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        Η ιστορική μαρτυρία είναι ότι ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος έκαψε επί ποινή θανάτου 
όλα τα αιρετικά του Αρείου συγγράμματα (Βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων Εκκλησιαστικών 
Συγγραφέων, ΒΕΠΕΣ, εκδόσεις Αποστολικής διακονίας εκκλησίας της Ελλάδος, ο 
Αθανάσιος –ενίοτε επίσκοπος Αλεξανδρείας-, παραθέτει το βασιλικό διάταγμα προς την 
εκκλησία Αλεξανδρείας)  . Η θέση του γράφοντος είναι ότι ο αυτοκράτωρ (τον μιμήθηκαν 
και ο θεοδόσιος και ο Ιουστινιανός), κατέκαψε όλα τα αιρετικά συγγράμματα (οι θεωρίες των 
αρχαίων φιλοσόφων θεωρούνταν αιρέσεις –δες ΚΑΤΑ ΠΑΣΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ, 
Ιππολύτου πάπα Ρώμης, περίπου 160 μ.Χ-) και όλες τις ιστορικές μαρτυρίες γύρω από τον 
Χριστό. Διασώθηκαν τα έργα ΒΕΠΕΣ επειδή οι συγγραφείς ήταν χριστιανοί ορθόδοξοι και 
μέσα στα πελάγη των αρχαίων κειμένων και έμμεσα , θα εξάγουμε τι δίδαξε ο Ιησούς (την 
κοσμοθεωρία του), αλλά και την ιστορία του πρώϊμου Χριστιανισμού. 

 

                            ΝΑΖΩΡΑΙΟΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ 

 

     Στον τόμο 74 ΒΕΠΕΣ υπάρχει το ΠΑΝΑΡΙΟΝ (=κουτί) του Επιφανείου επισκόπου 
Σαλαμίνας Κύπρου, το 370 περίπου μ. Χ. με τις 82 αιρέσεις των πρώτων χριστιανικών 
χρόνων. Στην σελίδα 308 υπάρχει η αίρεση των ΝΑΖΩΡΑΙΩΝ. Και παραθέτουμε το αρχαίο 
κείμενο με την ερμηνεία του, 

«Ναζωραίοι καθεξής τούτοις έπονται, άμα τε αυτοίς όντες ή και προ αυτών ή συν αυτοίς ή μετ’ 
αυτούς, όμως σύγχρονοι. Ου γαρ ακριβέστερον δύναμαι ειπείν τίνες τίνας διεδέξαντο. Καθά γαρ 
έφην σύγχρονοι ήσαν αλλήλοις και όμοια αλλήλοις κέκτηνται τα φρονήματα. Ούτοι γαρ εαυτοίς 
όνομα επέθεντο ουχί Χριστού, ούτε το όνομα του Ιησού, αλλά Ναζωραίων. Πάντες δε 
Χριστιανοί Ναζωραίοι ωσαύτως εκαλούντο. Γέγονε δε επ’ ολίγω χρόνω καλείσθαι αυτούς και 
Ιεσσαίους, πριν ή επί της Αντιοχείας αρχήν λάβωσιν οι μαθηταί καλείσθαι Χριστιανοί». 

«Στο εξής οι Ναζωραίοι έπονται αυτών (σ.σ. των διδασκαλιών του Ιησού), συγχρόνως και σε 
αυτούς οι οποίοι ήσαν (τους Αποστόλους) ή και προ αυτών, ή μαζί με αυτούς, ή μετά από 
αυτούς, όμως σύγχρονοι αυτών. Δεν μπορώ να πω ακριβέστερα, ποιοι και ποιους 
διαδέχτηκαν. Καθώς είπα σύγχρονοι ήσαν (των Αποστόλων) και ίδια με αυτούς είχαν 
φρονήματα. Αυτοί δεν επέθεταν το όνομα του Χριστού στους εαυτούς τους (σ.σ. Χριστιανοί), 
ούτε του Ιησού, αλλά το όνομα Ναζωραίοι. Όλοι δε οι Χριστιανοί, Ναζωραίοι καλούνταν 
έτσι. Έγινε δε για λίγο χρόνο να κληθούν και Ιεσσαίοι (οι τότε Χριστιανοί), πριν ή λάβουν το 
όνομα και να καλούνται Χριστιανοί, επί της αρχής που έγινε στην Αντιόχεια.» 



