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Πρόλογος 
Ως Γνωστικισμός θεωρείται το σύμπλεγμα των Γνωστικών 

συστημάτων του 2ου και 3ου αιώνα μ.Χ. Η αφύπνιση του Γνωστι-

κισμού πραγματοποιήθηκε κυρίως από την ανακάλυψη μιας ολό-

κληρης βιβλιοθήκης με έργα των Γνωστικών στο Ναγκ Χαμαντί 

της Αιγύπτου, το 1945. Κείμενα αρχαίων Γνωστικών καθώς και 

μελέτες βλέπουν εδώ και πολύ καιρό το φως της δημοσιότητας. 

Πολλοί μιλούν για μία αφύπνιση της Γνώσης ή για επιστροφή της 

Γνώσης. 

Γνωστικισμός είναι η Θρησκεία που η Γνώση προηγείται της 

πίστης. Ως φιλοσοφικό, γνωσιολογικό και θρησκευτικό σύστημα 

περιλαμβάνει τρία αλληλένδετα μεταξύ τους στοιχεία: 

1. Θρησκεία ή τα αληθινά μυστήρια της Ενωσης Θείου και 

ανθρώπινου πνεύματος και της ύλης. 

2. Ψυχολογία, την καλλιέργεια ή απόκτηση ειδικού τύπου διά-

νοιας για τη μελέτη των ιερών κειμένων. 

3. Φιλοσοφία ή την καλλιέργεια της Γνώσης και της Αλήθειας 

ως αντιτιθέμενη προς την καθαρώς «συναισθηματική» αντίληψη 

της ζωής.  

Δια των δύο πρώτων στοιχείων συνδυάστηκε επίσης με τη νέα 

θρησκεία την οποία έδωσε στον κόσμο ο Χριστός, παρ’όλο που ο 

Γνωστικισμός ερμηνεύει και παλαιότερες θρησκευτικές αντιλή-

ψεις.  

Ο Ερμητισμός, δικαίως έχει θεωρηθεί ως ένας μη χριστιανικός 

Γνωστικισμός (όχι  ως αντίθεση με το Χριστιανισμό, αλλά επειδή 

προηγήθηκε χρονικά). Δια των δύο τελευταίων στοιχείων ο Γνω-

στικισμός συνδυάστηκε με το Νεοπλατωνισμό, στον οποίο διδά-

σκονταν οι ίδιες Αλήθειες και από τον οποίο έλαβε το Ελληνικό 

του όνομα «Γνώσις». 

Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ένας Πρωτοχριστιανός θεολόγος, 

είπε: «Η ζωή των Γνωστικών δεν είναι κατά την άποψή μου τίποτε 

άλλο, παρά πράξεις και λέξεις που ανταποκρίνονται στην παράδοση 

του Κυρίου». 

Αυτό που είναι σήμερα γνωστό ως Χριστιανισμός στις πά-

μπολλες μορφές του είναι, κατά μία άποψη, μία πολύ φτωχή εκδο-
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χή του Γνωστικισμού. Αυτό βοηθά στο να εξηγήσουμε την ενα-

ντίωση των Πατέρων της Εκκλησίας κατά των Γνωστικών.  

Καθώς η επίσημη Χριστιανική Εκκλησία επέβαλε τις δικές 

της θέσεις ως παγκόσμια δύναμη, οι εναπομείναντες Γνωστικοί 

Χριστιανοί, εμμένοντας ακόμη στις αρχικές εσωτερικές διδασκα-

λίες του Χριστού, γρήγορα θεωρήθηκαν ως οι εχθρικοί, πιθανοί 

ανανεωτές, που έπρεπε να αφανισθούν. Ακριβώς επειδή ο Γνω-

στικισμός είναι μία πνευματική οδός, οι αλήθειες του είναι δια-

χρονικές και πέρα από τους περιορισμούς των δομών και των ε-

ξωτερικών ομολογιών της Πίστεως.  

Η «Γνώση» αυτή εκφράστηκε με ποικίλες μορφές σε διαφορε-

τικές κουλτούρες και πολιτισμούς. Αυτός είναι ο λόγος που οι 

Γνωστικοί βρίσκονται επίσης και σε μυστικιστικές σχολές του 

Ιουδαϊσμού και του Ισλάμ. Και όπως οι Γνωστικοί Χριστιανοί, και 

αυτοί επίσης συχνά καταδικάστηκαν ως αιρετικοί από τους κρα-

τούντες την εξουσία της δικής τους θρησκείας. Ο Γνωστικισμός 

μπορεί να θεωρηθεί ως η εσωτερική σοφία του εσώτερου ζωντα-

νού πυρήνα του ανθρώπου, στις πρωταρχικές αυθεντικές αποκα-

λύψεις όλων των μεγάλων θρησκείων.  

Αρχαίοι Γνωστικοί υπήρξαν οι: Σίμων ο Μάγος, Λεύκιος Κά-

ρινος, Μένανδρος, Σατορνείλος, Μονόϊμος, Καρποκράτης και ο 

γιος του Επιφάνης, Βαρδαϊσάν, Πτολεμαίος, Βαλεντίνος, Βασιλεί-

δης της Αλεξάνδρειας, Μαρκίων της Σινώπης. 

Σύγχρονοι Γνωστικοί υπήρξαν οι C.G. Jung, William Blake, 

Jules Doinel, René Guénon, G. R. S. Mead,  Steven Hoeller, 

Friedrich Nietzsche, Helena Petrovna Blavatsky, Samael Aun 

Weor, Eric Voegelin, Maria Montessori. Ο πρώτος Εθνικός Με-

γάλος Διδάσκαλος, Εθνικός Μεγάλος Ταξιάρχης του Αρχαίου και 

Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Μισραΐμ και Μέμφις για την Ελ-

λάδα Τριαντάφυλλος Κοτζαμάνης, υπήρξε Πατριάρχης της Γνω-

στικής Ροδοσταυρικής Αποστολικής Εκκλησίας (Sar 

Hyeronymus). 

Στη σκέψη του εικοστού αιώνα η μορφή που συνδέθηκε πιο 

στενά με το Γνωστικισμό είναι η του C.G. Jung. 
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Ο Γνωστικισμός δέχεται τρείς τύπους ανθρώπων: 

• Τους υλικούς (δεμένους με την ύλη, την πηγή του Κακού) 

• Τους ψυχικούς (δεμένους με την ψυχή και εν μέρει λυτρωμέ-

νους από το Κακό) 

• Τους πνευματικούς, (που μπορούν να επιστρέψουν στο Πλή-

ρωμα εάν επιτύχουν τη Γνώση και κατορθώσουν να δουν το 

φως). 

Ο Γνωστικισμός βασίζεται μεταξύ άλλων σε δύο βασικούς και 

αρχετυπικούς μύθους: Στο μύθο της πτώσης του πνεύματος στον 

υλικό κόσμο, πτώση που έχει ως αποτέλεσμα να μη θυμάται πια 

την καταγωγή του και να χάσει την επαφή με το θείο κόσμο. Δεύ-

τερον, στο μύθο του πρωταρχικού ανδρόγυνου, του απώτατου 

γεννήτορα όλης της Ανθρωπότητας, ο οποίος διαχωρίστηκε στα 

δύο (διασπώντας την αρχική εικόνα του Θεού) και έκτοτε δη-

μιούργησε την ανάγκη της επανένωσης των φύλων. Αυτός ο μύ-

θος ήταν εξαιρετικά διαδεδομένος και τον βρίσκουμε στο πλατω-

νικό Συμπόσιο (189D-191A) εκφρασμένο από τον Αριστοφάνη. 

 

Η   Γ ν ω σ τ ι κ ή   Θ ε ω ρ ί α 

Από το Άγνωστο και ακατανόητο, τον Κύκλο, προήλθε η μο-

ναδική ζωή, ο Πατέρας, η εντός του κύκλου στιγμή, η αρχή της 

εκδήλωσης. Στη μεγάλη απόρροια, το ένα έγινε δύο. Η Εύα δη-

μιουργήθηκε από τον Αδάμ-Κάδμον. Αυτή ήταν η πρώτη μητέρα, 

το απέραντο βάθος, η άβυσσος, ο κόλπος κάθε ζωής, το «Πλήρω-

μα» ή το πλήρες κατά την πρώτη έννοια του όρου. Αυτή η κατά-

σταση συμβολίζεται με τον κύκλο διαιρεμένο στα δύο. 

Από το δύο γεννήθηκε ένας Υιός, ο τρίτος Λόγος, συμπλη-

ρώνοντας στον άμορφο κόσμο την αντανάκλαση των τριών όψεων 

εντός της μονάδας (τρίγωνο εντός του κύκλου). Η στιγμή εντός 

του κύκλου ή το τρίγωνο συμβολίζει την υπέρτατη αιτία που εκ-

δηλώνεται σε τρία και σχηματίζει την ανώτερη οικουμενική Τε-

τρακτύ. Ένα άλλο σύμβολο του Γνωστικισμού, ο σταυρός μέσα 

στον κύκλο είναι το βασίλειο του Πυρός, ο Υιός ο οποίος θα δώ-

σει ζωή σε όλα τα όντα και θα γίνει με τη σειρά του ο Πατέρας 

των πάντων. Από το Πυρ γεννήθηκε ο κόσμος της μορφής διαιρε-
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μένος σε ανώτερο, μεσαίο και κατώτερο πεδίο. Αυτή η αντανά-

κλαση των αρχέτυπων μορφών μέσα στην κατώτατη ύλη μας δίδει 

τον κόσμο των αισθητών μορφών και είναι ο Υιός της θυγατρός ο 

οποίος ήταν πατέρας κατά σειρά των κατώτατων κόσμων των αι-

σθητών μορφών. Αυτός είναι ο Δημιουργός, ή Ιαλδαβαώθ και νο-

είται ως κακός! Αυτά τα πεδία εκδήλωσης εικονογραφούνται από 

το Μεγάλο Στρόβιλο. Στη δίνη του εμφανίζονται οι διάφορες 

βαθμίδες των θεϊκών όντων, οι Συζυγίες ή Ζεύγη. Είναι οι ιεραρ-

χίες των Αγγέλων που συντελούν στην ανοικοδόμηση του κόσμου 

από την πρωταρχική ουσία. Τα ζεύγη αυτά ονομάσθηκαν μεταγε-

νέστερα «Αιώνες». Είναι Πατέρας και Μητέρα ταυτόχρονα. 

 
Η οδός της απελευθέρωσης (άνοδος του Σύμπαντος και του 

Ανθρώπου) συντελείται διά της γεννήσεως του Χριστού του Υιού 

της Παρθένου Μαρίας ή του πρώτου ζεύγους. Αυτός ο αποσταλείς 

κήρυξ κρατά το μυστικό κύπελλο της διάνοιας για την απελευθέ-

ρωση του ανθρώπου. Είναι η Θεία Τριάδα που καθηλώθηκε στο 

Σταυρό (ή κατώτερη Τετρακτύ) και ένωσε την κατώτερη με την 

ανώτερη Τετρακτύ μετατρέποντας το  κατώτερο κύκλο εκδήλω-

σης σε τέλεια ένωση Πνεύματος και Υλης. 
 

Τ ο   β ι β λ ί ο 

Ο Gastone Ventura, στο βιβλίο του «Γνωστικές Κοσμογονί-

ες» μας ταξιδεύει στην Κοσμογονία όπως αυτή αποτυπώθηκε μέ-

σα από τους σημαντικότερους Αρχαίους Γνωστικούς.  

Ένα φιλοσοφικό, γνωσιολογικό και θρησκευτικό σύστημα, ο 

Γνωστικισμός, κρούει με τη σειρά του τη δική μας θύρα. Απομέ-

νει σε μας να την βρεί ανοικτή! 

Καλό ταξίδι... 

Παναγιώτης Λιβιεράτος 

Αθήνα 2014 
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Σημείωμα του Επιμελητή 

Επιθυμώ να διευκρινήσω κατ’αρχήν, ότι ανέλαβα την ευ-

θύνη της επιμέλειας του βιβλίου αυτού, σε συνέχεια εντατικής ε-

πικοινωνίας μου με το μεταφραστή του βιβλίου. Σκοπός της επι-

μέλειας ήταν και είναι η όσο το δυνατόν ακριβέστερη μεταγραφή 

των Πατρολογικών κειμένων σε μία γλώσσα όσο το δυνατόν πιο 

κοντά στην ευρύτερα και πιο διαδεδομένα ομιλούμενη και κατα-

νοητή, ενώ ταυτόχρονα, κατέβαλα κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 

να μην αλλοιωθεί για κανένα λόγο κανένα μέρος του αυθεντικού 

κειμένου, κάτι που θα οδηγούσε σε ελεύθερη απόδοση που θεω-

ρείται (Ακαδημαϊκά τουλάχιστον) εξατομικευμένη ερμηνεία. Ση-

μαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η καθαρή βούληση να βοηθήσω όσο 

το δυνατόν περισσότερο τη μετάφραση καθώς και το γεγονός ότι 

κατέχω στη βιβλιοθήκη μου, μεγάλο μέρος των επίσημων Πατρο-

λογικών κειμένων. 

Θέλω να πιστεύω ότι η προσπάθειά μου αυτή βοήθησε 

στην βέλτιστη κατανόηση του κειμένου, ενώ ταυτόχρονα, πιστεύω 

ότι δεν έχει αλλοιωθεί καμία απόδοση του αυθεντικού κειμένου. 

Ωρίων 

Eques a Diritto 
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Εισαγωγή 1 
 «Ο Χριστιανισμός, στην πιο καθαρή του δομή, εμπιστεύεται 

στην πίστη το θεμέλιο της θρησκείας. Ή μάλλον, θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι η ιστορική του σημασία εδράζεται στην πεποίθηση προ-

διαγραμμένης ποιότητας της πίστης και στην ανεξαρτησία της από 

κάθε σχέση – οποιουδήποτε είδους – με τη γνώση και την επιστήμη.   

»Όσον αφορά τη Γνώση, αντίθετα, η πίστη δεν είναι αρκετή, 

και δεν της αναγνωρίζεται ιδιαίτερη αξία. Και αυτό είναι που την 

διαχωρίζει από το Χριστιανισμό. Το θεμέλιο της πίστης δεν είναι 

αντιληπτό αφ’εαυτού αλλά έχει προ πάντων μεταλλαχθεί και ανυ-

ψωθεί σε εκμάθηση και επιστήμη. Οι ταυτίσεις, παρουσιασμένες και 

αποδεδειγμένες μεταξύ φύσης και ανθρώπου, η ιστορία του κόσμου 

και του ατόμου, η αποκάλυψη και η ανθρώπινη γνώση, προέρχονται 

μόνον κατά ένα μέρος από την εμπειρία και κατά το μεγαλύτερο 

από την ελεύθερη άσκηση της σκέψης και των αισθημάτων. Αυτά 

απαιτούν επιτακτικά μία επιστημονική αντι-δοκιμή σε όλα τα επίπε-

δα της πραγματικότητας. Το σύστημα των Γνωστικών οφείλει να 

είναι επιβεβαίωση όλου αυτού που η άμεση παρατήρηση και η μελέ-

τη της σύγχρονης επιστήμης ανακαλύπτει, είτε σε σχέση με το πα-

ρελθόν είτε σε σχέση με το παρόν. Για να προσεγγισθεί αυτή η βλέ-

ψη οι Γνωστικοί επωφελήθηκαν από ένα συγκεκριμένο αριθμό με-

θόδων, επεξεργασμένων κατά τους περασμένους αιώνες από φιλό-

σοφους και θεολόγους της Ελλάδας, με ιδιαίτερη αναφορά στην αλ-

ληγορία και το συλλογισμό επί των αριθμών και επί των γραμμάτων 

της αλφαβήτου».  

(Από το «La Gnose», του H.Leisegang, καθηγητή της φιλοσοφίας 

στο Πανεπιστήμιο της Ιένας [Γερμανία], σε μετάφραση από τα Γερ-

μανικά στα Γαλλικά από τον J. Gouillard διδάκτορος της Θεολογί-

ας. Payot, Paris 1951).  

                                       
1 Σ.τ.Μ.& Επ.:  Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη λέξη «Γνώση» (διεθνώς γνωστή ως 

«Gnosi» η οποία υποδηλώνει την ενορατική γνώση, σε αντίθεση με την εκγυκλο-
παιδική. Στα Ελληνικά αποδίδεται με “Γ” κεφαλαίο για να διαφοροποιείται από 

την εγκυκλοπαιδική που αποδίδεται με “γ” μικρό. 
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Αυτή η ενδιαφέρουσα δημοσίευση χρησιμοποιήθηκε ως 

βάση και οδηγός για τη σύνθεση των ακολουθούμενων μνημονί-

ων. Οποιοδήποτε σχόλιο από την πλευρά μας, σε αυτήν τη διαβε-

βαίωση αυτού του έξοχου γερμανού επιστήμονα, διαπρεπούς με-

λετητή των Γνωστικών προβλημάτων, θα ήταν περιττό. Ούτε, ε-

ξάλλου, αποφασίσαμε να συνοψίσουμε σε εύκολη μορφή, ανα-

γκαστικά ατελή (μα πάντοτε επαρκή για όποιον θα ήθελε να προ-

σεγγίσει σε στοιχεία τόσο συζητημένα και διαδεδομένα όχι πάντοτε 

με καλή πίστη) τις βασικές Γνωστικές κοσμογονίες, με σκοπό να 

διατυπώσουμε κρίσεις ή να υποδείξουμε κρίσεις για το ποιά είναι 

πιο ορθή ή τουλάχιστον ποιά είναι πιο αληθής από αυτές. Κατά τη 

διαδικασία επιστημονικών ανακαλύψεων, και ιστορικών αποδεί-

ξεων, επί θεμάτων λίγο ως πολύ εσωτερικών, η Γνώση είναι πά-

ντοτε ένα πρόβλημα συναρπαστικό που ανοίγει άπειρους ορίζο-

ντες, Όμως, από τη δική μας οπτική, και για να χρησιμοποιήσουμε 

έναν ευφημισμό, δεν είναι σωστό να προσαρμόσουμε το αποτέλε-

σμα της σκέψης των Γνωστικών με συλλογισμούς που δεν έχουν 

καμμία σχέση με τη Γνώση. Μιλώντας για Γνώση, με την έννοια 

που της έχει αποδοθεί εδώ και είκοσι αιώνες, θα πρέπει να θυμη-

θούμε ότι πρόκειται για γνώσεις που έχουν προκύψει εκτός της 

Πεντατεύχου, από το κήρυγμα των Ευαγγελίων και από τις επι-

στολές των Αποστόλων, από προηγούμενες παραδόσεις προερχό-

μενες από διάφορες πηγές. Για τους Γνωστικούς εκείνων των και-

ρών, οι μόνοι που μπορούσαν να ονομασθούν έτσι, (για τους συγ-

χρόνους θα λέγαμε «Γνωστικιστές») η Αλήθεια –η προ 2000 ε-

τών- προέρχεται από μία επεξεργασία ιερών εγγράφων του πα-

ρελθόντος, τιθεμένων υπό επεξεργασία προοριζόμενη να κατευ-

θύνει προς μία κοινή εξήγηση. Το να διαπιστωθεί κάτι τέτοιο είναι 

αυτό που έχει σημασία, για όποιον πραγματικά ενδιαφέρεται για 

τέτοιες μελέτες. Τίθεται με έμφαση το γεγονός ότι μία τέτοια 

πραγματεία για όποιον προσεγγίζει ένα τέτοιο έργο, δεν είναι ποτέ 

ιδιοκτησία του συγγραφέα. Το μόνο που είναι δικό του είναι η υ-

πομονή στην αναζήτηση, και στην αναγκαία επακόλουθη επεξερ-

γασία. 

Gastone Ventura 
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Κοσμογονία του Σίμωνος του Μάγου 
 

Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων προϋπῆρχεν ἐν τῇ πόλει μαγεύων  

καὶ ἐξιστῶν τὸ ἔθνος τῆς Σαμαρείας, λέγων εἶναι τινα ἑαυτὸν  

μέγαν· ᾧ προσεῖχον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου λέγοντες·  

οὗτος ἐστιν ἡ δύναμις τοῦ Θεοῦ ἡ μεγάλη. Προσεῖχον  

δὲ αὐτῷ διὰ τὸ ἱκανῷ χρόνῳ ταῖς μαγείαις ἐξεστακέναι  

αὐτούς. ὅτε δὲ ἐπίστευσαν τῷ Φιλίππῳ εὐαγγελιζομένῳ  

τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ὀνόματος  

Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες.  

Εζούσε όμως εις την πόλιν εκείνην και κάποιος άνθρωπος, ονόματι  

Σίμων, ο οποίος έκανε μαγείες και εξέπληττε τον λαόν της  

Σαμαρείας, λέγων δια τον εαυτόν του, ότι είναι κάποιος μεγάλος.  

Επρόσεχαν δε εις αυτόν όλοι, μικροί μεγάλοι, και έλεγαν 

«Αυτός είναι η μεγάλη δύναμις του Θεού». Επρόσεχαν δε  

εις αυτόν, διότι επί πολύν χρόνον τους είχε καταπλήξει  

με τας μαγείας του. Όταν όμως επίστευσαν στον Φίλιππον, που  

εκήρυττε το χαρμόσυνον μήνυμα περί της βασιλείας του Θεού και  

περί του προσώπου του Ιησού Χριστού, εβαπτίζοντο και άνδρες και 

γυναίκες.  

Πράξεις των Αποστόλων Κεφ.8 

 

«Μητέρα όλων είναι η πρώτη ‘‘σκέψη’’ του πνεύματος του 

Θεού. Όταν γίνει γνωστή η θέληση του Πατρός, αυτή κατέρχεται 

στις ανώτερες περιοχές και δημιουργεί τους αγγέλους και τις επι-

δράσεις δια των οποίων –με τη σειρά του- δημιουργήθηκε ο κό-

σμος. Μητέρα όλων είναι η Έννοια (η σκέψη) που προήλθε από το 

Θεό. Όταν, όμως, δημιουργήθηκαν οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι, 

την συγκράτησαν ζηλόφθονα. Δεδομένου ότι ο Θεός ήταν γι’αυτούς 

παντελώς άγνωστος συγκράτησαν τη δική Του σκέψη  και την έκα-

ναν να υποβληθεί σε είδος υπό παράβαση για να αποτρέψουν την 

επιστροφή στον Πατέρα. Έτσι η Έννοια πίπτει τόσο χαμηλά που έ-

κλεισε σε ανθρώπινο σώμα, και με την πάροδο των αιώνων, περι-
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φέρθηκε από το σώμα μιας γυναίκας σε ένα άλλο, όπως από ένα 

βάζο σε άλλο». (Ειρηναίος Ι, 27, 1-4) 2 

Γνωρίζουμε ήδη, επομένως, ότι υπάρχει ένα πνεύμα του 

Θεού και μία σκέψη του που βιάσθηκε από τους αγγέλους και 

τους αρχαγγέλους για να αποτραπεί η επιστροφή τους στο Δη-

μιουργό. Γνωρίζουμε, επίσης, ότι αυτή η σκέψη περιφέρθηκε από 

μία γυναίκα σε άλλη μέχρις ότου να εξατομικευθεί (και αυτό θα 

γίνει από το Σίμωνα το Μάγο στο σώμα της Ελένης της ερωμένης 

του) προκειμένου να ελευθερωθεί. 

 
Ας ακούσουμε τί λέει ο ίδιος ο Σίμων ο Μάγος (σύμφωνα 

με τον Ιππόλυτο, Ελεγχος VI, 9) στο «Μεγάλη Αποκάλυψη»:  

«Σε σας λοιπόν, λέγω αυτό που λέγω και γράφω αυτό που γράφω 

(δηλαδή) το γραπτό που ακολουθεί: υπάρχουν μεταξύ των Αιώνων 

(πρόκειται για αθάνατα πνεύματα) δύο οντότητες που δεν έχουν ού-

τε αρχή ούτε τέλος, που είναι μία και μόνη πηγή που είναι ισχύς, σι-

γή, αόρατη και ακατανόητη΄ η μία έρχεται εκ των άνω και είναι η 

Μεγάλη Ισχύς, το πνεύμα όλων που κυβερνά τα πάντα και είναι αρ-

σενική΄  η άλλη έρχεται εκ των κάτω και είναι η Μεγάλη Σκέψη και 

είναι θηλυκή, γεννά δε όλα τα πράγματα. Αυτές οι δύο συμμετρικές 

οντότητες ζευγαρώνονται, συνδυάζονται και κάνουν να δημιουργη-

θεί ο χώρος που υπάρχει ανάμεσά τους, ο άφατος Αήρ (πνεύμα) που 

δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Σε αυτό το διάστημα βρίσκεται ο Πα-

τήρ που κρατά στα χέρια του και γαλουχεί όλα αυτά που έχουν αρχή 

                                       
2 Σ.τ.Μ.& Επ.:  Το παραπάνω κείμενο είναι ελεύθερη μετάφραση του κειμένου του 
Ειρηναίου. Το πρωτότυπο είναι στη Λατινική γλώσσα και ανευρίσκεται στην Πα-

τρολογία του Mignè. 
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και τέλος. Είναι Αυτός (ο Πατέρας) που ίσταται όρθιος, στεκόταν 

όρθιος και θα στέκεται όρθιος΄ ισχύς αρσενικοθηλυκή που δεν έχει 

αρχή ούτε τέλος και υπάρχει από και για τον εαυτόν του, απομονω-

μένος, διότι είναι από Αυτόν που εξήλθε η Σκέψη που υπήρχε απο-

μονωμένη για να γίνει δυάδα. Ο Πατέρας ήταν ένα μοναδικό ον, 

διότι μέχρι που η Σκέψη η συνδεδεμένη σε Αυτόν ήταν ένα, όχι το 

‘πρώτο’ ακόμη και εάν προυπήρχε, αλλά εκδηλωμένο από Αυτόν 

τον ίδιο από τον Εαυτόν του τον ίδιο και αφού δημιουργήθηκε, έγι-

νε ‘δεύτερο’. Γι’αυτό δεν ονομάσθηκε Πατέρας μέχρι η Σκέψη να 

τον ονομάσει έτσι. Έτσι όπως ο Πατέρας έκανε να αναδυθεί ο εαυ-

τός του από τον εαυτόν του, εκδηλώνοντας στον εαυτόν του τη δική 

του Σκέψη, έτσι η Σκέψη, αφού εκδηλώθηκε, δεν δημιούργησε αλλά 

είδε τον Πατέρα και έκρυψε στον εαυτόν του τον Πατέρα, δηλαδή 

την Ισχύ΄  και έγινε μία ισχύς αρσενικοθηλυκή και η Σκέψη του. 

Από εκεί και μετά τοποθετήθηκαν συμμετρικά –η Ισχύς σε τίποτε 

διαφέρουσα από τη Σκέψη- και έγιναν ένα μόνον ον΄  η Ισχύς εργά-

ζεται στις ανώτερες περιοχές, η Σκέψη στις κατώτερες. Το ον που 

προκύπτει από την εκδήλωσή τους θα είναι επομένως κατασκευα-

σμένο με τον ίδιο τρόπο: όλα, ενώ είναι ένα μόνον και απαράλλα-

χτο ον, βρίσκεται να είναι δύο, ανδρόγυνο, έχοντας εντός του το 

θηλυκό στοιχείο. Έτσι το Πνεύμα είναι μέσα στη Σκέψη. Αυτά είναι 

αδιαχώριστα το ένα από το άλλο και το όλον όντας ‘ένα’, το βρί-

σκουμε ως ‘δύο’». 

Εδώ είναι απαραίτητο να κάνουμε μία θεώρηση. Ο Σίμων 

ο Μάγος στη σκέψη του δεν εξετάζει τον εξωτερικό κόσμο. Δεν 

πρόκειται για μία συζήτηση που προέρχεται από τα έξω προς τα 

μέσα αλλά από το εσωτερικό προς το εξωτερικό. Αυτός, κατέρχε-

ται στο εγώ του, διερευνά το πνεύμα του και ανακαλύπτει τη διά-

κριση μεταξύ πνεύματος ως λειτουργία και του προϊόντος του που 

είναι η σκέψη. Η σκέψη γίνεται επεξεργασμένη σαν να λέγαμε ότι 

όποιος παράγει γίνεται παραγόμενος (το ενεργητικό γίνεται παθη-

τικό). Σκέψη και πνεύμα είναι το ίδιο πράγμα, αλλά γίνεται αντι-

ληπτό ότι είναι δύο διακριτά πράγματα και μολαταύτα ένα μόνον, 

αφού θέλουμε να υπολογίσουμε την αιτία που δημιούργησε τη 

σκέψη, δηλαδή το πνεύμα.  Ο Σίμων ο Μάγος εκκινεί από μία 
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προϋπόθεση μιάς Δύναμης που είναι το ελατήριο όλων. Αυτή η 

Δύναμη (άπειρη Ισχύς), σύμφωνα με τον Ιππόλυτο, στη Γένεση 

του Σίμωνος του Μάγου είναι η απαρχή όλων. 

Αυτή η Δύναμη (Σ.τ.Μ.& Επ.:  ο συγγραφέας την αναφέρει 

Dynamis) στηρίζεται στο Πυρ: «Η κρυμμένη φύση –λέει ο Σίμων ο 

Μάγος- είναι κρυμμένη στα φαινομενικά μέρη του πυρός΄ η φαινό-

μενη φύση του πυρός οφείλει την ύπαρξή της στην κρυμμένη φύση».  

Πρόκειται για αυτό που ο Αριστοτέλης ονομάζει το «ον εν 

ισχύ και το ον εν δράσει» και ο Πλάτων ο διανοητικός και ο αι-

σθαντικός. Η αισθαντική φύση του πυρός περικλείει όλα τα αι-

σθαντικά πράγματα που εμείς αντιλαμβανόμαστε, συμπεριλαμβα-

νομένων και αυτών που μας διαφεύγουν της προσοχής.  

Η κρυμμένη στο πυρ φύση περικλείει όλα τα διανοητικά 

πράγματα που εμείς σκεφτόμαστε και όλα εκείνα που γλιστρούν 

προς τις αισθήσεις χωρίς να υπολογίσουμε εκείνα που αμελούμε 

να σκεφτούμε.  

