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     Η µεθοδευµένη αφέλεια και συσκότιση της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας που  (η 

αφέλεια) αγνόησε, βλέπετε ίσως όσα δεν φθάνει η αλεπού τα κάνει κρεµαστάρια , ο 

υποφαινόµενος την οδήγησε στο δικαιωµατικό άντρο της. Και µε τούτο το δοκίµιο θα 

προσθέσει στην καταξίωσή της, όσα ο Εβραίος και βλάκας και παιδοκτόνος 

αυτοκράτωρ Κων/νος και οι παραπλήσιοί του, κατέκαψαν επί ποινή θανάτου για να 

σβήσει την Ελληνική σκέψη, µην  η αυγή και η πνοή της γνώσης επιπλεύσει   και το 

γένος των Ελλήνων ξαναβρεί την αίγλη του πνεύµατος και της ηθικής, και 

οδηγήσει το γένος των ανθρώπων επί πηγάς υδάτων. 

 

                     ΤΙ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΣΟΥΪ∆Α (11
ος

 αιών) ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΦΕΑ 

 

     Το λήµµα Ορφεύς παρά τον Σουΐδα ,αναφέρει: «ότι επί παρά των Ιουδαίοις 

κριτών, καταλυθείσης της βασιλείας Αθηναίων, Ορφεύς εγνωρίζετο, σοφός άριστα 

γενόµενος και πολλά µυστήρια διδαχθείς. Φέρονται γαρ αυτού και περί θεογνωσίας 

λόγοι, εξ ων εισί ταύτας. Είπε γαρ, ότι εξ αρχής ανεδείχθη ο αιθήρ υπό του θεού 

δηµιουργηθείς, και εντεύθεν κακείθεν του αιθέρος ήν χάος, και νυξ φοβερά πάντα 

κατείχε και εκάλυπτε τα υπό του αιθέρα. Σηµαίνων την νύκταν προτερεύειν. Ειρηκώς 

ακατάληπτόν τινα και πάντων υπέρτατον είναι και προγενέστερον και δηµιουργόν 

απάντων τον τε υπέρτατον αιθέρα. Και την γην είπεν αόρατον. Έφησε δε ,ότι το φως 

ρήξαν τον αιθέρα, εφώτισεν την γην και πάσαν την κτίσιν, εκείνο ειπών το φως, το 

υπέρτατον απάντων, το απρόσιτον το πάντα περιέχον. Όπερ ονόµασε Βουλήν, Φως, 

Ζωήν. Ταύτα τα γ’  ονόµατα, µίαν δύναµιν απεφήνατο και έν κράτος του δηµιουργού 

πάντων και θεού επλάσθη και ψυχήν έλαβε λογικήν, ακολουθήσας τοις  Μωϋσέως…»    

 

      «Όταν καταλύθηκε το βασίλειο των Αθηναίων και στους Ιουδαίους ήταν οι 

κριτές, υπήρχε γνωστός Ορφέας, που έγινε άριστος σοφός και που διδάχτηκε πολλά 

µυστήρια. Γιατί φέρονται και λόγοι περί θεογνωσίας δικοί του, από τους οποίους και 



οι εξής: Είπε ότι από την αρχή αναδείχτηκε ο αιθέρας που δηµιουργήθηκε από τον 

θεό, και από δω και από κει από τον αιθέρα ήταν χάος, και φοβερή νύχτα κατείχε τα 

πάντα και εκάλυπτε τα κάτω από τον αιθέρα. Επισήµανε ότι προηγείται η νύχτα. 

Αφού είπε ότι κάποιος ακατάληπτος και πάντων υπέρτατος είναι και προγενέστερο 

και δηµιουργό των πάντων  τον υπέρτατο αιθέρα. Και είπε ότι η γη ήταν αόρατη. Είπε 

δε, ότι το φως διέρρηξε τον αιθέρα και φώτισε την γη, και όλη την κτίση, εκείνο δε 

είπε το φως, το υπέρτατο όλων, το απρόσιτο, που τα πάντα περιέχει. Το οποίο 

ονόµασε Θέληση και Φως και Ζωή. Αυτά τα τρία ονόµατα, είναι µία δύναµη και  ένα 

κράτος του θεού που δηµιούργησε τα πάντα από τα µη όντα (από το τίποτε) και 

παρήγαγε αυτά στα όντα και τα ορατά και τα αόρατα. Περί του γένους των ανθρώπων 

είπε, ότι και αυτό από τον δηµιουργό των όλων θεό πλάστηκε, και έλαβε λογική 

ψυχή, αφού ακολούθησε όσα ανάφερε ο Μωϋσής.»   