     Οι πρώϊμοι λοιπόν Χριστιανοί, βρήκαν και εδράσθηκαν στην οργάνωση των Ναζωραίων, 
που ο Επιφάνειος δεν έχει πολλές γνώσεις, ποιοι ήταν και από πού προέρχονταν. 
Ονομάζονταν Ναζωραίοι και για λίγο χρόνο πήραν το όνομα και Ιεσσαίοι. Η αρχή να 
ονομάζονται Χριστιανοί έγινε στην Αντιόχεια, όταν ο Πέτρος επίσκοπος Αντιοχείας, έχρισε 
τον Ευόδιο (επίσκοπο Αντιοχείας και έκτοτε άρχισε τις περιοδείες),Λεξικό Σουΐδα. Την αρχή 
αυτή βρίσκουμε στις ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ  ΙΑ 26, 

«εξήλθε σε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσαι Σαύλον, και ευρών αυτόν ήγαγεν εις 
Αντιόχειαν. Εγένετο δε εαυτούς ενιαυτόν όλον συναχθήναι εν τη εκκλησία και διδάξαι όχλον 
ικανόν, χρηματίσαι τε πρώτον εν Αντιοχεία τους μαθητάς Χριστιανούς».  

«Εξήλθε στην Ταρσό ο Βαρνάβας να αναζητήσει τον Παύλο και αφού τον βρήκε πήγε στην 
Αντιόχεια. Έγινε δε ετήσια σύναξη όλων (των Αποστόλων)  στην εκκλησία, να διδάξουν 
μεγάλο όχλο και να χρηματίσουν τότε πρώτα οι μαθητές στην Αντιόχεια ως Χριστιανοί». 

 

          ΝΑΖΙΡΑΙΟΙ Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΥ ΙΔΡΥΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ 

 

     Αφήνομε το αρχαίο κείμενο , ΠΑΝΑΡΙΟΝ, 

     «Ην γαρ ο Ιάκωβος ούτος υιός του Ιωσήφ εκ γυναικός του Ιωσήφ, ουκ από Μαρίας, ως και 
εις πολλούς τόπους τούτο ημίν είρηται και σαφέστερον ημίν πεπαπραγμάτευται. Αλλά και 
ευρίσκομεν αυτόν εκ του Δαυίδ όντα διά τον υιόν είναι του Ιωσήφ, Ναζιραίον γενόμενον (ην 
γαρ πρωτότοκος του Ιωσήφ και ηγιασμένος). Έτι δε και ιερατεύσαντα αυτόν, κατά την παλαιάν 
ιερωσύνην ηύρομεν. Διό και εφίετο αυτώ άπαξ του ενιαυτού εις τα άγια των αγίων εισιέναι, ως 
τοις αρχιερεύσιν εκέλευσεν ο νόμος….».    

     «Διότι ήταν αυτός ο Ιάκωβος ο γιός του Ιωσήφ από την γυναίκα του Ιωσήφ, όχι από την 
Μαρία, όπως λέγεται αυτό σε μας σε πολλούς τόπους (κοινόβια Χριστιανικά) και σαφέστερα 
εμείς θα διαπραγματευτούμε. Αλλά και βρίσκομε αυτόν να κατάγεται από τον Δαυίδ επειδή 
είναι γιός του Ιωσήφ, ο οποίος έγινε ΝΑΖΙΡΑΙΟΣ (επειδή ήταν πρωτότοκος του Ιωσήφ και 
αγιασμένος). Επιπλέον μάλιστα αφού ιεράτευσε (σ.σ. ιερέας στον Ιουδαϊσμό, αργότερα έγινε 
ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων στον Χριστιανισμό), τον συναντάμε σύμφωνα με την 
παλιά ιερωσύνη (του Ιουδαϊσμού). Γι’ αυτό και επιτρέπονταν σε αυτόν, μία φορά το έτος, να 
εισέρχεται στα άγια των αγίων (του ναού του Σολομώντος), όπως επιτρέπει ο νόμος μόνο 
στους αρχιερείς (σ.σ. οι αρχιερείς ήταν 22 και στα 27 του χρόνια ο Ιησούς έγινε ένας από 
τους 22, Λεξικό Σουΐδα). 

