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         Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ 

                                                                        Του Αλέκου Χαραλαµπόπουλου 

 

                                                ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Τον 6
ο
 αιώνα  π.Χ. ο Ζαρατούστρα (ο Έλληνας δηλαδή Ζωροάστρης) , θα 

διδάξει στην Περσία τον δυϊσµό ( θεός του καλού ο Άχουρα Μάσδα και θεός του 

κακού ο Αρί Μανιού –Αριµάν). Ήταν επιταγή της εκπεσµένης και γήϊνης πλέον 

οµάδας του Εωσφόρου, που µε τα µυστήρια του Μίθρα θα ελέγξει την Περσική 

ανατολή. Είχε ήδη προηγηθεί η αιχµαλωσία των Εβραίων από τον Βαβυλώνειο 

βασιληά Ναβουχοδονόσωρ και η µετοικεσία της πλειοψηφίας τους στην Βαβυλώνα.  

 Αργότερα θα ξεκινήσει η επίθεση των Περσών ενάντια της Ελλάδας, 

δεδοµένου ότι το Περσικό ιερατείο ανήκε στην οµάδα του εκπεσόντος Εωσφόρου, 

που από τον Καµβύση ακόµα είχε στραφεί να κατακτήσει το Αιγυπτιακό ιερατείο και 

τους Εβραίους και πολύ αργότερα ο ∆αρείος, στην επιταγή του Μιθραϊκού –

Εωσφορικού ιερατείου της Περσίας, θα στραφεί και ενάντια της Ελλάδας.  

 Λίγο αργότερα ο Μαρδοχαίος- Μαρδόνιος, θα πείσει την Εβραία ανηψιά του 

Εσθήρ, να κρύψει την καταγωγή της και να πάει στην επιλογή γυναίκας από τον 

βασιληά Ξέρξη. Η Εσθήρ γίνεται γυναίκα του Ξέρξη του Α΄. 

 Όπως γνωρίζετε οι γενίτσαροι ήταν κλεµµένα Ελληνόπουλα, που πήραν οι 

Τούρκοι ,τα µεγάλωσαν και τα φανάτισαν και πολέµησαν την µητέρα πατρίδα. Η 

Εσθήρ και ο Μαρδοχαίος µυηµένοι πλέον στα Εωσφορικά µυστήρια του Μίθρα και 

Αριµάν, γίνονται γενίτσαροι αιτία του θανάτου χιλιάδων Ελλήνων της Περσίας. 

Τελικά η όψιµη  Εωσφορίστρια Εσθήρ, υποκίνησε τον Ξέρξη ενάντια της Ελλάδας 

της φιλοσοφίας και του ενός θεού δηµιουργού (εκτός του Πυθαγόρα και του 

Εµπεδοκλή),  σε πόλεµο . 

 Όταν µετά την νίκη του επί του Μαρδοχαίου- Μαρδονίου στις Πλαταιές, ο 

Έλληνας Σπαρτιάτης στρατηγός Παυσανίας κάλεσε τους µαγείρους της Περσικής 

αυλής και τον Σπαρτιάτη µάγειρο, τους ζήτησε να του φτιάξουν φαγητό, οι Πέρσες 

έφεραν πολύ πλούσια εδέσµατα και ο Σπαρτιάτης τον λιτό µέλανα ζωµό. Εκτέθηκαν 

τα φαγητά µπροστά στους αξιωµατικούς των Ελλήνων και κατά τον Παπαρηγόπουλο 

ο Παυσανίας τους είπε: «κοιτάτε τι είχαν και κοιτάτε τι ήρθαν να πάρουν».    
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 Η Εσθήρ, όπως και πολλοί από το ιερατείο των Εβραίων, προσχώρησαν στο 

ιερατείο του Εωσφόρου- Μίθρα- Αριµάν και πρόδωσε την συµφωνία Απόλλωνα –

Μωϋσή που ίσως πρώτη φορά γνωρίζετε και παρακάτω θα ξανά αναφερθεί. 

 Η φιλοσοφία στην Ελλάδα θα βρεί έναν από του κύριους εκφραστές της, τον 

Πλάτωνα και θα εξελιχθεί τα χρόνια του Χριστού σε δύο δρόµους. Τον δρόµο του 

Ιησού- Παύλου- Ιωάννη του θεολόγου που τότε ήταν αρχηγός των Ναζιραίων και 

στον δρόµο ενός από τους  τέσσερις άλλους αυτοαποκαλούµενους Χριστούς και 

αυτός είναι ο Σίµων που οι Χριστιανοί αποκάλεσαν µάγο, εξ αιτίας των θαυµάτων 

που έκανε. Ο δρόµος του Σίµωνα ονοµάζεται Γνωστικισµός. 

 Η Εωσφορική ανατολή θα διεισδύσει στον Γνωστικισµό και η ρήξη µεταξύ 

του από την µία µεριά Ιησού και ∆ία πατέρα και από την άλλη του Σίµωνα του 

µάγου, ήταν αναπόφευκτη στην Ρωµαϊκή αυτοκρατορία.  

 Η εξέλιξη ήταν περίεργη όπως θα δούµε και το δόγµα της ενανθρώπησης του 

Θεού που ο Ιωάννης ο Θεολόγος παρεισέφρυσε και που η συντριπτική πλειοψηφία τα 

πρώτα εκατό χρόνια µ.Χ. δεν πίστευε, επί αυτοκράτορα Κωνσταντίνου θα επιβληθεί 

βίαια, µε σκοτωµούς εµφύλιο πόλεµο και εξορίες. Η φιλοσοφία θα καταργηθεί βίαια, 

οι φιλοσοφικές σχολές τελικά θα κλείσουν, βιβλία φιλοσόφων ,αρχαϊζουσας  γνώσης 

και αιρετικών θα καούν µε διαταγή του παιδοκτόνου και βλάκα (ποιος άλλος θα 

µπορούσε να το κάνει) αυτοκράτορα Κωνσταντίνου. Αυτός παρά την βασιλική του 

παιδεία, δεν µπορούσε να παρακολουθήσει την διένεξη µεταξύ Αθανασίου και 

Αρείου. Ο σκοταδισµός θα επιβληθεί, η γνώση θα εµποδιστεί και η βία θα απλωθεί 

στη Ρωµαϊκή  αυτοκρατορία, όπου οποιοσδήποτε θανατώνονταν αρκεί να µην έκαψε 

τα βιβλία που απαγόρευσε ο Κων/νος και το ιερατείο των Ναζιραίων, όπως είχε τότε 

εξελιχθεί. Και όχι µόνο επί της Εωσφορικής ανατολής επικράτησαν, αλλά και σε 

ακολουθία των όσων µισελλήνων Εβραίων, ανέκοψαν την ανθρώπινη σκέψη και 

καθήλωσαν την Ελληνική παιδεία, όσο µπόρεσαν, την οποία τελικά έσβησε η 

Τουρκοκρατία. 

 Θα γνωρίσετε παρακάτω κύρια γνώσεις που προέρχονται από βιβλία που 

διέφυγαν την πυρά των αυτοκρατόρων και είναι και Χριστιανών συγγραφέων. Αλλά 

µε παράθεση και του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, η αλήθεια επί τέλους λάµπει, 

αυτή που ο βλάκας αυτοκράτορας και το ιερατείο των Χριστιανών που στην 

πλειοψηφία και σήµερα είναι Εβραϊκό, µε βία προσπάθησαν να µη µάθουµε εµείς οι 

µετέπειτα.  



 3

 Η γένεση του ανθρώπου πάνω στην γη, συνοδεύτηκε όταν αυτό έγινε δυνατό, 

µε την προσπάθεια γνώσης του πόθεν (από πού), πως και γιατί βρισκόµαστε εδώ. 

∆ιαπραγµατευόµαστε εδώ, µία σύντοµη ιστορία του ανθρώπου και του κύριου 

κορµού της φιλοσοφίας και προστρέχουµε και σε πηγές που άφησαν σε µας οι 

φιλόσοφοι. 

 

  ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 

 Στο άστρο της γης, που βρίσκεται στο κέντρο του σύµπαντος που περιστρέ-

φεται γύρω της, µέσα σε ζεστές λίµνες γεννήθηκε η απλή και πρωτόγονη ζωή. 

Ηλεκτρικές εκκενώσεις (κεραυνοί) συνέθεταν σύνθετες πρωτεϊνες στα στοιχεία του 

νερού και συντελούσαν στην δηµιουργία κλειστών µεµβρανών που περιέκλειαν 

στοιχεία που εξελίσσονταν σε οργανίδια του κυττάρου. Τα πρώτα απλά κύτταρα 

δηµιουργούνταν και εξελίσσονταν και σε µεγάλες χρονικές περιόδους, υλικά που 

άφηναν νεκρά κύτταρα ή από κύτταρα που νεκρώνονταν στις ηλεκτρικές εκκενώσεις, 

ήταν τα στοιχεία εκκίνησης µε άλλα υλικά, πιο σύνθετων κυττάρων και ζώων . 

