
1 

  Ερευνητική Εργασία

 ΘΕΜΑ 

Τα  θρησκεύματα  τού προχριστιανικού   
κόσμου ως πρόδρομοι τού Χριστιανισμού  

και η δράση τους σήμερα
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    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

      ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 ΟΙ   ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ    ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ   ΤΟΥ   ΒΟΡΡΑ

 ΤΑ   ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ   ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ   ΤΗΣ   ΔΥΣΗΣ

 ΟΙ   ΠΡΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ   ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ   ΤΗΣ   ΑΝΑΤΟΛΗΣ

 ΟΙ   ΠΡΟΦΗΤΕΣ   ΤΗΣ   ΠΑΛΑΙΑΣ    ΔΙΑΘΗΚΗΣ

 Η    ΘΡΗΣΚΕΙΑ     ΤΗΣ   ΑΡΧΑΙΑΣ    ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΟΙ    ΕΛΛΗΝΕΣ    ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ

 Ο   ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ   ΤΩΝ   ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ

 ΟΡΦΙΣΜΟΣ

 ΜΥΣΤΙΚΙΣΜΟΣ

 ΟΙ   ΣΙΒΥΛΛΕΣ

 ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ   Ή   ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΣ

 ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ

 ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ

 ΣΥΓΚΡΙΤΙΣΜΟΣ

     ΕΠΙΛΟΓΟΣ  -  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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  ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Περίληψη  

Έχουμε   συνηθίσει , όταν  μιλάμε  για  προ  Χριστού  προφήτες , να  εννοούμε  τους  προφήτες  της 

Παλαιάς  Διαθήκης , που  προανήγγειλαν  τον  λυτρωτή  του κόσμου, με  πλήθος  προφητείες. Όλες 

εκπληρώθηκαν  με  ακρίβεια  στο  πρόσωπο  του  Ιησού  Χριστού. Σ’  αυτή  την  εργασία  θα 

γνωρίσουμε  ότι  πολλοί  άνδρες  και  γυναίκες  σε  όλες  τις  ηπείρους  της  γης ,είχαν 

προαναγγείλει  τον  ερχομό  του  σωτήρα  του  κόσμου, μέσα  από  μύθους ,ποιήματα, λατρευτικά  

κείμενα, χρησμούς και φιλοσοφικές  ρήσεις.

  Σημαντική  είναι και η συμβολή  των  αρχαίων  ελλήνων, σ’ αυτή  την  προετοιμασία για  σωτηρία 

των  ανθρώπων .Οι  Έλληνες φιλόσοφοι, πολλοί  από  τους  οποίους  ήταν  μονοθεϊστές  

αναφέρθηκαν  στα  κείμενά  τους  σ’  αυτό  τον  ερχομό. Οι  Σίβυλλες  έδωσαν  τους  χρησμούς  

τους  για  τον  Μεσσία  Ιησού  Χριστό. Πολλοί  φιλόσοφοι, αναφέρθηκαν  στον  δημιουργό  Λόγο 

του  Θεού. Ο  Χρύσιππος, ο  κορυφαίος  της  Στωικής  φιλοσοφίας (281-204 π.Χ) αναφέρει : «τους  

σπερματικούς  λόγους  του  Θεού  η  ύλη  παραδεξαμένη  έχει». Δηλαδή  σα  να  έθεσε  ο  Θεός  τη  

σφραγίδα  του, το  έκτυπό  του  στη  φύση. Ο  άνθρωπος  προικίστηκε  ιδιαίτερα, αφού  διαθέτει 

συλλογικό  ασυνείδητο. Η  έννοια  Θεός  κατά  τον  Κ.Jung  είναι  αρχέτυπο  του  ασυνειδήτου  μας. 

Το  ίδιο  συμβαίνει  και  με  την  έννοια  της  αναγέννησης. Εμφύτευσε  ο  Θεός  στο  ασυνείδητό  

μας  την  ιδέα  (αρχέτυπο)  της  ανάστασης. Ο  Υιός  - Λόγος  του  Θεού, μας  δημιούργησε  κατ’ 

εικόνα  Του. Έτσι  η  ψυχή  μας  που  Τον  εικονίζει, διαθέτει  πνευματικές  αισθήσεις , οι  οποίες 

βέβαια, μετά  την  πτώση  μας  στην  αμαρτία,  υπολειτουργούν. Ωστόσο  ο  άνθρωπος  μπορεί  να 

εντοπίσει  υποσυνείδητα,  μεγάλες  αλήθειες  και  να  της  εκφράσει  από  την  αρχέγονη  εποχή. 

Για  παράδειγμα  εκφράστηκε  με  ιερότητα  στον  αριθμό  τρία,  ως  σύμβολο  του  Θεού. Για  τους  

Πυθαγόρειους  ήταν  το  Όλον, που  συμβολιζόταν  με  το  τρία. 

Άλλωστε  ο  Θεός  φωτίζει  και  καθοδηγεί  τον  άνθρωπο, στην  αναζήτηση  και  ανεύρεση  της 

αλήθειας. Σοφοί  του  αρχαίου  κόσμου  αποκάλυψαν  σπέρματα, δηλαδή  τμήματα  της  αλήθειας  

και  ο  λόγος  τους  ονομάστηκε  σπερματικός  λόγος. Πρόκειται  για  την  έμφυτη  στον  άνθρωπο 

δύναμη  του  Λόγου  του  Θεού. 

Οι  θρησκείες  και  οι  φιλοσοφίες  του  αρχαίου  κόσμου, από  πολλές  απόψεις  είναι  πρόδρομοι 

του  χριστιανισμού. Ο  Χριστός  κήρυξε  την  αγάπη  και  δίδαξε «όποιος  δεν  είναι  εναντίον  μου  

είναι  μαζί  μου». Θα  ήταν  λοιπόν  λάθος  μας  να  θεωρήσουμε  τις  προχριστιανικές  θρησκείες 

και  φιλοσοφίες  ως  αντιπάλους  μας.  Όμως  στις  μέρες  μας, ο  συγκρητισμός, ο  πανθεϊσμός  ο 

γνωστικισμός  ο  παγανισμός  και  ο  εσωτερισμός  αντλώντας  υλικό  από  τις  προχριστιανικές  

θρησκείες  επιζητούν  να  ακυρώσουν  την  αλήθεια  και  επιτίθενται  να  παρασύρουν  τους 

ανθρώπους  στην  πλάνη  της  νέας  εποχής ή  πανθρησκείας .Τα  παραθρησκευτικά   φαινόμενα 

της   εποχής  μας, που  αντλούν  υλικό  από  τον  αρχαίο  κόσμο,  ασκούν  πάνω  μας  την 

συγκρητιστική  τους  δράση, μέσα  από  φαινομενικά  αθώες  μορφές. Ας  αντισταθούμε  σ’ αυτή 

τη  λαίλαπα, διατηρώντας  την  εσωτερική  μας  ειρήνη.   
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Στόχος  της  Εργασίας 

Να  γνωρίσουμε  τις  προφητείες  της  Παλαιάς  Διαθήκης  για  το  πρόσωπο  του  Μεσσία, δηλαδή 

του  Σωτήρα  του  κόσμου. 

Να  διαπιστώσουμε  ότι  οι  λαοί  πριν  τον  ερχομό  του  Χριστού, προσδοκούσαν  τον  λυτρωτή 

του  κόσμου. 

Να  συνειδητοποιήσουμε  ότι  αν  και  ανέμεναν  τον  Χριστό, ο  Ιησούς  αποτελεί  έκπληξη  για  την 

ανθρώπινη  ιστορία, αφού  δίδαξε  καινούργιες  αλήθειες : «αγαπάτε  τους  εχθρούς  υμών, 

ευλογείτε  τους  καταρωμένους  υμάς, καλώς  ποιείτε  τοις  μισούσιν  υμάς  και  προσεύχεσθε 

υπέρ  των  επηρεαζόντων  υμάς  και  διωκόντων» .(Κατά  Ματθαίον  ε’ 44) 

«Πας  ο  ποιών  την  αμαρτίαν  δούλος  εστί  της  αμαρτίας» ( Κατά  Ιωάννη  η’  34) 

«Τι  γαρ  ωφελείται  άνθρωπος  κερδήσας  τον  κόσμον  όλον, εαυτόν  δε  απολέσας ή  ζημιωθείς;» 

(Κατά  Λουκά  θ’ 25 ) 

Σημαντικός  στόχος  της  εργασίας  είναι  να  γνωρίσουμε  την  εκμετάλλευση  που  γίνεται  στις  

θρησκείες  του  προχριστιανικού  κόσμου, από  την  κίνηση  της   νέας  εποχής, προκειμένου  να 

οδηγηθεί  ο  μεταχριστιανικός  κόσμος,  σε  θρησκευτικό  συγκριτισμό. Με γρήγορους  ρυθμούς  

προσπαθεί ο συγκρητισμός  να διαμορφώσει τη  «νέα  θρησκευτική  συνειδητότητα». Σ’ αυτήν  ο 

άνθρωπος  δεν θα  έχει  ευσέβεια,  αλλά  μια  αόριστη  πνευματικότητα. Δεν  θα  έχει  πίστη 

βιωμένη,  ούτε  προσευχή. Δεν  θα  έχει σωτηρία  αιώνια,  αλλά  « αυτολύτρωση»  πρόσκαιρη. Οι 

άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας ,όπως και  πριν από αυτούς  οι απόστολοι  διακήρυξαν την  Αλήθεια 

χωρίς  φόβο. Αγάπησαν  εν  αληθεία. Αλήθευσαν  εν  αγάπη.  Δεν  διαχώρισαν  ποτέ  την  αγάπη 

από  την  αλήθεια.  

«Ουκ  έστιν  εν  άλλω  ουδενί  η  σωτηρία, ουδέ  γαρ  όνομα  έστιν  έτερον  υπό  τον  ουρανόν,  το 

δεδομένον  εν  ανθρώποις  εν  ω  δη  σωθήναι  ημάς» 

 (  Πράξεις  των  Αποστόλων  δ’ 12 ) 

Oι  προχριστιανικές  θρησκείες  του  Βορρά  και  της Δύσης 

Όλους  τους  ανθρώπους  τους  γνωρίζουμε  από   τη  στιγμή  που  θα  γεννηθούν  στον  κόσμο 

αυτό .  Τον  Χριστό  τον  γνωρίζουμε  χιλιάδες  χρόνια  πριν  γεννηθεί. Σ` όλες  τις ηπείρους  του  

πλανήτη  μας  υπήρχαν  προ  Χριστού μύθοι  και  προφητείες  που  αναφέρονταν  στον  λυτρωτή 

του  κόσμου. 

Οι  Σκανδιναβοί πίστευαν  ότι  ο  μεγαλύτερος  από  τους  θεούς  τους, νικάει  το  μεγάλο  φίδι,  

ενώ  πεθαίνει. Ο Θεός  ουρανός  ήταν  ο  Οντίν, ο  πατέρας  του  Θεού  του  πολέμου Θωρ. Στην 

μυθολογία  των  Βίκινγκ ή  σκανδιναβική ή  νορβηγική  μυθολογία  οι  θεοί  δεν  ήταν  αθάνατοι. 
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Οι  Κέλτες 

Τους  τελευταίους  αιώνες  προ  Χριστού, περίοδο  θρησκευτικού  συγκρητισμού, οι  Κέλτες  των 

Βρετανικών  Νησιών  και  της  Ιρλανδίας, περίμεναν  την  γέννηση  του  Θεού από  τη  Θεά  Ίσιδα. 

Οι  Κέλτες  λέγεται  ότι  ήταν  απόγονοι  του  Ηρακλή. Οι  ιερείς  των  Κελτών, οι Δρυίδες  ίσως 

προέρχονται  από  τους  μάντεις  ιερείς  του  μαντείου  του  Δία, στη  Δωδώνη  της  Ηπείρου. Κατά 

τον  Λουκιανό  που έφτασε στη  Βρετανία  στους  ρωμαϊκούς  χρόνους, οι  Κελτοί  ονόμαζαν  τον 

Ηρακλή Όγμιο. Γλωσσολογικές  έρευνες  υποστηρίζουν  ότι  η  γραφή  ogam  είναι  ελληνική. 

Σημαντικός  θεός  των  Κελτών  ήταν  ο Dagda  το  όνομά  του  μας  θυμίζει  το  όνομα του  Δία,  του 

πατέρα  των  θεών και  των  ανθρώπων της αρχαίας  Ελλάδας. Ο  ιερός  αριθμός  της  κελτικής  

θρησκείας  ήταν  το 3. Το τρίσκελο, σύμβολο  που  αποτελείται  από  τρείς  σπείρες, ήταν  το 

κυρίαρχο  σύμβολο  της  γέννησης,  του  θανάτου  και  της  επαναγέννησης .Δηλαδή  συμβολίζει 

τους  τρείς  κόσμους: τον  υλικό, τον  κόσμο  των  ψυχών  και  τον  θεϊκό. Οι  γαμήλιοι  όρκοι  που  

δίνονταν  ενώπιον  του  θεωρούνταν  ιεροί  και  απαραβίαστοι.  

Το τρισκέλιον των Κελτών Το τρισκέλιον των Ελλήνων  

 Συναντάται σε μηκυναϊκά αγγεία 

Κελτικό σύμβολο νεολιθικής προέλευσης 

Στην Ιρλανδία στον νεολιθικό τάφο του Newgrand 1200 π.Χ. Το τρισκέλιον, το σύμβολο των 

Κελτών. 
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Οι  Γαλάτες 

Οι   Γαλάτες   αιώνες   προ    Χριστού   λάτρευαν   την   παρθένο   από  την  οποία  περίμεναν  ότι 

θα  γεννηθεί  ο  Θεός. Στους  Γαλάτες  κυριαρχούσε ο  ανιμισμός. Οι  Δρυίδες ήταν  αρμόδιοι  για 

την  θρησκευτική γνώση. Η  λέξη  Δρυίδης, προέρχεται  από την  ελληνική  λέξη  δρυς (= βελανιδιά) 

και  σημαίνει ο σοφός της βελανιδιάς. Οι Δρυίδες ήταν ιερείς-μάγοι στην Βρετανία, την Ιρλανδία 

και την Γαλατία κατά την εποχή του σιδήρου. Το  δένδρο εθεωρείτο μικρογραφία  του σύμπαντος 

και  γινόταν «αντικείμενο» λατρείας ( 

δενδρολατρεία). Το  ιερό  δένδρο  του 

μαντείου  της  Δωδώνης  ήταν η δρυς. Οι 

Δρυίδες  πίστευαν  και  δίδασκαν  πως 

ένας  είναι  ο  κυρίαρχος  θεός, αντίθετα  με 

τον  πολύ  λαό, που  έδινε  θεϊκή  ιδιότητα 

σε  πλήθος  ζώα, φυτά  και  δέντρα. Για 

τους  ιερείς  αυτούς, ο  άνθρωπος  έρχεται 

από  τον  Κάτω  Κόσμο  κι  εκεί  επιστρέφει. 

  Το δέντρο ως σύμβολο ζωής 

Η   ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ  ΓΙΑ  ΘΕΟ  ΣΩΤΗΡΑ 

Ίνκας: 

Στον μύθο των Ίνκας ο Βιρακότσα θεωρείται ο δημιουργός του πολιτισμού κι ένας απο τους 
σημαντικότερους θεούς των 'Ινκας. 

Αστρονομικά παρατηρητήρια στην εποχή των Ίνκας. 
Μάγια: 

Οι Μάγια, παρότι υπήρχαν 165 θεότητες, πίστευαν ότι υπέρτατο ον ήταν πάνω από όλες τις 
θεότητες. Με το όνομα Ιτζάμ Να ή Αχ Σον κιν δημιούργησε την ιερογλυφική και ήταν προστάτης 
των τεχνών και των επιστημών. 
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Πυραμίδες των Μάγια στην αρχαία πόλη Ελ-Μιραντόρ. 

Οι Μεξικανοί πίστευαν ότι το αγαθό πνεύμα θα γίνει άνθρωπος και θα κομματιάσει το φίδι-
κακό πνεύμα. 

ΤΑΦΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ: 

Εκεί ίσως ήταν η Ατλαντίδα . Οι  Άτλαντες μετά την καταστροφή της νήσου Ατλαντίδος 
αποίκισαν την Αίγυπτο. 

Βρίσκεται πάνω απ 'την Αμερική, κοντά είναι η Κούβα και η  Τζαμάικα. Ατλαντικός  Ωκεανός 
8.610μ. Βάθος. 

ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ: 

Κάποιοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα αγάλματα ήταν δημιούργημα των αρχαίων Ελλήνων. 
Λέγεται ότι πριν απο 250.000 χρόνια η  Λεμουρία ή Μου ξεκινούσε απ΄ την Μαγαδασκάρη κι 

έφτανε στα νησιά του Πάσχα. 
Τα νησιά του Πάσχα είναι στην Πολυνησία  στον  Ειρηνικό, απέναντι από Χιλή και Αργεντινή. 
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Περού  -   Ο  πολιτισμός  των  Ίνκας 

Ο  βασιλιάς  των  Ίνκας θεωρούνταν άμεσος απόγονος του Θεού Ήλιου και επίγειος Θεός. Η 

θρησκεία των Ίνκας ήταν φυσιολατρία και προγονολατρεία. Οι ναοί τους ήταν πυραμιδοειδείς 

.Υπέρτατη θεότητα ήταν ο Ήλιος. O  ήλιος  λατρευόταν  με τη  μορφή του  ταύρου. 

Μεξικό  -  Ο  πολιτισμός  των   Μάγια 

Οι  φυλές των ινδιάνων  που  δημιούργησαν μεγάλο πολιτισμό  ήταν : οι  Τολτέκοι, οι  Μάγια  και 

οι  Αζτέκοι. Ο  πολιτισμός  των  Τολτέκων  θεωρείται  πρόδρομος  των  πολιτισμών  των  Μάγια  και 

των  Αζτέκων. Οι φυλές  αυτές  λάτρευαν  ως  κυρίαρχο  Θεό  τον  Κουέτ-σαλ-κοάτλ, τον θεό του 

ήλιου, ως  εμπνευστή  και  διδάσκαλο της  σοφίας  και  της τέχνης. Σ` αυτόν  τον  Θεό  οι  Μάγια 

πρόσφεραν  ανθρωποθυσίες. Σύμβολο  των  Μάγια  ήταν  ο  σταυρός,  ο  οποίος  συμβόλιζε  και  το 

δένδρο  της  ζωής. Oι  αρχαίοι  αμερικανοί  περίμεναν τον Σωτήρα ερχόμενο  από την  Ανατολή. 

Πόλη Παλένκε στο Νότιο Μεξικό, ναός του Σταυρού των Μάγια 

ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ 

 H Aμερική σύμφωνα πάντα με την επίσημη άποψη ανακαλύφθηκε το 1492 από τον

Χριστόφορο Κολόμβο, φαίνεται όμως ότι τα πράγματα δεν

είναι ακριβώς έτσι. Πολυετείς έρευνες, και ανακάλυψη

ευρημάτων από ερευνητές και επιστήμονες, δείχνουν ότι

υπήρχε έντονη η παρουσία του Ελληνικού στοιχείου, καθώς

και επηρεασμού της τέχνης των κατοίκων από την Ελληνική

τεχνοτροπία. Το πλήθος Αρχαιολογικών και γλωσσολογικών

ευρημάτων είχε σαν αποτέλεσμα την επίσημη αποστολή

ομάδας από το Ε. Μ. Πολυτεχνείο Αθηνών στο Περού ,

προκειμένου να μελετήσουν την ομοιότητα των ευρημάτων με

τα αντίστοιχα Ελληνικά. Οι περιοχές βρίθουν από Ελλάδα, και

ευρήματα με κλασικά θέματα, όπως κεφάλια μέδουσας,

οικοδομήματα με Μυκηναϊκή τεχνοτροπία ,μαιάνδρους ,τον
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Ηρακλή με ρόπαλο και λεοντή, ελληνικά αγγεία, και αμφορείς που έχουν βρεθεί σε πολλά 

μέρη της Αμερικανικής ηπείρου και στο Περού. 

 Υπάρχουν και οι πόλεις Μόντε Αλμπάν και η Μίτλα με τις κιονοστοιχίες, που μας θυμίζουν

την Τσίτσεν Ίτσα και εκείνες της Κνωσού και της Τίρυνθας. Επίσης ενδιαφέρον

παρουσιάζουν και τα γλωσσολογικά ευρήματα, καθώς πλήθος από τοπικές διάλεκτοι,

έχουν σαν βάση την Ελληνική γλώσσα με πάρα πολλές Ελληνικές λέξεις! Χαρακτηριστικό

είναι ότι μόνο στα νησιά Χαβάη ευρέθησαν 1108 Ελληνογενείς λέξεις!

ΑΖΤΕΚΟΙ

Οι Αζτέκοι ονόμαζαν τον θεό , Τεό . Επίσης οι Αζτέκοι κληρονόμησαν από τους Τολτέκους

και τους Μάγια την πρακτική της ανθρωποθυσίας. Πίστευαν ότι οι κύριες θεότητές τους, ο

Ουιτζιλοπότστλι και ο Τεζκατλιπόκα, έπρεπε διαρκώς να τρέφονται με το αίμα και την

καρδιά των θυσιασμένων θυμάτων, 

προκειμένου να διαιωνιστεί η 

ύπαρξη του κόσμου. Υπολογίζεται ότι 

ετησίως θυσιάζονταν περίπου 15.000 

άνθρωποι, τη σάρκα των οποίων 

έτρωγαν οι υψηλόβαθμοι 

πολεμιστές, οι ευγενείς και οι ιερείς. 

ΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 

Ο Alfred Metraux συμπέρανε ότι οι κάτοικοι της Νήσου του Πάσχα είναι πιο ανοιχτόχρωμοι από τις 
άλλες πολυνησιακές φυλές. Οι ίδιοι οι κάτοικοι της Νήσου του Πάσχα ισχυρίζονται ότι σε 
παλαιότερους χρόνους οι πρόγονοι τους είχαν λευκό δέρμα , γαλανά μάτια και πυρόξανθα μαλλιά . 
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Διαφορά γλώσσας ανάμεσα στα ελληνικά και στη γλώσσα της Νήσου του Πάσχα: 

Ώρα        Hora 

Υιός        hua  

Το ( άρθρο)        to ( αυτός)      

Ριγώ        ria (τρομάζω) 

Πνοή , ψυχή         puhi       

Υμνώ        himene (άδω) 

Ρήγνυμι ( σπάω)  rengo ( σπάω) 

Ραπίζω        rapu  ( χτυπώ)   

Πρωί         poi 

Ποτήριο        potio (κύπελλο) 

Πόκος ( μαλλιά)    puoko (μαλλιά) 

Ναι         na (σίγουρα) 

Μνήμα        menema (τάφος) 

Οίνος        unu 

Πατώ        patu 

Άροτρο         arote 

Αν        ana      

Μανία         mania 

Γλυπτά από την πόλη Τούλα του Μεξικού 

Ινδιάνοι 

Οι Ινδιάνοι ήταν ασιατικής καταγωγής. Ήρθαν στην Αμερική το 10- 15.000 π.Χ. 

Η θρησκεία πολλών φυλών παρουσιάζει έντονη μονοθεϊστική τάση, αφού λατρεύουν την υπερδύναμη mana. Επίσης, 
λατρεύονται κατώτερα πνεύματα και ημίθεοι. 
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Οι προκολομβιανοί αμερικανοί πίστευαν ότι ο γιος του ουρανού θα σκοτώσει το φοβερό φίδι, που 

ήταν η αιτία του κακού στον κόσμο. 

Τα ιερογλυφικά των Αζτέκων Το ημερολόγιο των Αζτέκων 

Οι προχριστιανικές θρησκείες της Ανατολής 

Προφητείες στις Βέδες 

Η Ρίγκ Βέδα (1028 ύμνοι) είναι ιερό βιβλίο του Ινδουϊσμού. Προεικονίζει τον Μεσσία Ιησού Χριστό. 

Προεικονίζει τον Τριαδικό Θεό. Έτσι κατανοούμε από πού προέρχεται το Ινδουϊστικό Τριμούρτι 

(Βράχμα- Βίσνου- Σίβα).  

Το 100 π.Χ. στις Βέδες γίνεται Το 1200 π.Χ. στην Παλαιά 

λόγος για τον Τριαδικό Θεό   Διαθήκη αποκαλύπτεται ο  

Τριαδικός Θεός στον Αβραάμ 
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Εάν σκεφτούμε ότι η ρίζα vid= γνωρίζω προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα, άλλωστε το 

ρήμα οίδα= γνωρίζω στα λατινικά γίνεται video και τα λατινικά ως γνωστόν είναι ελληνική γλώσσα, 

τότε συνειδητοποιούμε ότι οι Βέδες δεν αποκλείεται να έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική 

θρησκεία. 

Κάποιοι μελετητές υποστηρίζουν ότι Κρήτες ή Κουρήτες ιερείς από την Μ. Ασία πέρασαν στην 

Πενταποταμία της Ινδίας και κατέγραψαν την Ρίγκ Βέδα. Σε αυτήν την περίπτωση η Ριγκ Βέδα είναι 

κείμενο της Ορφικής θρησκείας και γράφτηκε το 1500 π.Χ. – 1000 π.Χ. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΥΜΝΩΝ ΤΗΣ ΡΙΓΚ ΒΕΔΑ 

Βιβλίο 2 Ύμνος 35 Στροφή 5 

«Προς εμάς τρία πρόσωπα ακλόνητα προχωρούν ο Θεός, ώστε να λάβουμε αντί του νυμφίου 

Θείαν τροφήν. Παρασκευάζοντας μόνον λίγην, προάγεται η αποκάλυψις του φωτός μέσα στα 

ψυχικά ύδατα δια πόσεως του νέκταρος και της μελισμένης σάρκας του κενωθέντος εν αρχή». 

Βιβλίο 2 Ύμνος 35 Στροφή 14 

«Εκ του τελευταίου καταλύματός του, του σταυροειδούς δοκού, απογυμνωμένος, αεί χορηγεί εκ 

του περίλαμπρου σταυρού, των υδάτων ο έκγονος χρίσμα, την σάρκα του ως μυστική τροφή και 

ύδωρ ρέον αβίαστα το καθολικόν σώμα του διασπώντας που είναι ο Ουρανός και η Γη». 
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«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασιν την γην κρεμάσας» 

Βιβλίο 5 Ύμνος 46 Στροφή 1 

«Το υποστήριγμα του εαυτού μου, μεταφέρω ασθμαίνοντας, χωρίς επιθυμία βοήθειας. Με χαρά, 

δεν επιθυμώ, ούτε ανάπαυση, ούτε επιστροφή, ούτε απαλλαγή. Ηθελημένα προχωρώ κατ’ευθείαν 

στο μονοπάτι του χαμού». 

Βιβλίο 10 Ύμνος 37 Στροφή 12 

«Σ’αυτόν τον εστμμένον μεταξύ των θείων δυνάμεων, τον φλογόγλωσσον, τον παιδαγωγόν των 

ανοήτων και των υβριστών, αθόρυβα νοερώς προσευχόμαστε και αναγγαλιζόμαστε τον οδηγόν 

των πονεμένων, εκείνον τον αμαρτιολύτη. Αίσιε, έλα εντός μας πίνοντάς σε». 
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ΡΙΓΚ ΒΕΔΑ ΚΑΙ ΟΡΦΙΚΟΙ ΥΜΝΟΙ 

Στη Ριγκ Βέδα διδάσκεται η ταφή και όχι η καύση των νεκρών. Η καύση των νεκρών είναι 

χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ινδουϊστικής θρησκείας. Ακόμη, πουθενά στη Ριγκ Βέδα δεν 

διδάσκεται η μετενσάρκωση. Η μετενσάρκωση είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ινδουϊστικής 

θρησκείας. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η Ριγκ Βέδα είναι κείμενο Ορφικών. Βέβαια 

δεν είναι λίγοι όσοι υποστηρίζουν ότι οι Ορφικοί δίδασκαν την μετενσάρκωση. Όλο αυτό το 

στηρίζουν στο ότι ο Διόνυσος έχει τρεις γεννήσεις, σύμφωνα με τα Ορφικά κείμενα. Ξεχνούν όμως 

ότι ο Διόνυσος είναι Θεός για τους Ορφικούς και οι γεννήσεις του είναι ενσαρκώσεις. Στον 

Ορφισμό όλοι οι Θεοί είναι ανακλάσεις του ενός Θεού. Ο Ορφέας αγωνίστηκε να αποκαθάρει από 

τα αρνητικά στοιχεία (π.χ. ωμοφαγία) την Διονυσιακή λατρεία και γι’ αυτό κατασπαράχθηκε από 

τις Μαινάδες. Φυσικά κάποιοι μετά τον θάνατό του προσπάθησαν να ξανά μολύνουν την Ορφική 

θρησκεία, μπολιάζοντάς την με ιδέες όπως η μετενσάρκωση. 

Σφραγιδόλιθος 2ου ή 3ου μ.Χ. αιώνα, μουσείο Βερολίνου 
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ΟΡΦΕΑΣ ΒΑΚΧΙΚΟΣ 

Ο Βάκχος ή Διόνυσος και ο Ορφέας δεν σταυρώθηκαν αλλά κατασπαράχθηκαν σύμφωνα με τους 

μύθους. Ο πρώτος από τους Τιτάνες, ο δεύτερος από τις Μαινάδες. 

Οι αιρετικοί γνωστικοί ταύτισαν τον Χριστό με τον Ορφέα. Πρόκειται για σταυρό άγκυρα που 

δηλώνει την ελπίδα της σωτηρίας. 

Η ημισέληνος και τα επτά άστρα έχουν σίγουρα αστρολογική σημασία. Έτσι βεβαιωνόμαστε ότι οι 

αιρετικοί χριστιανοί του 2ου ή 3ου αιώνος μ.Χ. ήταν γνωστικοί και αποκρυφιστές. Άλλωστε αυτοί 

συνέγραψαν τα απόκρυφα Ευαγγέλια. 

