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                                               ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Ο Μάρξ έλεγε, ότι κυρίαρχη ιδεολογία είναι αυτή της κυρίαρχης τάξης. Εδώ θα δούμε ότι 
η σύγχρονη φυσική, εκφράζει μία ιδεολογία, δηλαδή της κυρίαρχης τάξης. 

 

                                       Ο ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ       

 

    Σύμφωνα με τον Επιφάνειο, επίσκοπο Σαλαμίνας Κύπρου (4ος αιώνας μ.Χ.), ο 
γνωστικισμός ξεκίνησε από τον σύγχρονο του Ιησού Σίμωνα τον μάγο. Αλλά ο Πλάτων στον 
Τίμαιο θα μιλήσει για τον αιώνα χρόνο (αιεί ών-αιών, είναι αυτός που ζει παντοτινά, ο θεός) 
και οι αιώνες υιοθετούνται από τον γνωστικισμό. Επειδή ο Πλάτων μίλησε για αιώνα χρόνο, 
αλλά και επειδή ο όρος Ελωχείμ (ενικός Ελωάχ) που ανέφερε ο Μωϋσής στην γένεση, δεν 
είναι τίποτε άλλο από τους θεούς του γνωστικισμού, άγομε την θεωρία των αιώνων σε 
πανάρχαιους χρόνους.   

    Ο Ελ ήταν θεός, θεός των αρχαίων Ελλήνων πριν τον σημερινό πολιτισμό. Ελ-ωοί ήταν οι 
άγγελοι του θεού (ωό=αυγό από όπου προέρχεται ο Ελωός), αλλά υπήρξε και λαός Ελωοί 
κοντά στην Σπάρτη. Οι Ελωοί ήταν οι άγγελοι, οι θεοί από πανάρχαιους χρόνους και οι 
Ελωχείμ του Μωϋσή προέρχονται από τους Ελωούς των προϊστορικών χρόνων.  

     Ο γνωστικισμός είτε υιοθετεί τους Ελωούς, είτε εισήχθη από τον Σίμωνα τον μάγο, 
δέχεται έναν υπέρτατο απρόσιτο θεό τον Βυθό, που ζει στα βάθη των διαστάσεων. Με την 
γυναίκα του Σιγή, προέβαλε (γέννησε) δύο κατώτερα ζεύγη θεών, που ζουν σε κατώτερο 
ουρανό.  Αυτοί γέννησαν τέσσερα ζεύγη ακόμη κατώτερων θεών, που ζουν σε ακόμη 
κατώτερο ουρανό. Αλλά και αυτοί γέννησαν οκτώ ζεύγη θεών και πάει λέγοντας. Κάποιος 
από τους κατώτερους θεούς εξέπεσε και δημιούργησε τον κόσμο ατελή και με το κακό να 
υπάρχει μέσα του. Εδώ αποκαλύπτεται η σχέση του γνωστικισμού με τον κατώτερο και ατελή 
θεό, ο οποίος δημιούργησε έναν κόσμο ατελή και συνεπώς το κακό που υπάρχει στον κόσμο, 
είναι προϊόν του θεού που τον δημιούργησε.  

 

 

 

 



                                         Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ 

 

     Η σύγχρονη φυσική ξεκινά περίπου με την δημιουργία της ειδικής θεωρίας της 
σχετικότητας. Με τα αυθαίρετα και ανεδαφικά της αξιώματα η θεωρία αυτή, εισάγει στην 
τέταρτη διάσταση του χωροχρόνου. Έτσι ανοίγεται ο δρόμος στην φυσική και τα 
μαθηματικά, να μιλήσουν για πολλαπλές διαστάσεις. Σήμερα μερικοί μιλούν για πάνω από 
300 διαστάσεις στην ύλη. Αλλά που είναι χρήσιμες οι πολλές διαστάσεις της φυσικής ; 

     Όταν υπάρχουν πολλές διαστάσεις, σε κάθε ουρανό του γνωστικισμού υπάρχουν 
αντίστοιχες διαστάσεις και διαφορετικές από άλλον ουρανό. Έτσι για πολλούς γνωστικιστές, 
από τις πολλές διαστάσεις και άλλο ουρανό, κατέρχονται θεοί στην γη για να την διδάξουν 
και τέτοιοι ήταν οι θεοί του Ολύμπου ή ο Ιησούς. Η γη για τους γνωστικιστές είναι ένα 
αιώνιο γήπεδο όπου διεξάγεται ο αγώνας του καλού με το κακό, δηλαδή αφού το κακό 
δημιουργήθηκε από τον ατελή θεό, δεν έχει αρχή και τέλος. Οι διδάσκαλοι που κατέρχονται 
από τους ουρανούς, εξανθρωπίζουν την ανθρωπότητα.  

