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Αληθήσ Λόγοσ  
 
Ο «Αλθκισ Λόγοσ», γραμμζνοσ το 178 μ.Χ., ςϊηεται ςχεδόν αυτοφςιοσ χάρθ ςτον 
χριςτιανό κατθχθτι Ωριγζνθ ο οποίοσ, προκειμζνου να αντικροφςει τον Κζλςο, τον 
παρζκεςε μζςα ςτο απολογθτικό του ζργο «Κατά Κζλςου», ακριβϊσ ωσ είχε. 
 Ζτςι, θ αναςφνκεςθ του «Αλθκι Λόγου» δεν ςτάκθκε ιδιαίτερα δφςκολθ υπόκεςθ: 
Χρειάςτθκε να αναςυρκεί το κείμενο μζςα από το αρχικό χειρόγραφο του Βατικα-
νοφ (Ά ", Vat gr. 386. 13οσ αι.) και να αποδοκεί ςτο ακζραιο, με τθν διατιρθςθ, ςτα 
ςθμεία όπου χρειαηόταν, μόνο των "ςυνδετικϊν " λζξεων ι φράςεων του Ωριγζνθ. 
Σιμερα οι ειδικοί ςυμφωνοφν ότι ο «Αλθκισ Λόγοσ» όπωσ περιζχεται ςτο «Κατά 
Κζλςου» αποτελεί το 80% του αρχικοφ, και κεωρείται ότι μόνο οκτϊ-εννιά ςθμεία 
ζχει απαλείψει ι ςυντομεφςει ο Ωριγζνθσ.  
 
Αληθήσ Λόγοσ κατά χριςτιανϊν  
 
Οι χριςτιανοί, αντίκετα από τισ ςυνικειεσ που επικρατοφν, ζχουν κεςπίςει μεταξφ 
τουσ μυςτικοφσ κανόνεσ απ' τουσ οποίουσ όςοι δεν παραβαίνουν το νόμο βγαίνουν 
ςτο φωσ, ενϊ όςοι τελοφνται κατά τρόπο που αντιβαίνει ςτα ικθ, μζνουν κρυφοί. Θ 
λεγόμενθ αγάπθ που τουσ ενϊνει οφείλεται ςτον κοινό κίνδυνο που διατρζχουν, και 
ο κίνδυνοσ ωκεί ςτθν ςυντροφικότθτα ιςχυρότερα από κάκε όρκο. Πςο για το 
δόγμα τουσ, ζχει βάρβαρθ προζλευςθ. Βζβαια, ακόμθ και οι βάρβαροι είναι ςε 
κζςθ να επινοοφν δόγματα, μόνο που ςυμβαίνει να είναι οι Ζλλθνεσ οι πιο κατάλ-
λθλοι να κρίνουν τθν αρετι και να επιβεβαιϊνουν τθν αξία των όςων ςκαρφίηονται 
οι βάρβαροι.  
Σ' αυτά που τουσ αρζςει να κάνουν και να διδάςκουν, οι χριςτιανοί επιδίδονται 
κρυφά, και όχι χωρίσ λόγο, παρά για να αποφφγουν τθ κανατικι καταδίκθ που 
κρζμεται πάνω από τα κεφάλια τουσ. Δεν υπάρχει τίποτα το καινοφριο ι ςπουδαίο 
ςτθν θκικι τουσ διδαςκαλία, που αν τθν ςυγκρίνει κανείσ με άλλεσ φιλοςοφίεσ δεν 



κα τθν βρει διόλου πρωτότυπθ. Λόγου χάρθ θ αποςτροφι τουσ προσ ό,τι κεωροφν 
ωσ ειδωλολατρεία. Το ότι δεν είναι λογικό, αντικείμενα που ζχουν φτιαχτεί από 
ανκρϊπινα χζρια να τα κεωρεί κανείσ ωσ κεοφσ μιασ και πρόκειται για κατας-
κευάςματα φαφλων και πολλζσ φορζσ άδικων ανκρϊπων, το πίςτευαν κι οι Ρζρςεσ, 
όπωσ μασ ιςτορεί ο Θρόδοτοσ. Αλλά κι ο Θράκλειτοσ λζει, "όςοι λατρεφουν τ' άψυχα 
για κεοφσ δεν διαφζρουν από κάποιον που πιάνει κουβζντα με τα ντουβάρια".  
Οι χριςτιανοί πιςτεφουν ότι προφζροντασ τα ονόματα δαιμόνων ι λζγοντασ μαγικά 
ξόρκια, αποκτοφν δφναμθ. Ο ίδιοσ ο Λθςοφσ χρθςιμοποιϊντασ μαγικά τεχνάςματα 
φάνθκε πωσ ζκανε καφματα, και μάλιςτα πρόβλεψε ότι και άλλοι κα 'παιρναν 
μακιματα και κα 'καναν τα ίδια, παριςτάνοντασ τουσ ςπουδαίουσ και ότι τα κατορ-
κϊματά τουσ δικεν οφείλονται ςτθν δφναμθ του κεοφ· και κάτι τζτοιουσ τουσ 
ξαπόςτελνε ο Λθςοφσ. Αν είχε δίκιο να τουσ καταδικάηει, τότε όντασ κι ο ίδιοσ ζνοχοσ 
για τα ίδια πράγματα, ιταν τιποτζνιοσ· και αν δεν ιταν τιποτζνιοσ ο ίδιοσ τότε δεν 
ιςαν τιποτζνιοι και όςοι πιγαν να τον μιμθκοφν. *...+  
Οι χριςτιανοί διατθροφν απόκρυφεσ δοξαςίεσ, κι ζτςι προςποιοφνται και καλφπ-
τονται ωσ προσ το τι πιςτεφουν και τι όχι. *...+ Ρροςωπικά, δεν υποςτθρίηω ότι κα 
'πρεπε κανείσ να υποχρεϊνεται να απομακρυνκεί από τισ καλοπροαίρετεσ δοξαςίεσ 
του ι να προςποιθκεί ότι απομακρφνκθκε ι ότι τισ απαρνικθκε, προκειμζνου να 
αποφφγει κινδφνουσ. Μζςα ςε κάκε άνκρωπο υπάρχει θ ψυχι που όντασ ανϊτερθ 
από το γιινο ςτοιχείο, ςυγγενεφει με τον κεό. Και οι καλόψυχοι άνκρωποι, όπου κι 
αν βρίςκονται, λαχταροφν τον ςυγγενι τουσ αυτόν, και διαρκϊσ τον φζρνουν ςτο 
νου τουσ και πάντα ποκοφν κάτι να μακαίνουν γι' αυτόν. Πμωσ, αν πρόκειται να 
ενςτερνιςτοφν κάποιο κρθςκευτικό δόγμα, πρζπει να ζχουν για οδθγό τουσ τθ 
λογικι. Γιατί όποιοσ πιςτεφει χωρίσ πρϊτα να ελζγξει λογικά ζνα δόγμα, είναι 
βζβαιο πωσ κα απατθκεί. Ζχουμε πολλά ςθμερινά παραδείγματα άλογθσ πίςτθσ: 
Τουσ ηθτιάνουσ ιερείσ τθσ Κυβζλθσ, τουσ μάγουσ που δίνουν προφθτείεσ παρατθ-
ρϊντασ ουράνια φαινόμενα, τουσ λάτρεισ του Μίκρα και του Σαβαδία κι όςουσ 
βλζπουν φαντάςματα τθσ Εκάτθσ ι κάποιασ άλλθσ κεότθτασ κθλυκισ ι αρςενικισ. 
Ακριβϊσ όπωσ οι τςαρλατάνοι αυτϊν των λατρειϊν εκμεταλλεφονται τθν αφζλεια 
των εφπιςτων και τουσ τραβοφν από τθν μφτθ, ζτςι γίνεται και με τουσ χριςτιανοφσ 
δαςκάλουσ· κάποιοι από αυτοφσ δεν κζλουν καν να διατυπϊςουν οφτε να 
ακοφςουν ζνα επιχείρθμα πάνω ς' αυτά που πιςτεφουν, προτιμϊντασ τα "πίςτευε 
και μθ ερεφνα" και "θ πίςτθ ςου κα ςε ςϊςει", και "θ ςοφία αυτοφ του κόςμου 
είναι κακό πράγμα, ενϊ το να 'ςαι απλοϊκόσ είναι καλό". Αν κάνουν τον κόπο να μου 
δϊςουν κάποια απάντθςθ, αντιμετωπίηοντάσ με όχι ςαν κάποιον που ςκίηεται να 
μάκει απ' αυτοφσ (ζτςι κι αλλιϊσ μοφ είναι γνωςτά όλα αυτά), αλλά ςαν κάποιον 
που ενδιαφζρεται εξ ίςου για το κάκε τι, τότε ζχει καλϊσ· αν όμωσ δεν κελιςουν και 
μου πουν, κακϊσ το ςυνθκίηουν, "μθ εξζταηε" και τα παρόμοια, κα πρζπει να τουσ 
διδάξω, ϊςτε να δουν κι οι ίδιοι, τι πραγματικά είναι και από ποφ πθγάηουν τα όςα 
υποςτθρίηουν.  
 
Η ζλλειψη πρωτοτυπίασ ςτην χριςτιανική πίςτη  
 
Ρολλά από τα ζκνθ του κόςμου διατθροφν δόγματα ςυγγενικά, πράγμα που μασ 
οδθγεί ςτθν υπόκεςθ ότι οι διάφορεσ εκνικζσ δοξαςίεσ και προκαταλιψεισ ζχουν 
λίγο ωσ πολφ κοινι καταγωγι. Ρίςω απ' αυτζσ βρίςκεται εξ αρχισ κάποιο αρχαίο 
δόγμα που, όπωσ λζγεται, το ςυντιρθςαν οι ςοφότεροι όλων των εκνϊν και πόλεων 



(Αιγφπτιοι, Αςςφριοι, Λνδοί, Ρζρςεσ, Σαμοκράκεσ, Οδρφςεσ και Ελευςίνιοι. Οι Γαλα-
κτοφάγοι του Ομιρου, οι Δρυίδεσ των Γαλατϊν και οι Γζτεσ πίςτευαν ςε δόγματα 
παρόμοια με των Λουδαίων -και μάλιςτα πριν από αυτοφσ). Ο Αίνοσ, ο Μουςαίοσ, ο 
Ορφζασ, ο Φερεκφδθσ ο Ηωροάςτρθσ και ο Ρυκαγόρασ είχαν ςυλλάβει τα νοιματα 
τουσ και ζγραψαν τισ δοξαςίεσ τουσ ςε βιβλία που μπορεί κανείσ μζχρι και ςτισ 
μζρεσ μασ να ςυμβουλευτεί.  
Εκείνοι τϊρα που επιχειροφν να μεταμφιζςουν ι να προςδϊςουν αλλθγορικό 
χαρακτιρα ςτθν κοςμογονία του Μωυςι, παρ' όλο που είναι πιο λογικοί (από 
όςουσ τθν παίρνουν τοισ μετρθτοίσ), κάνουν μεγάλο λάκοσ. Γιατί το ςφμπαν οφτε 
αρχι ζχει οφτε υπόκειται ςε καμία φκορά. Μόνο όςα βρίςκονται πάνω ςτθ γθ 
επθρεάηονται από κατακλυςμοφσ και μεγάλεσ πυρκαϊζσ, και μάλιςτα όχι όλα μαηί 
και ταυτοχρόνωσ. (Σφμφωνα με τθν παράδοςθ των παραπάνω εκνϊν) ζχουν γίνει 
πολλζσ φορζσ κατακλυςμοί και καταςτροφικζσ πυρκαϊζσ και αναςτατϊςεισ, και πιο 
πρόςφατα ο κατακλυςμόσ επί Δευκαλίωνα και θ πυρκαϊά επί Φαζκοντα. Ακόμα κι οι 
Ζλλθνεσ κεωροφςαν αυτά τα γεγονότα πανάρχαια, κακϊσ δεν είχαν υπ' όψθ τουσ 
ςτοιχεία ι διθγιςεισ για ακόμα πιο παλιά τζτοια γεγονότα.  
Ο Μωυςισ τϊρα, ζχοντασ ακοφςει με προςοχι και ζχοντασ λάβει γνϊςθ των 
δοξαςιϊν αυτϊν που ιταν διαδεδομζνεσ ανάμεςα ςτα ςοφά ζκνθ και ςτουσ 
διακεκριμζνουσ άνδρεσ, κατάφερε να δθμιουργιςει γφρω από τον εαυτό του τθν 
φιμθ ότι είχε κείεσ δυνάμεισ. ( Ρολλά από όςα δίδαξε άλλωςτε δεν είχαν καμία 
πρωτοτυπία. Θ περιτομι, λόγου χάριν, προζρχεται από τουσ Αιγυπτίουσ. Και δίχωσ 
λογικι αιτία, οι γιδοβοςκοί κι οι τςοπάνθδεσ, προφανϊσ εξαπατθμζνοι από τισ 
απλοϊκζσ του δοξαςίεσ, ακολοφκθςαν τον Μωυςι που τουσ δίδαξε ότι δεν υπάρχει 
παρά ζνασ κεόσ, που ονομάηεται Φψιςτοσ ι Αδωνάί' ι Ουράνιοσ ι Σαβαϊκ ι δεν 
ξζρω πϊσ, και ζπαψαν να αναγνωρίηουν κάκε άλλον. Οι Λουδαίοι δεν κατάλαβαν ότι 
δεν ζχει καμία ςθμαςία πϊσ ονομάηει κανείσ τον ανϊτατο κεό, αν τον λζει Δία όπωσ 
οι Ζλλθνεσ ι αν χρθςιμοποιεί ινδικό όνομα ι αιγυπτιακό. Χϊρια που, παρά τθν 
αποκλειςτικότθτα του ενόσ φψιςτου κεοφ, οι ίδιοι και αγγζλουσ λατρεφουν και ςε 
μάγια πιςτεφουν, των οποίων μάλιςτα ο Μωυςισ ιταν ερμθνευτισ. Κα αςχολθκϊ 
με τθν αμάκεια των Εβραίων αργότερα· ασ αναφερκϊ πρϊτα ςτο ηιτθμα του Λθςοφ, 
που πρωτοδίδαξε μόλισ πριν λίγα χρόνια και που κεωρείται από τουσ χριςτιανοφσ 
υιόσ του κεοφ, για να δείξω πϊσ οι χριςτιανοί ζχουν εξαπατθκεί και ζχουν ενςτερ-
νιςτεί ζνα δόγμα που καταςτρζφει τθν ηωι των ανκρϊπων. Αν και ριηωμζνθ ςτα 
κατϊτερα ςτρϊματα και τουσ αμακείσ, θ κρθςκεία αυτι βρίςκει ανταπόκριςθ και 
ανάμεςα ςε ανκρϊπουσ μετριοπακείσ και λογικοφσ και ςϊφρονεσ που τείνουν να 
τθν ερμθνεφουν αλλθγορικά.  
 