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ 

Κατά τους Ινδούς υπήρχε στην γη αρχικά μια χρυσή εποχή , η περίοδος, krtayuaga κατά την οποία 

οι άνθρωποι ήταν ηθικοί και ευτυχισμενοί. Πίστευαν σε έναν θεό. Μετά όμως αμάρτησαν .Είναι 

γνωστή η άποψη σύμφωνα με τις Βέδες ότι ο θεός του πυρός και του ήλιου Agniνα γίνει άνθρωπος 

από μια παρθένο για να σώσει τον κόσμο .Επίσης στην Markandeyapurana περιέχεται ο μύθος για 

τον σοφό βασιλιά vispascit που κατέρχεται στον Άδη ,επειδή θέλει να σώσει τους αμαρτωλούς 

.Κατά τα κείμενα του Ινδικού Βουδισμού ,ο ιστορικός Βούδας ,που έδρασε κατά τα τέλη του 5ου πΧ 

αιώνος ,απέκρουσε κατηγορηματικά ισχυρισμούς οπαδών του ότι τάχα δεν θα  υπάρξει στο 

μέλλον διδασκαλία μεγαλύτερη απ’ την δική του .Έλεγε μάλιστα ότι μετά από 500 χρόνια θα 

χρεοκοπήσει η διδασκαλία Του .Επειδή προαισθανόταν ότι όταν έρθει ο Χριστός ,ακριβώς μετά 

από 500 χρόνια ,θα λάμψει το φώς της αλήθειας. 

Στην Ινδία τον περίμεναν να επαναφέρει τους ανθρώπους στην χρυσή εποχή .Στην θρησκεία του 

Ινδουϊσμού και στο ιερό βιβλίο της Μπαχαμπανταγκιτα τονίζεται η ανάγκη ενσάρκωσης του 

Ύψιστου θεού (Βίσνου) για να σωθεί το ανθρώπινο γένος. Το όνομα του θα είναι στιγματολύτης 

,δηλαδή αυτός που θα λύσει όλα τα κακά και θα εξαφανίσει τα στίγματα της αμαρτίας .Αυτός θα 

είναι μονογενής γιός του Βισνού.Το πρόσωπο και τα ρούχα του θα αστράφτουν σαν τον ήλιο. Ο 

Βίσνου και ο γιός του θα προετοιμάσουν την συντέλεια του κόσμου. 
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ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

Μεσσιανικές προσδοκίες από τον 6ο αι π.Χ στο βιβλίο του Lieh-tsze (440-370 πΧ) , όπου καλείται 

άγιος από την Δύση (Lum-yu 7.25). Ο  Κομφούκιος τον επονομάζει θεάνθρωπο .  Ο θεάνθρωπος θα 

έχει πριν γεννηθεί την σώζουσα γνώση (lum-yu 16,9)θα σώσει όλη αυτή την ανθρωπότητα ,θα 

κυβερνήσει τον κόσμο με δύναμη και θα πετύχει την επιστροφή των ανθρώπων στο Αγαθό ,στο 

διάστημα μια γενίας (lum-yu 13.12) κατά τον σοφό Μένκιο ο άγιος αναμένεται να εκδηλώσει θείες 

δυνάμεις ως θεός (MenziusB.25), ενώ συγρόνως θα είναι και άνθρωπος (MenziusA,2)  

Στο Liki,κινέζικο λατρευτικό κείμενο ,γίνεται λόγος για τον ήρωα που αποτελεί καθολικό δάσκαλο, 

κυριάρχο αλήθειας και ονομάζεται κιουν-τσεου (ποιμένας ,άρχοντας). 

Στην κίνα από τον 6ο αι πΧ περίμεναν τον << ‘Αγιο από την Δύση>> .Τον ονόμαζαν <<ποιμένα και  

άρχοντα>>, συμφιλιωτή του ουρανού με την γή. 

ο ιδρυτής του Κομφουκιανισμού (κινεζική θρησκεία) είπε: << Αν ερχόταν στη γή απ’ τον ουρανό 

ένας Σωτήρας να ενώσει θεό και άνθρωπο,οι άνθρωποι τότε θα επέστρεφαν στο καλό. 

Σε ένα λατρευτικό κείμενο το Λι-κι γράφεται << ο Άγιος που περιμενούμε είναι ενωμένος με τον 

Ύψιστο θεό,γι’ αυτό και θα ονομάζεται ουρανάνθρωπος.Η φανέρωση του στην γή θα γίνει όταν η 

ανθρωπότητα φτάσει στο πυκνότερο σκοτάδι .Τότε θα παρουσιαστεί ο Άγιος του θεού στον κόσμο 

.Οι άνθρωποι θα τον μαστιγώσουν. Πριν γεννηθεί θα έχει την γνώση με την οποία θα σώσει τους 

ανθρώπους . 

Κομφούκιος: Εις τα «Ηθικά» του αναφέρει : «Εγώ ο Κομφούκιος άκουσα λεγόμενο ότι στις δυτικές 

χώρες θα εμφανισθεί άγιος άνθρωπος που θα επιτελέσει απειρία αγίων έργων και που θα είναι 

απεσταλμένος εξ ουρανού και ότι θα εξουσιάσει όλη την γη» 

Στο τελετουργικό κείμενο των Κινέζων Μένγη-Τι 

αναφέρεται ότι: «Περιμένουμε εκείνον τον Άγιο 

που θα μας στείλει ο Θεός… Εκείνοι που 

βρίσκονται μακριά τον νοσταλγούν, κείνοι που 

βρίσκονται κοντά του δεν νιώθουν κόπωση». 

Σύμφωνα με ένα άλλο τελετουργικό, το Λι- Κι, ο 

Θεάνθρωπος «θα πληγωθεί, θα μαστιγωθεί, αντί 

γι’ αυτόν θα αφήσουν ελεύθερους τους 

κακοποιούς». Όμως «οι λαοί τον περιμένουν, όπως 

τα μαραμένα φυτά τη δροσιά». 
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Ο Χριστός ως ποιμένας και άρχοντας Ο Βούδας είχε πει: «Μετά από πεντακόσια 

χρόνια θα χρεοκοπήσει η διδασκαλία μου». Ο 

Βούδας έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. 

Περσία 

Με την γέννηση του Saoshyant αρχίζουν οι έσχατοι καιροί. Με την αρχηγία του Saoshyant θα 
αναστηθούν οι νεκροί. Όλοι οι άνθρωποι θα περάσουν μέσα από πύρινο ποτάμι. Αυτό το πυρ καίει 
μόνο τις κακίες. Εκεί θα καεί ο Θεός του κακού Αριμάν και οι δαίμονες. Οι άνθρωποι που θα 
επιβιώσουν από την δοκιμασία θα κατοικήσουν σε μία καινούργια γη, σύμφωνα με τον 
Ζωροαστρισμό. Αργότερα οι Πέρσες πίστεψαν ότι ο Saoshyant είναι ο Θεός του φωτός Μίθρας, 
μεσίτης μεταξύ του Θεού του Αγαθού Ahura Mazda και των ανθρώπων. Ο Μίθρα πίστευαν ότι 
γεννήθηκε από παρθένο, που κατοικούσε στην ανατολή, για να λυτρώσει τον κόσμο. Στην Περσία 
έλεγαν ότι έδωσε στους ανθρώπους τα μέσα να νικήσουν το κακό. Θα αναστήσει νεκρούς και θα 
κρίνει τους ανθρώπους.  

Από εκεί έφευγαν για προορισμούς της 
Μακεδονίας, της υπόλοιπης Ελλάδας, της 
Ρώμης μέχρι και την Αίγυπτο και την Περσία, 
κοσμώντας παλάτια, τάφους επιφανών και 
σπουδαία κτίρια. 
Όπως δείχνουν τα ιερά τους κείμενα «Ζενδ 
Αβέστα» οι Ιρανοί ανέμεναν ένα Θεάνθρωπο 
Σωτήρα και την εμφάνισή του θα ανήγγελε 
ένα αστέρι, που θα ξεχώριζε από όλα τα άλλα. 

Ο Σωτήρας αυτός θα είναι ο τελικός κριτής των ανθρώπων κατά τη συντέλεια του κόσμου. 
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Νεκρόπολη της Μικράς Ασίας 

Ρωμαίοι 

Σενέκας ( Λd Lucilium Epist. 11-8) αναφέρει <<έχομεν ανάγκην Ενός Τινός σύμφωνα με τον όποιο 
να διαμορφωθεί ο χαρακτήρας μας>>. Η σπουδαιότερη εμφανής μεσσιανική προφητεία βρίσκεται 
στην Α' Εκλογή του Βιργιλίου στίχοι 15 και 50. 
<<Εκείνος τον Θεό που είναι η Ζωή θα δεχθεί μέσα του και θα τον δουν οι Θεοί και οι ήρωες. 
Αυτός θα ειρηνεύσει την οικουμένη κυβερνώντας την με τις αρχαίες αρετές>>.στ. 15 . Ο Κικέρων 
έχων υπ’ όψιν του τους αρχαίους σιβυλλικούς χρησμούς προβλέπει μια εποχή κατά την οποία θα 
κυβερνά ο Θεός, ως Θεάνθρωπος. 

<<Έλα αξιότιμε,πολύτιμε απόγονε Θεών γιέ του Διός ! Δες με συγκατάβαση τον κόσμο που 
κλονίζεται από το βάρος. Όλα σκιρτούν μπροστά στον επερχόμενο αιώνα!>>. στ. 50  
Ο Οράτιος ( Carminum I 2,25-32 ) απευθύνει έκκληση στον Απόλλωνα. 

<<Ποιόν από τους Θεούς να επικαλεσθεί ο λαός την ώρα που καταρρέει η αυτοκρατορία ... Έλα 
Απόλλωνα περιβεβλημένος νεφέλη>>. 
Στη Ρώμη ο ποιητής Βιργίλιος : << ένα θαυμαστό παιδί θα φέρει τον χρυσό αιώνα>>. 

Το αρχαίο λιμάνι της Όστια στην Ιταλία είναι ο τρίτος στην σειρά σε επισκεψιμότητα 
αρχαιολογικός χώρος στην Ιταλία, μετά το Κολοσσαίο και την Πομπηία, και όχι άδικα καθώς ήταν 
το μεγαλύτερο λιμάνι κατα την αυτοκρατορική περίοδο της ρωμαϊκής ιστορίας και στο οποίο ο 
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επισκέπτης μπορεί να δει την ποικιλομορφία του χαρακτήρα της αυτοκρατορίας και επίσης τις 
διαφορετικές πεποιθήσεις των κατοίκων της. 

Ο επικός ποιητής Βιργίλιος (70-19 π.Χ.) γράφει το 41 π.Χ. στην Δ’ εκλογή του: «έφθασε ήδη το 
τέλος της εποχής των χρησμών της Κυμαίας Σιβύλλας. Πρόκειται να αρχίσει μια νέα περίοδος 
παγκόσμιας τάξης. Το Παρθενικό Άστρο θα αναλάμψει σύντομα και γρήγορα φθάνει η επάνοδος 

της αρχικής βασιλείας του υψίστου Θεού. Όπου 
να ‘ναι νέα χρυσή γενιά στέλνεται από επάνω, τα 
ουράνια ύψη, στη γη. Συ, λοιπόν, φωτεινή 
επιλόχια θεά, προστάτευσε τη Μητέρα, την ώρα 
που θα γεννιέται το Βρέφος, με το οποίο θα λήξει 
η πριν σιδερένια γενιά, για πρώτη φορά, και νέα 
γενιά θα ανατείλει σε όλο τον κόσμο. Άρχισε πια 
να βασιλεύει, ο πάμφωτος ένας Θεός… Έλα 
λοιπόν, πολύτιμε Υιέ του Θεού, Μεγάλε Υιέ του 
Υψίστου, σύντομα φθάνει η εποχή! Ρίξε το 
βλέμμα σου στην ανθρωπότητα, που κλονίζεται 
από το βάρος της δυστυχίας που την κύρτωσε και 

σε όλη τη γη και τις εκτάσεις της θάλασσας και στο βαθύ ουρανό. Ρίξε το βλέμμα σου και δες πως 
τα πάντα σκιρτούν για την εποχή που σε λίγο φθάνει!» (στίχος 15 «Εκείνος τον Θεόν την Ζωήν θα 
εισδεχθεύ» 

Κατά τους ιστορικούς Σουϊδα και Κάλλιστο, ο πρώτος αυτοκράτορας της Ρώμης Οκταβιανός 
Αύγουστος ρωτώντας το μαντείο των Δελφών (για το μέλλον της βασιλείας του), πήρε την 
απάντηση: «Ένα εβραιόπουλο (παις Εβραίων) με διατάζει (κέλλεταί μοι) να εγκαταλείψω τον ναό 
και να ξανακατέβω στον Άδη. Φύγε λοιπόν σιωπώντας από τους βωμούς μου». Εξαιτίας αυτής της 
απάντησης ο Οκταβιανός έχτισε στο Καπιτώλιο τον μεγαλύτερο βωμό και τον αφιέρωσε στον «Θεό 
που γεννήθηκε πρώτος». 

Ο Μέγας Κωνσταντίνος κατά την Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας σε λόγο τον οποίο απηύθυνε 
προς «τον σύλλογο των αγίων», δηλαδή προς τους Αγίους Πατέρες της Α’ Οικουμενικής Συνόδου, 
αναφέρθηκε στην Δ’ εκλογή του Βιργιλίου και την ερμήνευσε ως μεσσιανική πρόρρηση. 

Κικέρων Βιργίλιος 
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 Αίγυπτος 

Στις προχριστιανικές θρησκείες και στις μυθολογίες τους βρίσκουμε προτυπώσεις του ερχομού του 

Χριστού. Υπάρχει ο σπερματικός λόγος που οδηγεί σε ατελείς συλλήψεις της Θεότητας. 

Το ανθρώπινο συλλογικό ασυνείδητο δέχεται τον Τριαδικό Θεό, ατελώς και συνεσκιασμένα, ως 

τριάδες Θεοτήτων. Στην Αιγυπτιακή Μυθολογία δεν υπάρχουν θεοί οποιασδήποτε τάξεως και αν 

είναι, που να μην αποτελούν τριάδα (πατέρα,μητέρα,υιόν). Τα τρία δε αυτά πρόσωπα, 

αδιαχώριστα, απορροφούμενα το εν εντός του άλλου, σχηματίζουν ένα θεό. 

Το ανθρώπινο υποσυνείδητο συλλαμβάνει τον ένα Θεό. Γιάτι εάν δεν υπάρχει ο ένας δεν υπάρχει 

κανένας! Αλλά εκφράζει αυτή τη βεβαιότητα μέσα από μονοθειστικές λατρείες. Όπως για 

παράδειγμα η λατρεία της μητέρας θεάς ή η λατρεία του Θεού Ήλιου ή ακόμη η λατρεία του 

Όφεως. 

Υπάρχει όμως η παγκόσμια προσδοκίας Θεανθρώπου λυτρωτή, λόγω της πανανθρώπινης 

νοσταλγίας του απολεσθέντος παραδείσου. 

Το συλλογικό ασυνείδητο του ανθρώπινου γένους δεν λησμόνησε την χρυσή εποχή, την οποία 

έζησε, στον προπτωτικό γήινο κόσμο. 

 Πυραμίδες 

Στον αιγυπτιακό μύθο περί Ώρου φαίνεται ξεκάθαρα η προσδοκία του λαού της Αιγύπτου για την 

έλευση του Σωτήρα. Ο Ώρος νικά τον δράκοντα και επαναφέρει την ευτυχία και την ειρήνη. Ο 

Ώρος, ο θεός του ορίζοντος, πολέμησε τον θεό του κακού, Σεθ. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους 

οι θεοί των αιγυπτίων εξομοιώθηκαν με τους θεούς των Ελλήνων. Έτσι ο Άμμων (θεός ουρανός) 

έγινε Ζεύς. Ο Ώρος γίνεται Απόλλων. Ο Όσιρις, θεός του κάτω κόσμου γίνεται Διόνυσος. Η Αθώρ 

γίνεται Αφροδίτη. 
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Η θεά Αθώρ   Πυραμίδα του Χέοπα (Γκίζα, Αίγυπτος) 

Βαβυλώνιοι (Μεσοποταμία-Ιράκ) 

Πίστευαν όπως -δείχνουν πολλοί χρησμοί- ότι σε δυτική χώρα, θα εμφανιστεί ένας Θεός ως 

άνθρωπος. Θα είναι μεγάλος βασιλιάς. 

~Θα κυριαρχίσει. 

~Θα φέρει δικαιοσύνη και χαρά. 

Άλλωστε οι τρεις μάγοι της Ευαγγελικής διήγησης ήταν Βαβυλώνιοι ιερείς-αστρολόγοι. 

Ένας από τους αρχαίους μάντεις, ο Βαλαάμ, υιός του Βεώρ, περί το 1500 π.Χ. προφήτευσε ότι ένα 

λαμπρό αστέρι θα αναγγείλει τη γέννηση ενός μεγάλου βασιλέα. 

 Τα ερείπια της Βαβυλώνας  Ο ναός της Ίσιδας 

Στη σημερινή Ιορδανία βρίσκεται ο Ελληνιστικός ναός της Ίσιδας τύχης, ύψους 38,77 μέτρων και 

πλάτους 24,90 μέτρων. Πιθανό να χτίστηκε το 85 π.Χ. από τον Αρέτα Δ’. Στο τέλος ενός 



22 

 

εντυπωσιακού πέτρινου φαραγγιού ξεπροβάλει ο ναός της Πέτρας που βρίσκεται στην Αραβία. 

Λατρευόταν ο Διόνυσος ή Όστρις. Διόνυσος, ο θεός των αγροτών και του κάτω κόσμου. Συμβολίζει 

το φωτεινό ουράνιο στοιχείο του ανθρώπου, την ψυχή ως Διόνυσος Ζαγρέας (κυνηγός ψυχών). 

Σουμέριοι 

Ο θεός Ενλίλ, που διοικούσε τις θύελλες και τις τρικυμίες, με το όνομα Ελ (= Κύριος), γίνεται ο 

προστάτης της ανθρωπότητας που ελευθερώνει τον άνθρωπο από έναν τερατώδη δράκοντα 

(Τιαμάτ). Αργότερα ταυτίστηκε με τον Μαρντούκ, τον σπουδαιότερο θεό της Βαβυλώνας. 

 

 

Το αναστηλωμένο Ζιγκουράτ της Ουρ 

Οι θεοί Ανού- Ενλίλ- Έα, αποτελούν την ύψιστη Τριάδα των Θεών των Σουμερίων. Ο Ανού είναι 

πατέρας των Θεών, κύριος του Ουρανού. Ο Ενλίλ, θεός του ανέμου. Ο Έα, κύριος της γης και των 

υδάτων. 
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Οι Θεοί των Χαλδαίων 

Ιουδαϊσμός και Ιησούς Χριστός 

Ισραηλίτες και η προσδοκία του Μεσσία 

Στον Ισραηλιτικό λαό, η προσδοκία του Σωτήρα ,του Μεσσία, είναι διαρκής και έντονη. Από το 

Πρωτευαγγέλιο, την υπόσχεση δηλαδή του Θεού πώς ένας απόγονος της γυναίκας που θα 

γεννηθεί παρθενικά από αυτήν θα εξουδετερώσει τον διάβολο, ως τον Ιωάννη τον Πρόδρομο τον 

Βαπτιστή, υπάρχει ένα ολόκληρο πλήθος μαρτυριών, που δείχνουν την αναμονή αυτή του 

Λυτρωτή (κυρίως Ψαλμοί και προφητείες) και που φθάνουν ως και λεπτομέρειες ακόμα (τρόπο, 

χρόνο, τόπο).   

Ψαλμοί και προφητείες για τον ερχομό του Χριστού 

Πιο καθαρά η πίστη στον ερχομό του Χριστού εκφράστηκε από 

τους θεόπνευστους προφήτες της Π. Διαθήκης. 

Ο προφήτης Μιχαίας προφήτευσε ότι ο λυτρωτής του κόσμου θα 

γεννηθεί   στην Βηθλεέμ. 

Μιχαίας 5 «καί σύ, Βηθλεέμ, οἶκος τοῦ Ἐφραθά, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ 

εἶναι ἐν χιλιάσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ μοι ἐξελεύσεται τοῦ εἶναι εἰς 

ἄρχοντα ἐν τῷ Ἰσραήλ, καὶ αἱ ἔξοδοι αὐτοῦ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἐξ ἡμερῶν 

αἰῶνος» 
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 Ο προφήτης Ζαχαρίας ότι θα προδωθεί για τριάντα αργύρια, αυτός που θα εισέλθει στα 

Ιεροσόλυμα πάνω σε γαιδουράκι, πράος και ειρηνικός. Ο ίδιος προφήτης στο τέταρτο όραμα που 

είδε αναφέρεται στον αρχιερέα που είδε. Το όνομα του αρχιερέα ήταν Ιησούς και είδε να του 

φορούν οι άγγελοι αρχιερατικά ενδύματα και μίτρα στο κεφάλι. Και έμαθε ότι αυτός θα 

επισκεφτεί το όρος των Ελαιών. 

 Ζαχαρίας 3,1 «καί ἔδειξέ μοι Κύριος Ἰησοῦν, τὸν ἱερέα τὸν 

μέγαν, ἑστῶτα πρὸ προσώπου ἀγγέλου Κυρίου» ( ο αρχιερέας 

Ιησούς, γυιός του Ιωσεδέκ, προεικονίζει τον Ιησού Χριστό.) 

   Ζαχαρίας 6,12 «καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν· τάδε λέγει Κύριος 

παντοκράτωρ· ἰδοὺ ἀνήρ, ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ, καὶ 

ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ, καὶ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον 

Κυρίου» 

   Ζαχαρίας 9 «Χαῖρε σφόδρα, θύγατερ Σιών· κήρυσσε, θύγατερ Ἱερουσαλήμ· ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς σου 

ἔρχεταί σοι, δίκαιος καὶ σῴζων αὐτός, πραυς καὶ ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον.» 

   Ζαχαρίας 2,14-15 «τέρπου καὶ εὐφραίνου, θύγατερ Σιών, διότι ἰδοὺ ἐγὼ ἔρχομαι καὶ 

κατασκηνώσω ἐν μέσῳ σου, λέγει Κύριος.  Καὶ καταφεύξονται ἔθνη πολλὰ ἐπὶ τὸν Κύριον ἐν τῇ 

ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαὸν καὶ κατασκηνώσουσιν ἐν μέσῳ σου, καὶ ἐπιγνώσῃ ὅτι 

Κύριος παντοκράτωρ ἐξαπέσταλκέ με πρός σε» 

 Ο προφήτης Ιερεμίας αναφέρει ότι ο Μεσσίας του κόσμου σαν 

άκακο αρνί θα θυσιαστεί. Οι εχθροί του θα βάλουν στον άρτο του 

(σώμα του) ξύλο για να τον εξοντώσουν. Αυτός όμως θα κρίνει με 

δικαιοσύνη.  

 Ιερεμίας ΛΗ,31  «ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ Κύριος, καὶ διαθήσομαι 

διαθήκην καινήν» 

  34  «ὅτι πάντες εἰδήσουσί με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου 

αὐτῶν» 

ΙΑ,19 «ἐπ' ἐμὲ ἐλογίσαντο λογισμὸν πονηρὸν λέγοντες· δεῦτε καὶ ἐμβάλωμεν ξύλον εἰς τὸν ἄρτον 

αὐτοῦ» 
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Ιερεμίας 7,11 «μὴ σπήλαιον λῃστῶν ὁ οἶκός μου» (μήπως για εσάς ο ναός μου έγινε σπήλαιο 

ληστών) 

Ιερεμίας 11,19    «ἐγὼ δὲ ὡς ἀρνίον ἄκακον 

ἀγόμενον τοῦ θύεσθαι οὐκ ἔγνων· ἐπ᾿ ἐμὲ ἐλογίσαντο 

λογισμὸν πονηρὸν λέγοντες· δεῦτε καὶ ἐμβάλωμεν 

ξύλον εἰς τὸν ἄρτον αὐτοῦ καὶ ἐκτρίψωμεν αὐτὸν ἀπὸ 

γῆς ζώντων, καὶ τὸ ὄνομα αὐτοῦ οὐ μὴ μνησθῇ 

οὐκέτι.» (Εγώ δε ως άκακο αρνί, που οδηγείται προς 

θυσία, δεν γνώριζα, που οδηγούμαι. Οι εχθροί μου 

σκέφθηκαν και πήραν πονηρές αποφάσεις εναντίον 

μου λέγοντες· ελάτε, ας βάλουμε στον άρτο αυτού δηλητηριώδες βότανο, δια να τον εξοντώσουμε 

από την χώρα των ζώντων ανθρώπων και έτσι το όνομά του κανείς πλέον δεν θα το θυμηθεί.) 

Ιερεμίας ΛΗ,31 « ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ Κύριος, καὶ διαθήσομαι τῷ οἴκῳ Ἰσραὴλ καὶ τῷ οἴκῳ 

Ἰούδα διαθήκην καινήν» 

Ιερεμίας ΛΗ,34 « ὅτι πάντες εἰδήσουσί με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν ἕως μεγάλου αὐτῶν, ὅτι ἵλεως 

ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ 

μνησθῶ ἔτι. » 

(Έρχονται ευτυχισμένες μέρες, λέει ο Κύριος και θα συνάψω με 

τους Ισραηλίτες και τους Ιουδαίους καινούργια διαθήκη…γιατί 

όλοι θα με γνωρίσουν από τον μικρό έως τον μεγάλο, επειδή 

γεμάτος έλεος θα τους συγχωρήσω και θα διαγράψω τις 

αμαρτίες τους.) 

 Ο προφήτης Ιεζεκιήλ λέει ότι ο Θεός θα έρθει στους 

ανθρώπους και θα τον ακούσουν, θα τον γνωρίσουν και θα 

συνάψει μαζί τους την Καινή Διαθήκη που θα είναι αιώνια. Ο Θεός λέει ο προφήτης θα έλθει στον 

κόσμο μέσα από μια κλειστή πόρτα, που θα παραμείνει πάντα κλειστή. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι 

ενοεί την Παρθένο Μαρία, την μητέρα του Χριστού που παρέμεινε αγνή (κλειστή) ακόμη και μετά 

την γέννηση του Κυρίου Ιησού και πάντα.       
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Ιεζεκιήλ ΜΔ «ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται, καὶ οὐδεὶς μὴ διέλθῃ δι' αὐτῆς, 

ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ εἰσελεύσεται δι' αὐτῆς, καὶ ἔσται κεκλεισμένη» 

Ο Δαβίδ στους ψαλμούς του προφητεύει ότι ο λυτρωτής θα είναι 

απόγονός του, Θεός του και Αιώνιος Αρχιερέας. Ότι θα μοιράσουν τα 

ρούχα του και για τον χιτώνα του θα ρίξουν κλήρο, θα υποστεί 

βάσανα (όταν πεινάσει θα του δώσουν χολή , όταν διψάσει ξίδι). 

Αλλά θα καθίσει στα δεξιά του Θεού και θα κρίνει τον κόσμο. 

Ψαλμός 109    «Είπεν  ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου» 

Ψαλμός 21      «ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδας» 

Ψαλμός 95      « πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια» 

Ψαλμός 109,1 «Είπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου· κάθου ἐκ δεξιῶν μου, 

ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου»   

(Είπε ο Θεός μου στον Μεσσία: Κάθησε στα δεξιά μου και εγώ θα τοποθετήσω κάτω από την 

εξουσία σου τους εχθρούς σου.)    

Στίχος 3 «ἐκ γαστρὸς πρὸ ἑωσφόρου ἐγέννησά σε»  (Από την ουσία μου προαιώνια σε έχω 

γεννήσει)   

Στίχος 4 «σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ»  (Είσαι ο αιώνιος Αρχιερέας, 

προεικονιζόσουν με τον  Μελχισεδέκ   τον ιερέα της Ιερουσαλήμ. Ο Μελχισεδέκ πρόσφερε οίνο και 

άρτο ως θυσία έκ μέρους του Θεού στον Αβραάμ, γεννάρχη των Εβραίων.)  
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  Στίχος 113,24 «ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ τῷ Κυρίῳ » 

   Στίχος 117,22 Προφητεία για την Εκκλησία του Χριστού 

    «λίθον, ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς 

κεφαλὴν γωνίας» (πέτρα που περιφρόνησαν οι χτίστες, έγινε θεμέλιος 

λίθος του οικοδομήματος). 

  

Ψαλμός 68,10 «ὅτι ὁ ζῆλος τοῦ οἴκου σου κατέφαγέ με, καὶ οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σε 

ἐπέπεσον ἐπ᾿ ἐμέ» (ο φλογερός ζήλος για τον ναό σου με έχει καταφλέξει, οι ύβρεις των ασεβών 

πέφτουν βαριές επάνω μου)       

 Ψαλμός 68,22  « καὶ ἔδωκαν εἰς τὸ βρῶμά μου χολὴν καὶ εἰς τὴν δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος 

»(όταν πείνασα αντί για φαγητό μου έδωσαν χολή και όταν δίψασα μου έδωσαν να πιώ ξύδι)                              

Ο Χριστός και ο Πιλάτος 

Ψαλμός 71   « 6 καταβήσεται ὡς ὑετὸς ἐπὶ πόκον καὶ ὡσεὶ σταγὼν ἡ 

στάζουσα ἐπὶ τὴν γῆν. 7 ἀνατελεῖ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ δικαιοσύνη 

καὶ πλῆθος εἰρήνης, ἕως οὗ ἀνταναιρεθῇ ἡ σελήνη»( θα κατέβει 

αθόρυβα σαν την βροχή που πέφτει πάνω σε μάλλινα νήματα.Θα 

ανατείλλει η τέλεια δικαιοσύνη και η απόλυτη ειρήνη μέχρι να 

καταστραφεί το φεγγάρι) 

Ψαλμός 71,17 «ἔσται τὸ ὄνομα αὐτοῦ εὐλογημένον εἰς τοὺς αἰῶνας, πρὸ τοῦ ἡλίου διαμένει τὸ 

ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν αὐτῷ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, πάντα τὰ ἔθνη μακαριοῦσιν 

αὐτόν» ( θα γίνει το όνομά του ένδοξο σε όλες τις εποχές. Άσβεστο περισσότερο από τον ήλιο. Θα 

απολαύσουν τις ευλογίες του Θεού όλα τα έθνη μακαρίζοντάς τον) 

Ψαλμός 21,16-19 «ἐξηράνθη ὡσεὶ ὄστρακον ἡ ἰσχύς μου, καὶ ἡ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ 

λάρυγγί μου, καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές με. 

 ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί, συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με, ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ 

πόδας. ἐξηρίθμησαν πάντα τὰ ὀστᾶ μου, αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν με. διεμερίσαντο τὰ 

ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον.» 
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Ψαλμός ριζ  «παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν.» (αυτή η 

πνευματική οικοδομή (η Εκκλησία) οικοδομήθηκε από τον Θεό και για αυτό είναι αξιοθαύμαστη) 

Ο προφήτης Ησαίας ότι θα μαστιγωθεί, θα 

ραπιστεί, θα τον φτύσουν και αυτός θα σωπαίνει. Η 

μητέρα του λυτρωτή θα είναι παρθένος, θα είναι ο 

Θεός αναμεσά μας. Θα ξεκινήσει την διδασκαλία 

του από την Γαλιλαία. Θα είναι δυνατός Θεός, θα 

θεραπεύει τυφλούς, κωφάλαλους,κουτσούς.       