Μπορούμε, επομένως να καταλήξουμε σε μία διαπίστω-

ση: Πριν από κάθε αρχή, δηλαδή πάντοτε, υπήρχε, υπάρχει και θα 

υπάρχει κάτι για το οποίο ο Σίμων ο Μάγος γράφει: «Αυτή η Ισχύς 

είναι μία, μέσα σε έναν διακριτό χώρο προς τα άνω και προς τα κά-

τω, που δημιουργείται από την ίδια, αυξάνεται από την ίδια, αναζη-

τάται εντός της, ευρίσκεται εντός της, και που είναι μητέρα, πατέ-

ρας, σύζυγος, υιός, κόρη, μητέρα και πατέρας του εαυτού της, ενό-

τητα, πηγή όλων» (εδώ βλέπουμε πεντακάθαρα το κάλεσμα του 

Ερμή του Τρισμέγιστου). Υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει επομέ-

νως, η ενότητα, το πυρ, το άπειρο άγνωστο, η Μεγάλη Ισχύς που 

διασπάται στον εαυτόν της, σε Πνεύμα και Σκέψη, και που είναι 

Πνεύμα-Σκέψη, η πρώτη κίνηση προς τα άνω, η δεύτερη προς τα 

κάτω (η πρώτη είναι ο Πατέρας, η δεύτερη η Μητέρα όλων) οι 

οποίες, ενοποιούμενες και διαχωριζόμενες παραμένοντας ωστόσο 

σε ενότητα, θέτουν σε δράση αυτό που ο Σίμων ο Μάγος υποδει-

κνύει ως Έβδομη Ισχύ, δηλαδή τον Άφατο Αέρα, το Πνεύμα, αυτό 

που ο Μωϋσής υποδεικνύει ως «το Πνεύμα του Θεού που αιωρεί-

ται πάνω στα ύδατα» (Γεν. 1,3) και που είναι ο Λόγος του Ευαγγε-

λιστή Ιωάννη: «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θε-
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όν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν.  Πάντα 

δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν. Ἐν  

αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων. Καὶ τὸ φῶς ἐν 

τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν». 

Έχουμε, επομένως, στην αρχή, την εκδήλωση ενός ζεύ-

γους ισχύων που γεννήθηκαν μέσα στη Μεγάλη Ισχύ (και όχι από 

αυτήν) της οποίας ο άφατος Αήρ, το Πνεύμα, ο Λόγος δηλαδή η 

άπειρη ισχύς, ή η έβδομη ισχύς, όπως την λέει ο Σίμων ο Μάγος, 

είναι αυτό που υπάρχει ως δύναμη μέσα στη Μεγάλη Ισχύ, και 

που είναι εκδηλωμένη πριν από όλους τους αιώνες. 

Είμαστε, αναλογικά με τη Γένεση του Μωϋσή, στη δη-

μιουργία του Ουρανού και της Γης, νοούμενα ως ο Πατέρας και η 

Μητέρα όλων, ζεύγος της Μεγάλης Ισχύος που έχει στο μέσον της 

την άπειρη Ισχύ, το Πνεύμα που αιωρείται πάνω στα ύδατα, δηλα-

δή πάνω στο Χάος. Το Πνεύμα, σύμφωνα με το Σίμωνα το Μάγο, 

είναι ο ρυθμιστής του Χάους, «μία εικόνα μιάς αέναης μορφής και 

η οποία μόνη διευθέτησε τα πάντα». 

Από αυτά τα τρία στοιχεία τα οποία εν τέλει είναι Ένα 

(και αντιπροσωπεύουν την τέλεια Τριάδα: Πατέρας-Μητέρα, σε 

ανδρόγυνο, οι οποίοι γεννούν ή καλύτερα, εκδηλώνουν το άφατο 

Πνεύμα που είναι εντός τους) απορρέει η δημιουργία. Και είναι το 

Πνεύμα (ο Λόγος, η Πνοή) που από το Χάος αποσπά το ζεύγος 

Φωνή-Ονομα, αυτό που εκφράζει και αυτό που είναι ακριβές, και 

ακολούθως το άλλο ζεύγος Αιτία-Αντανάκλαση δηλαδή το βάθος 

της σκέψης και το αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτό. Ζεύγη 

που είναι, ένα προς ένα αδιαίρετα ως ισχύς και πράξη, και που εί-

ναι, με το προξενούμενο ζεύγος Πνεύμα-Σκέψη, οι έξι επεκτάσεις 

της Μεγάλης Ισχύος, και είναι διαπεραστές από το Πνεύμα δηλα-

δή, επαναλαμβάνουμε, από τη Δύναμη που υπάρχει μέσα στην 

αρχέγονη Ισχύ (εάν θα ήταν δυνατόν να χρησιμοποιηθεί τέτοιος 

όρος). 

Σε αναλογία με τη Γένεση του Μωϋσή, μπορούμε να δού-

με στις έξι επεκτάσεις της Μεγάλης Ισχύος τις έξι ημέρες της Δη-

μιουργίας: Ο Ουρανός και η Γη (Πατέρας και Μητέρα)΄ Φως και 

Σκότος και οι «φωτοχυσία» τους (Φωνή και Ονομα)΄  χωρισμός 
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των άνω υδάτων από τα κάτω, δηλαδή Αήρ και Υδωρ (αιτία και 

αντανάκλαση). 

Ο Θεός, κατόπιν, σύμφωνα με τη Μωσαϊκή Γένεση, δη-

μιούργησε τον άνθρωπο από τη σκόνη της γης, αλλά δεν τον δη-

μιούργησε απλό αλλά αντιθέτως διπλό «κατ’ομοίωσιν» και 

«κατ’εικόνα» (Γένεση Ι, 26). Η εικόνα, σύμφωνα με το Σίμωνα το 

Μάγο, είναι το Πνεύμα που πλανάται επάνω στα ύδατα΄ εάν αυτό 

δεν γίνει εικόνα, θα παραμείνει στο καθεστώς του εν δυνάμει και 

δεν θα περάσει σε εκείνο της δράσης.  

Τα πάντα γύρω από τη Γένεση έχουν εξηγηθεί από το Σί-

μωνα το Μάγο σε αναλογία με τη δημιουργία του εμβρύου στη 

μήτρα (μέσα στη γυναίκα). Ο Παράδεισος είναι η μήτρα΄  το «πο-

τάμι που αναδύεται από την Εδέμ για να ποτίσει τον παράδεισο» 

(Γεν. ΙΙ, 10) είναι ο ομφάλιος λώρος όπου, δυό δυό βρίσκονται οι 

σύνδεσμοι του αέρος και εκείνοι του αίματος. Και έτσι, εξηγώντας 

ότι αυτή η αλληγορία δεν θέλει να σημάνει τίποτε άλλο πέραν των 

τεσσάρων μερών του Μωσαϊκού νόμου (Γένεση, Έξοδος, Λευϊτι-

κό, Αριθμοί) βεβαιώνοντας κατόπιν ότι το Δευτερονόμιο είναι η 

ανακεφαλαίωση των τεσσάρων κεφαλαίων της Πεντατεύχου. 

Ομοίως, στα άλλα αντίγραφα της κοσμογονίας του Σίμω-

νος του Μάγου, και ο άνθρωπος είναι ένα ζεύγος αδιαίρετο, εκδη-

λωμένο από το ζεύγος που είχε προηγηθεί (Αέρας και Γη – Αιτία 

και Αντανάκλαση – ψυχή και σώμα) σύμφωνα με την εικόνα του 

Πνεύματος που την εμφύσησε και που είναι, εν δυνάμει, μέσα στο 

ανθρώπινο σώμα. 

Το κεφαλαιώδες μέρος της κοσμογονίας του Σίμωνος του 

Μάγου έχει έτσι γενικευθεί. 

Έχει, ωστόσο, σημασία να διατηρήσουμε την ιδιαίτερη 

δυναμική εκκινώντας από ένα αρνητικό αξίωμα που αναδύεται ε-

ντός της διαμέσου όσων ο Σίμων ο Μάγος βεβαιώνει όταν ταυτι-

ζόμενος με το Θεό Πατέρα λέει: «Σε κάθε κύκλο έλαβα μία μορφή 

διαφορετική με σκοπό να παραμείνω κρυμμένος από τις αγγελικές 

δυνάμεις, και κατήλθα μέχρι την Έννοια (Σκέψη) που ονομάζεται 

επίσης ακολασία και Άγιο Πνεύμα, και με το μέσο αυτό δημιούργη-

σα τους αγγέλλους οι οποίοι με τη σειρά τους δημιούργησαν τον 
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Κόσμο και τους ανθρώπους» (Επιφάνιος, Απολογία των αιρέσεων, 

21, 2-4). Αυτό θα έβρισκε επιβεβαίωση σε όσα λέγει ο Ειρηναίος, 

με όσα αναφέρει στο αναφερόμενο κείμενο στην αρχή του βιβλί-

ου. 

Ο Σίμων ο Μάγος λέγει, κατόπιν, ότι ο Θεός της Γένεσης 

του Μωϋσή δεν είναι ο Πατέρας αλλά ο κακός Δημιουργός που 

δημιούργησε έναν κακό κόσμο, που είναι δυστυχία και αρνητικό-

τητα, αφού απορρέει από τη Μεγάλη Ισχύ που είναι «Αρετή». 

Εδώ η συζήτηση θα μπορούσε να μεταφερθεί στο να αναλύσουμε 

μερικές Καββαλιστικές ερμηνείες κατά σειρά στον Αδάμ-Κάδμον 

και στον απαγορευμένο καρπό, αυτό που θα ήταν σε αναλογία με 

όσα λέγει ο Ειρηναίος πάνω στο αδίκημα των αγγέλων και των 

αρχαγγέλων, οικειοποιηθέντων από αυτούς την Έννοια, εκτεθει-

μένων σε «κάθε είδος αδικήματος για να μην επιστρέψουν στον 

Πατέρα». Και θα μας εξανάγκαζε να σηζητήσουμε πάνω στις ανα-

γκαιότητες αυτής της επιστροφής η οποία είναι αναμφίβολη μέσα 

στη Δύναμη του Σίμωνος του Μάγου, όταν αυτός διαβεβαιώνει 

ότι η Ισχύς η εκδηλωμένη από τη Μεγάλη Δύναμη είναι άφθαρτη 

και κρυμμένη, εν δυνάμει αλλά όχι εν δράσει, σε όλα τα πράγμα-

τα. Αιτία για την οποία η δράση μπορεί να είναι κακή σε περίπτω-

ση που λείψει η γνώση του γιατί η Δύναμη της Μεγάλης Ισχύος 

είναι κρυμμένη εντός μας.  

Θα επρόκειτο, συμπερασματικά, για έναν κύκλο σε επα-

νάσταση στην αγκάλη της Μεγάλης Ισχύος, για τον οποίο όλο αυ-

τό που παράχθηκε και εκδηλώθηκε θα αποκατασταθεί σε αυτό 

που το παρήγαγε ή εκδήλωσε ή αφάνισε, και δεν υπάρχει καμμία 

διαφορά, μεταξύ του ενός και του άλλου. Αιτία για την οποία σε 

ένα σχήμα αυτού του είδους θα μπορούσε να βεβαιωθεί ότι το θέ-

μα του κακού Δημιουργού (που θα τον συναντήσουμε κι άλλες 

φορές στους Γνωστικούς, και που ο Σίμων ο Μάγος θα ταυτοποι-

ήσει με το Θεό των Εβραίων) αποτελεί μέρος του Σιμωνιακού συ-

νόλου όπου ο Δημιουργός και ο κακός κόσμος, όντας ένα ζεύγος, 

όπως όλα τα άλλα ζεύγη του συστήματος, αποτελούν μία ακατά-

λυτη ενότητα. Ο Δημιουργός, είναι το πνευματικό μέρος του του 

σώματος του κόσμου. Τα πάντα, δεν θα πρέπει να λησμονούμε, 
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προέρχονται από τη Μεγάλη Ισχύ που είναι «Αρετή» και που ως 

συνεχής δοκιμασία ανέρχεται στον εαυτόν της ή επιστρέφει στο 

Χάος. 

Είναι σκόπιμο να υπογραμμισθεί ότι το όλον είναι συνδε-

δεμένο με την  ύπαρξη εκείνου του «πνεύματος» μέσα στον άν-

θρωπο, της θείας εικόνας που είναι το «Πνεύμα». Από αυτό προ-

κύπτει ότι το ανθρώπινο ον έχει εντός του θείες και πνευματικές 

ικανότητες «εν δυνάμει». Εάν τις αναπτύξει θα γίνουν άφθαρτες 

πνευματικές ενότητες, η ένωση των οποίων θα γεννήσει έναν 

πνευματικό άνθρωπο που θα απελευθερωθεί από την ύλη, γινόμε-

νος «εν δράσει» η εικόνα του Θεού που επιβιώνει του αφανισμού 

εντός της ύλης. Εάν αντιθέτως, αυτή η πνευματική προδιάθεση 

δεν αναπτυχθεί ή αναπτυχθεί καταχραστικά, τότε θα  καταρεύσει 

όπως το σώμα. 

Αυτό το συμπέρασμα βρίσκει την ανταπόκρισή του σε ό-

λες σχεδόν τις Παραδόσεις και στις περιπτώσεις της αναλογίας 

του Πνεύματος που γίνεται η εικόνα του Θεού επάνω στα ύδατα –

και αυτό ακολουθώντας αυτά που λέει ο Σίμων ο Μάγος- με την 

έννοια των αναφερομένων στην προς Κορινθίους ΧΙ, 32: «κρινό-

μενοι δὲ ὑπὸ τοῦ Κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῷ κόσμῳ κατα-

κριθῶμεν» (Σ.τ.Μ.& Επ.:  Τιμωρούμενοι δε τώρα υπό του Κυρίου 

εμείς, παιδαγωγούμεθα προς μετάνοιαν και διόρθωσιν, δια να μη 

καταδικασθώμεν οριστικώς εις απώλειαν μαζί με τον κόσμον της 

αμαρτίας) όπου με το «εμείς» εννοούνται οι πνευματικές δυνάμεις 

οι οποίες για να μην εκλείψουν, οφείλουν να περάσουν από το «εν 

δυνάμει» στο «εν δράσει». 
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Η Γνώση των Οφιτών 
 

«Εάν θέλεις, λέει ο Ιουστίνος, να γνωρίσεις “ἅ 

ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε, καὶ οὖς οὐκ ἤκουσεν, οὐδὲ ἐπὶ 

καρδίαν ἀνθρώπου ἀνέβη”, τον Αγαθό που βρίσκεται 

επάνω από τα πάντα, τον Υπέρτατο, ορκίσου να κρα-

τήσεις μυστικά τα τμήματα της διδασκαλίας που πρέπει 

να παραμείνουν κρυφά. Γιατί ακόμα και ο Πατήρ η-

μών, όταν είδε τον Αγαθό και μυήθηκε από αυτόν, 

κράτησε μυστικά αυτά που πρέπει να παραμείνουν 

κρυφά και ορκίστηκε, όπως έχει γραφεί: “Ὤμοσε 

Κύριος καὶ οὐ μεταμεληθήσεται”»  

Ιππολύτου «Ελεγχος» V 24 

 

Η Γνωστική τάση να μετατρέψει και να ανεγείρει την πί-

στη σε μάθηση και επιστήμη, να ανασύρει από την πραγματικότη-

τα μία επιβεβαίωση των μύθων δια μέσου των παραλληλισμών 

μεταξύ παρελθόντος και μέλλοντος, είχε αναμφίβολα κατευθύνει 

τους διδάσκαλους της Γνώσης να θέσουν τον Όφι (Naas – Nas-

chasch  στα Εβραϊκά) στο κέντρο ενός συστήματος που ακολού-

θησε μέσα σε ένα κύκλο περίπου δύο αιώνων, μία ιδιαίτερη εξέλι-

ξη νέων στοιχείων εξαχθέντων από άλλους μύθους και κατόπιν 

από την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. 

Η θέση που τέθηκε ο Όφις στο συμβολισμό μιας μεγάλης 

μερίδας Γνωστικών σεχτών –από τους προχριστιανικούς στους 

Οφίτες, κυριολεκτικώς ονομαζόμενους, και φτάνοντας στους Πε-

ράτους και τους Σηθιανούς, αιτιολογείται με εκείνο που μας με-

ταφέρθηκε από τα αρχαία μυστήρια όπου το βλέπουμε να συμβο-

λίζει το Θεό Ωκεανό, και στην εικόνα του κυκλικού όφι που δα-

γκώνει την ουρά του (ανάπτυξη του Ενός στο Όλον και επιστροφή 

του Όλου στο Εν). Από τους Τύπους του Απόλλωνος γνωρίζουμε 

ότι η Πυθία ελάμβανε το γενεσιουργό Πνεύμα του ενθουσιασμού 

από έναν δράκο εγκατεστημένο στο κέντρο της γης, και από τον 

οποίο προερχόταν η φυσιογνωμία του πνευματικού ζώου αποδι-

δόμενη σε πολλές περιπτώσεις στον όφι. Αυτό επιβεβαιώνεται 
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από το συμβολισμό του περάσματος ενός όφι στην αγκαλιά του 

μυημένου, σημειοδοτώντας την είσοδο της θεότητας (διαμέσου 

του Πνεύματός του) στον άνθρωπο. 

 
Θα μπορούσαν να αναφερθούν άπειρα παραδείγματα για 

τη σημασία του όφι με διάφορους μύθους. Φτάνει να υποδείξουμε 

το επισόδειο της αποπλάνησης της Εύας στο γήϊνο Παράδεισο και 

εκείνον του Μωϋσή που άλλαξε το ραβδί του με έναν όφι και που 

σήκωσε στην έρημο το χάλκινο όφι για τον οποίο ο Ιωάννης λέγει 

(ΙΙΙ, 14-15): «Καὶ καθὼς Μωϋσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, 

οὕτως ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων 

εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον». (Σ.τ.Μ.& Επ.: 

Οπως δε ο Μωϋσής εκρέμασε υψηλά το χάλκινο φίδι εις την έρη-

μον, δια να το αντικρύζουν με πίστιν οι Ισραηλίται και να σώζωνται 

από το θανατηφόρον δηλητήριον των φιδιών της ερήμου, έτσι, σύμ-

φωνα με το πάνσοφον σχέδιον του Θεού, πρέπει να κρεμασθή και ο 

υιός του ανθρώπου επάνω εις τον σταυρόν. Και τούτο, δια να μη 

καταδικασθή εις την αιωνίαν απώλειαν κανένας από εκείνους, που 

θα πιστεύσουν εις αυτόν, αλλά να κερδήση και να έχη την αιώνιον 

ζωήν). 

Θα είχε χωρίς αμφιβολία μεγάλη σημασία να γνωρίσουμε 

και να φωτίσουμε τις κοσμογονίες όλων των Γνωστικών σεχτών 

που  εμπνέονται από τους μύθους του όφι. Οι ειδήσεις όμως που 

έχουν φτάσει έως εμάς, και τις οποίες εμπιστευόμαστε, είναι ανε-
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παρκείς και χρονολογούνται σχεδόν όλες από την εποχή των Δι-

δακτόρων ή των Πατέρων της Εκκλησίας ή του Ωριγένη. Πρόκει-

ται ως επί το πλείστον για θρύμματα ή για αλλοιωμένα στοιχεία 

από τις πολεμικές που προήλθαν από την αναγκαιότητα να πα-

ρουσιασθούν κρυμμένα από το φως της δημοσιότητας στοιχεία 

που θεωρήθηκαν λανθασμένα ή τα αποτελέσματα των προβλημα-

τισμών που προέκυπταν και εμφανιζόντουσαν απομακρυσμένα 

από γραμμές ισχυρά εδραιωθείσες από το Χριστιανισμό των Δε-

σποτών. 

Δύο είναι οι ακριβείς αναφορές που έχουν φτάσει ως ε-

μάς: Το «βιβλίο του Baruch» που αναφέρεται σε έναν όχι περισ-

σότερο ταυτοποιημένο Ιουστινιανό (χωρίς να γίνεται σύγχυση με 

τον Άγιο Ιουστινιανό που αποκεφαλίσθηκε το 167), και που μετα-

φέρθηκε ολοκληρωτικά από τον Αγιο Ιππόλυτο στους «Ελέγχους» 

και το Διάγραμμα των Οφιτών που έχει αφηγηθεί από τον Ωριγέ-

νη στο «Contra Celsum» (Σ.τ.Μ.& Επ.: «Κατά του Κέλσου»). 

 
Το βιβλίο του Baruch 

Το «βιβλίο του Baruch» είναι μία εξαιρετική αλληγορία 

στο οποίο η αρχή της Τριάδας, ήδη συγκαλυμμένη στη Γνώση του 

Σίμωνος του Μάγου, αποσαφηνίζεται και υπογραμμίζεται σε μία 

ανθρώπινη ερμηνεία που έχει άξονα το θέμα της Αγάπης, στην 

εκφυλισμένη της μορφή ως μίσος και του τελικού της θριάμβου. 

Οι  αδημιούργητες αρχές είναι τρείς: δύο αρσενικές και 
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μία θηλυκή. Η πρώτη είναι ο Πατέρας και ονομάζεται Καλός και 

είναι άφατος. Η δεύτερη είναι ο Υιός που είναι ο Πατέρας όλων 

των δημιουργημένων πραγμάτων και ονομάζεται Elohim. Η Τρίτη 

είναι η Εδέμ που έχει «διπλό πνεύμα» και «διπλό σώμα», μισή γυ-

ναίκα (από το κεφάλι έως τα γεννητικά όργανα) και μισή όφις (α-

πό τα γεννητικά όργανα και κάτω). Είναι δε εφοδιασμένη με δύο 

δυνάμεις προερχόμενες από τη σύστασή της: Την ψυχική προερ-

χόμενη από την ευγενική της πλευρά η οποία εμψυχώνει την ύλη. 

Την τελλουρική προερχόμενη από τη ζωώδη της πλευρά, που η 

ύλη διατηρεί σε αναταραχή.  

Από την ένωση του Elohim και της Εδέμ γεννώνται 24 

άγγελοι: 12 με τα πνευματικά χαρακτηριστικά του πατέρα, δώδε-

κα με τα φυσικά και τελλουρικά χαρακτηριστικά της μητέρας. 

Μαζί σχηματίζουν το Γήϊνο Παράδεισο, δηλαδή τον τόπο που α-

ναφέρει ο Μωϋσής στη Γένεση ΙΙ, 8: «Καὶ ἐφύτευσεν κύριος ὁ 

θεὸς παράδεισον ἐν Εδεμ κατὰ ἀνατολὰς καὶ ἔθετο ἐκεῖ τὸν 

ἄνθρωπον, ὃν ἔπλασεν». 

Οι άγγελοι επιφορτίστηκαν με το να κατοικήσουν στον 

Παράδεισο: από τα ζωώδη μέρη της Εδέμ έλαβαν την ύλη για να 

δημιουργήσουν τα ζώα. Από τα ευγενή μέρη έλαβαν τα 

απαραίτητα για να σχηματοποιήσουν τον άνθρωπο στον οποίο η 

Εδέμ έδωσε την ψυχική ισχύ (ψυχή) και ο Elohim την πνευματική 

ισχύ (Πνεύμα). Έτσι προσεγγίζεται η Τριάδα που αποτελεί τον 

άνθρωπο: Πνεύμα-Ψυχή-Σώμα. 

Όταν όλα δημιουργήθηκαν, οι δώδεκα άγγελοι της Εδέμ 

υποκύπτοντας στο μητρικό τελλουρισμό διαιρέθηκαν ανά τρείς, 

σε τέσσερις αρχές που διατρέχουν τον κόσμο, χωρίς ποτέ να 

σταματήσουν, προκαλώντας οποτεδήποτε περνούν, κατά τη 

διάρκεια της κυκλικής τους ροής, κατακλυσμούς, επιδημίες, 

καταστροφές κάθε είδους (οι 4 καβαλάρηδες της Αποκάλυψης) 

εγκαθιστώντας έτσι, χωρίς διακοπή, τον Κόσμο μέσα στη μοίρα 

του κακού του προερχόμενου από τη σύσταση της ύλης.  

Οι δώδεκα άγγελοι της Εδέμ υποδείχθηκαν από τον 

Ιουστίνο με τα ακόλουθα ονόματα: Babel, Achamonth, Naas, Bel, 

Belial, Satan, Saêl, Adoné, Kanithan, Pharaoth, Karkamenos, 
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Lathen. Από τους 12 αγγέλους του Elohim έχουν προστεθεί μόνον 

τα ονόματα των 5 πρώτων: Michele, Amen, Baruch, Gabriele, 

Esaddeo. 

Ο Ιουστίνος δίδει τα ονόματα των τεσσάρων ποταμών που 

γεννώνται στο γήϊνο Παράδεισο: Pison, Gihon, Tigri, Eufrate. 

Έτσι τελειώνει αυτό που ορίζεται πρώτο μέρος του «βι-

βλίου του Baruch», το  οποίο παρουσιάζει ακριβείς αναλογίες με 

τον Ποιμάνδρη που αποδίδεται στον Ερμή τον Τρισμέγιστο, όπου 

η Υπέρτατη Εφυΐα (εφάμιλλη με το Καλό) δημιούργησε τον πρω-

ταρχικό Άνθρωπο, Πατέρα του Δημιουργήματος, καθαρό πνεύμα 

το οποίο θαυμάζοντας τα κάλλη της Δημιουργίας, καθρεπτίζεται 

στα ύδατα (συγκρίσιμα με την Εδέμ) και προκαλεί την εικόνα του 

μέσα στο καθρέπτισμά τους. Η εικόνα είναι τόσο καλή ώστε την 

ερωτεύεται. Επιθυμεί να την εξουσιάσει και με την Ενέργεια που 

απορρέει από αυτόν την ελκύει. Η μορφή της εικόνας, χωρίς αιτία 

υπακούει στο κάλεσμα και γίνεται πραγματική. Από την υγρασία 

των υδάτων, πηγή της ζωής, η μορφή σηκώνεται και τυλίγει το 

πνεύμα: έτσι ο αθάνατος Ανθρωπος –καθαρό πνεύμα- κατακτήθη-

κε από την ύλη που τον φυλάκισε. Και από τότε παραδίδεται σε 

όλες τις απολαύσεις και τα βάσανα της ύλης: έγινε υιός της Γης, 

είναι αρσενικός και θηλυκός και φέρει τις συνέπειές του. Θνητός 

στο είναι του, όμως αθάνατος στην ύπαρξή του.  

 
Αυτό που μπορούμε να ορίσουμε ως δεύτερο μέρος του 

«βιβλίου του Baruch»  αφηγείται την επιστροφή του Elohim στον 

Ουρανό του πατέρα του του Αγαθού και την απελπισία της εγκα-
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ταλελειμμένης από το σύζυγό της Εδέμ. Αυτή τον έλκει με δέλεαρ 

για να τον κάνει να επιστρέψει στους κατώτερους ουρανούς, όμως 

ο Elohim ίσταται ήδη στα δεξιά του Αγαθού και από το ύψος του 

θρόνου του παρατηρεί τη Δημιουργία και αντιλαμβάνεται τα 

πραγματοποιηθέντα λάθη, το κακό και το καλό που ο ίδιος γέννη-

σε με την κάθοδό του για να συναντήσει την Εδέμ. Θα ήθελε να 

καταστρέψει τα πάντα για να επανορθώσει το Πνεύμα που ο ίδιος 

άφησε χαμηλά. Όμως το Aγαθό του το απαγορεύει διότι, λέγει: 

«Από τον πέρα Ουρανό δεν δύναται να φύγει το κακό». 

Από την απελπισία η Εδέμ περνά στο μίσος και διατάσσει 

τον τρίτο της άγγελο το Naas, τον όφι, να εξαπατήσει τους αν-

θρώπους για να κάνει το Πνεύμα, που ο Elohim τους εμφύσησε, 

να υποφέρει. Όμως ο Elohim που δεν μπορεί να κατέλθει να υπε-

ρασπιστεί το Πνεύμα, στέλλει στους κατώτερους ουρανούς το τρί-

το του άγγελο Baruch, με την εντολή να πολεμήσει το Ναάς και 

να υπερασπιστεί το Πνεύμα δείχνοντάς του ακόμη το πώς θα μπο-

ρούσε να ανέλθει στον Πατέρα. 

Ο Baruch επομένως είναι ο απεσταλμένος του Elohim, ο 

Χριστός (ο Μεσσίας). Ο Naas είναι αντίθετα, ο «Πρίγκηψ αυτού 

του κόσμου». 

Τρείς φορές οι προσπάθειες του Baruch απέτυχαν και ο 

Naas υπερνίκησε. Την πρώτη φορά όταν ο Αδάμ και η Εύα παρά-

κουσαν τον ίδιο το Baruch που τους απαγόρευσε να φάνε τα 

φρούτα του δένδρου της επιστήμης του Καλού και του Κακού 

(προσωποποιημένο από το Naas). Τη δεύτερη φορά όταν υπέδειξε 

στο Μωϋσή και στα τέκνα του Ισραήλ τον τρόπο για να κάνουν να 

ξανανέβει το Πνεύμα, και ο Naas κατάφερε να μετατρέψει τις 

συμβουλές του προς όφελός του. Την Τρίτη φορά όταν ο Baruch 

καλεί τον Hρακλή να πολεμήσει τους 12 Aγγέλους της Eδέμ και ο 

Ηρακλής υπέκυψε στη γοητεία του Ομφαλού, πρώτου Aγγέλου 

της Eδέμ, που του αφαιρεί την πνευματική δύναμη μετατρέποντάς 

τη σε υλική δύναμη. 

Μόνον κατά την τέταρτη δοκιμασία ο Baruch υπερνίκησε 

όταν απεκάλυψε στον Ιησού (ο Ιουστίνος τον ορίζει υιό του Ιω-

σήφ και της Μαρίας και Υποδεικνύει το «χρόνο του Ηρώδη») όλη 
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την ιστορία του Elohim και της Εδέμ και τον τοποθετεί φύλακα 

εναντίον του Naas διατάσσοντάς το να επικοινωνήσει στους αν-

θρώπους το μήνυμα του Πατέρα Elohim και του Πατέρα του του 

Αγαθού. Και ο Ιησούς δεν αφήνεται να πλανηθεί από το Naas.  

Ο όφις, εξοργισμένος τον κάνει να σταυρωθεί, ελπίζοντας 

να τον κάνει να κλονισθεί η πίστη του και η εμπιστοσύνη του στο 

Baruch με τα σωματικά βάσανα. «Και ο Ιησούς, λέγει ο Ιουστίνος, 

αφήνει επί του Σταυρού το “σώμα” της Eδέμ (το σώμα, την ύλη) 

και ανέρχεται προς το Aγαθό με το Πνεύμα. Kαι, πεθαίνοντας, λέγει 

προς την Eδέμ: “Γυναίκα, ιδού ο υιός σου”». Δηλαδή ο ψυχικός 

και γήϊνος άνθρωπος (ψυχή και σώμα). Kαι παραδίδει το Πνεύμα 

του στα χέρια του Πατρός Elohim ανυψούμενος έως τον Aγαθό.  