Η ιουδαϊκή επιχειρηματολογία  
 
Θ γζννθςθ του Λθςοφ από μια παρκζνο είναι δικι του επινόθςθ, για να ςυγκαλφψει 
τθν πραγματικι του καταγωγι: Γεννικθκε ς' ζνα χωριό τθσ Λουδαίασ από μια 
ντόπια, άπορθ χειρϊνακτα που ο άντρασ τθσ, ζνασ μαραγκόσ, τθν ζδιωξε από το 
ςπίτι ςαν ζμακε ότι τον απατοφςε μ' ζναν ςτρατιϊτθ που τον ζλεγαν Ράνκθρα. Και 
διωγμζνθ και ταπεινωμζνθ περιπλανικθκε και γζννθςε κρυφά. Ο ίδιοσ επειδι ιταν 
φτωχόσ, πιγε να δουλζψει εργάτθσ ςτθν Αίγυπτο όπου ζμακε μερικά από τα τεχνά-
ςματα για τα οποία περθφανεφονται οι Αιγφπτιοι, και με τθ βοικεια αυτϊν των 
τεχναςμάτων, όταν ξαναγφριςε ανακιρυξε τον εαυτό του κεό.  



Κατ' αρχάσ, για να καταςκευάςουν τθν ιςτορία τθσ παρκενογζνεςθσ, δεν υπάρχει 
αμφιβολία ότι οι χριςτιανοί ζχουν χρθςιμοποιιςει τουσ ελλθνικοφσ μφκουσ τθσ 
Δανάθσ και Μελανίππθσ ι τθσ Αφγθσ και τθσ Αντιόπθσ. Τόςο ωραία ιταν θ μάνα του 
Λθςοφ που θ ομορφιά τθσ τράβθξε τον κεό κι ιρκε ς' επαφι μαηί τθσ, αυτόσ που δεν 
είναι ςτθ φφςθ του να ερωτεφεται κνθτά κορμιά; Ι μιπωσ κα ταίριαηε να ερωτευτεί 
ο κεόσ αυτιν, μια δφςτυχθ που τίποτε το αρχοντικό δεν είχε πάνω τθσ και που δεν 
τθν ιξερε κανείσ, οφτε καν οι γείτονζσ τθσ· ο μαραγκόσ τθν είχε μιςιςει και τθν είχε 
ξαποςτείλει και δεν τθν ζςωηε οφτε θ κεία δφναμθ οφτε οι δικαιολογίεσ. Πλα αυτά 
δεν μποροφν να ζχουν καμιά ςχζςθ με τθ βαςιλεία του κεοφ.  
Πταν λουηόςουν ςτο ποτάμι πλάι ςτον Λωάννθ, φάνθκε, λεσ, ζνα πουλί που πζταξε 
προσ τα ςζνα από ψθλά. Ροιοσ αξιόπιςτοσ μάρτυρασ είδε αυτό το καυμαςτό 
γεγονόσ, ι ποιοσ άκουςε τθν φωνι εξ ουρανοφ που ςε ονόμαηε υιό του κεοφ, πζρα 
από ςζνα κι ακόμθ ζναν απ' αυτοφσ που τιμωρικθκαν μαηί ςου; Μα, κα μου πεισ, 
το είπε ο προφιτθσ μου ςτα Λεροςόλυμα, ότι κα ζρκει ςτον κόςμο ο υιόσ του κεοφ, 
που κα κρίνει τουσ καλοφσ και κα τιμωριςει τουσ αδίκουσ. Και ποιοσ μου λζει ότι 
εννοοφςε εςζνα και όχι τόςουσ και τόςουσ άλλουσ που ζηθςαν μετά τθν προφθτεία; 
Δεν είςαι ο μόνοσ ςτον οποίο ταιριάηουν οι προφθτείεσ που ζχουν γίνει. Λεσ πωσ ο 
κάκε άνκρωποσ χάρθ ςτθ κεία πρόνοια γίνεται υιόσ του κεοφ. Αν είναι ζτςι, τότε ςε 
τι διαφζρεισ εςφ από οποιονδιποτε άλλο; Κι ζπειτα, πϊσ, αφοφ όπωσ λεσ είςαι υιόσ 
του κεοφ, δεν ςε βοικθςε ςτθ ςυμφορά ςου ο πατζρασ ςου ι δεν μπόρεςεσ εςφ ο 
ίδιοσ να βοθκιςεισ τον εαυτό ςου; Άλλωςτε υπάρχουν τόςοι και τόςοι που κα 
ιςχυριςτοφν ότι οι προφθτείεσ αναφζρονται ς' αυτοφσ κι όχι ςτον Λθςοφ. Λεσ πωσ 
όταν γεννικθκεσ, ιρκαν Χαλδαίοι να ςε βρουν και να ςε προςκυνιςουν, νιπιο 
ακόμα, ωσ κεό, και πωσ το είπαν ςτον Θρϊδθ τον Τετράρχθ και κείνοσ ζςτειλε 
ανκρϊπουσ του να ςκοτϊςουν όςα βρζφθ γεννικθκαν τθν ίδια χρονιά νομίηοντασ 
πωσ κα βγάλει και ςζνα από τθ μζςθ, για να μθ βαςιλεφςεισ ςαν κα μεγαλϊςεισ. Αν 
είναι ζτςι, πϊσ ζγινε και τϊρα που μεγάλωςεσ εςφ ο υιόσ του κεοφ όχι μόνο δεν 
βαςιλεφεισ αλλά και τριγυρνάσ πζρα δϊκε ςκυφτόσ από φόβο και ηϊντασ με 
ελεθμοςφνεσ; Μάηεψεσ γφρω ςου δζκα-ζντεκα φυντάνια, κάτι φοροειςπράχτορεσ 
αναλφάβθτουσ και κάτι ναυτικοφσ ελεεινοφσ και τριςάκλιουσ κι όλοι μαηί ξεκόψατε 
από τον κόςμο και το ρίξατε ςτθν αλθτεία, εξοικονομϊντασ τα προσ το ηθν με τρόπο 
αιςχρό και ενοχλθτικό. Κι αυτι πάλι θ ιςτορία, που όταν ιςουν νιπιο χρειάςτθκε να 
ςε φυγαδεφςουν ςτθν Αίγυπτο για να μθ ςφαχτείσ; Μα πϊσ γίνεται, να κατατρζχει 
τον κεό ο φόβοσ του κανάτου; Ραρ' όλα αυτά, κατζβθκε άγγελοσ από τον ουρανό, κι 
ζδωςε εντολι ςτουσ δικοφσ ςου να φφγετε, γιατί αν ςασ άφθνε ςτθν τφχθ ςασ κα 
πεκαίνατε. Και δεν μποροφςε επί τόπου να ςε προςτατζψει ο μζγασ κεόσ, που ιδθ 
είχε μπει ςτον κόπο να ςτείλει για χάρθ ςου δφο αγγζλουσ;  
Οι παλιοί μφκοι απζδιδαν κεία γζννθςθ ςτον Ρερςζα, τον Αμφίωνα, τον Αιακό και 
τον Μίνωα· οφτε κι αυτοφσ τουσ πιςτεφουμε, αλλά τουλάχιςτον αυτοί οι μφκοι 
παρουςιάηουν ςαν απόδειξθ τα όςα μεγάλα και καυμαςτά κατόρκωςαν εκείνοι για 
το καλό των ανκρϊπων, ϊςτε να αποκτιςουν κάποιαν αλθκοφάνεια. Εςφ τι το καλό 
ι καυμάςιο, ςε ζργα ι ςε λόγια, ζχεισ να παρουςιάςεισ; Σε μασ δεν είχεσ να 
παρουςιάςεισ τίποτα, παρ' όλο που ςε προκαλοφςαμε μεσ ςτο ναό, να μασ δϊςεισ 
ζνα χειροπιαςτό ςθμάδι ότι ιςουν ο γιοσ του κεοφ. Ασ δεχτοφμε πωσ είναι αλθκινζσ 
όλεσ οι τερατολογίεσ των μακθτϊν ςου (οι κεραπείεσ, οι αναςτάςεισ, τα λίγα ψωμιά 
που ζφαγαν οι πολλοί και που ςτο τζλοσ περίςςεψαν κιόλασ). Σε τι διαφζρουν από 
τα κατορκϊματα των απατεϊνων καυματοποιϊν κι όςων ζχουν μακθτεφςει πλάι ςε 