 Ησαίας Ζ,14   «Ιδού η Παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν» 

    Ησαίας Θ,6    «ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν»   «Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ 

τοῦ μέλλοντος αἰῶνος» 

 Ησαίας ΛΕ,2   «ὁ λαός μου ὄψεται τὴν δόξαν Κυρίου» 

 Ησαίας ΛΕ,4   «τότε ἀνοιχθήσονται ὀφθαλμοὶ τυφλῶν, καὶ ὦτα κωφῶν  ἀκούσονται» 

 Ησαίας ΜΒ,1 «ΙΑΚΩΒ ὁ παῖς μου, ἀντιλήψομαι» 

 ΜΒ,6 «ἔδωκά σε εἰς διαθήκην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν» 

 ΝΓ,5 «αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν» 

 6 «πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν  καὶ Κύριος παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις 

ἡμῶν» 

 7 «ὡς ἀμνὸς  ἄφωνος» 

       8 «τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν 

ἀνομιῶν τοῦ λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον» 

 9 «ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» 

 10  «καὶ Κύριος βούλεται καθαρίσαι αὐτὸν ἀπὸ τῆς πληγῆς» 
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Ναούμ Α3« Κύριος μακρόθυμος, καὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ, καὶ ἀθῷον οὐκ ἀθῳώσει Κύριος. ἐν 

συντελείᾳ καὶ ἐν συσσεισμῷ ἡ ὁδὸς αὐτοῦ, καὶ νεφέλαι κονιορτὸς ποδῶν αὐτοῦ. »(Και στον αθώο 

ο Κύριος βρίσκει κάποια ενοχή). 

Ησαΐας 42,4 « ἀναλάμψει καὶ οὐ θραυσθήσεται, ἕως ἄν θῇ ἐπὶ τῆς γῆς κρίσιν· καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι 

αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν» (θα αναλάμψει και δεν θα συντριβεί. Θα εγκαταστήσει στη γη την 

σώζουσα αλήθεια. Στο ονομά του θα στηρίξουν τις ελπίδες τους πολλά έθνη.) 

Ησαΐας 42,6 «Εγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ἐκάλεσά σε ἐν δικαιοσύνῃ καὶ κρατήσω τῆς χειρός σου καὶ 

ἐνισχύσω σε καὶ ἔδωκά σε εἰς διαθήκην γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν» (Εγώ, ο Κυριος και Θεός, σε 

κάλεσα να φέρεις δικαιοσύνη· θα σε κρατήσω από το χέρι σου, θα σε ενισχύσω, θα σου δώσω νέα 

διαθήκη δια το γένος των ανθρώπων, φως των εθνών.) 

Ησαΐας 42,7«ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς τυφλῶν, ἐξαγαγεῖν ἐκ δεσμῶν δεδεμένους καὶ ἐξ οἴκου φυλακῆς 

καθημένους ἐν σκότει » (για να ανοίξεις την διάνοια των τυφλωμένων, να ελευθερώσεις τους 

δεμένους στην αμαρτία.) 
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Ησαΐας 49,7-8 «ἁγιάσατε τὸν φαυλίζοντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ, τὸν βδελυσσόμενον ὑπὸ τῶν ἐθνῶν 

τῶν δούλων τῶν ἀρχόντων· βασιλεῖς ὄψονται αὐτὸν καὶ ἀναστήσονται, ἄρχοντες καὶ 

προσκυνήσουσιν αὐτῷ ἕνεκεν Κυρίου· ὅτι πιστός ἐστιν ὁ ἅγιος Ἰσραήλ, καὶ ἐξελεξάμην σε», 

«οὕτως λέγει Κύριος· καιρῷ δεκτῷ ἐπήκουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι καὶ 

ἔπλασά σε καὶ ἔδωκά σε εἰς διαθήκην ἐθνῶν τοῦ καταστῆσαι τὴν γῆν καὶ κληρονομῆσαι 

κληρονομίας ἐρήμους» 

(Αυτά λέγει ο Κυριος, ο λυτρωτής και ελευθερωτής σου, ο Θεός του Ισραηλιτικού λαού· Ως άγιο 

τιμήσατε και δοξάσατε αυτόν, ο οποίος καταφρονεί και παραδίδει στο θάνατο την ζωή του. Αυτόν, 

τον οποίον βδελύσσονται τα αμαρτωλά έθνη, οι δούλοι των αρχόντων. Βασιλείς όμως θα τον δουν 

και θα εγερθούν μετά σεβασμού ενώπιόν του και άρχοντες, οι οποίοι και θα τον προσκυνήσουν 

ένεκεν Κυρίου του Θεού, διότι ο άγιος Θεός του Ισραηλιτικού λαού, είναι κατά πάντα αληθής και 

αξιόπιστος εις τας υποσχέσεις του. Και εγώ ο Κυριος σε εξέλεξα. 

(Σε κατάλληλο και ευπρόσδεκτο καιρό εγώ άκουσα την προσευχή σου, εις ημέρα σωτηρίας σε 

βοήθησα. Εγώ σε έπλασα. Σου έδωσα  ως νέα διαθήκη μετά των εθνών, για να αποκαταστήσεις 

τους ανθρώπους της γης, και να απόκτησης ως δική σου μόνιμο ιδιοκτησία τους έως τώρα 

ερήμους από χάρη Θεού λαούς). 

Ησαΐας 7,14-16 « ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει, καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ 

Ἐμμανουήλ , βούτυρον καὶ μέλι φάγεται· πρὶν ἢ γνῶναι αὐτὸν ἢ προελέσθαι πονηρά, ἐκλέξεται τὸ 

ἀγαθόν·διότι πρὶν ἢ γνῶναι τὸ παιδίον ἀγαθὸν ἢ κακόν, ἀπειθεῖ πονηρίᾳ» 
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Ησαΐας 9,6 «ὅτι παιδίον ἐγενήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου 

αὐτοῦ, καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελός, θαυμαστὸς σύμβουλος, Θεὸς 

ἰσχυρός, ἐξουσιαστής, ἄρχων εἰρήνης, πατὴρ τοῦ μέλλοντος αἰῶνος·» 

Ησαΐας 11,1-2 «Καὶ ἐξελεύσεται ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί, καὶ ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης ἀναβήσεται.  

καὶ ἀναπαύσεται ἐπ᾿ αὐτὸν πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς καὶ 

ἰσχύος, πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας·» 

Ησαΐας 11,5 «καὶ ἔσται δικαιοσύνῃ ἐζωσμένος τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἀληθείᾳ εἰλημένος τὰς 

πλευράς.» (Θα είναι ζωσμένος με δικαιοσύνη και καλυμμένος με αλήθεια). 

Ησαΐας 11,10 «καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, ἐπ᾿ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσι » 

 Ησαΐας 55 3,4 «καὶ διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην αἰώνιον. ἰδοὺ μαρτύριον ἐν ἔθνεσιν ἔδωκα αὐτόν, 

ἄρχοντα καὶ προστάσσοντα ἔθνεσιν.» (Θα κάνω μαζί σας νέα διαθήκη αιώνια. Ιδού Αυτόν που 

υποσχέθηκα στον Δαβίδ τον δίνω άρχοντα και φέρνει εντολές στα έθνη.) 

Ησαΐας 55,5 «ἰδοὺ ἔθνη, ἃ οὐκ οἴδασί σε, ἐπικαλέσονταί σε, καὶ λαοί, οἳ οὐκ ἐπίστανταί σε, ἐπὶ σὲ 

καταφεύξονται ἕνεκεν Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου, τοῦ 

ἁγίου Ἰσραήλ, ὅτι ἐδόξασέ σε» (Τα έθνη θα Σε 

επικαλούνται με πίστη. Οι λαοί θα καταφεύγουν σε 

Εσένα, γιατί ο Θεός Σε δοξάζει.) 

 

 

 

    

 

 

Ησαΐας 50,6 «τὸν νῶτόν μου ἔδωκα εἰς μάστιγας, τὰς δὲ σιαγόνας μου εἰς ῥαπίσματα, τὸ δὲ 

πρόσωπόν μου οὐκ ἀπέστρεψα ἀπὸ αἰσχύνης ἐμπτυσμάτων·» (έδωσα την πλάτη μου σε 
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μαστιγώσεις, το σαγόνι μου σε χτυπήματα, το πρόσωπό μου δεν το εμπόδισα από την ντροπή του 

να με φτύνουν. 

Ησαΐας 53,4-8 «οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ περὶ ἡμῶν 

ὀδυνᾶται, καὶ ἡμεῖς ἐλογισάμεθα αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν 

πληγῇ ὑπὸ Θεοῦ καὶ ἐν κακώσει. Αὐτὸς δὲ ἐτραυματίσθη διὰ τὰς 

ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ μεμαλάκισται διὰ τὰς ἀνομίας ἡμῶν· παιδεία 

εἰρήνης ἡμῶν ἐπ᾿ αὐτόν. τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰάθημεν. Πάντες 

ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν, ἄνθρωπος τῇ ὁδῷ αὐτοῦ ἐπλανήθη· 

καὶ Κύριος παρέδωκεν αὐτὸν ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν.Καὶ αὐτὸς διὰ 

τὸ κεκακῶσθαι οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ· ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον 

τοῦ κείροντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα. Εν τῇ ταπεινώσει ἡ κρίσις αὐτοῦ ἤρθη· 

τὴν δὲ γενεὰν αὐτοῦ τίς διηγήσεται; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν ἀνομιῶν τοῦ 

λαοῦ μου ἤχθη εἰς θάνατον.» (Αυτός φέρει επάνω του το βαρύ φορτίο των αμαρτιών 

μας.Βυθίστηκε στον πόνο και στην οδύνη και εμείς πλανεμένοι νομίσαμε ότι τιμωρείται από τον 

Θεό για τις αμαρτίες Του.Αυτός όμως ταλαιπωρήθηκε για τις δικές μας αμαρτίες, για την ειρήνη 

και την σωτηρία μας.Χάρη στις πληγές του θεραπευτήκαμε. Είχαμε πλανηθεί όλοι σαν 

πρόβατα.Για τις δικές μας αμαρτίες ο Κύριος παραδόθηκε στον θάνατο.Παρόλες τις κακώσεις που 

υπέστει δεν άνοιξε τον στόμα του.Σαν πρόβατο οδηγήθηκε στην σφαγή. Ταπεινώθηκε και 

αδικήθηκε.Πέθανε άδικα για τις αμαρτίες του λαού μου.)  

    Ο προφήτης Δανιήλ λέει ότι ο Χριστός θα διδάξει τους 

ανθρώπους επτά εβδομάδες ετών, δηλαδή 49 χρόνια μετά την 

ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ και του ναού της. Όπως ξέρουμε 

ο ναός του Ηρώδη άρχισε να χτίζεται το 20π.Χ. Εάν 

προσθέσουμε 49, βρίσκουμε τον αριθμό 29μ.Χ που ο Χριστός 

ήταν περίπου 30 ετών και άρχισε την διδασκαλία του στην 

Παλαιστίνη. Ο ίδιος προφήτης είδε τον Μεσσία σε όραμα, όμοιο 

με άνθρωπο, με φωτεινό πρόσωπο και σώμα και τους αγγέλους 

να τον υπηρετούν. 
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 Δανιήλ Θ,25  «καὶ γνώσῃ καὶ διανοηθήσῃ καὶ εὐφρανθήσῃ καὶ εὑρήσεις προστάγματα 

ἀποκριθῆναι καὶ οἰκοδομήσεις Ιερουσαλημ πόλιν κυρίῳ.Καὶ μετὰ ἑπτὰ καὶ ἑβδομήκοντα καὶ 

ἑξήκοντα δύο ἀποσταθήσεται χρῖσμα καὶ οὐκ ἔσται, καὶ βασιλεία ἐθνῶν φθερεῖ τὴν πόλιν καὶ τὸ 

ἅγιον μετὰ τοῦ χριστοῦ, καὶ ἥξει ἡ συντέλεια αὐτοῦ μετ’ ὀργῆς καὶ ἕως καιροῦ συντελείας• ἀπὸ 

πολέμου πολεμηθήσεται. »(Γνώρισε και κατανόησε ότι από την ημέρα που θα εκδοθεί διάταγμα 

για την ανοικοδόμηση της Ιερουσαλήμ μέχρι να έρθει ο άρχοντας Χριστός, θα περάσουν επτά 

εβδομάδες ετών (49 χρόνια) και άλλες εξήντα δύο εβδομάδες ετών (434 χρόνια). Το 20 π.Χ ξεκινά 

να χτίζεται ο ναός του Ηρώδη του μέγα. Το 29 μ.Χ ο Χριστός κηρύττει. Το 454 π.Χ ξεκινάει η 

οικοδόμηση της Ιερουσαλήμ. Απο το 553 έως το 510 π.Χ είναι η 

βασιλεία του Κύρου.) 

 Μαλαχίας 3,1 «Ιδού ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου, καὶ 

ἐπιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου (εννοεί τον Ιωάννη τον 

Πρόδρομο), καὶ ἐξαίφνης ἥξει εἰς τὸν ναὸν ἑαυτοῦ Κύριος, ὃν ὑμεῖς 

ζητεῖτε, καὶ ὁ ἄγγελος τῆς διαθήκης, ὃν ὑμεῖς θέλετε·(εννοεί τον 

Χριστό που θα ιδρύσει την νέα διαθήκη) ἰδοὺ ἔρχεται, λέγει Κύριος παντοκράτωρ.» 

    Γένεσις Γ,15 « καὶ ἔχθραν θήσω ἀνὰ μέσον σοῦ καὶ ἀνὰ 

μέσον τῆς γυναικὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματός σου καὶ 

ἀνὰ μέσον τοῦ σπέρματος αὐτῆς· αὐτός σου τηρήσει 

κεφαλήν, καὶ σὺ τηρήσεις αὐτοῦ πτέρναν».(Θα επιτρέψω 

έχθρα ανάμεσα στον Σατανά και την γυναίκα – εννοεί την 

Παναγία – μεταξύ των απογόνων του Σατανά  - Σατανιστές – 

και των απογόνων της γυναίκας – Χριστιανοί – Αυτός 

(Χριστός) θα σου συντρίψει το κεφάλι (θα αναστηθεί) και εσύ θα κεντήσεις την πτέρνα του (θα Τον 

σταυρώσεις).  

 Γένεσις ΜΘ, 10« οὐκ ἐκλείψει ἄρχων ἐξ Ἰούδα καὶ ἡγούμενος ἐκ τῶν 

μηρῶν αὐτοῦ, ἕως ἐὰν ἔλθῃ τὰ ἀποκείμενα αὐτῷ, καὶ αὐτὸς προσδοκία 

ἐθνῶν. » (Δεν θα λείψει άρχοντας από την φυλή Ιούδα και αρχηγός από 

τους απογόνους του, μέχρι να έρθει Εκείνος στα χέρια του οποίου ανήκουν 

οι δυνάμεις και Αυτός είναι η προσμονή των λαών.) 
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«Ο σεβασμός στο Θεό είναι σοφία» 

Ιώβ ΚΗ,28 «ἰδοὺ ἡ θεοσέβειά ἐστι σοφία, τὸ δὲ ἀπέχεσθαι ἀπὸ 

κακῶν ἐστιν ἐπιστήμη. » 

    Εκκλησιαστής ΙΒ 7-8 «καὶ ἐπιστρέψῃ ὁ χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν, ὡς ἦν, 

καὶ τὸ πνεῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν Θεόν, ὃς ἔδωκεν αὐτό.  

ματαιότης ματαιοτήτων, εἶπεν ὁ ἐκκλησιαστής, τὰ πάντα ματαιότης. 

»  

Σοφία Σολωμόντος ΙΑ 17-26 

Ίσως εγράφη από Αλεξανδρινό Ιουδαίο το 200π.Χ 

Η Θεωρία της μεγάλης εκρήξεως έχει σαν προϋπόθεση την άμορφη ύλη 

«οὐ γὰρ ἠπόρει ἡ παντοδύναμός σου χεὶρ καὶ κτίσασα τὸν κόσμον ἐξ ἀμόρφου ὕλης ἐπιπέμψαι 

αὐτοῖς πλῆθος ἄρκων ἢ θρασεῖς λέοντας  ἢ νεοκτίστους θυμοῦ πλήρεις θῆρας ἀγνώστους ἤτοι 

πυρπνόον φυσῶντας ἆσθμα ἢ βρόμους λικμωμένους καπνοῦ ἢ δεινοὺς ἀπ᾿ ὀμμάτων σπινθῆρας 

ἀστράπτοντας,  ὧν οὐ μόνον ἡ βλάβη ἠδύνατο συνεκτρῖψαι αὐτούς, ἀλλὰ καὶ ἡ ὄψις ἐκφοβήσασα 

διολέσαι.  καὶ χωρὶς δὲ τούτων, ἑνὶ πνεύματι πεσεῖν ἐδύναντο ὑπὸ τῆς δίκης διωχθέντες καὶ 

λικμηθέντες ὑπὸ πνεύματος δυνάμεώς σου· ἀλλὰ πάντα μέτρῳ καὶ ἀριθμῷ καὶ σταθμῷ διέταξας. 

τὸ γὰρ μεγάλως ἰσχύειν πάρεστί σοι πάντοτε, καὶ κράτει βραχίονός σου τίς ἀντιστήσεται;  ὅτι ὡς 

ροπὴ ἐκ πλαστίγγων ὅλος ὁ κόσμος ἐναντίον σου καὶ ὡς ρανὶς δρόσου ὀρθρινὴ κατελθοῦσα ἐπὶ 

γῆν.  

Σοφία Σολωμόντος ΙΔ,6 « καὶ ἀρχῆς γὰρ ἀπολλυμένων ὑπερηφάνων γιγάντων, ἡ ἐλπὶς τοῦ κόσμου 

ἐπὶ σχεδίας καταφυγοῦσα ἀπέλιπεν αἰῶνι σπέρμα γενέσεως τῇ σῇ κυβερνηθεῖσα χειρί. » (με τον 

κατακλυσμό καταστράφηκαν οι περήφανοι γίγαντες). 

Σοφία Σειράχ ΙΖ,1 «Κύριος ἔκτισεν ἐκ γῆς ἄνθρωπον καὶ πάλιν ἀπέστρεψεν αὐτὸν εἰς αὐτήν. » 

Σοφία Σειράχ Ε «ἔλεος γὰρ καὶ ὀργὴ παρ᾿ αὐτοῦ» (Αιτία της ειδωλολατρείας είναι ο εγωισμός και 

η ματαιοδοξία. Στον Θεό υπάρχει έλεος και οργή). 
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Η ρίζα του Ιεσσαί 

Η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων 

Η Αρχαία Ελληνική θρησκεία έπαιξε μεγάλο ρόλο στην αρχαία Ελλάδα και συνεχίζει και σήμερα να 

είναι σημαντική στην πολιτιστική κληρονομιά των Ελλήνων καθώς διαμόρφωσε τη μυθολογία τους 

και τη θέαση και προσέγγιση του κόσμου τους . 

   Ο άνθρωπος πάντα ένιωθε την ανάγκη να πιστεύει σε μια ανώτερη δύναμη , θεϊκή δύναμη. Ο 

Δωδεκαθεϊσμός ήταν η θρησκεία των Αρχαίων Ελλήνων . Μέσω της θρησκείας αυτής οι άνθρωποι 

της αρχαίας Ελλάδος μπορούσαν να εκφραστούν και να δημιουργήσουν. Ο Αρχαίος πολιτισμός 

αναπτύχθηκε πολύ εξαιτίας της θρησκείας. Οι άνθρωποι άρχισαν να χτίζουν ναούς, να φτιάχνουν 

αγάλματα, τοιχογραφίες προς τιμήν των θεών που 

μερικές από αυτές σώζονται ως σήμερα. Όλα αυτά 

αποτελούν ταυτότητα για τον Έλληνα αφού πολλοί 

ξένοι έρχονται στην χώρα μας και δείχνουν μεγάλο 

ενδιαφέρον  για την αρχαία Ελληνική θρησκεία και 

για τα αρχαία αντικείμενα που σχετίζονται με 

αυτήν, σώζονται και αποτελούν μεγάλα έργα τέχνης  

     Αναπαράσταση του Παρθενώνα 

 Οι Θεοί               

Για τους Έλληνες , οι θεοί ήταν αθάνατοι, πανταχού παρόντες και αξιολάτρευτοι. Μπορούσαν να 

ελέγξουν όλους τους θνητούς σε κάθε στάδιο της ζωής τους, προκαθορίζοντας την μοίρα τους και 

τις σχέσεις τους. Παρόλα αυτά , για τους Έλληνες οι θεοί δεν ήταν απόμακρα ,απρόσιτα  όντα – οι 

άνθρωποι μπορούσαν να τους πλησιάσουν, να τους δούνε , να τους ακούσουν και να τους 

αγγίξουν εύκολα . Πολύπλευρα όντα , οι θεοί αποτελούσαν παράδειγμα προς μίμηση για έναν 

άνθρωπο από περιορισμούς.  

   Οι θεοί του Ολύμπου ζούσαν κυρίως φιλικά μεταξύ τους , σε ένα σπίτι – ανάκτορο που ήταν 

ιδανικό στην χρήση του και ιδιαίτερα μαγευτικό. Ο αρχηγός τους ήταν ο Δίας που ακολουθούταν 

από άλλους μικρότερης σημασίας θεούς ,σε μια στοιχειώδη ιεραρχία στην οποία η κάθε θεότητα 

είχε την δική της θέση .  
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 ΔΙΑΣ 

Ο <<Πατήρ Θεών τε και ανθρώπων>> ο Δίας , άρχοντας των κεραυνών, τιμωρός και προστάτης, 

εραστής και πολέμαρχος. Nίκησε τον πατέρα του, Κρόνο, και έριξε τους Τιτάνες και τους Γίγαντες 

στα Τάρταρα. Ήταν ο αδιαμφισβήτητος κυβερνήτης του σύμπαντος και έλεγχε τα πάντα. Αλλά η 

δύναμη του δεν ήταν χωρίς περιορισμούς. Ο ρόλος του ήταν κυρίως να συντονίζει τις 

δραστηριότητες των άλλων θεών και να επιβεβαιώνει ότι οι άλλοι θεοί δεν ξεπερνούσαν τις 

δυνάμεις του φτάνοντας στην ύβρη. Αυτός ήταν σε κάθε περίπτωση ο εγγυητής της τάξης σε θεϊκά 

και σε ανθρώπινα θέματα.                        

  Ήρα   

Αδελφή και σύζυγος του Δία, ήταν η Ήρα, η οποία ως κύριο σκοπό της είχε να προστατεύσει τις 

γυναίκες και το γάμο, αν και συνήθως αρεσκόταν να κατατρέχει και να τιμωρεί τις πάμπολλες 

ερωμένες του άντρα της και τα παιδιά που προέκυπταν από τις ερωτοτροπίες αυτές εκτός του 

γάμου τους. Βέβαια, και η Ήρα συχνά κατέφευγε σε ερωτικές περιπλανήσεις, όμως πάντα 

ξαναγύριζε στον άντρα της .                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                         

 Αθηνά 

Η Αθηνά , η οποία ξεκίνησε ως πάνοπλη θεά του πολέμου και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε 

πολιούχο θεά της Αθήνας και σύμβολο της σοφίας, σύμφωνα με το μύθο , ξεπετάχθηκε μέσα από 

το κεφάλι του Δία κρατώντας δόρυ και ασπίδα και φορώντας περικεφαλαία. Τα σύμβολα της ήταν 

το δόρυ, η κουκουβάγια και η ελιά. 

Το γεγονός ότι η Αθηνά γεννήθηκε από το κεφάλι του Δία και ποτέ δεν είχε μητρική στοργή , 

σημαίνει ότι οι δυνάμεις τις ήταν περισσότερο αρσενικές παρά θηλυκές .  Η Αθηνά ήταν η μόνη 

που επιτρεπόταν να μπαίνει στην αίθουσα εξοπλισμού του Δία και να χρησιμοποιεί ακόμη και τον 

κεραυνό του                                                             
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 Ποσειδώνας 

Ο Ποσειδώνας ήταν θεός της θάλασσας, των πόσιμων νερών και πηγών, 

κυρίαρχος των θαλασσών και γεωλογικών φαινομένων, Ήταν , όπως και 

ο Δίας γιός του Κρόνου και της Ρέας. Σύμφωνα με τον μύθο, όταν 

γεννήθηκε, η Ρέα τον έκρυψε σε ένα στάβλο και έδωσε στον Κρόνο να 

φάει ένα μουλάρι αντί για το βρέφος. Όταν μεγάλωσε ο Ποσειδώνας 

βοήθησε τον Δία στην μάχη των Τιτάνων και πήρε την διάσημη Τρίαινα 

ως δώρο από τους Κύκλωπες . 

                                                            

 Αφροδίτη  

Η Αφροδίτη, η οποία αναδύθηκε από την θάλασσα, ήταν η θεοποίηση της γυναικείας ομορφιάς , 

θεά του έρωτα και της αγάπης. Θεοί και θνητοί, ήταν όλοι μπλεγμένοι στα ερωτικά της δίχτυα. 

Χαρακτηριστικότερη των περιπτώσεων , είναι ο έρωτας της με τον Άρη και η επ΄ αυτοφώρω 

σύλληψη τους από τον σύζυγο της Ήφαιστο με άθραυστες αλυσίδες.  

 Άρης  

Ο αιμοδιψής Άρης ήταν πολεμικός θεός , ο οποίος εκπροσωπούσε την μανία και το παράλογο του 

πολέμου. Όπως ήταν φυσικό , καμία πόλη δεν τον έκανε πολιούχο της ενώ δεν ήταν ιδιαίτερα 

αγαπητός και στον κύκλο των υπολοίπων θεών.  

   

                                                          

Ερμής 

Ο φτεροπόδαρος Ερμής ήταν ο αγγελιοφόρος που έφερνε μηνύματα σε θεούς και 

ανθρώπους.Προστάτης των εμπόρων , των οδοιπόρων και των παλαιστών , εξελίχθηκε σε θεό του 

πνεύματος. Απεικονιζόταν από τους καλλιτέχνες κρατώντας το ραβδί του, με φτερωτά σανδάλια 

και καπέλο. 
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Δήμητρα 

Η Δήμητρα, θεά της βλάστησης και της γεωργίας, προστάτευε ιδιαίτερα τις καλλιέργειες 

δημητριακών και τους αγρότες. Η θεά της γης λατρευόταν στα όρη της Αρκαδίας, με το όνομα 

Δύω. Το μπρούτζινο άγαλμά της, φτιαγμένο από τον γλύπτη Ώνατα, την έδειχνε με γυναικείο σώμα 

και κεφάλι αλόγου. Η μεγαλύτερη γιορτή προς τιμήν της Δήμητρας ήταν τα Θεσμοφόρια που 

γινόταν στην Ελλάδα το φθινόπωρο όταν σπερνόταν το χειμερινό σιτάρι. Καθ’ όλη τη διάρκεια των 

θεσμοφορίων, οι γυναίκες έκαναν μυστικές τελετές για να εγγυηθούν μια καλή σοδειά. 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 Άρτεμης 

Η θεά Άρτεμης είναι η θεά του σεληνιακού φωτός, η δαμάστρια και κυρίαρχος των άγριων θηρίων. 

 Απόλλωνας 

  Θεός του φωτός και της μουσικής. 

 Εστία                

Παρθένος θεά, προστάτης της πόλης και της οικογένειας 

 Ήφαιστος 

Είναι θεός και εφευρέτης της μεταλλουργίας. Το τελειότερο όμως έργο 

του είναι η Πανδώρα, δηλαδή η πρώτη γυναίκα την οποία έπλασε από 

χώμα και νερό. Σ’ αυτήν ενεφύσησε πύρινη δύναμη, δηλαδή την ψυχή 
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Το συλλογικό ασυνείδητο και οι μύθοι  

Το συλλογικό ασυνείδητο είναι μια πανάρχαια βάση δεδομένων. Περιλαμβάνει αρχέτυπα. Ο Karl 

Jung  αναφέρεται στο αρχέτυπο της αναγέννησης του ανθρώπου. Οι Ελληνικοί μύθοι εκφράζουν 

την πεποίθηση ότι μόνο ο γιος του θεού μπορεί να λυτρώσει τον άνθρωπο. Για παράδειγμα οι γιοί 

του Δία πολεμούν το κακό. Η ελπίδα για λύτρωση εκφράζετε και στον μύθο της Πανδώρας. Η 

Πανδώρα μας θυμίζει την Εύα και ο Προμηθέας τον Αδάμ, που διέπραξαν ανυπακοή (ύβρη). Ο 

θεός ουρανός ή Κρόνος αδικείται από τον γιό του θεού, δηλαδή τον Προμηθέα, επειδή έκλεψε την 

φωτιά και την έδωσε στους ανθρώπους. Η ύβρης αυτή τιμωρείται με το μαρτύριο του Προμηθέα 

να του τρώει ένα όρνιο το συκώτι. Όμως ο γιος του Δία, ο Ηρακλής, θα λυτρώσει τον Προμηθέα 

από το μαρτύριό του. Μόνο ο γιός του ουράνιου θεού, θα μπορούσε να λυτρώσει το ανθρώπινο 

γένος από την αμαρτία. 

 

 

 

 

 

 

Ο Περσέας νικάει τον δράκοντα 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

Ο  Ηρακλής νικάει την Ύδρα.                                                                    Ο γιός του Δία στον κήπο των Εσπερίδων.               
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Η Μεσσιανική προσδοκία στους αρχαίους Έλληνες 

Η Θεανθρωπική ιδέα ήταν έντονη στους αρχαίους Έλληνες.  