Ώσπου φθάνουµε στην γένεση των πρώτων ανθρώπων. Τα φαινόµενα διήπαν νόµοι 

της φύσης και οι νόµοι είναι απόρροια του Λόγου, του θεού δηλαδή που  ποίησε µε 

στοιχεία της ύλης την ζωή αλλά και την ύλη από το µηδέν . 

 Οι πρώτοι άνθρωποι ζούσαν σε διαφορετικό περιβάλλον και ζούσαν πολλά 

χρόνια και δηµιούργησαν υψηλό πολιτισµό. Έφθασαν επιστηµονικά την αθανασία 

και δηµιούργησαν τεχνητή βαρύτητα και αντιβαρύτητα, έφτιαξαν διαστηµόπλοια και 

αποίκησαν το σύµπαν. Η οµάδα των επιλέκτων (της οµάδας Έψιλον ιδιαίτερα) 

διοικούσε τους ανθρώπους και καθιέρωσαν οµάδες σοφών από τους καλύτερους 

επιστήµονες, οι οποίοι επέλεγαν αυτούς που θα εισχωρούσαν στην οµάδα των 

επιλέκτων και τους το έθεταν σε ψηφοφορία. Επειδή έγιναν αθάνατοι, ονοµάσθηκαν 

θεοί. Ο ∆ίας – Ζεύς (εκ1
 του ζέω), ανήλθε ανάµεσα στην οµάδα Έψιλον και 

διαδοχικά αναρριχήθηκε στην πρώτη θέση και ξεπέρασε τον Κρόνο, από τον οποίο 

πήρε τα ηνία της οµάδας µε τρόπο λίγο επιβλητικό (ο Κρόνος αντέδρασε, αλλά οι 

σοφοί των Έψιλον επέβαλαν τον ∆ία, που διαδοχικά µε τις ανακαλύψεις του έφθασε 

τα 22 αστέρια, ενώ ποτέ πριν από µας άνθρωπος δεν ξεπέρασε τα 14 αστέρια). 

                                                
1
 Μέγα Ετυµολογικό Λεξικό, άγνωστου συγγραφέα, 11

ου
 αιώνα 
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 Οι θεοί – άνθρωποι αποίκησαν και αποχώρησαν στο σύµπαν και µε πειράµατα 

επιχείρησαν και δηµιούργησαν ζωή στην γη, ίδια προς την δική τους. Πολλές φορές 

κατέβηκαν και αναµείχθηκαν µε τους ανθρώπους της γης, αφού δεν διέφεραν µε 

αυτούς.  

 Οι άνθρωποι-θεοί δηµιούργησαν φιλοσοφία την οποία και δίδαξαν στους 

ανθρώπους µε απεσταλµένους. Ο κύριος κορµός της φιλοσοφίας τους ήταν, ότι ο ένας 

θεός απρόσιτος υπήρχε και ποίησε έναν αιώνα, τον χρόνο (από2
 το ρέω-ρόνος ή το 

χρώ –χρόνος) . ∆ιά µέσου του αιώνα αυτού την ουσία του οποίου δεν γνωρίζουµε, 

ποίησε την ύλη, µε την αρχή της αφθαρσίας.  

 Ενάντια του ∆ία στο διάστηµα, εξεγέρθηκε ο Εωσφόρος µε τους στρατηγούς 

του τον Σατάν και τον Ίακχο- Γιαχβέ. Οι αποστάτες εκφυλίστηκαν και έγιναν 

εκπεσµένοι, η διαφθορά επήλθε και το κακό εισήλθε στην εκπεσµένη οµάδα. 

Αποικίες του διαστήµατος περιήλθαν στον έλεγχο του Εωσφόρου και µία διαρκής 

διένεξη άρχισε µεταξύ των δύο οµάδων ∆ία και Εωσφόρου (στην ουσία υπό τον ∆ία 

ήταν οι οµάδες ∆έλτα- Έψιλον).  

 Στην γη οι άνθρωποι δηµιουργήµατα των πειραµάτων των θεών, εξελίχθηκαν 

και έφτιαξαν πολιτισµό και οµάδες επιλέκτων. Ήδη στο διάστηµα οι άνδρες έποικοι, 

δηµιούργησαν την γυναίκα µε γενετικά πειράµατα και το sex εισήλθε στην 

ανθρώπινη φύση µε αλλαγή των ορµονών και οι άνθρωποι στην γη µε την παρέµβαση 

των θεών, έκαναν την γυναίκα. Η πτώση και ο εκφυλισµός επήλθε, η εκπεσµένη 

οµάδα του Εωσφόρου αύξησε την επιρροή της στην γη και σιγά- σιγά, φθάσαµε στην 

πρώτη πυρηνική- σεισµολογική καταστροφή, προϊόν του εκπεσµού. Η ζωή ξανάρχισε 

από τα σπήλαια, όπου είχαν επιβιώσει και Εωσφοριστές και οπαδοί της οµάδας 

Έψιλον και της ∆έλτα, της καταστροφής και της επιβίωσης αντίστοιχα. Ο πολιτισµός 

έπειτα, καταστράφηκε τέσσερις φορές µε ανάµειξη πάντα των ουράνιων εκπεσµένων 

του Εωσφόρου, που επιδίωκαν το τέλος του πολιτισµού στην κορύφωσή του. Και 

επιβίωναν µεταξύ των ανθρώπων που επιβίωναν και µερικοί των ορθά διακειµένων 

οµάδων ∆έλτα και Έψιλον υπό την ηγεσία του ∆ία.  

 Περίπου το 1500 π. Χ. έγινε συµπαντικός πόλεµος και η οµάδα του 

Εωσφόρου ηττήθηκε, έπεσε στην γη στο Σουδάν µε καταστραµµένα τα 

διαστηµόπλοια και πολλοί τους πέρασαν στην Χαλδαία (στό σηµερινό Ιράν) και 

                                                
2
 Μέγα Ετυµολογικό Λεξικό, 11

ος
 αιώνας µ.Χ. 
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άλλοι από αυτούς έφτασαν στην έρηµο Τάκλα Μακάν της Κίνας. Στην Αποκάλυψη 

του Ιωάννου, αυτός ο συµπαντικός πόλεµος αναφέρεται ως εξής3
: 

 

 «και εγένετο πόλεµος εν τω ουρανώ . ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού- του 

πολεµήσαι µετά του δράκοντος. Και ο δράκων επολέµησε και οι άγγελοι αυτού, και ουκ 

ίσχυσεν, ουδέ τόπος ευρέθη αυτώ εν τω ουρανώ. Και εβλήθη ο δράκων,- ο όφις ο µέγας 

ο αρχαίος, ο καλούµενος ∆ιάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουµένην όλην, 

εβλήθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού µετ’  αυτού εβλήθησαν.». 

 

 « και έγινε πόλεµος στον ουρανό. Και ο Μιχαήλ (σ.σ. ήταν ο αρχιστράτηγος 

των  οµάδων ∆έλτα και Έψιλον των ενωµένων κοινοτήτων του διαστήµατος και 

ανήκε στους ∆έλτα, υπό την αρχηγία του ∆ία των Έψιλον) και οι αγγελοί του, 

πολέµησαν µε τον δράκοντα. Και ο δράκοντας (σ.σ. ο Εωσφόρος, αρχηγός της 

εκπεσµένης οµάδας Ζ), πολέµησε αυτός και οι άγγελοί του και δεν επικράτησε, ούτε 

βρέθηκε τόπος στον ουρανό (να τους κρύψει). Και ρίχτηκε ο δράκοντας – που είναι ο 

όφις ο µέγας ο αρχαίος που καλείται ∆ιάβολος και Σατανάς και που πλανά όλη την 

οικουµένη, ρίχτηκε στην γη και οι άγγελοι (σ.σ. στρατιώτες) αυτού, µαζί µε αυτόν 

ρίχτηκαν». 

            

  Την ίδια εποχή, ο Απόλλωνας που κατέβηκε από τις κοινότητες του 

διαστήµατος, εισήλθε στα µυστήρια της Σαϊδος της Αιγύπτου, δίδαξε τον Μωϋσή µε 

τον οποίο ήταν αρχιερείς στα µυστήρια (ο τρίτος ήταν ο Βηρωσός υπό την εκπεσµένη 

οµάδα). Συµφώνησαν να φτιάξουν ο µεν Μωϋσής το Εβραϊκό έθνος για να διοικήσει 

την γη και ο Απόλλωνας το Ελληνικό (να ξαναδηµιουργήσει) και να διδάξει την 

θεϊκή γνώση στην γη και µαζί να δηµιουργήσουν τα δύο έθνη αχρήµατη 

επιστηµονική κοινωνία στα πρότυπα των ανθρώπων -θεών.   

