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                         ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ 

 

                                                         Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

                                         ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Ο Άγιος Ειρηναίος Λουγδούνου (σηµερινής Λυών), θα γράψει τον 

δεύτερο αιώνα το έργο «Έλεγχος και Ανατροπή της Ψευδωνύµου 

Γνώσεως». Αυτή η ψευδώνυµη γνώση θα προλεχθεί από τον Παύλο και 

δεν είναι άλλη από τον Γνωστικισµό, την θεωρία των Αιώνων (που είναι 

θεότητες) και την οποία αντιπάλεψε ο Χριστιανισµός , µέσα σε 

αντιφάσεις, όντας και αυτός στην αρχή Γνωστικιστικός. Στις Πράξεις 

των Αποστόλων 16,4 αναφέρεται ότι όπως διέρχονταν ο Παύλος και οι 

µαζί µε αυτόν τις πόλεις, παρέδιδαν σε αυτούς να φυλάσσουν τα 

δόγµατα που ήταν κρυµµένα από τους Αποστόλους και τους 

Πρεσβύτερους που ήσαν στην Ιερουσαλήµ . Αυτά τα δόγµατα θα 

προσπαθήσουµε να εξιχνιάσουµε. 

 Ο Παύλος στην προς Κορινθίους Α΄,2,7 αναφέρει ότι:  

 «αλλά λαλούµεν σοφίαν Θεού εν µυστηρίω, την αποκεκρυµένην, 

ήν προώρισεν ο Θεός προ των αιώνων εις δόξαν ηµών, ήν ουδείς των 

αρχόντων του αιώνος τούτου έγνωκεν. Ει γαρ έγνωσαν, ουκ αν τον 

Κύριον της δόξης εσταύρωσαν. 

«αλλά µιλάµε την σοφία του Θεού  στα µυστήρια, που έχει κρυφτεί , την 

οποία προόρισε ο Θεός πριν από τους Αιώνες για την δική µας 

θεώρηση, την οποία κανείς δεν γνώρισε από τους άρχοντες αυτού του 

αιώνος. Γιατί εάν την γνώρισαν δεν θα ήταν δυνατό να σταυρώσουν τον 

Κύριο της θεώρησης αυτής. (προσοχή!! Το κείµενο ερµηνεύεται κατά 

λέξη) .  
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 Ο Παύλος στην επιστολή του προς Τιµόθεο Α’ 20, αναφέρει να 

φυλάξει αυτός την παρακαταθήκη και να αποτρέψει τις βέβηλες 

κενοφωνίες και αντιθέσεις της ψευδωνύµου γνώσεως, την οποία µερικοί 

την επαγγέλθηκαν και αστόχησαν γύρω από την πίστη. 

  

                                   Η «ΨΕΥ∆ΩΝΥΜΗ» ΓΝΩΣΗ 

(ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

 

 Αυτή την θεωρία των Γνωστικών που θεµελίωσε ο Σίµων ο Μάγος 

επηρεασµένος από την Εωσφορική ανατολή, θα την συνοψίσει ο 

Ειρηναίος1: 

        «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, οµοιόν 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 

                                                        
1
 Ειρηναίου επισκόπου Λουγδούνου (Λυών), «Έλεγχος και Ανατροπή της Ψευδωνύµου Γνώσεως» 
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και Εκκλησίαν. Και είναι ταύτην αρχέγονον Ογδοάδα , ρίζαν και 

υπόστασιν των πάντων, τέτρασιν ονόµασι παρ’ αυτοίς καλουµένων, 

Βυθώ και Νω και Λόγω και Ανθρώπω.». 

 

         «Γιατί λένε ότι υπάρχει στα αόρατα και ακατονόµαστα υψώµατα 

τέλειος Αιώνας, που προϋπάρχει. Αυτόν δε…. Και προπάτορα και  Βυθό 

καλούν….ότι υπάρχει αυτός έξω από το χώρο και αόρατος, αιώνιος και 

αγέννητος, σε ησυχία και σε ηρεµία πολύ να έχει ζήσει σε άπειρα έτη. 