Αιγυπτίουσ; Πλοι αυτοί αναλαμβάνουν να κάνουν ακόμα πιο δφςκολα και απίκανα 
πράγματα και μάλιςτα μπροςτά ς' όλο τον κόςμο, ςτθν αγορά, ζναντι ολίγων 
οβολϊν: Και δαίμονεσ βγάηουν και διϊχνουν μζςα από ανκρϊπουσ, και αρρϊςτιεσ 
κεραπεφουν με ζνα φφςθμα, και πνεφματα θρϊων καλοφν, και τραπζηια ςτρωμζνα 
με πλοφςια γεφματα και γλυκά και ψάρια, ανφπαρκτα ςτθν πραγματικότθτα, τα 
παρουςιάηουν κάνοντασ τα να κινοφνται ςαν να ιταν ηωντανά ενϊ ςτθν πραγματι-
κότθτα δεν είναι, απλϊσ δίνουν αυτιν τθν εντφπωςθ. Ρρζπει δθλαδι να τουσ 
κεωριςουμε και αυτοφσ υιοφσ του κεοφ, μιασ και τα κατορκϊνουν όλα αυτά; Δεν 
κα ταν πιο ςωςτό να ποφμε ότι μια τζτοιου είδουσ απαςχόλθςθ ταιριάηει ςε ανκρϊ-
πουσ ελεεινοφσ και δυςτυχιςμζνουσ;  
Ζνα ςϊμα ςαν το δικό ςου, Λθςοφ, δε κα μποροφςε να 'ναι ςϊμα κεοφ· δεν κα 
μποροφςε να είναι κεϊκό ζνα ςϊμα γεννθμζνο με το τρόπο που γεννικθκεσ εςφ· 
οφτε τρζφεται ο κεόσ με τον τρόπο που τρεφόςουν εςφ· και δεν ζχει ανάγκθ από τα 
λόγια και τθ φωνι ςου οφτε από τθν πεικϊ ςου: αυτά ανικαν ς' ζναν κεομίςθτο και 
πανοφργο απατεϊνα.  
Απευκφνομαι ςτουσ Εβραίουσ εκείνουσ που ζχουν ςτραφεί ςτον Χριςτιανιςμό για 
να τουσ ρωτιςω: Τι πάκατε, πολίτεσ του Λςραιλ, και παραπλανθμζνοι κατά τρόπο 
γελοίο από κείνον τον Λθςοφ ςτον οποίο απευκυνόμουν προθγουμζνωσ, ζχετε 
απαρνθκεί τθν πίςτθ των πατζρων ςασ και τθν παράδοςθ και καταφφγατε ςε άλλο 
όνομα και άλλο τρόπο ηωισ; Αφοφ μόλισ πρόςφατα, και επειδι τιμωριςαμε τον 
Λθςοφ που ςασ ξεγελοφςε, εγκαταλείψατε τον νόμο -ι μιπωσ κα προτιμοφςατε να 
υποςτθρίξετε ότι το δόγμα ςασ εκπορεφεται μεν από τον πάτριο ιερό νόμο των 
Λουδαίων αλλά ςτθν πορεία τον εγκαταλείψατε και περιφρονείτε τισ αρχζσ από τισ 
οποίεσ ςεισ οι ίδιοι ξεκινάτε, τθ ςτιγμι που δεν είςτε ςε κζςθ να ιςχυριςτείτε ότι θ 
προζλευςθ του δόγματοσ ςασ είναι άλλθ από τον εβραϊκό νόμο; Γιατί αν κάποιοσ 
ζχει προφθτεφςει ότι ο υιόσ του κεοφ κα ζρκει ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ, αυτόσ ο 
κάποιοσ δικόσ μασ προφιτθσ είναι και για τον δικό μασ κεό μιλάει.  
Πμωσ και τα υπόλοιπα που πιςτεφετε, ότι κα αναςτθκοφν οι νεκροί, ότι κα 
απονεμθκεί θ κεία δίκθ και ότι κα τιμθκοφν οι δίκαιοι ενϊ οι άδικοι κα καοφν, είναι 
μπαγιάτικα· τίποτα το καινοφριο δεν ζχουν να διδαχτοφν απ' αυτά οι χριςτιανοί. Ο 
Λθςοφσ, ςφμφωνα με τισ γραφζσ ςασ, διατιρθςε όλεσ τισ ιουδαϊκζσ εορτζσ και τα 
ικθ, μζχρι και τισ κυςίεσ ακόμα. Τι είδουσ υιόσ του κεοφ ιταν αυτόσ; Ζνασ αλαηόνασ 
ιταν, ζνασ ψεφτθσ και ανόςιοσ. Ενϊ ζδειχνε να ςζβεται τουσ εξωτερικοφσ τφπουσ 
τθσ λατρείασ μασ (ανάλογα με τθν περίςταςθ), δεν δίςταηε να τουσ εγκαταλείπει· 
τθν περιτομι, τθ διάκριςθ ανάμεςα ςτο τι είναι κακαρό και τι ακάκαρτο, τισ τελετζσ 
τθσ νζα ςελινθσ. Άλλωςτε, κατά καιροφσ ζχουν εμφανιςτεί και άλλοι ςαν τον Λθςοφ, 
κι ζχουν διδάξει ςε όςουσ ζδειχναν προκυμία να εξαπατθκοφν. Και φτάςατε τϊρα 
εςείσ ςτο ςθμείο να μζμφεςτε τουσ Λουδαίουσ επειδι δεν πίςτεψαν ότι ο Λθςοφσ 
ιταν κεόσ. Ρϊσ είναι δυνατόν, εμείσ οι Λουδαίοι, που ποτζ δεν πάψαμε να 
διακθρφςςουμε ς' όλο τον κόςμο ότι κα ζρκει ςταλμζνοσ από τον κεό ο τιμωρόσ 
των αδίκων, τϊρα που επιτζλουσ ιρκε, να του δείξουμε τζτοια καταφρόνια; Γιατί να 
καταφρονιςουμε αυτόν του οποίου τον ερχομό εμείσ οι ίδιοι ζχουμε προαναγ-
γείλει; Για να τιμωρθκοφμε χειρότερα από οποιονδιποτε άλλον; Ρϊσ όμωσ να κεω-
ριςουμε κεό κάποιον που δεν ιταν πρόκυμοσ να δθμοςιοποιεί τα όςα πρζςβευε 
και επαγγελλόταν; Κι όταν τον δικάςαμε και τον καταδικάςαμε, τον βρικαμε να 
κρφβεται προςπακϊντασ να αποφφγει τθν τιμωρία, για να προδοκεί τελικά από 
κάποιουσ που ονόμαηε μακθτζσ του και να ςυλλθφκεί με τον πιο επαίςχυντο τρόπο. 



Αν ιταν κεόσ, οφτε κα κρυβόταν οφτε κα ςυλλαμβανόταν. Και, το κυριότερο, ζνασ 
κεόσ, ζνασ ςωτιρασ όπωσ πιςτεφετε και υιόσ του ανϊτατου κεοφ κα ιταν δυνατόν 
να εγκαταλειφκεί και να προδοκεί από ανκρϊπουσ που τον είχαν για δάςκαλο και 
με τουσ οποίουσ μοιράςτθκε τα πάντα; Ροτζ μζχρι τϊρα δεν ζχει προδοκεί ζνασ 
άξιοσ ςτρατθγόσ και ασ ζχουν οι ςτρατθγοί μυριάδεσ υπό τισ διαταγζσ τουσ, οφτε 
καν ζνασ -καταξιωμζνοσ ςτουσ ανκρϊπουσ του- λιςταρχοσ, δθλαδι κάποιοσ που 
ζχει υπό τθν αρχθγία του ανκρϊπουσ κάκιςτουσ. Ετοφτοσ εδϊ όμωσ οφτε καλόσ 
ςτρατθγόσ υπιρξε οφτε μπόρεςε, ζχοντασ εξαπατιςει τουσ μακθτζσ του, να τουσ 
εμπνεφςει τον ςεβαςμό που απολαμβάνει ςε μια ςυμμορία λθςτϊν ο αρχθγόσ τθσ.  
Κα μποροφςα να ςυνεχίςω, μιασ και ζχω πολλζσ αλικειεσ να πω ςχετικά με τισ 
υποκζςεισ του Λθςοφ, που κακόλου δεν μοιάηουν με τα όςα λζνε οι μακθτζσ του, 
όμωσ τα παραλείπω. Ασ ςτακοφμε όμωσ ςτο παραμφκι ότι ο Λθςοφσ ρθτά είχε 
προβλζψει τα όςα του ςυνζβθςαν: Ακριβϊσ επειδι οι μακθτζσ του δεν είχαν να 
ςτθριχτοφν ςε κάτι που να το είχε δει όλοσ ο κόςμοσ, επινόθςαν αυτό τον μφκο, ότι 
ο Λθςοφσ είχε προβλζψει τα πάντα. Είναι ςαν να λζει κανείσ ότι ζνασ άνκρωποσ είναι 
δίκαιοσ και τθν ίδια ςτιγμι να τον δείχνει να διαπράττει αδίκθμα· ι ςαν να δείχνει 
κάποιον που διαπράττει φόνο και τθν ίδια ςτιγμι να λζει πωσ ο φονιάσ είναι άγιοσ 
άνκρωποσ· ι ςαν να μασ δείχνει κάποιον πεκαμζνο και να λζει πωσ είναι ακάνατοσ· 
και πάνω απ' όλα, να ιςχυρίηεται ότι όλα τα είχε προβλζψει.  
Ραραδζχεςκε ανοιχτά ότι ο Λθςοφσ υπζφερε και πζκανε -αντί να ιςχυριςκείτε ότι 
μόνο ςτα μάτια των αςεβϊν ζδειχνε να υποφζρει και ότι ςτθν πραγματικότθτα δεν 
ςυνζβαινε κάτι τζτοιο. Και αν κάποια ςτιγμι πζκανε, πϊσ μπορεί να υπιρξε 
ακάνατοσ; Και ποιοσ κεόσ ι δαίμονασ ι λογικόσ άνκρωποσ που γνωρίηει από τα πριν 
τι κακό πρόκειται να του ςυμβεί, δεν κα ζκανε ό,τι περνοφςε από το χζρι του ϊςτε 
να το αποφφγει; Αφοφ μάλιςτα προείπε τα ονόματα και του μακθτι που κα τον 
πρόδιδε και του μακθτι που κα τον αρνιόταν, πϊσ δεν τον φοβικθκαν ςαν κεό 
εκείνοι οι δυο ϊςτε και ο ζνασ να μθν τον προδϊςει και ο άλλοσ να μθν τον 
αρνθκεί; Βζβαια, εκείνοι και τον πρόδωςαν και τον αρνικθκαν χωρίσ να ζχουν 
προβλθματιςτεί διόλου. Μα εδϊ, ακόμα και άνκρωποσ, αν μιλιςει ςε άτομα που 
τον επιβουλεφονται και τουσ πει ανοιχτά ότι γνωρίηει τισ προκζςεισ τουσ, εκείνοι 
κάνουν πίςω και φυλάγονται. Π,τι ςυνζβθ ςτον Λθςοφ, δεν ςυνζβθ επειδι το 
προείπε ο ίδιοσ. Το αντίκετο: Του ςυνζβθςαν επειδι δεν τα είχε προβλζψει. Είναι 
απίκανο να πραγματοποιικθκε μια προδοςία που ο δράςτθσ τθσ είχε από πριν 
ξεςκεπαςτεί. "Πμωσ", κα πείτε, "όντασ κεόσ προζβλεπε τα πάντα, και ό,τι προζ-
βλεπε ζπρεπε και να ςυμβεί". Αν είναι ζτςι, κα πρζπει να ςυμπεράνουμε ότι αυτόσ 
ο κεόσ, τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ και προφιτεσ του -με τουσ οποίουσ ζτρωγε και 
ζπινε- τουσ οδιγθςε ςε ςθμείο να γίνουν ανόςιοι και αςεβείσ. Μα αν ιταν κεόσ κα 
'πρεπε να εμπνζει το καλό ς' όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, και πρϊτα-πρϊτα ςε κείνουσ 
που ηοφςαν μαηί του. Εδϊ, με άνκρωπο να κάτςεισ ςτο ίδιο τραπζηι δεν κα ςκεφτείσ 
το κακό του -και κα επιβουλευτείσ ζναν κεό; Αλλιϊσ κα πρζπει να δεχτοφμε τθν 
ακόμα πιο παράλογθ εκδοχι, ότι ο ίδιοσ ο κεόσ ςκζφτθκε κακό για τουσ ςυντρό-
φουσ του και τουσ ζκανε αςεβείσ και προδότεσ.  
Και αν υποκζςουμε πωσ ο ίδιοσ ωσ κεόσ ζκρινε ότι ζτςι ζπρεπε να γίνει, και 
υπακοφοντασ τον πατζρα του δζχτθκε να υποςτεί τθν τιμωρία, δε χωρά αμφιβολία 
ότι ακριβϊσ επειδι όλα γίνονταν με δικι του κεϊκι βοφλθςθ και ςκοπιμότθτα, δεν 
κα του ιταν οφτε κλιβερά οφτε οδυνθρά. Τι δουλειά ζχει να ικετεφει και να κρθνεί 
και να εφχεται να μποροφςε να ξεφφγει από το κακό λζγοντασ "ω πάτερ, ει δφναται 