 

      ∆ιαπιστώνετε ότι ο Ορφέας γνώριζε το απρόσιτο φως που δηµιουργήθηκε από τον 

ακατάληπτο θεό. Αποφατική θεολογία (Ελληνική) και πριν τον Παρµενίδη και τον 

Πλάτωνα.  Αλλά ο αιθέρας είναι ο δηµιουργός (όχι ποιητής) των όλων .και το 

απρόσιτο φως διέρρηξε τον αιθέρα και φώτισε την γη και την κτίση. Αλλά κάνει 

µνεία περί θεού  δηµιουργού από τα µη όντα στο είναι να τα παράγει και αναρωτιέµαι 

αν υπάρχει κάτι από τα λίγα διασωθέντα φιλοσοφικά της χριστιανικής θεολογίας, που 

δεν τα είπαν πρώτοι οι αρχαίοι Έλληνες. Αλλά ακολούθησε τον Χαλδαίο Μωϋσή 

γύρω από την πλάση του γένους των ανθρώπων από τον θεό.  

      Από την λαίλαπα του ολοκαυτώµατος των Ελληνικών φιλοσοφικών έργων, 

διασώθηκαν έργα χριστιανών συγγραφέων, όπως του Κλήµεντος επισκόπου Ρώµης 

µετά τον Πέτρο (παρακαλώ σηµειώστε ότι ο ίδιος δεν αναφέρει τον Πέτρο πρώτο 

επίσκοπο Ρώµης, αλλά τον Λίνο), «ΟΜΙΛΙΑΙ» και στην ς΄ οµιλία θα βρείτε (έκδοση 

Αποστολικής ∆ιακονίας Εκκλησίας της Ελλάδος): 

     « (ο Αππίων µιλά στο Κλήµεντα κλπ) των πάλαι ανδρών οι σοφότατοι, πάσαν 

αλήθειαν αυτοί καµάτω µεµαθηκότες, τους αναξίους και µη ορεγοµένους θείων 

µαθηµάτων απεκρύψαντο την επιστήµην λαβείν. Ούτε γαρ από του Ουρανού και της 

µητρός αυτού Γης γεγόνασι παίδες δώδεκα, ως ο µύθος καταριθµεί. Άρρενες µεν , 

Ωκεανός, Κοίος, Κρίος, Υπερίων, Ιαπετός, Κρόνος. Θήλειαι δε, Θεά, Θέµις, 

Μνηµοσύνη, ∆ηµήτηρ, Τηθύς, Ρέα. Ούτε τη εξ αδάµαντος άρπη τα αιδοία Κρόνος 

Ουρανού του πατρός εκτεµών, ως φατέ, εις βυθόν απέρριψεν. Αλλ’ ουδ’ εξ Ουρανού 

σταγόνων ρυέντος αίµατος η Αφροδίτη εγένετο. Ουδ’ αυ διά τινα Προµηθέως θεσµόν 



δεδιώς, µήποτε εξ αυτού γεννηθέν βρέφος, γενναιότερον αυτού γενόµενον, αφέληται 

αυτόν της βασιλείας. Ου τον Ποσειδώνα δεύτερον γεννήσας οµοίως κατέπιεν. Ου µετά 

τούτους τον ∆ία γεννηθέντα η µήτηρ κατακρύψασα η Ρέα απαιτήσαντι τω Κρόνω 

καταπιείν λίθον αντέδωσεν……..»     

 

     «Οι σοφότατοι από τους παλαιούς άνδρες, που έχουν µάθει όλη την αλήθεια µε 

κόπο, απέκρυψαν στους ανάξιους και ανόρεχτους να λάβουν την επιστήµη γύρω από 

τα θεία µαθήµατα. Γιατί ούτε από τον Ουρανό και την µητέρα αυτού Γη, γεννήθηκαν 

12 παιδιά, όπως αριθµεί ο µύθος. Ήταν άρρενες, ο Ωκεανός, ο Κοίος, ο Κρίος, ο 

Υπερίων, ο Ιαπετός, ο Κρόνος. Θηλυκά, η Θεά, η Θέµις, η Μνηµοσύνη, η ∆ήµητρα, 

η Τηθύς, η Ρέα. Ούτε µε διαµαντένια άρπα, έκοψε τα γεννητικά όργανα ο Κρόνος 

από τον πατέρα του Ουρανό, όπως λέτε, και τα έριξε  στον βυθό.  Αλλά και δεν 

γεννήθηκε η Αφροδίτη από σταγόνες του αίµατος του Ουρανού που έρευσε. Ούτε 

πάλι επειδή για κάποιο θεσµό του Προµηθέα αφού φοβήθηκε, βρέφος που δεν 

γεννήθηκε από αυτόν, αφού έγινε γενναιότερο αυτού, του αφήρεσε την βασιλεία. 