Από την αλληγορία του Ιουστίνου προκύπτει σαφώς: 

1. Ο οικουμενικός αρσενικός χαρακτήρας του Elohim, ισοδύνα-

μος προς το Πνεύμα. 

2. Ο οικουμενικός θηλυκός χαρακτήρας της Εδέμ, ισοδύναμος 

προς την ψυχή. 

3. Ο γήϊνος χαρακτήρας της ίδιας της Εδέμ, της προερχόμενης 

από τα κατώτερά της μέρη, ισοδύναμης με την Ύλη. 

4. Η προκύπτουσα Τριάδα του Ανθρώπου: Πνεύμα, Ψυχή, Σώμα, 

λογική παραγωγή της συνάντησης μεταξύ Elohim και Εδέμ 

στο οποίο μόνον το πνεύμα είναι αρσενικό ενώ ψυχή και σώ-

μα είναι θηλυκά. 

5. Η λογική αντιπαράθεση μεταξύ Άνω και Κάτω, δηλαδή οι δύο 

αρσενικές αρχές και μία θηλυκή του Άνω, και οι δύο θηλυκές 

αρχές και μία μόνον αρσενική του Κάτω. 

6. Η ώθηση προς τα Άνω, χαρακτηριστικό του Πνεύματος΄  η α-

νάδυση της Ψυχής στους κατώτερους Ουρανούς μεταξύ των 

12 Αγγέλων της Εδέμ΄  η ώθηση προς τα Κάτω της ύλης. 

7. Η επικράτηση του Αγαθού και του Υιού του θεού Πατέρα 

Elohim στην εξουσία του Πνεύματος΄  η Ισχύς του Πατέρα, το 

Αγαθό που διαιρείται στον Υιό σε δύο αντινομούσες Ισχείς΄  

το Πνεύμα που το ωθεί προς τα Άνω, η Αγάπη που τείνει προς 

τα Κάτω. 
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8. Το ενδιάμεσο πεδίο μεταξύ της εξουσίας του Πατέρα και του 

Υιού (ο Υπερουρανός) στον οποίο ο Elohim επιστρέφοντας 

στον Αγαθό άφησε τους 12 αγγέλους του που δεν μπορούν 

πλέον να επιστρέψουν χαμηλά (εκτός του Baruch που είναι ο 

Χριστός, δηλαδή ο Απεσταλμένος, ο Αγγελιοφόρος) και που 

είναι σε αντίθεση με τους 12 αγγέλους της Εδέμ.  

9. Τα χαρακτηριστικά των πνευματικών όντων (όχι καθαρών 

πνευμάτων) των 12 αγγέλων της Εδέμ που έρχονται να τοπο-

θετηθούν σε ένα αστρικό τομέα τοποθετημένο μεταξύ του 

Ουρανού του Δημιουργημένου Φωτός, έδρα των αγγέλων της 

Εδέμ, και ο γήϊνος Κόσμος παρουσιαζόμενος από την Εδέμ (η 

οποία όντας μισή γυναίκα και μισή όφις ενσωματώνει τις δύο 

ισχείς, ψυχική και γήϊνη). 

10. Οι τρείς ισχείς του οικουμενικού Σύμπαντος τοποθετημένες 

μεταξύ του Πέρα Ουρανού και της Γης: το Πνεύμα, η Ψυχή 

και η ώθηση προς τα κάτω. 

11. Ο Οφιακός (ελικοειδής) δακτύλιος μορφοποιημένος από 12 

αγγέλους της Εδέμ τοποθετημένους ως φρουρά του γήϊνου 

Κόσμου και των πλανητών του συστήματός του, που δεν είναι 

άλλο από τους δώδεκα αστερισμούς του Ζωδιακού τοποθετη-

μένους σε τέσσερις ομάδες από τρείς η καθεμιά. (οι 12 άγγε-

λοι του Elohim είναι οι πνευματικοί τους τύποι). Στην περιοχή 

των αστερισμών βρίσκουμε ακόμη το Γήϊνο Παράδεισο στον 

οποίο βασιλεύει ο Naas, έτσι όπως ο Baruch, ο αγγελιοφόρος 

του Elohim, βασιλεύει στον κόσμο του δημιουργημένου Φω-

τός. Ο Naas ο όφις είναι ο αστερισμός του Δράκοντα. 

12. Μόνον με την έλευση του Ιησού κατακτήθηκε η νίκη επί του 

Naas και ακολούθως πάνω στην Εδέμ, και υποδείχθηκε στο 

Πνεύμα που ευρίσκεται εντός του ανθρώπου, η οδός για την 

επιστροφή στον Πατέρα. 

 

Το Διάγραμμα 

Αυτή η Κοσμογονία συμπίπτει σχεδόν ολικά με το «Διά-

γραμμα» των Οφιτών του Ωριγένη, που ο ίδιος βεβαιώνει ότι α-
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ντιστοιχεί επακριβώς με εκείνην του Κέλσου. Θα δώσουμε ακο-

λούθως μία εν συντομία περιγραφή. 

Το Διάγραμμα αποτελείται από μία γήϊνη σφαίρα χωρισμένη 

σε δύο ημισφαίρια των οποίων το άνω αντιπροσωπεύει την ευγε-

νική πλευρά, και το κάτω τα Τάρταρα. Γύρω από τη γη βρίσκο-

νται δεκατρείς ομόκεντροι κύκλοι που περικλείουν δώδεκα Ουρα-

νούς. 

1. Της Σελήνης 

2. Της Αφροδίτης 

3. Του Ερμή 

4. Του Ηλίου 

5. Του Άρη 

6. Του Διός 

7. Του Κρόνου. Μεταξύ της γης και του πρώτου κύκλου που ορί-

ζει χαμηλότερα τον Ουρανό της Σελήνης βρίσκεται η ζώνη 

του Béhémoth ή της γήϊνης Αύρας. 

8. Του πυρός αποτελούμενο από 12 αγγέλους της Εδέμ και όπου 

βρίσκονται οι αστερισμοί του Ζωδιακού και ο γήϊνος Παρά-

δεισος. 

9. Του Ερέβους 

10. Του Φωτός (αντιδώμα του Υπερουρανού) όπου βασιλεύουν οι 

12 άγγελοι του Elohim. 

11. Ο Υπερουρανός του Υιού, Elohim, πατέρα όλων των δημιουρ-

γημένων πραγμάτων 

12. Ο Πέρα Ουρανός του Αγαθού, Πατέρα του Elohim. 

 

Οι επτά κατώτεροι ουρανοί (εκείνοι των πλανητών) είναι 

κλεισμένοι από το Λεβιάθαν, τον όφι που κατατρώγει την ουρά 

του, σύμβολο του Naas ο οποίος ακριβώς, βασιλεύει στους κατώ-

τερους ουρανούς και στο γήϊνο κόσμο εκτός του ότι βασιλεύει και 

στο γήϊνο Παράδεισο. Ο Naas ειναι επίσης ο Κρόνος. 

Το Διάγραμμα, συγκρινόμενο με το σύστημα του «βιβλί-

ου του Baruch»  παρουσιάζει μία απόκλιση, πιθανώς ενοποιημένη 

ακολούθως΄  εκείνη της παρουσίας των επτά κλασσικών πλανη-

τών ή Αρχόντων, ο τελευταίος των οποίων είναι ο Κρόνος ο οποί-
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ος, όπως είπαμε, ταυτοποιείται με το Naas και λαμβάνει το όνομα 

του Ιαλδαβαώθ (που έχει διατηρηθεί από τους Οφίτες του Θεού 

των Εβραίων, ο «κακός Θεός», όπως λέγουν, που δημιούργησε το 

γήϊνο κόσμο και που έχει την οικουμενική ψυχή΄  ο «λέων» και ο 

οικουμενικός όφις που διαχωρίζει τη γήϊνη κυριότητα από τις α-

νώτερες και με τον οποίο συσχετίζονται οι λόγοι του Ησαΐα 

[ΧΧVII, 1]: «Εκείνο τον καιρό, ο Αιώνιος θα συντρίψει με το ξίφος 

του τον Λεβιάθαν, τον ευκίνητο όφι και θα σκοτώσει το θαλάσσιο 

τέρας»). 

 
Σημειώνεται επίσης, ότι η Εδέμ έχει αντικατασταθεί με 

την εικόνα της Σοφίας, αναφερόμενη αρκετά στις Γνωστικές δι-

δασκαλίες, και με την οποία θα ασχοληθούμε ακολούθως εκτενώς. 

Ιδού λοιπόν η οδός, σκληρή και κοπιαστική, που οφείλει 

να διαβεί το πνευματικό μέρος του ανθρώπου για να προσεγγίσει 

την υπέρτατη Γνώση: ο άνθρωπος εγκαταλείπει το γήϊνο σώμα 

του στον Τάρταρο΄  η ψυχή του, απελευθερωμένη, ανέρχεται στις 

περιοχές της γήϊνης αύρας που είναι ο κύκλος του Béhémoth.  

Κατόπιν εκκινεί το ταξίδι του διαμέσου των Ουρανών των 

επτά πλανητών στους οποίους αντιστοιχούν τα ονόματα των επτά 

Αρχόντων (Thartataoth, Erethaoth, Thauthabaoth, Γαβριήλ, Ραφα-

ήλ, Σααριήλ, Μιχαήλ) όπου οφείλει να περάσει το Λεβιάθαν΄  δη-

λαδή τον όφι (Naas ή Ιαλδαβαώθ) προσεγγίζοντας έτσι στην ό-

γδοη σφαίρα ή σφαίρα των «σταθερών» και στο Γήϊνο Παράδει-

σο. Η ψυχή σταματά και μόνον το πνευματικό της μέρος, δηλαδή 
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το Πνεύμα ακολουθεί την πορεία της στις υπερουράνιες σφαίρες 

μέχρι να προσεγγίσει τον Πατέρα τον Αγαθό.  

Λέγει ο Th. Hopfner στο «Das Diagramme der Often» 

(A.Rzach. Reichenberg, 1930): «Οι ψυχές αναπαράγουν σε κάθε 

μία των επτά πλανητικών σφαιρών τα πάθη που είχαν ήδη λάβει 

από τα πλανητικά πνεύματα όταν είχαν κατέλθει για να “γεννη-

θούν” στη γη. Εισέρχονται επομένως ήδη καθαρμένες στον Παρά-

δεισο του κύκλου του πυρός, δηλαδή στον ουρανό των σταθερών, 

αφού διαπέρασαν το Λεβιάθαν. Και τελικά, ο καθαρά πνευματικός 

πυρήνας της ψυχής εισβάλλει στην πνευματική κυριαρχία του Πατέ-

ρα και του Υιού από την οποία είχε αρχικά εξέλθει». 

 

Μεταβλητές του συστήματος 

Το σύστημα, διατηρούμενο αμετάβλητο στη βασική του 

ουσία, παουσιάζει άλλες διαφορές που προκύπτουν από την εισα-

γωγή άλλων μύθων ή καινούργιων συλλογισμών και που καταλή-

γουν ως επί το πλείστον στη Δημητριακή ιδέα. Χαρακτηριστικό 

της σημασίας που έχει προέλθει την Παλαιά Διαθήκη και από τη 

Χριστιανική επίδραση, είναι  το πόσο αναφέρεται ο Ειρηναίος στο 

«Adversus Haereses» 3 σχετικά με άλλες οφιτικές σέχτες.  

Αφήνοντας κατά μέρος τη συμβολική διήγηση που ανα-

μειγνύει Ελληνικούς με Εβραϊκούς μύθους καταλήγοντας στη θε-

ωρία του «μηνύματος της γυναίκας», μπορούμε να συνθέσουμε ως 

εξής: 

Πρώτος κύκλος της δημιουργίας και πρωταρχικές ισχείς:  

1. Πρωταρχικό φως, άφθαρτο και άπειρο (αδημιούργητο Φως) 

ονομαζόμενο ως Πρώτος Ανθρωπος.  

2. Η Έννοια, ο υιός ονομαζόμενος επίσης Υιός του Ανθρώπου 

που είναι ο Δεύτερος.  

3. Άγιο Πνεύμα, ή Πνεύμα του Πατέρα και του Υιού, που πλανά-

ται πάνω από τα ύδατα, τα σκότη, την άβυσσο και το Χάος, 

ονομαζόμενο «Πρώτο Θηλυκό». 

                                       
3 Σ.τ.Μ.& Επ.:  «Adversus Haereses» ή «Κατά των αιρέσεων». Δίτομο αντι-

Γνωστικό έργο του Ειρηναίου γραμμένο το 180 μ.Χ. 
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4. Η ένωση του Πρώτου και του Δεύτερου Ανθρώπου (Φως και 

Έννοια) με το πνεύμα τους, με τη γέννεση μιάς τέταρτης ι-

σχύος που είναι το δημιουργημένο Φως, και αυτό άφθαρτο 

και που ονομάζεται Τρίτος Ανθρωπος, και που είναι ο Χρι-

στός ο οποίος ίσταται στα δεξιά και του οποίου τα χαρακτηρι-

στικά είναι τα ακόλουθα: «ο Χριστός είναι μοναδικός υιός και 

γι’αυτό ονομαζόμενος Δεξιός. Ανήλθε στο υπέρτατο ύψος και 

ανέβηκε όπως η Μητέρα του (το Άγιο Πνεύμα) σε έναν άφθαρ-

το Αιώνα. Αυτός ο Αιών είναι η αληθινή και Αγία Εκκλησία, εί-

ναι το όνομα, ο σύνδεσμος και η ένωση του Πατέρα Όλων, ο 

Πρώτος Ανθρωπος, του Υιού του ο Δεύτερος Ανθρωπος και του 

Χριστού κοινός υιός με εκείνη που ονομάζεται το Θηλυκό». 

Δεύτερος κύκλος δημιουργίας: «Το Θηλυκό όντας ανίκανο να α-

νεχθεί και να περικλείσει το μεγαλείο του  Φωτός, το αφήνει κατά 

μέρος για να ξεφύγει σε ένα “ρόδο’’ στα Αριστερά». Αυτά τα λόγια 

που φαίνονται δυσανάγνωστα είναι αντίθετα πολύ καθαρά: αρκεί 

να θυμηθούμε ότι οι πλανήτες κινούνται προς τα αριστερά και τα 

σταθερά άστρα πηγαίνουν προς τα δεξιά. Ο Χριστός, ούτως ει-

πείν, είναι Δεξιός και γι’αυτό ανήκει στους ανώτερους ουρανούς. 

Το «ρόδο του φωτός» διαφυγόν στα Αριστερά δείχνει την κάθοδο 

για να δημιουργηθούν οι κατώτεροι ουρανοί. Πράγματι:  

1. Άγιο Πνεύμα ή Πνεύμα που πλανάται πάνω από τα ύδατα, τα 

σκότη, την άβυσσο και το Χάος. 

2. Η Κόρη (το «ρόδο του φωτός» διαφυγόν στα Αριστερά) που 

ονομάζεται Προύνεικος ή Ανδρόγυνο και που ταυτοποιείται 

επίσης ως Σοφία. 

3. Πίπτοντας στα ύδατα που στέκονται από κάτω στη μητέρα του 

Σοφία-Προύνεικος τα θέτει σε κίνηση και γεννά ένα σώμα 

που φυλακίζει το «ρόδο του φωτός» της. Προσπαθώντας να 

απελευθερωθεί, ο Προύνεικος κατορθώνει μόνον να σηκωθεί 

μέχρι τον ορατό ουρανό, αλλά το Πνεύμα του κατόπιν (το ρό-

δο του φωτός) εξέρχεται του σώματος το οποίο αφήνει χαμη-

λά. Αυτό το σώμα είναι το Θηλυκό (όλο εκείνο που είναι γή-

ϊνο). Κατά τη συνάντησή της με αυτό που είναι γήϊνο η Σοφί-

α-Προύνεικος γέννησε έναν υιό (που δεν τη γνωρίζει) ο οποί-
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ος είναι η παράμετρος του πνευματικού και θείου Χριστού. 

Ονομάζεται Ιαλδαβαώθ, ο Υιός του Χάους. 

4. Ο Ιαλδαβαώθ έχει έξι υιούς. Ιάο, Σαμπαώθ, Αντονάϊ, Ελοχίμ, 

Χώρ και Αστραφέους οι οποίοι στη Βίβλο υποδεικνύουν το 

όνομα του Θεού των Εβραίων. Με τη μητέρα σχηματίζουν 

την πρώτη Ογδοάδα. 

5. Οι υιοί του Ιαλδαβαώθ εξεγείρονται και ο Ιαλδαβαώθ κοιτώ-

ντας την ύλη που ίσταται κάτω, γεννά έναν άλλο υιό, το Νού 

(Naas), τον όφι ο οποίος γεννά άλλους έξι: Πνεύμα, Ψυχή, 

Λήθη, Κακία, Ζήλος, Φθόνος, Θάνατος. Αναδύεται έτσι η 

δεύτερη Ογδοάδα, σε αντίθεση με την πρώτη. 

6. Ο Ιαλδαβαώθ έχει την αποκάλυψη ότι αυτός δεν είναι ο Θεός 

δημιουργός, όμως έχοντας στην κατοχή του την «πνοή» απο-

φασίζει να κάνει τον άνθρωπο «κατ’εικόνα και καθ’ομοίωσιν» 

σε εξέγερση εναντίον της αποκάλυψης του γεγονότος ότι ο 

Αληθινός Θεός  είναι ο Πρώτος και ο Δεύτερος Ανθρωπος 

μαζί. Κατόπιν δημιουργεί την Εύα. 

7. Η Σοφία-Προύνεικος, ενώπιον της αλαζονείας του υιού, προ-

καλεί την ανυπακοή του Αδάμ και της Εύας. Ο Ιαλδαβαώθ 

τους αποβάλλει από τη γήϊνο Παράδεισο. 

 

Η μάχη ανάμεσα στους ανώτερους και κατώτερους κό-

σμους εδώ δεν είναι πλέον –όπως στο «βιβλίο του Baruch»- μία 

μάχη μεταξύ της εγκαταλελειμμένης ερωμένης που θέλει την επι-

στροφή του συζύγου, και αυτών από τους οποίους θέλει να απε-

λευθερώσει τη θεία πλευρά που τους άφησε. Είναι μία μάχη μετα-

ξύ του ανίατου και αλαζόνα υιού και της μητέρας.  

Όμως ο σκοπός είναι πάντοτε ο ίδιος: Να ανακτηθεί το χα-

μένο Πνεύμα ή το πεπτωκός «ρόδο του φωτός». Σε αυτό το σύ-

στημα καταγράφονται απόμακροι υπαινιγμοί σε Ινδικές διδασκα-

λίες. 

Μας μένει, τώρα, για να συμπληρώσουμε αυτήν τη μερική 

παρέκβαση στα πιο σημαντικά οφικά συστήματα, να αναφέρουμε 

τις βασικές πηγές και να δείξουμε την πρώτη σέχτα που ασχολή-

θηκε με τον όφι. Αυτή η σέχτα έλαβε το όνομά της από το Naas 
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(σχηματικά από το Εβραϊκό Nun-Chet-Schin ח נ ש  ), όπου έχουμε 

ότι το Nun נ συμβολίζει τον «ιχθύ» το Chet ח την «κυκλική ροπή», 

το Schin ש το «πυρ», το οποίο μεταφέρει επακριβώς στο γεννημέ-

νο όφι από τη συνάντηση των υδάτων με το πυρ, δηλαδή όφις υ-

δάτινος, Λεβιάθαν, το πνευματικό ζώο.  

Οι πρώτοι Γνωστικοί αυτού του τύπου ήσαν οι Naasseni οι 

οποίοι κρυβόντουσαν πίσω από έναν τίτλο βετερανοκληροδοτικό 

για να αφομοιώσουν την Ελληνική πηγή των διδασκαλιών τους. 

 
Ιαλδαβαώθ                                             .                       

Ποιές ήσαν οι πηγές τους; θα μπορούσαμε να ισχυρισθούμε 

με κάποια βεβαιότητα, ότι η Εβραϊκή διασπορά, φέρνοντας στην 

Ελλάδα στοιχεία Μωσαϊκού νόμου, προφητικά, αποκαλυπτικά και 

Χριστιανικά, εξουσιάσθηκε από Ελληνικούς μύθους και από ό-

λους εκείνους που έγιναν γνωστοί λίγο ως πολύ με ακρίβεια, από 

τις κατακτήσεις του Αλέξανδρου. 

Έτσι, διασκευάσθηκαν αναλογικά οι διάφορες κοσμογονίες 

επικεντρώνοντάς τες με το βιβλικό μύθο της δημιουργίας, εκκινώ-
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ντας από την Ελληνική τριάδα (Πατέρας-Μητέρα-Υιός) μεταφερ-

μένης σε ένα επίπεδο λιγότερο νατουραλιστικό. 

Είναι δύσκολο σε μία τέτοια αναφορά όπως αυτή, να μεταχει-

ρισθούμε έστω και εν ολίγοις ένα θέμα τέτοιας κριτικής σημασίας 

(το οποίο από την άλλη είναι μακρυά από αυτό που υποσχεθήκα-

με): όποιος επιθυμεί να εμβαθύνει μπορεί με αρκετή υπομονή, να 

συμβουλευθεί τους «Ελέγχους» του Ιππόλυτου και το «Κατά των 

Αιρέσεων» του Ωριγένη, δύο άψογες πηγές.  

Είναι γεγονός –σύμφωνα με τη δική μας οπτική- ότι η συνά-

ντηση μεταξύ του βιβλικού  Αδάμ και του Χαλδαϊκού, καθόρισε 

μεγάλο μέρος αυτών των θεωριών, και ότι η άλλη συνάντηση με-

ταξύ Μαρίας Μαγδαληνής, της λυτρωθείσας αμαρτωλής του 

Ευαγγελίου και της Έλενας του Σίμωνος του Μάγου, τις περιέ-

πλεξε. Όμως, τα πάντα αναδύονται από την αφομοίωση των αρ-

χαίων Ελληνικών μύθων ή των Ελληνοποιημένων: η Δημητροποί-

ηση της Μητέρας Γης που αναδύθηκε, θα εκφυλισθεί κατόπιν, 

από τους προβληματισμούς στο αρσενικό αυθεντικό πνεύμα του 

Όλου, στο πρωταρχικό μέρος που θα αποκομίσει το ανακλώμενο 

θηλυκό πνεύμα στην Πίστις-Σοφία, για το οποίο παραθέτουμε με-

ρικά παραδείγματα: «στην πραγματικότητα Μαρία (πρόκειται για 

τη Μαγδαληνή) εσύ είσαι η προεπιλεγμένη μεταξύ των όλων των 

γυναικών της Γης, διότι εσύ θα είσαι το Πλήρωμα των Πληρωμά-

των και η Τελειότητα όλων των Τελειοτήτων». Και ακόμη: «πραγ-

ματικά Μαρία, εσύ είσαι η ευλογημένη, εσύ είσαι το ευλογημένο 

Πλήρωμα που θα διακηρυχθεί ως προεπιλεγμένο μεταξύ όλων των 

ειδών». Και ακόμη: «πραγματικά Μαρία, ευλογημένη θα είσαι εσύ 

που θα κληρονομήσεις το βασίλειο του φωτός. Πραγματικά θα είσαι 

εσύ η κληρονόμος του φωτός΄  πραγματικά εσύ θα είσαι εσύ η κλη-

ρονόμος του φωτός΄ πραγματικά εσύ είσαι πνευματική και καθα-

ρή».  

Συμπερασματικά, το Πνεύμα που κατοικεί αυτήν τη γη είναι 

θηλυκής φύσης και όποιος γλυτώσει, όποιος υποδείξει την οδό της 

σωτηρίας, είναι ένα στοιχείο θηλυκής φύσης. Βρισκόμαστε, επο-

μένως, στον εκφυλισμό του όψιμου Ελληνικού Παγανισμού, της 

Ιωνικής απόσπασης, όπου το αυθεντικό αρσενικό πνεύμα, διατη-
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ρώντας αφηρημένα την όψη του της Ενότητας, πηγή Όλων, γίνε-

ται ανέκφραστο, σταθερό, ουδέτερο΄  δεν έχει καμμία ανάμειξη 

στα πράγματα αυτού του κόσμου και πρακτικά, περνά σε δεύτερο 

επίπεδο. 

Ότι όλο αυτό δεν είναι Εβραϊκής ή Χριστιανικής φύσης 

προκύπτει χωρίς αμφιβολία όταν λαμβάνεται υπόψη ότι ο Φρυγι-

κός μύθος του Άττη (Σ.τ.Μ.& Επ.:  σύζυγος της Κυβέλης της Φρυ-

γίας), ελληνοποιημένος, μορφοποιεί το υπόστρωμα αυτής της 

Γνώσης.  

Για να δώσουμε ένα τελευταίο παράδειγμα, αρκεί να συ-

γκρίνουμε το μύθο της Εδέμ από το «βιβλίο του Baruch», με το 

(σχετικό από τον Ηρόδοτο [IV, 8-10] και μεταφερμένο από το 

Διόδωρο [ΙΙ, 43]), αναφερόμενο στον Ηρακλή. 
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Οι Βαρβηλωγνωστικοί 
Πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ Θεοῦ ἁμαρτίαν  

οὐ ποιεῖ, ὅτι σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ μένει·  

καὶ οὐ δύναται ἁμαρτάνειν, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ γεγέννηται.  

Καθένας που έχει γεννηθή από τον Θεόν, δεν πράττει  

την αμαρτίαν, διότι έχει μέσα του ως μόνιμον  

κατάστασιν την νέαν ζωήν, που του έχει μεταδώσει και  

φυτεύσει ο Θεός. Και ένας τέτοιος άνθρωπος, που  

έχει δώσει οριστικώς την  θέλησίν του εις τον  

Θεόν και την αρετήν, είναι ηθικώς αδύνατον να  

αμαρτάνη, διότι έχει αναγεννηθή, έχει  

αποκτήσει το καθ' ομοίωσιν Θεού.  

Α’ Επιστολή Ιωάννου 3,9 

 

Αναφερθήκαμε ήδη στην τάση των Γνωστικών να μετα-

σχηματίσουν την πίστη σε μάθηση και επιστήμη. Αυτή η εξακρί-

βωση, την οποία ο μελετητής  του Γνωστικισμού -αλλά ακόμη και 

ο περίεργος- δεν πρέπει ποτέ να λησμονήσει, θα χρησιμεύσει αυ-

τήν τη φορά για να αποσαφηνισθούν και να μετατοπισθούν σε ένα 

επίπεδο διδασκαλίας μονομερώς αποδεκτό, οι πρακτικές –

αναμφίβολα ασελγείς, αηδιαστικές και αντίθετες με την κοινή ση-

μασία της ηθικής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας- των Βαρβη-

λωγνωστικών. 

Θα  μπορούσαμε να αγνοήσουμε ότι θα αναφέρουμε πα-

ρακάτω, περνώντας κατευθείαν στο να εξετάσουμε τη σπερματική 

διδασκαλία του Βασιλείδη, και αυτό θα μπορούσε ίσως να είναι 

πιο σωστό από ιστορικο-φυσική απόψη. 

Θεωρούμε όμως πιο ενδεδειγμένο να αναφερθούμε τώρα 

σε εκείνη την πολυάριθμη ομάδα σεχτών των προερχόμενων εν 

μέρει από τους Οφίτες, εν μέρει από το Σίμωνα το Μάγο και εν 

μέρει από τον Βασιλείδη, οι οποίοι, κατάλαβαν λίγα από τις διδα-

σκαλίες του τελευταίου. Πρόκειται συμπερασματικά για τους Νι-

κολαϊκούς, Φιλιονιτικούς, Λεβιτικούς, Βαρβελίτους, Βορβορίτες 

κλπ. Σέχτες συχνά όχι και τόσο πολυάριθμες μορφοποιημένες μέ-

σα στις ίδιες Χριστιανικές κοινότητες διατρέχοντας το 2ο, το 3ο 
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και το 4ο αιώνα, και που είχαν τις έδρες τους αρχικά στην Αίγυ-

πτο.  

Αυτές θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν κάτω από 

την κοινή ετικέτα των Βαρβηλωγνωστικών. 

Εάν λάβουμε υπόψη αυτήν την παρέκκλιση της διδασκα-

λίας των πρώτων Χριστιανών Γνωστικών, είναι αναγκαίο να α-

νέλθουμε σε εκείνους που υποδεικνύονται ως οι διάδοχοι του Σί-

μωνος του Μάγου: Μένανδρος και Σατορνείλος.  

Γι’ αυτούς, δυστυχώς, έχουμε ανεπαρκέστατες ειδήσεις 

προερχόμενες και αυτές από Εκκλησιαστική πλευρά.  

Αυτό για το οποίο μπορούμε να συμπεράνουμε είναι το 

ότι ο Μένανδρος πρέπει να είχε τροποποιήσει τη διδασκαλία του 

Σίμωνος του Μάγου σε ένα μόνον σημείο. Σημείο ουσιαστικό για 

ό,τι αναφέρεται στους θεολογικούς και φιλοσοφικούς συλλογι-

σμούς.  

Ο  Σίμων ο Μάγος διατεινόταν ότι ήταν η εσνάρκωση της 

Μεγάλης Ισχύος. Ο Μένανδρος δεν έφτανε μέχρι τέτοιες σκέψεις. 

Διακήρυσσε μόνον ότι ήταν ο Απεσταλμένος, ή Αγγελιοφόρος και 

όχι η Μεγάλη Ισχύς αλλά, άλλα αόρατα πνεύματα, τα οποία με 

κάθε πιθανότητα ταυτοποιήθηκαν μετέπειτα σε Αιώνες οι οποίοι, 

με μεγάλη αφθονία εισήλθαν και έλαβαν μέρος στις επόμενες 

Γνωστικές διδασκαλίες εκκινώντας από τους 365 ουρανούς του 

Βασιλείδη με τους οποίους θα πρέπει να  ασχοληθούμε όσο πιο 

γρήγορα γίνεται,  σε σχέση μάλιστα με το σημαντικό μαγικό όνο-

μα Αμπράξας. 

Ο Μένανδρος βεβαιώνει ότι η Γνώση είναι η μαγική γνώ-

ση που επιτρέπει να νικήσουμε τους Αγγέλους, τους Αρχαγγέ-

λους, τις Ισχείς και τις Ηγεμονίες. Όμως δεν φτάσαμε ακόμη στην 

εισαγωγή του Ιησού ως Απεσταλμένου του Θεού. Αυτό θα γίνει 

με το Σατορνείλο, διάδοχο του Μένανδρου. 