το ποτιριον τοφτο παρελκείν", ι κάτι τζτοιο; Να λοιπόν που οφτε καν με τα ψζματα 
δεν μπορζςατε να μεταμφιζςετε τθν κίβδθλθ ιςτορία ςασ. Και γνωρίηω ότι κάποιοι 
από τουσ πιςτοφσ ςασ, ςαν να ςυνζρχονται από μεκφςι, καταπιάνονται με τθν 
παραχάραξθ του αρχικοφ ευαγγελίου και το τροποποιοφν και τρεισ και τζςςερισ και 
πολλζσ φορζσ, για να μποροφν να αντιπαρζρχονται τθν κριτικι.  
Ακόμθ, ζχουν ανάγκθ να καταφεφγουν ςτα λόγια των προφθτϊν που ςτο παρελκόν 
είχαν προαναγγείλει τθν ζλευςθ του Λθςοφ. Μόνο που οι προφθτείεσ ταιριάηουν ςε 
χιλιάδεσ άλλουσ πολφ πιο πειςτικά απ' ό,τι ςτον Λθςοφ. Οι προφιτεσ είχαν πει ότι κα 
κατζβαινε ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ ζνασ μζγασ άρχων, κυρίαρχοσ όλων των 
εκνϊν και ςτρατϊν, κυρίαρχοσ όλθσ τθσ γθσ. Πμωσ τζτοια ςθμάδια (ςαν αυτά που 
'χε να επιδείξει ο Λθςοφσ ) και τζτοιεσ παρανοιςεισ των προφθτειϊν και τζτοιεσ 
φτθνζσ αποδείξεισ δεν ςε κάνουν κεό ι υιό του κεοφ. Γιατί ο υιόσ του κεοφ κα 
'πρεπε, όπωσ ο ιλιοσ, να κάνει πρϊτα αιςκθτι τθν παρουςία του ρίχνοντασ φωσ 
παντοφ. Σκαρφίςτθκαν λοιπόν τθν ιδζα ότι ο υιόσ του κεοφ είναι ο ίδιοσ ο Λόγοσ. Κι 
επειδι μασ λζνε ότι ο Λόγοσ είναι υιόσ του κεοφ, κα αποδείξουμε ότι δεν ζχουμε να 
κάνουμε με Λόγο ξεκάκαρο και άγιο αλλά μ' ζναν άνκρωπο που τον ςυνζλαβαν και 
τον ξυλοκόπθςαν με τον πιο ατιμωτικό τρόπο.  
Κάποιοι είχαν το κράςοσ να βρουν το γενεαλογικό δζντρο του Λθςοφ, για να 
ιςχυριςτοφν ότι κατάγεται από τον γενάρχθ και από τουσ βαςιλιάδεσ των Λουδαίων. 
Αν είναι ζτςι, τότε θ γυναίκα του μαραγκοφ ςίγουρα δεν κα είχε άγνοια ότι καταγό-
ταν από τζτοια μεγάλθ και ςπουδαία γενιά. Και τζλοσ πάντων, τι το ςπουδαίο και 
άξιο τθσ καταγωγισ του ζπραξε, και ςαν κεόσ, πότε ζδειξε να μθ λογαριάηει τουσ 
ανκρϊπουσ και να το διαςκεδάηει, να ςπάει πλάκα με τα όςα ςυμβαίνουν;  
Τουλάχιςτον ο Διόνυςοσ, ςτισ Βάκχεσ του Ευριπίδθ, λζει ςτον Ρενκζα: "Εμζνα κα με 
απελευκερϊςει ο δαίμων όταν εγϊ κζλω ".  
Χϊρια που αυτόσ που καταδίκαςε τον Λθςοφ, δεν ζπακε τίποτα παρόμοιο με το 
πάκθμα του Ρενκζα, που τρελάκθκε ςτο τζλοσ και κομματιάςτθκε. Επίςθσ δεν 
ζπακαν τίποτα εκείνοι που τον περιγελοφςαν και του φόρεςαν πορφυρό μανδφα 
και ακάνκινο ςτεφάνι και του 'δωςαν να κρατά ζνα καλάμι. Και καλά μζχρι τότε· 
όμωσ τουλάχιςτον εκείνθ τθν (τελευταία) ϊρα για ποιο λόγο να μθ δείξει ζνα κεϊκό 
ςθμάδι για να βγάλει τον εαυτό του από κείνθ τθν εξευτελιςτικι κατάςταςθ, παρά 
άφθνε τουσ υβριςτζσ του δικαιωμζνουσ; Και όταν τον κάρφωςαν πάνω ςε ςταυρό, 
τι βρικε να πει; Και ποφ ιταν "ο ιχϊρ που κυλά ςτισ φλζβεσ των μακάριων κεϊν"; 
Διψαςμζνοσ ανοίγει άπλθςτα το ςτόμα να πιει (το ξφδι) μθ αντζχοντασ τθ δίψα· εδϊ 
τυχαίοι άνκρωποι, και πολλζσ φορζσ αντζχουν ςτθ δίψα.  
Κι φςτερα μασ κατθγορείτε εςείσ οι πιςτοί που δεν τον κεωροφμε κεό και που δεν 
ςυμφωνοφμε μαηί ςασ ότι υπζφερε για το καλό των ανκρϊπων -ϊςτε να μθν ζχουμε 
να φοβόμαςτε οφτε και μεισ τθν τιμωρία. Να πιςτζψουμε δθλαδι ςε κάποιον που 
όςο ηοφςε δε μπόρεςε να πείςει κανζνα -οφτε τουσ ίδιουσ τουσ μακθτζσ του- και 
κατζλθξε να τιμωρθκεί ςτο τζλοσ και να τραβιξει τα όςα τράβθξε; (Άλλωςτε δεν 
ιταν καμιά λευκι περιςτερά ο Λθςοφσ οφτε ο βίοσ του ιταν άμεμπτοσ). Και μθ μασ 
πείτε τϊρα ότι αφοφ δεν μπόρεςε να πείςει τουσ ηωντανοφσ, ςτάλκθκε επί τοφτου 
κάτω ςτον Άδθ για να πείςει τουσ πεκαμζνουσ!  
Αν τελικά νομίηετε πωσ πραγματικά υπεραςπίηεςτε τισ κζςεισ ςασ επινοϊντασ 
τζτοια παράδοξα επιχειριματα που δείχνουν το πόςο καταγζλαςτα ζχετε εξαπα-
τθκεί, τότε τι κα εμπόδιηε να κεωριςουμε τον κάκε παλιάνκρωπο που κα κατθ-
γορθκεί και κα πεκάνει με ακόμα χειρότερο τρόπο, ωσ άγγελο ακόμα πιο ςπουδαίο  



και κεϊκό ;  Ακόμα και για ζνα λθςτι και δολοφόνο που τιμωρικθκε, κα μποροφςε  
κανείσ το ίδιο ξεδιάντροπα να πει ότι δεν ιταν ακριβϊσ λθςτισ αλλά κεόσ :  
Διότι ςτουσ ςυντρόφουσ του είχε προβλζψει από πριν ότι κα πάκαινε τα όςα ζπακε.  
Κι ζπειτα, δείτε τουσ μακθτζσ του: Πςο ηοφςε, άκουγαν τα λόγια του και τον είχαν 
για δάςκαλο, κι όταν τον είδαν να τιμωρείται και να πεκαίνει, δεν παρζμειναν μαηί 
του πιςτοί μζχρι το κάνατο οφτε κυςίαςαν τθ ηωι τουσ για να τον υπεραςπιςτοφν 
οφτε καν είχαν μάκει να αψθφοφν τθν τιμωρία, κι επιπλζον αρνικθκαν ότι ιταν 
μακθτζσ του. Ενϊ εςείσ, τϊρα, πρόκυμα κυςιάηετε τθ ηωι ςασ ςτο όνομα του. Πςο 
ηοφςε, το μόνο που κατάφερε ιταν να μαηζψει γφρω του δζκα χαμζνα κορμιά, δζκα 
ναυτικοφσ και τελϊνεσ, και πάλι όχι ακριβϊσ όλουσ. Πςο ιταν ηωντανόσ δεν ζπειςε 
κανζνα -αφότου πζκανε, ζρχονται οι καλοκελθτζσ και πείκουν ζνα ςωρό κόςμο. Δεν 
είναι τελείωσ παράδοξο;  
Εςείσ με ποια λογικι φτάςατε να τον κεωρείτε υιό του κεοφ; "Διότι ξζρουμε", κα 
πείτε, "ότι θ ςταφρωςθ του ζγινε για να νικθκεί ο άρχοντασ του κακοφ. Τον κεωρ-
οφμε υιό του κεοφ ακριβϊσ επειδι τιμωρικθκε". Ε, και λοιπόν; Τόςοι και τόςοι 
άλλοι δεν ζχουν τιμωρθκεί, και μάλιςτα το ίδιο ατιμωτικά; Ι μιπωσ τον κεωριςατε 
υιό του κεοφ επειδι κεράπευςε χωλοφσ και τυφλοφσ και, όπωσ ιςχυρίηεςτε, 
ανάςτθςε νεκροφσ; Μα εδϊ ο ίδιοσ με τα λόγια του -και ςφμφωνα με τα όςα εςείσ 
ζχετε γράψει- προδίδει τισ προκζςεισ του με τθ μεγαλφτερθ ςαφινεια! Διότι λζει, 
"κα ςασ πλθςιάςουν και άλλοι που κα χρθςιμοποιοφν παρόμοιεσ μεκόδουσ, μα κα 
'ναι άνκρωποι κακοί και αγφρτεσ". Και μάλιςτα αναφζρεται ςε κάποιον ςατανά, που 
και αυτόσ, λζει, κα μθχανεφεται τζτοιου είδουσ τεχνάςματα. Δθλαδι οφτε κι ο ίδιοσ 
το αρνείται, ότι τζτοια ζργα δεν ζχουν κεϊκό χαρακτιρα, παρά είναι ζργα πονθρϊν 
ανκρϊπων. Στριμωγμζνοσ όπωσ ιταν, αναγκάςτθκε κοντά ςτα τεχνάςματα των 
άλλων ζμμεςα να ξεςκεπάςει και τα δικά του. Δεν είναι ακλιότθτα, κρίνοντασ με 
βάςθ τισ ίδιεσ πράξεισ, τον ζνα να τον κεωρείσ κεό και τουσ άλλουσ απατεϊνεσ; Για 
ποιο λόγο κα πρεπε να κεωρθκοφν οι άλλοι πονθροί κι όχι αυτόσ; Επειδι ζτςι λζει ο 
ίδιοσ; Ο ίδιοσ ομολόγθςε ότι τζτοιεσ πράξεισ δεν είναι κεϊκά ςθμάδια αλλά θ 
απόδειξθ ότι μερικοί-μερικοί είναι απατεϊνεσ και παμπόνθροι.  
Με ποια λογικι λοιπόν τον κεωρείτε υιό του κεοφ, αν όχι διότι πρόβλεψε ότι αφοφ 
πεκάνει κα αναςτθκεί; Ασ ποφμε πωσ ςασ πιςτεφουμε, ότι πραγματικά είπε τζτοιο 
πράγμα. Ρόςοι άλλοι  
ακόμα δεν ξεςτομίηουν τζτοιεσ παραδοξολογίεσ για να πείςουν τουσ εφπιςτουσ και 
να επωφελθκοφν από τθν απάτθ; Ζτςι και ο Ηάμολξισ, ο δοφλοσ του Ρυκαγόρα, τα 
ίδια ζκανε ςτουσ Σκφκεσ, αλλά κι ο ίδιοσ ο Ρυκαγόρασ ςτθν Λταλία και ο αμψίνιτοσ 
ςτθν Αίγυπτο. Αυτόσ ο τελευταίοσ μάλιςτα, ςτον Άδθ που κατζβθκε, όπωσ λζνε, 
ζπαιξε και ηάρια με τθ Διμθτρα και επιςτρζφοντασ ζφερε μαηί και το δϊρο τθσ, ζνα 
χρυςό πετςετάκι. Και άλλοι: Ο Ορφζασ ςτουσ Οδρφςεσ, ο Ρρωτεςίλαοσ ςτθ Κεςςα-
λία, ο Θρακλισ ςτο Ταίναρο κι ο Κθςζασ.  
Αλλά κα πρζπει να εξετάςουμε ςοβαρά αν πραγματικά αναςτικθκε ποτζ το ςϊμα 
κάποιου νεκροφ. Ι μιπωσ φαντάηεςτε ότι των άλλων οι ιςτορίεσ είναι αλλά και 
φαίνονται παραμφκια, ενϊ εςείσ για το δικό ςασ δράμα ζχετε επινοιςει μια λφςθ 
εφςχθμθ και πειςτικι -τθ φωνι πάνω ςτο ςταυρό τθ ςτιγμι που ξεψυχοφςε, και τον 
"ςειςμό" και το ςκοτάδι; Ωσ τθ ςτιγμι που πζκανε δθλαδι, δεν μπόρεςε να 
βοθκιςει τον εαυτό του· όμωσ πεκαμζνοσ πια κατάφερε και αναςτικθκε, κι ζδειξε 
και τα ςθμάδια του μαρτυρίου του, και τα χζρια του που ιςαν τρυπθμζνα -ποιόσ το 
είδε αυτό; Μια γυναίκα υςτερικι, όπωσ λζτε και, ασ ποφμε, ζνασ ακόμα, από τουσ 