      Αν δείτε προσεκτικά το κείμενο από το οποίο αφαιρέσαμε την προσθήκη από τον 
επιμελητή του κειμένου, που πρόσθεσε την λέξη «πρώτη» γυναίκα του Ιωσήφ (το γνήσιο 
κείμενο του Επιφανείου μιλά για την γυναίκα του Ιωσήφ και όχι την πρώτη και δεν αναφέρει 
την Μαρία σαν γυναίκα του Ιωσήφ), θα διαπιστώσετε άλλα πράγματα, που δεν 
επεκτεινόμαστε, γιατί δεν έχουμε τις ιστορικές μαρτυρίες (παραθέτουμε μόνο όσα έχουμε 
ιστορικές μαρτυρίες).  

     Δίνουμε το αρχαίο κείμενο, 



«Γνόντες δε αυτόν εν Ναζαρέτ εν γαστρί συλληφθέντα και εν οίκω Ιωσήφ ανατραφέντα και διά 
τούτο εν τω ευαγγελίω Ιησούν τον Ναζωραίον καλείσθαι, ως και οι απόστολοι φασίν Ιησούν 
τον Ναζωραίον, άνδρα αποδεδειγμένον εν τοις σημείοις και τέρασι και τα εξής, τούτο το όνομα 
επιτιθέασιν εαυτοίς του καλείσθαι Ναζωραίους- ουχί Ναζιραίους, το ερμηνευόμενον 
ηγιασμένους. Τούτο γαρ τοις το παλαιόν  πρωτοτόκοις και θεώ αφιερωθείσιν υπήρχεν το 
αξίωμα, ων εις υπήρχεν ο Σαμψών και άλλοι μετ’ αυτόν και προ αυτού πολλοί, αλλά και 
Ιωάννης ο Βαπτιστής των αυτών αφηγιασμένων τω θεώ και αυτός εις υπήρξεν». 

«Αφού γνώρισαν αυτόν στην Ναζαρέτ, να έχει συλληφθεί στην γαστέρα και στο σπίτι του 
Ιωσήφ να έχει ανατραφεί και γι’ αυτό να καλείται Ιησούς ο Ναζωραίος, όπως και οι 
απόστολοι λένε Ιησού τον Ναζωραίο, άνδρα που αποδείχτηκε στα σημεία και στα τέρατα 
(που έκανε) και τα εξής, αυτό το όνομα του να καλούνται Ναζωραίοι έθεσαν στους εαυτούς 
τους, όχι Ναζιραίοι, που ερμηνεύεται αγιασμένοι. Γιατί αυτό παλιά υπήρχε στους 
πρωτοτόκους να αφιερώνονται στον θεό, από τους οποίους ένας ήταν ο Σαμψών και άλλοι 
μετά από αυτόν και πριν από αυτόν πολλοί, αλλά και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής από τους ίδιους 
αγιασμένους του θεού και αυτός ήταν ένας».           

     Αφού υπάρχει η ιστορική μαρτυρία, σημειώνουμε ότι ο Επιφάνειος αποφεύγει να 
αναφέρει ότι ο Ιησούς συλλήφθηκε στην γαστέρα της Μαρίας, αναφέρει ότι ανατράφηκε στο 
σπίτι του Ιωσήφ, όπου και η Μαρία υιοθετήθηκε, όπως υποστηρίζουμε. Το ότι σημειώνει 
ανατράφηκε, δεν το λες για το παιδί της Μαρίας, γυναίκας του Ιωσήφ, αν είναι έτσι, γυναίκα 
του. Ανατρέφεις ξένης γυναίκας παιδί. Δεν υπάρχουν ιστορικές μαρτυρίες το είπαμε, τις 
κατέστρεψε ο Κωνσταντίνος. Όμως τότε υπήρχαν άφθονες και οι αιρετικοί τις διέδιδαν. Ότι 
δηλαδή ο Ιησούς δεν ήταν παιδί της Μαρίας, ανατράφηκε σε Εβραϊκή οικογένεια Ναζιραίων 
(και η πραγματική μητέρα του και ο πατέρας ήταν Ναζιραίοι, αλλά ΄Ελληνες). Ο σκοπός 
ήταν να διδάξει στις συναγωγές και να ιδρύσει θρησκεία πάνω στην οργάνωση του Εβραϊκού 
έθνους. 