«Οπως ο Μένανδρος, γράφει ο Αγιος Ειρηναίος, ο Σατορνείλος 

δίδασκε ότι ο άγνωστος Πατέρας δημιούργησε του Αγγέλους, τους 

Αρχαγγέλους, τις Ισχείς και τις Ηγεμονίες. Ο κόσμος, είναι ό,τι αυ-

τός περιέχει, συμπεριλαμβανομένου του Ανθρώπου. Είναι έργο των 

επτά καθορισμένων Αγγέλων». 
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Ο Θεός των Εβραίων είναι ένας από αυτούς τους Αγγέ-

λους. Ο Χριστός εμφανίζεται για να εκθρονίσει το Θεό των Ε-

βραίων και να σώσει όποιον πιστέψει σε Αυτόν, δηλαδή εκείνους 

οι οποίοι «κρατούν τους σπινθήρες της ζωής». Εφόσον οι Άγγελοι 

δημιούργησαν και τους καλούς ανθρώπους και τους κακούς, βλέ-

ποντας ότι οι δαίμονες (ή οι κακοί άγγελοι) βοηθούν τους κακούς, 

ο Απελευθερωτής εκδηλώνεται για να αφανίσει τους κακούς και 

τους δαίμονες και να σώσει τους καλούς. 

 

      
Abraxas 

 

Εάν δεν κατανοήσουμε αυτήν τη νέα τάξη ιδεών είναι δύ-

σκολο να μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αρνητική σκέψη πά-

νω στη φυσική ζωή που παραπέμπει στη διδασκαλία του Βασιλεί-

δη και άλλες αηδιαστικές πρακτικές των Βαρβηλωγνωστικών. 
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«Ο γάμος και η γέννηση είναι έργα του διαβόλου» υποστη-

ρίζει ο Σατορνείλος. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε ακόμη και 

την αξίωση ορισμένων Πατέρων της Εκκλησίας που θα υποστήρι-

ζαν ότι το θηλυκό είναι «έργο του διαβόλου». Αναμφίβολα πρό-

κειται για παρεξήγηση πάνω στα λόγια του Ιησού (σύμφωνα με το 

Ματθαίο ΧΙΧ) πάνω στο γάμο, την απιστία και τους ευνούχους. 

Συμπερασματικά, η θηλυκή γραμμή της Δημιουργίας έχει 

εξαφανισθεί: Οι Αγγελοι δεν αποπειρώνται πλέον να αιχμαλωτί-

σουν ένα θηλυκό ον στην ύλη. Αυτό που κατέρχεται από τον Ου-

ρανό, που διεγείρει την επιθυμία τους δεν είναι πλέον ένα θηλυκό, 

αλλά ο Λόγος.  

Φτάσαμε επομένως, στη Χριστιανοποίηση της Γνωστικής 

σκέψης που θα μπορούσε να συνθετοποιηθεί στο Ευαγγέλιο του 

Ιωάννη όπου η Τρίτη πνευματική Οντότητα, η Μητέρα, είναι α-

πούσα. 

Προφανώς, αυτή η απόπειρα δεν είναι οριστική.  Είναι 

στη βάση της αποκήρυξης στη δημιουργία την οποία θα βρούμε 

στη διδασκαλία του Βασιλείδη και η οποία θα εκφυλισθεί σε εκεί-

νη των Βαρβηλωγνωστικών, προετοιμάζοντας ωστόσο το έδαφος 

σε αυτήν την τελευταία για τη θηλυκή ισχύ που αποκρούει ο Σα-

τορνείλος. 

Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε, και το υπογραμμίζουμε 

ως βασικό κανόνα για τη μελέτη της Γνωστικής σκέψης, ότι η 

Χριστιανική Γνώση παρουσιάζει τέσσερις βασικές στιγμές. Λένε 

οι Gressman και Bousset (και σημειώνουμε ότι ορθώς λένε, ακόμη 

και με κάποια ένταση) ότι η πρώτη από αυτές τις στιγμές είναι η 

επαφή με μία επιστήμη ανώτερη, μυστική, κινούμενη προς μία 

πραγματικότητα υπερευαίσθητη.  

Με άλλα λόγια, οι Γνωστικοί δεν θέλουν θα γνωρίσουν 

τον αισθητό κόσμο, αλλά αντιθέτως, εκείνον των οντοτήτων που 

προέρχονται από τον απρόσιτο Θεό.  

Στη δική τους ματιά το ανθρώπινο δράμα έχει αρχή και 

λύνεται κυρίως  σε αυτόν τον απρόσιτο κόσμο. Αυτός ο μεταφυ-

σικός κόσμος, κατοικείται από την προσωποποίηση αφηρημένων 

πραγμάτων και εν μέρει από στοιχεία των Ανατολικών θρησκειών 
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με ιδιαίτερη αναφορά σε ό,τι προέρχεται από τη Βαβυλωνιακή 

θρησκεία (όπως για παράδειγμα οι επτά ουρανοί και οι Άρχοντές 

τους, η μοίρα, η θηλυκή αρχή, η αρχικός άνθρωπος και πάει λέγο-

ντας). 

Η δεύτερη στιγμή δόθηκε από μία δυαδική οπτική της 

ζωής με απαισιόδοξη αξιολόγηση της αισθητής πραγματικότητας.  

Δεν πρόκειται για μεταφυσική σε αυτό το σημείο, αλλά 

για έναν εμπειρικό και πρακτικό δυαδισμό.  

Ο Θεός είναι η αληθινή και μοναδική πραγματικότητα, 

όμως υπάρχει ο κόσμος του κακού. Κακό που κατέρχεται από έ-

ναν από τους Αιώνες στην ύλη: αυτός ο Αιών βαπτίζεται στα «Ύ-

δατα», φυλακίζοντας ένα μέρος του θείου Φωτός. Από αυτήν τη 

συνάντηση γεννιέται ο Δημιουργός, ένα είδος Θεού δεύτερης τά-

ξης, ατελής, που δημιουργεί τον αισθητό κόσμο.  

Η τρίτη στιγμή απευθύνεται στην ανάγκη της απαλλαγής 

και της μετέπειτα απελευθέρωσης αυτού που οι Γνωστικοί θεω-

ρούν ότι ευρίσκεται μέσα μας ως σωματίδιο του θείου Φωτός. Αυ-

τό το σωματίδιο ελπίζει σε μία επιστροφή προς τον Κόσμο του, 

δηλαδή προς το Θεό. Η απαλλαγή δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο 

παρά το έργο ενός πρίγκηπα του θείου κόσμου που κατέρχεται 

στη γη. Και εδώ αναδύεται ο Ιησούς Χριστός.  

Ομως, σύμφωνα με τη Γνωστική θεωρία, η θεωρία ότι η 

Θεότητα έχει ανάγκη να γεννηθεί ένα θηλυκό, για να κατέλθει με-

ταξύ των ανθρώπων, είναι κάτι το άδικο. Είναι ένας βλάσφημος 

τρόπος για να εκφρασθεί ο Θεότητα.  

Αυτή είναι η παραδοχή του Βασιλείδη και αυτών οι οποί-

οι, μαζί με αυτόν, θεωρώντας τον Ιησού έναν αληθινό άνθρωπο, 

πραγματικό, αρνούνται τη θεία πηγή του: γι’αυτούς πρόκειται για 

έναν άνθρωπο όπως οι άλλοι, επιλεγμένο, στον οποίο ο Αιών Χρι-

στός κατήλθε τη στιγμή της βάπτισης για να τον εγκαταλείψει 

πριν τη σταύρωσή του.  

Όλο αυτό –είναι προφανές- αποκρούει τους εσχατολογι-

κούς και αποκαλυπτικούς συλλογισμούς. Αυτό που είναι σημαντι-

κό είναι η απελευθέρωση του πνεύματος από την ύλη, ο διαχωρι-

σμός του Ουρανού από τη γη και όχι η αποθέωση της γης, του 
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σώματος, της ύλης. Τελικά, η απελευθέρωση είναι κάτι το απολύ-

τως πνευματικό: ο Χριστός δεν έχει ανάγκη να κατέλθει για δεύ-

τερη φορά.  

Η τέταρτη στιγμή είναι αυτή που οδηγεί στον ασκητισμό. 

Η απελευθέρωση γίνεται διαμέσου της άρνησης του σώματος και 

των πραγματικοτήτων του ορατού κόσμου, των υλικών αναγκών. 

Είναι όμως, προφανές ότι μία τέτοια προσέγγιση οδηγεί σε ακρό-

τητες αντίθετης έννοιας, δικαιολογήσιμες διαμέσου της αξίωσης 

ότι είναι ανώφελο να απελευθερωθούμε από το σώμα και βαπτι-

ζόμενοι σε αυτό μέχρι ταπείνωσης θα κερδίσουμε την απελευθέ-

ρωση. Πρόκειται για μία, κατά κάποιον τρόπο, «ίππευση της τί-

γρης».4  Οι Βαρβηλωγνωστικοί ανήκουν σε μία από αυτές τις δια-

στροφές. 

Σύμφωνα με τον Επιφάνιο ο οποίος το 335 μ.Χ. είχε α-

πευθείας επαφές με μία από αυτές τις σέχτες στην Αίγυπτο, αρχι-

κά «υπήρχε το Σκότος, η Αβυσσος και το Ύδωρ. Το Πνεύμα ήταν 

μεταξύ αυτών και τα διαχώριζε μεταξύ τους». 

Βλέπουμε άμεσα την προσέγγιση με όσα λέγει ο Ειρηναί-

ος για τους Οφίτες αφού έδειξε το πρωτογενές Φως που δεν είχε 

αρχή: «... κάτω από αυτούς (Πατέρα και Υιό, δηλαδή τον Πρώτο 

και Δεύτερο Ανθρωπο, δηλαδή το Φως και την Έννοια) είναι το Ά-

γιο Πνεύμα. Κάτω από αυτό βρίσκονται τα στοιχεία: ύδωρ, σκότος, 

άβυσσος και χάος, πάνω στα οποία πλανάται το πνεύμα».  

Ο Επιφάνιος συνεχίζει: «Όμως τα σκότη οργίζονται και 

κατευθύνονται εναντίον του πνεύματος που τα συμπιέζει, τα αναχαι-

τίζει. Και αυτά, τα Σκότη, γεννούν ένα ον που ήταν η μήτρα».  

Αφού γεννήθηκε, η μήτρα, γονιμοποιήθηκε από το Πνεύ-

μα και από αυτήν αναδύθηκαν τέσσερις Αιώνες και από αυτούς 

άλλοι δεκατέσσερις. «Και έτσι, -λέγει ο Επιφάνιος- έχουμε μία δε-

ξιά και μία αριστερή μήτρα, Φως και Σκότος. Αργότερα, αναδύεται 

ένας διαφορετικός Αιών που ενώθηκε με τη μήτρα και ο οποίος ί-

σταται Άνω, και είναι από αυτόν τον Αιώνα που έλαβαν αφετηρία 

οι Θεοί, οι άγγελοι, οι δαίμονες και τα επτά πνεύματα». 

                                       
4 Σ.τ.Μ.& Επ.:  Ιταλικός ιδιωματισμός για ανέφικτες πράξεις. 
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Όπως φαίνεται αυτές οι νύξεις, που μπορούν να εμφανί-

ζονται ωραίες και αινιγματικές, αντηχούν τα δεδομένα του Ειρη-

ναίου για τους Οφίτες όταν περιγράφει την πτώση του «Ρόδου του 

Φωτός»  της Σοφίας-Προύνεικος, και τη δημιουργία του ορατού 

ουρανού και του υιού Ιαλδαβαώθ που γεννά από τα ύδατα τους 

άλλους έξι Αρχοντες.  

Φτάσαμε επομένως στην Ογδοάδα. 

Σε αυτό το σημείο είναι που ο Επιφάνιος μας δίδει το 

κλειδί: «Αυτοί λατρεύουν –γράφει, μιλώντας για τους Βαρβη-

λωγνωστικούς- μία συγκεκριμένη Βάρβελω που ζει, όπως λένε, 

στον όγδοο ουρανό και ότι προέρχεται από τον Πατέρα. Αυτή είναι 

σύμφωνα  με τους ίδιους η μητέρα του Ιαλδαβαώθ, σύμφωνα με άλ-

λους η μητέρα του Σαβαώθ. Ο υιός της ασκεί στον έβδομο ουρανό 

μία εξουσία τυραννική και λέγει στους δικούς του: Εγώ είμαι ο 

Αιώνιος και δεν υπάρχει άλλος΄ δεν υπάρχει άλλος Θεός έξω από 

εμένα. Η Βάρβελω ακούει αυτά τα λόγια και κλαίει».  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτό το μέρος της κοσμογονί-

ας των Βαρβηλωγνωστικών αντιγράφει όσα είπαμε για τη γνώση 

των Οφιτών: την ανταρσία του υιού στη Μητέρα και τη μάχη της 

Μητέρας για να επανακατακτήσει αυτόν που έχασε. 

Ποιά είναι τα μέσα που η Βάρβελω χρησιμοποιεί για να 

ανατρέψει τον εκφυλισμένο υιό και τους Αρχοντές του; 

Οι Βαρβηλωγνωστικοί, μπορούν να συνδεθούν απευθείας 

με το  Σίμωνα το  Μάγο. 

Η Βάρβελω, πράγματι, κατέρχεται στους κατώτερους ου-

ρανούς και εξευτελίζει τους Αρχοντες για να τους εκμαιεύσει το 

γενεσιουργό σπέρμα, πηγή της δύναμής τους. Αφαιρώντας το, η 

Βάρβελω το επανασυλλέγει. Με την ευκαιρία, παρ’όλον ότι υπο-

σχεθήκαμε να μην κάνουμε κρίσεις και σχόλια, μπορούμε να θυ-

μίσουμε το πώς η ιδέα της σπερματικής ισχύος ίσταται στη βάση 

οριμένων ταντρικών διδασκαλιών. Όποιος θέλει να προσεγγίσει 

την απελευθέρωση πρέπει να χρησιμοποιήσει το θηλυκό αλλά δεν 

πρέπει να αποστερηθεί το σπέρμα του. Τη στιγμή κατά την οποία 

πρόκειται να χάσει το σπέρμα του πρέπει να το κάνει να επανέλθει 

πίσω φέρνοντάς το από τη δυναμική του κατάσταση στην κινητι-



Gastone Ventura 

 

  42 

κή, όμως εντός του και όχι εντός της θηλυκής μήτρας. Εάν το χά-

σει, χάνει την ισχύ του η οποία από μέσο για να κερδίσει την αθα-

νασία, γίνεται μέσο πρόκλησης υποδούλωσης στους νόμους της 

ύλης.  

Αυτό ακόμη και εάν γίνεται ασυνείδητα, είναι πάντοτε 

δοκιμασμένο και γενικά έχει επιτευχθεί από το θηλυκό για να 

κερδίσει τη δύναμη του δημιουργού άνδρα και να την κάνει δική 

του, από τη στιγμή που αφού καρπώθηκε το σπέρμα, είναι αυτή 

που δημιουργεί και όχι πλέον το αρσενικό. Θα δούμε το πώς αυτή 

η διδασκαλία, σχεδόν ανεφάρμοστη, εκφυλίσθηκε στις πρακτικές 

των Βαρβηλωγνωστικών σεχτών.  

Από τη δράση της Βάρβελω, εκκινεί η πίστη των Βαρβη-

λωγνωστικών βάσει του ότι, για να απελευθερωθούμε από την τυ-

ραννία του Πρίγκηπα αυτού του κόσμου, του ταυτοποιημένου ως 

Ιαλδαβαώθ ή Σαμπαώθ, οι πιστοί οφείλουν να απελευθερωθούν 

από το γεννεσιουργό σπέρμα για να το επιστρέψουν στην Βάρβε-

λω μέχρις ότου αυτή επανακατακτήσει τη χαμένη δύναμη. 

Ο Επιφάνιος, προκειμένου να υποστηρίξει τους συλλογι-

σμούς του, αναφέρει έναν συγκεκριμένο αριθμό πηγών (όλες χα-

μένες) μεταξύ των οποίων το «βιβλίο της Νόρια», τις «Προφητεί-

ες του Μπαρμπάκας», το «Ευαγγέλιο της Εύας», το «βιβλίο του 

Ιαλδαβαώθ», το «Ευαγγέλιο της Τελειότητας». Αναφέρει όμως, 

τις εμπειρίες του όταν –έτσι έχει γραφτεί- πηγαίνοντας στην Αί-

γυπτο, μυήθηκε στη μυστική διδασκαλία των Βαρβηλωγνωστικών 

από τους οποίους έφυγε λίγο αργότερα αφού τους κατήγγειλε στον 

τοπικό Επίσκοπο, ο οποίος αφόρισε εικοσιτέσσερις. 

Πρόκειται για ρυπαρές πρακτικές που ο ίδιος περιγράφει 

με μία παγερότητα η οποία είναι, εκτός από τρομερή κατηγορία 

εναντίον των συγχρόνων συντρόφων του, επίσης και μία πράξη 

μετάνοιας για τα λάθη του. 

Δεν μας είναι δυνατόν, χωρίς να καταφύγουμε σε βλά-

σφημες απρέπειες, να περιγράψουμε πόσα αυτός αναφέρει με ε-

ξαιρετική αγένεια. Θα δώσουμε μόνον μερικά στοιχεία, συστήνο-

ντας σε όποιον επιθυμεί να πληροφορηθεί περισσότερα να διαβά-

σει το «Πανάριον» του ιδίου του Επιφάνιου. 
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«Αυτοί φέρουν τις γυναίκες σε κοινή χρήση» γράφει ο Επί-

σκοπος. Και οι γυναίκες περνούν από τον έναν άνδρα στον άλλον 

χωρίς αιδώ, χορταίνοντας από λίμπιντο μέχρι τέλους, πράττοντας 

όμως με τέτοιο τρόπο ώστε το ανδρικό σπέρμα να μπορεί να τις γο-

νιμοποιήσει, συλλεγόμενο στα χέρια του του άνδρα και της γυναίκας 

και ανυψούμενο προς τα άνω. Κατόπιν το τρώγουν ως ένα είδος 

κοινωνίας ντροπιαστικής». 

»Αυτοί πραγματοποιούν τις αισθησιακές τους πράξεις μέχρι 

την ικανοποίηση –λέγει ο Επιφάνιος- συλλέγουν το σπέρμα της 

πρόσμιξής τους αναστέλλοντας τη διείσδυση που θα παρήγαγε τη 

σύλληψη. Κατόπιν τρώγουν το αποτέλεσμα της αιδώ τους. Εάν, κα-

τά τύχη, μία γυναίκα έμενε έγκυος, ακούστε σε τί απέχθεια φτάνουν. 

Εκριζώνουν το έμβρυο, το κονιορτοποιούν σε ένα γουδί, το ενώ-

νουν με μέλι, πιπέρι και άλλα αρωματικά, μετά συναντώνται και 

μαζί με γουρούνια και σκυλιά, ταΐζονται ότι αυτό είναι το τέλειο 

Πάσχα». 

Αυτό το εδάφιο του Επιφάνιου μπορεί με κάποιο τρόπο να 

δικαιολογήσει την κατηγορία που οι Ρωμαίοι απέδιδαν στους 

Χριστιανούς ότι θυσίαζαν βρέφη μόλις είχαν γεννηθεί. 

Όμως, εάν θέλουμε να κατανοήσουμε αυτή τη σπερματική 

δοξασία υπό το φως συγκεκριμένων θρησκευτικών διδασκαλιών, 

είναι απαραίτητο να θυμηθούμε ότι το πνεύμα έχει κάτι το κοινό 

με το σπέρμα. Στην αρχική του έννοια, το πνεύμα θεωρείτο ένας 

άνεμος, ένας ζεστός αέρας. Η Ελληνική παράδοση, επίσης, μιλάει 

συχνά για έναν συγκεκριμένο αέρα, ενός πνεύματος που υπάρχει 

στο ανδρικό σπέρμα. Ο Δημόκριτος βεβαιώνει ότι το ανθρώπινο 

σπέρμα είναι πνευματικής φύσης. Ο Αριστοτέλης λέγει ότι η αρε-

τή του σπέρματος είναι η θερμότητα, μία θερμότητα που δεν είναι 

φωτιά ούτε τίποτε παρόμοιο με φωτιά αλλά ένα πνεύμα η ύπαρξη 

του οποίου αντιστοιχεί στο στοιχείο που απαρτίζει τα άστρα. Το 

ανθρώπινο σπέρμα, τελικά, είναι μία ουσία αστρική. 

(Από την άλλη πλευρά εγώ ο ίδιος έχω ακούσει να βε-

βαιώνουν ιατροί –και μου φαίνεται ότι περίπου το 1895 υπήρχε 

στη Γερμανία μία ιατρική σχολή πάνω σε τέτοιες γενετικές διδα-
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σκαλίες- ότι στο γονιμοποιητικό σπέρμα υπάρχει κάτι το αστρικό, 

ακαθόριστο, πνευματικό).  

Η Σωτηρία, για τους θαυμαστές της Βάρβελω, βασιζόταν 

στο να αφαιρέσεις το σπέρμα στους γήϊνους σκοπούς του και να 

το αντικαταστήσεις στη γενεσιουργό ουράνια δύναμη όλων των 

σπόρων. Επρόκειτο, τελικά, για έναν σχεδόν αργό εκφυλισμό του 

Γνωστικισμού του Βασιλείδη. 
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Βασιλείδης 
«Η γέννηση δεν υπάρχει για κανένα  

θνητό έτσι όπως υπάρχει ένα τέλος  

που θα ήταν ο θάνατος. Όλα είναι ένα  

κράμα και ανταλλαγή στοιχείων.  

Η γέννηση είναι ένα όνομα επινοημένο από τους ανθρώπους.  

Όταν τα στοιχεία εκδηλώνονται και έρχονται στο φως –είτε για  

τους ανθρώπους είτε για τα άγρια ζώα, είτε για τα φυτά και  

τα πτηνά- μιλούμε για «γέννηση». Όταν τα  

στοιχεία διαχωρίζονται μιλούμε για “θάνατο”». 

 

Εμπεδοκλής (21Β, 8-9) 

 

Ο Βασιλείδης είναι ο πιο συζητημένος μεταξύ των κορυ-

φαίων Γνωστικών σχολών. Η διδασκαλία του, ίσως η πρώτη που 

μπορεί πραγματικά να ωφελήσει στο Γνωστικό θέμα, ερευνήθηκε 

εξονυχιστικά από τους Πατέρες της Εκκλησίας οι οποίοι συμφώ-

νησαν σε ένα μόνον σημείο: το να τη θεωρήσουν απαίσια. 

Τα πρώτα στοιχεία μας προέρχονται από τον Agrippa 

Castor (σύγχρονος του Βασιλείδη στο πρώτο μισό του 2ου αιώνα) 

σύμφωνα με όσα έχουν μεταφερθεί διαμέσου του Ευσέβιου της 

Καισάρειας στην «Εκκληστική Ιστορία». (Σ.τ.Μ.& Επ.:  Agrippa 

Castor: Αντιαιρετικός συγγραφέας ο οποίος ασχολήθηκε ιδιαιτέρως 

με το  Βασιλείδη).  

«Η διδασκαλία του Μένανδρου, διαδόχου του Σίμωνος του 

Μάγου –γράφει ο Ευσέβιος αναφερόμενος στον Castore- παράγει 

ένα έκτρωμα με όψη φιδιού με διχαλωτή γλώσσα: από τη διχάλα 

αναδύονται δύο σχολές, εκείνη του Σατορνείλου της Αντιόχειας και 

εκείνη του Βασιλείδη της Αλεξάνδρειας΄ δύο σχολές ασεβείς και αι-

ρετικές». Και συνεχίζει: «O Βασιλείδης, με το πρόσχημα ενός βα-

θέως μυστηρίου, επινόησε μία νουβέλα περιπετειών της δικής του 

ασεβούς αίρεσης. Ο Agrippa Castor αποκάλυψε την απαίσια αγυρ-

τία και τα μυστικά της σέχτας του... Μεταξύ των άλλων ο Βασιλεί-

δης επινόησε δύο Προφήτες οι οποίοι ποτέ δεν υπήρξαν, τους 

Μπαρκάμπας και Μπαρκόφ, καθώς και άλλους ακόμη με ονόματα 
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πολλές φορές βάρβαρα για να εντυπωσιάσει και να προξενήσει εν-

διαφέρον σε αυτούς που θαυμάζουν παρόμοια πράγματα». 

Ο Άγιος Ειρηναίος λέγει ότι «αυτοί οι Γνωστικοί» ήθελαν 

να πραγματοποιήσουν δημόσια τις άλλες μαγείες που ο Σίμων ο 

Μάγος είχε εξασκήσει μυστικά. «Δίδασκαν, γράφει, ότι είναι ανά-

γκη να εφαρμόσουμε όλες τις άτιμες πράξεις, διότι το μοναδικό μέ-

σο για να απελευθερωθούμε από την τυραννία αυτού που αυτοί α-

ποκαλούν Κύριο του Κόσμου ήταν το να επιστρέψει ο καθένας σε 

επαίσχυντες ενέργειες». Και προσθέτει: «Γι’αυτόν το  λόγο η ιδέα –

λανθασμένη και άδικη- ότι θα διατηρούσαμε ένοχες σχέσεις με τις 

μητέρες μας και τις αδελφές μας, εξαλείφθηκε μεταξύ των παγανι-

στών».   

Ο Ιππόλυτος υποστηρίζει –και εν μέρει ορθά- ότι ο Βασι-

λείδης εμπνεύσθηκε από τον Αριστοτέλη όταν εξέθεσε τη θεωρία 

της αρχής, διατυπωμένης έτσι: «Yπήρχε ένας καιρός όπου τίποτε 

δεν υπήρχε΄  αυτό το τίποτα δεν αντιστοιχεί σε αυτό που εμείς γνω-

ρίζουμε ή σε αυτό που υπάρχει αλλά αντιθέτως σε ένα τίποτα από-

λυτο διότι δεν υπήρχε τίποτα απολύτως. Όταν όμως εγώ λέγω «υ-

πήρχε» δεν θέλω να ισχυριστώ ότι το τίποτα υπήρχε αλλά να κάνω 

κατανοητό αυτό που θέλω να πω, δηλαδή ότι δεν υπήρχε απολύτως 

τίποτα» και λέγει ότι πιο αιρετικοί από αυτό δεν θα μπορούσαν να 

υπάρχουν και εκθέτει προς γελοιοποίηση τις θέσεις του Βασιλεί-

δη. 

Αυτή, ωστόσο, είναι η επίσημη γνώμη των Επισκόπων 

των πρώτων αιώνων, όμως ακόμη και εάν είναι λογικό ότι η γνώ-

μη τους δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετική, εμείς θα πρέπει να 

λάβουμε υπόψη μας αυτά που ανέπτυξαν οι Ειρηναίος και Ιππό-

λυτος, προσπαθώντας να αποσαφηνίσουν ανεπηρέαστα τα δεδο-

μένα τους, χωρίς να λάνουν υπόψη τις γνώμες τους, ανακεφα-

λαιώνοντας όσο πιο καθαρά γίνεται, και όσο πιο σαφείς μπορούμε 

να είμαστε στην έκθεση υλικού τόσο ασαφούς και το οποίο –από 

την οπτική μας- αναλαμβάνει έναν χαρακτήρα καθαρής μεταφυ-

σικής.  

 

 



Γνωστικές Κοσμογονίες 

 47 

Η δημιουργία 

 

 
Στην αρχή –όπως προκύπτει από τον Ιππόλυτο (Ελεγχος 

VII)- υπήρχε λοιπόν το Τίποτα. Όμως πρόκειται για ένα Τίποτα 

που δεν είναι το Τίποτα που εμείς μπορούμε να θεωρήσουμε. 

Πρόκειται για ένα Τίποτα που θέτει το ερώτημα της Ύπαρξης και 

της Μη-Ύπαρξης. Ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να λυθεί μόνον 

συγκρίνοντας το  «Θεό που δεν υπάρχει» του Βασιλείδη με το  

Θεό τον κατανοητό ως ανώτερο της αντινομίας της Ύπαρξης και 

της Μη-Ύπαρξης, έναν Θεό που εν δράσει είναι Τίποτα αλλά που 

είναι τα πάντα εν Δυνάμει. 

Τίποτα λοιπόν δεν υπήρχε από αυτό που εμείς μπορούμε 

να κατανοήσουμε με τη διάνοιά μας. Ούτε ύλη, ούτε ουσία, ούτε 

ον απλό ή σύνθετο, ούτε αισθητό, εν πάσει περιπτώσει τίποτα από 

αυτά που η ανθρώπινη διάνοια μπορεί να φαντασθεί. 

 Από αυτό το ακατανόητο που είναι το Τίποτα του Βασιλείδη 

γεννήθηκε το έμβρυο του Σύμπαντος, το Έμβρυο του Ολου. Ου-

σιαστικά, η ύπαρξη του Κόσμου είναι κατανοητή από το  Βασι-

λείδη ως ένα θείο σπέρμα, μία γενεσιουργός ύλη που απορρέει 

από αυτό το Τίποτα που είναι ο Θεός.  Ακολουθεί το ότι αυτός ο 

ακατανόητος Θεός, που δεν υπάρχει, αλλά που είναι έμφυτος εν 

δυνάμει, τοποθέτησε το σπέρμα του –που περιέχει όλα τα έμβρυα 

του γίγνεσθαι- στο «κενό της μορφής» που είναι το Χάος. Το 

σπέρμα αναπτύσσεται και μεγαλώνει και από το Χάος η ύλη εμ-

ψυχώνεται, διαιρείται, διαφοροποιείται, διαχωρίζεται. Έχουμε, 
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ήδη, προσεγγίσει στη διατύπωση της περίφημης αρχής: «τίποτα 

δεν δημιουργείται, τίποτα δεν καταστρέφεται, όμως όλα ανασχη-

ματίζονται». 

Οι ουσίες αρχίζουν και οργανώνονται σύμφωνα με το  

μηχανικό νόμο της αντίστοιχης σπουδαιότητας, και δευτερευό-

ντως σύμφωνα με το  νόμο της πυκνότητάς τους. Με την ευκαιρία 

του νόμου της πυκνότητας (που είναι θεμελιώδης), προδιαγράφε-

ται ότι «στο θείο σπέρμα υπήρχε μία Υϊκή τριπλότητα, ολικώς 

παρόμοια με το  Θεό που δεν υπάρχει. Από αυτήν την Υϊκότητα, 

ένα μέρος ήταν λεπτό, ένα δεύτερο ήταν αδιαφανές, το τρίτο είχε 

ανάγκη κάθαρσης». (Ιππόλυτος). 