Ούτε   µετά από αυτούς γεννήθηκε ο ∆ίας και τον έκρυψε η µητέρα του η Ρέα, επειδή 

απαίτησε ο Κρόνος να τον καταπιεί και του έδωσε λίθο……» 

 

      ∆εν επεκτεινόµαστε στην απόρριψη ολόκληρης της Ελληνικής µυθολογίας όπως 

την γνωρίζουµε και που εκθέτει ο Αππίων, αλλά διαπιστώνετε  ότι οι µελετηµένοι 

άλλα φρονούσαν για τους θεούς και σε λίγο θα εκπλαγείτε, αλλά σήµερα εµείς, τι θα 

γνωρίζουµε την αληθή Ελληνική φιλοσοφία , παρά το µέγιστο έργο του Εβραίου 

Κων/νου να κατακάψει την Ελληνική φιλοσοφία και που επάξια οι σηµερινοί 

κληρονόµοι του που δυναστεύουν την Ελλάδα θα αφήσουν να µάθουµε; Βέβαια δεν 

µπορούν να την καταλάβουν και αυτός είναι ένας ακόµη λόγος να την κρύβουν. 

 

                      Η ΚΑΤ’ ΑΠΠΙΩΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 

 

      «Ην δε ποτε ότε ουδέν πλην χάος και στοιχείων ατάκτων έτι συµπεφορηµένων µίξις 

αδιάκριτος, τούτο και της φύσεως οµολογούσης, και των µεγάλων ανδρών ούτως έχειν 

νενοηκότων. Και µάρτυρα των µεγάλων εν σοφία τον µέγιστον Όµηρον αυτόν σοι 

παρέξοµαι, ειπόντα περί της ανέκαθεν συγχύσεως.  

                   Αλλ’ υµείς πάντες ύδωρ και γαία γένοισθε.  



Ως εκείθεν απάντων την γένεσιν εσχηκότων, και ,µετ’ ανάλυσιν της υγράς και γήϊνης 

ουσίας εις την πρώτην πάλιν αποκαθισταµένων φύσιν, ό έστι χάος. Ησίοδος δε εν τη 

θεογονία λέγει. 

                    Ήτοι µεν πρώτιστα χάος εγένετο. 

Το δε εγένετο δηλονότι γεγενήσθαι ως γενητά σηµαίνει, ου το αεί είναι ως αγένητα. Και 

Ορφεύς δε το χάος ωώ παρεικάζει, εν ώ των πρώτων στοιχείων ήν η σύγχυσις. Τούτο 

Ησίοδος χάος υποτίθεται, όπερ Ορφεύς ωόν λέγει γενητόν, εξ απείρου της ύλης 

προβεβληµένον, γεγονός δε ούτω.  

Της τετραγενούς ύλης  εµψύχου ούσης, και όλου απείρου τινός βυθού αεί ρέοντος, και 

ακρίτως φεροµένου, και µυρίας ατελείς κράσεις εις άλλοτε άλλως επαναχέοντος, και 

διά τούτο αυτάς αναλύοντος τη αταξία, και κεχηνότος και εις γέννησιν ζώου δεθήναι µη 

δυναµένου, συνέβη ποτέ αυτού του απείρου πελάγους, υπό ιδίας φύσεως 

περιωθουµένου κινήσει φυσική, ευκτάκτως ρυήναι από του αυτού εις το αυτό, ώσπερ 

ίλιγγα, και µίξασι τας ουσίας, και ούτως εξ ακουστού των πάντων το νοστιµώτατον, 

όπερ προς γέννησιν ζώου επιτηδειότατον ήν, ώσπερ εν χώνη εν χώνη κατά µέσου 

ρυήναι του παντός, και υπό της πάντα φερούσης ίλιγγος χωρήσαι εις βάθος, και το 

περικείµενον πνεύµα επισπάσασθαι, και ως εις γονιµώτατον συλληφθέν ποιείν κριτικήν 

σύστασιν. Ώσπερ γαρ εν εαυτώ κυηθέν, υπό του παρειληφότος θειώδους πνεύµατος 

αναφερόµενον, προέκυψε εις φως µέγιστόν τι τούτο αποκύηµα, ως αν εκ παντός του 

απείρου βυθού αποκεκυηµένον έµψυχον δηµιούργηµα, και τη περιφερεία των ωών 

προσεοικός, και τω τάχει της πτήσεως». 

