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     Μία υπέροχη μορφή, ένας ταπεινός άγιος, ο επίσκοπος Αλεξανδρείας Διονύσιος, θα 
αφήσει κείμενα που σώθηκαν από τον Ευσέβιο Καισαρείας και θα γίνουν η συντριπτική 
μαρτυρία της φυσικής διαδοχής της αρχαίας Ελληνικής φιλοσοφίας από τον Χριστιανισμό. 
Θυμίζουμε ότι όπως αναφέρει ο Σουΐδας στο λεξικό του, οι Ναζιραίοι με την χρίση ως 
επισκόπου από τον Πέτρο του Ευόδιου (περίπου 64 μ.Χ.) μετονομάστηκαν σε Χριστιανοί 
(από τότε καθιερώθηκε η ορολογία Χριστιανισμός). Και ο Διονύσιος (τέλος τρίτου αιώνος), 
δεν ήταν Ναζιραίος, αλλά ο Ευσέβιος που έσωσε κείμενά του ήταν πρωτοπρεσβύτερος 
Ναζιραίος και γι’ αυτό σώθηκαν. Θυμίζουμε ότι και ο Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης άφησε 
κείμενα Αριστοτελικά, αλλά του έριξαν μομφή ότι ήταν κάποιος ψευδοδιονύσιος το 300-500 
μ.Χ.  

Τα κείμενα θα τα βρείτε στην Πατρολογία εκδόσεως Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας 
της Ελλάδος  (τόμος 17 και 31) 

 

                    ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ «ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ» 

 

     Κατά λέξη το αρχαίο κείμενο και ακολούθως η προτεινόμενη ερμηνεία. 

«                                     ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤ’ ΕΠΙΚΟΥΡΟΝ 

      Ταύτα ο Πλάτων, εγώ δε συ και Διονυσίου, της κατά Χριστόν φιλοσοφίας επισκόπου 
ανδρός, από των περί φύσεως βραχέα των προς Επίκουρον αντειρημένων παραθήσομαι…… 

     Προς τους κατ’ Επίκουρον , πρόνοιαν μεν αρνουμένους, ατόμοις δε σώμασιν ανατιθέντας το 
παν.» 

    «Αυτά είπε ο Πλάτων, εγώ δε (Ευσέβιος) και συ και του Διονυσίου, ανδρός επισκόπου της 
κατά τον Χριστόν φιλοσοφίας από το έργο του ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ , σύντομα θα παραθέσω τις 
αντιρρήσεις κατά του Επικούρου. 

     Προς τους οπαδούς του Επικούρου, που αρνούνται την πρόνοια του θεού και αναθέτουν 
την δημιουργία του παντός στις άτομες γραμμές»  

Σημειώνουμε ότι ΠΕΡΙ ΦΥΣΕΩΣ έγραψαν όλοι ανεξαίρετα οι αρχαίοι φιλόσοφοι (και 
ονομάστηκαν από τον Αριστοτέλη φυσικοί φιλόσοφοι) και ο Διονύσιος γράφει επίσης και 
σώζει ο Ευσέβιος.  

Θυμίζουμε ότι ο Επίκουρος ακολούθησε την θεωρία του Δημοκρίτου ότι οι άτομες (γραμμές) 
συνιστούν τα συγκρίμματα, τα ομοιομερή, δηλαδή τα ηλεκτρόνια και τα πρωτόνια από τα 



άτομα της σύγχρονης φυσικής . Διαφώνησε με τον Δημόκριτο γιατί υποστήριξε την 
παραγωγή των ατόμων από το μηδέν και υπό του μηδενός (απολύτου κενού), ενώ αυτός ο 
Επίκουρος) είναι υλιστής και αρνείται την ύπαρξη του θεού και πιστεύει ότι η συγκρότηση 
των ατόμων από τις άτομες γραμμές, γίνεται τυχαία και αυτόνομα. Όμως ο Δημόκριτος το 
τυχαίο, το θεωρεί ως φευγαλέα μορφή του νομοτελειακού και την νομοτέλεια του 
δημιουργού παραγωγού από το μηδέν και ο δημιουργός είναι το μηδέν (δεν τας ατόμους 
ονόμαζε, μηδέν το κενόν). 