               Ο Μωϋσής και ο Απόλλων δηµιούργησαν το τάγµα που αργότερα 

ονοµάστηκαν Ναζιραίοι και οι Εωσφοριστές το δικό τους τάγµα (στην γη). Βαθµιαία 

και ιδιαίτερα µετά την αιχµαλωσία της Βαβυλώνας των Εβραίων από τους Πέρσες , 

µερικοί από το ιερατείο των Εβραίων προσχώρησαν ικανοποιητικά στους 

Εωσφοριστές. 

 

                                                
3
 Αποκάλυψη Ιωάννου, κεφ. Ιβ, 7 



 6

   ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

 Ο φιλόσοφος και µάρτυρας Ιουστίνος, αναφέρει4: 

 

 «ταύτα ώ άνδρες Έλληνες, οι έξωθεν της ηµετέρας θεοσεβείας περί της 

αρχαιότητος Μωϋσέως ιστορούντες γεγράφασι. Και ταύτα πάντα παρ’ Αιγυπτίων 

ιερέων µεµαθηκέναι φήσαντες, παρ’  οίς ουκ ετέχθη Μωϋσής µόνον, αλλά και πάσης 

της Αιγυπτίων παιδεύσεως µετασχείν ηξιώθη, διά το υπό θυγατρός βασιλέως εις παιδός 

ωκειώσθαι χώραν, και διά την προειρηµένην  πρόφασιν πολλής ηξιώσθαι σπουδής, ως 

ιστορούσιν οι σοφώτατοι των ιστοριογράφων, οι τον βίον αυτού και τας πράξεις και το 

του γένους αξίωµα αναγράψασθαι προελόµενοι, Φίλων τε και Ιώσηπος. Ούτοι γαρ, τας 

Ιουδαίων ιστορούντες πράξεις, από µεν του Χαλδαίου γένους τον Μωϋσέα γεγενήσθαι 

φασί.». 

 

 «Αυτά ω άνδρες Έλληνες, έχουν γράψει σε ιστορία οι απέξω από την δική µας 

θεοσέβεια (σ.σ. των Χριστιανών). Και όλα αυτά τα έχουν µάθει από ιερείς της 

Αιγύπτου και τα ανέφεραν , από τους οποίους (ιερείς) όχι µόνο ο Μωϋσής 

διαπλάσθηκε, αλλά και όλη την παιδεία των Αιγυπτίων αξιώθηκε να πάρει, επειδή 

έγινε υπήκοος στην χώρα τους εξ αιτίας της κόρης του Φαραώ (σ.σ. που τον 

υιοθέτησε) και για αυτή την λεγµένη πρόφαση, αξιώθηκε πολλές σπουδές και ο 

Φίλων και ο Ιώσηπος κινήθηκαν και τα έγραψαν εξ αιτίας  του αξιώµατος του γένους 

(των Εβραίων που ήταν γενάρχης ο Μωϋσής). Γιατί αυτοί αφού εξιστόρησαν τις 

πράξεις των Εβραίων, ισχυρίστηκαν ότι το γένος του Μωϋσή ήταν από τους 

Χαλδαίους (σ.σ. και δηµιούργησε το έθνος των Εβραίων). 

 

 Ο Χαλδαίος Μωϋσής διδάχτηκε από τους ιερείς την παιδεία τους και 

δηµιούργησε το έθνος των Εβραίων. 

 

 Αλλά και πάλι ο Ιουστίνος αναφέρει5 : 

 

 «ίνα γνώτε ότι πάντων των παρ’ υµίν είτε σοφών, είτε ποιητών, είτε 

ιστοριογράφων, ή φιλοσόφων, ή νοµοθετών, πολλώ πρεσβύτατος γέγονεν ο πρώτος της 

                                                
4
 Ιουστίνου, «Λόγος Παραινετικός προς Έλληνας», 10  

5
 Ιουστίνου, «Λόγος Παραινετικός προς Έλληνας», 9 
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θεοσεβείας διδάσκαλος ηµών Μωϋσής γεγονώς, ως δηλούσιν ηµίν αι των Ελλήνων 

ιστορίαι. Εν γαρ τοις χρόνοις Ωγύγου τε και Ινάχου, ούς και γηγενείς τινές των παρ’  

υµίν υπειλήφασι γεγενήσθαι, Μωϋσέως µέµνηνται ως ηγεµόνος τε και άρχοντος του των 

Ιουδαίων γένους. Ούτω γαρ Πολέµων τε εν τη πρώτη των Ελληνικών µέµνηται, και 

Αππίων ο Ποσειδωνίου εν τη κατά Ιουδαίων βίβλου, και εν τη Τετάρτη των ιστοριών, 

λέγων, κατά Ίναχον Άργους βασιλέα, Αµάσιδος Αιγυπτίων βασιλεύοντος αποστήναι 

Ιουδαίους, ών ηγείσθαι Μωϋσέα. Και Πτολεµαίος ο Μενδήσιος , τα των Αιγυπτίων 

ιστορών, άπασι τούτοις συντρέχει. Και οι τα Αθηναίων δε ιστορούντες, Ελλάνικός τε 

Φιλόχορος ο «τας Ατθίδας», Κάστωρ τε και Θαλός, και Αλέξανδρος ο Πολυίστωρ, έτι 

δε και σοφώτατοι Φίλων τε και Ιώσηπος, οι κατά Ιουδαίοις ιστορήσαντες, ως σφόδρα 

αρχαίου και παλαιού των Ιουδαίων άρχοντος Μωϋσέως µέµνηνται.». 

 

 «Για να γνωρίζετε ότι από όλους τους δικούς σας, είτε σοφούς, είτε ποιητές, 

είτε ιστοριογράφους, είτε φιλοσόφους, είτε νοµοθέτες, έγινε πιο πριν ο δικός µας 

δάσκαλος της θεοσέβειας Μωϋσής (σ.σ. των Χριστιανών) , όπως φανερώνουν οι 

ιστορίες των Ελλήνων. Μέσα στους χρόνους και του Ινάχου και του Ωγύγου, τους 

οποίους εξέλαβαν κάποιοι από εσάς ότι έχουν γεννηθεί γηγενείς, σηµειώνουν τον 

Μωϋσή και ως ηγεµόνα και ως άρχοντα του γένους των Ιουδαίων. Επειδή έτσι και ο 

Πολέµων αναφέρει στην αρχή του έργου του των « Ελληνικών» και ο Αππίων ο υιός 

του Ποσεοδωνίου (αναφέρει) στο βιβλίο του για τους Ιουδαίους και στη τέταρτη από 

τις ιστορίες του λέγει, όταν ο Ίναχος ήταν βασιλέας στο ΄Αργος και ο Άµασις 

βασίλευε στους Αιγυπτίους, απέδρασαν οι Ιουδαίοι, στους οποίους ηγούνταν ο 

Μωϋσής. Και ο Πτολεµαίος ο Μενδήσιος αφού ιστορούσε τα πράγµατα γύρω από 

τους Αιγυπτίους , συµφωνεί µε τους παραπάνω. Και αυτοί που ιστόρησαν τα 

πράγµατα των Αθηναίων και ο Ελλάνικος και ο Φιλόχορος που έγραψε τις «Ατθίδες» 

και ο Κάστωρ και ο Θαλλός και ο Αλέξανδρος ο Πολυίστωρ, αλλά και οι σοφώτατοι 

Φίλων και Ιώσηπος που ιστόρησαν γύρω από τους Ιουδαίους, σηµειώνουν τον 

Μωϋσή σαν αρχαίου και παλαιού άρχοντος των Ιουδαίων .». 

 

 Έγινε εκτενής έκθεση γύρω από την αρχαιότητα του Μωϋσή, που διδάχτηκε 

από τους ιερείς και να δούµε τι ήταν αυτοί οι ιερείς που δίδαξαν και την φιλοσοφία. 

Ο Κλήµης ο Αλεξανδρέας αναφέρει6:   

                                                
6
 Κλήµεντος Αλεξανδρέως «Στρωµατείς» XXIII 
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 «(ο Μωϋσής) εν δε ηλικία γενόµενος αριθµητικήν τε και γεωµετρίαν ρυθµικήν 

τε και αρµονικήν έτι και την µετρικήν άµα και την µουσικήν παρά τοις διαπρέπουσιν 

Αιγυπτίων εδιδάσκετο και προσέτι την διά συµβόλων φιλοσοφίαν, ήν εν τοις 

ιερογλυφικοίς γράµµασιν επιδείκνυνται. Την δε άλλην εγκύκλιον παιδείαν Ελληνες 

εδίδασκον εν Αιγύπτω, ως αν βασιλικόν παιδίον, ά φησί Φίλων τε εν του Μωϋσέως 

βίω, προσεµάνθανε δε τα των Ασσυρίων γράµµατα και την των ουρανίων επιστήµην 

παρά τε Χαλδαίων και Αιγυπτίων, όθεν εν ταις πράξεσι «τόσα σοφία Αιγυπτίων 

παιδεύσαι»  φέρεται. Ευπόλεµος δε εν τω περί των εν τη Ιουδαία βασιλέων τον Μωϋσή 

φησί πρώτον σοφόν γενέσθαι και γραµµατικήν πρώτον τοις Ιουδαίοις παραδούναι και 

παρά Ιουδαίων Φοίνικας παραλαβείν, Έλληνας δε παρά Φοινίκων».» 