     Αποκαλύπτεται λοιπόν η σχέση της σύγχρονης φυσικής με τον πανάρχαιο γνωστικισμό, 
αλλά και με τον ατελή και κατώτερο θεό που δημιούργησε τον κόσμο με ατέλειες. Αφού ο 
θεός δημιούργησε τον κόσμο με τις αιώνιες ατέλειες, έτσι και οι οικονομικές ανισότητες είναι 
αιώνιες, δηλαδή δεν μπορεί να τις αποφύγει ο άνθρωπος. Ο καπιταλισμός βρίσκει με αυτόν 
τον τρόπο την ιδεολογική του υποστήριξη, ο γνωστικισμός γίνεται η κυρίαρχη ιδεολογία του 
συστήματος των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων. 

   

                                ΠΡΟΫΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ; 

 

     Σύμφωνα με τον Σωκράτη και τον Πλάτωνα, τέθηκαν τρεις αρχές, ο θεός, η ύλη, η ιδέα. 
Είναι ο θεός νους, η ύλη υπόκειται σε γένεση και φθορά και η ιδέα είναι ουσία ασώματη στην 
νόηση και την φαντασία του θεού. Αρχές είναι οι προϋποθέσεις , τα προϋπάρχοντα για μία 
θεωρία. Αφού οι ιδέες είναι προϋποθέσεις, και οι κακές ιδέες προϋπάρχουν. Και με όλες τις 
ιδέες ο θεός διαμορφώνει την ασχημάτιστη ύλη που προϋπάρχει. Να λοιπόν γιατί ο Πλάτων 
μίλησε για αιώνα χρόνο, αλλά και υιό θεό λόγο (για τον υιό θεό λόγο αναφέρει ο Ωριγένης 
την επιστολή του Πλάτωνα προς Ερμεία και Κορίσκο). Ο υπέρτατος θεός του Πλάτωνα με 
την λογική (υιό θεό) και ο χρόνος είναι αιώνας αφού προϋπάρχει άμορφη ύλη, συνέπλεξε τις 
ιδέες, σχημάτισε θεωρία και ποίησε τον κόσμο με το κακό, αφού υπάρχουν και κακές ιδέες. 

     Οι ιδέες όμως είναι άϋλες. Έτσι μπορούμε να υποθέσουμε, ότι ο θεός δημιούργησε από το 
μηδέν τον κόσμο και χωρίς ατέλειες, χωρίς κακό. Όμως μέσα στην δημιουργία και τον χρόνο, 
η πτώση τάγματος των Ελωών και του ανθρώπου, έγινε η αιτία της εισδοχής του κακού στον 
κόσμο και της πραγματοποίησης των κακών ιδεών, που ούτως ή άλλως προϋπάρχουν. Την 
εκδοχή της γένεσης από το μηδέν, ενισχύει η εμπειρία ότι τα πάντα έχουν αρχή και τέλος, 
συνεπώς και τα σύμπαντα. Αλλά ο τρόπος της γένεσης από το μηδέν και με την διαδικασία 
που περιέγραψε ο συγγραφέας στην κοσμοθεωρία του ΤΟ ΙΔΙΟΝ (δες το παραπάνω site), 
είναι τα μόνα που εξηγούν και ενοποιούν τις δυνάμεις και τα πεδία και συνεπώς η μόνη 
κοσμοθεωρία που διέρχεται από τα πυρά της εξήγησης της φυσικής. Άρα η ύλη 



δημιουργήθηκε από το μηδέν και χωρίς ατέλειες, αλλά η πτώση έγινε η αιτία της εισδοχής 
του κακού στον κόσμο.  

 

                                                ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

     Από τα παραπάνω, δεν αμφισβητείται ότι όλες οι ιδέες επινοήθηκαν από τον θεό, αλλά 
αμφισβητείται ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε ατελής. Το κακό στον κόσμο είναι προϊόν της 
πτώσης, δεν μπορεί ο θεός να δημιούργησε τον κόσμο με ατέλειες. Δεν μπορεί ο θεός να 
είναι ατελής και μάλιστα είναι ένας. Αλλά οι άϋλες ιδέες επινοήθηκαν από τον θεό.  

    Το σύστημα, ο καπιταλισμός, υποστηρίζει τον γνωστικισμό και την δημιουργία του 
κόσμου με ατέλειες, γιατί εκεί βρίσκει την ιδεολογική του ολοκλήρωση . 