Το πρώτο μέρος, το λεπτό (καθαρό Πνεύμα), εκσφενδονί-

σθηκε προς τα άνω προς το Τίποτα, στον τόπο της απόλυτης Θεό-

τητας. Το δεύτερο, τείνοντας και αυτό να ανέβει αλλά μη κατα-

φέρνοντάς το, διότι είναι αδιαφανές και επομένως βαρύ, εφοδιά-

στηκε με φτερό, δηλαδή με Πνεύμα, και χάρις σε αυτό μπόρεσε να 

ανέλθει με τη σειρά του. Όμως όταν έφτασε στην περιοχή όπου 

είχε ήδη εγκατασταθεί η πρώτη Υϊκότητα που ήταν καθαρό πνεύ-

μα, τοποθετούμενο άμεσα από κάτω από αυτήν, έπρεπε να διαχω-

ρισθεί από το Πνεύμα που έμεινε κάτω από τη δεύτερη Υϊκότητα 

στην οποία είχε δανείσει το φτερό για να ανέλθει. Όμως, το Πνεύ-

μα δεν διαχωρίσθηκε από αυτήν. Διότι, λέγει ο Ιππόλυτος: «όταν 

τοποθετούμε σε ένα δοχείο ένα άρωμα πολύ δυνατό, όταν αδειά-

σουμε το δοχείο μέχρι το βάθος υπάρχει πάντοτε η μυρωδιά αυτού 

του αρώματος ακόμη και εάν αυτό δεν υπάρχει πιά. Το ίδιο συμβαί-

νει με το Πνεύμα, το οποίο μόλις διαχωρίσθηκε από την αδιαφα-

νή/βαρειά Υϊκότητα διατηρεί τη μυρωδιά και με αυτήν την αρετή της 

ίδιας της Υϊκότητας. Αυτή είναι η σημασία των λέξεων: “... είναι 

όπως το ανεκτίμητο άρωμα το διασκορπισμένο στο  κεφάλι του Αα-

ρών και τον πώγωνά του.” (Σ.τ.Μ.& Επ.:  132ος ψαλμός:  Iδού δὴ 

τί καλὸν ἢ τί τερπνόν, ἀλλ᾿ ἢ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τὸ αὐτό.  

Ως μύρον ἐπὶ κεφαλῆς τὸ καταβαῖνον ἐπὶ πώγωνα, τὸν πώγωνα τοῦ 

᾿Ααρών, τὸ καταβαῖνον ἐπὶ τὴν ᾤαν τοῦ ἐνδύματος αὐτοῦ ·  ὡς 

δρόσος ᾿Αερμὼν ἡ καταβαίνουσα ἐπὶ τὰ ὄρη Σιών · ὅτι ἐκεῖ ἐνε-

τείλατο Κύριος τὴν εὐλογίαν, ζωὴν ἕως τοῦ αἰῶνος). Είναι η οσμή 
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του Άνω η φερόμενη από το Πνεύμα μέχρι την περιοχή της ύλης 

χωρίς μορφή όπου όλοι ζούμε και όπου η αδιαφανής/βαρεία Υϊκό-

τητα έλαβε την παρόρμηση για να ανέλθει στα φτερά του αετού και 

στη ράχη του».  

Το τρίτο μέρος της Υϊκότητας το οποίο μπορούμε να υπο-

δηλώσουμε ως Τρίτη Υϊκότητα (αυτή που θα πρέπει να καθαρθεί) 

έμεινε στο συμπαντικό σπέρμα «για να αποδώσει και να λάβει υ-

πηρεσίες». 

Η πρώτη πράξη της Δημιουργίας έγινε έτσι. Ανακεφα-

λαιώνοντας: ο Θεός θεσμοθέτησε το συμπαντικό Έμβρυο το οποίο 

περικλείει τις Τρείς Υϊκότητες. Ο Υιός του Θεού που είναι το Κα-

θαρό Πνεύμα (η ψυχή του Θεού) το πλησιάζει και πλησιάζεται 

από τη δεύτερη Υϊκότητα την ωθούμενη από το Πνεύμα. Το 

Πνεύμα, που κρύβει μέσα του την ισχύ του Υιού του Θεού όντας 

ωστόσο διαχωρισμένο, πλανάται μεταξύ των περιοχών του πνεύ-

ματος και του γήϊνου κόσμου και είναι η ψυχή. Η κατώτερη πε-

ριοχή που πρέπει να είναι καθαρμένη και που συγκροτεί την πα-

ραμονή του θείου σπέρματος είναι το σώμα ή η ύλη.  

Σε αυτό το σημείο, αφού είχε συγκροτηθεί ο Ουρανός 

(περιοχή των Υϊκοτήτων) και το Στερέωμα (περιοχή του Πνεύμα-

τος), από το κοσμικό σπέρμα και από το εναπομείνον σπέρμα στο 

κείμενο από κάτω Χάος, δημιουργήθηκε ο Μεγάλος Αρχοντας ο 

οποίος από τον εαυτόν του, διά των δυνάμεών του, ανήλθε προς 

τον Ουρανό. Προσεγγίζοντας όμως το Στερέωμα, πίστεψε ότι 

προσέγγισε στο τέλος της ανόδου του και σταμάτησε. Συγκρα-

τούμενος ως ίδιος Θεός δημιούργησε τον ουράνιο κόσμο. Κατερ-

χόμενος όμως μόνος μεταξύ τόσων αστέρων, γέννησε έναν υιό, 

πιο σοφό από αυτόν, που ίσταται στα δεξιά του, στην Ογδοοάδα ή 

όγδοο ουρανό (τη σφαίρα των «σταθερών» την τοποθετημένη πά-

τω από τις επτά σφαίρες των πλανητών). 

Έτσι ολοκληρώνεται η δεύτερη πράξη της δημιουργίας 

(πραγματοποιημένη από το  Μεγάλο Άρχοντα της Ογδοάδας και 

από τον Άρχοντα της Εβδομάδας οι οποίοι αντιποιήθηκαν χωρίς 

να το γνωρίζουν τις ζημιές της τρίτης Υϊκότητας που, εξ’αιτίας 

αυτής της αντιποίησης, έμεινε φυλακισμένη στο  γήϊνο κόσμο και 
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πρέπει επομένως να απελευθερωθεί) η οποία ανακεφαλαιώνεται 

έτσι: Η περιοχή των σταθερών αστέρων ή Ογδοοάδα με το Μεγά-

λο της Άρχοντα (1ο  Δημιουργό που αγνοεί ότι υπάρχει πάνω από 

αυτόν) και ο Υιός του πιο σοφός από αυτόν που είναι η ψυχή του΄  

περιοχή των Πλανητών ή Εβδομάδων με τον Άρχοντά τους (2ο 

Δημιουργό που είναι επίσης ο Θεός των Εβραίων) και ο Υιός του 

πιο σοφός από αυτόν που ειναι η ψυχή του΄ περιοχή υποσελήνια ή 

γήϊνη με την Τρίτη Υϊκότητα εγκαταλειμμένη σε αυτήν . 

Στην ουσία, μπορούμε να ανακεφαλαιώσουμε τις φάσεις 

της Δημιουργίας σε ένα σχήμα που θα μπορέσει να αποσαφηνίσει 

καλύτερα την κοσμογονία του Βασιλείδη κάνοντας κατανοητά 

όσα θεμελιωδώς μυστικά κρύβονται στη σπερματική του διδα-

σκαλία: 

 

ΘΕΟΣ 

(Ο ακατανόητος) 

Πρώτη Υϊκότητα εν Θεώ =  

Πρώτο οικουμενικό πνεύμα αποτελούμενο από λεπτότατη ύλη 

Δεύτερη Υϊκότητα κάτω από το Θεό =  

Δεύτερο οικουμενικό πνεύμα αποτελούμενο από (αδιαφανή) βαρειά 

ύλη 

Άγιο Πνεύμα =  

Πρώτη οικουμενική ψυχή, σύνορο του Κόσμου 

Περιοχή των σταθερών αστέρων, Βασίλειο του Μεγάλου Άρχοντα 

και του Υιού του= 

Δεύτερη οικουμενική ψυχή φτιαγμένη από καθαρό αιθέρα  

Περιοχή των Πλανητών, Βασίλειο του Άρχοντα και του Υιού του= 

Τρίτη οικουμενική ψυχή φτιαγμένη από αιθέρα εφαπτόμενο στον 

αέρα 

Γήϊνη Περιοχή = 

Οικουμενικό υποσελήνιο Σώμα 

Τρίτη Υϊκότητα εγκαταλειμμένη στον κόσμο = 

Τρίτο οικουμενικό πνεύμα που πρέπει να καθαρθεί 
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 Οπως φαίνεται, και έχουμε πεί, στη Δημιουργία υπάρχουν 

σφετερισμοί ή λάθη πραγματοποιημένα κατ’αρχήν από το  Μεγά-

λο Άρχοντα της Ογδοάδας, μετά από τον Άρχοντα της Εβδομάδας 

οι οποίοι ανακηρύχθηκαν ως Θεοί, και άλλα μικρότερα λάθη των 

υποκειμένων Θρόνων, Πριγκηπάτων, Ισχύων και Εξουσιών που η 

διδασκαλία του Βασιλείδη –σύμφωνα με τον Ειρηναίο- αριθμεί σε 

365 ουρανούς (για τους οποίους θα μιλήσουμε πιο κάτω). 

 Πρακτικά ο Μεγάλος Άρχων και κατόπιν ο Άρχων, χρησιμο-

ποιώντας τη Δύναμή τους και δημιουργώντας το  Θεό, μπλόκαραν 

την Τρίτη Υϊκότητα στο  γήϊνο κόσμο. Είναι σαφές ότι η οικουμε-

νική ανάπτυξη διακόπηκε και ότι κάτι νέο πρόκειται να συμβεί 

διότι ολοκληρώνεται: το τελευταίο μέρος του κοσμικού πνεύματος 

–η Τρίτη Υϊκότητα- δεν βρίσκεται στη θέση που της υποδείχθηκε. 

Πρέπει να ανέλθει για να τακτοποιηθεί κάτω από τις άλλες δύο 

Υϊκότητες, πάνω από το Άγιο Πνεύμα, και μονάχα τότε ο κύκλος 

θα έχει ολοκληρωθεί και η αρμονία των σφαιρών θα είναι αποκα-

τεστημένη στη φυσική της κλίμακα Πνεύματος, Ψυχής, Σώματος. 

Αυτό που θα το έχει επιτύχει όταν το σχήμα της Δημιουργίας θα 

θεσπισθεί με τον τρόπο που ακολουθεί: 

 
Μέχρι τη στιγμή που αυτή η αρμονία θα επιτευχθεί στο 

γήϊνο κόσμο, θα υπάρχει οδύνη. Η αιτία είναι σαφής: δεν πρόκει-

ται, όπως είναι εμφανές, για ένα επίπεδο καθαρά μεταφυσικό ή, 

όπως φαίνεται από τα σχήματα για μία πρόταση των επτά σφαι-

ρών, η μία τοποθετημένη πάνω στην άλλη. Η αρμονία δίδεται από 

τη μεταμελημένη διείσδυση των επτά σφαιρών, που μορφοποιούν 

ένα ενιαίο όλον, οργανικό και αναπόσπαστο στο οποίο κάθε μορ-

φή επιθυμίας και ξεπεράσματος έχει ακυρωθεί από την τέλεια ι-

σορροπία μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Δημιουργίας.  
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Αρκεί να παρατηρήσουμε και να συγκρίνουμε το πρώτο 

σχήμα με το δεύτερο για να λάβουμε υπόψη ότι το πραγματικό 

καθεστώς (πρώτο σχήμα) δεν μπορεί να είναι αρμονικό: ένα μέρος 

του οικουμενικού πνεύματος βρίσκεται εγκαταλειμμένο στον εαυ-

τόν του σε μία σφαίρα που δεν είναι η δική του, αλλά αντιθέτως 

εκείνη της ύλης, ενώ το οικουμενικό σώμα, σε σχέση με πνευμα-

τικά φαινόμενα που δεν μπορεί να κατανοήσει, υποφέρει και τεί-

νει να προσεγγίσει αυτό που δεν μπορεί, και η Τρίτη Υϊκότητα 

υποφέρει με τη σειρά της από την έλλειψη της Θείας παρουσίας 

εξαιτίας της κακίας στην οποία είναι αναγκασμένη για τα λάθη τα 

πραγματοποιημένα από τους Αρχοντες. 

 

Η Σωτηρία 

Η «υγεία» του κόσμου βασίζεται επομένως στο να ανα-

καινήσουμε τη φυσική διαδρομή της Δημιουργίας την ανατραπεί-

σα από το πρώτο λάθος του Μεγάλου Αρχοντα. Ο Κύριος του 

Κόσμου (Μεγάλος Άρχων) ενημερώνεται εκ των Άνω (δηλαδή 

από τον ίδιο το  Θεό, τον Ακατανόητο κατά το  Βασιλείδη) για το 

λάθος του. Και για να επανορθώσει και να διορθώσει το λάθος 

του, τελικώς δε προκειμένου να σώσει την Ανθρωπότητα, απο-

στέλλει στη γη τον Αγγελιοφόρο του Χριστό. Ο Μυρωμένος κα-

τέρχεται σε αυτήν τη γη και με το πάθος του (που είναι φαινομε-

νικό και όχι πραγματικό) και τη διάδοχη ανάκαμψή του στην 

Πρώτη Υϊκότητα, προς το  Θεό, υποδεικνύει το  δρόμο της σωτη-

ρίας στη Τρίτη Υϊκότητα τη φυλακισμένη στην ύλη. Όλο αυτό 

που ο άνθρωπος πεικλείει εντός του από την Τρίτη Υϊκότητα, την 

ενδελέχεια ή vis vitale 5 εντός της ύλης, πρέπει να επιστραφεί στη 

σφαίρα που είναι στη δικαιοδοσία του.  

Και ιδού πως εξηγείται η σπερματική λογική της Βασιλει-

δικής γνώσης. Είναι προφανές, από την αναλογική ανάλυση της 

εξέλιξης της δημιουργίας που εξηγήσαμε, ότι η Θεία ισχύς του 

ανθρώπου είναι κλεισμένη στο σπέρμα του, αναλογικά με την ι-

σχύ του Τίποτα, και προκαλεί μία συνεχή οδύνη, η οποία πάντοτε 

                                       
5 Σ.τ.Μ.& Επ.:  ζωτική δύναμη 
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ανανεώνεται και η οποία περιστασιακά νικάται με την έξοδο του 

σπέρματος από το σώμα του άνδρα. Έτσι όπως και κάθε άλλη αν-

θρώπινη επιθυμία (η οποία Αριστοτελικά είναι μία οδύνη) παύει 

μόνον όταν ικανοποιηθεί. Όμως η σεξουαλική επιθυμία, εκείνη 

της γυναίκας, ενανεώνεται συνεχώς, χωρίς ανάπαυση, με μία οδύ-

νη χωρίς ανάπαυση.  

Από αυτήν την οπτική της διδασκαλίας του Βασιλείδη, 

έχει δίκιο ο Weininger (βλ.: «Σεξ και Χαρακτήρας») όταν υποστη-

ρίζει ότι το ανδρικό σεξουαλικό όργανο είναι μορφολογικά κοφτό 

σαν κάτι εντελώς ξένο προς το σώμα. Και έχει, επίσης, δίκιο όταν 

βεβαιώνει ότι το σπέρμα του άνδρα επείγεται να εξέλθει, σχεδόν 

σαν να θέλει να απελευθερωθεί από μία φυλακή. 

 Η απάρνηση της  «ισχύος» είναι ο εξής κανόνας: Ο Μεγάλος 

Άρχων και μετά από αυτόν, ο Άρχων της Εβδομάδας παρέμειναν 

θύματα της δημιουργικής «ισχύος» τους και θέλησαν να «δη-

μιουργήσουν» χωρίς να υπολογίσουν ότι το γνώριζαν, ότι παρα-

ποιούσαν το επίπεδο της Δημιουργίας, κατασκευάζοντας έναν κό-

σμο ατελή. Έτσι ο άνθρωπος, συνεχίζοντας και αυτός να δημιουρ-

γεί άλλους ατελείς ανθρώπους, συνεχίζει πάνω στο σφάλμα των 

κυριάρχων του.  

Το θέμα, εάν θα θέλαμε να το υπογραμμίσουμε, θα μας 

πήγαινε πολύ μακρυά μέσω ενός σεμνού πειστηρίου: αρκεί να 

πούμε ότι ο Βασιλείδης δεν ενδιαφέρεται για την Αγάπη, ούτε για 

τον πλησίον του, ούτε για το  Θεό. Η Αγάπη, στη Γνώση του, εί-

ναι αντιθεία, ενώ η γέννεση/παραγωγή  είναι θεία. Το να ιδιο-

ποιείσαι του δικαιώματος να παράγεις, είναι αμαρτία. Εδώ είναι 

όλο το μυστήριο, το οποίο μπορεί να φανεί ακατανόητο, ενώ γίνε-

ται πιο σαφές από όσα είπαμε. 

 Η φιλοσοφία του Βασιλείδη, μορφώνει ένα σύστημα αυστηρά 

κλειστό, τέτοιο ώστε να είναι καταδικασμένο να γίνεται κατανοη-

τό «από λίγους ανθρώπους, έναν στους χίλιους, δύο στους δέκα χι-

λιάδες» σύμφωνα με όσα λέγει ο Επιφάνειος στο Πανάριον 

(ΧΧΙV). 

 Πιθανόν γιαυτό, η θεμελιώδης για το σύστημα σπερματική ι-

δέα, εκφυλίσθηκε κατόπιν, όλο και περισσότερο σε στηλιτευόμε-
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νη ανηθικότητα των Βασιλειδιανών και ίσως ακόμη στις σπερμα-

τικές δοξασίες για τις οποίες δώσαμε μία ιδέα όταν μιλήσαμε για 

τους Βαρβηλογνωστικούς. 

 Με αυτό το μοτίβο ανηθικότητας, έφτασαν ως εμάς τα μόνα 

δεδομένα που υπάρχουν, για να ερμηνεύσουμε τις όποιες ανα-

γκαιότητες της αναλογικής ανάλυσης που δόθηκε με την ιστορικο-

κριτική μέθοδο. 

 Στην πραγματικότητα όλη η ανηθικότητα του Βασιλείδη ίστα-

ται στο γεγονός ότι αυτός αρνείται την αγάπη. Γι’αυτόν η αγάπη 

δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνον η αναγκαιότητα για ζωή σύμφωνα με 

τις εντολές της Δημιουργίας. Και, έχοντας την άποψη που εκθέ-

σαμε περί Δημιουργίας, προκύπτει σαφές ότι όποιος θέλει να δη-

μιουργήσει (και όποιος θέλει να γνωρίσει) διαπράττει ένα αμάρ-

τημα και βιάζει τις εντολές (της Δημιουργίας). Γι’αυτόν η Γνώση 

προσεγγίζεται με την αποποίηση της γνώσης. Πρακτικά η Γνώση 

προσεγγίζεται όταν  όλοι οι άνθρωποι θα είναι αγνωστικιστές, δη-

λαδή όταν θα ζήσουν στον κόσμο της ύλης μέσα στον οποίο τους 

τοποθέτησε η πρωταρχική διαίρεση των στοιχείων από το Χάος, 

και η επακόλουθη συμβίωση αυτών των δεδομένων για να δη-

μιουργηθούν οι επτά σφαίρες. 

 Όμως, εάν δεν υπάρχει αγάπη -θα μπορούσαμε να πούμε- δεν 

θα μπορούσε να υπάρξει γέννεση. Εδώ είναι το θεμελιώδες σημεί-

ο: Σύμφωνα με το  Βασιλείδη μπορεί και πρέπει να υπάρχει γέν-

νεση χωρίς αγάπη, έτσι όπως υπαγορεύεται από τη Φύση, δηλαδή 

γεννώντας χωρίς έπαρση και το «σθένος» να σκεφτόμαστε και να 

λέμε ότι υπάρχει γέννεση για την αγάπη. Όταν στη γέννηση ενώ-

νεται η αγάπη, δημιουργούνται προβλήματα που δεν έχουν καμμία 

σχέση με τη σφαίρα του οικουμενικού Σώματος. Επομένως, είναι 

αναγκαίο να αποστερηθούμε της ικανότητας, δηλαδή του δη-

μιουργού σπέρματος, χωρίς να σκεφτόμαστε ότι σε αυτό υπάρχει 

η vis vitale (Σ.τ.Μ.& Επ.:  ζωτική δύναμη) που είναι η Τρίτη Υϊ-

κότητα. Κάνοντας έτσι μπορεί να ανέλθει η Τρίτη Υϊκότητα στη 

σφαίρα της διότι δεν θα είναι πλέον κατακρατημένη στο γεννε-

σιουργό σπέρμα. 
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Φυσικά ένα τέτοιο πρόβλημα, για όποιον δεν εμβαθύνει, 

φέρει ένα σεξουαλικό ανακάτεμα το οποίο εκφυλίζει, ενώ θα μπο-

ρούσε να θεωρηθεί ως ικανοποίηση μιάς ανάγκης. Καλύτερα θα 

ήταν να αποφευχθεί, όμως η απώλεια θα ήταν ενάντια στη φύση 

και αυτό ενάντια στις εντολές. Από την άλλη πλευρά δε, διατηρώ-

ντας το Σπέρμα, συγκρατείται η Τρίτη Υϊκότητα. Και εδώ τελειώ-

νουμε με αυτό. 

Είναι, βεβαίως, καταφανές ότι από μία παρόμοια δόμηση, 

οι εν χρόνω εντολείς και κυρίως οι Πατέρες της Εκκλησίας κατερ-

γάσθηκαν αρνητικά συμπεράσματα, ακόμη περισσότερο δε εάν 

λάβουμε υπόψη ότι όταν η διδασκαλία του Βασιλείδη εξετάσθηκε, 

είχε ήδη εκφυλισθεί. 

 

Το ζήτημα των Αιώνων  

(Σ.τ.Μ.& Επ.:  αθάνατα πνεύματα) 

Απομένει να κάνουμε μία σύντομη παρέκβαση στο αμφι-

σβητούμενο ζήτημα των Αιώνων το οποίο θα μπορούσε να εισφέ-

ρει στη διδασκαλία του Βασιλείδη. 

Διευκρινίζουμε ότι ο Βασιλείδης δεν μιλά ποτέ για Αιώ-

νες αλλά πάντοτε για Ουρανούς. Η προσωποποίηση των κοσμι-

κών στοιχείων σε στοιχειώδη πνεύματα θα μπορούσε να έχει δη-

μιουργήσει αμφισβήτηση και να αποδώσει στο  Βασιλείδη ένα 

ανάλογο σύστημα με εκείνα που αυξάνουν αλματωδώς τους Αιω-

νικούς συλλογισμούς. 

Ο Ιππόλυτος στα δεδομένα του αναφέρει το μαγικό απόφ-

θεγμα Abraxas και τους 365 ουρανούς. 

Ο Ειρηναίος γράφει: «Ο Βασιλείδης αναπτύσσει τη θεωρία 

του επ’ άπειρον για να δώσει την ψευδαίσθηση της βάθους και της 

αλήθειας. Ιδού τί διδάσκει: ‘‘Από το δημιουργό Πατέρα δημιουργή-

θηκε ο Νους, από αυτόν ο Λόγος, από το Λόγο η Φρόνηση, από τη 

Φρόνηση η Σοφία και η Δύναμη, από αυτές η Αρετή, οι Ισχείς και 

οι άγγελοι δια των οποίων δημιουργήθηκε ο πρώτος Ουρανός. Από 

αυτούς τους αγγέλους δημιουργήθηκαν άλλοι άγγελοι που μοφρο-

ποιούν έναν δεύτερο ουρανό και συνεχίζοντας φτάνουμε μέχρι τη 
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συνάθροιση των 365 Ουρανών”». Και αναφέρει: «Από τον αριθμό 

Ουρανών προκύπτει ότι το έτος έχει 365 ημέρες».  

 Προφανώς ο Ειρηναίος λησμόνησε ότι η θεωρία του Βασιλείδη 

δεν είναι μία θεωρία Αιωνική, αλλά απλά σπερματική. Δεν πρό-

κειται για Αιώνες (για τους οποίους αυτός δεν μιλά) αλλά αν μη τί 

άλλο για βλαστούς, περιεχόμενους στο οικουμενικό σπέρμα. Αυτό 

που λέγει ο Ειρηναίος στην προσπάθειά του να κάνει ένα εγχειρί-

διο με όλες τις θεωρίες και τις κοσμολογίες των Γνωστικών, δη-

λαδή να κάνει το  Βασιλείδη να περιληφθεί στο υπόδειγμα των 

άλλων διαδόχων συστημάτων, δεν είναι σωστό. Ωστόσο, ακόμη 

και σε όσα λέγει ο Ειρηναίος υπάρχει ένας βλαστός: είναι αυτός 

που, ενώ εκλαμβάνεται ως Αιών, αναφέρει τους 365 Ουρανούς 

του Βασιλείδη στην αρχή των οποίων λέγει ο ίδιος πιο κάτω, βρί-

σκεται ο Abraxas. 

Η πληροφορία είναι επιβεβαιωμένη από όλους εκείνους οι 

οποίοι με κάποιο τρόπο ενδιαφέρθηκαν για τη διδασκαλία του 

Βασιλείδη, κάτι που υποδεικνύει πώς ένας τέτοιος συλλογισμός 

έγινε μέρος του συστήματος. 

 
Τα γράμματα έχουν μπεί στα λατινικά για τυπογραφική 

ευκολία, όμως είναι προφανές ότι πρόκειται για τα αντίστοιχα του 

Ελληνικού αλφαβήτου 

 

Η λύση μας δόθηκε από ένα εδάφιο του Αγίου Γερόλαμου 

στο ερμηνευτικό σχόλιο του στο Amos: «Basilides qui omnipoten-

tum Deum portentoso nomine appellat ABRAXAS et eundem 

secundum litteras graecas et annui cursus numerum dicit in solis 
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circuli contineri, quem ethnici sub eodem numero litterarum 

vocant Meitras» (Amos, III) 6 

Φτάσαμε επομένως στους Πυθαγόρειους και ίσως στην 

ante-litteram (προγενέστερη έκδοση) Καμπαλά. 

Εάν τακτοποιήσουμε, όπως προτείνει ο Άγιος Γερόλαμος 

τα γράμματα του Abraxas και του Meitras και τις αντίστοιχες α-

ριθμητικές τους αξίες (σύμφωνα με το αλφάβητο και την ελληνική 

αριθμητική) σε ένα σχήμα, θα λύσουμε το θέμα των Αιώνων και 

θα πεισθούμε ότι ο Ειρηναίος είχε λάθος και ότι ο Βασιλείδης ή-

ταν απολύτως κατανοητός με την αντίληψη του μηχανισμού της 

Δημιουργίας. 

Ιδού, λοιπόν, πώς εξηγείται η συζητημένη σημασία των 

365 Ουρανών. Ο Ήλιος διανύει κάθε μέρα έναν κύκλο που είναι 

ελαφρά διαφορετικός από εκείνον της προηγούμενης ημέρας και 

έτσι πραγματοποιούνται σε έναν χρόνο 360 κύκλοι στους οποίους 

έρχονται να προστεθούν οι 5 κύκλοι των πλανητών (Κρόνος, Α-

ρης, Ερμής, Αφροδίτη και Δίας) μη περιλαμβανομένων των Ηλίου 

και Σελήνης οι οποίοι έχουν ιδιαίτερους ρόλους. 

Ο Ήλιος είναι ο Υιός του Μεγάλου Άρχοντα της Ογδοά-

δας που δεσπόζει στους «κύκλους» του Ηλίου και σε εκείνους των 

πέντε πλανητών.  

Προκύπτει ότι ο Μεγάλος Άρχων είναι ο Abraxas-Meitras 

διότι τόσο το ένα όνομα όσο και το άλλο σχεδιάζουν το  Θεό που 

ενώνει εντός του την ισχύ των επτά πλανητών όπως προκύπτει 

από το διπλό του όνομα το τοποθετημένο και στις δύο περιπτώ-

σεις των επτά γραμμάτων οι οποίες έχουν συνολική αξία 365 ημε-

ρών, όπως αναφέραμε πιο πρίν. Το θέμα των 365 Αιώνων του 

Βασιλείδη συγκρινόμενοι με τους 365 Θεούς τους υποδεέστερους 

της Μιθραϊκής θρησκείας, απηχεί στο καθολικό ημερολόγιο όπου 

κάθε ημέρα είναι αφιερωμένη σε έναν Άγιο. 

                                       
6 Σ.τ.Μ.& Επ.:  «Ο Βασιλείδης δίνει στον παντοδύναμο Θεό το τερατώδες όνομα 

“Abraxas” και λέει ότι αυτό, σύμφωνα με τα ελληνικά γράμματα και τον αριθμό 
του κύκλου του έτους, εμπεριέχεται στην τροχιά του ηλίου. Σε αυτόν οι εθνικοί δί-

νουν το όνομα “Meitras”, του οποίου τα γράμματα έχουν τον ίδιο αριθμό» 
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Δεν θα επιμείνουμε άλλο σε άλλες διευκρινήσεις της δι-

δασκαλίας του Βασιλείδη. Θα πούμε, καταλήγοντας αυτήν τη σύ-

ντομη και ατελή έκθεση (όμως όπως πιστεύουμε ικανοποιητική), 

ότι στον Βασιλείδη βρίσκονται στοιχεία ακριβή ενάντια στην α-

γάπη (θεωρούμενη ως πηγή ισχύος με την έννοια του ότι γεννά 

εγωϊσμό) ενάντια στην άσκηση που απαιτεί από τον άνθρωπο έ-

ναν αγώνα εξαντλητικό και συνεχή ενάντια στην ίδια του την αν-

θρώπινη φύση. Αγάπη και άσκηση είναι αμαρτίες διότι είναι οδύ-

νη και αγώνας.  