Ότι συνυπάρχει σε αυθτόν η Έννοια, την οποία και χάρη και Σιγή 

ονοµάζουν, και ότι εννόησε µόνος ο Βυθός αυτός, να προβάλλει την 

αρχή όλων και όπως κάθε σπέρµα αυτή την προβολή που επενόησε να 

προβάλλει και να βρίσκεται, σαν σε µήτρα στην Σιγή που συνυπάρχει. 

Αυτή δε να αποδέχεται αυτό το σπέρµα και να γίνεται έγκυος, γεννά τον 

Νού και όµοιο και ίσο στον προβάλλοντα (Βυθό) και µόνο (τον Νου) να 

χωρά το µέγεθος του Πατέρα. Τον δε Νου καλούν και µονογενή και 

Πατέρα και αρχή όλων. Ότι συµπροβάλλεται δε η Αλήθεια και είναι αυτή 

η πρώτη και η αρχέγονος τετρακτύς, την οποία καλούν και ρίζα των 

πάντων. Γιατί αυτή είναι ο Βυθός και η Σιγή, έπειτα ο Νους και η 

Αλήθεια. Και αισθανόµενος ο Μονογενής τους λόγους της προβολής του 

, προβάλλει και αυτός τον Λόγο και την Ζωή και είναι ο πατέρας όλων 

των µελλόντων να γίνουν και αρχή και διαµόρφωση όλου του 

Πληρώµατος γίνεται. Από τον Λόγο και την Ζωή λοιπόν, προβάλλεται 

σε συζυγία ο άνθρωπος και η εκκλησία. Και είναι αυτή η αρχέγονος 

ογδοάδα, ρίζα και υπόσταση των πάντων, µε τέσσερα ονόµατα για 

αυτούς να καλούνται, όπως Βυθό και Νου και Λόγο και Άνθρωπο 

       Αυτό είναι το κυρίως φιλοσοφικό σχήµα του Γνωστικισµού, που 

πρωτεργάτης ήταν ο «Χριστός» Σίµων ο Μάγος και ο οποίος υπήρξε ο 

κύριος αντίπαλος του Ιησού. Τον Ιησού όµως υποστήριξαν οι Ναζιραίοι 

και οι οποίοι επέβαλαν το τριαδικό δόγµα όπως επιβλήθηκε από τον 

αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Το τριαδικό δόγµα διαµόρφωσε ο Ιωάννης 

ο θεολόγος που υπήρξε αρχηγός των Ναζιραίων τα χρόνια του Χριστού 

έως το 82 µ. Χ.  Αυτός διατύπωσε ότι ο Λόγος σαρξ εγένετο, δηλαδή ότι 
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ο Θεός Λόγος σαρκώθηκε και ήταν ο Ιησούς. Ο Σίµων ο µάγος όπως 

αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων 8,8 και αυτός πίστεψε στον 

Ιησού.         

 

                               ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΣΙΜΩΝ Ο ΜΑΓΟΣ 

 

        Στα χρόνια που έζησε ο Ιησούς, πέντε Χριστοί αυτοαποκλήθηκαν, 

που είναι ο ίδιος ο Ιησούς, ο Θευδάς, ο Ιούδας, ο ∆οσίθεος και ο Σίµων ο 

Μάγος.  Ο Κλήµης Ρώµης αναφέρει2:  

       «Επιβάντος δε µού της γης και ξενίαν θηρωµένου, έµαθον ότι 

Πέτρος τις λεγόµενος, του εν Ιουδαία εισφανέντος ανδρός του σηµεία 

και τέρατα πεποιηκότος ο δοκιµώτατος υπάρχων µαθητής, αύριον 

Σίµωνι τω από Γιτθών Σαµαρεί ζήτησιν ποιείται λόγων.». 

