τρόπο να υπάρχει το ίδιον και η µετέπειτα 

δηµιουργηθείσα ύλη. 

 

                                                  Ο ΛΟΓΟΣ 

 

     Ο  Ηράκλειτος52
 το περιοδικό πυρ θεωρούσε ότι είναι αιώνιο και ο Λόγος είναι ο 

νοµοτελειακός δηµιουργός των όντων. Την πραγµατικότητα της νοµοτέλειας 

αποφαίνονταν ότι είναι ο Λόγος ο οποίος διοικεί τι σύµπαν του παντός. Αυτή είναι το 

αιθέριο σώµα:  «Ηράκλειτος το περιοδικόν πυρ αϊδιον, ειµαρµένην δε λόγον εκ της 

εναντιοδροµίας δηµιουργόν των όντων… Ηράκ. Ουσίαν ειµαρµένης αποφαίνετο λόγον 

τον διά ουσίας του παντός διήκοντα. Αύτη δ’ έστι το αιθέριο σώµα , σπέρµα της του 

παντός γενέσεως και περιόδου µέτρον τεταγµένης.». 

     Αλλά το ίδιο λέει και ο Άγιος Αθανάσιος53
 ότι µε απλό νεύµα ο Λόγος του Θεού 

συνέχει και κινεί τον ορατό και τον αόρατο κόσµο: «Ούτω δη πάλιν ο του Θεού Λόγος 

ενί και απλώ νεύµατι τη εαυτού δυνάµει τον τε ορατόν κόσµον και τας αοράτους  

δυνάµεις κινεί και συνέχει, εκάστω την ιδίαν ενέργειαν αποδιδούς.» 

                                                
52

 Αέτιος 17 22D 303, Ηράκλειτος, Κάκτος  
53

 Μ. Αθανασίου, «Κατά Ειδώλων», 44 5, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος Παλαµάς» 
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     Σε άλλο σηµείο ο Μ. Αθανάσιος αναφέρει54
 για τον Λόγο του Πατρός που 

επιβαίνει στα πάντα: «Αυτός γουν ο παντοδύναµος και παντέλειος άγιος, ο του Πατρός 

Λόγος επιβάς τοις πάσιν… εις εαυτόν συνέχει και συσφίγγει…». 

     Θυµίζουµε  και το «εν αρχή ήν ο λόγος και ο λόγος ην προς τον θεόν και θεός ήν ο 

λόγος», του κατά Ιωάννη ευαγγελίου.  

     Συνέχεια των Γνωστικών ήταν ο Άρειος που υποστήριξε ότι ο υιός Λόγος είναι 

κτίσµα και ανόµοιος του Πατέρα Θεού. Οι αιρέσεις που ξέσπασαν στον πρώϊµο 

Χριστιανισµό, γέννησαν πολλές βιαιότητες εξορίες , θανάτους και δηµεύσεις 

περιουσιών. Ο άξεστος, βάρβαρος και βλάκας αυτοκράτορας Κωνσταντίνος, λίγα 

κατάλαβε γύρω από τις θρησκευτικές αντιθέσεις, ο Άγιος Νεκτάριος αναφέρει55
: Ο 

βασιλεύς δεν κατενόει όλην την λεπτότηταν των θεολογικών αυτών ζητηµάτων και 

µάλιστα ωµολόγει την περί τα τοιαύτα αναρµοδιότητα αυτού.». 