 

    «Ήταν κάποτε τότε το τίποτε, πλην το χάος και άτακτα στοιχεία που 

συµπεριφέρονταν µε µείξη που δεν διακρίνονταν, αυτό δε οµολογούσε η φύση και οι 

µεγάλοι άνδρες έτσι καταλάβαιναν τα πράγµατα. Και των µεγάλων µάρτυρα στην 

σοφία, τον µέγιστο Όµηρο, αυτόν θα σου παρέξω, που είπε περί της ανέκαθεν 

σύγχυσης.  

                    Αλλά όλοι εσείς µε ύδωρ και γη γεννηθήκατε. 

Όπως είχαν από κει την γέννηση, και µετά την ανάλυση της γήϊνης και υγρής ουσίας, 

αποκαθίσταντο στην πρώτη φύση, που ήταν το χάος. Ο Ησίοδος δε λέγει στην 

θεογονία. 

                      ∆ηλαδή πρώτιστα εγένετο το χάος. 

Το δε εγένετο, δηλαδή να γεννιούνται σαν γεννητά σηµαίνει, και όχι να είναι πάντοτε 

σαν αγέννητα. Και ο Ορφέας παροµοιάζει το αυγό µε το χάος, στο οποίο ήταν 



συγκεχυµένα τα στοιχεία. Αυτό υποθέτει ο Ησίοδος ότι είναι το χάος, το οποίο ο 

Ορφέας λέγει γενητό αυγό, που προβλήθηκε από την άπειρο ύλη, και έγινε έτσι.  

Η τετραγενής φύση ήταν έµψυχος, και από ολόκληρο κάποιο Βυθό έρρεε πάντα, και 

συµπεριφέρονταν άκριτα, και εκατοµµύρια ατελείς κράσεις και άλλοτε διαφορετικά 

αφού ξανάχυνε, και γι’ αυτό  αφού ανέλυσε αυτές στην αταξία, και αφού προσπάθησε 

και σε γέννηση ζώου να δεθεί δεν µπόρεσε, συνέβη κάποτε σε αυτό το άπειρο 

πέλαγος, από δική του φύση να προωθείται µε φυσική κίνηση, µε τάξη να ρέει από 

αυτό και µέσα σε αυτό, σαν ίλιγγα και να µειγνύει τις ουσίες και έτσι από το ακουστό 

των πάντων και νοστιµότατο, που ήταν ακριβώς επιτήδειο προς γέννηση ζώου, όπως 

να ρέει µέσα σε χωνί το παν, και να ξεχωρίζει στο βάθος από την ίλιγγα που φέρει τα 

πάντα, και  να αποσπά το περικείµενο πνεύµα και να κάνει κριτική σύσταση σαν να 

συλλήφθηκε γονιµότατο. Όπως αγαπάει σε υγρό να γίνεται η παµφόλυγα, έτσι 

συλλήφθηκε από παντού σφαιροειδές κύτος. Έπειτα αυτό µέσα σε αυτό κυήθηκε, που 

αναφέρονταν από το θειώδες πνεύµα, και προέκυψε δε σε φως τέτοιο µέγα αποκύηµα, 

σαν να προέρχονταν από του παντός απείρου βυθού δηµιούργηµα έµψυχο, και 

προσαρµόζονταν στην περιφέρεια των ωών και στην ταχύτητα της πτήσης.».           

 

     Είναι εκπληκτικό, και σηµειώστε ότι ο Κλήµης δεν ήταν Εβραίος, αλλά ούτε 

µπορώ να τον αποδώσω σαν Έλληνα από όσα µέχρι εδώ διάβασα, ότι µόνος αυτός 

δίνει την εκπληκτική διάσταση του Βυθού των Γνωστικών, που µόνο ένας Ορφέας ,ή 

ο Όµηρος, ή ο Ησίοδος µπορούσαν να διατυπώσουν !! Από τον Βυθό έρρεε η ύλη 

σαν σε χοάνη και να δινείται (πχ δίνη νερού στον νεροχύτη), και σαν από ίλιγγο να 

προέρχεται και να συλλαµβάνεται η κτίση σαν κάτι γόνιµο του πνεύµατος. Σαν από 

κύτος που συλλήφθηκε στο όλο,  προέκυψε αποκύηµα έµψυχο από τον άπειρο Βυθό. 