 

 

             

 

 

 

           Ευριπίδης                                                                                 Προμηθέας δεσμώτης 

Στις Βάκχες του Ευριπίδη ο θεός Διόνυσος λέει: «Μορφήν δ’αμείψας εκ Θεού βροτησίαν πάρειμι» 

(στ.4) 

Η αρχαία Ελλάδα συνδέεται με τον Ιησού Χριστό, γιατί οι σοφοί και τα μαντεία προετοίμαζαν τους 

Έλληνες για τον Σωτήρα που ερχόταν. Στον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου έχουμε την 

πρόρρηση ότι ο Λυτρωτής του Προμηθέα, θα είναι παιδί της παρθένου Ιούς και του Θεού, υιός 

Θεού. Αυτός θα καταλύσει το κράτος των παλαιών Θεών και θα εξαφανίσει την δύναμή τους 

(στ.908, 920) 

Ο Ερμής προλέγει στον Προμηθέα ό,τι δεν πρέπει να περιμένει το τέλος των δεινών του πριν φανεί 

κάποιος Θεός, ο οποίος θα τον διαδεχθεί στο μαρτύριό του και ο οποίος με τη θέλησή του θα 

κατέβει στον σκοτεινό Άδη και στα ζοφερά βάθη του Ταρτάρου (στ.1026) 

«Τοιούδε μόχθου τέρμα μη τι προσδόκα, πριν αν Θεών τις διάδοχος των σων πόνων φανή, θελήσει 

τ’εις αναύγητον μολείν άδην κνεφαία τα’αμφί Ταρτάρου βάθη». 

Αισχύλος 

Στον «Αλκιβιάδη» ΙΙ του Πλάτωνος ο Σωκράτης καταλήγει στο 

συμπέρασμα «Αναγκαίον ουν εστι περιμένειν, έως αν τις μάθει 

ως δει προς Θεούς και προς ανθρώπους διακείσθαι». Στην 

ερώτηση του συνομιλητή του Αλκιβιάδη :«Πότε ουν παρέσται 

ο χρόνος ούτος, και τις ο παιδεύσων;». ο Σωκράτης απαντά: 

«Ούτος ω μέλε, και περί σου».  

Ο Αλκιβιάδης δέχεται να αποδεχθεί τις εντολές του 

αναμενόμενου διδασκάλου, για να γίνει καλύτερος άνθρωπος. 

Ο Σωκράτης επαναλαμβάνει στον Αλκιβιάδη ότι ο μελλοντικός 

διδάσκαλος «θαυμαστήν όσην περί σε προθυμίαν έχει» και ο Αλκιβιάδης προτείνει: «Τοίς Θεοίς δε 
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και στεφάνους και τάλλα πάντα τα νομιζόμενα τότε δώσομεν, όταν εκείνην την ημέραν ελθούσαν 

ίδω ήξει δ’ου δια μακρού τούτων θελόντων». 

Αρχαίοι φιλόσοφοι στη μονή Bachkovo της Βουλγαρίας 

Ο πρύτανης των σοφών, Σωκράτης, 

προείπε: «Τον λοιπόν βίον 

καθεύδοντες διατελοίτε αν, ει μη 

τινα άλλον ο Θεός υμίν επιπέμψειε 

κηδόμενος υμών» (Απολογία 

Σωκράτους, έργο του Πλάτωνα, 31 

Α), δηλαδή, θα συνεχίζατε να 

κοιμόσαστε στην υπόλοιπη ζωή 

σας, εκτός αν ο Θεός, φροντίζοντας 

για εσάς, σας στείλει κάποιον 

άλλον. 

Στην Πολιτεία του ο Πλάτων μας δίνει μια περιγραφή του πάσχοντος δικαίου, η οποία μας θυμίζει 

τα πάθη του Χριστού: «Ούτω διακείμενος ο δίκαιος μαστιγώσεται, στρεβλώσεται, δεθήσεται, 

εκκαυθήσεται τωφθαλμώ, τελευτών πάντα κακά παθών ανασχινδυλευθήσεται» (Πολιτεία Β 361, 

362) 

  Ο πάσχων δίκαιος 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ 

Ο χριστιανισμός και ο ελληνισμός 

Ο χριστιανισμός για να πετύχει την  διάδοσή του, χρησιμοποίησε  στοιχεία του Ελληνισμού. Αυτά 

είναι η γλώσσα, για να διατυπώσει τα κείμενα της  Καινής Διαθήκης και τα  έργα των μεγάλων 

Πατέρων της Εκκλησίας .Επίσης χρησιμοποίησε την ελληνική φιλοσοφία και επιστήμη για να 

διατυπώσει τα δόγματά του. Τέλος πήρε την τέχνη και τις ηθικές αξίες για να εκφράσει  τη 

θεολογία του. Η αρχαία  ελληνική μυθολογία  αποτελεί ένα αριστούργημα της αρχαίας ελληνικής 

θρησκείας, διότι έκφραζε ιστορίες των θεών. 
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Ελληνική φιλοσοφία 

Οι φιλόσοφοι οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τους μύθους για να εξηγήσουν τους  συλλογισμούς τους 

ήταν ιδεαλιστές, γιατί ο Ιδεαλισμός είναι στενά συνδεδεμένος με την θρησκεία, αφού είτε άμεσα 

είτε έμμεσα όλες οι ιδεαλιστικές φιλοσοφίες καταλήγουν στην ύπαρξη κάποιας ανώτερης δύναμης 

ανεξάρτητης από τον άνθρωπο. Ο ιδεαλισμός έχει εκφάνσεις στην κοινωνική ζωή και στην ίδια την 

διαδικασία της γνώσης. Η πορεία της γνώσης, η γενίκευση των φαινομένων "βοηθάει" πολλές 

φορές στην διάσπαση της συνείδησης από την πραγματικότητα, στο μετασχηματισμό των γενικών 

εννοιών σε έννοιες απόλυτες, αποσπασμένες από την ύλη. 

Σύμφωνα  με  το  έργο  « Σοφιστής»  του  Πλάτωνα,  τα   μάτια  των  πολλών  και  

απροβλημάτιστων   ανθρώπων,  δεν  αντέχουν  στην  ακτινοβολία  της  θεότητας. Ο  ανθρώπινος  

νους  δυσκολεύεται  να  συλλάβει  τον  Θεό, επειδή  οι  παραστάσεις  των  αισθητών  είναι  

απατηλές  εικόνες  και  παρακινούν  σε  φανταστικά  είδωλα.  Η  φλόγα  της  νοσταλγίας  για  το  

υπερβατικό, είναι  έμφυτη  στους  ανθρώπους. Αυτός  είναι  ο  λόγος  που  οι  άνθρωποι  επινοούν  

θεούς  ,είδωλα  του  αληθινού  Θεού. 

Οι  θεοί-  κατά  τον  Πλάτωνα – ήταν  κτίσματα,  που  έκαναν  την  εμφάνισή  τους, όταν  ήταν  ποιά  

δεδομένη  η  ύπαρξη  του  σύμπαντος. Πρόκειται  δηλαδή  για  ενδοκόσμιες   υπάρξεις. Ότι   ήταν  

όμορφο, οι  άνθρωποι  το  θεοποίησαν.  Όμως  πλανήθηκαν,  γιατί  όπως  αναγράφεται  στην  

Παλαιά  Διαθήκη  «εκ  γαρ  μεγέθους  καλλονής  κτισμάτων  ο  γενεσιουργός  αυτών  θεωρείται»  ( 

Σοφία  Σολ. ιγ’ 5).  Επομένως  από  την  ομορφιά  των  δημιουργημάτων  κατανοούμε  την  ομορφιά  

του  Θεού. 

Ίσως  ο  Πλάτων  εννοεί  τους  ανθρώπους  του  χρυσού  γένους.  Σ’  αυτούς  αναφέρεται  ο  

ποιητής  Ησίοδος.  Επειδή  η  γνώση  για  αυτούς  είχε  χαθεί,  πρόσθεσαν  δικές τους εμπνεύσεις. 

Επινόησαν  μύθους  και  τους  θεοποίησαν. Αυτοί  οι  επιγενόμενοι  θεοί - κατά  τον  Πλάτωνα – 

δεν  είχαν  δημιουργήσει  τον  κόσμο. 

Kατά  τον  Ευήμερο  τον  Μεσσήνιο ( 311-298 π.Χ ), οι  θεοί  ήταν  άνθρωποι  με  σημαντική  δράση, 

που  στη  συνέχεια  θεοποιήθηκαν. Ο  Πρόδικος  ( 5ος  αιώνας  π.Χ.)  υποστήριξε  πώς  οι  

άνθρωποι  της  αρχαιότητας  λόγω  πλάνης  θεωρούσαν  ως  θεούς  ότι  ήταν  χρήσιμο  στη  ζωή  

τους. Οι  λαοί  οδηγήθηκαν  στην  ειδωλολατρία  και  τον  πολυθεϊσμό  εξ  αιτίας  της  αμαρτίας  

που  σκοτίζει  τον  νου του  ανθρώπου  και  οδηγεί  στην  πλάνη. Όμως  οι  μεγάλοι  φιλόσοφοι, 
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έχοντας  φωτισμένο  τον  νου  τους, επειδή  ο  Θεός  δεν  ήθελε  να  αφήσει  το  ανθρώπινο  γένος  

στο  σκοτάδι, οδηγήθηκαν  στον  μονοθεϊσμό. Θα  μπορούσαμε  λοιπόν  να  τους  ονομάσουμε  

προ  Χριστού  χριστιανούς. 

             Πλάτωνας                                         Σωκράτης                               Αριστοτέλης 

    

Σπερματικός  λόγος 

Σύμφωνα   με   τον  Ιουστίνο  τον  φιλόσοφο  και  μάρτυρα  της   Εκκλησίας   μας    ( 100- 165 μ.Χ.), 

σπερματικός  λόγος  είναι  η  έμφυτη  στον  άνθρωπο  δύναμη  του  Λόγου  του  Θεού, που  

ενυπάρχει  και  ενεργεί  σε  όλους  τους  ανθρώπους. Με  αυτόν  τον  τρόπο  ο  Θεός  φωτίζει  και  

καθοδηγεί  τον  άνθρωπο  στην  αναζήτηση  και  ανεύρεση  της  αλήθειας. Η   αλήθεια   είναι   

αποτέλεσμα   φωτιστικής   ενέργειας   και   παρουσίας  του σπερματικού    Θείου   Λόγου,  που   

ενυπάρχει   αδιάκριτα   σε   όλους   τους  ανθρώπους. Ο  σπερματικός  λόγος  δεν  αποτελεί  μέρος  

της  ανθρώπινης  ψυχής, αλλά  είναι  η  επενέργεια  του  δευτέρου  προσώπου  της  Αγίας  

Τριάδας, που  φωτίζει  την  διάνοια  του  ανθρώπου, την  ανυψώνει  και  την  καθοδηγεί,  στην  

θέαση  της  αλήθειας. Στην   εποχή  της   προχριστιανικής  αρχαιότητας  ενεργούσε  στους  

προφήτες, στους  φιλοσόφους  και  στους  ποιητές. Μεγάλοι  σοφοί  της  αρχαίας  Ελλάδας  

αποκάλυψαν   σπέρματα,  δηλαδή  τμήματα   αλήθειας   και   ο   λόγος   τους  ονομάστηκε  

σπερματικός  λόγος. 

Η θεολογία του Παρμενίδη και οι μονοθεϊστές φιλόσοφοι 

Ο Παρμενίδης εκθέτει τη φιλοσοφία του σε έμμετρο λόγο 

(δακτυλικό εξάμετρο) επιθυμώντας πιθανώς να την παρουσιάσει 

ως αποτέλεσμα θείας αποκάλυψης .Η θεωρία του Παρμενίδη: «Αν 

δεν υπάρχει ένα, τότε δεν υπάρχει κανένα. Κάθε ψυχή είναι 

αθάνατη ,γιατί κάθε τι που κινείται από μόνο του είναι αθάνατο. 

Το σώμα ,επειδή το κινεί η  ψυχή, όταν τερματίσει την κίνησή του, 

τερματίζει και τη ζωή του. Η ψυχή είναι ο εαυτός μας». 

Ο Τίμαιος είναι φιλοσοφικός διάλογος του Πλάτωνα, που 

εμφανίζεται ως συνέχεια κατά κάποιο τρόπο της Πολιτείας του 
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Πλάτωνα. Η αφήγηση του Τίμαιου εισάγει δύο αρχές: Τα αισθητά ανήκουν στον κόσμο της 

γενέσεως, είναι δημιουργημένα. Επίσης, κάθε δημιουργημένη υπόσταση, κάθε γιγνόμενον, έχει 

κάποια αιτία. Η αιτία του αισθητού κόσμου είναι δημιουργός, που, όπως κάθε τεχνίτης, εργάζεται 

με βάση κάποιο υπόδειγμα. Ο δημιουργός, ως άριστος, επέλεξε το υπόδειγμα, το οποίο, επειδή 

συγκεντρώνει κάθε είδους ωραιότητα και τελειότητα, είναι ποιοτικώς υπέρτερο και συνεπώς 

αιώνιο και αμετάβλητο. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ο αισθητός κόσμος ως εικόνα του αιώνιου και 

άριστου υποδείγματος Ο Πλάτωνας θεωρεί πως η Ατλαντίδα καταστράφηκε λόγο της 

απομάκρυνσής των κατοίκων της από το σωστό δρόμο, ενώ ο Τίμαιος απαντά λέγοντας πως 

καταστράφηκαν λόγο της αλαζονείας τους για κυριαρχία στην  Ευρώπη, αλλά νικήθηκαν από τους 

Έλληνες και  ακολούθησαν πλημμύρες. 

             Αναξαγόρας                               Ξενοφάνης                              Χρύσιππος 

 

Οι Έλληνες φιλόσοφοι στις χριστιανικές εκκλησίες 

   

Η Σιένα είναι μια μικρή πανέμορφη πόλη της Τοσκάνης, που διατηρεί σχεδόν αναλλοίωτη τη 

Μεσαιωνική της ταυτότητα . Το Duomo (καθεδρικός ναός) της Σιένας (1136-1382) είναι από τους 

πιο εντυπωσιακούς ναούς της Ιταλίας και ένας από τους λίγους νότια των ΄Αλπεων που είναι 

χτισμένοι σε γοτθικό ρυθμό. 
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Λεπτομέρεια από το αριστερό μέρος της πρόσοψης του καθεδρικού ναού της Παρθένου Μαρίας 

στην Σιένα. Στην άκρη αριστερά εικονίζεται άγαλμα του Πλάτωνος και δεξιά άγαλμα της Σίβυλλας 

της Ερυθραίας. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Το άγαλμα του Πλάτωνος (αριστερά), το οποίο αφαιρέθηκε από την πρόσοψη του καθεδρικού 

ναού της Σιένα. Το άγαλμα φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Giovanni Pisano την περίοδο 1284-1296 

μ.Χ. (Σιένα, Cathedral Museum). Δεξιά βλέπουμε τον τροχό της ζωής. Στο επάνω μέρος του τροχού 

εικονίζεται ο Θεός ένθρονος. Στις τέσσερεις γωνίες εικονίζονται οι σοφοί: Αριστοτέλης, Επίκτητος, 

Ευριπίδης και Σενέκας. 

 

Αναπαράσταση της πόλης της Αθήνας στην αρχαία Ελλάδα 
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Ο πίνακας του Ραφαήλ, η Σχολή των Αθηνών 

Αλφαβητικά,  οι  προχριστιανικές  ρήσεις  των  ελλήνων  σοφών 

Αναξαγόρας(490-427 π.Χ )  : Αποφάνθηκε  ότι  τα  άστρα  δεν  είναι  θεοί. 

Αναξίμανδρος(610-564 π.Χ ) : Υποστήριξε   πως  το  θείον  είναι  « αθάνατον  και  ανόλεθρον», 

«περιέχει  δε  άπαντα  και  πάντα  κυβερνά». «’Απειρον  αρχήν  του  κόσμου, θείον  και  άναρχον» 

Αναξιμένης(585-528 π.Χ ) : Αποφάνθηκε  ότι  « ψυχή  εξ  αέρος  συνίσταται, αήρ  άπειρος  θεία  

αρχή  νοήσεως» 

Αντισθένης(414-365 π.Χ ) : Διακήρυξε  πως  ο  Θεός  είναι  ένας  και  απόλυτα  υπερβατικός  για  

τον  ανθρώπινο  νου. 

Αριστοτέλης (384-322 π.Χ ) : Όρισε  το Θείον ως « το πρώτον  κινούν ακίνητον», και  ως  «Ζώον  

αΐδιον  άριστον, ώστε  ζωή  και  αιών  συνεχής  και αΐδιος  υπάρχει  τω  Θεώ». 

 

Ο Αριστοτέλης διδάσκει τον Αλέξανδρο 
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Δημόκριτος (460-370 π.Χ ) : Αποφάνθηκε  ότι   « είδωλα  τινά  εμπελάζειν  τοις  ανθρώποις  

δύσφθαρτα,  προσημαίνειν  τα  μέλλοντα  θεωρούμενα  και   φωνάς  αφιέντα. Εδώ  παραδέχθηκε  

την  ύπαρξη  παραφυσικών  φαινομένων. Υποστήριξε  όμως  ότι  « ο  τα  ψυχής  αγαθά  αιρεόμενος  

τα  θειότερα  αιρέεται, ο  δε  τα  σκήνεος  τα  ανθρωπήια». 

Εμπεδοκλής (493-433 π.Χ ) : Υποστήριξε  ότι  το  Θείον  είναι  πνεύμα. 

Ευκλείδης (3ος  αιώνας  π.Χ ) : Διακήρυξε  πως  «Έν  το  αγαθόν  καλούμενον  φρόνησιν,Θεόν, 

Νούν». 

Ευριπίδης (480-406 π.Χ ) : Υποστήριξε  πως  «εί  οι  θεοί  εισί  κακοί  ουκ  εισί  θεοί». 

Ζήνων  ο  Ελεάτης (460 π.Χ ) : Αποφάνθηκε  ότι  « καθεαυτόν  όντα  πυρ  ο  θεός, είτα  απογεννάν  

τα  στοιχεία  πυρ ,ύδωρ, αέρα, γη». 

Ζήνων  ο  Κιτυεύς (342-270 π.Χ ) : Διακήρυξε  πως  «κατ’ αρχάς  μεν  ουν  καθ’ εαυτόν  όντα  ( ο  

Θεός ) τρέπει  την  πάσαν  ουσίαν». 

Ηράκλειτος (544-484 π.Χ ) : Κατά τον  φιλόσοφο , η  λειτουργία  του  σύμπαντος  παρομοιάζεται  

με  το  πυρ, το  οποίο  κινείται  από  την  δυναμική  ενέργεια, που  το  διοικεί ,δηλαδή  τον λόγο  

του  Θεού. Η  αρμονία  εντοπίζεται  στις  αντιθέσεις. «Ο  θεός  είναι  ημέρα-νύχτα, χειμώνας-

καλοκαίρι, πόλεμος –ειρήνη, κορεσμός και πείνα». Υποστήριξε   την  αντίληψη  ότι  ο  Θεός  

εμφανίζεται  κάτω  από  άλλες  μορφές,  ακριβώς   όπως  η  φωτιά,  όταν  αναμιχθεί  με  

θυμιάματα,  ονομάζεται  αναλόγως  της  ευωδίας  με  αυτό  ή  εκείνο  το  όνομα.  Εννοεί  βέβαια   

ότι  ο Θεός  αποκαλύπτεται  μέσα στις  αντιθέσεις, τις  οποίες  υπερβαίνει. Ο  φιλόσοφος, 

καθιέρωσε  την έννοια  του  Λόγου ως  αιτία  των  πάντων. «Του  δη  λόγου  του  δ’ εόντος  αεί».  

Αναφέρεται  στον  λόγο  ο  οποίος  έχει  αιώνια  ύπαρξη.  «Λόγος  οιακίζει  πάντα».  Δηλαδή ο  

Λόγος  κυβερνά  τον  κόσμο.  

Θαλής (624-546 π.Χ ) : Όρισε  ως  «Νουν  του  κόσμου  τον  Θεόν». 

Ξενοφάνης(570-480) : Αποφάνθηκε  ότι «Εις  Θεός, εν  τε  θεοίσι  και  ανθρώποισι   μέγιστος  ούτε  

δέμας  θνητοίσι   ομόοιος  ουδέ  νόημα» 

Παρμενίδης (5Ος  Αιώνας  π.Χ ) : Υποστήριξε  ότι  το  θείον  είναι  «ατεμές»  και  «ακίνητον». Κατά  

τον  Παρμενίδη, την  αλήθεια  την  ανακαλύπτει  ο  άνθρωπος  μέσα  του, διαμέσου  του  ένθεου  

στοχασμού :  « το  γαρ  αυτό  νοείν  τε  και  είναι». 

Πλάτων (428-347 π.Χ ) :   Διακήρυξε  ότι  το  σύμπαν  φανερώνει  την  αγαθότητα  του Δημιουργού  

του και  πως  ο  άνθρωπος  έχει  αθάνατη  ζωή. Δια   μέσου  της  ψυχής  του  ανθρώπου, κατοικεί ο 

Θεός  μέσα  στον  άνθρωπο. «Αεί  ο  Θεός  γεωμετρεί». Ο  Θεός  είναι  το  μέτρο  για  όλα. «Ο  δη  

Θεός  ημίν  πάντων  χρημάτων  μέτρον». 
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  Ο θάνατος του Σωκράτη 

Πυθαγόρας (570-496 π.Χ ) : Θεωρούσε  ότι  οι  αριθμοί  είναι  τα  αρχέτυπα, που  ο  Θεός  

εναπόθεσε  στο  σύμπαν, δημιουργώντας  το. Ένα  σημαντικό  μέρος  της  Ορφικής  διδασκαλίας  

έχει  ενσωματωθεί  στην  Πυθαγόρεια  αριθμοθεωρία  ή  κοσμοθεωρία. Ο   Πυθαγόρας  θεώρησε  

ως  αρχή  των  πάντων  την  αριθμητική  μονάδα, υπό  την  οποία  εκφράζεται  ο δημιουργός  του  

κόσμου. Στην  προσπάθειά  του, να  ανακαλύψει  την  πρωταρχική, άυλη , αναλλοίωτη  αρχή  των 

όντων   «συνέλαβε»  την  ιδέα  ότι  οι  αριθμοί  είναι  η  προσδιοριστική  δύναμη  του  κόσμου, τα 

αρχέτυπα  (σκέψεις)  του  Θεού. «Αεί,  ο  Θεός  γεωμετρεί». 

Σωκράτης (470-399 π.Χ ) : Σύμφωνα  με  το  έργο  του  Πλάτωνος  

«Φαίδων», ο  μέγιστος  των  φιλοσόφων  είπε : «Ο  δε  γε  Θεός  

…….μηδέποτε απόλλυσθαι».  Η  πίστη  του  στην  αθανασία  του  

Θεού, αποτελεί  την  βάση , πάνω  στην  οποία  στήριζε,  την  πίστη 

του  στην  αθανασία  της  ψυχής.  

Χρύσιππος (281-208 π.Χ ) : Υποστήριξε  ότι  «  τους  σπερματικούς  

λόγους  του  Θεού  η  ύλη  παραδεξαμένη  έχει  εν  εαυτή, εις   

κατακόσμησιν  των  όλων». 

Αναπαράσταση του Ερέχθειου στην Αθήνα 
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ΟΡΦΙΣΜΟΣ - ΟΡΦΙΚΟΙ 

 «Τι ήταν, ο Ορφισμός και ποιοί οι Ορφικοί;» 

  Ο  Ορφισμός ήταν μία μυστηριακή ελληνική θρησκεία, που συνδέεται με τον Ορφέα και 

εμφανίστηκε τον 6ο αιώνα π.Χ.. Ο Ορφισμός εξηγούσε την ανάμειξη του καλού και του κακού στην 

ανθρώπινη φύση, με το μύθο του Διονύσου του Ζαγρέως. Ξεκίνησε από την πρωτόγονη ελληνική 

θρησκεία. Οι λάτρεις πίστευαν ότι τη διαμόρφωσε ο Ορφέας, προβαίνοντας σε μια ριζική 

αναμόρφωση των μυστηρίων του θεού Διονύσου, δίνοντας τους μια καθαρά πνευματική 

προοπτική. Το τελετουργικό του ορφισμού περιελάμβανε νηστείες, καθαρμούς, καθαρότητα βίου, 

αποχή από βρώση κρέατος και πολλούς εξορκισμούς. Το ζητούμενο μέσα από όλα αυτά ήταν η 

τελική απαλλαγή από τον κύκλο των διαρκών μετενσαρκώσεων, μετέχοντας σε μια διαρκή 

μυστηριακή ζωή αποτέλεσμα της οποίας ήταν ο τέλειος εξαγνισμός και η αποκατάσταση της 

ψυχής στην πρότερη μακαρία κατάστασής της μέσα στην θεία πληρότητα-αθανασία. Οι Ορφικοί 

ένιωθαν τον Άδη ως κόλαση, ως τόπο τιμωρίας για τους ασεβείς. Ο ορφισμός, όπως και άλλες 

μυστηριακές λατρείες, θεωρείται ότι προετοίμαζε διανοητικά τους μεσογειακούς λαούς για την 

αποδοχή του χριστιανικού κηρύγματος. 

Κέντρο της θεογονίας και της κοσμογονίας του 

ορφισμού ήταν ο Διόνυσος, γιος του Δία και 

λυτρωτής των ανθρώπων. Για τη θρησκευτική 

συνείδηση των ορφικών, αυτός ήταν ο 

εμψυχωτής για όλα, και τον λάτρευαν με 

ενθουσιαστικά όργια. Όταν ήταν παιδί ακόμη, ο 

Δίας του είχε εμπιστευτεί την κυριαρχία του 

κόσμου, και ο κόσμος αυτός είχε γεννηθεί από τη 

Νύκτα, το Σκότος. Η Νύκτα δημιούργησε τον Χρόνο και τον Αιθέρα, και από τον Αιθέρα, ο Χρόνος 

δημιούργησε το κοσμικό ωό, απ' όπου εκκολάφθηκε η πρώτη μορφή του Διονύσου, ο Φάνης, ο 

δεσπότης του κόσμου, ο φωτεινός δημιουργός των πάντων. Γεννήθηκαν επίσης οι Τιτάνες, από 

τους οποίους κατάγεται ο Δίας. Ωστόσο, επειδή ο Δίας ήθελε να γίνει μονοκράτορας θεός του 

σύμπαντος, καταβροχθίζει τον Φάνητα. Από την Περσεφόνη γεννά τον δεύτερο Διόνυσο, που τον 

έπιασαν με δόλο οι Τιτάνες και τον καταβρόχθισαν, εκτός από την καρδιά του, που την έσωσε η 

Αθήνα. Ο Δίας έφαγε την καρδιά και απέκτησε από την Σεμέλη τον τρίτο Διόνυσο. Πριν απ' αυτό, 

όμως, κατακεραύνωσε τους Τιτάνες, και από την τέφρα τους έπλασε τον άνθρωπο. Επειδή η τέφρα 

αυτή περιείχε και την τέφρα του Διονύσου, που τον είχαν κατασπαράξει, ο άνθρωπος είναι 

διφυής.    Έχει κάτι από τη φύση των Τιτάνων και κάτι από τη φύση των θεών, γι’ αυτό διονυσιακή 

είναι η ψυχή του και τιτάνιο το σώμα του. Η ψυχή έχει το αγαθό στοιχείο της φύσης μας, ενώ στο 

σώμα υπάρχει η πονηρή αρχή, η βούληση των Τιτάνων. Οι άνθρωποι, ως διαμελιστές του θεού, 

του Ενός, γίνονται αιτία καταμερισμού της θείας ουσίας στην πολλότητα των μορφών του κόσμου 

αυτού. Σ' αυτό συνίσταται το μεταφυσικό, το κοσμικό αμάρτημά τους, που τα αποτελέσματά του 

τα αναιρεί ωστόσο η αναγέννηση του Διονύσου από τον Δία. Αυτή η ιδέα αποτελεί το ουσιαστικό 
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στοιχείο των ορφικών θεογονιών και κοσμογονιών: Η θεία ουσία διασπάται σε άπειρο αριθμό 

πλασμάτων, που παρ' όλα αυτά συνέχονται μεταξύ τους κατά την ουσία. Ένα και το αυτό είναι ο 

Άδης, ο Δίας, ο Ήλιος και ο Διόνυσος. Ένας θεός υπάρχει. 

Ορφισμός και αρχαίοι Έλληνες 

Σύμφωνα με τα Ορφικά αποσπάσματα η ψυχή είναι αθάνατη και αγέραστη, ενώ τα σώματα είναι 

θνητά. Ο Πλάτων «συμμερίζεται» τις απόψεις των Ορφικών. Στην έβδομη επιστολή του γράφει: 

«Πρέπει πάντοτε να έχουμε αληθινή πίστη στις αρχαίες και ιερές διηγήσεις, που αποκαλύπτουν 

ότι η ψυχή μας είναι αθάνατη και έχει κριτές (...)» (Πλάτωνα, «Επιστολές», 335 α). Το θρησκευτικό 

δόγμα των Ορφικών απ' ότι φαίνεται αγκάλιαζε τα πλατιά λαϊκά στρώματα των ταπεινών και 

καταφρονεμένων πριν από τον Πλάτωνα, από τον 6ο αι. π.Χ. Φάνηκε «καλό» και για την τυραννική 

εξουσία των Πεισιστρατιδών. Τότε ανέλαβε ένας ιερέας των Ορφικών, ο Ονομάκριτος, να 

συστηματοποιήσει τους ύμνους και τις τελετές. Ο Ορφισμός διατηρήθηκε ακμαίος στα ρωμαϊκά 

και ελληνιστικά χρόνια. Ακολούθως τα λαϊκά στρώματα, τα αγκάλιασε ο χριστιανισμός». 