παραςυρμζνουσ· αναμφίβολα, είτε τ' όνειρό του ιταν επθρεαςμζνο από τθν ψυχικι 
του κατάςταςθ είτε θ ίδια του θ επικυμία τον ζκανε να φανταςιϊνεται, πράγμα που 
μζχρι τϊρα ζχει ςυμβεί ςε μυριάδεσ ανκρϊπουσ -ι, το πιο πικανό, κζλθςε μ' αυτιν 
τθν τερατολογία να κάνει τουσ υπόλοιπουσ να καυμάςουν και να δϊςει πάτθμα και 
ς' άλλουσ αγφρτεσ.  
Κανονικά, αν όντωσ ικελε να φανερϊςει τθ κεία δφναμθ του ο Λθςοφσ, κα ζπρεπε 
να εμφανιςτεί αναςτθμζνοσ ς' εκείνουσ που τον περιφρόνθςαν και ςε κείνον που 
τον καταδίκαςε και ςτουσ πάντεσ -κοντολογίσ, να τον δουν όλοι. Χϊρια που κα 
μποροφςε να μθν μπει καν ςτον κόπο, και από τον ςταυρό ακόμα να 'χει γίνει 
άφαντοσ (και όχι μετά τθν ανάςταςι του). Ροφ ακοφςτθκε, να κρφβεται ο απεςτα-
λμζνοσ του κεοφ, που ιρκε ςτθ γθ για να αναγγείλει το κζλθμα του; Πςο ηοφςε, πϊσ 
ζκανε κιρυγμα παντοφ και ςε όλουσ χωρίσ διακρίςεισ -δίχωσ παρ' όλα αυτά να 
γίνεται πιςτευτόσ- και αντίκετα, μετά τθν ανάςταςι του, που κα μποροφςε να 
δϊςει ςτουσ ανκρϊπουσ τθν πιο ιςχυρι πίςτθ, δεν εμφανίηεται παρά μόνο ςε μια 
γυναικοφλα και ςτουσ οπαδοφσ του -κι αυτό ςτα κρυφά; Τισ μζρεσ που υπζφερε τθν 
τιμωρία τον ζβλεπε όλοσ ο κόςμοσ· ςαν αναςτικθκε τον είδε μόνο ζνασ -ενϊ κα 
'πρεπε να ςυμβεί το αντίκετο· ϊςτε να 'ρκει και να δϊςει φϊτιςθ ςτουσ ευςεβείσ 
και να λυπθκεί τουσ αμαρτωλοφσ ι τουσ μετανοοφντεσ. Κι αν ικελε να περάςει 
απαρατιρθτοσ, προσ τι θ φωνι από τον ουρανό που διακιρυττε ότι ιταν υιόσ του 
κεοφ; Αν πάλι δεν ικελε να περάςει απαρατιρθτοσ, προσ τι θ τιμωρία και ο κάνα-
τοσ; "Με το παράδειγμα του μαρτυρίου του ικελε να μασ διδάξει να αψθφοφμε το 
κάνατο, και αφοφ αναςτθκεί εκ νεκρϊν να καλζςει ανοιχτά όλουσ τουσ ανκρϊπουσ 
ςτο φωσ τθσ μζρασ για να τουσ εξθγιςει και να τουσ δϊςει να καταλάβουν για ποιόν 
λόγο κατζβθκε ςτθ γθ". Αυτά διαβάηει κανείσ ςτα κείμενά ςασ και δεν χρειάηονται 
περιςςότερεσ μαρτυρίεσ: Τα επιχειριματά ςασ αλλθλοςυγκροφονται. Ω φψιςτε και 
επουράνιε, ποφ ακοφςτθκε, κεόσ να ηει ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ και να μθ 
γίνεται πιςτευτόσ, και εκ των υςτζρων να κάνει ξαφνικζσ εμφανίςεισ μονάχα ςε 
όςουσ τισ προςδοκοφν; Και πάλι, να μθν μποροφν να τον αναγνωρίςουν αυτοί που 
κάποτε τον παραδζχονταν για κεό; Και εκτοξεφει εφκολεσ απειλζσ και φβρεισ κάκε 
φορά που λζει, "ουαί υμίν" και "προλζγω υμίν". Μ' αυτά και μ' αυτά παραδζχεται 
ανοιχτά ότι αδυνατεί να πείςει, πράγμα που δεν κα μποροφςε να το πάκει ζνασ 
κεόσ -οφτε καν ζνασ άνκρωποσ. Ελπίηουμε βζβαια να αναςτθκεί και να ηιςει 
αιϊνια, και κα τον ζχουμε για αρχθγό και κα είναι για μασ θ απόδειξθ ότι ο κεόσ 
μπορεί να αναςτιςει ζνα νεκρό ςϊμα. Ροφντοσ λοιπόν; Για να τον δοφμε και να 
πιςτζψουμε. Αλλιϊσ, τι κατζβθκε ςτθ γθ; Με ςκοπό να μασ κάνει άπιςτουσ; Θ ίδια 
λοιπόν θ πραγματικότθτα και θ λογικι μασ δείχνουν ότι δεν ιταν παρά ζνασ 
άνκρωποσ και τίποτα περιςςότερο.  
 
Η ελληνική άποψη για το χριςτιανικό δόγμα  
 
Εκκζτοντασ τϊρα τθν προςωπικι μου άποψθ, ζχω να πω ότι ο καυγάσ μεταξφ 
Λουδαίων και χριςτιανϊν είναι εντελϊσ βλακϊδθσ· όλθ αυτι θ φαςαρία για το τι 
υπιρξε ο Χριςτόσ, είναι περί όνου ςκιάσ. Ρραγματικά, τίποτα το ςθμαντικό δεν 
βρίςκει κανείσ ςτθν διαμάχθ Λουδαίων και χριςτιανϊν: Και τα δυο μζρθ πιςτεφουν 
ςε κείεσ προφθτείεσ, ότι κα ζρκει να ηιςει ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ ζνασ ςωτι-
ρασ· θ διαφωνία τουσ βρίςκεται ςτο αν ιδθ ζχει ζρκει ι όχι.  



Καφματα υπερφυςικά ςυνζβαιναν παντοφ και πάντα (λόγου χάρθ, οι ευεργεςίεσ 
που πρόςφερε ο Αςκλθπιόσ και οι προβλζψεισ του για τα μελλοφμενα ςτισ πόλεισ 
που ιςαν αφιερωμζνεσ ςτθν λατρεία του, όπωσ θ Τρίκκθ, θ Επίδαυροσ, θ Κωσ και θ 
Ρζργαμοσ, ι ακόμα, θ περίπτωςθ του Αριςτζα του Ρροκοννιςιου ι κάποιου 
Κλαηομζνιου ι του Κλεομιδθ από τθν Αςτυπάλαια ). Αλλά μόνο οι Λουδαίοι τα 
αποδίδουν ςτον φψιςτο κεό. Ρρόκειται για ζναν λαό που ενϊ ιταν αιγυπτιακισ 
καταγωγισ, εγκατζλειψε τθν Αίγυπτο κι ιρκε να κατοικιςει ςτθν Ραλαιςτίνθ που 
ςιμερα ονομάηεται και Λουδαία, αφοφ πρϊτα ζςπειρε τθν διχόνοια και αποςτάτθςε 
από τουσ υπόλοιπουσ Αιγυπτίουσ, καταφρονϊντασ τθν κρθςκεία τουσ. Τϊρα, ό,τι 
ζκαναν οι Λουδαίοι ςτουσ Αιγυπτίουσ, τα τραβοφν οι ίδιοι από αυτοφσ που 
πιςτεφουν ςτον Λθςοφ ωσ Χριςτό. Και ςτισ δυο περιπτϊςεισ, αίτιο υπιρξε θ ριξθ με 
τθν κοινωνία. Ενϊ δθλαδι παλαιότερα οι Λουδαίοι ςυγκροτικθκαν με βάςθ τθν 
διαφορά τουσ προσ τουσ υπόλοιπουσ, αργότερα ςυνζβθ το ίδιο με τουσ χριςτιανοφσ. 
(Υποψιάηομαι όμωσ ότι) αν όλοι οι άνκρωποι κελιςουν κάποτε να γίνουν χριςτια-
νοί, οι τελευταίοι δεν κα τουσ δεχτοφν με προκυμία. Στο ξεκίνθμά τουσ ιςαν ολιγά-
ρικμοι κι είχαν ενιαία πίςτθ· ςτθ ςυνζχεια πλικυναν και εξαπλϊκθκαν και από τότε 
διαςπϊνται ςε διάφορεσ αιρζςεισ και θ κάκε μία εννοεί να ζχει τισ φατρίεσ τθσ. Από 
τθν αρχι άλλωςτε, τζτοια τραβοφςε θ ψυχι τουσ. Και όπωσ ζχουν πλθκφνει οι διά-
φορεσ παρατάξεισ τουσ, ζφταςαν να αλλθλοκατθγοροφνται· και αν υπάρχει ακόμα 
κάτι το κοινό μεταξφ τουσ, αυτό είναι μονάχα το όνομα. Πμωσ αυτό ντρζπονται να 
το εγκαταλείψουν κατά τα άλλα, βρίςκονται μεταξφ τουσ ςε διαρκι διαμάχθ. 
Ρραγματικά, κα ιταν απορίασ άξιον αν εφριςκε κανείσ ςθμεία ςτα οποία να 
ςυμφωνοφν μεταξφ τουσ, αφοφ δεν υπάρχει κάποια ςοβαρι κεωρθτικι βάςθ που 
να κεμελιϊνει το πιςτεφω τουσ· εκτόσ αν ςοβαρι βάςθ κεωρθκεί θ απόςχιςθ και ο 
φατριαςμόσ και ο φόβοσ προσ ό,τι τουσ είναι ξζνο -γιατί αυτά είναι που ςτακερο-
ποιοφν τθν πίςτθ τουσ.  
Οφτε αυτοί οφτε εγϊ οφτε κανζνασ άλλοσ δεν κα ιταν πρόκυμοσ να εγκαταλείψει 
τθν ιδζα τθσ τιμωρίασ των αδίκων και τθσ ανταμοιβισ των δικαίων. Εν τοφτοισ όμωσ, 
επινοϊντασ κάκε λογισ φόβθτρα προςελκφουν κόςμο ςτισ γραμμζσ τουσ τρομο-
κρατϊντασ τον με τθν ιδζα τθσ κείασ τιμωρίασ. Και κάκε ζξυπνο άνκρωπο τον 
απομακρφνουν από τθν διδαςκαλία τθσ πίςτθσ τουσ, ενϊ καλοδζχονται τουσ 
ανόθτουσ και τουσ δουλοπρεπείσ. Και διαςτρεβλϊνοντασ τισ παλιζσ παραδόςεισ, 
πριν από τισ τελετζσ τουσ υποβάλλουν και διεγείρουν το ακροατιριο παίηοντασ 
μουςικι με αυλοφσ, όπωσ ςυνθκίηεται ςτα ιερά τθσ Κυβζλθσ. Στθν Αίγυπτο, όταν 
κάποιοσ πλθςιάηει ζνα τζμενοσ εντυπωςιάηεται από τθ λαμπρότθτά του, από τουσ 
ιεροφσ του κιπουσ, τθν μεγάλθ είςοδο και τθν ομορφιά του, περιτριγυριςμζνο 
κακϊσ είναι με επιβλθτικζσ ςκθνζσ, και επίςθσ από τισ γεμάτεσ δειςιδαιμονία 
ιεροτελεςτίεσ που ζχουν χαρακτιρα μυςτθρίων ςαν μπει όμωσ παραμζςα, ςτα 
ενδότερα, βλζπει να προςκυνοφν μια γάτα ι ζνα πίκθκο ι ζνα κροκόδειλο ι ςκφλο 
ι τράγο. Θ ςκοπιμότθτα είναι να νομίςει ο μυοφμενοσ ότι πίςω απ αυτά κρφβεται 
κάποιο ςπουδαίο νόθμα. Και μπορεί μεν οι χριςτιανοί να κοροϊδεφουν τουσ 
Αιγυπτίουσ, (που ςτο κάτω κάτω μασ εξθγοφν ότι τα ηϊα τα λατρεφουν ωσ ςφμβολα 
αοράτων, αιϊνιων ιδεϊν και όχι -όπωσ νομίηει ο πολφσ κόςμοσ- ωσ ηϊα κακαυτά), 
οι ίδιοι όμωσ δεν ζχουν τθν ευφυΐα, μζςα από τισ ιςτορίεσ τουσ για τον Λθςοφ να μασ 
παρουςιάςουν κάτι πιο αξιόλογο από τουσ τράγουσ και τα ςκυλιά των Αιγυπτίων.  
Τουσ Διόςκουρουσ, τον Θρακλι, τον Αςκλθπιό και τον Διόνυςο, για τουσ οποίουσ οι 
Ζλλθνεσ πίςτεψαν ότι από άνκρωποι ζγιναν κεοί, οι χριςτιανοί δεν τουσ δζχονται ωσ 