            «Αφού δε επιβιβάστηκα στην γη και αφού έτυχα φιλοξενίας, 

έµαθα ότι κάποιος Πέτρος λεγόµενος, ο πιο κατάλληλος µαθητής, του 

άνδρα που φάνηκε µέσα στην Ιουδαία και που κάνει σηµεία και τέρατα, 

προβαίνει σε ζήτηση την επαύριο του Σίµωνα του Σαµαρείτη από την 

πόλη των Γιτθών, ένεκα των κυρηγµάτων του.». 

           Ο Κλήµης στο ίδιο έργο στοXXII, αναφέρει: 

       «Σίµων ούτος πατρός µεν έστιν Αντωνίου, µητρός δε Ραχήλ, 

Σαµαρεύς το έθνος, από Γιτθών κώµης…. Ούτος, εν Αλεξανδρεία τη 

προς Αίγυπτον γεγονώς, Ελληνική παιδεία πάνυ εξασκήσας εαυτόν και 

µαγεία πολύ δυνηθείς και φρενωθείς, θέλει νοµίζεσθαι ανωτάτη τις είναι 

δύναµις και αυτού του τον κόσµον κτίσαντος Θεού. Ενίοτε και Χριστόν 

εαυτόν αινισσόµενος, Εστώτα προσαγορεύει…..αντί του όντος Χριστού 

ηµών εαυτόν αγορεύει.». 

                                                        
2
 Κλήµεντος Ρώµης, «Οµιλία Α΄» ,ΧV 
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       «Αυτός ο Σίµων είναι γιός του Αντωνίου και της Ραχήλ, στο έθνος 

Σαµαρείτης, από την κώµη των Γιτθών….. Αυτός όταν πήγε στην 

Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ασκήθηκε στην Ελληνική παιδεία που 

µπόρεσε αρκετή να φθάσει και να καταλάβει, θέλει να νοµίζεται ότι είναι 

κάποια ανώτατη δύναµη και προέρχεται από αυτόν τον θεό που έκτισε 

τον κόσµο. Μερικές φορές υπαινίσσεται τον εαυτό του Χριστό, και τον 

προσαγορεύει Εστώτα…. Αντί του πραγµατικού Χριστού του δικού µας, 

τον εαυτό του αγορεύει Χριστό.».  

       ∆είτε και την απόκριση του Πέτρου στον Σίµωνα τον Μάγο, που 

αντιδιαστέλλεται µε τους θεούς του Πλάτωνα 3:  

       «Ο Κύριος ηµών ούτε θεούς είναι εφθέγξατο παρά τον κτίσαντα τα 

πάντα, ούτε θεόν είναι ανηγόρευσεν, Υιόν δε θεού του τα πάντα 

διακοσµήσαντος τον ειπόντα αυτόν ευλόγως εµακάρισεν.». 

       «Ο Κύριός µας δεν ανέφερε ότι υπάρχουν θεοί δίπλα από αυτόν 

που έκτισε τα πάντα, ούτε ανέφερε ότι είναι θεός, Υιό θεού που 

διακόσµησε τα πάντα και που είπε αυτόν (Υιό) εύλογα µακάρισε.». 

       Αλλά να αρχίσουµε να εξετάζουµε τι πίστευε ο Σίµων, ο Κλήµης 

αναφέρει4: 

       «Σίµων σήµερον, καθά συνετάξατο, έτοιµός εστιν από των γραφών 

επί πάντων ελθών αποδεικνύειν, µη τούτον είναι Θεόν ανώτατον, ός 

ουρανόν έκτισεν και γην και πάντα τα εν αυτοίς, αλλά άλλόν τινα 

άγνωστον και ανώτατον , ως εν απορρήτοις όντα Θεόν θεών. Ός δύο 

έπεµψεν θεούς, αφ’ ών ο µεν είς εστιν ο κόσµον κτίσας, ο δε έτερος ο 

τον νόµον δούς. Και ταύτα µηχανάται λέγειν, όπως τον των ένα µόνον 

µελλόντων σέβειν Θεόν, ός ουρανόν έκτισεν και γην, την ορθήν 

προσελκύση πίστιν.».  