Ορφισμός και χριστιανισμός 

Για να έλθουμε, λοιπόν, στην Αγία Γραφή, θα λέγαμε μετά βεβαιότητος ότι πολλά στοιχεία της 

ορφικής διδασκαλίας βρίσκονται και μέσα στις σελίδες της Βίβλου. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 

ακόμη και οι σύγχρονοι Έλληνες το πιστεύουν αυτό, αν λάβουμε υπ’ όψιν δύο συνεχόμενα ένθετα 

περιοδικά της εφημερίδος «Ελευθεροτυπία», που δεν είναι άλλα από το περιοδικό «Ιστορικά» το 

οποίο την Πέμπτη 23 Δεκεμβρίου 2004 κυκλοφόρησε με ένα ειδικό αφιέρωμα στον «Ορφέα και 

τον Ορφισμό : Ένας Χριστός προ Χριστού», ενώ την επόμενη Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2004, το 

περιοδικό συνεχίζει με το δεύτερο μέρος του αφιερώματος υπό τον τίτλων: «Ορφισμός και 

μετεμψύχωση». Οι πρώτοι χριστιανοί εικόνιζαν στις κατακόμβες το Χριστό ως Ορφέα, επειδή 

είδαν τον Ορφέα ως προεικόνιση (προτύπωση) του Χριστού. Περιττόν να πούμε ότι τα δύο αυτά 

αφιερώματα του περιοδικού «Ιστορικά», οι διακεκριμένοι αρθρογράφοι και επιστήμονες του 

περιοδικού όχι απλώς αποδεικνύουν τις ομοιότητες των δύο μεγάλων ανδρών Ορφέως και 

Χριστού, αλλά επιχειρούν να αποδείξουν το εύρος του ορφισμού μέσα στην αρχαιότητα ως 

προδρόμου του Χριστιανισμού, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όταν οι άνθρωποι αυτοί ομιλούν για 

Ορφέα και Χριστό, ομιλούν και για ταυτοσημίες ή ταυτοπροσωπίες των δύο αυτών μορφών. «.. Η 

επιλογή του Ορφέα δεν έγινε τυχαία. Ορφέας και Χριστός «μοιάζουν». Είναι δύο θεάνθρωποι, 

ιδρυτές θρησκειών που κάνουν θαύματα, βρίσκοντας τραγικό «θάνατο» στο άνθος της ηλικίας 

τους. Κατεβαίνουν στο βασίλειο των νεκρών, όπου νικούν τον Άδη! 

Αριστερά: Διόνυσος, o θεός της αμπέλου. (Από τον 

αμφορέα τού Μονάχου, τού ζωγράφου Κλεοφράδους, ένα 

από τα αριστουργήματα της αττικής αγγειογραφίας.). 

Δεξιά: «Εγώ ειμί η άμπελος, υμείς τα κλήματα. Ο μένων εν 

εμοί καγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, ότι χωρίς 

εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν. (Ιω. 15,5). 
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Στον παγανισμό οι Θεοί είναι δυνάμεις της Φύσης. Στον χριστιανισμό ο Θεός είναι η Αυτοζωή, η 

Άμπελος που δίνει ζωή στα κλήματα.  «Το «κακό» -σύμφωνα με τους Ορφικούς και το 

χριστιανισμό- βρίσκεται μέσα στον άνθρωπο από τη στιγμή της γέννησής του, εξαιτίας του 

«προπατορικού αμαρτήματος». Απ’ όλα όσα διαβάσαμε, έχουμε ήδη αντιληφθεί την προλείανση 

του εδάφους των αρχαίων Ελλήνων για την Έλευση του Χριστιανισμού. Οι ίδιοι έστρωσαν τον 

δρόμο για τον ερχομό του Κυρίου, δεχόμενοι το φωτισμό του Θεού. Επειδή, λοιπόν, μέσα στις 

πολλές ομοιότητες ορφικών και πρώτων χριστιανών θα βρούμε πολλά κοινά σημεία, θα σταθούμε 

για λίγο εις την «Ες Άδου καθοδόν» του Ορφέως, που μας θυμίζει την «Ες Άδου καθοδόν» του 

Χριστού για ν’ απολυτρώσει τους προπάτορες εκείνους που έφυγαν με το στίγμα του 

προπατορικού αμαρτήματος. Τι έκανε λοιπόν ο Ορφέας όταν κατέβηκε στον Άδη για να πάρει 

πίσω την Ευρυδίκη; «Με τη μουσική του κατόρθωσε να πείσει την Περσεφόνη να την αφήσει να 

φύγει, του έβαλε όμως τον όρο να μη γυρίσει πίσω του να κοιτάξει την Ευρυδίκη, όταν εκείνη θα 

τον ακολουθούσε. Καθώς πλησίαζαν στον κόσμο των ζωντανών, ο Ορφέας ξέχασε τον όρο που του 

είχε θέσει η Περσεφόνη και γύρισε πίσω να την κοιτάξει. Η Ευρυδίκη εξαφανίστηκε αμέσως για 

πάντα». Η σκηνή αυτή δεν μας θυμίζει κάτι απ’ την βιβλική εικόνα του Λώτ και της συζύγου του 

μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, στην αναφορά της Αγίας Γραφής για την καταστροφή των Σοδόμων 

και Γομόρρων; 

Ήταν η αρχαία ελληνική θρησκεία πανθεϊστική;  

 Ο Πανθεϊσμός  προέρχεται από τις λέξεις «παν» και «Θεός». Και τα δύο μαζί εννοούν ότι «τα 

πάντα είναι Θεός». «Φιλοσοφική θεωρία, η οποία ταυτίζει το Θεό και τον κόσμο και διδάσκει ότι 

το παν μετέχει στη θεική ουσία, η οποία δεν έχει προσωπικότητα, είναι απρόσωπη».  

Ο Πολυθεϊσμός έχει κάποιο δογματικό προσανατολισμό ο οποίος όμως είναι πολύ γενικός και 

καθόλου ειδικός. Οι Πολυθεϊστές πιστεύουν σε περισσότερες από 1 Θεότητες, οι οποίες όμως δεν 

είναι τίποτε άλλο παρά διαιρέσεις του Θείου. Δηλαδή, όλες μαζί και μαζί με όλα τα έμψυχα και 

άψυχα, δημιουργούν το Ένα, το Όλον, το Αθάνατο, το Υπάρχον. Οι Θεότητες αυτές καλύπτουν την 

ανθρώπινη ανάγκη να συλλάβουμε μια μορφή, ένα όνομα, ένα χαρακτηριστικό, κάτι που ο 

Πανθεϊσμός, δηλαδή η ταύτιση του Θεού με τον κόσμο (φύση) δεν το προσφέρει, και μπορούν να 

χαρακτηριστούν ως «μεσάζοντες». Με άλλα λόγια, φαντάσου το Θείο σαν ένα τεράστιο δέντρο με 

χιλιάδες κλαδιά και δισεκατομμύρια φύλλα: ο κορμός αντιπροσωπεύει την «καρδιά» Του, το 

κέντρο Του, κάθε κλαδί αντιπροσωπεύει μια Θεότητα, κάθε φύλλο έναν άνθρωπο, ένα ζώο, ένα 

αντικείμενο, και όλα μαζί δημιουργούν το δέντρο. Το σε ποιο «κλαδί» βρίσκεσαι δεν έχει 

απολύτως καμία σημασία, μιας και όλα είναι προεκτάσεις του «κορμού», αλλά εσύ, ως μικρό 

«φυλλαράκι», δεν μπορείς να δεις τον κορμό, παρά μόνο μερικά από τα κλαδιά, οπότε και σε αυτά 

απευθύνεσαι για να επικοινωνήσεις με τον κορμό. Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει το 

συμπέρασμα ότι η αρχαία ελληνική θρησκεία ήταν πολυθεϊστική.  

Οι θεοί είναι εγκόσμιες πραγματικότητες 

Δυνάμεις της φύσεως στον παγανισμό. Παγανισμός είναι η ειδωλολατρία (πολυθεΐα). Έχουν 

σωματική ομοιότητα με τους ανθρώπους, ανθρώπινες ιδιότητες χωρίς να χάνουν τη θεϊκή τους 

υπόσταση.  
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Εγκόσμιοι θεωρούνται:  

 Οι θεοί που δημιουργούν τον κόσμο 

 Οι θεοί που εμψυχώνουν τους ανθρώπους 

 Οι θεοί που δημιουργούν αρμονία μεταξύ των αντιθέτων που αποτελούν τον κόσμο 

 Οι θεοί που επιβλέπουν ώστε να διατηρείται η αρμονία 

 

Τις σχέσεις θεών-κόσμου κυβερνά ο νόμος της Μοίρας, του πεπρωμένου 

Η άποψη των Ελλήνων της αρχαιότητας 

Οι Έλληνες της αρχαιότητας, από τους πρώτους ιστορικούς αιώνες, ανέβασαν τη μοίρα στο 

πάνθεον της θρησκείας τους και, ειδικότερα, στο βάθρο της Μεταφυσικής. Την έκαμαν θεότητα, 

συνοδευόμενη από δύο άλλες θεότητες. Σύμφωνα με τον Ησίοδο οι τρεις θεότητες καθόριζαν τη 

μοίρα και το πεπρωμένο του ανθρώπου. H Κλωθώ είναι η πρώτη η οποία έκλωθε το νήμα της ζωής 

του ανθρώπου και καθόριζε τη χρονική διάρκεια του. H Λάχεση, η δεύτερη, είναι εκείνη που 

διένειμε τα καλά και τα κακά και η τρίτη, η γερασμένη, κακόσχημη, θεότητα, η Άτροπος, η οποία 

με τα μυτερά της δόντια έκοβε, αναπάντεχα, το νήμα της ζωής. H αυθαίρετη επέμβαση της μοίρας, 

κατά την αρχαία μυθολογία, στους οίκους επωνύμων βασιλέων ήταν σύνηθες φαινόμενο. Παλαιά 

αμαρτήματα προγόνων (ασέβεια προς τους θεούς, τους άγραφους και τους γραφτούς νόμους, 

αλαζονεία) βάραιναν και τους απογόνους με βαρύ τίμημα. Σε νεότερους χρόνους υποστηρίχθηκε η 

γνώμη ότι η μοίρα για τους Αρχαίους υπήρξε το πρόσχημα, το προκάλυμμα για να καλύψουν τα 

μεγάλα λάθη και τις παραλείψεις τους. Άραγε η μοίρα ήταν το «άλλοθι» για να αποφύγουν οι 

Αρχαίοι τις προσωπικές και κοινωνικές ευθύνες τους;  Οι Μοίρες είναι επομένως οι δυνάμεις που 

ευθύνονται για τα καλά και τα κακά της ζωής του κάθε θνητού, από τη γέννηση μέχρι το θάνατό 

του. Παίρνουν την δύναμή τους από τον Δία. ο οποίος για το λόγο αυτό καλείται και 

"Μοιραγέτης". Στις Μοίρες υπακούουν μέχρι και οι θεοί οι οποίοι έχουν όμως την δύναμη να την 

αλλάζουν, μια αλλαγή τέτοια όμως θα διατάρασσε την αρμονία του σύμπαντος κόσμου. 
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Μ Υ Σ T Ι Κ Ι Σ Μ Ο Σ 

Μυστικισμός είναι η πίστη πως μπορούμε να νιώσουμε τα αόρατα και θεία με αποκάλυψη 

εσωτερική. Ετυμολογείται από το ρήμα «μύω» που σημαίνει «κλείνω τα μάτια ή τα χείλη» 

υποδεικνύοντας το απόρρητο, τα μυστικά, που λάμβαναν χώρα σε κλειστό κύκλο  ανθρώπων. Ως 

εκ τούτου «μυστικιστής» είναι αυτός που κατέχει κάποια γνώση ή κάποιο βίωμα που δεν μπορεί ή 

δεν πρέπει να αποκαλύψει. Σύμφωνα με τον διαπρεπή θρησκειολόγο Fr. Heiler, ο μυστικισμός 

γεννήθηκε στο εσωτερικό των αρχαίων θρησκειών της Ελλάδας, της Ινδίας, της Κίνας και της 

Αιγύπτου. Ο άνθρωπος κατά την προχριστιανική αρχαιότητα αισθανόταν την ανάγκη να ενωθεί 

μυστικά με το Θεό. 

Μυστικισμός και θρησκεία 

Ο μυστικισμός σχετίζεται συνήθως με τη πίστη σε ένα ιεραρχικό μεταφυσικό κοσμικό σύστημα, 

στο οποίο συνήθως ο υλικός κόσμος αποτελεί ένα από τα κατώτερα επίπεδα. Ως φαινόμενο 

συναντάται σχεδόν σε όλη τη θρησκευτική σκέψη, από την αρχαιότητα έως σήμερα, συνδεόμενος 

άμεσα με την θρησκεία, η οποία αποτελεί μια φυσική ανάγκη του ανθρώπου να ανακαλύψει τα 

ιερά μυστήρια της ύπαρξης. Στόχος του μυστικισμού και των μεθόδων του, είναι η υπέρβαση της 

ύλης και η επαφή του μυστικιστή με κάποιο ανώτερο επίπεδο (π.χ. το χώρο των ιδεών στον 

πλατωνισμό) ή δύναμη.  

Κοινή είναι η αντίληψη πως σε κάθε άνθρωπο εμπεριέχεται ένα υπερκόσμιο, άυλο πνεύμα το 

οποίο κατάγεται από ανώτερα μεταφυσικά επίπεδα αλλά έχει "φυλακιστεί" στον υλικό κόσμο και 

μέσω του μυστικισμού αποκτά ξανά επαφή με το μέρος απ' όπου προήλθε. Σε κάποια συστήματα 

το ανώτερο αυτό μεταφυσικό επίπεδο ταυτίζεται με το Θεό. Συχνά, μεταφυσικά συστήματα που 

αποδέχονται το μυστικισμό είναι μονιστικά, θεωρώντας πως καθετί είναι τμήμα ενός Όλου και ότι 

τα πάντα εκπορεύονται, άμεσα ή έμμεσα, από το ανώτερο επίπεδο της μεταφυσικής ιεραρχίας. 

Έτσι, για παράδειγμα, στο νεοπλατωνισμό όλος ο κόσμος απορρέει από το Θεό όπως εκπέμπεται 

το φως από τον Ήλιο, ενώ στον ερμητισμό τα πάντα θεωρούνται σκέψεις στο νου του Θεού. Στόχος 

του μυστικισμού είναι να γίνει συνειδητή η επίγνωση αυτής της Ολότητας, η οποία έχει πάρει κατά 

καιρούς, και ανάλογα με το εκάστοτε σύστημα αντιλήψεων, διάφορα ονόματα: Το Βασίλειο των 

Ουρανών, Η Γέννηση του Πνεύματος, Βυθός, Φώτιση, Ένωση, Αυτοπραγμάτωση, Νιρβάνα, Γνώση, 

κ.α. Στην Βίβλο δίνεται η εντολή « Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου και εξ΄όλης της δυνάμεώς σου». 

Αποτέλεσμα της εφαρμογής, της εντολής αυτής είναι η εμπειρία του Θεού. «Εδίψησέ σε η ψυχή 

μου» (Ψαλμ.ξβ΄2).  

Μυστικισμός στην Αρχαία Ελλάδα 

Διονυσιακή λατρεία 

Η λατρεία του Διόνυσου σχετίζεται με τους εορτασμούς της βλάστησης, της ιερής τρέλας που 

προκαλεί η πόση του οίνου και της γονιμότητας. Λατρευόταν από τους αγροτικούς πληθυσμούς 

και συμβόλιζε την δημιουργικότητα. Κοινό στοιχείο στις λατρευτικές πρακτικές του είναι το 

στοιχείο της έκστασης, ενίοτε της οργιαστικής φρενίτιδας, που απελευθερώνει από τις φροντίδες 
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της καθημερινότητας, προσδίδοντάς του την προσωνυμία 

Λύσιο. Πέραν του γεγονότος λοιπόν ότι το όνομά του 

συνδέθηκε με μία από τις αρτιότερες μορφές του ελληνικού 

λόγου, το δράμα, προς τιμήν του διοργανώνονταν 

μεγαλοπρεπείς γιορτές, όπως τα Κατ' αγρούς Διονύσια, τα 

Λήναια, τα Ανθεστήρια και τα Μεγάλα Διονύσια. 

Υποστηρίζεται ότι ο Διόνυσος άφησε τις γνώσεις του στους 

Ορφικούς. Κατά τον Αρριανό, ο Μέγας Αλέξανδρος 

συνάντησε στις Ινδίες ίχνη της διάβασης του Διονύσου. Υπό 

την επίδραση του συγκρητισμού ταυτίστηκε με τον Σίβα, θεό 

του Ινδοϊσμού, ο χορευτής θεός που με τα τέσσερα 

συμβολικά χέρια ρυθμίζει τις εποχές του χρόνου. Οι ιερείς 

(Βραχμάνοι) έπιναν το Soma , το ιερό ποτό (ίσως πρόκειται 

για κρασί). Ο Σίβα, γνωστός στις Βέδες ως Rudra, λατρευόταν στις Ινδίες ως η δημιουργική δύναμη 

της φύσης, έχοντας σαν σύμβολο τον ταύρο.                                            

  Ο σεβασμός στο Θείο Θέλημα 

  Η ευσέβεια οδήγησε τους αρχαίους Έλληνες στην εξεύρεση τρόπων επικοινωνίας με τους Θεούς. 

Τα μαντεία θεωρούνταν πύλες μέσω των οποίων οι θεοί απευθύνονταν άμεσα στους ανθρώπους 

και υπό αυτή την έννοια διέφεραν από τους μάντεις που ερμήνευαν τα σημάδια των θεών μέσα 

από παρατήρηση της συμπεριφοράς των πουλιών, των εντοσθίων των ζώων ή άλλες μεθόδους. Τα 

κυριότερα μαντεία ήταν αφιερωμένα στον Δία ή τον Απόλλωνα. Το παλιότερο ελληνικό μαντείο 

ήταν του Δία στη Δωδώνη της Ηπείρου. Όλα τα μαντεία του Δία όμως τα ξεπερνούσε το μαντείο 

του Απόλλωνα στους Δελφούς. Δελφοί = χάσμα της γης απ΄ όπου έβγαιναν οι αναθυμιάσεις ή 

δελφύς  = μήτρα. Κατά τον Δ΄αιώνα έδωσε τον τελευταίο χρησμό στον απεσταλμένο του Ιουλιανού 

Ορειβάτιο.  «Είπατε τω βασιλεί, χαμαί πέσε δαίδαλος αυλά, ουκέτι Φοίβος, έχει καλύβαν, ου 

μάντιδα δάφνην, ου παγάν λαλέουσαν, απέσβετο και λάλον ύδωρ». Οι  φιλόλογοι αμφιβάλλουν 

για την γνησιότητα του χρησμού, το περιεχόμενο του όμως ανταποκρίνεται στην ιστορική 

πραγματικότητα .  

                       

Ιρανικός μυστικισμός 

 Ο Μίθρας ήταν ο κεντρικός θεός του μιθραϊσμού, μιας συγκρητικής ελληνιστικής και ρωμαϊκής 

μυστηριακής λατρείας η οποία αναπτύχθηκε στην ανατολική Μεσόγειο. Για τον Χριστιανισμό η 

θρησκεία αυτή ήταν ο σκληρότερος αντίπαλος κατά τον Β΄ και Γ΄ αιώνα μ.Χ. αλλά συγχρόνως και ο 

σπουδαιότερος πρόδρομος του. Πολλά κοινά υπήρχαν μεταξύ των δύο θρησκειών. Ο 

Χριστιανισμός όμως υπερίσχυσε, λόγω του ύψους της ηθικής και της διδασκαλίας του. Η μορφή 

του Σωτήρος στον μιθραϊσμό ήταν μυθική, ενώ στον Χριστιανισμό, ιστορική  προσωπικότητα. Ο 

μιθραϊσμός δεν είχε αποβάλει τις πολυθεϊστικές παραδόσεις και απέκλειε την γυναίκα από την 

μύηση.  
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Ο Μίθρας ήταν περσικός θεός του φωτός και της σοφίας και η προέλευσή του ανάγεται σε μια 

αρχαιότερη βεδική θεότητα. Στην Αβέστα, τα ιερά ζωροαστρικά συγγράμματα, ο Μίθρας 

παρουσιάζεται ως «ο αγαθοεργός» (γιαζάτα), «ο Σωτήρας», το πνεύμα του καλού, ο υπερασπιστής 

και φύλακας της άσα —της αλήθειας και της τάξης— και ο άρχοντας του κόσμου, στον οποίο ο 

Αχούρα Μάζδα = ο σκεπτόμενος Κύριος (Ωρομάσδης) ανέθεσε την εποπτεία του κόσμου». 

Θεωρούνταν ότι είχε σφάξει τον θεϊκό ή κοσμικό ταύρο, το αίμα του οποίου συντηρούσε όλα τα 

πλάσματα και παρείχε σωτηρία στους ανθρώπους. Επίσης, θεωρούνταν μεσίτης μεταξύ του 

ουρανού και των ανθρώπων στη γη και εγγυητής των συμβολαίων. Λατρευόταν σε τεχνητές 

υπόγειες κρύπτες. 

Μετά την κατάληψη της Ασσυρίας τον 7ο αιώνα π.χ και της Βαβυλωνίας τον 6ο αιώνα π.χ, ο 

Μίθρας ταυτίστηκε με τον θεό του Ήλιου και η λατρεία του Ήλιου αποδιδόταν πλέον σε εκείνον. 

Πέρα από την Ανατολία, οι Έλληνες της Μικράς Ασίας συνέβαλαν στη διάδοση της λατρείας του 

Μίθρα καθώς τον ταύτιζαν με τον αρχαϊκό ελληνικό θεό Ήλιο.  

Ο Θεός Αχούρα Μάσδα 

 

 

Αιγυπτιακός μυστικισμός 

 Οι θεοί της αρχαίας Αιγύπτου (Χα Κα Πταχ = Οίκος του Θεού της Μαγείας) είναι ολόκληρος 

γαλαξίας. Οι αρχαιότεροι είναι προεκβολές προγονολατρείας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 

λατρεία στην Αίγυπτο ξεκίνησε ως νεκρολατρεία, με τοτεμικά χαρακτηριστικά που οδήγησαν σε 

ζωολατρεία. 

Η επιστημονική έρευνα έδειξε ότι η πίστη σε δεύτερο συνθετικό του ανθρώπου, το πνευματώδες 

βα ή μπα (ψυχή), δείχνει αξιόλογη θρησκευτικότητα. Η πίστη ότι η έδρα των λογισμών και των 

ηθικών ευθυνών είναι η καρδιά και όχι η διάνοια, της οποίας όμως η ουσία και η λειτουργία είναι 

είδος θείας μέθεξης, προετοιμάζει τον άνθρωπο στην χριστιανική ηθική. Η τάση να νοείται η 

υψηλότερη πραγματικότητα του θεού, με τριαδική μορφή (σύζυγοι, τέκνο) ήταν μόνιμη λαϊκή 
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πίστη στην αρχαία Αίγυπτο που διευκόλυνε με την απλότητά της την μετάδοση του Χριστιανικού 

τριαδικού δόγματος, στην Αλεξάνδρεια κι άλλες πόλεις που δέχθηκαν πρώτες το χριστιανικό 

κήρυγμα. 

Όσον αφορά την θεά Ίσιδα ήταν θεά της φύσης στο όνομα της οποίας γίνονταν τελετές μύησης. Το 

ιερογλυφικό του ονόματός σήμαινε αρχικά « (θηλυκό) της σάρκας», δηλαδή θνητή φύση και είναι 

πιθανό πως η θεότητα προήλθε από τη συγχώνευση θεοποιημένων βασιλισσών. Ο Πλούταρχος 

ερμήνευσε το όνομά της ως γνώσις. Υπό την επίδραση του Συγκρητισμού ταυτίστηκε με την θεά 

Αθηνά. Σύμβολο της Αθηνάς είναι η σφίγγα. 

  

                                  Η Θεά Νούτ 

 

 

 Κινεζικός μυστικισμός 

Στη θρησκεία του Ταοϊσμού συναντάμε διδασκαλίες μυστικού και φιλοσοφικού χαρακτήρα. Ο 

Ταοϊσμός τονίζοντας την σπουδαιότητα της ψυχικής γαλήνης και της αισιοδοξίας προλειάνει τον 

δρόμο για την ιεραποστολική δράση του Χριστιανισμού. 

 Ο Λάο Τσε, ιδρυτής του Ταοϊσμού έζησε το 604-520 π.Χ. Είναι μονοθεϊστής φιλόσοφος. Η θεωρία 

του μπορεί να συνοψισθεί στα εξής: οι δυνατότητες του ανθρώπου, δεν του επιτρέπουν να 

σχηματίσει ικανή ιδέα για τον ανώτατο Λόγο, το Τάο, την αρχική αιτία των πάντων. Είναι αόρατο 

ον και συγχρόνως μη ον. Ο άνθρωπος βρίσκει την ευτυχία από τη στιγμή που θα ζήσει σε αρμονική 

σχέση με την φύση, ενεργώντας αυθόρμητα και βασισμένος στη γνώση που προσφέρει η 

έμπνευση της στιγμής. Η σιωπή είναι ο καλύτερος τρόπος έκφρασης κατά τον Λάο Τσε « ολιγόλογη 

είναι φύση στην ομιλία της». Για τον Λάο Τσε οι αρετές για τις οποίες διδάσκει ο Κομφούκιος 

(ιδρυτής του Κομφουκιανισμού) αποτελούν προσωπείο συμβατικότητας. 

Ο Λάο Τσε ζητά να νιώσουμε την αλήθεια όπως το μικρό παιδί. « Παντού το καλό και το κακό 

συνυπάρχουν» (απόσπασμα 73). Θα μπορούσαμε να τον παρομοιάσουμε με τον μεγάλο Έλληνα 

φιλόσοφο Ηράκλειτο. «Η κίνηση του Τάο είναι μια αιώνια επιστροφή» (απόσπασμα 40). Όπως 
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γράφει στο βιβλίο Τάο Τσε Τσιγκ « το να γνωρίζεις ότι δε γνωρίζεις είναι η ύψιστη σοφία» 

(απόσπασμα 71). Εδώ μας θυμίζει το «εν οίδα ότι ουδέν οίδα» του Σωκράτη. Διδάσκει την ειρήνη, 

την καλοσύνη. Το απόσπασμα 7 « Ο σοφός προτιμά να είναι έσχατος κι έτσι γίνεται πρώτος», μας 

θυμίζει την Καινή Διαθήκη. Μας θυμίζει τον Λόγο του Χριστού « Όποιος θέλει να είναι πρώτος 

πρέπει να γίνει υπηρέτης όλων των άλλων». 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 Κάθε άνθρωπος έχει δοσμένο μέσα του τον τρόπο να γίνει ανώτερος αφού αφήσει την ψυχή του να 

ησυχάσει και να ανακαλύψει τον δημιουργό της. 
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Αναπαράσταση του θεάτρου του Διονύσου στην Αθήνα 

ΣΙΒΥΛΛΕΣ 

Με το όνομα αυτό στην Αρχαιότητα εννοούσαν ορισμένες γυναίκες με μεγάλη προφητική δύναμη. 

Προέβλεπαν γεγονότα που επρόκειτο να συμβούν και ιδιαίτερα τα δυσάρεστα και φοβερά. Όταν 

έδιναν τις προφητείες τους ήταν σε κατάσταση έκστασης και οι απλοί άνθρωποι πίστευαν ότι οι 

λόγοι τους αποτελούσαν τη φωνή θεών. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μάντισσες αυτές έδιναν τις 

προφητείες τους χωρίς να ερωτηθούν και χωρίς να έχουν σχέση με κανένα μαντείο. Οπωσδήποτε, 

μπορούν να θεωρηθούν ως κάτι ανάλογο με τους προφήτες του Ισραήλ. 

Τα αρχαιότερα ελληνικά κείμενα κάνουν λόγο για μια Σίβυλλα. Έτσι μιλούν για τη Σίβυλλα ως μια 

συγκεκριμένη μορφή πρώτος ο Ηράκλειτος και ύστερα ο Ευριπίδης, ο Αριστοτέλης και ο 

Πλάτωνας. Ο πρώτος που μιλάει για Σίβυλλες στον πληθυντικό είναι ο Αριστοτέλης. Οι ύστερα από 

αυτόν πηγές ξέρουν τρεις, τέσσερις ή και δέκα Σίβυλλες.  Κατά τον αλεξανδρινό Πατέρα και 

διδάσκαλο της Εκκλησίας Κλημέντα ( 2ος αι. μΧ.), η Σίβυλλα ήταν παλαιότερη από τον Ορφέα. Η 

κυριότερη Σίβυλλα ήταν η αδερφή του Απόλλωνα, η Άρτεμις. Οι Θεοί του Ολύμπου δεν είχαν πάθη 

όπως τους παρουσίαζαν οι ποιητές ( Όμηρος, Ησίοδος) αλλά ήταν οι υπηρέτες του Ύψιστου Θεού. 

Η κάθε Σίβυλλα πιστευόταν ότι είχε το προφητικό χάρισμα από τη γέννησή της. Τη θεωρούσαν μια 

ύπαρξη ανάμεσα στον θεό και στο άνθρωπο. Δεν ήταν βέβαια αθάνατη, αλλά η διάρκεια της ζωής 

της ξεπερνούσε κατά πολύ τον μέσο όρο ζωής του ανθρώπου. Και όπως ο χρησμοδότης 

θεός Απόλλων κρατούσε τη λύρα, έτσι και η Σίβυλλα κρατούσε ένα άλλο έγχορδο μουσικό όργανο, 

τη σαμβύκη (είδος τριγωνικής λύρας). Η επαφή της Σίβυλλας με το θείο προϋπέθετε την παρθενία 

της.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CF%8D%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BC%CE%B2%CF%8D%CE%BA%CE%B7_(%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF)
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ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΙΒΒΥΛΕΣ (PIETRO PERUGINO) 

Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ 

Στην αρχαιότητα πίστευαν, όπως μας 

πληροφορεί ο Χριστιανός Λατίνος συγγραφέας 

Λακτάντιος (4ος αι. μΧ.), ότι η λέξη ήταν σύνθετη, 

από τον δωρικό τύπο του ουσιαστικού «θεός» 

(σιός) και τον αιολικό τύπο του ουσιαστικού 

«βουλή» = θέληση (βόλλα). Σίβυλλα, σύμφωνα 

με αυτή την εκδοχή, σήμαινε επομένως εκείνη 

που αποκαλύπτει τη θέληση του Θεού.  