κεοφσ -παρ' όλα τα καλά που πρόςφεραν ςτθν ανκρωπότθτα- διότι, λζει, αρχικά 
υπιρξαν άνκρωποι. Μα και τον Λθςοφ, ςαν πζκανε δεν τον ξαναείδε κανείσ -μόνο τα 
μζλθ τθσ παρζασ του επιμζνουν πωσ τον είδαν, ενϊ το πολφ πολφ να είδαν κανζνα 
φάνταςμα. Τον Αςκλθπιό πλικοσ άνκρωποι, και Ζλλθνεσ και βάρβαροι, παρα-
δζχονται ότι τον ζχουν δει πολλζσ φορζσ, κι ότι εξακολουκοφν και ςτισ μζρεσ μασ να 
τον βλζπουν, και μάλιςτα όχι το φάνταςμα του αλλά τον ίδιο, να κεραπεφει και να 
ευεργετεί και να προλζγει τα μελλοφμενα. Ι ασ πάρουμε τθν περίπτωςθ του 
Αριςτζα του Ρροκοννιςιου, που εξαφανίςτθκε με τρόπο καυμαςτό μπροςτά από τα 
μάτια των ανκρϊπων κι φςτερα ξαναεμφανίςτθκε, και βρζκθκε ςε πολλά μζρθ του 
κόςμου. Τζτοια ιταν τα κατορκϊματά του που, όπωσ λζνε, ο Απόλλωνασ ζδωςε 
εντολι ςτουσ Μεταποντίνουσ να τον λατρεφουν ςαν κεό. Κι όμωσ, κανείσ δεν 
πιςτεφει πια ότι ο Αριςτζασ είναι κεόσ. Ππωσ κανείσ δεν κεωρεί κεό τον Άβαρθ τον 
Υπερβόρειο που ςφμφωνα με τον Θρόδοτο είχε τζτοια δφναμθ που πετοφςε απ' 
άκρθ ς' άκρθ τθσ γθσ πάνω ςτο βζλοσ του. Ι μιπωσ δεν λζνε για τθν ψυχι του 
Κλαηομζνιου, που πολλζσ φορζσ εγκατζλειπε το ςϊμα και περιπλανιόταν μονάχθ; 
Οφτε και τοφτον κεϊρθςαν κεό οι άνκρωποι. Και ο Κλεομιδθσ από τθν Αςτυπάλαια: 
Κλείςτθκε μζςα ςε μια καςζλα και όταν τθν ζςπαςαν οι διϊκτεσ του για να τον 
ςυλλάβουν δεν τον βρικαν μζςα· ζγινε άφαντοσ, ςαν από κεϊκό καφμα. Από τζτοιεσ 
ιςτορίεσ άλλο τίποτα. Κοντολογίσ, αυτό που κζλω να πω είναι ότι κατά τον ίδιο 
τρόπο που οι Γζτεσ λατρεφουν τον Ηάμολξθ και οι Κίλικεσ τον Μόψο κι οι Ακαρνάνεσ 
τον Αμφίλοχο και οι Κθβαίοι τον Αμφιάρεω και οι Λεβαδίτεσ τον Τροφϊνιο, ζτςι 
λατρεφουν και οι χριςτιανοί ζναν άνκρωπο που κυνθγικθκε και πιάςτθκε και ζχαςε 
τελικά τθν ηωι του. Οι τιμζσ που του αποδίδουν δεν διαφζρουν από κείνεσ που 
αποδίδονται ςτον Αντίνοο, τον αγαπθμζνο του Αδριανοφ. Και όμωσ δεν ανζχονται 
καμία ςφγκριςθ ανάμεςα ςτον Λθςοφ και τον Απόλλωνα ι τον Δία· τόςο πολφ ζχει 
κολϊςει τθν κρίςθ τουσ θ πίςτθ. Και τονίηουν ότι το ςϊμα του ιταν κνθτό -ςαν να 
λζμε δθλαδι ότι θ ςάρκα του ιταν πιο φκαρτι από το αςιμι ι το χρυςάφι ι τθν 
πζτρα, και ότι μοιραηόταν και αυτόσ τισ αδυναμίεσ του κορμιοφ-και ότι ο ίδιοσ μζςα 
από ζνα ανκρϊπινο κορμί ενεργοφςε ωσ κεόσ. Πμωσ, μασ λζνε, βάηοντασ κατά 
μζροσ τθν φκαρτι του ςάρκα, αποκεϊκθκε. Τότε, τι λιγότερο ζχουν ο Αςκλθπιόσ και 
ο Διόνυςοσ και ο Θρακλισ; Ρεριγελοφν οι χριςτιανοί όςουσ λατρεφουν τον Δία, 
αφοφ ςτθν Κριτθ υπάρχει ο τάφοσ του, που τον επιδεικνφουν οι Κριτεσ ςτουσ περι-
θγθτζσ· και δεν καταλαβαίνουν ότι κι οι ίδιοι δεν κάνουν τίποτα λιγότερο από τουσ 
Κριτεσ.  
Ακόμθ, οι πιο ςυνετοί των χριςτιανϊν επιβάλλουν να μθν ηυγϊνει ςτισ κοινότθτεσ 
τουσ κανζνασ μορφωμζνοσ, κανζνασ ςοφόσ, κανζνασ λογικόσ· τζτοιεσ ιδιότθτεσ τισ 
κεωροφν κακζσ. Ενϊ όποιοσ είναι αμακισ, βλάκασ, αμόρφωτοσ ι νιπιοσ, μπορεί να 
πλθςιάςει άφοβα. Ομολογϊντασ ότι τζτοιου επιπζδου άνκρωποι είναι άξιοι του 
κεοφ τουσ, δείχνουν ότι επιδιϊκουν -και μποροφν- να πείκουν μόνο τουσ θλίκιουσ, 
τουσ τιποτζνιουσ, τισ γυναικοφλεσ, τουσ δοφλουσ και τα παιδάκια. Κι όμωσ, τι το 
κακό υπάρχει ςτο να μορφϊνεται κανείσ και να μελετάει τα λόγια των μεγάλων 
διανοθτϊν, και να αποκτά ςφνεςθ και ςωφροςφνθ; Σε τι εμποδίηουν αυτά τθ γνϊςθ 
του κεοφ; Δεν είναι αυτά οι προχποκζςεισ ϊςτε να μπορζςει κανείσ να φτάςει ςτθν 
αλικεια; Αλλά τουσ βλζπουμε και ςτισ αγορζσ όπου ςυγκεντρϊνουν ακροατιριο 
μζςα από τον απλό λαό και λζνε τα πιο ακατανόμαςτα πράγματα, ενϊ δεν τολμοφν 
να παρουςιαςτοφν και να μιλιςουν ι να εκφράςουν το πιςτεφω τουσ ςε μια 
ςυνάκροιςθ μορφωμζνων ανκρϊπων. Αντίκετα, όπου δει κανείσ καμιά παρζα 



θλικίων ι τίποτε παιδάκια ι υπθρζτεσ, εκεί κα βρει και τουσ χριςτιανοφσ να 
καμαρϊνουν και να πουλάν εξυπνάδεσ. Αλλά και μζςα ςε ςπίτια ακόμθ, βλζπεισ 
κάτι τφπουσ εντελϊσ αμόρφωτουσ και ακαλλιζργθτουσ, κάτι τςαγκάρθδεσ, εριου-
ργοφσ και βαφείσ, που δε κα τολμοφςαν ν' ανοίξουν το ςτόμα τουσ να μιλιςουν 
μπροςτά ςε ανϊτερουσ τουσ. Πποτε όμωσ βρουν ευκαιρία να ξεμοναχιάςουν τα 
παιδιά του ςπιτιοφ ι τίποτε ευκολόπιςτεσ γυναικοφλεσ, κα τουσ ακοφςεισ να λζνε 
ζνα ςωρό παράδοξα πράγματα, και μάλιςτα διεξοδικότατα : πωσ δεν πρζπει να 
δίνουν ςθμαςία ςτον πατζρα και ςτο δάςκαλο, αλλά απλϊσ να υπακοφνε· πωσ οι 
μεγάλοι λζνε μποφρδεσ και το μυαλό τουσ είναι παράλυτο και τίποτα το καλό δεν 
ξζρουν και δεν μποροφν να κάνουν, γιατί είναι παραςυρμζνοι από κοφφιεσ 
ανοθςίεσ· πωσ μόνο αυτοί (ςαν χριςτιανοί) ξζρουν πϊσ πρζπει να ηει κανείσ, και αν 
τα παιδιά τοφσ πιςτζψουν κα βρουν τθν ευτυχία -και αυτά και το ίδιο το ςπιτικό 
τουσ. Και αν τφχει, κακϊσ δαςκαλεφουν το παιδί, να δουν τον πραγματικό δάςκαλο 
να πλθςιάηει ι κάποιον ςοβαρό άνκρωπο ι τον ίδιο τον πατζρα του παιδιοφ, 
τρζπονται ςε φυγι -τουλάχιςτον οι πιο διακριτικοί· οι πιο αναιδείσ ςπρϊχνουν το 
παιδί ςτθν εξζγερςθ· του εξθγοφν χαμθλόφωνα ότι μπροςτά ςτον πατζρα ι τον 
δάςκαλο δεν μποροφν και δεν κζλουν να μιλιςουν, για να αποφφγουν τθν ανοθςία 
και τθ ςκαιότθτα των μεγάλων, και αυτό για το καλό των παιδιϊν, για να μθ 
τιμωρθκοφν αυτά· και ότι καλό κα ιταν να παρατιςουν γονείσ και δαςκάλουσ και ν' 
ακολουκιςουν τουσ ςυνομθλίκουσ τουσ και τισ γυναίκεσ ςτο τςαγκαράδικο ι ςτο 
βαφείο ι ςτο πλυςταριό, για να τελειοποιιςουν τισ γνϊςεισ τουσ. Και λζγοντασ 
τζτοια, πείκουν. Ασ μθ κεωρθκεί ότι τουσ κατθγορϊ πιο αυςτθρά απ' ό,τι επιβάλλει 
θ ίδια θ αλικεια. Και κα φανεί αυτό από τα παρακάτω: Οι ιερείσ των διαφόρων 
κρθςκειϊν προςκαλοφν ςτισ τελετζσ τουσ, "όποιον ζχει χζρια κακαρά, και γλϊςςα 
ςυνετι", και άλλοι, "όποιον είναι απαλλαγμζνοσ από κάκε λογισ βρωμιά, και θ 
ψυχι του δεν ςυμμερίηεται το κακό. και όποιον ζχει ηιςει όμορφα και δίκαια" -
ϊςτε θ υπόςχεςθ του εξαγνιςμοφ από τθν αμαρτία κατά κάποιο τρόπο να εκπλθρϊ-
νεται από τθν κακαρότθτα των ίδιων των μελϊν.  
Ασ ακοφςουμε ποιουσ καλοφν κοντά τουσ οι χριςτιανοί· όποιοσ, λζνε, είναι αμαρ-
τωλόσ, όποιοσ είναι ανόθτοσ, όποιοσ είναι νιπιοσ, όποιοσ είναι δαιμονιςμζνοσ, 
αυτόσ κα κερδίςει τθν βαςιλεία του κεοφ. Και ακόμθ καλφτερα ίςωσ αν είναι και 
άδικοσ και κλζφτθσ και διαρρικτθσ και δθλθτθριαςτισ και βλάςφθμοσ και τυμβω-
ρφχοσ. Οφτε προςκλθτιριο να ιταν, για ςφςταςθ ςυμμορίασ λθςτϊν. Μα, κα ποφνε, 
ο κεόσ ςτάλκθκε ςτθν γθ για χάρθ των αμαρτωλϊν ( καρρείσ και είναι κανζνασ 
γιατρόσ που τον ζςτειλε ςτθν πόλθ ο φιλάνκρωποσ βαςιλιάσ, να γιατρζψει τουσ 
αρρϊςτουσ ). Καλϊσ· και με τουσ αναμάρτθτουσ τι γίνεται; Αυτοί δεν είναι άξιοι τθσ 
χάρθσ του; Μιπωσ τελικά είναι κακό να 'ςαι αναμάρτθτοσ; Μιπωσ κζλουν να μασ 
ποφνε πωσ τον άδικο άνκρωπο κα τον δεχτεί, βζβαια, αφοφ πρϊτα ο άδικοσ πζςει 
ςτα γόνατα και ςκόπιμα αυτοταπεινωκεί, ενϊ τον δίκαιο δεν κα τον δεχτεί, ακόμα 
κι αν αυτόσ τιμά τον κεό με τρόπο ενάρετο;  
Οι ςωςτοί δικαςτζσ, όταν βλζπουν ςτο δικαςτιριο κάποιον να κλαίγεται και να 
χτυπιζται για να βρει το δίκιο του, του λζνε να πάψει να γίνεται αξιολφπθτοσ ϊςτε 
να κρικεί με γνϊμονα τθν αλικεια και όχι προκαλϊντασ τον οίκτο· οι χριςτιανοί 
όμωσ κζλουν να μασ πείςουν ότι ο κεόσ τουσ κρίνει επθρεαςμζνοσ από τισ 
κολακείεσ μασ και όχι με γνϊμονα τθν αλικεια. Και αν δεχτοφμε ότι από τθ φφςθ 
του το ανκρϊπινο είδοσ κλίνει κατά κάποιο τρόπο προσ τθν αμαρτία, κα 'πρεπε τότε 
ςτουσ πάντεσ να απευκφνεται το μινυμα· προσ τι αυτι θ προτίμθςθ ςτουσ 