Ο Βασιλείδης θα μπορούσε να θεωρηθεί ως ένας παρακ-

μιακός που δημιουργεί μία φιλοσοφία που εμπνέει την απαγόρευ-

ση κάθε προσπάθειας, ως ένας ανυπόφορο φορτίο. Αυτό θα μπο-

ρούσε να καταλήξει τη διδασκαλία του ως μία θρησκεία των πε-

ριόδων παρακμής των διαφόρων κύκλων της ανθρωπότητας, που 

κατόπιν μεταβάλλεται –προς το κλείσιμο του κύκλου- σε δια-

στροφή και αποσύνθεση ηθική και σεξουαλική. 
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Οι Καρποκρατικοί 
Τί οὖν ἐροῦμεν; ὁ νόμος ἁμαρτία; μὴ γένοιτο· ἀλλὰ  

τὴν ἁμαρτίαν οὐκ ἔγνων εἰ μὴ διὰ νόμου· τήν τε γὰρ  

ἐπιθυμίαν οὐκ ᾔδειν εἰ μὴ ὁ νόμος ἔλεγεν, οὐκ ἐπιθυμήσεις·  

Αλλά τότε, τι λοιπόν θα είπωμεν; Ότι ο Νόμος, που μας  

εδημιουργούσε αυτήν την κατάστασιν της δουλείας, ήτο κάτι το  

αμαρτωλόν και κακόν; Ασφαλώς όχι. Αλλά πρέπει να λέγωμεν  

ότι την αμαρτίαν δεν την εγνωρίσαμεν ει μη μόνον 

 δια του Νόμου, ο οποίος και την απηγόρευε.  

Διότι και την αμαρτωλήν επιθυμίαν δεν  

θα την εγνώριζα ως αμαρτωλήν, εάν ο Νόμος ρητώς  

δεν έλεγεν “ουκ επιθυμήσεις όσα τω πλησίον σου εστί”.  

(Παύλου Προς Ρωμαίους 7,7) 

 

 Όπως πολλές φορές έχουμε επαναλάβει, τίποτα δεν έχει α-

γνοηθεί από τη Γνώση. Όλες οι εμπειρίες, οι διδασκαλίες, οι εντο-

λές και οι κανόνες που σήμερα εκθειάζονται ως «νέες» ή κάποιες 

κατακτημένες από την Ανθρωπότητα των σύγχρονων καιρών, με-

λετήθηκαν ένθερμα και εφαρμόσθηκαν –προφανώς με νόημα πα-

ραδοσιακό, μεταφυσικό και ιερό, ακόμη και εάν κάποιες φορές 

εκφυλίσθηκαν- από τους Γνωστικούς. 

 Έτσι, είναι ιστορικά αληθές ότι η Χριστιανική σκέψη -

θεωρούμενη ως προβληματισμός των διδασκαλιών της «Νέας 

Νουβέλλας» που εισήχθησαν και συγκρίθηκαν με άλλες διδασκα-

λίες και με την πρακτική -εκφράσθηκε δια μέσω της Γνώσης και 

κυρίως με τις διδασκαλίες που αποδίδονται στον Καρποκράτη, τις 

πρώτες κωδικοποιημένες κομουνιστικές θεωρίες. Με την ευκαιρί-

α, αξίζει να δούμε ποιός ήταν ο Καρποκράτης. 

Καρποκράτης είναι το όνομα μιάς από τις τέσσερις υπο-

στάσεις του Ώρου, που λατρεύτηκε εκτός Αιγύπτου. Είναι επομέ-

νως, πιθανό, ότι το όνομα αυτής της υπόστασης του υιού της Ίσι-

δας και του Οσίριδος –επιφυλασσόμενου εξάλλου κατά την ελλη-

νο-ρωμαϊκή εποχή σε ένα Ηλιακό θεό με ιδιαίτερο ρόλο στον το-

μέα της μαγείας- χρησιμοποιήθηκε για να δείξει γενικά το  θεμε-
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λιωτή μιας διδασκαλίας που –από λάθος- θεωρείται ότι προέρχε-

ται από την Αίγυπτο. 

Σύμφωνα με τον Κλήμη τον Αλεξανδρέα, θεμελιωτής 

πρέπει να ήταν ένας ονομαζόμεος Επιφάνιος, υιός ενός όχι περισ-

σότερο γνωστού Καρποκράτη και μιας Αλεξάνδρειας (αυτό θα 

μας έκανε να συμπεράνουμε ότι πρόκειται για έναν «υιό» θεω-

ρούμενο ως θιασώτη της Καρποκράτειας ηλιακής υπόστασης, που 

θα μπορούσε να επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι θεωρείται ότι 

γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια και επομένως ότι είναι υιός αυτής 

της πόλης).  

 

 
Ο Κλήμης λέγει ότι ο Καρποκράτης είχε διαπλάσει τον 

υιό του με τις εγκυκλοπαιδικές πειθαρχίες και τη φιλοσοφία του 

Πλάτωνα.  Σύμφωνα με αυτό το γεγονός ο υιός του Καρποκράτη 

πέθανε σε ηλικία 17 ετών, αφού είχε δημιουργήσει τη σέχτα που 

φέρει το όνομα του πατέρα του, και που είχε λατρευτεί ως Θεός. 

Όμως, αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο είναι ότι ο νέος 

είχε αφήσει ένα βιβλίο από το οποίο ο Κλήμης αναπαρήγαγε ένα 

μακρύ απόσπασμα όπου ο δημιουργός της σέχτας εμφανίζεται ως 

φανατικός κομουνιστής. 

 Σύμφωνα με την ερμηνεία του περί δικαιοσύνης, αυτή 

δεν είναι τίποτε άλλο από μία δημόσια απόλαυση, ίδια για όλα τα 

γήϊνα αγαθά με ιδιαίτερη αναφορά στην κοινότητα της κτήσης 

των γυναικών. 

Ιδού τί μας μεταφέρει ο Κλήμης (ΙΙΙ 2,9 & 3,9): «Η δικαι-

οσύνη βασίζεται σε μία κοινότητα ομοίων. Ο ίδιος ουρανός αγγα-
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λιάζει στη σφαίρα του ολόκληρη τη γη. Η νύχτα επιδεικνύει με τον 

ίδιο τρόπο όλα τα άστρα. Τόσο όσο ο Θεός έκανε τον ήλιο, δη-

μιουργό της ημέρας και πατέρα της νύχτας να λάμπει στη γη για όλα 

τα όντα που μπορούν να δούν. Αυτά τον βλέπουν όλα μαζί διότι ο 

ήλιος δεν κάνει καμμία εξαίρεση μεταξύ πλούσιων, ικετών ή κυρί-

αρχων, ανόητων ή σοφών, ανδρών ή γυναικών, ελεύθερων ή σκλά-

βων. Τα ζώα τα ίδια τον βλέπουν διότι ο Θεός ξεχειλίζει από ψηλά, 

πάνω σε όλα τα όντα το φως του ήλιου ως ένα κοινό καλό και ου-

δείς μπορεί, επομένως, να διακατέχει περισσότερο ούτε να αφαιρέ-

σει από τον πλησίον του για να πολλαπλασιάσει τη μερίδα του φω-

τός του. Ο ήλιος κάνει την τροφή να ωριμάσει για την κοινή από-

λαυση από όλα τα ζώα, και η δικαιοσύνη του διαμοιράζεται πανο-

μοιότυπα σε όλους. Δι’αυτού του αγωγού είναι που το είδος των 

βοοειδών φτιάχτηκε όπως καθένα από αυτά, εκείνο των χοίρων 

όπως κάθε χοίρος, των αρνιών όπως κάθε αρνί και πάει λέγοντας. 

Διότι η δικαιοσύνη εκδηλώνεται σε αυτά κάτω από τη μορφή της 

κοινοκτημοσύνης (μοίρασμα). Εξάλλου, όλα έχουν διαρρυθμισθεί 

ισομερώς. Η τροφή είναι στη διάθεση όλων των ζώων που βόσκουν 

χωρίς να έχει ρυθμιστεί από κανένα νόμο. Αντιθέτως, αυτή η τροφή 

δόθηκε από τη μεγαλοδωρία του Διδασκάλου σε όλους σύμφωνα με 

τη δικαιοσύνη του. Το ίδιο ισχύει για την παραγωγή. Δεν υπάρχουν 

γραπτοί νόμοι διότι θα ήσαν λανθασμένοι νόμοι. Όλοι αναπαρά-

γουν και δημιουργούν με τον ίδιο τρόπο και εφαρμόζουν την κοινω-

νία που τους εμφυσήθηκε από τη δικαιοσύνη». 

Και συνεχίζει ο Επιφάνιος: «Ο Δημιουργός, πατέρας όλων, 

έδωσε σε όλους, την όραση για να βλέπουν, και η νομοθεσία συνί-

σταται αποκλειστικά στη δικαιοσύνη που προέρχεται από αυτήν. 

Δεν έκανε διάκριση αρσενικών και θηλυκών, μυαλωμένων ή όχι, 

ούτε μεταξύ του ενός όντος ή του άλλου. Όμοια και κοινά διαίρεσε 

τη ζωή και την έδωσε σε όλους με μία μόνο και μέγιστη εντολή.  

»Όσον αφορά στους νόμους, αυτούς που δεν τιμωρούν ε-

κείνους που τους παραβιάζουν, αυτοί είναι που έμαθαν στους αν-

θρώπους να δρούν ενάντιά τους. Διότι οι ιδιαίτεροι νόμοι, κατα-

κερματίζουν και καταστρέφουν την κοινοκτημοσύνη (μοίρασμα) 

των θείων νόμων. Δεν κατανοείς το  λόγο του Αποστόλου: “ότι την 
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αμαρτίαν δεν την εγνωρίσαμεν ει μη μόνον δια του Νόμου;” Ο Α-

πόστολος θέλει να πει ότι το δικό μου και το δικό σου εισήλθαν 

στον κόσμο μέσω του Νόμου και με αυτόν εισήλθε και το τέλος της 

κοινοκτημοσύνης. Γι’αυτό ο Θεός έφτιαξε για όλους, σε κοινότητα, 

τα αμπέλια, τα δημητριακά και τα φρούτα. Από την ημέρα που η 

κοινοκτημοσύνη εξαρθρώθηκε από το  Νόμο, βγήκαν οι κλέφτες 

που κλέβουν ζώα και καρπούς. Ο Θεός, έχοντας δημιουργήσει τα 

πάντα για την κοινή απόλαυση από τους ανθρώπους, ένωσε τον άν-

δρα και τη γυναίκα δια μιας κοινής συναλλαγής και ζευγάρωσε όλα 

τα ζωντανά όντα για να εκδηλώσει τη δικαιοσύνη του ως κοινοκτη-

μοσύνη μέσα σε ισότητα. Όμως, όσοι γεννήθηκαν χάρις σε αυτό, 

απαρνήθηκαν την πηγή τους που επανενώνει τους ανθρώπους και 

είπαν:  “όσοι έχουν γυναίκα ας την προφυλάσσουν”, ενώ όλοι μπο-

ρούν να την απολαύσουν όπως το υποδεικνύει το παράδειγμα όλων 

των άλλων ζωντανών όντων». 

Ο υιός του Καρποκράτη λέγει ακόμη: «Ο Θεός έβαλε σε 

κάθε αρσενικό μία δυνατή και ακράτητη επιθυμία για να αναπαρ-

χθεί το είδος, και κανένας νόμος, κανένα έθιμο δεν μπορεί να την 

αποκλείσει από αυτόν τον κόσμο, διότι δημιουργήθηκε από το Θεό. 

Έτσι η φράση του νομοθετη “Ου μοιχεύσεις” είναι γελοία, και ακό-

μη πιο γελοία είναι η φράση: “το καλό του πλησίον σου”, διότι ο 

ίδιος ο Θεός που έδωσε στον άνθρωπο την επιθυμία να ζευγαρώσει 

θα είχε διατάξει την καταστροφή αυτής της επιθυμίας. Πιο γελοία 

απ’όλες είναι η: “η γυναίκα των άλλων”, κάτι που καταστρέφει ο-

ριστικά την κοινοκτημοσύνη». 

Πιο κομουνιστής από αυτόν δεν ήταν ούτε ο Λένιν. Πρό-

κειται για θεωρίες που, με  αδόκιμους όρους, θα μπορούσαν να 

ονομασθούν «επαναστατικές». Είναι πράγματι πασίγνωστο ότι οι 

επανομαζόμενες «επαναστατικές» θεωρίες ανέδειξαν την κοινο-

κτημοσύνη των αγαθών των άλλων και των γυναικών των άλλων, 

εκτός από την επιβολή αργότερα νόμων πιο δραστικών από τους 

προηγούμενους. 

Ωστόσο ο κομουνισμός του Επιφάνιου έχει μία δική του 

μεταφυσική αιτία, και πρέπει να εξετασθεί κάτω από αυτήν την 

οπτική. Αν το εξετάσουμε καλά, η θεία δικαιοσύνη που  εικονο-
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γραφεί και υποστηρίζει εκδηλώνεται βασικά πάνω στο θέμα της 

γέννεσης (το οποίο πάντοτε δελέαζε την προσοχή των ανθρώπων 

ως μυστήριο της δημιουργίας και θεία δημιουργούσα δύναμη) και 

ακολούθως πάνω στο δικαίωμα κάθε αρσενικού να απολαύσει ό-

λες τις γυναίκες, και τανάπαλιν. 

Από αυτό το βασικό σημείο πηγάζει το δικαίωμα κοινο-

κτημοσύνης επί όλων των άλλων αγαθών της γης, και οποιοσδή-

ποτε νόμος θα περιόριζε την απόλαυσή τους, ή θα έθετε βάσεις 

για μία άνιση διανομή, είναι αντιθεϊκός. Ο Νόμος επομένως, δεν 

δύναται να είναι, όπως υποστηρίζουν οι Εβραίοι, μία εκδήλωση 

του Θεού και της από αυτόν δημιουργημένης Φύσης. Σε αυτόν το  

Νόμο που θέλει να αναχαιτίσει το φυσικό και κοινό δικαίωμα υ-

πάρχει κάτι το αντιθεϊκό. Πρόκειται για το  Νόμο που προκάλεσε 

την αμαρτία με τους περιορισμούς στην απόλαυση των φυσιολο-

γικών επιθυμιών, των ορισμένων από το  Θεό. Ο Νόμος αυτός κα-

τήργησε το θηλυκό όπως και όλα τα αγαθά της γης. Γι’αυτό ο συ-

ντάκτης του Νόμου δεν δύναται να είναι ο Θεός αλλά ένας αμαρ-

τωλός Άρχων, ο Θεός των Εβραίων, που ορθώθηκε ενάντια στο 

επίπεδο του Αγαθού Θεού, του Πατέρα όλων. 

Η σωτηρία συνίσταται στο να απελευθερωθεί ο άνθρωπος 

από την τυραννία αυτού του Άρχοντα, πρίγκηπα αυτού του κό-

σμου, να καταστρέψει το  Νόμο του, να αποκαταστήσει την αρ-

χαία δικαιοσύνη, να επιθυμήσει την ελευθερία να ενεργήσει ως 

εντεταλμένος του Θεού, αποκαθιστώντας την κοινοκτημοσύνη 

των αγαθών και, κυρίως, την κοινότητα κατοχής του θηλυκού από 

την οποία εξαρτώνται όλα τα υπόλοιπα.   

Πώς θα επιτευχθεί αυτό; Ιδού λοιπόν το γεγονός ότι η «ε-

παναστατική» θεωρία καθίσταται μεταφυσική στην πραγματοποί-

ησή της. Και είναι αυτό που μπορούμε να αποκομίσουμε από τις 

νύξεις του Αγίου Ειρηναίου πάνω στις σκέψεις και τα ήθη των 

Καρποκρατικών. 

Ο Ειρηναίος λέγει ότι οι Καρποκρατικοί εκτελούν μαγεί-

ες, ερωτικά φίλτρα, επικλήσεις πνευμάτων αποθανόντων καθώς 

και άλλες μορφές νεκρομαντείας, διατεινόμενοι ότι τέτοιες πρα-

κτικές έχουν ισχύ πάνω σε ρίζες και δημιουργούς αυτού του κό-
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σμου και πάνω σε όλες τις δημιουργίες. Διατείνονται ότι έχουν 

την ελευθερία να διαπράττουν κατά βούληση κάθε πράξη αθεϊστι-

κή ή ασεβή, βεβαιώνοντας ότι η διαφορά μεταξύ μιας πράξης κα-

λής και μιάς κακής είναι η απόλυτη ανθρώπινη αντίληψη (η προ-

κύπτουσα εκ του Νόμου). Οι ψυχές οφείλουν, κατά τη διαδρομή 

τους από το ένα σώμα σε άλλο να δοκιμάζουν κάθε μορφή ζωής 

και πιθανών δράσεων, εάν αυτό δεν έχει προηγηθεί σε προηγού-

μενη ζωή.  

«Εμείς, προσθέτει ο Ειρηναίος, δεν τολμάμε να σκεφτούμε 

ή να πιστέψουμε ότι τέτοια πράγματα συνέβησαν στις πόλεις μας, 

όμως τα γραπτά τους διδάσκουν ότι η ψυχή οφείλει, πριν το  θάνα-

το, να τα έχει δοκιμάσει όλα. Και πάνω σε αυτό λέγουν ό,τι ο Ιη-

σούς υπαινίσσεται στην παραβολή: “Οταν παρουσιαστείς στο  δι-

καστή με τον αντίπαλό σου, προσπάθησε στη διαδρομή να έλθεις σε 

συμφωνία μαζί του πριν σε οδηγήσει σε δίκη έτσι ώστε ο δικαστής 

να μην σε εμπιστευθεί στον εκτελεστή και αυτός σε φυλακίσει. Εγώ 

αλήθεια σου λέγω, ότι εσύ δεν πρόκειται να βγείς από τη φυλακή 

μέχρι ότου θα έχεις πληρώσει μέχρι το τελευταίο εκατοστό” (Κατά 

Λουκά ΧΙΙ 58,59, Κατά Ματθαίον V 25,26). Ποιός είναι ο αντίπα-

λος; Αυτός είναι ένας από τους κοσμικούς αγγέλους –στον οποίο οι 

Καρποκρατικοί δίδουν το όνομα του διαβόλου- ο οποίος δημιουρ-

γήθηκε για να συνοδεύει τις χαμένες ψυχές αυτού του κόσμου στον 

Αρχοντα, τον πρώτο των αγγέλων που δημιούργησαν τον κόσμο. Ο 

Άρχοντας εμπιστεύεται τις ψυχές σε έναν άλλον άγγελο, μεταξύ ε-

κείνων που τον υπηρετούν, έτσι ώστε να τις εγκλωβίσει σε άλλα 

σώματα, διότι τα σώματα είναι φυλακές. Η φράση “εσύ δεν θα 

βγείς από τη φυλακή μέχρι ότου θα έχεις πληρώσει μέχρι το τελευ-

ταίο εκατοστό” σημαίνει ότι οι ψυχές είναι καταδικασμένες να πε-

ράσουν από το ένα σώμα σε ένα άλλο, αναμένοντας ότι τα σώματα 

θα διαπράξουν όλες τις πιθανές ενέργειες. Μόνον όταν όλες οι ε-

νέργειες θα έχουν πραγματοποιηθεί, οι ψυχές θα είναι ελεύθερες 

από την τυραννία του Άρχοντα και θα μπορέσουν να προσεγγίσουν 

τον Αγαθό Θεό που είναι πάνω από όλα. Μία ψυχή θα είναι επομέ-

νως ελεύθερη όταν κατά τη διάρκεια της παραμονής της σε ένα μό-

νον σώμα, καθώς και περιπλανώμενη από ένα σώμα σε ένα άλλο, 
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θα έχει πραγματοποιήσει όλες τις πιθανές ενέργειες και εμπειρίες 

όλων των τύπων της ζωής, εις τρόπον ώστε να έχει εκπληρώσει το 

χρέος της στον Αρχοντα». 

 Από τις νύξεις του Κλήμη και από την αναφορά του Ειρηναί-

ου, προκύπτει σαφώς ένα πράγμα. Ο Νόμος ο δημιουργημένος 

από τον Άρχοντα, για να κρατήσει τον άνθρωπο εντός τις ισχύος 

του, του στέρησε την ελευθερία και την ισότητα στις οποίες ο Α-

γαθός Θεός τον είχε τοποθετήσει. Και όχι μόνον. Με τις απαγο-

ρεύσεις προκάλεσε, για να μην πούμε δημιούργησε, αυτό που οι 

μη μυημένοι άνθρωποι θεωρούν αμαρτία. Εμείς επομένως ζούμε 

εν αμαρτία η οποία είναι τέτοιας μορφής μόνον εξ’αιτίας του Νό-

μου του Άρχοντα –ο οποίος δεν επιθυμεί να επιστρέψει τις ψυχές 

στο  Δημιουργό τους- και για να απελευθερωθούμε από αυτήν τη 

δέσμευση δεν μας απομένει άλλος δρόμος εκτός από το διαποτι-

σθούμε σε αυτήν την ψευδοαμαρτία –σε όλες τις αμαρτίες τις κα-

θορισμένες από το  Νόμο- διότι πράττοντας έτσι απελευθερωνό-

μαστε από την αδικία την εξαναγκασμένη από τον Άρχοντα και 

προσεγγίζουμε το  Θεό.  

 Η οδός της σωτηρίας είναι επομένως εκείνη του «αμαρτήμα-

τος» δηλαδή της παραβίασης του Νόμου, καθόσον όπως λέγει ο 

Ειρηναίος «η πίστη και η αγάπη σώζουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι 

αδιάφορα και μόνον η ανθρώπινη αντίληψη θέτει τη διάκριση μετα-

ξύ καλού και κακού». 

Ωστόσο, είναι αδύνατο για μία ψυχή, παραμένοντας σε 

ένα μόνον σώμα, να διαπράξει όλα τα αμαρήματα και ακόμη λιγό-

τερο, να εντρυφήσει σε όλους τους τύπους ζωής και έτσι να απε-

λευθερωθεί από το Νόμο του Άρχοντα επανακτώντας τη χαμένη 

ελευθερία. 

Αν τηρήσουμε –και δεν έχουμε άλλες πηγές να το κάνου-

με- την κυριολεκτική έννοια της φράσης «να εντρυφήσει σε όλους 

τους τύπους ζωής» θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι οι ψυχές οφεί-

λουν να περάσουν όχι μόνον από ένα σώμα σε ένα άλλο, αλλά και 

από ένα ανδρικό σε ένα γυναικείο και σε ένα σώμα ζώου και από 

αυτό σε φυτικό και ίσως και σε ορυκτό. Μιλάμε επομένως για με-

τεμψύχωση στην πληρότητα της πιο προωθημένης της μορφής. 



Gastone Ventura 

 

  66 

Είναι επίσης αντιληπτό ότι αυτή η διδασκαλία αναφέρεται 

όχι σε Αιγυπτιακές θεωρίες όπως κάποιος υπαινίσσεται, αλλά α-

ντίθετα στην αρχαία Ελληνική πίστη της μετανάστευσης των ψυ-

χών της οποίας έχουμε σαφείς παραπομπές στον Εμπεδοκλή: 

«.......Η φύση αλλάζει κάθε πράγμα και επενδύει τις ψυχές με σωμα-

τικά περιβλήματα..., Ήμουν παιδί, κορίτσι, φυτό, πουλί, ψάρι.... Στη 

διαδρομή των μεταμορφώσεών τους οι άνθρωποι περνούν στο σώ-

μα ζώων, λεόντων που κατοικούν στα βουνά..., Και ο πατέρας προ-

σφέρει τον ίδιο του τον υιό που άλλαξε μορφή, το θυσιάζει και προ-

σθέτει ακόμη μία προσευχή μέσα στη φρικτή του άνοια... 

...επιτέλους αυτοί γίνονται μάντεις, αοιδοί, ιατροί και πρίγκηπες με-

ταξύ των ανθρώπων της γης και ανέρχονται μέχρι τους δοξασμέ-

νους Θεούς» (Diels 21B, 117-126-127-137-146). 

Ότι μία τέτοια διδασκαλία διαβιβάσθηκε κατόπιν μέσα σε 

Γνωστικές σέχτες, εξετάζοντας μόνον το μέρος που αναφέρει ο 

Κλήμης ο Αλεξανδρεύς δηλαδή έναν ανατρεπτικό και γήϊνο κο-

μουνισμό έτσι όπως η σπερματική διδασκαλία γέννησε τις ακραίες 

καταστάσεις των Βαρβηλογνωστικών και άλλων ομάδων, είναι 

ένα γεγονός που εξαρτάται από την ίδια ουσία της μυστικής δια-

λεκτικής όταν αυτή αναμειγνύεται με ενδιαφέροντα απολύτως αν-

θρώπινα και γήϊνα. Είναι όπως όταν από έναν θεουργικό και μαγι-

κό εξορκισμό (όπως γνωρίζουμε από τον Ειρηναίο, οι Καρποκρα-

τικοί εξασκούσαν τη μαγεία, τις επικλήσεις κλπ., θεωρώντας ότι τέ-

τοιες πρακτικές έχουν ισχύ σε αρχές και δημιουργούς αυτού του κό-

σμου και σε όλα τα δημιουργήματα) που έχει αστρικό χαρακτήρα, 

γενικά συμβολικό, αναμένονται πραγματικά αποτελέσματα στο 

ορατό και αισθητό πεδίο. Λάθος το οποίο πιθανόν διέπραξε μέρος 

των Καρποκρατικών, όπως το βεβαιώνουν σήμερα εκείνοι οι ο-

ποίοι από εξορκισμούς και επικλήσεις θέλουν να ανασύρουν αι-

σθητές «παρουσίες» ή ίχνη διόδου τέτοιων παρουσιών, ή ακόμη 

γήϊνη δύναμη ή υποστήριξη της έπαρσης και της φιλοδοξίας τους. 

Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Θα μπορούσαμε να 

πούμε ότι η ζωή -όπως ορθά επισήμαναν Άγιοι και φιλόσοφοι- εί-

ναι μία κόλαση, ή η πιο βαθειά καθαρτήρια κοιλότητα.  Έως ότου 

εξαντληθούν τα αμαρτήματα περνάμε σε μία νέα ζωή όπου τα α-
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μαρτήματα προς διάπραξη μειώνονται, και αυτό μέχρις ότου, από 

τη μία ζωή στην άλλη, από το ανθρώπινο (αρσενικό ή θηλυκό) ε-

πίπεδο στο ζωϊκό, στο φυτικό, και ίσως όπως προαναφέραμε στο 

ορυκτό, τα αμαρτήματα έχουν πραγματοποιηθεί όλα και προσεγ-

γίζουμε το επίπεδο της τελειότητας που απελευθερώνει την ψυχή 

και την επιστρέφει στο Δημιουργό της. Εκείνη τη στιγμή έχει 

πληρωθεί το χρέος μέχρι το τελευταίο εκατοστό και γίνεται η έξο-

δος από τη φυλακή. Ο Άρχων έλαβε το δικό του και δεν δύναται 

πλέον να κρίνει ή να αναχαιτίσει. 

Σε ό,τι αφορά βασικά την κοσμογονία των Καρποκρατι-

κών, λείπουν δεδομένα από τα οποία θα μπορούσε αυτή να ανα-

δομηθεί με κάποια ελπίδα προσέγγισης της πραγματικότητας. 

Ωστόσο, υποθέτουμε ότι και αυτή η σέχτα είχε μία Κοσμογονία 

που επαναλαμβάνει το θέμα των Αρχόντων και των αγγελολο-

γιών, ήδη γνωστών μεταξύ των Γνωστικών. 

 Με την ευκαιρία ο Ειρηναίος λέγει ότι ο Καρποκράτης και οι 

οπαδοί του «διδάσκουν ότι ο κόσμος είναι το έργο των αγγέλων 

των πολύ κατώτερων του Πατέρα δημιουργού. Ο Ιησούς, βεβαιώ-

νουν, είναι ο υιός του Ιωσήφ και ήταν όμοιος με τους άλλους αν-

θρώπους με τη διαφορά ότι ήταν πιο δίκαιος από αυτούς. Η ψυχή 

του ήταν δυνατή και καθαρή, σχετικά με εκείνο που είχε δεί κατά τη 

διάρκεια της παραμονής του δίπλα στο δημιουργό Πατέρα». Αυτό 

μας κάνει να συμπεράνουμε –και θα πρέπει να είναι ορθή η ερμη-

νεία- ότι ο Ιησούς είχε το σώμα του υιού του Ιωσήφ με μία ψυχή 

ήδη καθαρμένη, απεσταλμένη σε εκείνο το σώμα του Πατέρα δη-

μιουργού για  να διδάξει στους ανθρώπους την οδό της σωτηρίας. 

 Άλλη νύξη έχουμε, πάντοτε από τον Ειρηναίο, όταν αναφέρει 

ότι ένας μύστης αυτής της διδασκαλίας, η Marcellina, ήταν στη 

Ρώμη την εποχή του Aniceto και έκανε πολυάριθμους οπαδούς. 

«Αυτοί αποκαλούνταν Γνωστικοί –λέγει ο Ειρηναίος- και είχαν ζω-

γραφισμένες και λαξεμένες εικόνες του Χριστού, αντεγραμμένες από 

το αντίγραφο που ο Πιλάτος είχε δώσει εντολή να γίνει κατά τη 

διάρκεια της γήϊνης ζωής του Ιησού. Έβαζαν γιρλάντες πάνω σε αυ-

τές τις εικόνες και τις  εξέθεταν δίπλα σε εκείνες κοσμικών φιλοσό-

φων όπως ο Πυθαγόρας, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης». 
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 Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι η Κοσμογονία είναι, λί-

γο πολύ, εκείνη του Βασιλείδη, δεδομένου ότι ο Επιφάνιος της 

Αλεξάνδρειας, υιός του Καρποκράτη, στην επεξεργασία του πάνω 

στη δικαιοσύνη την αναφερόμενη από τον Κλήμη, σταματά ιδιαι-

τέρως στη δημιουργία ακόμη και εάν καταλήγει σε διαφορετικό 

συμπέρασμα από τον ίδιο το  Βασιλείδη. Γιαυτόν τον τελευταίο η 

ερωτική επιθυμία που ωθεί τα φύλα το ένα προς το άλλο είναι α-

ντιθεϊκή και ενάντια στη φύση. Από τον Επιφάνιο αυτό έχει κηρυ-

χθεί ως πρώτη έκφραση της θέλησης του Θεού. Όμως, παρατηρώ-

ντας καλά, και στις δύο περιπτώσεις πρόκειται για επελευθέρωση 

των ψυχών της σκλαβιάς του Άρχοντα και των αγγέλων του, και 

της επιστροφής τους στο Δημιουργό, δηλαδή αυτό που, τελικώς 

είναι ο σκοπός που προτάσσει ο Βασιλείδης διαμέσου της σπερ-

ματικής του διδασκαλίας. 
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Οι Βαλεντινιανοί 
«Οι θαυμαστές του Σέραπι τώρα είναι Χριστιανοί 

 και εκείνοι που τιτλοφορούνται  

Χριστιανοί Επίσκοποι θαυμάζουν το  Σέραπι.  