       «ο Σίµων σήµερα, σύµφωνα µε αυτά που ανέφερε, είναι έτοιµος να 

αποδείξει από τις γραφές αφού αναφέρθηκε σε όλα, ότι δεν είναι αυτός 

                                                        
3
 Κλήµεντος Ρώµης, «Οµιλία Ις΄» XV 

4
 Κλήµεντος Ρώµης, «Οµιλία Γ΄» ΙΙ 
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ο ανώτατος Θεός, ο οποίος έκτισε τον ουρανό και την γη και όλα όσα 

υπάρχουν µέσα σε αυτά, αλλά (υποστηρίζει) άλλον κάποιο άγνωστο 

ανώτατο (Θεό), ο οποίος είναι όντως Θεός θεών στα απόρρητα. Αυτός 

(ο Θεός) έστειλε δύο θεούς, από τους οποίους ο µεν ένας είναι αυτός 

που έκτισε τον κόσµο και ο άλλος αυτός που έδωσε τον νόµο. Και αυτά 

µηχανεύεται να λέγει, όπως τον ένα µόνο από του δύο να σεβόµαστε 

θεό στο µέλλον, που είναι αυτός που έκτισε τον ουρανό και την γη και 

να προσελκύσει (έτσι τους ανθρώπους) στην ορθή πίστη.».   

       Αλλά να δούµε τον Επιφάνιο επίσκοπο Σαλαµίνας Κύπρου, τι λέει5 

το 390 περίπου µ. Χ. για τον Σίµωνα:  

       «Σίµωνος γίνεται του µάγου πρώτη αίρεσις από Χριστού και δεύρο 

αρξαµένη….Τον πατέρα έλεγεν εαυτόν τοις Σαµαρείταις, Ιουδαίοις δε 

έλεγεν είναι τον υιόν, παθόντα δε µη πεπονθέναι. Αλλά δοκήσει 

µόνον….. 

Εν εκάστω ουρανώ µετεµορφούµην, φησίν, κατά την µορφήν των εν 

εκάστω ουρανώ ίνα λάθω τας αγγελικάς µου δυνάµεις και κατέλθω επί 

την Έννοιαν, ήτις εστίν αύτη η και Προύνικος και Πνεύµα Άγιον 

καλουµένη, δι’ ής τους αγγέλους έκτισα, οι δε άγγελοι τον κόσµον 

έκτισαν και τους ανθρώπους. Είναι δε ταύτην την Ελένην εκείνην την 

πάλαι, δι’ ήν οι Τρώες και οι Έλληνες εις µάχην ήλθον….. 

 ∆ιά γαρ την άνωθεν δύναµιν (ήν Προύνικόν φασιν, ήτις παρ’ άλλαις 

αιρέσεσι Βαρβηρώ ήτοι Βαρβηλώ καλείται), το κάλλος αυτής 

εµφαίνουσαν εις οίστρον άξασαν αυτούς, και διά τούτο πεµφθείσαν εις 

συλαγωγίαν των αρχόντων των τον κόσµον κτισάντων, τους αυτούς 

αγγέλους εις πόλεµον δι’ αυτήν ήκειν, αυτήν δε µηδέν πεπονθέναι, 

αλληλοκτονίας δε αυτούς εις εαυτούς εργάσασθαι παρασκευάσαι δ’ ήν 

ενέβαλεν εις αυτούς προς εαυτήν επιθυµίαν.». 

       «Γίνεται η πρώτη που άρχισε από τον Χριστό και µετά αίρεση του 

Σίµωνα του µάγου… Αποκαλούσε τον εαυτό του πατέρα στους 

                                                        
5
 Επιφανίου Σαλαµίνας Κύπρου, «Πανάριον», βιβλίο Α΄, 2, Κατά Σιµωνιανών   
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Σαµαρείτες, στους Ιουδαίους έλεγε ότι είναι ο υιός που έπαθε χωρίς να 

πάθει. Αλλά φαινοµενικά (έπαθε)-δοκήσει-….  