 

 « Όταν ενηλικιώθηκε ο Μωϋσής και την αριθµητική και την γεωµετρία και 

την ρυθµική και την αρµονική  και την µετρική και συγχρόνως και την µουσική 

διδασκόνταν από τους διαπρεπείς Αιγυπτίους και επι πλέον την φιλοσοφία µε 

σύµβολα , η οποία επιδεικνύεται µε ιερογλυφικά γράµµατα. Την άλλη εγκύκλιο 

παιδεία του την δίδασκαν Έλληνες στην Αίγυπτο επειδή ήταν βασιλόπαιδο, και τα 

οποία ο Φίλων στον βίο του Μωϋσή ιστορεί, µάθαινε δε και τα γράµµατα των 

Ασσυρίων και από τους Χαλδαίους και τους Αιγυπτίους την ουράνια επιστήµη, όπως 

φέρεται και στις Πράξεις των Αποστόλων «τόσα πράγµατα ότι εκπαιδεύτηκε από 

τους Αιγύπτιους». Και ο Ευπόλεµος στο έργο του περί των βασιλέων των Ιουδαίων, 

ισχυρίστηκε ότι πρώτος σοφός έγινε στην γραµµατική και ότι την παρέδωσε πρώτα 

στους Ιουδαίους, από αυτούς την παρέλαβαν οι Φοίνικες και από αυτούς οι 

Έλληνες.». 

 

 Ο Μωϋσής διδάχτηκε την γραµµατική, που την παρέδωσε στους Φοίνικες και 

αυτοί στους Έλληνες. Τι άλλο από Ελληνική γραµµατική ήταν αυτή; Αυτή λοιπόν 

διδάχτηκε στον Μωϋσή από ποιόν; δεν αναφέρεται. Ήταν ο Απόλλωνας που 

κατέβηκε από τις κοινότητες του διαστήµατος, έγινε αρχιερέας µε τον Μωϋσή στην 

Σαϊδα της Αιγύπτου και ανήκε στην οµάδα Έψιλον, ενώ ο Μωϋσής ανήκε στην 

συνεργαζόµενη οµάδα ∆έλτα. Αλλά και την εγκύκλιο παιδεία στην Σαϊδα δίδασκαν 

Έλληνες ιερείς. Τι άλλο από και φιλοσοφία ήταν η εγκύκλιος παιδεία, που δεν µπορεί 

να γραφεί µε ιερογλυφικά. Συνεπώς η βίβλος (η πεντάτευχος) πρώτα γράφηκε στα 

Ελληνικά από τον Μωϋσή, που αφού γνώρισε τα Ασσυριακά και τα Χαλδαϊκά, 
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προφανώς έγινε γενάρχης της Αραµαϊκής γλώσσας, στην οποία κατά ικασία 

µεταφράστηκε η βίβλος µετά την αιχµαλωσία στην Βαβυλώνα. Και επί Πτολεµαίου 

το 270 π.Χ. µεταφράστηκε στην Ελληνική των χρόνων αυτών (επί Μωϋσή ήταν 

προοµηρική η Ελληνική γλώσσα). 

 Σηµειώνουµε ότι οι Έλληνες ιερείς παρέδωσαν την Ελληνική γλώσσα σε 

Εβραίους, αυτοί σε Φοίνικες και αυτοί στους Έλληνες; Οι Έλληνες ιερείς δεν 

µπορούσαν να παραδώσουν την Ελληνική γλώσσα απ’  ευθείας σε Έλληνες, όπως 

Κρήτες και Μυκηναίους ή άλλους;  

 Αλλά και αν η φιλοσοφία ήταν γραµµένη µε ιερογλυφικά, δεν µπορούσε να τα 

κάνει χρήση ο Μωϋσής, που έγραψε στην Ελληνική γλώσσα. Να τι ο Ιουστίνος 

αναφέρει7: 

 

 «Αστρονοµία δε, και αστρολογία, και γεωµετρία, παρ’ Αιγυπτίοις τότε χυδαία τε, 

και πεζά και αγοραία µαθήµατα λελόγιστο. Τίµια δε ήν παρ’  αυτοίς τα ιερογλυφικά 

καλούµενα, τα τε εν τοις αδύτοις ου τοις τυχούσιν, αλλά τοις εγκρίτοις παραδιδόµενα. 

΄Ων ο προφήτης ει και την είδησιν έσχεν, αλλ’  ουκέτι και την χρήσιν….».  

 

 «Υπολογίζονταν τότε σαν χυδαία και πεζά και αγοραία µαθήµατα η 

Αστρονοµία και η Αστρολογία στους Αιγυπτίους. Τίµια σε αυτούς ήταν τα 

ιερογλυφικά και τα οποία δεν παραδίδονταν σε τυχαίους, αλλά σε έγκριτους. Των 

οποίων (ιερογλυφικών) και αν και γνώση είχε ο προφήτης, όµως όχι πλέον και την 

χρήση…..».  

 

 Συµπεραίνεται ότι ο Μωϋσής έµαθε και έγραψε  στην Ελληνική γλώσσα που 

δίδασκαν Έλληνες ιερείς στην Σαϊδα (ήταν προοµηρική γλώσσα) και την φιλοσοφία 

και τις άλλες επιστήµες, που ο Απόλλων κατέβηκε από το διάστηµα να εξηγήσει. 

Πρέπει να γνωρίζετε, ότι η γνώση που δεν διδάσκεται για πολύ καιρό, όπως οι 

επιστήµες µετά από την παγκόσµια καταστροφή το 9000 π.Χ., ξεχνιούνται και δεν 

γίνονται καταληπτές. Κλασσικό παράδειγµα, η φιλοσοφία που σταµάτησε να 

διδάσκεται όταν ο Ιουστινιανός έκλεισε τις φιλοσοφικές σχολές, αλλά και η 

Τουρκοκρατία έσβησε κάθε επιστηµονική πνοή, µετά δεν έγινε καταληπτή και 

χρειάζεται η δική µας παρεµβολή (του συγγραφέα), να εξηγήσει την γνώση αυτή.  Ο 

                                                
7
 Ιουστίνου, «Αποκρίσεις προς Ορθοδόξους» ΚΕ 
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συγγραφέας , από µικρός µάθαινε µόνος του και χωρίς δασκάλους πολλές φορές. Ο 

Απόλλων κατέβηκε από τις κοινότητες του διαστήµατος να διδάξει τι ήταν ξεχασµένο 

και δείτε αυτό το χωρίο για το τι ήταν οι ουράνιοι8: 

 

 «ο µεν δη µέγας εν τω ουρανώ Ζεύς πτηνόν άρµα ελαύνων» 

 

 «ο µεν λοιπόν µέγας Ζεύς, τον ουρανό διασχίζει µε ιπτάµενο άρµα» 

 

 Τι άλλο από εξωγήϊνους πρόκειται; ∆είτε όµως αυτό το χωρίο του Ιουστίνου 

που παραθέτουµε αµέσως , για να διαπιστώσετε αυτό που αναφέραµε παραπάνω, ότι 

πριν την γένεση του χοϊκού ανθρώπου, υπήρχαν οι άνθρωποι που επονοµάστηκαν 

θεοί και που µε γενετικά πειράµατα έφτιαξαν τον χοϊκό9
:    

  

 «και περί ανθρώπου δε οµοίως, πρότερον µεν ονόµατος µέµνηται Μωϋσής, είτα 

µετά τα πολλά των κτισµάτων περί πλάσεως ανθρώπου πεποίηται µνήµην, ούτω λέγων. 

«και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, χουν από γης λαβών». Ωήθη γουν τον  µεν 

πρότερον ονοµασθέντα άνθρωπον προϋπάρχειν του γενοµένου, τον δε εκ της γης 

πλασθέντα ύστερον κατά το προϋπάρχον είδος γεγενήσθαι.». 

 

 «και για τον άνθρωπο όµοια, πιο πριν έκανε µνεία ο Μωϋσής, έχει κάνει 

µνήµη για την πλάση του ανθρώπου έπειτα (από την γένεση) των πολλών κτισµάτων, 

αφού είπε τα εξής: «και εποίησε ο Θεός τον άνθρωπο αφού έλαβε χώµα από την γη». 

Θεώρησε λοιπόν, τον άνθρωπο που έτσι ονοµάστηκε πιο πρίν και προϋπάρχει αυτού 

που έγινε, ύστερα από το είδος αυτό που προϋπήρχε, ότι γεννήθηκε (ο χοϊκός).». 