     ∆εν καταλάβαινε, αλλά επέβαλε ποινή θανάτου για όποιον παράκουγε και δεν 

έκαιγε τα αιρετικά συγγράµµατα και ο συγγραφέας πιστεύει ότι και για τον λόγο που 

οι αιρετικοί χρησιµοποίησαν την θεωρία των ζατόµων, εκτός από τα βιβλία των 

γνωστικών, νεοπλατωνικών και Αρειανών, έκαψε και τους προσωκρσατικούς. Ο 

Παπαρρηγόπουλος αναφέρει56
: «…ο βασιλεύς εξέδωκε και ίδιον κατά των 

αντιδιξούντων διάταγµα, εν ω ρητώς ωνόµαζε τον Άρειον µαθητήν του Πορφυρείου 

(σ.σ. Γνωστικού) ενός των οπαδών της νεοπλατωνικής φιλοσοφίας, παρήγγειλε καίειν 

όλα του Αρείου συγγράµµατα και επέβαλε την ποινήν του θανάτου κατά παντός 

φωραθέντος ότι κρύπτει τι των συγγραµµάτων τούτων.». 

     Όµως η γέννηση του Λόγου , έγινε πριν αρχίσει η κίνηση , πριν δηµιουργηθούν οι 

άτοµες, πριν δηλαδή ξεκινήσει ο χρόνος. Η γέννηση ήταν ποιοτικό και όχι ποσοτικό 

χρονικό γεγονός , συνεπώς ο υιός Λόγος γεννήθηκε πριν δηµιουργηθεί το σύµπαν και 

ήταν οµοούσιος του Πατέρα. Αυτό γιατί, όταν το µη Είναι, το απόλυτο κενό 

εξαπέλυσε το «ίδιον» , την θεϊκή µη ουσία , κάτι σαν αιθέρα, γέννησε τον Λόγο. Τον 

τρόπο δηλαδή τολυ πώς να υπάρχει το «ίδιον» και η µετέπειτα ύλη. ∆ιαµόρφωσε 

µέσα στην καρδιά του «ίδιον» µία φυσαλίδα απόλυτου κενού , τον υπερελκυστή τοηυ 

θεού και τους κόκκους «ίδιον» που αιωρούνταν σε αυτή και κινούνταν σαν µόρια 

αερίου. Τα κτυπήµατα των κόκκων «ίδιον» στα τοιχώµατα της φυσαλίδας που 

                                                
54

 Μ. Αθανασίου, «Κατά Ειδώλων», 42 1, Πατερικαί Εκδόσεις «Γρηγόριος Παλαµάς» 
55

 Αγίου Νεκταρίου, «Αι Οικουµενικαί Σύνοδοι», σελ. 97, Ρηγόπουλος 
56

 Κων. Παπαρρηγόπουλου, «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τόµος 8, βιβλίο 8, σελ. 170, ∆ηµοσιογ. 
Οραγανισµός Λαµπράκη. 
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περιβάλλονταν µε συνεχές «ίδιον», δηµιουργούν στιγµιαίες παραµορφώσεις στο 

ελαστικό «ίδιον» και που διαδίδονται σχεδόν ακαριαία και είναι οι άτοµες. 

 

                                Η ΕΚΠΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 

 

      Ακαριαία µε την γέννηση του Λόγου, εκπορεύτηκαν οι ιδέες που εφαρµόζονται 

στην κτίση, δηλαδή τη Πνεύµα. Οι άϋλες ιδέες είναι το Πνεύµα Θεού και ο Άγιος 

∆ίδυµος ο τυφλός αναφέρει57
: «και ταύτα τινές ήτε (σ.σ. λέει ο απόστολος), αλλ’ 

απελούσθητε, αλλ’ ηγιάσθητε, αλλ’ εδικαιώθητε εν τω ονόµατι Ιησού Χριστού και εν τω 

Πνεύµατι του Θεού ηµών, χωρίς µε τούτο να λέγη, ότι το Πνεύµα του Θεού είναι άλλο 

τι και όχι το Πνεύµα το Άγιον.». Αλά και σε άλλο σηµείο αναφέρει58
: «…  είναι 

προφανές ότι το Πνεύµα το Άγιον , είναι της αυτού κετά του Υιού και µετά του Πατρός, 

του οποίου είναι Πνεύµα, ουσίας.». 