Σε κάθε δε ουρανό µεταµορφωνόµουνα, ισχυρίζεται, στις µορφές που 

υπάρχουν σε κάθε ουρανό, για να ξεφύγω της προσοχής από τις 

αγγελικές µου δυνάµεις και να κατεβώ στην Έννοια, που είναι αυτή που 

καλείται Προύνικος και Πνεύµα Άγιο , µε την οποία έκτισα τους αγγέλους 

, οι δε άγγελοι έκτισαν τον κόσµο και τους ανθρώπους. Είναι δε αυτή η 

Ελένη η παλιά για την οποία η οι Έλληνες και οι Τρώες πολέµησαν…  

Για την άνωθεν δύναµη (που ισχυρίζονται ότι καλείται Προύνικος και η 

οποία σε άλλες αιρέσεις καλείται Βαρβηρώ ήτοι Βαρβηλώ), το κάλλος 

που είχε αυτή αφού οδήγησε σε έλξη αυτούς (τους αγγέλους)  και για 

αυτό προσπάθησαν να την βιάσουν οι άρχοντες που έκτισαν τον κόσµο 

αυτό (άγγελοι), αυτούς τους αγγέλους έφθασε σε πόλεµο γι’ αυτή, αυτή 

δε δεν έπαθε τίποτε, να σκοτωθούν µεταξύ τους µηχανεύτηκε, βάζοντας 

σε αυτούς την επιθυµία για αυτήν.».  

      Πάρα κάτω ο Σίµων θα διδάξει κατά τον Επιφάνιο6:  

       «Ονόµατα δε τινα ο αυτός υποτίθεται αρχών τε και εξουσιών, 

ουρανούς τε διαφόρους, φησί, καθ’ έκαστον δε στερέωµα και ουρανόν 

δυνάµεις τινάς υφηγείται και ονόµατα  βαρβαρικά τούτοις εκτίθεται. Μη 

άλλως δε δύνασθαι σώσεσθαί τινα, ει µη αν µάθοι ταύτην την 

µυσταγωγίαν και τας τοιαύτας θυσίας τω Πατρί των όλων διά των αρχών 

και εξουσιών προσφέρειν. Είναι δε τον αιώνα τούτον από αρχών και 

εξουσιών, φησί, της κακίας εν ελαττώµατι κατασκευασµένον. Φθοράν δε 

υφηγείται σαρκός και απώλειαν, µόνον ψυχών δε κάθαρσιν και τούτων 

ει διά της πεπλανηµένης γνώσεως εν µυσταγωγία κατασταίεν. Και 

ούτως άρχεται των Γνωστικών καλουµένων η αρχή.». 

        «Κάποια δε ονόµατα και των αρχών και των εξουσιών αυτός 

υποθέτει και ισχυρίζεται ότι υπάρχουν διαφορετικοί ουρανοί, σε κάθε δε 

στερέωµα και ουρανό αφηγείται ότι υπάρχουν κάποιες δυνάµεις και 

                                                        
6
 Επιφανίου, «Πανάριο», βιβλίο Α΄, 4, Κατά Σιµωνιανών 
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παραθέτει ονόµατα βαρβαρικά σε αυτές. Και δεν µπορεί διαφορετικά να 

σωθεί κάποιος, εκτός αν ήθελε µάθει αυτήν την µυσταγωγία και τέτοιες 

θυσίες να προσφέρει στον Πατέρα των όλων διά µέσου των αρχών και 

των εξουσιών. Και ισχυρίζεται ότι είναι ο αιώνας αυτός (πατέρας) 

προέρχεται από τις αρχές και εξουσίες και είναι κατασκευασµένος µε 

κακία και ελάττωµα. Αφηγείται δε για την φθορά της σάρκας και την 

απώλεια και την κάθαρση των ψυχών , µόνο εάν µε την δική του 

πλανηµένη γνώση θα µπορούσε να γίνει µε µυσταγωγία. Και έτσι 

αρχίζει η αρχή αυτών που καλούνται Γνωστικοί.». 