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

Μια Σίβυλλα, όπως είπαμε, δεν ήταν στην υπηρεσία κανενός μαντείου και δεν έκανε την 

προφητική της δύναμη επάγγελμα. Έτσι μπορούσε να πηγαίνει από τον ένα τόπο στον άλλο, όπου 

λατρευόταν ως μια θεία μορφή και αυτό ήταν ένας σοβαρός λόγος για να προκύψουν μαρτυρίες 

για πολλές Σίβυλλες. Ο κάθε τόπος από όπου είχε περάσει, είχε δράσει και είχε λατρευτεί μια 

Σίβυλλα, δημιουργούσε μια δικιά του σιβυλλική παράδοση, που δεν μπορούσε να ταυτιστεί με την 

ανάλογη παράδοση ενός άλλου τόπου. Έτσι ο κάθε τόπος που είχε μια σιβυλλική παράδοση 

πίστευε τη δικιά του Σίβυλλα. Οι ελληνικές ειδήσεις για τη δράση της Σίβυλλας πιάνουν ολόκληρο 

το χώρο του ελληνισμού, από τη Μ. Ασία ως την Ιταλία. Στην ελληνική Ανατολή τη μεγαλύτερη 

φήμη είχε η Σίβυλλα, που λατρευόταν στην πόλη Ερυθρές και στην ελληνική Δύση εκείνη που 

λατρευόταν στην Κύμη της Καμπανίας. Από τις πιο παλιές ήταν η Σίβυλλα της Μαρπησσού στην 

Τρωάδα. Την έλεγαν και Ελλησποντία και τη θεωρούσαν κόρη του Δαρδάνου και της Νησώς, της 

κόρης του Τεύκρου. Ίσως θα πρέπει να ταυτιστεί με τη Σίβυλλα των Ερυθρών. Η δράση της 

συνδέεται με τον Αινεία, που μετά την πτώση της Τροίας έφυγε, για να φτάσει ύστερα από πολλές 

περιπλανήσεις στην Ιταλία και να γίνει γενάρχης των Ρωμαίων. Στον Αινεία η Σίβυλλα είχε δώσει 

αίσιους χρησμούς. Η Σίβυλλα των Ερυθρών ήταν γνωστή και με το όνομα Ηροφίλη. Ο Ιερώνυμος 

τοποθετεί την ακμή της γύρω στο 744 π.Χ.. Μια επιγραφή από την πόλη Ερυθρές μας πληροφορεί 

ότι η Σίβυλλα έζησε περίπου 900 χρόνια. Σύμφωνα με τον Παυσανία έζησε ένα διάστημα στους 

Δελφούς, στη Δήλο, στην Κλάρο και στη Σάμο. Ίσως η παραμονή αυτής της Σίβυλλας στη Σάμο 

δημιούργησε την παράδοση της Σαμίας Σίβυλλας, που την ακμή της ο Ιερώνυμος τοποθετεί στο 

712 π.Χ. Υπάρχει ακόμη η Σίβυλλα από την Κολοφώνα, γνωστή με το όνομα Λάμπουσα. Τη 

θεωρούσαν ως κόρη του μάντη Κάλχα. Άλλες παραδόσεις μιλούν για τη Φρυγική, για τη Σαρδινική 

(από τις Σάρδεις) και για τη Ροδία Σίβυλλα. Η παράδοση για τη Σίβυλλα των Δελφών τη φέρνει σε 

σχέση με το χρησμοδότη θεό Απόλλωνα. Ήταν γυναίκα του, αδελφή του ή θυγατέρα του. Η 

Θετταλή Σίβυλλα ήταν γνωστή με το όνομα Μαντώ και την πίστευαν για απόγονο του Τειρεσία. 

Υπήρχε και η Θεσπρωτίδα Σίβυλλα. Η Σίβυλλα της Κύμης είχε το όνομα Δημώ, ίσως υποκοριστικό 

του Δημοφίλη. Στην Κύμη υπήρχε ένας θάλαμος κατάγειος, η έδρα της Σίβυλλας και μία «λίθου 



60 

υδρία» με τα λείψανά της. Τέλος ποικίλες άλλες παραδόσεις μας μιλούν για τη Σίβυλλα την 

Κιμμερία, την Ιταλική, τη Σικελή, τη Λιβυκή, την Περσική, τη Χαλδαϊκή, την Εβραϊκή και την 

Αιγυπτία. Μέχρι και τη βασίλισσα του Σαβά έχουν ταυτίσει με το πρόσωπο της Σίβυλλας. 

Οι Σίβυλλες ήταν οι Ελληνίδες προφήτισσες του αρχαίου κόσμου 

ΣΙΒΥΛΛΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ 

Η χριστιανική τέχνη της Δύσης έχει πολλές φορές εμπνευστεί από τις Σίβυλλες στις οποίες 

αποδίδει συμβολικό χαρακτήρα. Ο Μιχαήλ Άγγελος στις περίφημες τοιχογραφίες του της Καπέλα 

Σιξτίνα του Βατικανού παρουσιάζει πέντε Σίβυλλες, καθεμία με άλλη μορφή και στάση, που 

θεωρούνται από τα χαρακτηριστικότερα ζωγραφικά έργα του. Οι τοιχογραφίες του Παρεκκλησιού 

της Καπέλα Σιξτίνα φιλοτεχνήθηκαν στις αρχές του 16ου αιώνα από τον Μιχαήλ Άγγελο και 

αποτελούν ίσως τις πιο διάσημες τοιχογραφίες του κόσμου. Η επιλογή των θεμάτων έγινε από τον 

ίδιο τον Μιχαήλ Άγγελο, ο οποίος γράφει χαρακτηριστικά: «Είχα κάνει μερικά σχέδια που όμως 

μου φάνηκαν κάπως φτωχά. Τότε ο Πάπας μου πρότεινε κάτι άλλο. Να ζωγραφίσω στον θόλο ό,τι 

ήθελα». Και ο Μιχαήλ Άγγελος αποφάσισε να φιλοτεχνήσει στην οροφή του ναού, σε υπερφυσικές 
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διαστάσεις, τις μορφές επτά Προφητών και πέντε Σιβυλλών (Δελφίς, Ερυθραία, Περσίς, Λίβυσσα 

και Κυμαία). Κατά την περίοδο της Αναγέννησης, οι Σίβυλλες αναγνωρίστηκαν από ένα μεγάλο 

μέρος του χριστιανικού κόσμου ως προφήτισσες του Χριστού και κατέλαβαν μία θέση ανάλογη με 

αυτή των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης. Σίβυλλες φιλοτέχνησε και ο Ραφαήλ στις τοιχογραφίες 

της εκκλησίας της Παναγίας της Ειρήνης της Ρώμης. Οι Σίβυλλες αυτές, τέσσερις τον αριθμό, 

εμφανίζονται με περισσότερο έκδηλα τα δείγματα της θηλυκότητας από εκείνες του Μ. Άγγελου.  

Τα αυθεντικά αγάλματα της Σίβυλλας της Ερυθραίας (αριστερά) και του Πλάτωνος (δεξιά), τα οποία 

αφαιρέθηκαν από την πρόσοψη του καθεδρικού ναού της Σιένα. 

Το Παρεκκλήσι της Καπέλα Σιξτίνα στο 

Βατικανό. Οι τοιχογραφίες του Παρεκκλησιού 

φιλοτεχνήθηκαν στις αρχές του 16ου αιώνα 

από τον Μιχαήλ Άγγελο και αποτελούν ίσως τις 

πιο διάσημες τοιχογραφίες του κόσμου. Η 

επιλογή των θεμάτων έγινε από τον ίδιο τον 

Μιχαήλ Άγγελο, ο οποίος γράφει 

χαρακτηριστικά: «Είχα κάνει μερικά σχέδια που 

όμως μου φάνηκαν κάπως φτωχά. Τότε ο 

Πάπας μου πρότεινε κάτι άλλο. Να ζωγραφίσω 

στον θόλο ότι ήθελα». Και ο Μιχαήλ Άγγελος 

αποφάσισε να φιλοτεχνήσει στην οροφή του 

ναού, σε υπερφυσικές διαστάσεις, τις μορφές 

επτά Προφητών και πέντε Σιβυλλών (Δελφίς, 

Ερυθραία, Περσίς, Λίβυσσα και Κυμαία). Κατά 

την περίοδο της Αναγέννησης, οι Σίβυλλες 

αναγνωρίστηκαν από ένα μεγάλο μέρος του 

χριστιανικού κόσμου ως προφήτισσες του 

Χριστού και κατέλαβαν μία θέση ανάλογη με 

αυτή των Προφητών της Παλαιάς Διαθήκης 
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Ο Φιρμιανός Λακτάντιος εργαζόταν ως επιστάτης στην Βασιλική βιβλιοθήκη της Ρώμης, στις αρχές 

του 4ου μ.Χ. αιώνα. Ανακάλυψε τους χρησμούς των Σιβυλλών. Οι χρησμοί αυτοί τον οδήγησαν να 

αποδεχτεί την Θεότητα του Ιησού Χριστού. Το ίδιο συνέβη και στον Μέγα Κωνσταντίνο, η πίστη 

του στο Χριστό εδραιώθηκε όταν γνώρισε τους Σιβυλλικούς χρησμούς. 

Τοιχογραφία της Σίβυλλας της Κυμαίας, που βρίσκεται στον τρούλο του ναού της Αγίας Τριάδας στην 

Φλωρεντία (Santa Trinita). Ο ναός είναι του 11ου αιώνα και η τοιχογραφία φιλοτεχνήθηκε από τον 

Γκιρλαντάιο το 1485. 

Ο Φιρμιανός Λακτάντιος στο έργο του Divinae Institutiones καταγράφει τον χρησμό του Απόλλωνα 

(βιβλίο 1, κεφ. 7). «Αυτοδημιούργητος, αδίδακτος, χωρίς μητέρα, ακλόνητος, χωρίς να χωράει το 

όνομά του σε ανθρώπινο λόγο, πύρινος, αιώνιος, αυτός είναι ο Θεός. Μικρό δε μέρος του Θεού 

άγγελοι είμεθα εμείς». 

Σίβυλλα η Δελφική (Βατικανό) 

Σύμφωνα με τον κώδικα Plut 21.3 (Bibliotheca Laurenziana Φλωρεντία) ο Χριστός: «ήταν θνητός 

κατά την σάρκα, σοφός σε ασύλληπτα έργα, αλλά αφού συνελήφθη από Χαλδαίους κριτές με 
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όπλα, με καρφιά και πασσάλους, ολοκλήρωσε το πικρό τέλος». Τον χρησμό αυτό διέσωσε ο 

νεοπλτωνικός φιλόσοφος Πορφύριος (232- 304 μ.Χ.). 

Στη βιβλιοθήκη του Βατικανού (κωδ. Vat gr 149) φυλάσσεται το 

αρχαιότερο χειρόγραφο που περιέχει τον λόγο του Μεγάλου 

Κωνσταντίνου (το 325 μ.Χ.) 

Ο Μ. Κωνσταντίνος αναφέρεται στην Σίβυλλα Ερυθραία, ιέρεια 

του Απόλλωνα και παραθέτει τον χρησμό της, ο οποίος 

προανήγγειλε την Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. 

Ο Κικέρωνας προ Χριστού είχε μεταφράσει στη λατινική 

γλώσσα τους χρησμούς της Σίβυλλας. Στο έργο του Κικέρωνα 

De Divinatione (βιβλίο 2, κεφ. 54) ο Κικέρων γράφει: «την 

κρατάμε φυλαγμένη την Σίβυλλα, όπως μας παραδόθηκε από 

τους προγόνους μας». 

Τοιχογραφίες της Σίβυλλας (της Ερυθραίας) σε ορθόδοξους χριστιανικούς ναούς. Πάνω, τοιχογραφία που 

βρίσκεται στον Ιερό Ναό του Προφήτη Ηλία στη Σιάτιστα του νομού Κοζάνης. Πλησίον της Σίβυλλας 

εικονίζεται ο σοφός Θουκυδίδης. 

Η Σίβυλλα (Μονή Βατοπεδίου) 
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Χρησμός της Σίβυλλας της Ερυθραίας 

Ιδρώσει γαρ χθών, κρίσεως σημείον ότ΄ έσται 
Ηξει δ’ ουρανόθεν βασιλεύες αιώσιν, ο μέλλων 
Σάρκα παρών πάσαν κρίναι και κόσμον άπαντα. 
Όψονται δε θεόν μέροπες πιστοί και άπιστοι 
Ύψιστον μετά των αγίων επί τέρμα χρόνοιο, 
Σαρκοφόρον ψυχάς τα’ ανδρών επί βήματι κρινεί. 

Χέρσος ότ’ αν πότε κόσμος όλος και άκανθα γένηται 
Ρίψωσοι τα’ είδωλα βροτοί και πλούτον άπαντα, 
Εκκαύση δε το πυρ γην, ουρανόν ηδέ θάλασσαν, 
Ιχνεύων, ρήξη τε πύλας ειρκτής αΐδαο. 
Σάρξ τότε πάσα νεκρών, ες ελευθέριον φάος ήξει 
Τους αγίους ανόμους τε το πυρ αιώσιν ελέγξει 
Οππόσα τις πράξας έλαθεν, τότε πάντα λαλήσει. 
Στήθεα γαρ ζοφόεντα Θεός φωστήρσιν ανοίξει. 

Θρήνος τ’ εκ πάντων έσται και βρυγμός οδόντων 
Εκλείψει σέλας ηελίου, άστρων τε χορείσει, 
Ουρανόν ειλίξει, μήνης δε τε φέγγος ολείται, 
Υψώσει δε φάραγγας, ολεί δ΄ υψώματα βουνών. 

Ύψος δ’ ουκέτι λυγρόν εν ανθρώποισι φανείται 
Ίσα τα’ όρη πεδίοις έσται και πάσα θάλασσα 
Ουκ εις πλουν έξει γη γαρ φρυχθείσα κεραυνώ 
Συν πηγαίς ποταμοί τε καχλάζοντες λείψουσιν. 

Σάλπιξ δ’ ουρανόθεν φωνήν πολύθρηνον αφήσει, 
Ωρύουσα μύσος μελεόν και πήματα κόσμου. 
Ταρταρόεν δε χάος τότε δείξει γαία χανούσα. 
Ηξουσι δ’ επί βήμα Θεού βασιλήες άπαντες. 
Ρεύσει δ’ ουρανόθεν ποταμός πυρός ηδέ γε θείου. 

Σήμα δε τοι τότε πάσι βροτοίς αριδείκετον, οίον 
Το ξύλον εν πιστοίς το κέρας το ποθούμενον έσται 
Ανδρών ευσεβίων ζωή, πρόσκομμα δε κόσμου 
Ύδασι φωτίζον πιστούς εν δώδεκα πληγαίς. 
Ράβδος ποιμαίνουσα σιδηρείη γε κρατήσει. 
Ούτος ο νυν προγραφείς εν ακροστιχίοις Θεός ημών, 
Σωτήρ, αθάνατος βασιλεύς, ο παθών ενέχ΄ ημών. 

 ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ 

IESVCS CREISTOS TEVD NIOS SOTER 



65 

Ειδωλολατρεία 

Η λέξη είδωλο (που προέρχεται από τη λέξη είδος) σημαίνει κυριολεκτικά την παράσταση, τη 

ζωγραφιά, τη μορφή. Με την ίδια σκέψη, ο όρος ειδωλολατρία σημαίνει την απόδοση λατρείας σε 

αγάλματα που εικονίζουν θεούς των πολυθεϊστικών θρησκειών. Είδωλο ακόμη είναι ένα πλάσμα 

της φαντασίας που στερείται πραγματικής υπόστασης. Έτσι και η ειδωλολατρία ήταν η λατρεία 

πλασμάτων της φαντασίας. Σήμερα με τον όρο ειδωλολατρία εννοούμε κάθε είδος λατρείας το 

οποίο αντί να αναφέρεται και να αποδίδεται στον πραγματικό Θεό αποδίδεται στα 

δημιουργήματά του. 

Χρυσό είδωλο σε μορφή ζώου  Η Θεά Κάλι 

Τι την χαρακτηρίζει;... 

Στην εποχή μας η ειδωλολατρεία εκφράζει κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο την μια και βασική 

τάση του ''άθεου'' ανθρώπου.Η τάση αυτή είναι η εκδήλωση της απωθούμενης θρησκευτικής 

πίστης του, μέσα από την λατρεία ειδώλων. 

Η ειδωλολατρία συναντάται σε θρησκείες που λατρεύουν τη φύση με μορφή άψυχων 

αντικειμένων (φετιχισμός) ή με έμψυχη μορφή (τοτεμισμός). Στην πρώτη μορφή τα είδωλα, 

δέντρα, βράχοι, κ.α., λατρεύονται όχι σαν εικόνες θεού αλλά ως ιερά αντικείμενα. 

Δεν αποκλείεται οι ειδωλολατρικοί μύθοι να περιέχουν κωδικοποιημένη την προ'ι'στορία των 

ανθρώπων.θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ίσως οι τιτάνες του αρχαιοελληνικού μύθου ήταν 

οι άτλαντες και οι θεοί,οι έλληνες.Οι υποθέσεις μας βέβαια μπορεί να μην είναι αληθινές.Άλλωστε 

οι μύθοι δεν είναι θρύλοι,περιέχουν και ψευδή στοιχεία που επικαλύπτουν το αληθινό γεγονός. 

Κάποιοι οπαδοί του συγκρητισμού υποστηρίζουν ότι οι θεότητες των λαών του αρχαίου 

κόσμου,ήταν προσωποποιήσεις αφηρημένων εννοιών.Κάποιοι άλλοι τους θεώρησαν όντα μεταξύ 

θεού και ανθρώπου,που δημιουργήθηκαν από τον θεό ή ήταν απορροές του 

θεού.Ακόμα,σύμφωνα με τον Ευημέριο τον Μεσσήνιο,μια επιγραφή στην Άπω ανατολή,στην νήσο 

Παγχαία,αναγράφει πως οι θεοί ήταν άνθρωποι οι οποίοι ευεργέτησαν την ανθρωπότητα,π.χ. 

δίκαιοι κυβερνήτες είτε εφευρέτες. 
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Αναφορές στο παρελθόν... 

Στην αρχαία Αίγυπτο, για παράδειγμα, πιστευόταν πως εντός των αγαλμάτων υπάρχει ζωή. 

Μάλιστα ο γλύπτης θεωρείτο ως ο τεχνίτης που χαράσσει πραγματική ζωή στα αγάλματά του. 

Γενικά στην αρχαία Ελλάδα συναντάμε την καθαρά ανθρωπομορφική ειδωλολατρία. Όμως, χάρις 

στο ανθρωπιστικό πνεύμα των Ελλήνων, βαθμιαία εκκαθαρίστηκε η λατρεία από σκληρές και 

απάνθρωπες πρακτικές και εκδηλώσεις. Έτσι πολύ πριν τα Αρχαϊκά χρόνια καταργήθηκαν οι 

ανθρωποθυσίες, οι οποίες διατηρήθηκαν σε λαούς της εγγύς Ανατολής αλλά και της Ευρώπης. Οι 

ελληνικές θεότητες μεταβλήθηκαν σε συμβολικές μορφές, με τις οποίες δηλώνονταν είτε 

εκδηλώσεις του φυσικού κόσμου (Δίας, Ποσειδών, Ήφαιστος, Δήμητρα), είτε ψυχοπνευματικών 

δυνάμεων (Αθηνά, Απόλλων). Κατά της ειδωλολατρείας, ως λατρευτικού τύπου, αντιτάχθηκαν 

πολλά φωτισμένα πνεύματα της αρχαιότητας. 

Έτσι ο Ξενοφάνης (485 π.Χ.) έλεγε: “Ένας Θεός υπάρχει και για τους θεούς και για τους 

ανθρώπους. Αυτός δεν μοιάζει με τους θνητούς ούτε στο σώμα ούτε στη σκέψη”. Ο Ηράκλειτος 

(περ.500 π.Χ.) έλεγε για τους προσευχομένους στα είδωλα “και στα αγάλματα αυτά απευθύνουν 

ευχές, απαράλλακτα σαν τον άνθρωπο που θα ερχόταν σε συνομιλία με τους τοίχους των 

κτισμάτων”. Αργότερα άρχισε η θεοποίηση διαφόρων σπουδαίων προσωπικοτήτων, όπως ο 

Μέγας Αλέξανδρος για να επαναληφθεί πολλές φορές στη ρωμαϊκή ειδωλολατρία με διαφόρους 

αυτοκράτορες. 

 Αιγυπτιακό είδωλο  Κελτικό είδωλο 

Στο παρών... 

Ο όρος Νεοπαγανισμός περιγράφει έναν μεγάλο αριθμό νέων θρησκευμάτων, που βασίζονται 

κυρίως στα διάφορα παγανιστικά δόγματα, που προϋπήρχαν στην Ευρώπη, πριν την έλευση του 

Χριστιανισμού. Τα ποικίλα Νεοπαγανιστικά κινήματα μπορεί να συνδέονται με τον πολυθεϊσμό, 

τον ανιμισμό, τον πανθεϊσμό, ακόμη και το σατανισμό. Πολλά νεοπαγανιστικά δόγματα 

προσπαθούν να αναβιώσουν τις παλιές τελετές αρχαίων παγανιστικών θρησκειών, ενώ άλλα 

έχουν αναπτύξει νέες και σύγχρονες μεθόδους λατρείας. Ο Νεοπαγανισμός εξαπλώνεται με 

ραγδαίους ρυθμούς στις ανεπτυγμένες και “προοδευμένες” χώρες, βρίσκοντας μεγάλη απήχηση 

στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, αλλά και στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και τα Βαλκάνια.Η μεγαλύτερη 
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Νεοπαγανιστική θρησκεία είναι η Wicca. Στην Ελλάδα σημαντικότερη Νεοπαγανιστική ομάδα είναι 

το Ύπατο Συμβούλιο Ελλήνων Εθνικών (Υ.Σ.Ε.Ε). 

Συμπληρώθηκε επταετία από της αναγνωρίση (2006) του αρχαιοελληνικού δωδεκαθέου ως 

επίσημης θρησκείας. Η νεοειδωλολατρία τα τελευταία έτη γνωρίζει σχετική έξαρση στην Ελλάδα. 

Λατρεύεται ελεύθερα με την τέλεση τελετών και μυστηρίων. Άνθρωποι μορφωμένοι παριστάνουν 

τους ιερείς και προσπαθούν να παρασύρουν συμπατριώτες τους, εκθειάζοντας το αρχαιοελληνικό 

κάλλος και θέλοντας να τους επαναφέρουν στην ειδωλολατρία, αναμιγνύοντας και εθνικιστικές, 

πατριωτικές κορώνες. Σε ομιλίες και γραπτά τους εκφράζονται υποτιμητικά και χλευαστικά για την 

ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία. Υβρίζουν την εκκλησία, τον κλήρο και τον μοναχισμό. Περιγελούν 

τα όσια του χριστιανισμού με φοβερές υπερβολές. Καθυβρίζουν και το πανίερο πρόσωπο του 

“Εβραίου” Χριστού. Μιλούν για σφαγές των χριστιανών. 

Υπάρχουν και αδαείς νεοπαγανιστές, άθεοι και φανατικοί πατριώτες, που παρασύρονται από 

ατεκμηρίωτα κηρύγματα ότι οι χριστιανοί κατέστρεψαν τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Ο 

προκλητικός προπαγανδιστικός παγανισμός φέρνει κάποια αποτελέσματα σε άπιστους και σε 

ημιμαθείς. Γίνονται γραφικοί αρκετά, αν και είναι λίγοι, όταν λένε ότι ο χριστιανισμός υπήρξε 

άσπονδος εχθρός του ελληνισμού. Θα πρέπει να τονίσουμε πως άλλο ο αρχαιοελληνικός 

πολιτισμός και άλλο η αρχαιοελληνική θρησκεία. Το δωδεκάθεο αποτελεί προσωποποιήση παθών, 

όπως υπερηφάνειας, θυμού, ζήλιας, σαρκολατρίας, κακίας, ασέλγειας. Ο Χριστός ήλθε να 

καταργήσει τη δωδεκαθεϊκή παθολαγνεία. Ήλθε να φέρει την αλήθεια, την αγάπη, την ελευθερία 

και την ταπείνωση. Οι προ Χριστού φιλόσοφοι μίλησαν για έναν μόνο και αληθινό θεό. Έτσι 

προετοίμασαν το έδαφος για την έλευση του χριστιανισμού. 

Με την καθιέρωση του χριστιανισμού χαροποιήθηκαν πολλοί αλλά δημιουργήθηκαν και 

εχθρότητες και βιαιότητες και βαναυσότητες. Ορισμένοι φανατικοί χριστιανοί, εμπνεόμενοι από 

πνεύμα εκδίκησης, οδηγήθηκαν σε συγκρούσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έφταιγε η θρησκεία 

του Χριστού ή η Εκκλησία. Γενικά, οι δωδεκαθεϊστές νεοειδωλολάτρες θέλουν να παρουσιάζονται 

πιο Έλληνες, και αγαπούν τη μυθολογία και όχι την αλήθεια. Διαστρέφουν την Εκκλησιαστική 

ιστορία παρερμηνεύοντας το ρόλο της Εκκλησίας στην πορεία του Ελληνικού έθνους, 

χαρακτηρίζοντας την Ορθοδοξία "ξενόφερτη εβραϊκή θρησκεία" και τους λειτουργούς της 

"εβραιόδουλους ρασοφόρους", που ευθύνονται για τα "σκοτάδια" του σημερινού πολιτισμού. 

Επαγγέλλονται την αναβίωση του αρχαιοελληνισμού, ως πανάκεια για όλα τα κοινωνικά 

προβλήματα, θεωρώντας την ως τον "ομφαλό της γης", στον οποίο θα “ενοποιηθεί όλος ο 

κόσμος». 
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                                       Θεός Πάνας                                      Η Μητέρα των Θεών    (Κινέζικο είδωλο) 

Στο νεοπαγανισμό διακρίνουμε τρία κύρια ρεύματα: 1. Οι αρνούμενοι κάθε συμβιβασμό με τον 

εβραιοχριστιανισμό, όπως τον ονομάζουν. Εκπροσωπούνται από την λεγόμενη «Μεγάλη Εθνική 

Εκκλησία των Ελλήνων» και το περιοδικό «Διιπετές». 2. Αυτοί που τους χαρακτηρίζει ρατσισμός 

και αντισημιτισμός. Εκπροσωπείται κυρίως από το περιοδικό «Απολλώνειο Φως». 3.Τέλος στο 

τρίτο ρεύμα ανήκουν ομάδες που σχετίζονται με το κίνημα της λεγομένης Νέας Εποχής. Τέτοιες 

είναι: Ο Νεοσαμανισμός, οι ουφολόγοι δωδεκαθεϊστές (Κεραμυδάς), η λεγομένη γυναικεία 

πνευματικότητα, το κίνημα των μαγισσών, Wicca,, κ.α. Τέλος υπάρχουν ακόμα και αυτοί που 

προσπαθούν να συνδυάσουν την Ορθοδοξία με τον δωδεκαθεϊσμό υποστηρίζοντας ότι ο Ιησούς 

Χριστός ήταν Έλληνας! Πάντως όλες αυτές οι ομάδες, τα ρεύματα, έχουν κοινό υπόβαθρο, που 

συνίσταται στην κοινή περί Θεού και κόσμου αντίληψη, στην αποδοχή της μετενσάρκωσης κ.α. 

 

 

 

 

         

               Ξόανο (Τοτέμ)                                Πυροβάτες (Αναστενάρηδες) 
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Γνωστικισμός και αποκρυφισμός 

Μεγάλος αριθμός φιλοσοφικοθρησκευτικών συστημάτων τα οποία υποστηρίζουν ότι κατέχουν 

απόκρυφες αλήθειες. Η ινδουϊστική, αλλά και η βουδιστική θρησκεία υποστηρίζουν ότι η γνώση 

λυτρώνει. Στους χρόνους του Μ.Αλεξάνδρου δημιουργήθηκε ένας φιλοσοφικοθρησκευτικός 

συγκρητισμός λόγω των συνεχών μετακινήσεων πληθυσμών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Ο Μαρντούκ σκοτώνει τον δαίμονα.                                   Ο ‘Ιντρα σκοτώνει δαίμονες,ασσούρες. 

Οι θεοί των βαβυλωνίων και των Ινδών αντίστοιχα μάχονται το κακό. Στις χώρες όπου 

ερχόντουσαν σε επαφή τέσσερεις μεγάλοι πολιτισμοί: ο ελληνικός, ο ιουδαϊκός, ο αιγυπτιακός και 

ο βαβυλωνοπερσικός, διαμορφώθηκε το κίνημα του γνωστικισμού .Τα ερμητικά βιβλία τα 

αποδιδόμενα στον Ερμή τον Τρισμέγιστο ή αιγυπτιακό θεό θωθ εκφράζουν δυαρχία καλού-κακού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι Εσσαίοι επίσης έδιναν όρκο απόκρυψης των πεποιθήσεών τους. Όταν εμφανίστηκε ο 

χριστιανισμός, ο γνωστικισμός ήταν ο ισχυρότερος αντίπαλός του. Επειδή προσέφερε στους 
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ανθρώπους  την γοητεία της ανατολής και μιά χαλαρή ηθική. Τα ψευδεπίγραφα ευαγγέλια πράξεις 

και επιστολές ή απόκρυφα ευαγγέλια πράξεις και επιστολές, γράφτηκαν από αιρετικούς 

γνωστικίζοντες χριστιανούς, τον δεύτερο μετά Χριστόν αιώνα ,για να διαδώσουν τις πλανεμένες 

δοξασίες τους. Για να διαδοθούν ευκολότερα τα τιτλοφορούσαν με ονόματα των αποστόλων, 

δηλαδή των μαθητών του Ιησού Χριστού. Γνωστικοί των πρώτων χριστιανικών χρόνων ήταν οι 

μανιχαϊστές και οι  οφφίτες. 