Τα στοιχεία έρρεαν από τον βυθό σαν σε χοάνη και συνθέτονταν η ύλη και τα 

έµψυχα. Το αυγό λοιπόν του Ορφέα, ήταν το χάος του Ησιόδου  και αυτά 

γεννήθηκαν, δεν προϋπήρχαν, άρα λοιπόν προϋποτίθεται γένεση από την άπειρο και 

άµορφη ύλη που προέβαλε το αυγό (χάος). Το πέλαγος των άστρων και της ύλης του 

σύµπαντος, έρρεε από το βυθό , όπου εκεί κρύβονταν η αρχέγονος ακατασκεύαστη 

ύλη και ο Βυθός ο υπέρτατος Αιώνας (αιεί Ων= αιώνας=θεός ) που προσδιόριζε έτσι 

την γένεση. Η υγρή και η γήϊνη µορφή της προϋπάρχουσας άµορφης ύλης, συντίθετο 

µε τέτοιο τρόπο από τον Βυθό και έρρεε σε χοάνη στο πέλαγος του σύµπαντος. 

 



     «Κρόνον ουν τον χρόνον µοι νόει, την δε Ρέαν το ρέον της υγράς ουσίας. Ότι χρόνω 

φεροµένη η ύλη άπασα ώσπερ ωόν τον πάντα περιέχοντα σφαιροειδή απεκύησεν 

ουρανόν. Όπερ κατ’ αρχάς του γονίµου µυελού πλήρες ήν, ως αν στοιχεία και χρώµατα 

παντοδαπά εκτεκείν δυνάµενον, και όµως παντοδαπήν εκ µιάς ουσίας τε και χρώµατα 

ενός έφερε την φαντασίαν. Ώσπερ γαρ εν τω ταώ γεννήµατι, έν µεν του ωού χρώµα 

δοκεί, δυνάµει δε µύρια έχει εν αυτώ του µέλλοντος τελεσφορείσθαι χρώµατα, ούτως 

και το εξ απείρου ύλης αποκυηθέν έµψυχον ωόν , εκ της υποκειµένης και αεί ρεούσης 

ύλης κινούµενον, παντοδαπάς εκφαίνειν τροπάς. Ένδοθεν γαρ της περιφερείας ζώον τι 

αρρενόθηλυ ειδοποιείται προνοία του ενόντος εν αυτώ θείου πνεύµατος, ον Φάνητα 

Ορφεύς καλεί, ότι αυτού φανέντος το παν εξ αυτού έλαµψεν, τω φέγγει του 

διαπρεπεστάτου των στοιχείων πυρός εν τω υγρώ τελεσφορουµένου. Και ουκ άπιστον , 

ότι και επί λαµπυρίδων , δείγµατος είνεκα, η φύσις ηµίν οράν υγρόν φως εδωρήσατο. 

Το µεν ουν πρωτοσύστατον ωόν υποθερµανθέν υπό του έσωθεν ζώου ρήγνυται, έπειτα 

δε µορφωθέν προέρχεται οποίον τι και Ορφεύς λέγει. 

                ..κραναίου σχισθέντος πολυχανδέος ωού. 

Και ούτω µεγάλει δυνάµει αυτού του προεληλυθότος φανέντος, το µεν κύτος την 

αρµονίαν λαµβάνει και την διακόσµησιν ίσχει, αυτός δε ώσπερ επ’ ακρωρείας ουρανού 

προκαθέζεται, και εν απορρήτοις τον άπειρον περιλάµπων αιώνα. Η δε του κύτους 

ένδοθεν γόνιµος υποζέουσα η θερµότης , τας πάντων διέκρινεν ουσίας. Τον µεν γαρ 

κατώτερον αυτής πρώτον ώσπερ υποστάθµη υπό του βάρους εις τα κάτω 

υποκεχώρηκεν, ό διά την ολκότητα και διά το εµβριθές και πολύ της υποκειµένης 

ουσίας πλήθος Πλούτωνα προσηγόρευσαν, άδου τε και νεκρών βασιλέα είναι 

αποφηνάµενοι. 

Ταύτην µεν ουν την πρώτην και πολύ ρυπαράν και τραχείαν ουσίαν υπό Κρόνου του 

χρόνου καταποθήναι λέγουσι φυσικώς, διά την κάτω υπονόστησιν αυτής.µετά δε την 

πρώτην υποστάθµην το συρρυέν ύδωρ και πρώτη επιπολάσαν υποστάσει Ποσειδώνα 

προσηγόρευσαν. Το δε λοιπόν τρίτον το καθαρώτατον και κορυφαιότατον άτε διαυγές 

ον πυρ Ζήνα ωνόµασαν, διά την εν αυτώ ζέουσαν φύσιν. Ανωφερές γαρ ον το πυρ προς 

µεν τα κάτω υπό του υπό Κρόνου του χρόνου ου κατεπόθη, αλλ’ ως έφην, η πυρώδης 

ουσία ζωτική και ανωφερής ούσα και εις αυτόν ανέπτη τον αέρα, ος και φρονιµώτατος 

εστί διά την καθαρότητα. Τη ουν ιδία θερµότητι ο Ζεύς, τουτέστιν η ζέουσα ουσία, το 

καταλειφθέν εν τω υποκειµένω υγρώ, το ισχυρότατον και θείον ανιµάται πνεύµα, όπερ 

Μήτιν εκάλεσαν.              