       Ο Σίµων λοιπόν θεωρεί τον Θεό Πατέρα, ότι έχει κακία και ελάττωµα 

και έφτιαξε τον κόσµο στον οποίο υπάρχει το κακό. Ο Αιώνας αυτός 

προέρχεται από τους αγγέλους (αρχές και εξουσίες) και γίνεται 

πρωτεργάτης του Γνωστικισµού, του κυρίου αντιπάλου του 

Χριστιανισµού, που και αυτόν ο «Χριστός» Σίµων καθιέρωσε. 

Παρακάτω ο Επιφάνιος διευκρινίζει και αναφέρει7: 

      «Ει τοίνυν ποιητής ουρανού και γης υπάρχει ο Θεός ο Πατήρ του 

Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, µάτην τα πάντα τω συκοφάντη Σίµωνι 

είρηται, το υπό αγγέλων τον κόσµον εν ελαττώµατι γεγενήσθαι και τα 

άλλα πάντα, όσα δαιµονών ο πλάνος τω κόσµω παραλαλών εισηγήσατο 

και απάτην τισίν ενεποίησεν τοις υπ’ αυτού απατηµένοις.». 

  

        «Εάν λοιπόν ο ποιητής του ουρανού και της γης είναι ο Θεός ο 

Πατέρας του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, µάταια όλα όσα λέγει ο Σίµων, 

που εισηγείται ότι από τους αγγέλους ο κόσµος γεννήθηκε µε ελάττωµα 

και όλα τα άλλα, όσα  λέει ο πλάνος και διαβάλλων τον κόσµο και σε 

κάποιους απάτη έκανε, σε αυτούς που απατήθηκαν από αυτόν.   

 

                   Ο ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

                                                        
7
 Επιφανίου, «Πανάριο», βιβλίο Α΄, 6, Κατά Σιµωνιανών 
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       Ο Γνωστικισµός λοιπόν δηµιουργήθηκε τα χρόνια του Ιησού, αλλά 

θα εξετάσουµε αν προϋπήρχαν ίχνη του , ακόµα από τον Μωϋσή. Στην 

Γένεση αναφέρεται , στην Ιουδαϊκή έκδοση: 

 «εν αρχή εποίησεν Ελωχείµ ουρανόν και γην…».  

       Αν το ρήµα είναι  «εποίησεν», τότε εποίησε (εννοείται ο Θεός) τους 

Ελωχείµ, τον ουρανό και την γη, ή αν όπως υποστηρίζει ο Τρεµπέλας8 ο 

όρος Ελωχείµ είναι πληθυντικός µεγαλοπρεπείας που αποδίδεται στο 

Θεό , τότε εποίησε ο Θεός ουρανό και γη. 

     Όµως ο όρος Ελωχείµ σηµαίνει Αιώνες και συνεπώς η Γνωστική 

θεωρία ξεκινά από αυτόν και θα κάνει ρήση και ο Ηράκλειτος: 

        Ηράκλειτος µεν ουν φησίν είναι το παν διαιρετόν αδιαίρετον, 

γενητόν αγένητον, θνητόν αθάνατον, λόγον αιώνα, πατέρα υιόν, θεόν 

δίκαιον. Ουκ εµού, αλλά του λόγου ακούσαντας οµολογείν σοφόν εστιν 

έν πάντα είναι.     

       Ο Ηράκλειτος ισχυρίζονταν λοιπόν, ότι είναι το παν διαιρετό και 

ταυτόχρονα αδιαίρετο, γενητό και αγένητο, θνητό και αθάνατο, λόγος 

και αιώνας, πατέρας και γιός, θεός και δίκαιο. Όχι εµένα, αλλά αφού 

άκουσαν τον Λόγο, το να οµολογείς ότι είναι ένα τα πάντα είναι σοφό. 