 

                                  ΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΤΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΑΣΕΙΣ 

 

     Τα  ανωτέρω προϋποθέτουν ότι ο Θεός  έχει ένα πρόσωπο και τρεις υποστάσεις. Η 

υπόσταση δείχνει ιδιότητα ή ιδιότητες του προσώπου και ο Θεός είναι προσωπικός 

γιατί έχει συνείδηση, νόηση και αντίληψη. 

 

                                           ΠΑΝΕΝΘΕΪΣΜΟΣ 

 

          Όπως αναφέρει ο Ιάσων Ευαγγέλου59
: «(πανενθεϊσµός είναι) θεωρία κατά την 

οποία υπάρχει το «Παν εν τω Θεώ» , δηλαδή ο κόσµος υπάρχει µέσα στον Θεό, χωρίς 

όµως ο Θεός να ταυτίζεται µε αυτόν». Συνεπώς η δογµατική µας είναι πανενθεϊσµός. 

 

                                                ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

     Την πτώση στην γη ακολούθησε η πτώση των «αγγέλων», ήτοι ανθρώπων των 

κοινοτήτων του διαστήµατος, όπου η τεχνολογία ήταν µεγάλη. Η µοιραία σύγκρουση 
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 ∆ιδύµου του Τυφλού, «Περί του Αγίου Πνεύµατος», αρχιµ. Μελετίου Καλαµάρα, Σελ. 36, 

Ρηγόπουλος 
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 ∆ιδύµου του Τυφλού, «Περί του Αγίου Πνεύµατος», αρχιµ. Μελετίου Καλαµάρα, Σελ. 77, 

Ρηγόπουλος 
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 Ιάσων Ευαγγέλου, «Ο Ενισµός», σελ. 28, Σαββάλας 
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των εκπεσµένων κοινοτήτων του διαστήµατος και των ορθά στεκοµένων, έγινε την 

εποχή του Μωϋσή (1500-1300π.Χ. κάπου εκεί). Οι ηττηµένοι προσεδαφίστηκαν στην 

γη και µε κατεστραµµένα διαστηµόπλοια πέρασαν σε ανατολικές χώρες. Έστησαν 

την φιλοσοφία του καλού και του κακού, αφού το κακό υπηρετούσαν και 

προσπάθησαν να την εισάγουν στον Ελληνικό χώρο. Ο Μωϋσής και ο Απόλλων, 

αρχιερείς των µυστηρίων της Ίσιδος και του Οσίρεως , είχαν συµφωνήσει ότι έπρεπε 

µία µέρα να έρθει η αχρήµατη κοινωνία, έφτιαξαν το τάγµα των Ναζιραίων (και αυτοί 

κάπου το 1900 την οµάδα Έψιλον). ∆εν απέφυγαν φιλοσοφικά λάθη. 

     Με την παράκαµψη του δόγµατος της ενανθρώπησης, επέρχεται συµβιβασµός 

στην αρχαία µε την νεώτερη και την σηµερινή σκέψη.  

     Ο Θεός έχει ένα πρόσωπο και τρεις υποστάσεις, τον πατέρα απόλυτο κενό, τον 

Λόγο και το Πνεύµα, που έχουν κοινή µη ουσία το ίδιον και κοινό χώρο και 

απόλυτου κενού, κάτι σαν κοινή ουσία αλλά όχι. 

     Άγγελοι και διάβολοι δεν υπάρχουν, υπάρχει το αυτεξούσιο του ανθρώπου που θα 

επιλέξει µεταξύ καλού και κακού.  

     Οι άνθρωποι έχουν ψυχές και πνεύµα και είναι σµικρογραφία της φυσαλίδας 

κενού του Θεού και το αστρικό σώµα εξαρτάται από αυτές τις φυσαλίδες. Οι ψυχές 

ανάλογα µε την διαγωγή του ανθρώπου, ευηµερούν ή κολάζονται.            