Είναι αδύνατο  να βρούμε  

έναν Εβραίο, ένα Σαμμαρίτη, έναν ερέα 

Χριστιανό που να μην είναι συγχρόνως  

Αστρολόγος, μάντης και  

κομπογιανίτης. Οταν ο Πατριάρχης 

 έρχεται στην Αίγυπτο, οι μεν  

τον καλούν να λατρέψει τον Σέραπι, 

 οι δε τον  Χριστό. Αυτοί, όλοι, 

δεν έχουν έναν μόνον Θεό που είναι λατρεμένος  

από τους Χριστιανούς, από τους Ιουδαίους,  

και από όλους τους λαούς». 

Andriano Augusto στο Σέρβο Πρόξενο 

 

Οφείλουμε τώρα, να φωτίσουμε τη μορφή και τη διδα-

σκαλία του Βαλεντίνου, του θεωρούμενου αρχηγού της σχολής 

της πιο σημαντικής του Χριστιανικού Γνωστικισμού. 

 
Στο ιστορικο-παραδοσιακό περιβάλλον, όμως, που ανα-

φερόμαστε, το οποίο βασίζεται στην κριτική ανάλυση, θεωρούμε 

ότι λίγα μπορούμε να πούμε πάνω στη διδασκαλία του, το οποίο 

να μην προκύπτει από κοπιαστικές μελέτες προκύπτουσες από μία 
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σειρά συλλογισμών με φιλοσοφικό υπόβαθρο και που, ακολού-

θως, θα έδινε μία λανθασμένη ιδέα της θεογονίας του.  

Στην πραγματικότητα, για το  Βαλεντίνο γνωρίζουμε μό-

νον ότι ήταν Αιγυπτιακής καταγωγής, εκπαιδευμένος στην Αλε-

ξάδρεια κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αυτοκράτορα Αν-

δριανού (117-138) και ότι, όταν πήγε στη Ρώμη έγινε γνωστός για 

την ευγλωτία του. Κατά τη διάρκεια που ήταν Επίσκοπος ο Anice-

to, διακόπτοντας τις σχέσεις του με την Εκκλησία, επέστρεψε 

στην Ανατολή. 

Δεν γνωρίζουμε τίποτε άλλο γι’αυτόν, ούτε για τη ζωή 

του, ούτε για το  θάνατό του. Από τα γραπτά του –ή από αυτά που 

αποδίδονται σε αυτόν- υπάρχουν μόνον σπάνια τεμάχια ύμνων και 

επιστολών. Ο ίδιος ο Άγιος Ειρηναίος γράφει: «Δεν είναι δυνατόν 

να βρεθούν δύο πρόσωπα που λένε τα ίδια πράγματα πάνω στο ίδιο 

αντικείμενο. Αντιλέγουν είτε στα λόγια είτε στις πράξεις» (Ι, 11,11) 

Ο Ιππόλυτος (Ελεγχος VI 36,7) μεταφέρει ένα ψαλμό που 

αποδίδεται στο  Βαλεντίνο: «Βλέπω τα πάντα ανακατεμένα στο 

πνεύμα του αιθέρα. 

»Βλέπω στη διάνοια να μεταφέρονται όλα από το πνεύμα 

»Το σώμα να κρέμεται από την ψυχή 

»Την ψυχή να φέρεται από τον αέρα, 

»Τον αέρα να κρέμεται από τον αιθέρα 

»Φρούτα να γεννώνται στην άβυσσο 

»Ένα παιδί να βγαίνει από τη μήτρα» 

 

 Ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς μεταφέρει την πιο κάτω νουθεσία: 

«Οπως το είδωλο είναι κατώτερο σε εμφάνιση από το ζωντανό, έτσι 

ο Κόσμος είναι κατώτερος από τον ζώντα Αιώνα. Ποιά είναι επο-

μένως η αιτία της εικόνας; Είναι η μεγαλειότητα της εικόνας που 

φέρει στον καλλιτέχνη το πρότυπο μέχρις ότου η εμφάνιση να τιμη-

θεί διαμέσου του Ονόματός του. Και αυτό επειδή η μορφή δεν έχει 

συναντηθεί με τον εαυτόν της, αλλά είναι το Όνομα που γέμισε αυτό 

που έλειπε στο πρότυπο έργο». 

 Ο ίδιος συγγραφέας υποδεικνύει ως λεχθείσα από το  Βαλεντί-

νο την ακόλουθη φράση: «Ο φόβος (ή η αγωνία) του πρότυπου έρ-
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γου κατέλαβε τους αγγέλους όταν συνειδητοποίησαν ότι αυτό ήταν 

ανώτερο από την κατάστασή του. Η αιτία ήταν το σπέρμα της ουσί-

ας, της αόρατα τοποθετημένης από το Άνω, που εκφραζόταν ελεύ-

θερα (μιλούσε). Έτσι στη δημιουργία των κοσμικών ανθρώπων τα 

έργα των ανθρώπων γίνονται για τους δημιουργούς τους πηγή αγω-

νίας. Αγάλματα, εικόνες και όλα εκείνα που τα χέρια φτιάχνουν εν 

ονόματι του Θεού. Διότι είναι στο όνομα του Ανθρώπου που ο Αδάμ 

έκανε και προκάλεσε  το  φόβο του προϋπάρχοντος Ανθρώπου που 

ήταν εγκατεστημένος εντός του/ οι άγγελοι ήσαν τρομαγμένοι από 

το έργο τους και αμέσως το έκρυψαν». 

 Μία άλλη νύξη του Κλήμη είναι η ακόλουθη: «Εσείς είστε α-

θάνατοι από την απαρχή, εσείς είστε τα παιδιά της αιώνιας ζωής 

και θέλετε να χωρίσετε το  θάνατο για να τον εξασθενήσετε και να 

τον αποσυνθέσετε για να πεθάνει μέσα σας και για σας. Διότι όταν 

αποσυνθέσετε τον κόσμο χωρίς να διαλυθείτε, θα δεσπόζετε στη δη-

μιουργία και την εξαχρείωση». 

 Άλλες δύο ή τρείς νύξεις βρίσκουμε πάντα στον Κλήμη τον 

Αλεξανδρέα. Πώς είναι δυνατόν να ανασυγκροτηθεί μία θεογονία 

πάνω σε παρόμοιες βάσεις ακόμη και αναγνωρίζοντας ότι η μετα-

φερόμενη φράση σχετικά με τους αγγέλους και τον Άνθρωπο ση-

μαίνει ότι ο Θεός, η εικόνα του οποίου ήταν το πρότυπο, ήταν  ο 

Άνθρωπος ή ο Μεγάλος Άνθρωπος που αναφέρεται στη Γνώση 

των Οφιτών; 

 Ο Βαλεντίνος, θεωρείται ακόμη και σήμερα ο πλέον γνωστός 

και πιστευτός επικεφαλής της σχολής, για τον οποίο όλοι μιλούν 

(και απεραντολογούν) και στον οποίο αναφέρονται ενώ στην 

πραγματικότητα είναι ο πλέον άγνωστος. Από αυτόν θέλησαν να 

αποσπάσουν «μυστήρια» κάθε είδους, «ερευνώντας» τις έρευνές 

του. Πώς θα μπορέσουμε να παγιώσουμε με σοβατότητα τις βά-

σεις της κοσμογονίας του χωρίς να συγκρίνουμε τα συμπεράσμα-

τα που έδωσαν μορφή και δυστυχώς ουσία, στις επονομαζόμενες 

Γνωστικές θεωρίες που ακόμη και σήμερα αποκαλούνται Βαλε-

ντινιανές; Πώς να ξεμπερδευτούμε μέσα στη σύγχυση των ειδή-

σεων που μεταφέρονται από αιρεσιολόγους (μοναδική πηγή για 

όποιον μελετά σοβαρά), ένας εκ των οποίων ο Ειρηναίος, τις ορί-
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ζει ως αντιπαραδοσιακές  και επομένως λίγο ή καθόλου έμπιστες; 

Ή θα πρέπει να δώσουμε τυφλή πίστη σε εκείνους τους σύγχρο-

νους συγγραφείς λίγο πολύ ενδιαφερόμενους για τις «εκκλησίες» 

τις ανθισμένες πάνω σε αρχαίες δοξασίες, οι οποίοι, πάνω στο α-

βέβαιο υλικό το αποδιδόμενο στο  Βαλεντίνο, το ήδη αβέβαιης 

φύσης, έχουν επιθέσει άλλους  συλλογισμούς οι οποίοι δεν έχουν 

τίποτα να κάνουν με την ιστορικο-παραδοσιακή πραγματικότητα; 

 Η μοναδική πιθανότητα για να ξεμπερδευτούμε από μία παρό-

μοια κατάσταση, είναι να χρησιμοποιήσουμε δύο Βαλεντιανές 

σχολές, τη Δυτική του Πτολεμαίου (Γνωστικός θεολόγος) και την 

Ανατολική του Μάρκου, επάνω στις οποίες έχουμε δεδομένα που 

μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε εκείνη την ιστορικο-κριτική ανά-

λυση επάνω στην οποία μέχρι τώρα στηριχθήκαμε, ικανοποιούμε-

νοι από την ενδοσκόπηση της Κοσμογονίας του Βαλεντίνου πάνω 

στα δεδομένα της δημιουργίας, τα οποία μπορούν να συνοψισθούν 

ως εξής: Η απαρχή των πραγμάτων είναι ο ακατανόητος Θεός, η 

άβυσσος, το ακατανόμαστο, από το οποίο λαμβάνουν ρίζες πολλές 

θείες υποστάσεις, Αιώνες, που απαρτίζουν την αρτιότητα της ύ-

παρξης, το ΠΛΗΡΩΜΑ. Ο τελευταίος από αυτούς τους Αιώνες, η 

ΣΟΦΙΑ, μεταφερμένος από ένα είδος φοβικής αγάπης για το  Θεό, 

αγάπης που αντιλαμβάνεται την ένθερμη επιθυμία να τον κατανο-

ήσουμε και να ενωθούμε μαζί του, εισάγει στον εσωτερικό κόσμο 

ένα σκοτεινό πάθος που ωθείται από το Πλήρωμα στο κενό της 

κάτω περιοχής. Αυτή η ένθερμη επιθυμία εκφυλίζει το  Δημιουρ-

γό, τους επτά ουρανούς και την ύλη του αισθητού κόσμου. 

 Αυτή ουσιαστικά η θεωρία του Βαλεντίνου την οποία θα δούμε 

λεπτομερέστερα, όμως παρ’όλα αυτά μπερδεμένα, αναπτύσσεται 

στη Γνώση του: 

 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ 

 

Κατά πάσα πιθανότητα ο Πτολεμαίος ζούσε ήδη όταν ο 

Άγιος Ειρηναίος έγραφε το βιβλίο του ενάντια στις Γνωστικές 

«αιρέσεις». Οπωσδήποτε, είναι βέβαιο ότι η Γνώση του είναι ε-

κείνη που ο Ειρηναίος γνώριζε σχεδόν άμεσα όντας η πλέον δια-
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δεδομένη μεταξύ των πολυσύχναστων κοινοτήτων του αιρεσιολό-

γου και πάνω στην οποία μπορούσε να εξασφαλίσει μία προκλη-

τική γραπτή τεκμηρίωση. Από την άλλη ο Ειρηναίος είναι εκείνος 

ο οποίος για τη Γνώση των Βαλεντιανιανών εκφράζεται με τις 

γνωστές εκφράσεις και αυτό μας κάνει να συμπεράνουμε ότι κα-

τόρθωσε να συγκρίνει τις διάφορες εκδοχές πριν επιλέξει μεταξύ 

εκείνων, εκείνα τα τεμάχια που αναμφίβολα θα ταίριαζαν, ανασύ-

ροντας μία εκδοχή επαρκώς ισχύουσα και τεκμηριωμένη. 

 Όμως, κατέχουμε ένα πλήρες χειρόγραφο του Πτολεμαίου: την 

περίφημη «Επιστολή στη Φλόρα», που ο Επιφάνιος μετέφερε στο 

«Πανάρειον» (ΧΧΧΙΙΙ 3,7) και η οποία δίδει μία ιδέα αρκετά σα-

φή της σκέψης αυτού του Γνωστικού θεολόγου. 

Πρόκειται για πολύ σημαντική επιστολή, όχι μόνον από 

την οπτική του βάθους της σκέψης αλλά επίσης διότι πρόκειται 

για την πρώτη γυναικεία μύηση στη Γνώση για την οποία υπάρ-

χουν στοιχεία. Ωστόσο, η επιστολή δεν είναι ένα εσωτεριστικό 

κείμενο, αλλά αντιθέτως μία σαφής εσωτεριστική έκθεση των θε-

μελιωδών διδαχών των Βαλεντινιανών. 

 Αντιγράφοντάς την σε ένα δοκίμιο όπως αυτό θα ήταν άκαιρο. 

Όποιος επιθυμεί να την γνωρίσει σε πλήρη μορφή μπορεί να την 

βρεί σε πολυάριθμες Γνωστικές εκδόσεις και να ξεκινήσει από την 

πρώτη της αντιγραφή που είναι, ακριβώς, εκείνη που μετέφερε ο 

Άγιος Επιφάνιος. 

 Προγενέστερος από αυτόν, ο Πτολεμαίος, έχει τη γνώση των 

δύο Θεών. Εκείνου που είναι Αγαθός πατέρας του Ολου και εκεί-

νου που μπορεί να ονομασθεί ο Θεός της Δικαιοσύνης, η επιστολή 

του Μωσαϊκού Νόμου, η ερμηνεία της και η Γένεσή της.  

 Σύμφωνα με τον Πτολεμαίο είναι προφανές ότι ο Νόμος, όντας 

ατελής, δεν είναι δυνατόν να υπαγορεύθηκε από το  Θεό. Και δεν 

είναι ούτε –όπως διατείνονται άλλοι- έργο του Σατανά, αφού πο-

λεμά την αδικία. Συμπερασματικά, ο Νόμος δεν είναι το έργο ενός 

μόνον νομοθέτη, αλλά περιέχει μερικές εντολές ανθρώπινου χα-

ρακτήρα. «Τα λόγια του Απελευθερωτή, λέγει ο Πτολεμαίος, μας 

διδάσκουν ότι αυτός ο Νόμος χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο εί-

ναι υπαγορευμένο από έναν Θεό, το δεύτερο γραμμένο από το  
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Μωϋσή, και το τρίτο προστιθέμενο από τους Γηραιότερους του Ισ-

ραήλ».  

Σε επιβεβαίωση αυτού του ισχυρισμού ο Γνωστικός θεο-

λόγος αναφέρει την απάντηση που έδωσε ο Ιησούς σε εκείνους 

που τον ρωτούσαν για το διαζύγιο και σε ποιές περιπτώσεις ο Νό-

μος το επέτρεπε (Ματθαίος ΧΙΧ 8 & 6): «ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, 

ἀλλὰ σάρξ μία. ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω. 

λέγουσιν αὐτῷ· τί οὖν Μωσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασί-

ου καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν; λέγει αὐτοῖς· ὅτι Μωϋσῆς πρὸς τὴν σκλη-

ροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν· ἀπ᾿ 

ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτω». 7 

Προκύπτει σαφής για τον Πτολεμαίο, από αυτά τα λόγια 

του Ιησού, ή ύπαρξη των δύο νόμων, εκείνου του Θεού που επι-

βάλλει να μην χωρίζει κανείς αυτό που Εκείνος ένωσε, και εκεί-

νου του Μωϋσή ο οποίος αντιθέτως το επιτρέπει σε συγκεκριμέ-

νες συνθήκες. Σύμφωνα με το τρίτο μέρος του Νόμου, αυτού που  

προστέθηκε από τους Γηραιότερους, ο Πτολεμαίος αναφέρει ακό-

μη τον Ιησού (Ματθαίος XV 4,9) όπου λέγει: «ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς 

οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν 

πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ· μάτην δὲ σέβονταί με, διδάσκοντες διδα-

σκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώπων». 8 

 Μετά και από αυτήν την εξήγηση ο Πτολεμαίος βεβαιώνει ότι 

το πρώτο μέρος του Νόμου, που αυτός ονομάζει «Νόμος δοθείς 

από το Θεό», χωρίζεται και αυτός με τη σειρά του σε τρία μέρη: 

Την καθαρή νομοθεσία, το  Νόμο που κατά γράμμα ειπώθηκε που 

                                       
7 Σ.τ.Μ.& Επ.:  «Ώστε δεν είναι πλέον δύο, αλλά μία σαρξ. Το ανδρόγυνο λοιπόν, 

το οποίον ο Θεός τόσο στενά συνήνωσε, ο άνθρωπος ας μη το χωρίση. Λέγουν εις 

αυτόν· “Τοτε διατί ο Μωϋσής επέτρεψε το διαζύγιον και παρήγγειλε να δίδη ο άν-

δρας εις την γυναίκα γραπτόν διαζύγιον και να την απολύη;” Λέγει εις αυτούς ότι ο 
“Μωϋσής επέτρεψε εις σας να χωρίζετε τας γυναίκας σας, ένεκα της σκληροκαρδί-

ας σας,. Αλλά από την αρχήν της δημιουργίας δεν είχε γίνει έτσι». 
8 Σ.τ.Μ.& Επ.:  «Ο λαός αυτός με πλησιάζει μόνον με το στόμα και με τιμά μόνον 

με τα χείλη, η δε καρδία των απέχει πολύ από εμένα. Ανώφελα δε με σέβονται, διό-
τι αφήνουν την ιδικήν μου αλήθειαν και διδάσκουν εντολάς και διδασκαλίας αν-

θρώπων». 
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ο Απελευθερωτής συμπλήρωσε και τη νομοθεσία που αναμείχθη-

κε με το κακό και την αδικία που ο Απελευθερωτής ακύρωσε. 

Χωρίζεται, επιπρόσθετα και σε δύο μέρη: 1) το  Νόμο του Θεού, 

το  Δεκάλογο, ατελή κι αυτόν και που έπρεπε να συμπληρωθεί 

από τον Απελευθερωτή, 2) το  Νόμο τον ενωθέντα με την αδικία 

και το  Νόμο της αντεκδίκησης, δοθέντα για την εκδίκηση εναντί-

ον εκείνων που είχαν ταιριάξει με την αδικία. 

 Τελικώς, λέγει ο Πτολεμαίος στη Φλόρα, υπάρχει το τυπικό 

μέρος του Νόμου, το αναφερόμενο στις προδιαγραφές των θυσιών 

(περιτομή, Σάββατο, νηστεία, άζυμο ψωμί κλπ) πρακτικές οι οποί-

ες, όντας συμβολικές, έλαβαν από τον Ιησού χαρακτήρα πνευμα-

τικό. Όλες αυτές οι πρακτικές ακυρώθηκαν στην εξωτερικότητά 

τους και αποκαταστάθηκαν κατά το πνευματικό τους νόημα. Οι 

λέξεις έμειναν αμετάβλητες, άλλαξε όμως η σημασία τους. Έτσι ο 

Απελευθερωτής έδωσε εντολή να προσφέρονται θυσίες αλλά όχι 

πια αιματηρές ή με καπνούς αλλά ύμνους, φιλανθρωπίες, αγαθο-

εργίες και στερήσεις.  

 «Έτσι, επομένως, γράφει ο Πτολεμαίος, το μέρος που αναμφί-

βολα είναι ο Νόμος του Θεού, χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο 

συμπληρώθηκε από τον Απελευθερωτή διότι οι εντολές «ου φονεύ-

σεις», «ου μοιχεύσεις», «ου ψευδομαρτυρήσεις», είναι κατανοητές 

μέσα στην απαγόρευση του να παραφέρεται κανείς, στην επιθυμία 

και στο να ορκίζεται. Το δεύτερο μέρος ακυρώθηκε ολοκληρωτικά. 

Η εντολή «οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος», που 

ζυμώθηκε με έκδηλη αδικία, ακυρώθηκε διότι ο Απελευθερωτής εί-

πε (Ματθαίος V, 39): “Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ πο-

νηρῷ· ἀλλ᾿ ὅστις σε ῥαπίσει ἐπὶ τὴν δεξιὰν σιαγόνα, στρέψον αὐτῷ 

καὶ τὴν ἄλλην”. 9 

Τελικά δε, σε ένα μέρος μεταφερμένο και μετασχηματισμένο από 

σωματικό σε πνευματικό». 

                                       
9 Σ.τ.Μ.& Επ.:  «Εγώ όμως σας λέγω να μη καταληφθήτε από οργήν και εχθρότη-

τα και να μη αντισταθήτε εις τον πονηρόν άνθρωπον αποδιδόντες κακόν αντί κα-
κού, αλλά αν κανείς σε ραπίση στο δεξιόν μέρος του πρωσώπου σας, γύρισε με 

πραότητα και υποχωρητικότητα και το άλλο μέρος του προσώπου».  
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 Όσα ο Πτολεμαίος λέγει είναι άνετα εμπλουτισμένα με παρα-

δείγματα και αναφορές στο Ευαγγέλιο. Κατόπιν καταλήγει υπο-

στηρίζοντας ότι του μένει μόνον να αποσαφηνίσει ποιός Θεός υ-

παγόρευσε μέρος του Νόμου. Πρόκειται για το Δημιουργό που 

έφτιαξε τον κόσμο, που είναι διάφορος από τον Αγαθό και τέλειο 

Θεό, όπως είναι και διάφορος από το  Σατανά: ο Δημιουργός είναι 

ο Ενδιάμεσος. Προκύπτει από αυτό, λέγει ο Πτολεμαίος, ότι εάν ο 

Τέλειος Θεός είναι Αγαθός, και ο ανταγωνιστής του (Σατανάς) 

κακός, εκείνος που ίσταται ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, μη όντας 

ούτε καλός ούτε κακός, θα είναι Δίκαιος. Πρόκειται για έναν Θεό 

κατώτερο του τέλειου Θεού, αλλά πιο μεγάλος και πιο δραστικός 

από τον ανταγωνιστή Σατανά. Όμως είναι μόνον η εικόνα του Α-

γαθού Θεού, που είναι δημιουργός και άφθαρτος. 

 Γιατί τώρα από αυτήν την αρχή απέραντης αγαθότητας μπο-

ρούν να δημιουργηθούν ένας Δημιουργός και η αποσύνθεση αυ-

τού του κόσμου; Θέτοντας αυτό το ερώτημα στη Φλόρα, ο Πτο-

λεμαίος καταλήγει συμβουλεύοντάς τη να μην απαχολείται. Θα 

έλθει ο καιρός, ακόμη και για εκείνην, που θα κατανοήσει τα πά-

ντα. 

 Από αυτό το σημαντικό ντοκουμέντο αντιλαμβανόμαστε ότι η 

Γνώση του Πτολεμαίου βασίζεται σε τρία θεμελιώδη σημεία: Το 

άφθαρτο Αγαθό, πατέρας όλων των πραγμάτων, το Κακό που α-

ντιτίθεται. Ένας Δημιουργός μεταξύ αυτών των δύο, δημιουργός 

αυτού του κόσμου, Ενδιάμεσος μεταξύ του Καλού και του Κακού 

με τη δικαιοσύνη του. Όμως αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι υπάρ-

χει μία δημιουργία μεταξύ του Καλού και του Δημιουργού και ε-

πίσης ένας Απελευθερωτής, απεσταλμένος από το Καλό για να 

διαμορφώσει το  Νόμο του Δημιουργού για να υποδείξει την οδό 

της επιστροφής στο Καλό. 

Ποιά είναι αυτή η δημιουργία; 

 Ο Ειρηναίος έκανε μία λεπτομερή και τεκμηριωμένη αναφορά, 

όμως τόσο λεπτομερή ώστε θα μπορούσες να χαθείς σαν σε λαβύ-

ρινθο. Κάναμε ένα σχέδιο το οποίο θεωρούμε ικανοποιητικό και 

το οποίο στη σύνθεσή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση και 

οδηγός σε όποιον επιθυμεί να εντρυφήσει περισσότερο στη μετα-
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φυσική των Βαλεντιανιών χωρίς να αφεθεί να νικηθεί από τις τά-

σεις «έρευνας πάνω στις έρευνες» 

 Για να δώσουμε μία σαφή άποψη, είναι αναγκαίο να εκκινή-

σουμε από κάτι που δεν υπάρχει. Που υπάρχει κάπου που δεν 

γνωρίζουμε. «Στα ορατά και αόρατα ύψη». Δεν βρισκόμαστε πια 

στο «Τίποτα» του Βασιλείδη, αλλά αρκετά κοντά. Είμαστε σε ένα 

τέλειο Όν, έναν Αιώνα που υπήρχε ανέκαθεν, ακατάληπτο, αόρα-

το και αιώνιο, αποκαλούμενο ΠΡΟΠΑΤΩΡ και ΒΥΘΟΣ. Με αυ-

τόν υπάρχει (και αυτό είναι σημαντικό για να εισχωρήσουμε στη 

Βαλεντιανιανή μεταφυσική η οποία πλησιάζει εκείνη του Σίμωνος 

Μάγου) ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟ, Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΝΝΟΙΑ (σκέ-

ψη), αποκαλούμενη ΧΑΡΙΣ και ΣΙΓΗ. 

 Συμπερασματικά πρόκειται για μία αρσενική ισχύ,  ΤΟ ΑΚΑ-

ΤΑΝΟΗΤΟ, από το οποίο, σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, 

γεννάται ο ΝΟΥΣ, ο Υιός, ο οποίος είναι επίσης ΠΑΤΕΡΑΣ Ο-

ΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. 

 Για να κατανοήσουμε αυτή την «Υϊκότητα» καλό θα ήταν να 

ξαναδούμε το θέμα ΠΝΕΥΜΑ-ΣΚΕΨΗ (βλ. κεφ. περί Σίμωνος 

Μάγου).  

 Ο Νους είναι όμοιος με το  γεννήτορά του και είναι ο μόνος 

που γνωρίζει το μεγαλείο του πατέρα του. Με το Νου γεννάται ε-

πίσης η ΑΛΗΘΕΙΑ, η οποία, ενώπιόν του είναι ως Σιγή ενώπιον 

του Βυθού. Με άλλους όρους ο Νους-Αλήθεια είναι η νέα ανδρό-

γυνη ισχύς που διαμορφώθηκε από δύο Αιώνες, όπου ο Νους είναι 

το πνεύμα και η Αλήθεια η σκέψη. Έρχεται έτσι να διαμορφωθεί η 

νέα τετράδα την οποία οι Βαλεντιανοί αποκαλούν Ρίζα όλων των 

πραγμάτων, ή ακόμη «Τετρακτύς». 

 Ο ενιαίος Υιός, πατέρας και αρχή όλων των πραγμάτων, δη-

μιουργεί με τη σειρά του το  ΛΟΓΟ, πατέρα όλων των όντων και 

τη ΖΩΗ μητέρα και αναπτύσουσα ισχύ του Σύμπαντος. Η ένωσή 

του γεννά τον ΑΝΘΡΩΠΟ και την ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Έχουμε έτσι, τη 

δεύτερη Τετράδα η οποία ενούμενη με την πρώτη, διαμορφώνει 

την Ογδοάδα η οποία εμφαίνεται με τέσσερα μόνον ονόματα και 

συγκεκριμένα ΒΥΘΟΣ, ΝΟΥΣ, ΛΟΓΟΣ, ΑΝΘΡΩΠΟΣ, διότι η 
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πνευματική αρχή ενσωματώνει την αρχή  του «σκέπτεσθαι» στα 

αντίστοιχα ζεύγη ΠΝΕΥΜΑ-ΣΚΕΨΗ. 

 Σε αυτό το σημείο, για να δοξάσουμε τον Πατέρα, νά που ο 

Λόγος-Ζωή, αφού γέννησε τον Άνθρωπο-Εκκλησία, γέννησε άλ-

λους δέκα Αιώνες σε πέντε ζεύγη: ΒΥΘΟΣ-ΜΙΞΙΣ, ΑΓΕΡΑΤΟΣ-

ΕΝΩΣΙΣ, ΑΥΤΟΦΥΗΣ-ΗΔΟΝΗ, ΑΚΙΝΗΤΟΣ-ΣΥΝΚΡΑΣΙΣ, 

ΜΟΝΟΓΕΝΕΣ-ΜΑΚΑΡΙΑ. 

 Και ιδού, με τη σειρά του, ο Άνθρωπος-Εκκλησία γεννά δώδε-

κα Αιώνες σε έξι ζεύγη: ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΣ-ΠΙΣΤΙΣ, ΠΑΤΡΙΚΟΣ-

ΕΛΠΙΣ, ΜΕΤΡΙΚΟΣ-ΑΓΑΠΗ, ΑΕΙΝΟΥΣ-ΣΥΝΕΣΙΣ, ΕΚΚΛΗ-

ΣΙΑΣΤΙΚΟΣ-ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΣ, ΘΕΛΗΤΟΣ-ΣΟΦΙΑ. 

 Φτάνουμε έτσι στους ΤΡΙΑΝΤΑ Αιώνες της Βαλεντινιανής 

Γνώσης που διαμορφώνουν το ΠΛΗΡΩΜΑ, αόρατο και πνευμα-

τικό, στην τριχοτόμησή του σε ΟΓΔΟΑΔΑ, ΔΕΚΑΔΑ και ΔΩ-

ΔΕΚΑΔΑ. 

 Το όλον φαίνεται τέλειο, όταν διαπιστωθεί ένα φαινόμενο: η 

επιθυμία γνώσης του μυστηρίου της δημιουργίας τους απλώνεται 

μεταξύ των Αιώνων και διακατέχεται ιδιαιτέρως από ΣΟΦΙΑ (που 

είναι η σκέψη του «Θελητού») και παρ’όλες τις προσπάθειες του 

τελευταίου να διατηρήσει τη θηλυκή του πλευρά, αυτή δραπετεύ-

ει. Παρασυρμένη η Σοφία από ένα τρελλό πάθος για Γνώση, (ο 

Ειρηναίος δεν το αναφέρει) τρελλαίνεται.  