αμαρτωλοφσ ειδικά; Ο λόγοσ είναι ότι για τουσ πραγματικά καλοφσ και δίκαιουσ 
ανκρϊπουσ το μινυμα τουσ δεν ζχει νόθμα· αυτοφσ λοιπόν δεν μποροφν να τουσ 
τραβιξουν με το μζροσ τουσ οι χριςτιανοί, γι' αυτό και προτιμοφν ν απευκφνονται 
ςτουσ μιαροφσ και τουσ διεφκαρμζνουσ. Ο κακζνασ βζβαια ξζρει ότι τον κακό 
άνκρωπο -που είναι τζτοιοσ είτε από τθν φφςθ του είτε γιατί ζτςι ζμακε μεγαλϊ-
νοντασ- δεν τον μεταμορφϊνεισ ςε καλό οφτε με τθν τιμωρία οφτε με τθν ςυμπό-
νοια- είναι εξαιρετικά δφςκολο να μεταβάλλεισ εντελϊσ τθν ιδιοςυγκραςία 
κάποιου. Ραρ' όλα αυτά ο κεόσ τουσ προφανϊσ επθρεάηεται από τα αιςκιματα 
οίκτου και ςυμπόνοιασ που του προκαλοφν οι πιςτοί του και απαλλάςςει όςουσ 
υπιρξαν κακοί, ενϊ ζναν ενάρετο που δεν ςυμπεριφζρεται ζτςι, τον απορρίπτει -
πράγμα εντελϊσ άδικο.  
Οι διδάςκαλοι τουσ πάλι, λζνε: "Οι ςοφοί αδιαφοροφν πλιρωσ για τθ χριςτιανικι 
μασ διδαςκαλία, γιατί θ ίδια τουσ θ ςοφία τουσ παραπλανά και τουσ βάηει τρικλο-
ποδιά" -πρόκειται για επιχειριματα που ςε κάκε τουσ λεπτομζρεια προκαλοφν το 
γζλιο. Ακριβϊσ επειδι δεν μποροφν να πείςουν κάποιον μυαλωμζνο, ψάχνουν 
ανάμεςα ςτουσ χαηοφσ. Εγϊ κα παρομοίαηα τον χριςτιανό δάςκαλο με τςαρλατάνο 
που ενϊ υπόςχεται να αποκαταςτιςει τθν υγεία κάποιου, τον αποτρζπει με κάκε 
τρόπο από το να πάει να κοιταχτεί ς' ζναν ζμπειρο γιατρό, από φόβο μιπωσ τον 
εκκζςει θ επιςτθμονικι κατάρτιςθ του τελευταίου (άλλωςτε, ςυμβαίνει αυτό και 
ςτθν πραγματικότθτα). Τρζχει ςε κάτι νιπιουσ και θλίκιουσ χωριάτεσ και τουσ λζει, 
"μθ πθγαίνετε ςε γιατροφσ, όποιον υπόςχονται να κεραπεφςουν, τον καταςτρζ-
φουν", και, "προςοχι, κανείσ ςασ να μθν αγγίξει τθν γνϊςθ, γιατί θ γνϊςθ είναι 
επικίνδυνο πράγμα, θ γνϊςθ είναι αρρϊςτια τθσ ψυχισ, θ ςοφία ιςοδυναμεί με 
καταςτροφι. Εμζνα ν' ακοφτε, μόνο εγϊ κα ςασ ςϊςω". Μου κυμίηει μεκυςμζνο 
που κουβεντιάηει παρζα με άλλουσ μεκυςμζνουσ και κατθγορεί τουσ ανκρϊπουσ 
που δεν πίνουν ωσ μζκυςουσ. Ι μφωπα που κάνει κιρυγμα ςε μφωπεσ, ότι οι 
άνκρωποι με δυνατι όραςθ ζχουν πάκθςθ ςτα μάτια. Αυτά τουσ καταλογίηω, για να 
μθν αναφερκϊ ςε όλα- γνϊμθ μου είναι ότι πζφτουν ςε βαρφ ςφάλμα γιατί θ ςτάςθ 
τουσ είναι εξευτελιςτικι για το κεό και ςκοπόσ τουσ είναι να προςφζρουν εφκολεσ 
ελπίδεσ ςτουσ μικρόψυχουσ, να τουσ κάνουν να βλζπουν υπεροπτικά τουσ καλφ-
τερουσ τουσ και, δικεν για το καλό τουσ, να τουσ αποφεφγουν.  
 
Κριτική τήσ χριςτιανικήσ διδαςκαλίασ  
 
Σχετικά με το επιχείρθμα των Λουδαίων και μερικϊν χριςτιανϊν ότι -όπωσ λζνε οι 
πρϊτοι- κα κατεβεί ςτθ γθ ι -όπωσ λζνε οι δεφτεροι- ζχει ιδθ κατζβει ςτθ γθ 
κάποιοσ κεόσ ι γιοσ κεοφ για να απονείμει δικαιοςφνθ: Ρρόκειται για ιδζα 
επονείδιςτθ που δεν αντζχει ςε ςοβαρι κριτικι. Οι μεν Λουδαίοι -όχι μερικοί αλλά 
όλοι τουσ- πιςτεφουν ότι πρόκειται κάποιοσ να κατεβεί ςτθ γθ, οι δε χριςτιανοί -
μερικοί τουλάχιςτον- ιςχυρίηονται ότι ιδθ ζχει κατζβει. Αναρωτιζμαι, τι ςκοπό 
μπορεί να ζχει ο κεόσ για να αποφαςίςει μια τζτοια κάκοδο. Κζλει να μάκει τι 
ςυμβαίνει ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ; Δθλαδι δεν είναι παντογνϊςτθσ; Ι μιπωσ 
τα γνωρίηει μεν όλα αλλά δεν διορκϊνει τα ςτραβά, και οφτε ζχει τθ κεία δφναμθ να 
το κάνει, εκτόσ αν ςτείλει κάτω κάποιον ειδιμονα, και μάλιςτα ςε μιαν οριςμζνθ 
γωνιά τθσ οικουμζνθσ, αποφαςιςμζνοσ να φροντίςει μονάχα όςουσ ηουν εκεί;  
Δεν καταλαβαίνω πϊσ μποροφν και λζνε ότι ο ίδιοσ ο κεόσ κα κατζβει ςτθν γθ  



εγκαταλείποντασ τθν ζδρα του, όταν εδϊ, και το παραμικρό να μεταβλθκεί, ανατρζ-
πεται κάκε ιςορροπία και χάνονται τα πάντα.  
Ζπειτα, αν ζκρινε ο κεόσ ότι οι άνκρωποι τον αγνοοφν και τον ζχουν υποτιμθμζνο, 
λζτε να είναι τζτοιοσ από τθ φφςθ του ϊςτε να επιβάλει τθν αναγνϊριςθ του 
βάηοντασ ςε δοκιμαςία και δελεάηοντασ με ανταμοιβζσ πιςτοφσ και άπιςτουσ, ςαν 
τουσ νεόπλουτουσ που δελεάηουν τουσ άλλουσ επιδεικνφοντασ τα πλοφτθ τουσ; Σαν 
πολφ ανκρϊπινθ μου φαίνεται αυτι θ ηθλοτυπία του κεοφ τουσ. Κανονικά, κα 
'πρεπε να υποςτθρίξουν ότι ο κεόσ δεν κζλει να γίνει γνωςτόσ για λογαριαςμό του, 
αλλά για χάρθ τθσ ςωτθρίασ των ανκρϊπων ϊςτε όςοι δεχτοφν αυτιν τθν γνϊςθ να 
γίνουν καλοί και να ςωκοφν ενϊ όςοι τθν απορρίπτουν να τιμωρθκοφν αφοφ κα 'χει 
αποδειχκεί πόςο άκλιοι είναι. Απορϊ όμωσ: φςτερα από τόςουσ και τόςουσ αιϊνεσ, 
τϊρα κυμικθκε ο κεόσ να κρίνει τθ ηωι των ανκρϊπων; Τόςον καιρό τι ζκανε, 
ζμενε άπραγοσ και τουσ παραμελοφςε; Είναι ολοφάνερο ότι τθ φλυαρία τουσ περί 
κεοφ δεν τθ χαρακτθρίηει οφτε θ ευςζβεια οφτε θ αγνότθτα. Σκοπόσ τουσ είναι να 
προκαλζςουν δζοσ ςτουσ αφελείσ με ψεφτικεσ φοβζρεσ, για τιμωρίεσ που περιμζ-
νουν τουσ αμαρτωλοφσ. Κι ζτςι δε διαφζρουν ςε τίποτα από τουσ Βάκχειουσ, που 
δεν κουράηονται να μιλάνε από τθν πρϊτθ ςτιγμι για φαντάςματα και για άλλα 
τρομαχτικά πράγματα.  
Δεν είναι παράδοξα οφτε για πρϊτθ φορά ακοφγονται τα περί κατακλυςμϊν και 
καταςτροφικϊν πυρκαγιϊν πιρε τ' αφτί τουσ τισ ςχετικζσ δοξαςίεσ Ελλινων και 
βαρβάρων, ότι δθλαδι όταν κλείνει ο κφκλοσ του χρόνου, και λόγω των επανόδων 
και ςυνόδων οριςμζνων άςτρων ςθμειϊνονται κατακλυςμοί και πυρκαγιζσ· και ότι 
μετά τον τελευταίο κατακλυςμό τθσ εποχισ του Δευκαλίωνα κλείνει τϊρα πάλι ο 
κφκλοσ και απαιτεί, ςφμφωνα με αλλθλοδιαδοχι των πάντων, εκτεταμζνεσ πυρκα-
γιζσ. Αυτά ακοφςανε, και νομίηουν τϊρα πωσ ο κεόσ κα κατζβει ςτθ γθ κουβαλϊν-
τασ μαηί του το πυρ, καρρείσ κι είναι κανζνασ ανακριτισ.  
Ασ κυμθκοφμε τϊρα κάποιεσ ιδζεσ που ζχουν διατυπωκεί από παλιά· εγϊ ο ίδιοσ 
δεν προςκζτω εδϊ τίποτε το καινοφριο. Σφμφωνα μ' αυτζσ λοιπόν, ο κεόσ είναι 
καλόσ και αγακόσ και μακάριοσ κακϊσ ηει ςε μιαν αυκφπαρκτθ κατάςταςθ τελειό-
τθτασ και υπεροχισ. Αν ποτζ ςυμβεί να κατεβεί και ν' αναμιχκεί με τουσ ανκρϊ-
πουσ, αναγκαςτικά κα υποςτεί μια μεταβολι από το καλό ςτο κακό· από το ωραίο 
ςτο άςχθμο· από τθν μακαριότθτα ςτθ μιηζρια· από τθν τελειότθτα ςτθν πονθριά. 
Ροιοσ κεόσ κα επζλεγε μια τζτοια μεταβολι; Είναι βζβαια ςτθ φφςθ των κνθτϊν το 
να υφίςτανται μεταβολζσ· όμωσ ζνα ακάνατο ον παραμζνει αμετάλλαχτο. Τζτοιεσ 
μεταβολζσ δεν κα τισ καταδεχόταν. Συνεπϊσ: Είτε μεταβάλλεται, όπωσ λζνε οι 
χριςτιανοί, ο κεόσ ςε κνθτό (πράγμα που όπωσ είπαμε είναι αδφνατο), είτε δεν 
μεταβάλλεται μεν αλλά κάνει όςουσ τον βλζπουν να τον περνοφν για κνθτό, οπότε 
παραπλανά και ψεφδεται. Αλλά θ απάτθ και το ψζμα, όπωσ και να 'χει, είναι κακά -
εκτόσ από τθν περίπτωςθ που κα τα χρθςιμοποιοφςε κανείσ ςαν φάρμακο, δθλαδι 
για χάρθ τθσ κεραπείασ ενόσ φίλου που 'χει χάςει τα λογικά του- ι τθν περίπτωςθ 
όπου  
πάει κάποιοσ να ξεφφγει από εχκροφσ για να γλιτϊςει από τον κίνδυνο. Αλλά δε 
νομίηω να 'χει ο κεόσ άρρωςτουσ και τρελοφσ φίλουσ οφτε και να φοβάται κανζναν 
ϊςτε να κοιτάξει πϊσ να παραπλανιςει για να ξεφφγει.  
Οι Λουδαίοι ιςχυρίηονται ότι όπωσ είναι θ ηωι κατάςπαρτθ από κάκε κακό, είναι 
απαραίτθτο να ςτείλει κάτω ο κεόσ κάποιον για να τιμωρθκοφν οι άδικοι και τα 
πάντα να εξαγνιςτοφν, όπωσ ςυνζβθ με τον πρϊτο κατακλυςμό. Οι χριςτιανοί ς' όλα 