     Διαπιστώνετε ότι οι Ναζιραίοι ήταν πολύ παλιοί, πολύ πριν τον Σαμψών και μετά από 
αυτόν και ήσαν πολλοί. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ήταν, όπως και ο Ιησούς και η μυστική 
οργάνωση των Ναζιραίων, έκτισε τον αρχικό Χριστιανισμό και αυτή αργότερα τον 
τροποποίησε. Να δούμε τι δίδαξε ο Ιησούς, έμμεσα συναχθέντα.  

 

                   ΑΝΙΧΝΕΥΟΝΤΑΣ ΤΙ ΔΙΔΑΞΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ 

 

      Α προς Τιμόθεον επιστολή Παύλου 20, 

«Ω Τιμόθεε, την παρακαταθήκην φύλαξον , εκτρεπόμενος τας βεβήλους κενοφωνίας και 
αντιθέσεις της ψευδωνύμου γνώσεως, ήν τινες επαγγελόμενοι περί την πίστιν ηστόχησαν». 

«Ω Τιμόθεε, φύλαξε την παρακαταθήκη (σ.σ. του Ιησού), αποφεύγοντας τις βέβηλες 
κενοφωνίες της  ψευδώνυμης γνώσης, την οποία κάποιοι αφού την επαγγέλθηκαν, αστόχησαν 
γύρω από την πίστη». 

     Τι είναι η ψευδώνυμη γνώση; Πάμε στο 180 περίπου μ.Χ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 
ΤΗΣ ΨΕΥΔΩΝΥΜΟΥ ΓΝΩΣΕΩΣ (Ειρηναίου επισκόπου Λουγδούνου). Ο Ειρηναίος 



αναφέρει μερικές ποικιλίες του ψευδογνωστικισμού, αυτός είναι η Ψευδώνυμη γνώση. Εμείς 
θα στηριχτούμε στην εκτενέστερη παράθεση από τον Επιφάνειο, πάμε, 

«Σίμωνος γίνεται του μάγου πρώτη αίρεσις, από Χριστού και δεύρο αρξαμένη, ούσα αύτη των 
εις το όνομα  Χριστού ουκ ορθώς ουδέ ευαγώς , αλλά την παραπεποιημένην εν αυτοίς φθοράν 
τα δεινά εργαζομένων….έλεγεν δε εαυτόν είναι την μεγάλην δύναμιν του θεού, άνωθεν 
καταβεβηκέναι. Τον πατέρα έλεγεν εαυτόν είναι τοις Σαμαρείταις, Ιουδαίοις έλεγες εαυτόν είναι 
τον υιόν, παθόντα δε μη πεπονθέναι. Αλλά δοκήσει μόνον». 

«Από του Σίμωνος του μάγου γίνεται η πρώτη αίρεση, από τα χρόνια του Χριστού και μετά 
άρχισε. Η οποία αυτή δεν πίστευε ορθά και καθαρά στο όνομα Χριστός, αλλά σύμφωνα με 
την παραποιημένη φθορά επεξεργάζονταν τα δεινά…. Έλεγε ότι ο εαυτός του είναι η μεγάλη 
δύναμη του θεού και κατέβηκε από πάνω (σ.σ. από τους ουρανούς). Έλεγε στους Σαμαρείτες 
ότι είναι ο πατέρας και στους Ιουδαίους ότι είναι ο υιός, που έπαθε χωρίς να πάθει. Αλλά 
μόνο έτσι νόμιζαν (ότι έπαθε)- δοκητισμός.  

     Εδώ βλέπουμε ότι ο Σίμων ο μάγος διακήρυξε ότι ο Χριστός, που παραποίησε την 
προφητεία περί του Χριστού και επεξεργάζονταν τα δεινά. Έλεγε ότι είναι η μεγάλη δύναμη 
του θεού και σε άλλους κήρυξε ότι ήταν ο πατέρας θεός και σε άλλους ο υιός.   