     «Πότερον εν εστί συναφές το παν, ως ημίν τε και τοις σοφωτάτοις Ελλήνων Πλάτωνι και 
Πυθαγόρα και τοις από της στοάς και Ηρακλείτω φαίνεται, ή δύο, ως ίσως τις υπέλαβεν, ή και 
πολλά και άπειρα, ως τίσιν άλλοις έδοξεν, οι πολλαίς της διανοίας παραφοραίς και ποικίλαις 
προφοραίς ονομάτων την των όλων επιχείρησαν κατακερματίζειν ουσίαν, άπειρον και 
αγέννητον και απρονόητον υποτίθενται;» 

     «Ποιο από τα δύο, είναι ενιαίο το παν , όπως και σε μας (τους Χριστιανούς) και στους 
σοφώτατους των Ελλήνων, Πλάτωνα και Πυθαγόρα και στους Στωϊκούς και στον Ηράκλειτο 
φαίνεται, ή είναι διαδικό (διαρχία, γιατί αν είναι ενιαίο υπάρχει ένας Ποιητής) αν κάποιος το 
υπέλαβε έτσι, ή χωρίζεται σε πολλά και άπειρα και με διάφορες προφορές ονομάτων 
επιχείρησαν να κατακερματίζουν την ουσία (υλιστές αυτοί), άπειρο και αγέννητο και χωρίς 
πρόνοια θεού υποθέτουν το παν». 

     «οι μεν γαρ ατόμους προσειπόντες άφθαρτα τινά και σμικρότατα σώματα, πλήθος ανήριθμα, 
και τι χωρίον κενόν, μέγεθος απεριόριστον, προβαλλόμενοι, ταύτας δε φασί τας ατόμους. Ως 
έτυχεν εν των κενώ φερομένας, αυτομάτως δε συμπιπτούσας αλλήλαις διά ρύμην άτακτον, και 
συμπλεκομένας διά το πολυσχήμονας ούσας αλλήλων επιλαμβάνεσθαι, και ούτω τον τε κόσμον 
και τα εν αυτώ, μάλλον δε κόσμους απείρους αποτελείν, ταύτης δε της δόξης Επίκουρος 
γεγόνασι και Δημόκριτος. Τοσούτον δε διεφώνησαν, όσον ο μεν ελαχίστας πάσας διά τούτο 
ανεπαισθήτους, ο δε και μεγίστας είναι τινάς ατόμους ο Δημόκριτος υπέλαβεν.» 

     «διότι οι μεν αφού προείπαν ότι οι άτομες είναι κάποια άφθαρτα σώματα και μικρά, 
αναρίθμητα στο πλήθος, και χώρος κενός, στο μέγεθος απεριόριστος, αφού πρότειναν, 
ισχυρίστηκαν ότι αυτά τα άπειρα είναι οι άτομες. Τυχαία φέρονται στο κενό, αυτόματα 
συμπίπτουν μεταξύ τους ρύμην ατάκτως, και συμπλέκονται επειδή μπορούν να φτιάχνουν 
πολλά σχήματα, μεταξύ τους αλληλεπιδρούν και έτσι και τον κόσμο συνιστούν και τα 
ευρισκόμενα σε αυτόν, μάλλον δε αποτελούν απείρους κόσμους, και αυτής της θεωρίας 
αντιπροσωπεύουν ο Επίκουρος και ο Δημόκριτος. Αλλά διαφώνησαν και πολύ, εφόσον ο μεν 
υπέλαβε ελαχίστους και γι αυτό ανεπαισθήτους τις άτομες, ο δε Δημόκριτος μερικές τις 
υπέλαβε μέγιστες.» 

     Προσέξτε την διαφορά, μερικές άτομες ο ένθεος Δημόκριτος τις υπέλαβε μέγιστες, ενώ ο 
Επίκουρος όλες ελάχιστες. Και στην κοσμοθεωρία του συγγραφέα ΤΟ ΙΔΙΟΝ (δες στο site), 
οι άτομες που εξαπολύονται από την κεντρική φυσαλίδα είναι μέγιστες και η κεντρική 
φυσαλίδα είναι το κέντρο ελέγχου του θεού.  

     Φυσικά ο Διονύσιος ήταν πριν τον παιδοκτόνο και βάρβαρο Εβραίο αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνο, που κατέκαυσε όλη την αρχαία Ελληνική φιλοσοφία με το πρόσχημα ότι είναι 
αιρετική (τα πραγματικά κίνητρα είναι το μίσος ενάντια στου Έλληνες).  