 

Το σύμβολο στην δεξιά εικόνα μας παραπέμπει στο σύμβολο της  Sientology. Σύγχρονες μορφές 

γνωστικισμού είναι παραθρησκείες, όπως η σαϊεντολογία. 
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 Γνωστικισμός 

 

Με τον όρο γνωστικισμός εννοείται ένα προχριστιανικής καταγωγής φιλοσοφικό και θρησκευτικό 

κίνημα, δείγμα του σύντονου συγκρητισμού της ρωμαϊκής εποχής ο οποίος είχε τις ρίζες του στα 

μεσογειακά ήθη της ελληνιστικής περιόδου. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε επίσης για να περιγράψει 

διάφορες θρησκευτικές ομάδες των πρώτων τεσσάρων μεταχριστιανικών αιώνων. Ο γνωστικισμός 

αποτελούσε ένα σωτηριολογικό θρησκευτικό σύστημα, βασισμένο στην ημιδιαισθητική 

μυστικιστική έννοια της Γνώσης, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις αποδεχόταν ως 

λυτρωτική θεότητα τον χριστιανικό Ιησού Χριστό, προσδίδοντάς του όμως διαφορετικές ιδιότητες 

απ' ότι ο χριστιανισμός 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΜΦΑΝΙΣΗ 

Ο γνωστικισμός εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια μίας ιστορικής περιόδου με μεγάλη έξαρση του 

θρησκευτικού αισθήματος και των μυστικιστικών πρακτικών στον ρωμαϊκό κόσμο, από τον πρώτο 

αιώνα π. Χ. ως τον τέταρτο αιώνα. Παράλληλα με την ανάδυσή του στην ανατολική Μεσόγειο 

γνώρισαν άνθιση οι μυστηριακές λατρείες, ο ερμητισμός, ο μιθραϊσμός, ο νεοπλατωνισμός κλπ, 

ενώ αναπτύχθηκε και τελικά εδραιώθηκε ο χριστιανισμός. Ο γνωστικισμός περιελάμβανε στοιχεία 

ελληνικά, ιρανικά, ιουδαϊστικά και χριστιανικά 

   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%8C%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%B7%CF%83%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/1%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/4%CE%BF%CF%82_%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CE%B8%CF%81%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%B5%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B1%CF%84%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%8A%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
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  Ειρηναίος της Λυών                                  Ωριγένης                                                Κλήμης ο Αλεξανδρεύς 

Χαρακτηριστικά 

Η λέξη "γνωστικισμός" εμφανίζεται σε αρκετές σύγχρονες σέκτες, στις οποίες μόνον οι μυημένοι 
έχουν πρόσβαση στις μυστικές του διδασκαλίες. Έτσι και ο αρχαίος γνωστικισμός διέθετε στάδια 
μύησης με την ανώτερη βαθμίδα ("πνευματικοί γνωστικοί") να οδηγεί στην ατομική λύτρωση, 
αλλά κατά τ' άλλα πολύ λίγο ομοιάζει με τις σύγχρονες γνωστικές δοξασίες. Πολλά στοιχεία του 
γνωστικισμού είναι προχριστιανικά. Αρκετοί σύγχρονοι ερευνητές είναι πεπεισμένοι ότι το Κατά 
Θωμάν Ευαγγέλιο χρησιμοποιείτο από τους γνωστικούς του πρώτου αιώνα. Οι γνωστικοί δίδασκαν 
τον δοκητισμό, την πίστη δηλαδή ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είχε φυσικό σώμα, ότι η φυσική του 
υπόσταση ήταν μια απάτη και συνεπώς η σταύρωσή του δεν ήταν υλική. Αυτές οι θεωρήσεις 
βασίζονταν στην υποτιμητική αντίληψη για τη σάρκα που έτρεφαν οι γνωστικοί και την άποψη ότι 
ένας θεός ποτέ δεν θα φυλακιζόταν στην "ποταπή" ύλη. Σε ορισμένες γνωστικές σέκτες σωτηρία 
θεωρείται η διαφώτιση των πρωτοπλάστων από τον όφι και η βρώση του δένδρου της 
γνώσης.(Οφίτες) 

Ο αποκαλούμενος γνωστικός σταυρός, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε από αρκετές γνωστικές 

σέκτες, ιδιαίτερα τους Καθαρούς. 

 

 

ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Παγανισμός (από το λατινικό 

 paganus: 'άνθρωπος της υπαίθρου) 

είναι όρος που προσδιορίζει 

τις πολυθεϊστικές  θρησκείες. Η λέξη 

Παγανισμός προέρχεται απ’ το 

λατινικό pagani, που σημαίνει 

άνθρωπος του αγρού, της εξοχής. 

Μακριά απ’ τα χωριά –κυρίως στα 

δάση- γιόρταζαν οι λαοί της Ευρώπης 
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τους θεούς των προγόνων τους.Η λέξη Παγανισμός σε πολλά ελληνικά λεξικά ταυτίζεται με την 

ειδωλολατρία . 

 ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΥ: 

α) ο Ανιμισμός (κοσμοθεωρία, που σύμφωνα με την οποία ό,τι μας περιβάλλει έχει ψυχή). 
β) ο Πολυθεϊσμός (η πολλαπλή εκδήλωση του Θεού). 
γ) ο Πανθεϊσμός (ο αιώνιος κόσμος που ταυτίζεται με το Θεό, είναι η μοναδική πραγματικότητα)  .  

 

 

 

 

 

Ο πέλεκυς ήταν το όπλο με το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες θυσίαζαν τον βου κατά την εορτή των 

Βουφονίων στην Αθήνα 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Η θεά Αστάρτη ως είδωλο  
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Εικόνες με ειδωλολατρικές τελετές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ 

Ο όρος Νεοπαγανισμός (ή Νεο-Παγανισμός, σύγχρονος παγανισμός) χρησιμοποιείται για να 

περιγράψει έναν μεγάλο αριθμό νέων θρησκευτικών κινημάτων, που βασίζονται κυρίως στα 

διάφορα παγανιστικά δόγματα, που προϋπήρχαν του Χριστιανισμού, στην Ευρώπη. Τα 

Νεοπαγανιστικά κινήματα, είναι ποικίλα και διαφορετικά  και μπορεί να συνδέονται με 

τον ανιμισμό και τον  πολυθεϊσμό.  Αν και πολλά Νεοπαγανιστικά δόγματα προσπαθούν να 

αναβιώσουν τις παλιές τελετές αρχαίων παγανιστικών θρησκειών, άλλα έχουν αναπτύξει νέες και 

σύγχρονες μεθόδους λατρείας. 

Ο Νεοπαγανισμός εξαπλώνεται με ραγδαίους ρυθμούς στις ανεπτυγμένες  χώρες , βρίσκοντας 

μεγάλη απήχηση στις Η.Π.Α., το Ηνωμένο Βασίλειο , αλλά και στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης 
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και τα Βαλκάνια. Η μεγαλύτερη Νεοπαγανιστική θρησκεία είναι η Γουίκα (Wicca), μικροομάδες της 

οποίας, καθώς και μεμονωμένα άτομα υπάρχουν και στην Ελλάδα 

Αποκρυφισμός είναι κάθε γνώση 

που προέρχεται από δαίμονες και 

μεταδίδεται στους μυημένους. 

Μορφές αποκρυφισμού είναι η 

αστρολογία ,η παραψυχολογία η 

μαγεία και ο σατανισμός. 

Ο ΠΑΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΣΗΜΕΡΑ 

Το κίνημα του νεοπαγανισμού της Ελλάδας έχει διαφορές από τον παγκόσμιο παγανισμό.  Οι 

νεοπαγανιστές περισσότερο δημιουργούν νέα δόγματα, παρά ακολουθούν παραδόσεις. Δεύτερο, 

διότι η αρχαία Ελληνική θρησκεία έχει τις διαφορές της, όπως κάθε θρησκεία, από τις άλλες. Πάρα 

ταύτα οι ίδιοι όμως οι Έλληνες νεοπαγανιστές, μέσα από την  «ελληνοποίηση»  διάφορων 

απόμακρων  λαών  που  ακόμη θρησκεύουν,  κατά  τον  παγανιστικό  τρόπο  και  θεωρούνται  από 

αυτούς «απόγονοι» των αρχαίων Ελλήνων που «αποίκησαν όλο τον κόσμο».  Εφόσον η 

ινδοευρωπαϊκή θεωρία,  για  αυτούς  είναι «ανθελληνικό παραμύθι», επιφέρουν αναπόφευκτα 

την σύνδεση της δικής τους θρησκείας με τις θρησκείες εκείνων. Μάλιστα αληθεύει πως το 

παραδοσιακό  κενό του νεοπαγανισμού, καλύπτεται από τους Έλληνες  νεοπαγανιστές  με 

αντιγραφές και δάνεια από σύγχρονες πολυθεϊστικές πρακτικές του υπόλοιπου κόσμου.. Διότι ο 

νεοπαγανισμός της Ελλάδας παρουσιάζεται με έπαρση πολυθεϊστικής υπεροχής έναντι του 

Χριστιανισμού και με σαφή τάση «επιστημονικής», «φιλοσοφικής» και «ορθολογικής» ή 

«μαθηματικής» εγκυρότητας, πράγμα εντελώς ανεδαφικό. Παρότι ο Νεοπαγανισμός εμφανίστηκε 
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ως ιδεολογικό ρεύμα το 19ο αιώνα , μόλις τα τελευταία 30 χρόνια βρήκε τεράστια απήχηση και 

κατάφερε να δημιουργήσει ένα πραγματικό μαζικό κίνημα στις μέρες μας. Οι αιτίες που 

προκάλεσαν αυτήν την «επιστροφή στις ρίζες» ήταν η τελειωτική ισοπέδωση των ιδεολογιών, η 

ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και ο οικολογικός κίνδυνος που απειλεί τον πλανήτη. 

Σύγχρονες μορφές ειδωλολατρίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η λατρεία του χρήματος και των ανέσεων 
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Σύγχρονα είδωλα 

ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΜΟΣ 

Όλοι να ενωθούμε. Αυτό κατορθώνεται, μόνο όταν ενωθούμε με τον Χριστό (ιω.ιά 52) «ίνα τα 

τέκνα του θεού τα διασκορπισμένα συναγάγη εις εν». Ενοποίηση του κόσμου μόνο μέσα στην 

Εκκλησία είναι κατορθωτή. Αληθινοί άνθρωποι γινόμαστε μόνο μέσα στη Θεανθρώπινη κοινωνία 

της Εκκλησίας. Αν μπορούσαμε μόνοι μας δεν θα χρειαζόταν να έρθει ο Χριστός και ούτε θα είχε 

προφητευτεί ο ερχομός του μέσα σπο 300 προφητείες «Χωρίς εμού ου δύνεσθε ποιείν ουδεν». 

Κατά Ιωάννη ΙΕ’5.Με γρήγορους ρυθμούς προσπαθεί ο θρησκευτικός συγκρητισμός να 

διαμορφώσει τη «νέα θρησκευτική συνειδητότητα» σ’αυτήν ο άνθρωπος δεν θα έχει ευσέβεια 

αλλά μια αόριστη πνευματικότητα ξένη προς το Άγιο Πνεύμα. Δεν θα έχει σωτηρία αιώνια αλλά 

«αυτολύτρωση» πρόσκαιρη. Οι προφήτες διακήρυξαν την αλήθεια του Χριστού. Δεν διαχώρισαν 

την αγάπη από την αλήθεια. Αγάπησαν εν αληθεία. Αλήθευσαν εν αγάπη, οι προφήτες κήρυξαν 

τον Χριστό ως Αλήθεια.  

Ο Συγκρητισμός είναι ο συνδυασμός διαφορετικών πίστεων, συνήθως αναμειγνύοντας πρακτικές 

ποικίλων σχολών σκέψης. Ο θρησκευτικός Συγκρητισμός, ως φαινόμενο «Πανθρησκείας», 

συναντάται στην θεωρία εκείνη που πρεσβεύει την σύγκλιση των θρησκειών μεταξύ τους και την 

επικοινωνία τους στο επίπεδο της αμοιβαίας κατανοήσεως, επὶ της αρχής πάντοτε της ισότητός 

τους, αλλὰ και της αναγνωρίσεως καὶ αποδοχής της ομοιότητός τους όχι μόνο στα κοινά σημεία 

(αν υπάρχουν) των αντιλήψεών τους, ως προς την έννοια του Θείου, αλλὰ και ως προς τις 

πρακτικὲς και τις κοινὲς σκοπιμότητές τους μέσα στην ζωὴ του κόσμου. Έτσι, κύριο χαρακτηριστικὸ 

του Θρησκευτικού γενικὰ Συγκρητισμού είναι η ανάμειξη των θρησκειών μεταξύ τους στον βαθμὸ 
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που η παραδοσιακὴ θρησκευτική τους υπόσταση και ταυτότητα να αλλοιώνεται, αναχωνευομένη 

μέσα στην διαδικασία του παγκοσμιοποιημένου τρόπου της αναμείξεως αυτής. Ο ἀποστολικός, ἐν 

προκειμένῳ, λόγος εἶναι σαφής: «Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ 

καὶ ἀνομίᾳ, ἢ τίς κοινωνία φωτὶ πρὸ σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστοῦ πρὸς Βελίαρ, ἢ τίς μερὶς 

πιστῷ μετὰ ἀπίστου; τίς δὲ συκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ἡμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐσμὲν 

ζῶντος». 

ΓΙΟΓΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Γιόγκα σημαίνει «ένωση», αλλά στα σανσκριτικά σημαίνει και «ασπίδα» (λατινικά: jugum), δηλαδή 

αναζήτηση προστατευτικής δύναμης (βλ. “Kurt E. Koch, “Το αλφάβητο του αποκρυφισμού”). Έχει 

σκοπό, με διάφορες τεχνικές που περιλαμβάνει, να ενώσει τον άνθρωπο με το θείο στοιχείο που 

υπάρχει μέσα του. Οι αρχές της γιόγκα ανευρίσκονται στις Ουπανισάδες και την Μπαγκαβάτ-Γκιτά, 

ινδουιστικά ερμηνευτικά θρησκευτικά κείμενα το πρώτο και μεγάλης αξίας ιερό για τον Ινδουισμό 

βιβλίο το δεύτερο.  Έχει επομένως η γιόγκα απωανατολίτικη προέλευση και, όπως θα 

διαπιστώσουμε, το περιεχόμενό της διαφέρει πλήρως από εκείνο του Χριστιανισμού.  

Σκοπός της γιόγκα είναι η απελευθέρωση κάθε ψυχής από τα δεσμά της, δηλαδή από το σώμα 

(που το θεωρούν δευτερεύον στοιχείο του ανθρώπου) και από την μετεμψύχωση, τους 

«πάμπολλους στους αιώνες κύκλους γεννήσεων και θανάτων, με τελικό προορισμό να γυρίσει και 

να ενωθεί με τον Ωκεανό του Απείρου, το Θεό, απ’ όπου ξεκίνησε το ταξίδι της» (Σουάμι 

Βιβεκανάντα, “Γιόγκα”). Έχει καθαρά δηλαδή θρησκευτικό περιεχόμενο η γιόγκα και δεν νοείται, 

όπως παρουσιάζεται σκόπιμα στη Δύση -για να μην γίνει αντιληπτή ως θρησκευτικό σύστημα που 

είναι- σαν γυμναστικές ασκήσεις υγείας, ευεξίας, δύναμης και χαλάρωσης. Έτσι όμως, σύμφωνα 

με τους ινδουιστές, υποδουλώνει και πάλι στο εγωιστικό και υλικό νόημα τον άνθρωπο, στην 

ενδοκοσμική επιθυμία του που αυτήν προσπαθεί να αποφύγει, και χάνει τον υψηλό στόχο της 

απελευθέρωσης (βλ. Δημ. Πετριλιώτη, “Θρησκευτικά Β΄ Λυκείου”). Στην Ινδία, πράγματι, θεωρούν 

ανάρμοστη συμπεριφορά το να παρουσιάζουν στη Δύση ορισμένοι επιτήδειοι την γιόγκα και το 

διαλογισμό ως γυμναστικές μόνο ασκήσεις, για ευεξία και ψυχολογική εκτόνωση, αφού πρόκειται 

για αναπόσπαστο μέρος του Ινδουισμού και του Βουδισμού. 
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Η Γιόγκα και ο διαλογισμός, ενώ σε Ευρώπη και Αμερική παρουσιάζεται φαινομενικά με τη μορφή 

τεχνικών αναπνοής και γυμναστικών ασκήσεων, συνδυάζεται παράλληλα με συγκέντρωση της 

προσοχής σε ένα σημείο και απαγγελία του “Ωμ”, που ως “Μάντρα” είναι όμως επίκληση 

ινδουιστικών θεοτήτων και επαναλαμβάνεται με τη μορφή συνήθως μιας ιερής συλλαβής. 

Θεωρούν έτσι οι δάσκαλοι της γιόγκα ότι οδηγούνται στον έλεγχο της συνείδησης και του σώματος 

και στην ένωση με το Υπέρτατο Ον. Οι πιστοί χριστιανοί επομένως, ή ακόμη και μουσουλμάνοι, ή 

ακόλουθοι άλλων θρησκειών, θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι εισέρχονται έτσι σε θεωρία και 

πρακτική διαφορετικής από τη δική τους θρησκευτικής φιλοσοφίας, την οποία ενδεχομένως δεν 

θα ήθελαν να ακολουθήσουν. αυτό όμως έντεχνα συχνά αποσιωπάται από επαγγελματίες 

καθοδηγητές, που στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι ούτε καν γνήσιοι ινδουιστές.  

Η γιόγκα δεν δέχεται Τριαδικό Θεό και έχει όπως προείπαμε σαν κύρια διδασκαλία τη 

μετενσάρκωση, για την οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. Οδηγεί μάλιστα τον άνθρωπο σε 

αρκετές περιπτώσεις στον αποκρυφισμό, αφού οι νέες δυνάμεις που αποκτά κανείς σε 

προχωρημένα στάδια -όπως είναι η αιώρηση, τα προαισθήματα, η έξοδος της ψυχής από το σώμα, 

η όραση από απόσταση, τα χρώματα που βλέπει κ.α.- είναι και δυνάμεις της μαγείας. Έτσι, «ο 

άνθρωπος εκείνος που ανακάλυψε και έμαθε να χειρίζεται τις εσωτερικές δυνάμεις, μπορεί να 

θέσει όλη τη φύση κάτω από τον έλεγχό του», ισχυρίζεται ο Βιβεκανάντα στη ‘Γιόγκα’ του. 

Υπάρχουν πολλές μαρτυρίες μέντιουμ, που τονίζουν ότι ξεκίνησαν την καριέρα τους όταν 

ασκήθηκαν στο διαλογισμό (βλ. π. Σεραφείμ Ρόουζ, “Η ψυχή μετά τον θάνατο”). Οι ίδιοι οι 

νεοεποχίτες, που χρησιμοποιούν συχνά τη γιόγκα και τον διαλογισμό, παραδέχονται ότι αυτά τα 

συστήματα επιφέρουν, σε ανώτερο επίπεδο, “αόρατες επιρροές”. Αυτό γίνεται, γιατί με το 

διαλογισμό ανοίγουμε τους εαυτούς μας με τη θέλησή μας, εκ προθέσεως (βλ. Henry Reed, Ph D., 

“Έντγκαρ Κέυση, Η διοχέτευση του ανώτερου εαυτού”).  

Έχουν άλλωστε παρατηρηθεί στους ασκούμενους «τρεμούλες, ζαλάδες, μουδιάσματα, βόμβοι» 

και τύφλωση, και αυτά δεν είναι δικές μας εκτιμήσεις, αλλά του προέδρου της Αμερικανικής 

Ακαδημίας Ασιατικών Μελετών και του Εθνικού Κολλεγίου του Παν/μίου της Βομβάης και του 

Μαντράς, καθηγητή Έρνεστ Γουντ (Ernest Wood, “Εισαγωγή και Ανάλυση στην Επιστήμη της 

Γιόγκα”). Είναι μάλιστα γνωστό ότι την γιόγκα χαρακτηρίζει η υποκινητικότητα, ενώ αντίθετα 

κίνηση υπάρχει λ.χ. στο βάδισμα, την ποδηλασία, τα αθλητικά παιχνίδια, την κολύμβηση κ.λπ. Για 

κάποιους επομένως που δεν αθλούνται και διάγουν καθιστική ζωή, η γιόγκα δεν θα ωφελήσει 

στην υγεία τους, ενώ αντίθετα μπορεί να αποβεί επιζήμια αν παραταθεί νομίζοντας ότι έτσι 

γυμνάζονται. Αυτό γιατί δεν περιλαμβάνει αερόβια προσπάθεια -όπως δέχεται για την υγεία η 

βιοϊατρική και η αθλητιατρική- για βελτίωση της φυσικής κατάστασης, αλλά μόνο στατικές 

ασκήσεις. Η αερόβιου τύπου δυναμική άσκηση είναι άλλωστε που επιδρά στην καλή εγκεφαλική 

λειτουργία, την καλή ψυχολογική κατάσταση και την πρόληψη των συμπτωμάτων της γήρανσης 

και όχι οι καθιστικές ασκήσεις τύπου γιόγκα (βλ. Χρήστου Ταγαράκη).  
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Η Γιόγκα παρέχει εξάλλου τις εξής αρνητικές επιπτώσεις στον άνθρωπο: 

α) ΑΥΤΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΘΕΩΣΗ: «Όταν ο άνθρωπος έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με την 

ανάλυση του ίδιου του μυαλού του, …..με κάτι που είναι από τη φύση του αιώνια αγνό και τέλειο, 

δεν θα είναι πια δυστυχισμένος». Ο Γιόγκι που έχει μάθει να ελέγχει την Πράνα (τις δυνάμεις του 

σύμπαντος) «γίνεται σχεδόν παντοδύναμος, σχεδόν παντογνώστης» (Βιβεκανάντα), και «το πιο 

κοινό αίσθημα που δοκιμάζει ο φωτιζόμενος είναι ότι έχει σχεδόν τέλεια γνώση όλων των 

πραγμάτων, ότι επέτυχε δηλαδή την Παντογνωσία», εννοείται από μόνος του (Ramacharaka, 

“Γιόγκα, σε”).    

β) ΜΑΓΕΙΑ: «Όταν ο Γιόγκι γίνει τέλειος, τίποτε δεν θα υπάρχει στη φύση που να μη είναι κάτω 

από τον έλεγχό του. Αν διατάξεις τους θεούς ή τις ψυχές που έφυγαν να έρθουν, θα έρθουν στην 

προσταγή σου. Όλες οι δυνάμεις της φύσεως θα τον υπακούουν σαν σκλάβοι του». και ακόμη: 

«Όταν ένας Γιόγκι διαβάζει τις σκέψεις των άλλων ανθρώπων ή βλέπει υπερσυνειδητά 

αντικείμενα, τα βλέπει σε ένα άλλο είδος διαστήματος που λέγεται Τσιττά-κάσα, το διανοητικό 

διάστημα». Και: «Στην απλή Πραναγιάμα υπάρχει ιδρώτας, στη μεσαία τρεμούλιασμα του 

σώματος και στην ύψιστη αιώρηση του σώματος» (Βιβεκανάντα). Στην Hatha γιόγκα, αλλά και 

στον τρίτο και τέταρτο ιδιαίτερα βαθμό ενασχόλησης με τη γιόγκα, παρουσιάζονται υπερφυσικά 

φαινόμενα, όπως παρατηρούνται και στους Θιβετιανούς γιόγκι, που διδάσκουν την ύπνωση, 

τηλεκίνηση, ελεγχόμενη τηλεπάθεια, ανύψωση, έξοδο της ψυχής από το σώμα κ.α. (βλ. Kurt E. 

Koch)    

γ) ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΣΥΓΧΥΣΗ: Οι ιδρυτές θρησκειών (Μωάμεθ, Χριστός κ.λπ.) υπήρξαν απλά μεγάλοι 

γιόγκι, διδάσκουν οι διδάσκαλοί τους, στις γκουρουιστικές ομάδες. Μάλιστα και ο Χριστός δεν 

αντιμετωπίζεται ως Θεός, αλλά σαν απλός άνθρωπος όπως εμείς, που έφτασε όμως και κέρδισε 

την υπερσυνειδησία. Έτσι, «ο αληθινά αφοσιωμένος θ’ αναγνωρίσει ότι Εκείνος, που ήταν το 

ιδεώδες του στη ζωή, λατρεύεται σε όλα τα ιδανικά, απ’ όλα τα δόγματα, με όλα τα ονόματα, και 

μέσα απ’ όλες τις μορφές» (Βιβεκανάντα). δ) ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΟΝΟ ΩΣ ΨΥΧΗΣ και όχι 

ως ψυχοσωματικής ύπαρξης, όπως δέχεται ο Χριστιανισμός: «Εσείς είστε η ψυχή και το σώμα 

είναι ένα κομμάτι σας, που είναι προσωρινό και όχι πραγματικό…. Και κάποτε θα το αποβάλλετε». 
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«Ο εαυτός σας είναι  πνεύμα  και όχι το σώμα σας, το οποίο, όσο κι αν είναι ένα χρήσιμο και 

βολικό περίβλημα, δεν αποτελεί και μέρος του πραγματικού  Εαυτού σας» (Ramacharaka).     

ε)  ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, όπως: -Το ανώτερο εγώ του ανθρώπου είναι υπερβατικό χωρίς 

αρχή και τέλος, δεν υπάρχει γέννηση και θάνατος. -Παράδεισος και κόλαση δεν είναι παρά 

προϊόντα του ανθρωπίνου πνεύματος. –Γιόγκα σημαίνει σύνθεση του φυσικού και του 

μεταφυσικού σύμπαντος κ.α. (βλ. Kurt E. Koch). -Πιστεύει ακόμη η γιόγκα στον σκληρό και 

απρόσωπο νόμο του ΚΑΡΜΑ (συσσώρευσης έργων) και στην ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ, που πόρρω 

απέχουν από τη χριστιανική Αποκάλυψη. Οι εσφαλμένες αυτές διδασκαλίες προϋποθέτουν την 

εκμηδένιση του φυσικού σώματος, απορρίπτουν την ανάσταση και τον Τριαδικό Θεό, ενώ 

πιστεύουν ότι η ψυχή ταξιδεύει και ζει ευτυχισμένα από μερικά χρόνια μέχρι χιλιάδες χρόνια μετά 

θάνατον, για να επιστρέψει, στη συνέχεια, σε κάποιο φυτό, ζώο ή άνθρωπο, ώστε μετά από 

‘άπειρες’ αναγεννήσεις να σωθεί η ψυχή, χαμένη στον απρόσωπο ωκεανό της Νιρβάνα. Οι 

άνθρωποι, σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, γεννιούνται φτωχοί, άρρωστοι, στο περιθώριο κ.λπ. γιατί 

σε προηγούμενη ζωή τους υπήρξαν κακοί, άδικοι, εκμεταλλευτές κ.α. Άρα, πρέπει να δεχθούν την 

άσχημη κατάστασή τους για να εξιλεωθούν σε επόμενη ζωή. Έτσι βέβαια παραλύεται εξαιτίας 

εσφαλμένων θρησκευτικών πεποιθήσεων η ανάγκη για αλλαγή, για επανάσταση, ο αγώνας για 

κοινωνική δικαιοσύνη, για νέες κατακτήσεις κ.λπ.  Και ακολουθεί κανείς το μοιραίο και το τέλμα 

χωρίς αντίρρηση. Η θεωρία της μετεμψύχωσης δικαιώνει ακόμη την απάνθρωπη βία και κάθε 

δικτάτορα, πολιτικό, κοινωνικό ή θρησκευτικό, εφόσον εκείνος γεννήθηκε για να ηγείται και οι 

υπόλοιποι για να εξιλεωθούν από εγκλήματα προηγουμένων μετενσαρκώσεων. Στο Χριστιανισμό 

η σωτηρία είναι αντίθετα χάρη, δωρεά του Θεού δια Ιησού Χριστού, και όχι αυτοκατάκτηση, 

αλλιώς η σταυρική θυσία του Κυρίου θα ήταν άχρηστη. Εξάλλου, ο απ. Παύλος ξεκαθαρίζει: «Οι 

άνθρωποι μια φορά πεθαίνουν και ύστερα έρχεται κρίση» (Εβρ. 9,27), ενώ ο Χριστός, 

απευθυνόμενος στον δεξιό ληστή πάνω από το σταυρό, τον διαβεβαιώνει: «Σήμερα θα είσαι μαζί 

μου στον Παράδεισο» (Λουκ. 23,23) και δεν του λέει, φυσικά, «Περίμενε και σε μερικές χιλιάδες 

γεννήσεις και θανάτους θα είμαστε και πάλι μαζί» (βλ. και Μιχαήλ Χούλη, “Σύγχρονες αιρέσεις και 

παραθρησκευτικές λατρείες στην Ελλάδα”, Ιεράς Μητροπόλεως Σύρου).   

Έχει παρατηρηθεί ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, μέσω των πρακτικών ασκήσεων γιόγκα, 

σιγά-σιγά ο ασκούμενος μυείται στην απωανατολίτικη φιλοσοφία και απομακρύνεται, ίσως 

ασυνείδητα στην αρχή, από την ελληνική παράδοση και ζωή, από την Εκκλησία, από την πίστη 

στον Ιησού Χριστό ως μοναδικό Μεσσία και Υιό του Θεού. Το ημίφως, η κατάλληλη ατμόσφαιρα 

στο φως των κεριών, η αυτοβύθιση, οι συγκεκριμένες στάσεις σώματος, οι τεχνικές αναπνοής, οι 

ιερές συλλαβές που δίδονται κατά το διαλογισμό, οι θεωρίες περί “ροής ενέργειας” στον 

οργανισμό, ανοίγματος κέντρων “τσάκρα”, δύναμη της “κουνταλίνι” κ.λπ. -που είναι και καθαρά 

αντιχριστιανικές διδασκαλίες- οδηγούν σταδιακά τον ασκούμενο στην ινδουιστική και βουδιστική 

φιλοσοφία. 
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Από παραπληροφόρηση ακόμη, ή και 

σκόπιμα, κάποιοι παρουσιάζουν τον 

Ησυχασμό της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως 

χριστιανική γιόγκα. Διαφέρουν όμως οι 

έννοιες αυτές ριζικά. Η γιόγκα 

περιλαμβάνει αντίθεση μεταξύ σώματος 

και ψυχής, ύλης και πνεύματος, ενώ 

θεωρεί ότι ο άνθρωπος στην ουσία 

σώζεται από μόνος του. Ο Ησυχασμός 

αντίθετα είναι άσκηση και προσευχή με 

σκοπό την κατά χάριν ένωση του νοερώς 

προσευχόμενου ανθρώπου με το Θεό, χωρίς να χάνεται η συνείδηση, και ενώ εξακολουθεί να 

βιώνει -και να παραμένει ο πιστός- το Χριστολογικό, Τριαδολογικό και κοινωνικό-αγαπητικό 

περιβάλλον της εκκλησιαστικής και μυστηριακής ζωής. Στην χριστιανική ζωή εξάλλου ο Χριστός 

είναι το Α και το Ω, ενώ ο πιστός σχετίζεται μ’ Αυτόν μέσω της Θ. Κοινωνίας, της ταπείνωσης και 

των έργων αγάπης (βλ. και Νικόλαου Νευράκη: “Χριστιανισμός και Θρησκεύματα”).     