 

 Πάλι και σχετικά µε τα παραπάνω, ο Πλάτων αναφέρει10
: 

  

 «Θεοί θεών, ών εγώ δηµιουργός  πατήρ τε έργων, δι’ εµού γενόµενα άλυτα εµού 

γε µη θέλοντος…..  

ίνα ουν θνητά τε ή το τε παν τόδε όντως άπαν ή, τρέπεσθε κατά φύσιν υµείς επί την των 

ζώων δηµιουργίαν, µιµούµενοι την εµή δύναµιν περί την ηµετέραν γένεσιν… το δε 

                                                
8
 Ιουστίνου, «Λόγος Παραινετικός προς Έλληνας» 

9
 Ιουστίνου, «Λόγος Παραινετικός προς Έλληνας», 30 

10
 Πλάτωνος «Τίµαιος», 41 a 
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λοιπόν υµείς, αθανάτων θνητόν προσυφαίνοντες, απεργάζεσθε ζώα και γεννάτε τροφήν 

και διδόντες αυξάνετε και φθίνοντα πάλιν δέχεσθε…. 

Συστήσας δε το παν διείλεν ψυχάς ισαρίθµους τοις άστροις, ένειµέν θ’  εκάστην προς 

έκαστον, και εµβιβάσας ως ες όχηµα, την του παντός φύσιν έδειξεν , νόµους τε τους 

ειµαρµένους είπεν αυταίς, ότι γένεσις πρώτη µεν έσοιτο τεταγµένη µία πάσιν, ίνα µη τις 

ελατοίτο υπ’ αυτού, δέοι δε σπαρείσας αυτάς εις τα προσήκοντα εκάσταις έκαστα 

όργανα χρόνων κρείτον τούτου είη γένος ό και έπειτα  κεκλήσοιτο , ανήρ. Οπότε δη 

σώµασιν εµφυτευθείεν εξ ανάγκης, και το µεν προσίοι, το δ’ απίοι του σώµατος 

αυτών… 

 και τον µεν ευ ποι προσήκοντα χρόνον βιούς, πάλιν εις την του συνόµου πορευθείς 

οίκησιν άστρου, βίον ευδαίµονα έξοι, σφαλείς δε τούτων εις γυναικός φύσιν ευ τη 

δευτέρα γενέσει µεταβαλοί….. 

διαθεσµοθετήσας δε πάντα αυτοίς ταύτα, ίνα της έπειτα είη κακίας εκάστων αναίτιος, 

έσπειρεν τους µεν εις την γην, τους δ’ εις την σελήνην, τους δ’ εις τάλλα όσα όργανα 

χρόνου. Τον δε µετά τον σπόρον τοις νέοις παρέδωκεν θεοίς σώµατα πλάττειν θνητά, το 

τα’ επίλοιπον, όσον έτι ήν ψυχής ανθρωπίνης δέον προσγενέσθαι, τούτο και πανθ’ όσα 

ακόλουθα εκείνοις απεργασαµένους άρχειν, και κατά δύναµιν ότι κάλλιστα και άριστα 

το θνητόν διακυβερνάν ζώον, ότι µη κακών αυτό εαυτώ γίγνοιτο αίτιον ». 

 

 «Θεοί θεών των οποίων εγώ είµαι δηµιουργός και πατέρας έργων, διά µέσου 

εµού έγιναν άλυτα αφού δεν ήθελα εγώ….. 

για να είναι και θνητά και το παν αυτό εδώ πράγµατι όλο να είναι (θνητό), έχετε 

τρέψει στην φύση εσείς (σ.σ. οι θεοί, να είναι θνητά) την δηµιουργία των ζώων, και 

που µιµηθήκατε την δική µου δύναµη γύρω από την δική σας γένεση…  

το λοιπόν δε εσείς αφού υφαίνατε στους αθάνατους τα θνητά, επεξεργαστήκατε τα 

ζώα και δηµιουργείτε τροφή (σ.σ. που δίδετε στα ζώα) και να τα µεγαλώνετε και να 

πεθαίνουν πάλι δέχεστε… 

Αφού συνέστησε (σ.σ. ο Θεός) δε ψυχές ισάριθµες µε τα άστρα, το παν έτσι 

προχώρησε και διένειµε σε κάθε ένα µία, και αφού επιβίβασε σαν σε όχηµα, έδειξε 

την φύση του παντός και αποκάλεσε αυτές (τις ψυχές) µοιραίους νόµους, γιατί θα 

γινόταν η πρώτη γένεση µία σε όλα, για να µην µπορούσε ελαττωθεί κανείς από 

αυτόν (τον Θεό) , έπραξε ώστε να σπείρει αυτές (τις ψυχές) στα πρέποντα όργανα για 

κάθε µία , να δηµιουργήσει µέσα στους χρόνους το θεοσεβέστατο (είδος) των ζώων 

(τους θεούς δηλαδή), και η φύση αυτή (το είδος αυτό) να γίνει το καλύτερο γένος, το 
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οποίο κλήθηκε άνδρας έπειτα.  Οπότε λοιπόν να εµφυτεύσει τα σώµατα από ανάγκη 

(σ.σ. στις ψυχές) και το µεν να φέρει το δε να πάρει από αυτές το σώµα….  

Και άλλος µεν αφού έζησε καλά και όσο χρόνο του άρµοζε, πάλι στην σύννοµο 

οίκηση άστρου αφού πορεύτηκε, ήθελε έχει βίο ευδαίµονα και συνηθισµένο, αφού δε 

έσφαλε σε αυτούς, δηλαδή που ήθελε να µεταβάλλει στην δεύτερη γένεση προς την 

φύση της γυναίκας…. 

Αφού δε κανόνισε όλα αυτά σε αυτούς, για να είναι αναίτιος καθενός  της κακίας 

όποιας ήθελε γίνει, έσπειρε άλλους µεν στην γη, άλλους στην σελήνη ,άλλους σε όλα 

τα άλλα άστρα, όσα είναι όργανα του χρόνου (ο χρόνος είναι αιώνας που 

δηµιούργησε ο ένας Θεός). Έπειτα από την σπορά (γένεση) των νέων θεών, τους 

παρέδωσε να πλάθουν θνητά σώµατα (ανθρώπους) και το λοιπόν, όσο επί πλέον ήταν 

πρέπον να προσδώσουν ψυχή ανθρώπινη, αυτό και όλα όσα ακολούθησαν σε 

εκείνους να επεξεργαστούν να άρχουν και κατά δύναµη και πολύ καλά και άριστα να 

διακυβερνούν τον άνθρωπο, επειδή  αυτός δεν µπορούσε να γίνει αίτιο κακών στον 

εαυτό του. .». 

 

 Ο Θεός δηµιούργησε ανθρώπους- θεούς µέσα στο σύµπαν (νοµίζουµε ότι από 

την γη αποίκησαν το σύµπαν), που ήταν άνδρες στην πρώτη γένεση και στην δεύτερη 

γένεση δηµιούργησε τις γυναίκες και έσφαλε προς τους άνδρες. Θυµηθείτε ότι στην 

γένεση κατηγορήθηκε η γυναίκα, ότι παρασύρθηκε από τον όφη- Σατανά –Εωσφόρο, 

τους εκπεσµένους στο διάστηµα µετά την δεύτερη γένεση, και ώθησε τον ∆άµνωνα-

Αδάµ άνθρωπο πλασµένο χοϊκό, σε πτώση. 

 Την ζωή που πλάστηκε πάνω στην γη, ακολούθησαν καταστροφές. Ο 

Ασσύριος  Τατιανός αναφέρει11
: 

 

 «όθεν ει µετά τον Ίναχον αι διαφανέστεραι πράξεις παρ’ Έλλησιν ανεγράφησαν 

τε και γινώσκονται, δήλον ως µετά Μωϋσέα. Κατά  µεν γαρ Φορωνέα τον µετ’ Ίναχον 

µνηµονεύεται παρ’ Αθηναίοις Ώγυγος, εφ’ ού κατακλυσµός ο πρώτος. Κατά δε 

Φόρβαντα Ακταίος, αφ’ ού Ακταία η Αττική. Κατά δε Τριόπαν Προµηθεύς και 

Επιµηθεύς και Άτλας και ο διφυής Κέκροψ και η Ιώ. Κατά δε Κρότωπον η επί 

Φαέθονος εκπύρωσις και η επί ∆ευκαλίωνος εποµβρία.». 
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 «από όπου και εάν και αναγράφησαν και γνωρίζονται µετά τον Ίναχο, οι 

επιφανέστερες πράξεις γύρω από τους Έλληνες, είναι φανερό ότι είναι µετά 

κατώτερες από) τις πράξεις του Μωϋσή. Επειδή κατά τον Φορωνέα τον ύστερο του 

Ινάχου, µνηµονεύεται στους Αθηναίους ο Ώγυγος, επί του οποίου έγινε ο πρώτος 

κατακλυσµός. Κατά δε τον Φόρβαντα µνηµονεύεται ο Ακταίος, από τον οποίο 

ονοµάστηκε Ακταία η Αττική. Κατά δε τον Τρόπα, µνηµονεύεται ο Προµηθέας και ο 

Επιµηθέας και ο Άτλαντας και ο Κέκροπας που έχει δύο φύσεις και η Ιώ. Κατά δε τον 

Κρότωπο µνηµονεύεται η επί του Φαέθωνος εκπύρωση (πυρηνικός πόλεµος;) και η 

επί του ∆ευκαλίωνος βροχή (κατακλυσµός). 