 



                 ΓΙΑΤΙ Ο ΠΡΟΔΟΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ 

 

     Ο Παπαρρηγόπουλος στην ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ αναφέρει τα εξής. Ο 
Ιωάννης ο Φιλόπονος (6ος αιών) , διευθυντής της βιβλιοθήκης της Αλεξανδρείας, υποστήριξε 
ότι από άλλες άτομες αποτελείται ο Πατήρ, από άλλες ο Υιός και από άλλες το Άγιο Πνεύμα, 
συνεπώς ο Άρειος είχε δίκιο και ο Υιός είναι όμοιος και όχι ομοούσιος του Πατρός.  

     Η αντίκρουση είναι ότι ο Πατήρ και ο Υιός Λόγος (λογική), είναι άϋλα και συνεπώς 
μπορούμε να πούμε ομοούσια (η ουσία αφορά την ύλη). Αλλά νόμισα ότι επειδή και ο Άρειος 
ήταν διευθυντής της βιβλιοθήκης (3ος αιώνας) και αυτός τα ίδια υποστήριξε και γι αυτό ο 
Αθανάσιος πρότεινε στον αιμοσταγή αυτοκράτορα, την καύση. Αλλά να ο Αθανάσιος στον 
31 τόμο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑ ΣΥΝΟΔΩ. 

      «…τα μεν γαρ κτίσματα διά το μη είναι εική και εκ ταυτομάτου μηδέ κατά τύχην έχειν την 
γένεσιν κατά τους λέγοντας εξ ατόμων συμπλοκής και ομοιομερών, ή ως τίνες των αιρετικών 
άλλον δημιουργόν λέγουσιν, ή ως πάλιν άλλοι υπό τινών αγγέλων λέγουσιν είναι την των 
πάντων σύστασιν, αλλ’ ότι του θεού όντος τα πάντα παρ’ αυτού διά του λόγου ουκ όντα 
πρότερον εις το είναι γέγονε, διά τούτο είρηται το εκ του θεού.» 

     «Επειδή τα μεν κτίσματα, δεν είναι εύλογα και αυτόματα, ούτε κατά τύχη έχουν την 
γένεση, όπως αυτοί λένε από την συμπλοκή των ατόμων και των ομοιομερών, ή όπως κάποιοι 
από τους αιρετικούς λένε ότι άλλος είναι ο δημιουργός (σσ και άλλος ο νομοθέτης- 
ψευδογνωστικοί), ή όπως άλλοι λένε ότι από κάποιους άγγελους συστάθηκε το παν, αλλά 
όμως τα πάντα από τον θεό και από αυτόν διά του Λόγου, μη υλικά πρωτύτερα, στο είναι τα 
δημιούργησε και για αυτό λέγεται από τον θεό (δημιουργήθηκαν).» 

     Εδώ βλέπουμε την παρανόηση ή ΠΑΡΑΝΟΙΑ του Αθανασίου. Μήπως ο Αθανάσιος δεν 
είδε όχλο; Μήπως οι κινήσεις του κάθε ανθρώπου δεν θεωρούνται τυχαίες και αυτόματες; 
Είναι λοιπόν η τυχαία συμπλοκή των ατόμων, άρνηση θεού δημιουργού;  

     Η τυχαιότητα και το αυτόματο, είναι η φευγαλέα θεώρηση του νομοτελειακού . Κάθε 
τυχαίο έχει την νομοτέλειά του και το σύνολο των τυχαίων συνιστούν την νομοτελειακή 
κίνηση του συνόλου. Αλλά η ΠΑΡΑΝΟΙΑ ενός μη Έλληνα που δεν κατανόησε την αρχαία 
Ελληνική φιλοσοφία, οδήγησε στο να εισηγηθεί την καύση της (ο Αθανάσιος) στον 
αυτοκράτορα. Και αυτός δεν σκότωσε λίγους, που τόλμησαν στις άφθονες βιβλιοθήκες να 
διατηρήσουν τις περγαμηνές και τους παπύρους.  

 

                             ΤΩΡΑ ΠΟΥ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ 

 

     Ερωτούμε. Ο Αρειος είχε πολλά λάθος. Όμως ο Λόγος δεν γεννήθηκε για να δημιουργηθεί 
ο άνθρωπος; Δεν είχε δίκιο ο Άρειος; 

     Και ο σεβαστός Διονύσιος Αλεξανδρείας δεν είχε δίκιο; Η γέννηση δεν είναι έγχρονη 
ενέργεια θεού; Πως λοιπόν ο Λόγος εγεννήθη προ πάντων των αιώνων; 



     Οι Ναζιραίοι που διατήρησαν την γνώση και την βιβλιοθήκη, γνωρίζουν ότι όλα θα τα 
λύσει η 8η οικουμενική σύνοδος.       

 

                     