     Και βλέπουμε στις ΠΡΑΞΕΙΣ Η 9, 

«ανήρ δε τις όνομα Σίμων προϋπήρχεν εν τη πόλει μαγεύειν και εξιστών το έθνος της 
Σαμαρείας, λέγων είναι τινα εαυτόν μέγαν……». 

Όπως αναφέρουν οι ΠΡΑΞΕΙΣ ο Σίμων τελικά πίστεψε στον Ιησού και πολλά για την διένεξη 
Σίμωνος και Πέτρου θα βρείτε στο ΟΜΙΛΙΑΙ του Κλήμεντος Ρώμης, μαθητού του Πέτρου.   

     Ο Σίμων και όλοι οι γνωστικοί που ακολούθησαν, δίδαξαν παραλλαγές του γνωστικισμού. 
Αιεί Ων=Αιών, είναι ο αιώνιος, ο θεός. Σε γενικές γραμμές πίστευαν ότι υπάρχει ένα 
υπέρτατος, απρόσιτος θεός πατέρας ο Βυθός, που με την γυναίκα του Σιγή, γέννησαν και 
πρόβαλαν δύο ζεύγη αιώνων που ζουν σε κατώτερο ουρανό και αυτοί γέννησαν και 
πρόβαλαν τέσσερα ζεύγη αιώνων που ζουν σε κατώτερο πάλι ουρανό. Οι παραλλαγές και οι 
αιώνες ποικίλουν. Ονόματα Αιώνων, ο Λόγος, η Έννοια, ο Νους, η Ζωή, ο Άνθρωπος, η 
Σύνεση, ο Ιαλνταμπαώθ. Το σύστημα των ουρανών είναι το στερέωμα και από κάποιο 
ουρανό κατεβαίνει ο διδάσκαλος, να διδάξει τον εκπεσμένο κόσμο. Δείτε ο Σίμων, 

«Ονόματα δε τινά 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 σώσεσθαι τινα, ει μη αν μάθοι ταύτην την 
μυσταγωγίαν και τας τοιαύτας θυσίας τω Πατρί των όλων διά των αρχών και εξουσών 
προσφέρειν. είναι δε τον αιώναν τούτον από αρχών και εξουσιών, φησί, της κακίας εν 
ελαττώματι κατασκευασμένον». 

«Κάποια ονόματα ο Σίμων υποθέτει και των αρχών και των εξουσιών και διαφόρους 
ουρανούς, ισχυρίζεται, και σε κάθε στερέωμα και ουρανό (υπάρχουν) κάποιες δυνάμεις λέγει, 
και εκθέτει ονόματα βαρβαρικά αυτών. Δεν μπορεί να σωθεί διαφορετικά κάποιος, εάν δεν 
ήθελε μάθει αυτή την μυσταγωγία, και τέτοιες θυσίες να προσφέρει στον Πατέρα των όλων, 
διά μέσου των αρχών και των εξουσιών. Αυτός δε ο Αιώνας από τις αρχές και εξουσίες, 
ισχυρίζεται, κατασκευασμένος με το ελάττωμα της κακίας». 



Προσέξτε, είδαμε ήδη ότι ο υπέρτατος Αιώνας είναι κακός, σημειώστε το. Και αμέσως 
παραθέτουμε, άλλο χωρίο, 

«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 των αγγέλων τον κόσμον εν ελαττώματι 
γεγεννήσθαι…». 

 «Εάν λοιπόν ποιητής ουρανού και γης υπάρχει ο θεός, ο Πατέρας του Κυρίου ημών Ιησού 
Χριστού, μάταια λέγονται όλα από τον συκοφάντη Σίμωνα, το ότι από τους αγγέλους έχει 
γεννηθεί ο κόσμος με ελάττωμα». 