 

 Αναµφισβήτητα οι κατακλυσµοί και οι πυρηνικές καταστροφές, κατάστρεψαν 

επανειληµµένα τον χοϊκό άνθρωπο, που αναζητά πλέον την µαταίωση της επόµενης 

πυρηνικής καταστροφής. Μετά το γένος των θεών-ανθρώπων, τέσσερις πολιτισµοί 

χοϊκών ανθρώπων καταστράφηκαν και τώρα είµαστε στον πέµπτο. 

 Αλλά αφού αναφερθήκαµε στην καταγωγή και ιστορία του ανθρώπου και 

προφανώς της φιλοσοφίας που δόθηκε στους ανθρώπους από το διάστηµα, ας 

εισέλθουµε σ’ αυτή. 

 

   Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΜΩΫΣΗ 

 

Ό Ιουστίνος αναφέρει12
:  

 

«και Πλάτων δε µετά τον Θεόν και την ύλην, το είδος τρίτην αρχήν είναι λέγων, 

ουκ άλλοθέν πόθεν, αλλά παρά Μωϋέως την πρόφασιν ειληφώς φαίνεται, το µεν του 

είδους όνοµα από των Μωϋσέως µεµαθηκώς ρητών, ου διδαχθείς δε τηνικαύτα παρά 

των ειδότων, ότι ουδέν εκτός της µυστικής θεωρίας την υπό του Μωϋσέως ειρηµένην, 

σαφώς γινώσκειν εστί δυνατόν.». 

 

« και ο Πλάτων µετά τον Θεό και την ύλη, αφού είπε ότι είναι τρίτη αρχή η 

ιδέα (το είδος), όχι από κάπου αλλού, αλλά φαίνεται ότι πήρε αυτά που προείπε ο 

Μωϋσής, αφού έµαθε το µεν όνοµα του είδους από τα λεγµένα του Μωϋσή, του 
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οποίου αφού διδάχτηκε αυτά από τους ειδήµονες, τίποτε άλλο από την µυστική 

θεωρία που λέχτηκε από τον Μωϋσή, είναι δυνατό να γνωρίζει µε σαφήνεια.». 

 

Ο Μωϋσής κατά τον Ιουστίνο διατύπωσε µυστικές θεωρίες, ότι και µετά ο 

Πλάτων υποστήριξε, ότι αρχές είναι ο Θεός , η ύλη και η ιδέα (δηλαδή ότι προ-

ϋπάρχουν). Για την αλληλουχία Μωϋσή και Πλάτωνα ,να τι ο Κλήµης αναφέρει13
: 

 

«Νουµήνιος δε ο Πυθαγόρειος φιλόσοφος άντικρυς γράφει, «τι γάρ εστι Πλάτων 

ή Μωϋσής αττικίζων;».». 

 

«Ο Νουµήνιος δε οφιλόσοφος ο Πυθαγόρειος απεναντίας γράφει, «γιατί τι 

άλλο είναι ο Πλάτων από τον Μωϋσή που Αττικίζει;».». 

 

Θα δούµε δηµοσιευµένες θέσεις του Μωϋσή , θέσεις που ασφαλώς 

αντανακλούν την µυστική θεωρία του και τι αυτές σηµαίνουν. Ο Μωϋσής αναφέρει14
: 

 

 «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.». 

 

 «Αρχικά εποίησε ο Θεός τον ουρανό και την γη, η δε γη ήταν αόρατη και 

ακατασκεύαστη και σκότος σκέπαζε την άβυσσο. Και πνεύµα Θεού  περιφέρονταν 

πάνω από τα ύδατα.». 

 

 Σηµειώνουµε ότι οι εβδοµήκοντα που µετέφρασαν την βίβλο στην Ελληνική, 

απέδωσαν τον πληθυντικό όρο Ελωχείµ σαν θεό (ενικός Ελωάχ). Ο Τρεµπέλας στην 

∆ογµατική αναφέρει ότι στην βίβλο ο όρος Ελωχείµ άλλοτε αναφέρεται στο θεό, 

άλλοτε στους αγγέλους και άλλοτε στους ανθρώπους (τον ονοµάζει πληθυντικό 

µεγαλοπρέπειας).. 

 Στεκόµαστε στον όρο «εποίησεν» που αναφέρει η βίβλος και θυµηθείτε ότι 

αναφέρεται η φράση «εν αρχή εποίησε(α;)ν Ελωχείµ ουρανόν και γην». Θα  πάµε 
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 Κλήµεντος Αλεξανδρέως, «Σρωµατείς» XXII,33 
14

 Μωϋσέως «Γένεσις», Α 
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στον φιλόσοφο Ιουστίνο, που θα διευκρινίσει την διαφορά µεταξύ του όρου εποίησε 

και δηµιούργησε. Αναφέρει15
: 

 

 «Αναγκαίον οίµαι και τούτον προσέχειν τον νουν, ότι ουδέ ποιητήν αυτόν ο 

Πλάτων, αλλά δηµιουργόν ονοµάζει θεών, καίτοι πολλοίς διαφοράς εν τούτοις ούσης 

κατά την αυτού Πλάτωνος δόξαν. Ο µεν γαρ ποιητής, ουδενός ετέρου  προσδεόµενος, 

εκ της αυτού δυνάµεως και εξουσίας ποιεί το ποιούµενο. Ο δε δηµιουργός, την της 

δηµιουργίας δύναµιν εκ της ύλης ειληφώς, κατασκευάζει το γινόµενον. Αλλ’ ίσως τινές, 

την της πολυθεότητος δογµάτων αποστήναι, µη βουλόµενοι, αυτόν τον δηµιουργόν τοις 

δηµιουθργηθείσι θεοίς ταυτ’  ειρηκέναι φήσουσιν..… Ώστε µάτην ο Πλάτων αδύνατα 

χαρίζεσθαι των κατ’ αυτόν δηµιουργόν, τους άπαξ, διά το εξ ύλης γεγενήσθαι, φθαρτούς 

και αυτούς γενοµένους, αύθις δι’ αυτού αφθάρτους και αλύτους επαγγελόµενος έσεσθαι. 

Την γαρ της ύλης δύναµιν, αγέννητον και ισόχρονον και ηλικιώσιν κατά την αυτού 

δόξαν του δηµιουργού ούσαν, αντιστατείν εικός τη αυτού βουλήσει.» 

 

«Νοµίζω ότι είναι αναγκαίο και αυτόν να προσέξουµε τον νου, γιατί ούτε 

ποιητή αυτόν ο Πλάτων ονοµάζει, αλλά δηµιουργό θεών, καίτοι υπάρχει µεγάλη 

διαφορά σε αυτά (ποιητής- δηµιουργός) κατά την θεωρία του Πλάτωνα. Γιατί ο µεν 

ποιητής , αφού δεν έχει ανάγκη κανενός, από την δική του δύναµη και εξουσία ποιεί 

ότι ποιεί. Ο δε δηµιουργός, αφού πήρε την δύναµη της δηµιουργίας από την ύλη, 

κατασκευάζει αυτό που γίνεται. Αλλά ίσως µερικοί που δεν θέλουν να 

αποµακρυνθούν από τα δόγµατα της πολυθεϊας , ισχυρίζονται ότι αυτός ο δηµιουργός 

αυτά να έχει πει στους δηµιουργηµένους θεούς….Ώστε µάταια ο Πλάτων να χαρίζει 

ότι έχει αδυναµία να δηµιουργήσει µε ίδια δύναµη ο κατ΄αυτόν δηµιουργός, αυτών 

που δηµιουργήθησαν, τους (θεούς) µία φορά (έχει ανάγκη), επειδή γεννήθηκαν από 

την ύλη, φθαρτοί και αυτοί έγιναν, αµέσως διά µέσου του Θεού και όρισε αυτοί να 

γίνουν άφθαρτοι και άλυτοι. Γιατί την δύναµη της ύλης , που είναι αγέννητη και 

ισόχρονη και ίδιας ηλικίας της θεωρίας του δηµιουργού , ότι αντιστέκεται φυσικά 

προς την θέληση αυτού.» 

 

Ο Ιουστίνος αντιδιαστέλλει τον ποιητή και τον δηµιουργό και ο ποιητής δεν 

έχει ανάγκη κάποιου άλλου για να ποιήσει, ενώ ο δηµιουργός έχει ανάγκη της 
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προυπάρχουσας ύλης ή κατά τον Πλάτωνα των θεών που ποίησε, για να 

δηµιουργήσει.  