 



     «Κατάλαβε ότι ο Κρόνος είναι ο χρόνος και η Ρέα είναι αυτό που ρέει από την 

υγρή ουσία. ∆ιότι από χρόνο εµφορείται η ύλη ολόκληρη, όπως ακριβώς το αυγό τον 

σφαιροειδή ουρανό που περιέχει τα πάντα αποκύησε. Το οποίο ακριβώς ήταν κατ’ 

αρχάς πλήρες µυελού, σαν να µπορούσε να τέξει τα στοιχεία και τα χρώµατα παντού, 

και όµως  παντού και από µία ουσία και από ένα χρώµα έφερε την φαντασία. Όπως 

στην γέννηση του ταού (πουλί), ένα φαίνεται ότι είναι το χρώµα, αλλά έχει δυνάµει 

πολλά να τελεσφορισθούν χρώµατα στο µέλλον πάνω του, έτσι και το έµψυχο αυγό 

που γεννήθηκε, από την υποκείµενη και πάντοτε ρέουσα ύλη αφού κινούταν, παντού  

φανέρωσε τροπές. Από εδώ δε της περιφέρειας κάποιο ζώο αρρενόθηλυ  παίρνει 

συνείδηση µε πρόνοια του υπάρχοντος σε αυτό θείου πνεύµατος, το οποίο Φάνη 

αποκαλεί ο Ορφεύς, επειδή από αυτό όταν φάνηκε έλαµψε το όλο, µε το να φέγγει το 

διαπρεπέστερο των στοιχείων το πυρ, που πραγµατοποιείται στο υγρό. Και όχι 

απίστευτο, επειδή όπως στις λαµπυρίδες σαν δείγµα, η φύση δώρισε σε µας υγρό φως. 

 Λοιπόν το πρωτοσύστατο αυγό αφού υποθερµάνθηκε , από το ζώο που υπήρχε µέσα 

διαρρήχθηκε, έπειτα αφού διαµορφώθηκε σε κάτι που ο Ορφεύς λέγει. 

                             Αφού σχίστηκε το αυγό το  πυκτό 

και έτσι µε µεγάλη δύναµη αυτού που προήλθε και φάνηκε, το µεν κύτος παίρνει την 

αρµονία και επιβάλλει την διακόσµιση, αυτός δε κάθεται πριν από την ακρώρεια του 

ουρανού και στα απόρρητα περιέλαµψε τον άπειρο αιώνα. Η ύλη δε του κύτους αφού 

εκλήφθηκε  εσωτερικά γόνιµη, σαν σε πολύ χρόνο να υπόκειται µέχρι φυσικά η 

θερµότητα που ζέει, διέκρινε τις ουσίες των πάντων. ∆ιότι το µεν κατώτερο αυτής 

πρώτα σαν υποστάθµη υποχώρησε προς τα κάτω από το βάρος, το οποίο για την 

βαρύτητα και για το εµβριθές και το πολύ πλήθος της υποκειµένης ουσίας, 

αποκάλεσαν Πλούτωνα, και του άδη και των νεκρών βασιληά τον είπαν. 

Αυτή µεν λοιπόν την πρώτη και πολύ ρυπαρή και τραχεία ουσία , υπό του Κρόνου 

του χρόνου λένε ότι φαγώθηκε φυσικά, από την επαναφορά αυτής προς τα κάτω. 

Μετά δε από την πρώτη υποστάθµη, το ύδωρ που συνέρρευσε και την πρώτη που 

συγκεντρώθηκε, αποκάλεσαν την υπόσταση του Ποσειδώνα. Το δε τρίτο λοιπόν ,το 

καθαρότατο και κορυφαίο ακριβώς επειδή ήταν διαυγές, πυρ ονόµασαν τον ∆ία, για 

την φύση που έζεε σε αυτό. Επειδή ήταν ανωφερές το πυρ, προς τα κάτω από τον 

χρόνο τον Κρόνο δεν φαγώθηκε, αλλά όπως είπα, η πυρώδης ουσία που ήταν ζωτική 

και ανωφερής, πετούσε σε αυτό τον αέρα, που είναι και φρονιµότατος για την 

καθαρότητα που έχει. Για την δική του θερµότητα ο Ζευς , δηλαδή η ουσία που ζέει , 



το υποκείµενο υγρό που κατέλαβε, το ισχυρότατο και θείο πνεύµα εµψύχωσε, που 

αποκάλεσαν Μήτι.       

