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     Ψευδώνυμος είναι αυτός που έχει ψεύτικο όνομα. Ο απόστολος Παύλος στην επιστολή 
του προς Τιμόθεο, θα του μιλήσει για την ψευδώνυμη γνώση. Η ψευδώνυμη γνώση ή ψεύδο-
γνωστικισμός, γίνεται γνωστή από τον Ειρηναίο Λουγδούνου (2ος αιώνας). Πρόκειται για το 
έργο του ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ, από όπου 
πήραμε τον τίτλο.   

 

                                     ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΨΕΥΔΩΝΥΜΗ ΓΝΩΣΗ 

 

     Ξεκινάμε από την ψευδώνυμη γνώση, που έπεται της ορθώνυμης. Δημιουργός της φέρεται 
ο Σίμων ο επωνομασθείς μάγος, γιός του Αντωνίου και της Ραχήλ, Εβραίος, σύγχρονος του 
Ιησού. Όπως ο Ιησούς ισχυρίστηκε ότι είναι ο Χριστός (χρισμένος από τον θεό), έτσι και ο 
Σίμων ισχυρίστηκε ότι είναι ο Χριστός. Όπως αναφέρει ο Επιφάνειος επίσκοπος Σαλαμίνος 
Κύπρου (4ος αιώνας), από  Σίμωνος του μάγου άρχεται η αίρεση των γνωστικών. Αυτοί δεν 
δημιούργησαν εκκλησία. 

    Ο Σίμων δίδασκε ότι άλλος είναι ο νομοθέτης θεός και άλλος ο δημιουργός. Ανοίγεται έτσι 
ο δρόμος της διαρχίας και του Ζωροαστρισμού. Τώρα πλέον δημιουργός του κόσμου είναι 
ένας κατώτερος θεός εκπεσμένος, που δημιούργησε τον κόσμο με ατέλειες και το κακό. Το 
κακό δημιουργήθηκε από τον ατελή θεό , έχει δηλαδή θεϊκή προέλευση, ενώ ο ανώτατος θεός 
είναι ο νομοθέτης, ο ηθικός και τέλειος θεός που στέλνει τον Χριστό, να σώσει τον κόσμο 
που ενέχει και κυριαρχείται από το κακό. Είναι μία νέα έκδοση του διαρχισμού του 
Ζωροάστρη (θεός καλού ο Ωρομάσδης και θεός κακού ο Αριμάν που αντιπαλεύουν). Η 
διαρχία είναι πανάρχαια δοξασία και ξεκινά με την πτώση του ανθρώπου. Ο εκπεσμένος 
άνθρωπος δημιουργεί την θεωρία της διαρχίας, για να δώσει θεία προέλευση στο κακό. 
Βέβαια ο γνωστικισμός δέχεται την γέννηση και την προβολή πολλών Αιώνων (αιεί Ων –αιών 
ο θεός) και ο υπέρτατος θεός ο Βυθός με την γυναίκα του Σιγή, γεννά και προβάλλει σύστημα 
Αιώνων, από τους οποίους ο ένας εκπίπτει και δημιουργεί τον κόσμο με το κακό. Ο πατέρας 
Βυθός στέλνει τον υιό Λόγο, να διδάξει την ανθρωπότητα.  

 

                          ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΩΝΥΜΗ ΓΝΩΣΗ   

 

     Δεν γνωρίζουμε άμεσα τι δίδαξε ο Ιησούς και έμεσα θα τα εξάγουμε. Όπως αναφέρει ο 
Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας, ποιητής είναι αυτός που ποιεί χωρίς την βοήθεια 
άλλου, δηλαδή ο θεός που ποίησε τον κόσμο. Δημιουργός είναι αυτός που δημιουργεί με την 



βοήθεια του ποιητή. Από το σύμβολο της Χριστιανικής πίστεως, ομολογείται η πίστη σε ένα 
Πατέρα θεό, ποιητή ουρανού και γης, των ορατών και των αοράτων. Αυτός ο θεός είναι ο 
Πατέρας, ο ανώτατος και τέλειος θεός. Άρα ποιεί τον κόσμο χωρίς ατέλειες. Αν και η διδαχή 
του Ιησού περιείχε την γέννηση και προβολή των Αιώνων από τον Πατέρα Βυθό, αυτός είναι 
ο δημιουργός-ποιητής του κόσμου. Είναι ο ορθώνυμος γνωστικισμός.  

     Τώρα το κακό εισήλθε στον κόσμο από την ΠΤΩΣΗ , δεν προϋπήρχε. Το κακό είναι η 
επινόηση του διαβόλου που εξέπεσε και του ανθρώπου που τον ακολούθησε. 