Πάµε τώρα στην Γένεση του Μωϋσή, που ορίζει ότι η γη ήταν αόρατη και 

ακατασκεύαστη. Προϋποθέτει ότι η ύλη (γη) προϋπήρχε! Αλλά ας δούµε στην Γένεση 

τον Μωϋσή που αναφέρει16
: 

 

«ποιήσωµεν άνθρωπον κατ’  εικόνα ηµών και κατ’ οµοίωσιν…» 

 

 «ας ποιήσουµε τον άνθρωπο, όπως είναι η εικόνα µας και οµοίωσή µας». 

 

 Ο Μωϋσής χρησιµοποιεί πληθυντικό, ο Θεός  αναφέρεται στον πληθυντικό, 

ας ποιήσουµε, τι άλλο από ότι διά µέσου των θεών που ποίησε και µε αυτούς, ποιεί 

τον άνθρωπο. Σηµειώνουµε ότι η µετάφραση δεν πρέπει να αποδόθηκε σωστά και 

αντί του ποιώ έπρεπε να χρησιµοποιηθεί το δηµιουργώ. 

 Η σύγχρονη θεολογία δέχεται ότι το ποιήσωµεν αναφέρεται στα τρία 

πρόσωπα του τριαδικού θεού. Ο Μωϋσής βέβαια δεν γνώριζε την θεωρία του 

τριαδικού θεού, που πολύ αργότερα, ο Ιωάννης ο θεολόγος κατωχύρωσε 

αξιοποιώντας ρήσεις του Ιησού. Επισηµαίνουµε ότι ο Μωϋσής αναφέρει ότι Πνεύµα 

Θεού επιφέρονταν επάνω του ύδατος, που σαφώς δεν εννοείται το Πνεύµα σαν 

πρόσωπο, αλλά σαν ιδιότητα του Θεού, που ο Ιουστίνος τον αποκαλεί και νου. 

 

   Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ 

 

 Θα διερευνήσουµε την θεωρία του Πλάτωνα, που υποστηρίχτηκε από τους 

Ιουστίνο και Κλήµεντα τον Αλεξανρέα, ότι µυήθηκε στην µυστική θεωρία του 

Μωϋσέως. Αναφέρει17
:  

 

 «Έστιν ουν δη κατ’ εµήν δόξαν πρώτον διαιρετέον τάδε. Τι το όν αεί, γένεσιν δε 

ουκ έχον, και τι το γινόµενον µεν αεί, όν δε ουδέποτε; το µεν δη νοήσει µετά λόγου 

περιληπτόν, αεί κατά ταυτά ον, το δ’ αυ δόξη µετ’ αισθήσεως αλόγου δοξαστόν, 

γενόµενον και απολλύµενον, όντως δε ουδέποτε όν. παν δε αυ το γιγνόµενον, υπ’ αιτίου 

τινός εξ ανάγκης γίγνεσθαι. Παντί γαρ αδύνατον χωρίς αιτίου γένεσις σχειν. Ότου µεν 
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ουν αν ο δηµιουργός προς το κατά ταυτά έχων βλέπων αεί, τοιούτω τινί προσχρώµενος 

παραδείγµατι, την ιδέαν και δύναµιν αυτού, απεργάζηται, καλόν εξ ανάγκης ούτως 

αποτελείσθαι παν. Ου δ’ αν εις γεγονώς γεννητώ παραδείγµατι προσχρώµενος, ου 

καλόν. Ο δη πας ουρανός, ή κόσµος ή και άλλο ότι ποτέ, ονοµαζόµενος µαλιστ’ αν 

δέχοιτο, τουθ’ υµίν  ονοµάσω σκεπτέον δ’ ουν περί αυτού πρώτου, όπερ υπόκειται περί 

παντός εν αρχή δειν σκοπείν, πότερον ήν αεί, γενέσεως αρχήν έχων ουδεµίαν, ή 

γέγονεν, απ’ αρχής τινός αρξάµενος. Γέγονεν.  

 

 «Υπάρχουν λοιπόν αυτά στην θεωρία µου πρώτα να διαιρέσουµε. Κάτι αιώνιο 

είναι το όν, που δεν έχει γένεση, και κάτι που γίνεται µεν πάντοτε, δεν είναι ποτέ ον. 

Το µεν (ον) περιλαµβάνει και νόηση, παντοτινό είναι όν σύµφωνα µε αυτά, αυτό δε 

πάλι που θεωρούµε µε άλογη αίσθηση και είναι εξεταζόµενο, που γίνεται και χάνεται 

(το υλικό σώµα), πραγµατικά δε ποτέ δεν είναι όν. Κάθε τι δε πάλι που γίνεται, 

γίνεται από κάποιο αίτιο και από ανάγκη. Γιατί το κάθε τι εναι αδύνατο να έχει 

γένεση χωρίς κάποιο αίτιο και ανάγκη. Από όπου µεν λοιπόν ο δηµιουργός µπορεί να 

διάκειται προς αυτά και να βλέπει πάντοτε, και αφού χειρίζεται κάποιο τέτοιο 

παράδειγµα, απεργάζεται την ιδέα και την δύναµη αυτού, και καλό από ανάγκη έτσι 

αποτελείται το παν. Ούτε θα µπορούσε να πραγµατοποιήσει κάτι µη καλό, 

χρησιµοποιώντας στο γεννητό κάποιο παράδειγµα (επεξεργαζόµενος την ιδέα του και 

την δύναµή του). Ο ουρανός όλος λοιπόν, ή ο κόσµος, ή κάτι άλλο ποτέ αν µπορούσε 

να δεχτεί να ονοµάζεται έτσι µάλιστα, αυτό εµείς πρέπει να σκεφτούµε να 

ονοµάσουµε πρώτο λοιπόν, το οποίο ακριβώς πρέπει να εξετάσουµε ότι υπόκειται το 

παν, ποιο από τα δύο , ήταν παντοτινό και δεν είχε καµία γένεση , ή έχει γίνει αφού 

άρχισε (ο Θεός) από κάποια αρχή. Έχει γίνει.». 

 

  ∆ιαπιστώνουµε ότι τον αγέννητο Θεό καλεί ον και όχι ων ο Πλάτωνας  και 

ότι ο κόσµος έγινε µε σχέδιο και από κάποια ιδέα και ότι ο κόσµος είναι γεννηµένος 

(γέγονεν).  ∆είτε όµως αυτό το κοµµάτι, αποκαλεί τον Θεό ποιητή γεννηµένης ύλης, 

αναφέρει18
:     
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 «Σωµατοειδές δε δη και ορατόν απτόν τε δει το γενόµενον είναι, χωρισθέν δε 

πυρός ουδέν αν ποτε ορατόν γένοιτο, ουδέ απτόν άνευ στερεού, στερεόν δε ουκ άνευ 

γης. Όθεν εκ πυρός και γης το του παντός αρχόµενος συνιστάναι σώµα ο θεός εποίει.». 

 

 «Σωµατοειδής και απτός και ορατός (ο κόσµος) πρέπει να είναι αυτό που 

γίνεται, όταν δε χωρισθεί από την φωτιά, τίποτε και ποτέ δεν µπορεί να γίνει ορατό, 

ούτε απτό χωρίς κάποιο στερεό µπορεί να γίνει, στερεό χωρίς γη. Από όπου από 

φωτιά και γη αφού άρχισε να συνιστά ο Θεός το παν, το ποιούσε.». 

 

 Από την σύσταση του κόσµου άρχισε ο Θεός και ποίησε την ύλη. Ο Πλάτων 

χρησιµοποιεί το ποιεί ο Θεός από το µηδέν, ενώ ο δηµιουργός δηµιουργεί διά µέσου 

άλλων την ύλη, η οποία προϋπάρχει. Αµφιταλαντεύεται ο Πλάτων µεταξύ γεννητής 

ύλης και Θεού ποιητή και από την άλλη µεριά, Θεού δηµιουργού που πλάθει την 

προϋπάρχουσα ύλη , διά µέσου των θεών που γέννησε και του χρόνου, που είναι ένας 

και ο µοναδικός αιώνας (έτσι τον αποκαλεί). ∆είτε19
: 

 

 «ως δε κινηθέν αυτό και ζων ενόησεν των αϊδίων θεών γεγονός άγαλµα ο 

γεννήσας πατήρ, ηγάσθη τε και ευφρανθείς έτι δη µάλλον όµοιον προς το παράδειγµα 

επενόησεν απεργάσασθαι. Καθάπερ ουν αυτό τυγχάνειν ζώον αϊδιον ον, και τόδε το παν 

ούτως εις δύναµιν επεχείρησε τούτον αποτελείν. Η µεν ουν του ζώου φύσις ετύγχανε 

ούσα αιώνιος, και, τούτο µεν δη του γεννητού παντελώς προσάπτειν ο ως ήν δυνατόν. 