       ∆ιαπιστώνουµε ότι ο Ηράκλειτος πρώτος διατυπώνει ότι ο Λόγος 

είναι ο δηµιουργός των όντων και ο οποίος διοικεί τα πάντα και τα 

διέπει. Αλλά κατά τον Ιππόλυτο, ο Ηράκλειτος παραλλήλισε τον λόγο µε 

τον αιώνα και τον πατέρα µε τον υιό και επισηµαίνουµε ότι η Θεωρία 

των αιώνων, δηλαδή θεϊκών οντοτήτων, πιθανότατα παρεισέφρυσε από 

τον Μωϋσή και διδάχθηκε στα Ελευσίνεια µυστήρια, στα οποία ανήκαν 

ο Ηράκλειτος και ο Πλάτων. Η πιθανότητα αυτή ισχύει µόνο αν ο όρος 

Ελωχείµ (ενικός Ελωάχ) που χρησιµοποίησε ο Μωϋσής , ερµηνεύτηκε 

από τους µύστες των µυστηρίων σαν αιώνες. 

                                                        
8
 Π. Τρεµπέλα, ∆ογµατική, β΄ τόµος 
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                                         ΟΙ ∆ΟΚΙΤΕΣ 

       Πολλοί Γνωστικοί, πίστευαν ότι ο Χριστός ήταν ο Υιός Θεός Λόγος 

που Γεννήθηκε από τον πατέρα Βυθό µε κύηση της Σιγής και κατέβηκε 

από τον ουρανό που υπήρχε, στην γή να σώσει την ανθρωπότητα. 

Αυτοί ισχυρίζονταν ότι δεν ήταν άνθρωπος αλλά το φάσµα του και οι 

άνθρωποι νόµιζαν (εδόκουν) ότι είναι  άνθρωπος (δοκίτες). 

       Ο Παύλος στην προς Γαλάτας 24,1 αναφέρει: 

       «…ανέβην (εις τα Ιεροσόλυµα) δε κατά αποκάλυψιν. Και ανεθέµην 

αυτοίς το ευαγγέλιον ό κηρύσσω εν τοις έθνεσι, κατ’ ιδίαν δε τοις 

δοκούσι, µήπως εις κενόν τρέχω ή έδραµον…. 

……από δε των δοκούντων είναι τι, οποιοί ποτέ ήσαν ουδέν µοι 

διαφέρει. Πρόσωπον Θεός ανθρώπου ου λαµβάνει. Εµοί γαρ οι 

δοκούντες ουδέν προσανέθεντο…. 

…….και γνόντες την χάριν την δοθείσάν µοι, Ιάκωβος και Κηφάς και 

Ιωάννης, οι δοκούντες στύλοι είναι, δεξιάς έδωκαν εµοί και Βαρνάβα 

κοινωνίας, ίνα εµείς εις τα έθνη, αυτοί δε εις περιτοµήν.». 

       «…..ανέβηκα (στα Ιεροσόλυµα) κατά αποκάλυψη. Και µου ανέθεσαν 

αυτοί να κυρήττω το ευαγγέλιο που κυρήττω στα έθνη, ιδιαίτερα στους 

δοκίτες , µήπως στο κενό τρέχω…… 

        …..από τους δοκίτες υπάρχει κάτι, ποιοί κάποτε ήσαν δεν µε 

ενδιαφέρει. Ο Θεός ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ∆ΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ. Κατ’ εµένα οι 

δοκίτες δεν πρόσθεσαν τίποτε…… 

         …..και αφού γνώρισαν την χάρη που µου δόθηκε, ο Ιάκωβος και ο 

Κηφάς (Πέτρος) και ο Ιωάννης, που οι δοκίτες πιστεύουν ότι είναι στύλοι 

(της εκκλησίας) , δεξί µου χέρι έδωσαν τον Βαρνάβα να έχω 

επικοινωνία, για να (διδάξουµε) εµείς τα έθνη, αυτοί δε να (διδάξουν) του 

περιτµηµένους (Εβραίους κλπ). 
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         ∆ιαπιστώνεται από τα παραπάνω, ότι ο Παύλος δεν πίστευε ότι ο 

Θεός παίρνει πρόσωπο ανθρώπου, δηλαδή αυτό ήταν φαινόµενο και 

όχι πραγµατικό. Αλλά αν δεν πείθεσθε δείτε το χωρίο από την προς 

Εβραίους,Α,1: 

       «Πολυµερώς και πολυτρόπως  πάλαι ο Θεός λαλήσας τοις πατράσιν  

εν τοις προφήταις, επ’ εσχάτου των ηµερών τούτων ελάλησεν ηµίν εν 

υιώ, όν έθηκεν κληρονόµον πάντων, δι’ ού και του αιώνας εποίησεν.» 