 

                       ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ 

 

     Εμείς με επιχειρήματα του Δημοκρίτου και δικά μας, θα ελέγξουμε και θα ανατρέψουμε 
την ψευδώνυμη γνώση και θα τροποποιήσουμε την «ορθώνυμη».  

    Ο Πλάτων και ο Σωκράτης πίστευαν ότι αρχές (προϋποθέσεις-προϋπάρξεις) είναι ο θεός, η 
ύλη και η ιδέα. Σαν αρχές ήταν αγέννητα.  

    Ο Δημόκριτος πίστευε ότι το κενό, το απόλυτο κενό, είναι ο ποιητής των πάντων.  

    Εκείνο που έφερε σε αμηχανία τον Πλάτωνα και τον Σωκράτη και ο Πλάτων πουθενά δεν 
αναφέρει τον Δημόκριτο, είναι το επιχείρημα του Δημοκρίτου. Μπορεί τα αγέννητα να είναι 
περισσότερα από ένα; έτσι ο Δημόκριτος κατατρόπωσε την κοσμοθεωρία των Σωκράτη-
Πλάτωνα. 

     Και εμείς ερωτάμε. Μπορεί τα άϋλα να είναι περισσότερα από ένα; Το «είδος» ένα είναι, 
το άϋλο, πως υπάρχουν πολλοί Αιώνες άϋλοι; αν είναι πολλοί Αιώνες, διαφορετικά πρόσωπα, 
σκέπτονται και διαφορετικά πράγματα. Άρα τι υλοποιείται; Δεν σχετικοποιείται το άϋλο, το 
απόλυτο; Και είναι απόλυτο η ύπαρξη πολλών προσώπων-θεών, ή σχετικότητα;  

    Αλλά και αν οι Αιώνες σκέπτονται τα ίδια ταυτόχρονα (όπως τα τρία πρόσωπα του 
Τριαδικού –ορθώνυμου θεού), προς τι να υπάρχουν πλεονάζοντα πρόσωπα; 

     Άρα το αγέννητο και άϋλο είναι ένα και μπορεί να αποκτά πολλές υποστάσεις, να γεννά 
υποστάσεις, όχι πρόσωπα. Οι Αιώνες είναι υποστάσεις του Πατέρα Βυθού, που ζει εν Σιγή, η 
Σιγή είναι υπόστασή του. Και «ζει» στο αδιάστατο κενό ,στα βάθη του ελαχίστου. 

    Αν και νομίζουμε με αρκετά πειστικά επιχειρήματα, οδηγούμε στον ΕΝΙΣΜΟ, στον 
μονοθεϊσμό, να δούμε και αν προϋπήρχε το κακό ή είναι επινόηση.  

     Ασφαλώς η πυρηνική βόμβα που κατέκαψε το Ναγκασάκι και την Χειροσίμα είναι κακή. 
Όπως και όλα τα όπλα. Και ασφαλώς αυτά είναι επινόηση του ανθρώπου. Αλλά και τόσα 
μικρόβια που κατασκεύασαν για τον μικροβιολογικό πόλεμο είναι επινόηση. Έτσι 
ισχυριζόμαστε ότι τα μικρόβια γενικά, είναι επινόηση του ανθρώπου σε προηγούμενους 
πολιτισμούς που καταστράφηκαν. Και τα Σόδομα και η Γόμορα , ο Φαέθων και η εκπύρωση, 
είναι αναμνήσεις πυρηνικών πολέμων. Και οι πυρηνικοί πόλεμοι σε όσους επέζησαν, 
επηρέασαν σε πολλούς το DNA και υπάρχουν οι κληρονομικές αναπηρίες και ατέλειες.  

 



               Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΙΗΣΕ ΤΕΛΕΙΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ ΤΡΩΤΟ 

 

     Ο ποιητής έδωσε το αυτεξούσιο στον άνθρωπο. Αυτό είναι η τελειότητά του και η 
αγαθοσύνη και η τελειότητα του κόσμου. Και η ανθρωπότητα διήγε σε ένα επίγειο 
παράδεισο. 

     Όμως μία υπόσταση του θεού είναι ο νους, αλλά και οι ιδέες που συμπλέκονται με τον 
Αιώνα Λόγο (λογική). Οι ιδέες είναι ποικίλες και πολλές κακές. Και ο αυτεξούσιος άνθρωπος 
επινοεί και ανακαλύπτει τις κακές ιδέες και ο κόσμος γίνεται τρωτός. Ο άνθρωπος επινοεί το 
κακό και το κακό εισέρχεται στον τρωτό κόσμο. Πρόκειται για την ΠΤΩΣΗ, είτε των 
αγγέλων είτε του ανθρώπου.      

      Σήμερα οι εκπεσμένες μυστικές οργανώσεις, με όρκους υποταγής καταργούν το 
αυτεξούσιο των μελών τους. 