Η σκέψη δραπετεύει στο πνεύμα μέσα στη σταθερή του ιδέα 

να λύσει το μυστήριο των Αιώνων. Σε αυτήν την ιδέα, εκτός από 

την αγάπη για τον άγνωστο Πατέρα (Προπάτωρ ή Βυθός), αόρατο 

και ακατάληπτο, υπάρχει ακόμη ένα σκοτεινό πάθος (που θα είναι 

η αιτία της δημιουργίας των κατώτερων κόσμων) που το Πλήρω-

μα, καθαρό, δεν μπορεί να αποδεχθεί και απωθεί έξω από αυτό, 

έτσι ώστε το καθαρό μέρος της Σοφίας να επιστρέψει στο Θελητό 

ενώ έξω από το Πλήρωμα μένει εκείνο το σκοτεινό πάθος για το 

οποίο θα μιλήσουμε πιο κάτω. 

 Η αναστάσωση που δημιουργήθηκε στο Πλήρωμα από την α-

νισορροπία της Σοφίας παρακίνησε τον ενιαίο Υιό (Νους-

Αλήθεια) να δημιουργήσει ένα νέο ζεύγος Αιώνων που είναι ΧΡΙ-

ΣΤΟΣ-ΠΝΕΥΜΑ ΑΓΙΟΝ, μέχρις ότου να επανακτήσουν και να 
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διατηρήσουν την ειρήνη και την ηρεμία στο Πλήρωμα. Ο Χριστός 

κοινοποιεί στους Αιώνες μέρος της Γνώσης (όμως όχι εκείνην του 

Προπάτορος που είναι ακατάληπτη). Το ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ εκμη-

δενίζει τη διαφορά μεταξύ των Αιώνων, εισάγοντας στο Πλήρωμα 

την πραγματική ανάπαυση: Ολοι οι Αιώνες, γινόμενοι όμοιοι, ε-

νώνονται πνευματικά ωσάν να ήσαν ένα μόνον ζεύγος και, προς 

τιμήν του απόλυτου και ακατάληπτου Θεού, δημιουργούν το Ά-

στρο του Πληρώματος, τον ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗ και, προς τιμήν 

των ιδίων των Αιώνων, τους Αγγέλους. 

 Τί συμβαίνει, στο μεταξύ, έξω από το Πλήρωμα; 

 Από το ασυναίσθητο πάθος αυτού του μέρους της Σοφίας που 

διασκορπίσθηκε στο Πλήρωμα (που οι Βαλεντιανοί αποκαλούν 

Ασαμώθ), πάθος που την ωθούσε σε δάκρυα, σε γέλιο και θλίιψη, 

γεννώνται  αντίστοιχα, η υγρή ουσία, η λαμπερή ουσία και η ύλη, 

που παγώνουν αδρανή κάτω από την Ασαμώθ στη βαθειά νύχτα. 

 Το τί συνέβη μετά είναι όπως πάντα δύσκολο να αποκομισθεί 

μέσα στην περιπλεγμένη διήγηση του Ειρηναίου, και ακόμη λιγό-

τερο από εκείνη του Επιφάνιου (Πανάριον ΧΧΧΙ 2,3).  

Ωστόσο, ακολουθώντας πάντοτε την αναλυτική μέθοδο 

και διατηρούμενοι εντός των ορίων μιας ενδεικτικής σύνθεσης, 

μπορούμε να πούμε ότι το αποτέλεσμα της ανισορροπίας της Α-

σαμώθ, δηλαδή τα δάκρυά της, το χαμόγελό της, η θλίψη της, τώ-

ρα πιά υλικοποιημένα, διαφοροποιήθηκε από τον Απελευθερωτή 

σε δύο ουσίες: Την αμαρτωλή των παθών και την παθιασμένη από 

επιθυμία. Και η Ασαμώθ επιτέλους απελευθερωμένη και γοητευ-

μένη από τα φώτα που περικύκλωναν τον Απελευθερωτή (φώτα 

που είναι Αγγελοι) τα πείθει ή πείθεται να δημιουργήσει, ενούμε-

νη με αυτά, ένα αποτέλεσμα κατ’εικόνα τους, το οποίο δεν γνωρί-

ζει πώς δημιουργήθηκε και δεν γνωρίζει τίποτα γι’αυτό που είναι 

πάνω από αυτό, αλλά ότι είναι ο Βασιλιάς αυτού που ίσταται κά-

τω από αυτό.  

Αυτός ο Αιών κατώτερης φύσης από εκείνους του Πλη-

ρώματος είναι ο Δημιουργός. Ο οποίος, ευρισκόμενος μόνος χω-

ρίς γνώση του πώς δημιουργήθηκε και των όσων είναι υπεράνω 

αυτού, θεωρείται ο ίδιος η απαρχή κάθε πράγματος, ο μοναδικός 
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και ασύγκριτος Θεός της Αιτίας και της Ουσίας. Αυτής της Ουσί-

ας δηλαδή, που διέκρινε κάτω από αυτόν και που είχαν δημιουρ-

γηθεί από τα δάκρυα, το χαμόγελο και τη θλίψη της ανισορροπίας 

της Σοφίας-Ασαμώθ και τις διαμορφωμένες από τον Απελευθερω-

τή στις δύο ουσίες του πάθους και της επιθυμίας.  

Αυτός, αποκομίζει τα ψυχικά και φυσικά όντα, τις ψυχές 

και τα σώματα, το ελαφρύ και το βαρύ, αυτό που ανέρχεται και 

αυτό που κατακάθεται. Δημιούργησε έτσι τους Επτά ουρανούς, 

την Εβδομάδα, επάνω στα οποία δεσπόζει.  

Κατόπιν τον κόσμο, το  Διδάσκαλο αυτού του κόσμου 

(Σατανά) και τους υπηρέτες του. Τέλος δημιούργησε το  γήϊνο άν-

θρωπο και του ενέπνευσε, εν αγνοία του, το ψυχικό μέρος το δια-

βεβασμένο από τη μητέρα του Ασαμώθ. 

 Ο Ειρηναίος, προσεγγίζει τη διασαφήνιση της Γνώσης των 

Βαλεντιανών εισερχόμενος σε λεπτομέρειες πάνω στις πιθανότη-

τες και στα μέσα της επανενσωμάτωσης του ανθρώπου. Αυτό, 

όμως είναι έξω από την κοσμογονική πραγμάτευση και, από την 

άλλη, είναι αβέβαιο, συγκεχυμένο και σχεδόν πιθανότατα μετα-

φερμένο μεροληπτικά, επομένως δε αναξιόπιστο. 
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ΜΑΡΚΟΣ 

 Η Γνώση του Μάρκου, συγχρόνου του Ειρηναίου, εκκινεί από 

τη φιλοσοφία των αριθμών και των γραμμάτων. Παραπέμποντας 

τη σχολή του Πυθαγόρα, παρουσιάζει μία διδασκαλία αποκαλυφ-

θείσα από την Πρώτη Τετράδα υπό θηλυκή μορφή, βασισμένη 

ακριβώς, στο  Λόγο και τους αριθμούς. «Το αλφάβητο ξεκινά με 

ένα φωνήεν (Άλφα) και τελειώνει με ένα φωνήεν (Ωμέγα). Αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι τα στοιχεία της δημιουργίας, αντι-

στοιχούντα στα γράμματα της αλφαβήτου, ήρθαν στο φως διαμέσου 

της φωνής του Θεού», λέγει ένα κοπτικό βιβλίο που ασχολείται με 

τα μυστήρια των ελληνικών γραμμάτων. Και ο Μάρκος βεβαιώνει 

ότι ο δημιουργικός Λόγος συνίσταται από τριάντα γράμματα που 

αντιστοιχούν στους τριάντα Αιώνες του Πληρώματος του Βαλε-

ντίνου, και χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες αντίστοιχα των 4, 4, 10 

και 12 γραμμάτων που δημιουργούν τις δύο Τετράδες και τις επα-

κόλουθες Ογδάδα, Δεκάδα και Δωδεκάδα. 

 «Όταν, αρχικά, ο Απάτωρ (ο Μάρκος αποκαλεί Βυθό, τον 

Προπάτωρα, σε αυτόν τον κόσμο) ο ακατάληπτος χωρίς ύπαρξη, 

ούτε αρσενικός ούτε θηλυκός, επιθύμησε να θεωρηθεί κατανοητή η 

ακατανοητικότητά του και ορατή η αόρατη φύση του, άνοιξε το 

στόμα και εξέπεμψε το  ΛΟΓΟ, όμοιον με αυτόν τον ίδιο. Ο Λόγος 

τοποθετήθηκε τότε, ενώπιόν Του και του επέδειξε την ύπαρξή του, 

δεδομένου ότι ήταν η ορατή εκδήλωση του αοράτου. Η προφορά 

του Ονόματος έλαβε χώρα με το  ακόλουθο τρόπο: Αυτός είπε την 

πρώτη λέξη του ονόματός του που αποτελείτο από τέσσερα γράμμα-

τα: Α Ρ Χ Η (Σ.τ.Μ.& Επ.:  ο συγγραφέας εξηγεί την ελληνική προ-

φορά της λέξης).  Κατόπιν, πρόφερε τη δεύτερη λέξη , επίσης απο-

τελούμενη από τέσσερα γράμματα. Κατόπιν την τρίτη από δέκα και 

τέλος την τέταρτη από δώδεκα. Η προφορά του Ονόματος, ακέραι-

ου, περιλαμβάνει επομένως τριάντα γράμματα και τέσσερις λέξεις» 

(Ιππόλυτος «Ελεγχος, VI 42,3). 

 Δεν είναι κατάλλη η περίσταση να εξηγήσουμε λεπτομερώς τη 

«μαγεία» των γραμμάτων και των αριθμών που αντιστοιχούν σε 

αυτά. Θα δώσουμε ένα παράδειγμα. Ο Μάρκος θέτει σε άμεση 

σχέση τη διαβεβαίωση του Ιησού, ότι είναι το Άλφα και το Ωμέ-
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γα, η αρχή και το τέλος, με το βάπτισμα που έλαβε από το Άγιο 

Πνεύμα. Μετά το βάπτισμα, το πνεύμα εισήλθε εντός του Ιησού 

υπό τη μορφή περιστεράς που ίπτατο επάνω από αυτόν. Τώρα η 

αριθμητική αξία των γραμμάτων που αποτελούν την ελληνική λέ-

ξη «περιστερά» είναι 801. Όμως Άλφα=1 και Ωμέγα=800. Επομέ-

νως, λέγει ο Μάρκος, όταν ο Ιησούς διακηρύσσεται ως Άλφα και 

Ωμέγα, διακηρύσσεται ως 801 και ταυτοποιείται με το Άγιο πνεύ-

μα αναδυόμενο υπό μορφή περιστεράς κατά τη διάρκεια του βα-

πτίσματος. Άλλο παράδειγμα της Γεμάτρια του Μάρκου είναι το 

ακόλουθο: «Ιδού η ανέκφραστη πηγή του ονόματος του Ιησού: Από 

την πρώτη Τετράδα, μητέρα όλων, εξήλθε, ως πεπρωμένο ένας υιός, 

η δεύτερη Τετράδα και έτσι διαμορφώθηκε  η Ογδοάδα από την ο-

ποία εξήλθε η Δεκάδα. Αυτή είναι η πηγή του αριθμού 18 (Ογδοάδα 

+ Δεκάδα = 18). Εάν η Ογδοάδα ενωθεί με τη Δεκάδα, πολλαπλα-

σιαζόμενη με το 10, δημιουργεί τον αριθμό 80 ο οποίος εκ νέου 

πολλαπλασιαζόμενος με το 10, παράγει τον 800, εις τρόπον ώστε το 

σύνολο των γραμμάτων, περνώντας από την Ογδοάδα στη Δεκάδα, 

είναι 8, 80, 800 δηλαδή αυτό που είναι ο Ιησούς, διότι το όνομα του 

Ιησού έχει ως αξία 888: Ι=10, Η=8, Σ=200, Ο=70, Υ=400, 

Σ=200. Σύνολο 888»  

(Σ.τ.Μ.& Επ.:  είναι χαρακτηριστικό ότι ο συγγγραφέας για τη Γε-

μάτρια χρησιμοποιεί τα γράμματα του Ελληνικού αλφαβήτου). 

 Το Ελληνικό αλφάβητο, προσθέτει ο Μάρκος, έχει οκτώ ενό-

τητες, οκτώ δεκάδες, και οκτώ εκατοντάδες, σαν να λέμε ότι το 

αλφάβητο είναι ο ίδιος ο Ιησούς που αποτελείται από όλους τους 

αριθμούς. Εξάλλου το σύνολο των τεσσάρων πρώτων γραμμάτων 

της πρώτης Τετράδας (1+2+3+4) είναι 10 και αντιστοιχεί με την 

αριθμητική αξία του πρώτου γράμματος του ονόματος του Ιησού 

(Ι=10). Το όνομα «ΧΡΕΙΣΤΟΣ» σχηματίζεται από οκτώ γράμμα-

τα, κάτι που υποδεικνύει την πρώτη Ογδοάδα, η οποία μαζί με τη 

Δεκάδα δημιούργησε τον Ιησού. Αποκαλείται επίσης Υιός του 

Χριστού, δηλαδή Δωδεκάδα, δεδομένου του ότι η λέξη ΥΙΟΣ έχει 

τέσσερα γράμματα και ΧΡΕΙΣΤΟΣ οκτώ, σύνολο δώδεκα.  

 Αρκεί να προσθέσουμε ότι το Ελληνικό αλφάβητο αποτελείται 

από 24 γράμματα και ότι ο Μάρκος κατορθώνει να συνδυάσει αυ-
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τόν τον αριθμό με τα γράμματα των ονομάτων των ζευγών των 

Αιώνων της Βαλεντινιανής Κοσμογονίας. 

 Για όποιον αγαπά τη Γεμάτρια και τις εφαρμογές αυτού είδους, 

η Γνώση του Μάρκου είναι μία ανεξάντητη πηγή καταπληκτικών 

ανακαλύψεων οι οποίες ωστόσο, μας ενδιαφέρουν μόνον σε ό,τι 

αφορά στη μελέτη της Βαλεντινιανής Κοσμογονίας.  

 Ιδού λοιπόν πώς ο Δημιουργός, εν αγνοία του και χάρις στη 

μητέρα του (βλ. όσα αναφέραμε στο κεφάλαιο περί Πτολεμαίου) 

επιτέλεσε τη δημιουργία του ορατού σύμφωνα με την εικόνα των 

αόρατων πραγμάτων (το Πλήρωμα): 

 «Στην αρχή δημιουργήθηκαν, κατ’εικόνα της Τετράδας, εκ του 

Άνω τα τέσσερα στοιχεία, ΠΥΡ, ΑΗΡ, ΥΔΩΡ και ΓΗ, περαιωμένα 

από τις αντίστοιχες ιδιότητές τους ΘΕΡΜΟ, ΨΥΧΡΟ, ΥΓΡΟ και 

ΞΗΡΟ, κάτι που αντιπροσωπεύει την ακριβή εικόνα της Ογδοάδας. 

Κατόπιν, προσδιορίσθηκαν ως ακολούθως οι άλλες δέκα ισχείς: 

Επτά κυκλικά σώματα αποκληθέντα ΟΥΡΑΝΟΙ, κατόπιν ο κύκλος 

που τους περιβάλλει αποκληθείς Ο ΟΓΔΟΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ. Κατόπιν 

ο ΗΛΙΟΣ και η ΣΕΛΗΝΗ. Αυτές οι δέκα ισχείς είναι η εικόνα της 

πνευματικής αόρατης Δεκάδας που προέρχεται από το  Λόγο-Ζωή. 

Όσον αφορά τη Δωδεκάδα, αυτή εμφανίζεται από τον κύκλο που 

αποκαλείται Ζωδιακός διότι τα ΔΩΔΕΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΖΩΔΙΑ-

ΚΟΥ αντιπροσωπεύουν τη Δωδεκάδα, τη σκιά των υιών του Άν-

θρωπος και Εκκλησία. Όπως ο ανώτερος Ουρανός είναι σχετικός 

με την ταχύτατη κίνηση του Σύμπαντος΄ που είναι εφαπτόμενος της 

καμπυλότητάς του, αυτός αντιδρά με τη βραδύτητά του στην ταχύτη-

τα αυτού του τελευταίου, εις τρόπον ώστε να μην πραγματοποιήσει 

τη διαδρομή του από σημείο σε σημείο, παρά σε διάστημα ΤΡΙΑ-

ΝΤΑ ετών. Η Σελήνη που πραγματοποιεί το γύρο του ουρανού σε 

ΤΡΙΑΝΤΑ ημέρες απεικονίζει με αυτόν τον αριθμό τον αριθμό των 

Αιώνων: Ο Ήλιος που πραγματοποιεί το πανδαιμόνιό του σε ΔΩ-

ΔΕΚΑ μήνες αντιπροσωπεύει  την εικόνα της Δωδεκάδας: Έτσι 

προκύπτει και η διαίρεση της ημέρας σε δωδεκάωρα».  

 «Έτσι ο Δημιουργός θέλοντας να μιμηθεί την αιωνιότητα, το ά-

πειρο, το άχρονο της ανώτερης Ογδοάδας, αλλά μην μπορώντας να 

εκφράσει την αιώνια και αναλλοίωτη ύπαρξή του, όντας αυτός μό-
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νον το αποτέλεσμα μιάς ανεπάρκειας, εξέφρασε τον αιώνιο χρόνο 

της Ογδοάδας σε έναν χρόνο διαιρεμένο σε περιόδους και σειρές 

πολλών ετών, πιστεύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι θα μιμηθεί –με 

τον πολλαπλασιασμό των χρόνων- την αιωνιότητα της Ογδοάδας. 

Έτσι η αλήθεια του ξέφυγε και ακολούθησε η πλάνη. Ιδού γιατί το 

έργο του θα καταστραφεί όταν οι “καιροί θα έλθουν”». 

 Σε ό,τι αφορά τον Άνθρωπο, ο Μάρκος λέγει ότι αυτός έχει ε-

ντός του μία ισχύ που προέρχεται από μία πηγή ευρισκόμενη στον 

εγκέφαλο.  

 «Από αυτήν την ισχύ προκύπτουν άλλες τέσσερις, σύμφωνα με 

την εικόνα της Τετράδας εκ των Άνω δηλαδή οι ΟΡΑΣΗ, ΑΚΟΗ, 

ΟΣΦΡΗΣΗ και ΓΕΥΣΗ. Η Ογδοάδα ξαναβρίσκεται στον άνθρωπο 

ως ακολούθως: ΔΥΟ ΑΥΤΙΑ, ΔΥΟ ΜΑΤΙΑ, ΔΥΟ ΡΟΥΘΟΥΝΙΑ και 

η ΔΙΠΛΗ ΓΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΚΡΟ. Ο άνθρωπος 

έχει εντός του την εικόνα του ΤΡΙΑΝΤΑ (Πλήρωμα) με αυτόν τον 

τρόπο: η Δεκάδα στα δάχτυλα των δύο χεριών. Η Δωδεκάδα στα 

δώδεκα μέλη του σώματός του (κεφαλή, λαιμός, πλάτες και χέρια, 

στήθος, διάφραγμα, κοιλιά, γεννητικά όργανα, μηροί, γόνατα, γά-

μπες, αστράγαλοι, πόδια)».  

 Είναι εύκολο να κατανοήσουμε το πώς από μία διδασκαλία αυ-

τού του είδους μπορούν να πηγάσουν τα πιο απίστευτα πράγματα: 

ο δρόμος είναι ανοικτός για κάθε συλλογισμό. 

 Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε ότι, εάν είναι ακόμη δυνατόν 

να δώσουμε λαβή σε φανταστικές επεξεργασίες, η διδασκαλία του 

Μάρκου εκκινεί από μία επιστημονική προϋπόθεση διά μέσου της 

οποίας προσπαθεί να αποδείξει την αδυναμία σύγκρισης του κυρί-

αρχου Όντος, απρόσιτου, αόρατου και ακατανόητου, διαμέσου 

της σχέσης του με την αδυναμία σύγκρισης του λόγου, των γραμ-

μάτων και των αριθμών. Με αυτήν την αδυναμία σύγκρισης, που 

πολλαπλασιάζεται επ’άπειρον, αποδεικνύει ότι όλα, χωρίς εξαίρε-

ση και χωρίς μέτρο, προέρχονται από Αυτόν.  

 Όπως είπαμε ήδη ο πρώτος Λόγος που προφέρθηκε ήταν το 

πρώτο ρητό του Ονόματος του Απρόσιτου που προφέρεται ΑΡ-

ΧΗ και που, γράμμα προς γράμμα προφέρεται Α, Ρ, Χ, Η.   Η λέ-

ξη «ΑΡΧΗ» περιέχει τέσσερα γράμματα. Το δεύτερο ρητό (που ο 
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Μάρκος δεν υποδεικνύει όπως δεν υποδεικνύει επίσης το τρίτο και 

το τέταρτο) αποτελείται από άλλα τέσσερα γράμματα. Το τρίτο 

από δέκα. Το τέταρτο από δώδεκα. Συνολικά το ανείπωτο Όνομα 

έχει τριάντα γράμματα. Ένα μόνον όνομα έχει δημιουργήσει επο-

μένως τριάντα γράμματα και τριάντα ψηφία και αριθμούς. Κάθε 

ένα από αυτά τα τριάντα γράμματα έχει μία αξία, αλλά ακόμη και 

εάν δεν την είχε, μας παραπέμπει στην επέκταση του αριθμού των 

γραμμάτων και των ψηφίων επ’άπειρον. 

 Πράγματι, εάν εξετάσουμε το ρητό ΑΡΧΗ κα το προφέρουμε 

γράμμα προς γράμμα με το όνομα που κάθε γράμμα έχει, θα πρέ-

πει να πούμε: Άλφα, Ρο, Χι, Ήτα (σύνολο 13 γράμματα). Όμως, 

με τη σειρά του το Άλφα προφέρεται: Άλφα, Λάμδα, Φι, Άλφα. 

Το Ρο προφέρεται: Ρο, Όμικρον. Το Χι: Χι, Γιώτα. Το Ήτα: Ήτα, 

Τάυ, Άλφα. Συνολικά, 54 γράμματα. Όμως κάθε μία λέξη από αυ-

τά, ή όνομα συμβόλου του αλφαβήτου, προφέρεται με τη σειρά 

του γράμμα προς γράμμα και πάει έτσι επ’άπειρον επεκτείνοντας 

επ’άπειρον τον αριθμό των γραμμάτων. Μπορούμε, έτσι να πούμε 

ότι  κάθε γράμμα γεννά τα άλλα γράμματα και τα επαναλαμβάνει 

και τα επεκτείνει χωρίς τέλος. Και εάν τέσσερα γράμματα δίνουν 

ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, τα τριάντα γράμματα του πλήρους 

ονόματος του Απρόσιτου προκαλούν ήδη σε αυτό, απλά και μόνον 

προφέροντάς τα μία άβυσσο γραμμάτων που επεκτείνονται με με-

γάλη ταχύτητα και πραγματικά ασύγκριτα. 
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Συμπεράσματα 
 Ως συμπέρασμα αυτού του σεμνού δοκιμίου, θα όφειλα τώρα 

να κάνω κάποιο σχόλιο στην «ΠΙΣΤΙΣ-ΣΟΦΙΑ». Είναι όμως, 

γνώμη μου -ίσως εσφαλμένη- ότι αυτό το γραπτό επονομαζόμενο 

Γνωστικό (που βρέθηκε στην Αίγυπτο στο τέλος του 18ου αιώνα 

από τον Άγγλο Δρα Askew, και δημοσιευμένο μόνον το 1851) εί-

ναι απόκρυφο.  

 Δεν θα σταθώ να συζητήσω πάνω στα «θαύματα» που περιέ-

χει. Το πρωτότυπο είναι σε κοπτική γλώσσα και αυτό επιβεβαιώ-

νει τη γνώμη μου ειδικά αφού το είδα, μελέτησα και συνέκρινα 

κατά σειρά στο Kebra Nagast, θεωρούμενο από τους κόπτες Χρι-

στιανούς ως η πραγματική ιστορία της Βασίλισσας του Σαββά ενώ 

είναι μόνον μία ύστερη μεταγγραφή απολογητικών μύθων. 

 Στη δική μου οπτική -και χωρίς να εισέλθω στην αξία της Τυ-

πολογικής πλευράς και των μέσων με τα οποία οι ψυχές μπορούν 

να ανέλθουν στους ανώτερους ουρανούς (μέσα τα οποία επιπρο-

σθέτως χρησιμοποιούν μαγικές πρακτικές)- η κοσμολογία της 

«ΠΙΣΤΙΣ-ΣΟΦΙΑ» είναι μία συσσώρευση φανταστικών συλλογι-

σμών που δεν έχουν τίποτε να χωρίσουν με τους φιλοσοφικούς 

και επιστημονικούς συλλογισμούς των προηγούμενων Γνωστικών 

διδασκαλιών.  

Η σύγχυση που ο ακατανόητος Θεός θα είχε προκαλέσει 

(το «Μεγάλο Μυστήριο», οι υπερτριπνεύματοι, τριπνεύματοι, τα εί-

κοσι τέσσερα άλλα μυστήρια, ο «θησαυρός του φωτός», με τους 

δώδεκα ειδήμονες και οι εννέα φύλακες των τριών θυρών’  τα πα-

ραπετάσματα που χωρίζουν τις κάτω περιοχές’  οι «τρείς χρόνοι» 

και η Σοφία που θα ελευθερώσει τον κόσμο) αποπνέει μία οσμή 

που δεν μου αρέσει.  

Καλύτερα να εγκαταλείψουμε τον «Τόπο των Ορθών» με 

τις έξι μεγάλες αρχές που κυρίαρχου. Ο Σαμπαώθ ο μεγάλος και 

καλός που φυλάσσει την «Οδό της Ζωής» και ακόμη ο «ενδιάμε-

σος τόπος» επάνω στον οποίο βασιλεύει ο μεγάλος Ιάο κυκλώ-

νουν από το  μικρό Ιάο και από το  μικρό Σαμπαώθ με τους αγγέ-

λους του και επάνω στον οποίο αγρυπνεί η «Παρθένος του Φω-

τός», ένα είδος θηλυκού Μίνωα που κρίνει και διεκπεραιώνει. 
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Υπάρχει μετά το Βασίλειο της αριστεράς και ο κόσμος της δύσης 

(ίσως εκείνος των υπνωτισμένων) με το  μεγάλο και αόρατο Προ-

πάτορα, Βάρβελω και τους τρείς «Τρις ισχυρούς».  Σαν να μην εί-

χε τελειώσει υπάρχουν οι δώδεκα Αιώνες μέσα στους οποίους η 

ύλη ενώνεται βαθμιαία με το φως και που είναι χωρισμένα από 

μία σφαίρα που πηγαίνει στα δεξιά άλλων δώδεκα Αιώνων που 

κυβερνούν το  γήϊνο κόσμο. 

 Εκτός του ότι όταν γίνεται αναφορά στον Ιησού και στην απο-

κάλυψη που Αυτός θα είχε κάνει (και για τον οποίο θα άξιζε πε-

ρισσότερη ενασχόληση) όλο αυτό δίδει την εντύπωση ενός μείγ-

ματος όλων των προηγούμενων Γνώσεων όπου, πέραν αυτού, οι 

βάσεις και οι επιστημονικές και φιλοσοφικές προϋποθέσεις έχουν 

παντελώς αγνοηθεί. 
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Λίγα λόγια για το συγγραφέα 
 

 
Ο Gastone Ventura γεννήθηκε το 1906 και πέθανε το 1981. 

Υπήρξε αντιναύαρχος του Ιταλικού Ναυτικού. Διετέλεσε δημο-

σιογράφος, συγγραφέας, κριτικός, αλλά κυρίως μεταφυσικός ε-

ρευνητής βαθειάς τιμιότητας. Κατηύθυνε τις μελέτες του στην ι-

στορικο-παραδοσιακή έρευνα. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο, Υεμένη, 

Ινδία και Ανατολική Αφρική. Ο θάνατος του, άφησε ένα βαθύ κε-

νό στο πανόραμα του διεθνούς Εσωτερισμού. Εκτός από τον Τε-

κτονισμό δραστηριοποιήθηκε και στο Μαρτινισμό (με το Μαρτι-

νιστικό όνομα Aldebaran). Υπήρξε από τους πρωτεργάτες στην 

οργάνωση του Αρχαίου και Αρχέγονου Ανατολικού Τύπου Μισ-

ραΐμ και Μέμφις. Διετέλεσε Κυρίαρχος Μεγάλος Γενικός Ιεροφά-

ντης, Κυρίαρχος Μεγάλος Διδάσκαλος από το 1966 μέχρι το 

1981. 

Ασχολήθηκε με τη διάδοση της Γνώσης, όχι ως εκγυκλοπαιδι-

κή συλλογή πληροφοριών αλλά ως παραδοσιακής Γνώσης με την 

απόλυτα πνευματική έννοια. Η παραδοσιακή Γνώση, κατά τον 
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Gastone Ventura, βασίζεται στις παγκόσμιες αρχές της μεταφυσι-

κής. 

Τα μηνύματα της Παράδοσης καταφθάνουν, σύμφωνα με τον 

Gastone Ventura με το  δρόμο που αποκαλούσε, οδό του αίματος, 

κληρονομικότητα, προσκλήσεις από ένα απώτατο παρελθόν, μία 

ιδιαίτερη κατάσταση συνείδησης, μνήμη και σκέψη. Μηνύματα 

ασαφή, αποκαλυπτικά και ακατανόητα στους πολλούς. Μηνύματα 

που περνούν διαμέσου του Τύπου και του Συμβόλου.  

Εργα του ήσαν τα εξής:  

• «Οι Τεκτονικοί Τύποι Μισραΐμ και Μέμφις» 

• «Η Τετρακτύς του Πυθαγόρα» 

• «Γνωστικές Κοσμογονίες» 

• «Cagliostro ένας άνθρωπος της εποχής του» 

• «Ολοι οι άνθρωποι του Μαρτινισμού» 

• «Ναΐτες και Ναϊτισμός» 

• «Παραδοσιακή Νοοτροπία και Ερμητική Παράδοση» 

• «Οι Μυστικές κοινωνίες στην Αναγέννηση» 

• «Ο Αρχαίος και Αποδεδεγμένος Σκωτικός Τύπος» 

• «Το Δυτικό Μυητικό σύστημα» 

• «Το Μυστήριο του Θυσιαστικού Τύπου» (Στο βιβλίο αυτό, 

δόθηκε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα ο «Ρουμπινένιος Πί-

νακας», αγνώστου συγγραφέα).  

• «Το Μυστικό πνεύμα της Ιπποσύνης» 

• «Ιστορικές και Παραδοσιακές εκτιμήσεις του μύθου της Βα-

σίλισσας του Σαββά».  

• «Η γη των τεσσάρων δικαιοσυνών». Μυητικό διήγημα.  

 