              

       Βλέπετε ότι τα ονόµατα και οι θεοί, απηχούσαν σε φάσεις και διαδικασίες της 

γένεσης που περιέγραψαν  οι αρχαίοι κοσµοθεωρητές,  µία θεωρία εκπληκτική και 

πανάρχαια και που δεν παρέχοµε ολόκληρη. Αλλά ήδη διαπιστώσατε, πως ο Κρόνος 

είναι ο χρόνος και η µητέρα του Ρέα είναι η ύλη που έρρεε από τον βυθό και ο 

Πλούτων, ή άδης είναι η ύλη που ήταν βαριά και κατακάθισε στα βάθη και χάθηκε µε 

τον χρόνο και Ζεύς ήταν το πυρ που έζεε (όχι όπως αφελείς λένε ότι είναι ζεύξη) και 

επειδή το πυρ ανεβαίνει , δεν καταπόθηκε από τον Κρόνο και φώτισε τα πάντα. Και 

Μήτις ήταν το (έφλεκτο) υγρό  που  κατέλαβε (έκαψε) το πυρ.  

     ∆εν σας παρέχοµε όλη την θεωρία, αλλά κάθε θεός όπως ο Κλήµης στην αρχή 

υποσχέθηκε, δεν είναι όπως οι λαϊκοί µύθοι εξιστορούν, αλλά επώνυµες φάσεις µέσα 

στην δηµιουργία. Οι Αιώνες λοιπόν, είναι αυτοί οι θεοί, που αποκλήθησαν θεοί του 

Ολύµπου και είδατε πόσο µεγαλείο ήταν κρυµµένο µέσα τους και το οποίο 

διατύπωσαν οι Όµηρος, ο θεόπτης Ορφέας και ο Ησίοδος! 

 

                                      ΝΑ ΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ∆Ι∆ΑΞΕ 

 

      Ο Κλήµης στις Οµιλίες, και µάλιστα στην «Επιτοµή» XVII, αναφέρει (µιλά ο 

Πέτρος):  

     «…όπως διαβλέψαντες οι άνθρωποι πιστεύσωσιν εις ένα Θεόν Πατέρα 

παντοκράτορα, και εις τον µονογενή αυτού Υιόν τον προ των αιώνων εξ αυτού 

αφράστως γεννηθέντα, και εις το Πνεύµα το άγιον το εξ αυτού αρρήτως 

εκπορευόµενον, ένα Θεόν γνωρίζοντες εν τρισίν Υποστάσεσσιν,, άναρχον, ατελεύτητον, 

αιώνιον, αΐδιον, άκτιστον, άτρεπτον, αναλλοίωτον, απλούν ,ασύνθετον, ασώµατον, 

αόρατον, αφανή, απερίγραπτον, απερίληπτον, άπειρον, ακατανόητον, αγαθόν, δίκαιον, 

παντδύναµον, πάντων κτισµάτων δηµιουργόν, παντοκράτορα, παντεπόπτη, πάντων 

προνοητήν, εξουσιαστήν, και κριτήν.». 

 

     «Αφού κατανοήσουν οι άνθρωποι, να πιστέψουν σε ένα Θεό Πατέρα 

παντοκράτορα, και στον µονογενή γιό του, που γεννήθηκε από αυτόν µε τρόπο που 

δεν µπορούµε να περιγράψουµε, προ της πλάσης  των Αιώνων όλων…..» 



      Βλέπετε λοιπόν, ότι η θεωρία των Αιώνων διδάχτηκε και από τον Ιησού, µόνο 

που αυτός είναι ο µονογενής υιός πριν πλαστούν οι Αιώνες. Ανατρέξτε στην 

παραπάνω θεώρηση, οι Αιώνες ήδη ειπώθηκε τι ήταν, µόνο όµως που πριν από 

αυτούς ,ο Ιησούς γεννήθηκε µόνος!!! Προφανώς ο Πατέρας είναι ο Βυθός!!! 

          ∆είτε όµως τι ο Πέτρος διαλέγεται µε τον Σίµωνα τον µάγο, Οµιλία Ις XVI:  

     «Προς τούτοις δε, το Πατρός  το µη γεγενήσθαι εστίν, Υιού δε το γεγενήσθαι. 