Εικώ δε επενόει κινητόν τινά αιώνος ποιήσαι, και διακοσµών άµα τον ουρανόν ποιεί 

µένοντος αιώνος εν ενί κατ’ αριθµόν ιούσαν αιώνιον εικόνα, τούτον ον δη χρόνον 

ωνοµάκαµεν. Ηµέρας γαρ και νύκτας και µήνας και ενιαυτούς, ουκ όντας περί ουρανόν 

γενέσθαι, τότε άµα εκείνω συνισταµένω την γένεσιν αυτών µηχανάται. Ταύτα δε πάντα 

µέρη του χρόνου, και το τα’ ην το τα’ έσται χρόνου γεγονότα είδη, ά δη φέροντες 

λανθάνοµεν επί την αϊδιον ουσίαν ουκ ορθώς.». 

 

 «Όπως ότι κινήθηκε δε αυτό και ότι είναι ζωντανό, το επινόησε µε τους 

αιώνιους θεούς  ο πατέρας που τους γέννησε και έγινε άγαλµα, και ευχαριστήθηκε 

και αφού ευφράνθηκε ,επι πλέον λοιπόν περισσότερο , επινόησε να επεξεργασθεί 

όµοιο προς το παράδειγµα. Καθώς λοιπόν αυτό τυχαίνει να είναι ζώο αιώνιο ον (ο 
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Θεός), και αυτό ακριβώς το παν, επιχείρησε αυτό να έχει έτσι δύναµη. Η µεν λοιπόν 

φύση του ζώου τύχαινε να είναι αιώνια και αυτού µεν λοιπόν του γεννητού εντελώς 

να προσάψει (την αιωνιότητα) όπως ήταν δυνατό. Φυσικά επινόησε να ποιήσει 

κάποιο αιώνα µε κίνηση, και επένδυσε αυτόν στον ουρανό (την ύλη) και τον ποιεί, 

σταθερού του αιώνα και ένα στον αριθµό, να φέρει αιώνια εικόνα ο ουρανός και 

αυτόν (τον αιώνα) έχουµε ονοµάσει χρόνο. Γιατί µέρες και νύχτες και µήνες και έτη  , 

τα οποία δεν είχαν γίνει στον ουρανό, τότε συγχρόνως µε την σύσταση (του 

ουρανού), την γένεση αυτών µηχανάται. Αυτά δε όλα είναι µέρη του χρόνου και το 

παρελθόν και το µέλλον του χρόνου έχουν γίνει είδη, τα οποία τα φέρουµε και µας 

διαφεύγει λαθεµένα η αιώνια ουσία (του χρόνου). 

 

 ∆ιακρίνουµε ότι ο Πλάτων διατυπώνει ότι ο Θεός ποιεί τον αιώνα χρόνο και 

τον επενδύει στην γεννηµένη ύλη. Ο Θεός ποίησε από το µηδέν τον αιώνα χρόνο µε 

ουσία αιώνια. Η ύλη  έχει την αρχή της αφθαρσίας και φαίνεται αιώνια και αυτή, την 

οποία δηµιούργησε ο Θεός. Στην θεωρία µας, η υπερβατική ουσία που ταλαντώθηκε 

και παράχθηκε το «ίδιον», έχει ουσία την ουσία του αιώνα χρόνου. ∆είτε και αυτό το 

χωρίο για να σχηµατίσετε σφαιρική αντίληψη του τι πίστευε ο Πλάτων20
: 

 

 «…λέγει προς αυτούς ο τόδε το παν γεννήσας τάδε «θεοί θεών, ων εγώ 

δηµιουργός πατήρ τε έργων, δι’ εµού γενόµενα άλυτα εµού γε µη θέλοντος. Το µεν ουν 

δη δεθέν παν λυτόν, το γε µην καλώς αρµοσθέν και έχον ευ λύειν εθέλειν κακού.».». 

 

 «λέγει προς αυτούς, αυτός που γέννησε αυτό το παν, τα εξής, «θεοί θεών, των 

οποίων εγώ είµαι δηµιουργός και πατέρας αφού επεξεργάστηκα, διά µέσου εµένα 

αφού έγιναν άλυτα (αθάνατα), µη θέλοντας εγώ (να λυθούν). Αυτό µεν λοιπόν το παν 

που δέθηκε γίνεται λυτό, αυτό βέβαια που δεν αρµόστηκε καλά και που έχει το κακό, 

να λύω θέλω του κακού.».». 

 

 Οι Θεοί διά µέσου του Θεού έκτισαν τα πάντα µε την αρχή της αφθαρσίας. 

∆εν διευκρινίζεται από πού προέρχεται το κακό, αλλά ο Θεός µπορεί να λύει από το 

κακό. 
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    Ο ΣΙΜΩΝ Ο ΜΑΓΟΣ 

 

 Ο Ζωροαστρισµός προσπάθησε να διεισδύσει στον Ελληνικό χώρο και ο 

Πυθαγόρας θα επισκεφθεί την Περσία και θα µυηθεί στα µυστήρια του Μίθρα, αλλά 

και θα διδαχθεί τον δυϊσµό από τον φιλόσοφο Ζαράτα21
. Ο Πυθαγόρας θα διδάξει τον 

δυϊσµό στην σχολή του στην Ελέα και πιθανόν ο Εµπεδοκλής να µυήθηκε απ’ αυτόν. 

Ο Εµπεδοκλής θα διδάξει ότι αρχές είναι η φιλία (η αγάπη) και το νείκος (το µίσος) 

και θα αποδεχθεί τον δυϊσµό αφού και το νείκος είναι αρχή. Όµως αν και ο Πλάτων 

µυήθηκε στον δυϊσµό από τον Πυθαγόρειο Αρχύτα, εν τούτοις όπως εκφράζεται στον 

Τίµαιο δεν τον αποδέχεται, αφού υποστηρίζει ότι από ανάγκη το παν αποτελείται από 

καλό. Αλλά πάλι θα ταλαντευθεί και θα αναφέρει ότι ο Θεός µπορεί να λύει από το 

κακό που έχει η ύλη. Οι δυϊστές θεωρούν ότι η ύλη πλάστηκε από κάποιο κατώτερο 

θεό που έχει το κακό και ο κόσµος είναι ατελής και έχει το κακό όµοια. 

 Η φιλοσοφία θα περάσει από τον Αριστοτέλη που συνοψίζει τους αρχαίους 

προσωκρατικούς φιλοσόφους και θεµελιώνει την πλήρη επιστηµονική µέθοδο, ο 

Ελληνισµός θα αντέξει στην ανατολική πίεση του δυϊσµού και θα τον αποκρούσει. 

Όµως η επέλαση των Ρωµαίων, θα ανοίξει πύλη στην δυϊστική ανατολή.  

 Στα χρόνια που έζησε ο Ιησούς, πέντε Χριστοί αυτοαποκλήθηκαν, µεταξύ των 

οποίων είναι ο ίδιος ο Ιησούς, ο Ιούδας, ο ∆οσίθεος και ο Σίµων ο Μάγος.  Ο Κλήµης 

Ρώµης αναφέρει22
:  

 

 «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: 
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  «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.». 

 

 «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 
23

:  

 

 «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 αναφέρει24
: 

 

 «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 

                                                
23

 Κλήµεντος Ρώµης, «Οµιλία Ις΄» XV 
24

 Κλήµεντος Ρώµης, «Οµιλία Γ΄» ΙΙ 



 22

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 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 λέει25
 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.». 
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 «Γίνεται η πρώτη που άρχισε από τον Χριστό και µετά αίρεση του Σίµωνα του 

µάγου… Αποκαλούσε τον εαυτό του πατέρα στους Σαµαρείτες, στους Ιουδαίους 

έλεγε ότι είναι ο υιός που έπαθε χωρίς να πάθει. Αλλά φαινοµενικά (έπαθε)….  

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 Επιφάνιο26
:  

 

 «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 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 

                                                
26

 Επιφανίου, «Πανάριο», βιβλίο Α΄, 4, Κατά Σιµωνιανών 



 24

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 αναφέρει27
: 

 

 «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 διαβάλων τον κόσµο και σε κάποιους απάτη έκανε, σε αυτούς που απατήθηκαν 

από αυτόν. 

 

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 Ειρηναίος28
: 

 

        «Λέγουσι γαρ τινα είναι εν αοράτοις και ακατονοµάστοις υψώµασι τέλειον Αιώνα 

προόντα. Τούτον δε …και προπάτορα και Βυθόν καλούσιν… υπάρχοντα δε αυτόν 
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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.». 

 

         «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 συµπροβάλλεσθαι 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 κσαι την Ζωβή κσαι είναι ο πατέρας όλων των µελλόντων να γίνουν και 

αρχψή 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 



 26

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 

ο Θεός Λόγος σαρκώθηκε και ήταν ο Ιησούς.                           

 

 

 

 