Εδώ SOS. Κατά τον Σίμωνα και τους πλείστους ψευδογνωστικιστές, ο κόσμος γεννήθηκε 
(κατασκευάστηκε) από τους αγγέλους, με ελαττώματα. Δηλαδή ένας εκπεσμένος άγγελος, ο 
Εωσφόρος, κατασκεύασε τον κόσμο με ελαττώματα και υπάρχουν αρρώστειες, αναπηρίες 
κλπ. Ενώ δείτε τι λέει ο Επιφάνειος. Εάν ποιητής ουρανού και γης (όπως στο πρώτο άρθρο 
του Συμβόλου της Πίστεως) είναι ο Πατέρας θεός, τότε μάταια όσα λέγει ο Σίμων. Ποιητής 
είναι αυτός που ποιεί χωρίς την βοήθεια άλλου (Ιουστίνος ο φιλόσοφος), δημιουργός είναι 
αυτός που δημιουργεί με την βοήθεια του ποιητή. Για τους σατανιστές ο Εωσφόρος είναι 
δημιουργός του κόσμου, για τους Χριστιανούς, ο Πατέρας και αγαθός θεός είναι ποιητής και 
ποίησε τον κόσμο λίαν καλό. Η ΠΤΩΣΗ του ανθρώπου, παρεισέφρυσε το κακό στον κόσμο. 
Αυτή είναι η θεμελιακή διαφορά σατανιστών και ενθέων. 

     Και ο Χριστιανισμός που διδάχτηκε από τον Ιησού ήταν μορφή γνωστικισμού, με τα 
χαρακτηριστικά που τονίσαμε και ας αφήσουμε τα κείμενα να μιλήσουν. 

 

                  Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΙΔΑΞΕ ΜΟΡΦΗ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΥ 

 

     Προς Εβραίους επιστολή Παύλου ΙΑ 1, 

«Εστι δε πίστις ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων. Εν ταύτη γαρ 
εμαρτυρήθησαν οι πρεσβύτεροι. Πίστει νοούμεν κατηρτίσθαι τους αιώνες ρήματι θεού, εις το μη 
εκ φαινομένων τα βλεπόμενα γεγονέναι». 

«Είναι δε η πίστη υπόσταση αυτών που ελπίζουμε, έλεγχος πραγμάτων που δεν βλέπουμε. 
Γιατί έτσι πιστοποίησαν οι πρεσβύτεροι. Με πίστη νοούμε ότι καταρτίστηκαν οι Αιώνες με 
τον λόγο του θεού, ώστε από αυτά που δεν φαίνονται , να έχουν γίνει τα βλεπόμενα». 

     Ο Παύλος που παρακολούθησε μαθήματα του Ιησού (αλλά αρχικά ήταν ενάντιος) και 
δοθέντος ότι σε συγκέντρωση των Αποστόλων (ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ), οι μαθητές 
διαπίστωσαν ότι ο Παύλος διδάσκει ότι ο Χριστός, αναφέρει την γέννηση των Αιώνων από 
τον Πατέρα θεό. 

      Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς στους ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ (2ος αιώνας) και ο Μάξιμος ο 
Ομολογητής στα ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟ (6ος αιώνας) θα αναφέρουν τον όσο ο 
γνωστικός των όντι (πράγματι) Χριστιανός. Ο Π. Τρεμπέλας στην ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ γνωρίζει  και αναφέρει τον όρο, αλλά σιωπά. Ο πρώϊμος Χριστιανισμός ήταν 
μορφή γνωστικισμού. 



     Υπάρχουν πολλά χωρία και εμείς θα επιλέξουμε ένα από τον Διονύσιο Αρεοπαγίτη (ΠΕΡΙ 
ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ). Θεωρήθηκε με παιδαριώδη επιχειρήματα ότι πρόκειται για 
ψευδοδιονύσιο, συγγραφέα μετά τον 4ο αιώνα. Ο Μάξιμος ο Ομολογητής απεφάνθη ότι είναι 
ο πραγματικός Διονύσιος, πράγμα που θα διαπιστώσετε και σεις αν διαβάστε το αρχαία 
κείμενα. ΠΕΡΙ ΘΕΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ  Ε, ΙV,  

«αρχή και μέτρον αιώνων και χρόνων οντότης και αιών των όντων. Χρόνος των γινομένων, το 
είναι τοις οπωσούν ούσι, γένεσις τοις οπωσούν γινομένοις. Εκ του όντος, αιών και ουσία, και 
ον και χρόνος, και γένεσις και γινόμενον». 

«είναι αρχή και μέτρο των Αιώνων και των χρόνων οντότητα και Αιών των όντων. Χρόνος 
αυτών που γίνονται, το είναι από τα όντα, γένεσις από όσα γίνονται. Στην ουσία, Αιών και 
ουσία και ον και χρόνος και γένεση και γινόμενο». 

     Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία όπως σας οδήγησα, ότι ο Χριστός δίδαξε μορφή 
γνωστικισμού. Και μάλιστα, επειδή ο Επίκουρος (ΚΑΤΑ ΠΑΣΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Ιππολύτου Ρώμης), μίλησε για άτομα άφθαρτα και αγέννητα και ότι ο Θεός αποτελείται από 
αυτά νομίζω ότι αυτά δίδαξε και ο Χριστός για τον Πατέρα Θεό. Το επιχείρημα ενισχύεται 
από το  γραπτό του Κλήμεντος Αλεξανδρέως (ΣΤΡΩΜΑΤΕΙΣ), όπου αναφέρει, 

«ουκ αλλότρια τα του Πλάτωνος δόγματα με τά του Χριστού, αλλά και ουκ εν παντί όμοια) 

(δεν είναι ξένα τα δόγματα του Πλάτωνος με τα δόγματα του Χριστού, αλλά και όχι παντού 
όμοια». 

Ο Πλάτων (που θεωρούνταν ο Μωϋσής Αττικίζων), πίστευε ότι προϋπάρχουν ο Θεός, η ύλη 
και οι ιδέες, όπως και ο Επίκουρος. Και υποστηρίζω, ότι ο Χριστός ανέμειξε την θεωρία του 
Επίκουρου στην κοσμοθεωρία του. Εξ άλλου οι αιρετικοί, όπως ο Αρειανιστής Ιωάννης ο 
Φιλόπονος, υποστήριξε ότι από άλλες άτομες αποτελείται ο Πατήρ, από άλλες ο Υιός και 
συνεπώς είναι όμοιος του Πατέρα και όχι ομοούσιος.  

      Το δόγμα του Χριστιανισμού, ότι ο Πατέρας θεός γεννά το μοναδικό Υιό και εκπορεύει 
τον Παράκλητο (Άγιο Πνεύμα), θα διαμορφώσει ο Ιωάννης στο ευαγγέλιό του. Οι 
ψευδογνωστικιστές δεν ίδρυαν θρησκεία όπως ο Ιησούς και εισέρχονταν και διέφθειραν τα 
Χριστιανικά κοινόβια. Και ο Ιησούς όπως άλλοτε γράψαμε, έδωσε εντολή στον Ιωάννη 
(αρχηγό των Ναζιραίων), να διαμορφώσει κατά το δοκούν τον Χριστιανισμό, σύμφωνα με το 
τι θα αντιμετωπίσει. 

 

                               ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

    Στην Δευτέρα γυμνασίου, η καθηγήτριά μου Ιωάννα Τσαμπακάλου, μας δίδαξε. Παιδιά να 
έχετε σκοπούς στην ζωή. Οι ανώτεροι σκοποί είναι τα ιδανικά, βάλτε ένα-δύο ιδανικά στην 
ζωή σας. Και εγώ το μείζον ιδανικό, η κατάληψη της Απόλυτης Αλήθειας.  

    Αυτά που παρακολουθήσατε προήλθαν από μακροχρόνιες έρευνες και πιστεύω 
ξεσκεπάζουν την αλήθεια. Την ΑΛΗΘΕΙΑ που πιστεύω ότι πλησίασα με την κοσμοθεωρία 
μου ΤΟ ΙΔΙΟΝ. ΤΟ ΙΔΙΟΝ είναι το βιβλίο που προφήτευσε ο Ιωάννης στην ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 



και θα το βρείτε στο παραπάνω site μου (το 2006 με την πρώτη συγγραφή του και 
παρουσίαση στο συνέδριο της Ένωσης Φυσικών στην Λάρισα, οι Αγιορείτες Ναζιραίοι στην 
γιορτή μου, μου έστειλαν άκρατο οίνο και το τρυβλίο (Άγιο δισκοπότηρο) και το 2007 πάλι 
στην γιορτή μου το ποτήριο. Για τα δύο αυτά ποτήρια, δες το ευαγγέλιο του μυστικού 
δείπνου). Θα ακολουθήσει σύντομα μία συνοπτική παρουσίαση του ΤΟ ΔΙΟΝ. 