Γεννητόν δε  αγεννήτω ή και αυτογεννήτω ου συγκρίνεται. Και Σίµων έφη. Ει και τη 

γενέσει, ου ταυτόν εστίν; Και Πέτρος έφη. Ο κατά πάντα το αυτό ων τινί τας αυτάς 

αυτώ πάσας έχειν προσωνυµίας, ου δύναται. Και ο Σίµων. Τούτο λέγειν εστίν ουκ 

αποδεικνύειν. Και ο Πέτρος. ∆ιά τι ου νοείς, ότι το µεν αυτογέννητον, τυγχάνει ή και 

αγέννητον , το δε γεννητόν ον το αυτό λέγεσθαι ου δύναται , ουδ’ αν της αυτής ουσίας ο 

γεγεννηµένος τω γεγεννηκότι αυτόν.» 

     «Επιπλέον δε, το αγέννητο αποδίδεται στον Πατέρα, στον Υιό το γεννητό. ∆εν 

συγκρίνεται το γεννητό στο αγέννητο ή και το αυτογέννητο. Και ο Σίµων είπε. ∆εν 

είναι το ίδιο ούτε στην  γένεση; Και ο Πέτρος είπε. Εκείνος που είναι ο Ων στα 

πάντα, δεν µπορεί να έχει τις ίδιες  σε αυτόν προσωνυµίες.  Και ο Σίµων. Αυτό να το 

λες δεν είναι και σαν να το αποδεικνύεις. Και ο Πέτρος. Γιατί δεν καταλαβαίνεις, ότι 

το αυτογέννητο, τυχαίνει να είναι και αγέννητο, αυτό που είναι γεννητό, δεν 

µπορούµε να πούµε το ίδιο, ούτε είναι της ίδιας ουσίας ο γεννηµένος µε αυτόν που 

τον γέννησε.»  

      Εδώ λοιπόν βλέπετε ότι το οµούσιον τω Πατρί, δεν ίσχυε τουλάχιστον για τον 

Πέτρο, αλλά επιβλήθηκε από τον Αθανάσιο µε την βία που εξάσκησε ο Κων/νος. 

Κατά τον Πέτρο δεν είναι της ίδιας ουσίας, γιατί είναι υιός µονογενής, σε κατώτερο 

ουρανό των γνωστικών και συνεπώς οµοιούσιος.  

      Η ψευδώνυµη γνώση που αναφέρει ο Παύλος και διατυπώνεται από τον Ειρηναίο 

(2
ος

 αιώνας), ήταν αυτή που αγνοούσε σαν µονογενή υιό τον Λόγο και ο Λόγος ήταν 

από τους Αιώνες που προβλήθηκαν από τον Βυθό, όχι µάλιστα στον άµεσα κατώτερο 

ουρανό, αλλά στον επόµενο, όπου ο υιός αυτός έχανε την πρωτοκαθεδρία και την 

πρωτοτοκία!! Αυτοί ήταν οι πρώτοι αιρετικοί που δεν αναφέρονται καν σήµερα , 

αλλά συγκράτησαν οι Κλήµης και Επιφάνειος, για να διαπεράσει η αλήθεια στους 

αιώνες, αυτή που ο Εβραίος και βλάκας αυτοκράτορας Κων/νος προσπάθησε να 

εξαφανίσει από την ανθρωπότητα, µισώντας και επιβουλεύοντας  την φιλοσοφική 

σκέψη των Ελλήνων. Μία πάλη για την αλήθεια που το Ελληνικό γένος 

εκπροσώπησε και διατύπωσε τις φιλοσοφικές θεωρίες και οι µύωπες Εβραίοι 



προσπάθησαν να εξαφανίσουν , βλέποντας ότι η δική τους αξία αφανίζεται από τον 

Ορφέα, τον Αριστοτέλη κλπ Και ο περιούσιος λαός να ανάγεται σε περίγελο των 

ανθρώπων, αφού όντας περιούσιος είναι όµως ανίκανος να πλησιάσει και διατυπώσει 

την αλήθεια, ακόµη και να καταλάβει τις θεωρίες των Ελλήνων!! 

     ΝΑ! ΝΑ! ΝΑ Η ΠΑΤΡΙ∆Α, ο υποφαινόµενος εξηγεί την αρχαία φιλοσοφία και 

την επάγει στην δική του κοσµοθεωρία και θα την βρείτε  στο www.omas-e.gr (TO 

Ι∆ΙΟΝ).   