         « Πολυµερώς και µε πολλούς τρόπους ο Θεός αφού µίλησε στους 

Πατέρες µε τους Προφήτες, στις έσχατες τούτες µέρες µίλησε σε µας διά 

µέσου του Υιού, τον οποίο έθεσε κληρονόµο πάντων, µέσω του οποίου 

ποίησε και τους Αιώνες.». 

        Βλέπετε λοιπόν την καθαρή θέση του Παύλου γύρω από την 

θεωρία των Αιώνων και αν ο Παύλος ήταν πράγµατι δοκίτης. Αλλά!!! 

∆είτε και πάλι στην  προς Εβραίους ΙΑ, 1: 

       « Εστι δέ πίστις ελπιζοµένων υπόστασις , πραγµάτων έλεγχος ου 

βλεποµένων. Εν ταύτη γαρ εµαρτύρησαν οι πρεσβύτεροι. Πίστει νοούµεν 

κατηρτίσθαι τους αιώνας ρήµατι Θεού, εις το µη φαινοµένων τα 

βλεπόµενα γεγονέναι.». 

        «Είναι δε η πίστη, υπόσταση αυτών που ελπίζουµε, έλεγχος 

πραγµάτων που δεν βλέπουµε. Για αυτήν µαρτύρησαν οι παλιότεροι. 

Με πίστη εννοούµε ότι έχουν καταρτισθεί οι Αιώνες µε ρήση του Θεού, 

ώστε τα µη φαινόµενα να έχουν γίνει ορατά.». 

      Ο Παύλος πέθανε περίπου το 67 µ.Χ. και ο ∆οκιτισµός είχε κυριεύσει 

τον Χριστιανισµό. Ο Ιωάννης, αρχηγός των Ναζιραίων , µύστης των 

Ελευσινείων µυστηρίων, πολύ αργότερα θα διαµορφώσει τον 

Χριστιανισµό. 

 

                                                                      Η ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
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       «Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν και Θεός ήν ο 

Λόγος……..και ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ηµίν, και 

εθεασάµεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως µονογενούς παρά πατρός, 

πλήρης χάριτος και αληθείας….». 

       «Αρχικά ήταν ο Λόγοςκαι ο Λόγος αναφέρεται στον Θεό και Θεός 

ήταν ο Λόγος…. και ο Λόγος σαρκώθηκε και κατασκήνωσε αναµεσά µας 

και είδαµε την δόξα του, δόξα σαν µονογενούς (υιού) από τον Πατέρα, 

µε πλήρη χάρη και αλήθεια…». 

        Ο αρχηγός των Ναζιραίων Ιωάννης, αποκάλεσε µονογενή Υιό τον 

Ιησού και απέκλεισε την γέννηση και προβολή άλλων Αιώνων και 

ταύτισε τον άνθρωπο Ιησού µε τον Θεό.  Αυτό το δόγµα επέβαλλε µε 

φωτιά και τσεκούρι ο βλάκας και παιδοκτόνος αυτοκράτορας 

Κωνσταντίνος. Ο Άγιος Νεκτάριος θα πει, ότι το δόγµα αυτό είναι 

ανεπίδεκτο οποιασδήποτε φιλοσοφικής συζήτησης και έκτοτε επήλθε  

το τέλος της φιλοσοφίας. 

       Την θεωρία των Αιώνων, µόνο η θεωρία του σηγγραφέα «ΤΟ Ι∆ΙΟΝ» 

αντικαθιστά και παίρνει την θέση της κοσµοθεωρίας. Μπορείτε νε την 

βρείτε στο site του συγγραφέα:                       www.omas-e.gr 

 

 

                               

 

     