 Τέλος, γιατί αλήθεια χρειάζονται κάποιοι, ενώ θεωρούν τους εαυτούς τους χριστιανούς, 

ινδουιστική καθοδήγηση και mantras και ασιατικό διαλογισμό για να ηρεμήσουν και να 

χαλαρώσουν; Τίποτε δεν γνωρίζουν από μελέτη της Αγίας Γραφής, τη βοήθεια του Χριστού μέσω 

της Θείας Λειτουργίας και τη δύναμη της προσευχής; Αν χρησιμοποιούσαν τις ώρες που δαπανούν 

στο διαλογισμό, για να προσευχηθούν θερμά στο Θεό, τα αποτελέσματα στη ζωή τους θα ήταν 

διαφορετικά και πραγματικά θα βίωναν ελπίδα, πίστη και χαρά σε μεγάλο βαθμό. Ας θυμίσουμε 

ότι η υποδούλωση σε ασφυκτικές πνευματικά δυνάμεις δεν είναι δύσκολο, αν δεν προσέξουν, να 

συμβεί στη ζωή των ανθρώπων και πως, ο απόστολος Παύλος, γνώστης των αδυναμιών μας και 

της σύγχυσης που απειλεί καθημερινά την ανθρωπότητα, προειδοποιεί: «Ο Χριστός μάς 

απελευθέρωσε για να είμαστε ελεύθεροι. Παραμείνετε λοιπόν σταθεροί στην ελευθερία και μην 

ξαναμπαίνετε κάτω από ζυγό δουλείας». Συμπεραίνουμε επομένως ότι η Γιόγκα δεν είναι μόνο 

απλές γυμναστικές ασκήσεις υγείας, ευεξίας, 

δύναμης και χαλάρωσης όπως ισχυρίζονται οι 

πρεσβευτές της, αλλά υπάρχει από πίσω ένα άλλο 

υπόβαθρο. Οι πιστοί χριστιανοί λοιπόν θα έπρεπε να 

γνωρίζουν ότι εισέρχονται σε θεωρία και πρακτική 

διαφορετικής από τη δική τους θρησκευτικής 

φιλοσοφίας, την οποία ενδεχομένως δεν θα ήθελαν 

να ακολουθήσουν. Αυτή η πληροφορία όμως συχνά 

αποσιωπάται από τους καθοδηγητές της. 

 

                      Τέχνημα  
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 Ρέικι 

Ο σημερινός κόσμος δέχεται σίγουρα εισβολή αντιλήψεων από τα προχριστιανικά θρησκεύματα. 
Εταιρείες και Οργανώσεις αποκρυφιστικού χαρακτήρα χρηματοδοτούν αυτήν την εισβολή. 

 Γενικότερα, το ρέικι είναι μια ιαπωνική θεραπευτική τέχνη. 
Είναι μια εναλλακτική ολιστική θεραπεία για το σώμα, το 
νου και το πνεύμα του ανθρώπου. Βασικό δόγμα της Νέας 
Εποχής είναι ότι μπορούμε να θεραπεύσουμε τον εαυτό 
μας, τους άλλους, την ανθρωπότητα και τον πλανήτη μας. 
Οι άνθρωποι εκείνοι που βιώνουν κάποιες υποκειμενικές 
,παραπλανητικές εμπειρίες, πραγματοποιούν πάμπολλες 
ψευτοθεραπείες διακηρύσσοντας υπεροπτικά ότι 
συνεργάζονται με το θεό, την θεότητα, τους Αγγέλους, την 

Ανώτερη Δύναμη ,το Σύμπαν κ.α. Άνθρωποι που κινούνται ταχύτατα μέσα από συγκεκριμένα , 
οργανωμένα δίκτυα για να προσελκύσουν πλήθος ανθρώπων συχνά απληροφόρητων οπαδών, 
θυμάτων.  

 

 

 

  

 

 

 

 

Αγγελικό Ρέικι  

Το Αγγελικό Ρέικι είναι ένα σύγχρονο σύστημα θεραπείας και  
βασίζεται σε αυτό που ονομάζεται ως αρχαία σοφία. Πρόκειται 
για ένα μεταμορφωτικό σύστημα το οποίο χρησιμοποιεί τις 
αρχετυπικές ενέργειες της Δημιουργίας, τις ενέργειες που 
γνωρίζουμε   ως Αγγέλους. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι 
άγγελοι είναι ενέργειες της Δημιουργίας ή ο ανώτερος ευαυτός 
μας. Δημιουργός του συστήματος ο Kevin Core την περίοδο 
2002-2003.Το Αγγελικό Ρέικι είναι πολλά περισσότερα από ένα 
θεραπευτικό σύστημα καθώς όλη η εμπειρία και η εφαρμογή 

του Αγγελικού Ρέικι μας εισάγει στο πεδίο που μπορούμε να δημιουργήσουμε την 
πραγματικότητα μας και να φέρουμε αλλαγές στη συνείδηση και στο <<μηχανισμό>> που 
συγκροτεί την αντίληψη που έχουμε για την πραγματικότητα. Αποτελεί ένα ισχυρό όχημα για την 
ανάληψη και τη συγχώνευση με τον Ανώτερο Εαυτό, το υψηλότερο φως πουδιατείνεται ότι εμείς 
είμαστε. Η νέα εποχή του υδροχόου ή νεοσατανισμός θέλει να μας πείσει ότι είμαστε Θεός. 
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Εναλλακτικές Θεραπείες 

Σήμερα οι εναλλακτικές θεραπείες ξυπνούν κύτταρα μνήμης στον σύγχρονο πολιτισμό! θυμίζουν 
παραδοσιακούςασιατικούς τρόπους ίασης. Με τη βοήθεια της εναλλακτικής θεραπευτικής 
προσπαθούμε να βελτιώσουμε τα προβλήματα που επηρεάζουν την ισορροπία της 
ψυχοσωματικής μας υπόστασης. Οι εναλλακτικές θεραπείες αποτελούν μια πρόταση θεραπείας 
του σώματος αλλά και επαγγέλονται την μετάβαση, μέσω του <<κβαντικού άλματος>> στη <<Νέα 
Εποχή>> και τη δημιουργία ενός νέου ανθρώπου. Σε ορισμένες <<θεραπείες>> δεν απουσιάζει και 
η πρακτική σύζευξης χριστιανικής ορολογίας με αποκρυφιστικές ερμηνείες. Έτσι οδηγούμαστε σε 
συγκρητισμό. Οι εναλλακτικές ιατρικές μέθοδοι είναι: ο βελονισμός, η ομοιοπαθητική, η διάγνωση 
μέσω της αύρας, το σιάτσου , η ρεφλεξολογία, το ρέικι, , η γιόγκα,η χρωματοθεραπεία, η 
κρυσταλλοθεραπεία, ηαγιουρβέδα. 

       

     

 

 

 

 

 

Οι Κοσμική ενέργεια του σύμπαντος, διατείνονται ότι προκαλεί τις θεραπείες   

             

 

 

 

 

 

 

Ο θεός θέλει να διαγνώσουμε την ασθένεια μέσω της ίριδας, γιατί θέλει ωα θεραπεύσουμε την 

ασθένεια. Κατά Λουκά ιά 34-35 << όταν ουν ο οφθαλμός σου απλούς ή και όλον το σώμα σου 

φωτεινόν εστιν . επάν δε πονηρός ή και το σώμα σου σκοτεινόν. σκοπεί ούν  μη το φώς το εν σοι, 

σκότος εστιν. Μήπως ο συσχετισμός της ιριδολογίας με την αστρολογία είναι εκ του πονηρού ; 
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Ιαπωνικές θρησκείες ΚΙ 

Στο χώρο του αποκρυφισμού συγκαταλέγονται και οι ΚΙ-θρησκείες, που προέρχονται από την 

Ιαπωνία. Στο Δυτικό κόσμο είναι γνωστές τρείς ομάδες: Johrei , Mahikari ,Reiki.Οι τεχνικές των 

Ιαπωνικών αυτών <<θρησκειών>> στηρίζονται στην αντιχριστιανική άποψη πως κάθε άνθρωπος 

είναι μιά << παγκόσμια φλόγα >> και το ρέικι η << υπερβατική γέφυρα παγκόσμιας ενέργειας >> 

που μας συνδέει με την κοσμική παγκόσμια μητέρα.Οι ομάδες αυτές υπόσχονται πως μέσα μας 

βρίσκονται όλες οι δυνάμεις , που με τις τεχνικές τους , μπορούν να αφυπνίστουν. Ας μην 

λησμονούμε ότι ο πατέρας της παραψυχολογίας Αντώνιος Μέσσμερ διακήρυξε το 1782 ότι παντού 

υπάρχει ένα είδους << ηλεκτρονικού ρευστού που προκαλεί θεραπείες και άλλα φαινόμενα 

(Σπ.Μακρή , Παραψυχολογία) 

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 Η Ρεφλεξολογία έχει δεχθεί την επίδραση της ανατολικής φιλοσοφίας   

             

 

 

 

 

Η Γιόγκα και η κινέζικη θεραπευτική υποστηρίζουν ότι υπάρχει ενέργεια ζωής μέσα στο σύμπαν 

και ότι ο άνθρωπος έχει << αστικό σώμα >>. Το ονομάζουν αιθερικό διπλό επειδή έχει ως 

αποστολή να διανέμει την κοσμική ενέργεια στο υλικό σώμα και να μετενσαρκωθεί μετά το 

θάνατο του υλικού σώματος. 
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Οι κρύσταλλοι, ως πυγές ενέργειας 

 

 

 

 

 

 

Το φίδι υποδεικνύει στη θεά Υγεία και τον Ασκληπιό, το 

βότανο για να θεραπεύουν 

 

 

 

 

 

  

 

               Τσάκρα (=τροχός): Ψυχικά κέντρα ενέργειας   
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ΦΕΝΓΚ ΣΟΥΙ 

Φένγκ Σούι σημαίνει «άνεμος και νερό». Έχει τις ρίζες του στο Ι Τσίνγκ, στον Ταοϊσμό, το Βουδισμό 

και τον Κομφουκιανισμό. Το Φένγκ Σούι σταδιακά διαμορφώθηκε από τις λαϊκές 

μαγικοθρησκευτικές παραδόσεις και πρακτικές των σαμάνων, μάντεων, εξορκιστών και 

θεραπευτών, οι οποίοι έπαιρναν μηνύματα από τα άστρα, δίδασκαν τη λατρεία των καλών 

πνευμάτων, εξευμένιζαν τους ιδιότροπους θεούς, κατασκεύαζαν μαγικά φυλακτά με την ελπίδα 

προστασίας από την καταστροφική ενέργεια των θεών, όριζαν τον σωστό προσανατολισμό των 

ναών και των τάφων. 

Η λατρεία των προγόνων αποτελούσε σημαντικό κομμάτι της ζωής των Κινέζων. Γι’αυτό αρχικά οι 

σαμάνοι και αργότερα οι Ταοϊστές και Βουδιστές μοναχοί, στηριζόμενοι στην άποψη ότι οι νεκροί 

συνεχίζουν να ζουν ως πνεύματα και να φέρνουν ευτυχία ή δυστυχία στους ζωντανούς, 

συμβουλεύουν τους Κινέζους, πριν ανοίξουν έναν τάφο, πώς να χτίσουν τα σπίτια τους, ποια η 

κατάλληλη τοποθεσία για την καλλιέργεια της σοδειάς τους, πάντα με γνώμονα μήπως με τις 

ενέργειές τους δυσαρεστήσουν τα πνεύματα. 

Αυτές οι πανάρχαιες δοξασίες υιοθετούνται και επιδιώκεται να εμφανίζονται σήμερα στο 

προσκήνιο, ως επιστημονικές προτάσεις, που υπόσχονται την εξισορρόπηση της υποτιθέμενης 

αρχέγονης ενέργειας ή ζωτικής δύναμης τσι στους χώρους στους οποίους ζούμε, και την 

αποτελεσματική- δήθεν- επίδραση στην τύχη, την υγεία και ευημερία. 

Όπως ο Ινδουισμός διείσδυσε στην Ευρώπη και την Αμερική μέσω της φιλοσοφίας, του 

διαλογισμού και των σωματικών ασκήσεων Γιόγκα, έτσι και η Κινεζική μαντεία και φιλοσοφία 

διεκδικεί αυτή τη διείσδυση, εμφανίζοντας το Φένγκ Σούι ως την επιστήμη που αφορά τη ζωή, την 

τέχνη της διαρρύθμισης και διακόσμησης του χώρου κατοικίας και εργασίας, τη θεραπεία 

ασθενειών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

ΤΑΤΟΥΑΖ 

Η δερματοστιξία (τατουάζ) αποτελεί στην εποχή μας μια πολύ δημοφιλή και διαδεδομένη 

αισθητική πράξη. 

Τι λέει η Βίβλος περί τατουάζ και τρυπήματος σώματος 

 Οι άνθρωποι που ντύνονται με σεμνότητα, το κάνουν έτσι για να μην εφιστούν την προσοχή στον 

εαυτό τους. Το τατουάζ και το τρύπημα του σώματος σίγουρα εφιστά την προσοχή. Με αυτή την 

έννοια, το τατουάζ και το τρύπημα σώματος δεν είναι κόσμια. Αν τα σώματά μας ανήκουν στον 

Θεό, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε την «άδειά» Του πριν τα «μαρκάρουμε» με το 

τατουάζ ή τρύπημα σώματος. 

Η απάντηση της Αγίας Γραφής 

Η Αγία Γραφή κάνει λόγο για το τατουάζ μόνο μία φορά στο εδάφιο Λευιτικό 19:28, το οποίο λέει: 

«Δεν θα κάνετε εντομές στο σώμα σας, ούτε θα χαράζετε γράμματα στο δέρμα σας». Ο Θεός 

έδωσε αυτή την εντολή στο έθνος του Ισραήλ προκειμένου να ξεχωρίζουν από τα γειτονικά έθνη, 

που αποτύπωναν στο δέρμα τους ονόματα ή σύμβολα των θεών τους. 

Επιτρέπεται να κάνουν οι Χριστιανοί τατουάζ; 

Πρέπει να σεβόμαστε τα αισθήματα των άλλων και να μην επιδιώκουμε να είμαστε στο επίκεντρο 

της προσοχής. Μερικοί θέλουν να δηλώσουν το προσωπικό τους στίγμα ή την ανεξαρτησία τους, 

και άλλοι να δείξουν πως μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στο σώμα τους. «Προσφέρετε τα 

σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, χρησιμοποιώντας τα σε άγιες πράξεις». 
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Goth 

Η πολιτισμική τάση goth είναι μια σύγχρονη υποκουλτούρα διαδεδομένη σε πολλές χώρες. Άρχισε 

στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’80 στη σκηνή του gothic rock, 

παρακλαδιού της μεταπάνκ και απέκτησε αρκετό μεγάλο ρεύμα μετά το ουσιαστικό τέλος του 

πανκ και την άνοδο του New Wave.  

Η goth μουσική καλύπτει διάφορες μορφές, κοινός τόπος όμως για τους περισσότερους 

καλλιτέχνες είναι μια τάση προς τον σχετικά πένθιμο και επαναλαμβανόμενο ήχο, τους 

απαισιόδοξους στίχους και τα χαμηλών τόνων μπάσα φωνητικά. Οι μορφές της Goth Μουσικής 

κυμαίνονται ορισμένες φορές από το gothic rock στο punk. Σημαντικοί Goth καλλιτέχνες ήταν οι 

Bauhaus, Joy Division, Siouxsie and the Bandshees, David Vanian, The Mission, Fields of the 

Nephilim, The Cure, Christian Death, Dead Can Dance. 

Η goth μόδα δίνει έμφαση στην εικόνα του ανδρογύναιου, στα ρούχα της εποχής του Μεσαίωνα, 

της Αναγέννησης και της Βικτοριανής εποχής ή έναν συνδυασμό αυτών. Το νόημα στην goth 

κουλτούρα είναι η αντίθεση μεταξύ του φωτός και του σκότους, του καλού και του κακού, της 

ζωής και του θανάτου, με την πεποίθηση ότι τα δύο άκρα δεν μπορούν να υπάρξουν το ένα χωρίς 

το άλλο. 

Εικόνες από φεστιβάλ 

μουσικής goth 

Αστρολογία 

Η αστρολογία είναι ψευδεπιστήμη οποία υποτίθεται ότι προλέγει τι θα συμβεί, από τις θέσεις των 

ουρανίων σωμάτων, τα οποία τη στιγμή της γέννησης ενός ανθρώπου αποτυπώνουν τη μοίρα του 

σαν φωτογραφική μηχανή. Το 540 π.Χ στην Βαβυλώνα η μαντική τέχνη της αστρολογίας ήταν σε 

ακμή και την ασκούσαν οι Χαλδαίοι. Ο χριστιανισμός απέρριψε την αστρολογία, θεωρώντας την 

μαγεία. Ο Μ. Βασίλειος την αποκαλεί « πολυάσχολη ματαιότητα». Σύμφωνα με την αστρολογία η 

διαπαιδαγώγηση του παιδιού, πρέπει να στηρίζεται στο κοσμόγραμμά του. Επειδή τα άστρα και οι 

συνδυασμοί του ωροσκοπίου του παιδιού αποτελούν παράγοντες που συνθέτουν και « 
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δημιουργούν» την προσωπικότητα του παιδιού.   Η αστρολογία και η μαντεία είναι ένα κοινωνικό 

ναρκωτικό, επειδή ανακουφίζει από το άγχος τους ανθρώπους που την αποδέχονται, 

προσφέροντάς τους την ψευδαίσθηση, ότι κάποιες άλογες δυνάμεις, καθορίζουν τι θα συμβεί και 

επομένως οι άνθρωποι δεν είναι υπεύθυνοι για ότι κάνουν, ούτε και φταίνε. Η αστρολογία ή 

αστρομαντεία ή γενεθλιολογία έχει αρκετούς οπαδούς. Γνωστή είναι η πίστη του χιτλερικού 

καθεστώτος στις προρρήσεις των αστρολόγων. Μητέρες κάνουν καισαρική τομή για να γεννηθεί το 

παιδί τους την ακριβή ημερομηνία που καθόρισε ο αστρολόγος. Είναι βαθύς ο πόθος του 

ανθρώπου να εξαρτηθεί από κάτι το οποίο δεν σχετίζεται με τον τεχνικό πολιτισμό. Η αστρολογία 

είναι ένα υποκατάστατο της θρησκείας, στο οποίο καταφεύγει εκείνος που δεν συνδέεται βαθειά 

με τον Θεό. 

Σύμφωνα με την επιστήμη της αστρονομίας τα ζώδια στα οποία βρίσκεται ο ήλιος σε μια δεδομένη 

στιγμή δεν συμπίπτουν σήμερα με τους αστερισμούς από τους οποίους πήραν το όνομά τους. 

Αυτό οφείλεται στη μεταπτωτική κίνηση του άξονα της γης και έχει πρακτικό αποτέλεσμα. Εκείνοι 

που χαρακτηρίζονται π.χ. «Κριοί» να είναι στην πραγματικότητα «Ιχθείς» κ.λ.π. Τα άστρα του 

ουρανού βρίσκονται σε τεράστιες αποστάσεις από την γη. Το φως τους χρειάζεται χιλιάδες χρόνια 

για να φτάσει στον πλανήτη μας, πως είναι δυνατό ωα μας επηρεάζει ; Σήμερα ο αστρολογικός 

αποκρυφισμός υποστηρίζει ότι έχουμε εισέλθει στο ζωδιακό κύκλο του Υδροχόου και περιμένουμε 

έναν «νέο Χριστό», τον Μεσσία του Υδροχόου .   

Δρυίδες 

Ιερείς των κελτών. Είχαν γνώσεις αστρολογίας. Πίστευαν στην μετενσάρκωση. Η θρησκεία τους 

ήταν πανθεϊστική και επέτρεπε τις ανθρωποθυσίες. Οι Ρωμαίοι μέχρι το 70 μ.Χ τους εξαφάνισαν 

από την Ευρώπη. 
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Δρυϊδών Τάγμα 

Μυστική εταιρία, που ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1781. Τον 19ο αιώνα επεκτάθηκε στην Αμερική, 

Αυστραλία και Γερμανία. Οι στοές του τάγματος στην Αγγλία ονομάζονται σπήλαια. Υπάρχει 

ισχυρή επιρροή των μυστικών εταιρειών στα Μ.Μ.Ε.  

   Πολεμικές Τέχνες( άοπλη πάλη) 

Στα μοναστήρια της Κίνας ασκούνταν στο κουνγκ-φου. Λέγεται ότι προήλθε από την προσευχή των 

Ταοϊστών, η οποία έμοιαζε με αργό χορό. Στο βιβλίο του Λάο Τσε, μαθαίνουμε τι είναι το Τάο και 

ανακαλύπτουμε τις ρίζες των πολεμικών τεχνών. Ο Ταοϊσμός έχει άμεση σχέση με την επιστήμη 

της αλχημείας. Διακηρύτει ότι με διαλογισμό ο άνθρωπος εισχωρεί στον εσωτερικό του κόσμο 

όπου βρίσκει τις θεότητες, που θα τον οδηγήσουν στην αυτοπραγμάτωσή του. Ο Μάστερ tse Sipr 

στο βιβλίο του «Η Λευκή Στοά, Πολεμικές Τέχνες και ο χριστιανισμός» αναφέρει τα εξης: Η Λευκή 

Στοά Σαμπάλα, για την ταξινόμηση του αποκρυφισμού της δημιούργησε τάγματα παγκοσμίως. 

Σήμερα οι πολεμικές τέχνες προωθούνται ως « αυτοάμυνα»   Καλύπτονται  πίσω από  τον 

αθλητισμό επειδή προσφέρουν  και  σωματική εκγύμναση. Η όλη κινησιολογία των πολεμικών 

τεχνών είναι δομημένη με τρόπο ώστε να μιμείται την δύναμη της φύσης και των ζώων. Η βασική 

πηγή δύναμης στις πολεμικές τέχνες δεν είναι η σωματική δύναμη ή η θέληση αλλά η εσωτερική 

ενέργεια. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλές παραθρησκείες «ψαρεύουν» οπαδούς, μέσα από σχολές 

πολεμικών τεχνών.  
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Αποσπάσματα από το βιβλίο  Τάο τε τσίνγκ   ( του Λάο Τσέ) 

«Τα  όπλα μισητά και περιφρονημένα από τους ανθρώπους του Τάο» 

«Ο καλός πολεμιστής δεν εξοργίζεται. Ο καλός στρατηγός νικά, χωρίς μάχη» 

«Όταν δύο εχθροί συναντηθούν,  όποιος υποχωρεί νικά πραγματικά» 

 

                                                         

 

 

 

 Διαλογισμός 

Η γιόγκα και ο διαλογισμός Ζεν είναι γνωστές μορφές διαλογισμού. Εκείνο που δεν είναι ευρύτερα 

γνωστό είναι οι επιβλαβείς επιπτώσεις του διαλογισμού σε ορισμένους ανθρώπους. Τα γιάντρα 

είναι σύμβολα διείσδησης που 

χρησιμοποιούνται κάποιες φορές 

από τους διαλογιζόμενους. Η 

μέτρηση των εγκεφαλικών 

κυμάτων υπνωτισμένων 

ανθρώπων, έδειξε στους φυσικούς 

επιστήμονες ,ότι οι υπνωτισμένοι 

από κάποιον πνευματιστή ή 

υπνωτιστή, χάνουν κατά τη 

διάρκεια του υπνωτισμού τους, 

την δραστηριότητα της 

ακτινοβολίας β. Σε καταστάσεις 

ύπνωσης, είναι ενεργή μια 

εγκεφαλική διάταξη άλφα. Τα κύματα άλφα είναι χαμηλότερης συχνότητας από τα βήτα. Η γιόγκα 

είναι μια τεχνική αυτούπνωσης. Άρα τα αποτελέσματα του διαλογισμού δεν είναι αυτά που μας 

παρουσιάζουν οι υποστηρικτές του, αφού έχουν αναφερθεί περιπτώσεις σπασμών και κατάθλιψης 

σε ανθρώπους που έκαναν συχνά διαλογισμό. 

Μετενσάρκωση 

Για τους ιερείς του Ινδουϊσμού, τους βραχμάνους ο άνθρωπος δεν είναι κάτι διαφορετικό και 

ανεξάρτητο από τον Θεό. Το σύμπαν και ότι υπάρχει σε αυτό είναι ο Θεός. Έτσι όμως οδηγείται ο 

άνθρωπος σε μία πανθεϊστική πίστη, ταυτίζοντας το Θεό με τον κόσμο. Σύμφωνα με την 

επικρατέστερη θρησκεία στην Ινδία, δηλαδή τον Ινδουϊσμό, οι άνθρωποι μετενσαρκώνονται 
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εκατομμύρια φορές. Μετενσαρκώνονται επειδή στην προηγούμενη ζωή τους είχαν συσσωρεύσει 

αρνητικό κάρμα και έτσι δεν ήταν δυνατόν να απορροφηθούν από τον Θεό ή Μπράχμαν. Σα να 

τους τιμωρεί  ο Θεός δηλαδή, ώστε να έρχονται και να ξαναέρχονται στον κόσμο ,ώσπου να γίνουν 

όπως πρέπει. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για  τους  Βουδιστές οι μετενσαρκώσεις προκαλούνται από την ορμή προς την ζωή και σταματούν, 

όταν ο άνθρωπος νεκρώσει την ορμή αυτή. Η θρησκεία του Βουδισμού καλεί τον άνθρωπο να μην 

επιθυμεί, γιατί η επιθυμία του τον ωθεί στον κύκλο των μετενσαρκώσεων. 



94 

Οι νεοεποχίτες σήμερα διδάσκουν την μετενσάρκωση. Θέλουν να πείσουν τους ανθρώπους ότι 

μπορούν να τελειοποιηθούν με συνεχείς μετενσαρκώσεις και δεν χρειάζεται να γίνουν καλοί τώρα, 

αφού κάποτε σε κάποια μετενσάρκωση θα το πετύχουν. Η ιδέα αυτή μας απομακρύνει από τον 

αγώνα μας να γίνουμε ενάρετοι σ` αυτή την ζωή, ώστε να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. 

Οι νεοεποχίτες επιμένουν να διδάσκουν ότι ο άνθρωπος είναι Θεός και ότι το καλό και το κακό 

είναι το ίδιο πράγμα. Η Αγία Γραφή απορρίπτει την μετενσάρκωση. 

Νέα  Εποχή 

Η ιδεολογία του σατανισμού εμφανίστηκε με την “ Νέα Εποχή” (New Age), που υπόσχεται ότι 

δήθεν  θα φέρει την παγκόσμια τάξη, την παγκόσμια θρησκεία, την παγκόσμια κυβέρνηση. Ο 

Μεσσίας της, ο Υδροχοϊκός Χριστός, θα λύσει όλα τα προβλήματα και θα κυβερνήσει τον κόσμο. Ο 

Ιησούς Χριστός υποτιμάται και θεωρείται ένας σοφός δάσκαλος, που απέτυχε να σώσει τον κόσμο. 

 Τι διδάσκει η Νέα Εποχή και τι η Αγία Γραφή 

       ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ         ΑΓΙΑ  ΓΡΑΦΗ 

Η αλήθεια είναι μέσα στον άνθρωπο.    Η αλήθεια είναι ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού. 

Ο Θάνατος είναι αυταπάτη.     Ο Θάνατος μας οδηγεί στην άλλη ζωή. 

Ο  είναι κόσμος είναι ψευδαίσθηση.  Ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού. 

Δεν υπάρχει καλό και κακό.         Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο, τον σώζει.  

Θα μετενσαρκωθούμε.   Η μετάνοια επανασυνδέει με τον θεό.    
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η  προφητεία  του  Θεού  στους  πρωτόπλαστους: « ένας  απόγονος  της  γυναίκας, θα  συντρίψει 

το  κεφάλι  του  φιδιού», πέρασε  στο  συλλογικό  ασυνείδητο  των  ανθρώπων.     

Ο  απόγονος  της  γυναίκας, δηλαδή  της Παναγίας  είναι  ο  Χριστός.   Δεν  είναι  λίγοι  οι  λαοί  του 

αρχαίου  κόσμου,  που  περίμεναν τον  γιό  του  θεού  γεννημένο  από  μία  παρθένο. Η  προφητεία 

του  Θεού  στο  κείμενο  Γένεση    της      Παλαιάς  Διαθήκης, την  οποία  προαναφέραμε,  είχε  

καταχωρηθεί  στο  ασυνείδητο  των  ανθρώπων.    

Για   παράδειγμα   οι    Σουμέριοι   πίστευαν,  ότι  ο  Θεός  Ελ  θα  ελευθερώσει  τον  άνθρωπο, από 

ένα   τερατώδη   δράκοντα,  που   απειλεί   να   τον   εξολοθρεύσει.  Άλλωστε  οι  άνθρωποι  το  

συλλογικό  ασυνείδητο, το  κληρονομούν  από  τους  προγόνους  τους- πανομοιότυπο - όλοι  οι  

άνθρωποι.   

 Πρόκειται  για  το  εσωτερικό  στρώμα  του  ασυνειδήτου, το  οποίο  φέρει  τα  αρχέτυπα, 

σύμφωνα  με  την  ψυχολογία  του βάθους. 

Στη   συνέχεια  όμως   ο   φωτισμός   του    Θεού   δραστηριοποίησε   αυτούς   τους  σπερματικούς  

λόγους,  που   κυοφορούνται   στο   ανθρώπινο   ασυνείδητο.  

Ήρθαν   λοιπόν   στο  φως  της  συνειδήσεως  και  εκφράστηκαν  και  αποτυπώθηκαν  στους  

μύθους   των   λαών,  σε   κείμενα   φιλοσόφων,  σε   λατρευτικά   κείμενα  προχριστιανικών 

θρησκειών.     

Ο  Θεός  λοιπόν  προετοίμασε  τον  προχριστιανικό  κόσμο, ώστε  να  αναμένει  τον  Μεσσία – 

λυτρωτή  του. 
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 Εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου,

 Θρησκευτική και Ηθική εγκυκλοπαίδεια,

 Αρχαία Ελληνική Γραμματεία

 (Οι Έλληνες Φιλόσοφοι),

 Οι προάγγελοι του Ιησού Χριστού(  του Χάρη Σκαρλακίδη),

 Νέα Εποχή (του π. Αντωνίου Αλεβιζόπουλου),

 Ο λαοπλάνος (του Ευάγγελου Κουτρούμπελη),

 Το βλέμμα του Ορφέα (τουBernadette Bricout),

 Διέξοδος από την κατάθλιψη (του Κων/νου Μουρούτη),

 Τα τέσσερα αρχέτυπα (του Karl Yung)

 Πηγές 

 http://anti-aisthitika.blogspot.gr,http://www.ecclesia.gr,hellas-orthodoxy.blogspot.gr,

 romfea.gr,

 pentapostagma.gr,

 ixthis-12.blogspot.gr,

 xristianikanea.blogspot.gr

http://anti-aisthitika.blogspot.gr,http/www.ecclesia.gr,hellas-orthodoxy.blogspot.gr