αυτά προςκζτουν και τα δικά τουσ. *... + Ο ίδιοσ κεόσ γκρζμιςε και τον πφργο τθσ 
Βαβζλ για να κακαρίςει τθν γθ από τθν ανυπακοι (άλλθ ιςτορία και αυτι, που τθν 
ςκάρωςε ο Μωυςισ παραχαράςςοντασ το μφκο των Αλωάδων, όπωσ από τον μφκο 
του Φαζκοντα επινόθςε και κείνθ τθν ιςτορία με τα Σόδομα και Γόμορρα που 
αφανίςτθκαν ςτο πυρ για να πλθρϊςουν τισ αμαρτίεσ τουσ). Σ' όλα αυτά λοιπόν τα 
ιουδαϊκά, προςκζτουν οι χριςτιανοί το ότι εξ αιτίασ των αμαρτιϊν των Λουδαίων 
ςτάλκθκε ςτθ γθ ο γιοσ του κεοφ Λθςοφσ, και επειδι οι Λουδαίοι τον τιμϊρθςαν και 
τον πότιςαν χολι, ζπεςε ςτα κεφάλια τουσ θ χολι του κεοφ.  
Τζτοιου είδουσ ανκρϊπουσ, ςαν τουσ Εβραίουσ και τουσ χριςτιανοφσ, μπορϊ να 
τουσ ςυγκρίνω μόνο με νυχτερίδεσ ι μυρμιγκια που ξεπροβάλλουν από τθν τρφπα 
ι με βατράχια που ςυνεδριάηουν γφρω από ζνα βάλτο ι με ςκουλικια μαηεμζνα 
πάνω ςε κοπριζσ, να μαλϊνουν όλα μεταξφ τουσ για το ποιοι απ' όλουσ είναι οι πιο 
αμαρτωλοί και να λζνε: "Ο κεόσ πρϊτα ς' εμάσ όλα τα φανερϊνει, ειδικά ς' εμάσ, 
και όλα μασ τα προαναγγζλλει. Ραρατάει τουσ πάντεσ και τα πάντα και αςχολείται 
μόνο μαηί μασ και μόνο ς' εμάσ ςτζλνει κιρυκεσ, και μάλιςτα αδιάκοπα, φροντί-
ηοντασ ϊςτε εμείσ και μόνο εμείσ να βρεκοφμε για πάντα ςτο πλευρό του".  
Αυτά τα ςκουλικια λοιπόν λζνε, "αμζςωσ μετά τον κεό ερχόμαςτε εμείσ που μασ 
ζφτιαξε κατ' εικόνα του, και φςτερα ζρχονται όλα τα υπόλοιπα, που είναι υποδεζ-
ςτερα από μασ -θ γθ, το νερό, τα άςτρα· όλα για χάρθ μασ δθμιουργικθκαν, όλα 
ζχουν ταχκεί ςτθν υπθρεςία μασ. Και τϊρα", ςυνεχίηουν τα ςκουλικια, "επειδι 
κάποιοι ανάμεςα μασ αποτελοφν παραφωνία, κα ζρκει ο κεόσ ι κα ςτείλει τον υιό 
του να ρίξει φωτιά να κάψει τουσ άδικουσ ϊςτε οι υπόλοιποι που κα ςωκοφμε να 
κερδίςουμε μαηί του τθν αιϊνια ηωι". Τζτοια πράγματα πιο εφκολα κα τα ανεχό-
μαςταν αν όντωσ προζρχονταν από ςκουλικια και βατράχια παρά τϊρα, που 
αποτελοφν μόνιμο κζμα αντεγκλιςεων Εβραίων και χριςτιανϊν.  
Οι Λουδαίοι είναι κάτι δραπζτεσ από τθν Αίγυπτο, που δεν ζχουν δθμιουργιςει ποτζ 
τίποτα το αξιόλογο, κακϊσ ποτζ δεν αςχολικθκαν οφτε με τθν παιδεία οφτε καν με 
τθν αρικμθτικι. Τίποτα από τθν όλθ ιςτορία τουσ δεν ζχει τραβιξει το ενδιαφζρον 
των Ελλινων. Χωρίσ ίχνοσ ντροπισ, επιχείρθςαν να βρουν τισ ρίηεσ του γενεαλο-
γικοφ τουσ δζντρου ςτθν πρϊτθ φουρνιά απατεϊνων και μάγων, επικαλοφμενοι 
αςαφείσ και αμφίβολεσ μαρτυρίεσ, βγαλμζνεσ μζςα από τα ςκοτάδια του παρελ-
κόντοσ -πράγματα που παρερμθνεφονται από τουσ αμακείσ και τουσ αφελείσ. Και 
ενϊ μζχρι τϊρα, επί αιϊνεσ, από κανζνα δεν αμφιςβθτοφνταν θ ιουδαϊκι γενεα-
λογία, τϊρα ακοφει κανείσ να τθν αμφιςβθτοφν οι ίδιοι οι Λουδαίοι.  
Στο παρελκόν, λαοί όπωσ οι Ακθναίοι, οι Αιγφπτιοι, οι Αρκάδεσ και οι Φρφγεσ ζχουν 
ιςχυριςτεί ότι κάποιοι από τουσ προγόνουσ τουσ γεννικθκαν μζςα από το χϊμα, και 
μάλιςτα πρόβαλαν και αποδείξεισ. Οι Εβραίοι τϊρα -ςκυφτοί κάπου ςε μια γωνιά 
τθσ Ραλαιςτίνθσ, εντελϊσ αμόρφωτοι και μθ ξζροντασ ότι τα παλιά χρόνια αυτοί οι 
μφκοι τραγουδικθκαν από τον Θςίοδο και αμζτρθτουσ άλλουσ κεόπνευςτουσ 
ανκρϊπουσ- ςκάρωςαν για λογαριαςμό τουσ τθν πιο άτεχνθ και απίςτευτθ ιςτορία: 
Κάποιον άνκρωπο τον ζπλαςε, λζει, ο ίδιοσ ο κεόσ με τα χζρια του και φφςθξε μζςα 
του ηωι, και φςτερα από το πλευρό του ζφτιαξε μια γυναίκα, και μετά τουσ ζδινε 
παραγγζλματα και ιρκε ζνα φίδι και του 'κανε αντίπραξθ, και τελικά υπερίςχυςε το 
φίδι και όχι τα παραγγζλματά του. Αυτόν τον ανόςιο μφκο διθγοφνται -καρρείσ και 
απευκφνονται ςε τίποτε γριζσ- που παρουςιάηει ζναν κεό αδφναμο από τθν πρϊτθ 
ςτιγμι: Ζναν κεό που δεν ςτάκθκε ικανόσ να πείςει οφτε τον ζναν και μοναδικό 
άνκρωπο που ο ίδιοσ ζπλαςε. Κατόπιν μιλοφν για κάποιον κατακλυςμό και μιαν 



αςυνικιςτθ κιβωτό που περιείχε τα πάντα, και για ζνα περιςτζρι και μια κουροφνα 
που ιταν οι αγγελιοφόροι -άτεχνεσ και αβαςάνιςτεσ παραχαράξεισ του μφκου του 
Δευκαλίωνα- και αυτό, είμαι βζβαιοσ, δεν περίμεναν πωσ κα ζβγαινε κάποτε ςτο 
φωσ, παρά ςυνζχιηαν να ςκαρϊνουν άτεχνουσ μφκουσ, κατάλλθλουσ μόνο για 
νιπια: Τι απίκανεσ τεκνοποιίεσ από γονείσ ςε βακιά γεράματα... Τι επιβουλζσ 
ανάμεςα ςε αδζρφια... Τι προδοςίεσ μανάδων... Σ' όλα αυτά, από κοντά και ο κεόσ, 
ν' ανακατεφεται παντοφ, να ςυμμετζχει... να δωρίηει γαϊδοφρια και πρόβατα και 
καμιλεσ. μζχρι και πθγάδια ν' ανοίγει για τουσ δίκαιουσ. και οι δίκαιοι να ςυνου-
ςιάηονται με τισ νφφεσ και με τισ υπθρζτριεσ τουσ. Ανθκικότθτεσ που μπροςτά τουσ 
ωχριοφν τα Κυζςτια. Κόρεσ να μεκοφν τον πατζρα για να τεκνοποιιςουν μαηί του. 
αδερφόσ να πουλάει τον αδερφό για δοφλο και να εξαπατά τον πατζρα. και ο 
πουλθμζνοσ τελικά απελευκερϊνεται και με ςυνοδεία πομπισ πορεφεται ςτον 
τάφο του πατζρα του. και ςτισ μζρεσ του το λαμπρό και κεςπζςιο γζνοσ των 
Λουδαίων που ςτο μεγαλφτερο μζροσ του ηοφςε διαςκορπιςμζνο ςτθν Αίγυπτο, 
δζχτθκε τθν εντολι να πάει να κατοικιςει και να βοςκιςει τα κοπάδια του αλλοφ.  
Οι πιο λογικοί ανάμεςα ςτουσ Λουδαίουσ και τουσ χριςτιανοφσ, μεσ ςτθν αμθχανία 
τουσ, προςπακοφν να αποδϊςουν ς' όλα αυτά αλλθγορικι ςθμαςία· όμωσ οι 
ιςτορίεσ κακ' αυτζσ δεν είναι τζτοιεσ που να επιδζχονται κάποια αλλθγορικι 
ερμθνεία, κάκε άλλο· μιλάμε για απφκμενεσ βλακείεσ. Πςο για τισ αλλθγορίεσ που 
τουσ ζχουν αποδοκεί, είναι πιο κακοικεισ και ανάρμοςτεσ από τουσ ίδιουσ τουσ 
μφκουσ, και μόνο με τθν βοικεια μιασ εντυπωςιακισ και ολωςδιόλου αναίςκθτθσ 
βλακείασ, καταφζρνουν να ταιριάξουν τα αταίριαςτα. Τυχαίνει να ζχω κι εγω υπ' 
όψθν μου μια τζτοια αλλθγορικισ ςθμαςίασ ιςτορία, τθ λογομαχία ανάμεςα ςε 
κάποιον Ραπίςκο και τον Λάςονα. Δεν μπορείσ οφτε να γελάςεισ μ' αυτόν τον 
διάλογο, τόςο αξιοκρινθτοσ είναι και τζτοια απζχκεια προκαλεί. Ασ τ' αφιςω όμωσ 
αυτά· είναι ανϊφελο να αςκϊ κριτικι πάνω ςε πράγματα ολοφάνερα ςτον κακζνα 
που κα 'χει τθν υπομονι και τθν αντοχι να διαβάςει και να υποςτεί αυτά τα 
ςυγγράμματα. Ρροτιμϊτερο να αςχολθκοφμε με τθν διδαςκαλία περί φφςεωσ -και 
ςυγκεκριμζνα με τθν κζςθ ότι ο κεόσ δεν ζχει δθμιουργιςει κανζνα κνθτό πλάςμα. 
Αντικζτωσ, ζργα του κεοφ είναι τα αιϊνια και ακάνατα. Και ζργα αυτϊν είναι τα 
κνθτά όντα. Και θ μεν ψυχι είναι ζργο του κεοφ, θ φφςθ του ςϊματοσ όμωσ είναι 
άλλθ. Και θ φφςθ δεν κάνει διακρίςεισ ανάμεςα ςτα ςϊματα των νυχτερίδων και 
των ςκουλθκιϊν και των βατράχων και των ανκρϊπων. Πλα από τθν ίδια φλθ είναι 
φτιαγμζνα και κατά τον ίδιο τρόπο είναι όλα φκαρτά. Θ φφςθ τουσ είναι κοινι: 
Ρερνά και ξαναπερνά μζςα από διαφοροποιιςεισ για να επιςτρζψει ςτθν αρχικι 
τθσ κατάςταςθ. Κανζνα δε προϊόν τθσ φλθσ δεν είναι ακάνατο. Αλλά πάνω ς' αυτά 
δεν χρειάηεται να επεκτακοφμε περιςςότερο. Πποιοσ είναι ςε κζςθ να τα μελετιςει 
και να ερευνιςει με μεγαλφτερθ πλθρότθτα, κα τα μάκει.  
(Ωσ προσ το ηιτθμα του κακοφ, ζχω να πω ότι) ςτον κόςμο μασ, το κακό δεν κα 
μποροφςε οφτε να μειωκεί οφτε να αυξθκεί -οφτε ςτο παρελκόν οφτε ςτο παρόν 
οφτε ςτο μζλλον. Ππωσ ςυμβαίνει να είναι ίδια θ υλικι φφςθ των πάντων, ζτςι 
ςυμβαίνει και θ πθγι των κακϊν να είναι θ ίδια. Τα κακά οφτε πλθκαίνουν οφτε 
λιγοςτεφουν είναι περίπου οριοκετθμζνα. Τθν προζλευςθ των κακϊν δεν είναι 
εφκολο να τθν γνωρίηει ζνασ μθ φιλοςοφθμζνοσ άνκρωποσ, γι' αυτό, για τον πολφ 
τον κόςμο είναι αρκετό το να πει κανείσ ότι δεν προζρχονται από τον κεό τα κακά, 
αλλά ότι αποτελοφν και αυτά ζνα μζροσ του υλικοφ κόςμου και τθσ ανκρϊπινθσ 
κοινωνίασ· ότι ο κφκλοσ ηωισ των κνθτϊν είναι απαράλλαχτοσ από τθν αρχι ωσ το 



τζλοσ, και κακϊσ τα πράγματα ολοκλθρϊνουν τον κφκλο τουσ, είναι αναπόφευκτο, 
αυτά που ςυμβαίνουν τϊρα να ξαναςυμβοφν, όπωσ άλλωςτε και ζχουν ξαναςυμβεί. 
Και επιπλζον, ασ μθ νομίηουμε πωσ ο ορατόσ κόςμοσ, ζχει διευκετθκεί προσ χάρθ 
του ανκρϊπου: Το κάκε τι γεννιζται και πεκαίνει για χάρθ τθσ διαφφλαξθσ του όλου 
-ςφμφωνα με τθν αζναθ διαδικαςία αλλαγισ που προανζφερα, όπου το κάκε τι 
μετατρζπεται ςε κάτι άλλο. Τα καλά και τα κακά οφτε πλθκαίνουν οφτε λιγοςτεφ-
ουν, και ο κεόσ δεν χρειάηεται να διορκϊςει τον κόςμο -δθλαδι να του προςκζςει 
βελτιϊςεισ, καρρείσ κι είναι άνκρωποσ που ςκάρωςε από τθν αρχι ζνα κακότεχνο 
ζργο και τϊρα πάει να το επιδιορκϊςει- εξαγνίηοντασ τον με το πυρ ι με κατα-
κλυςμοφσ. Πςο για το τι είναι κακό και τι όχι, ασ μθν είμαςτε και τόςο ςίγουροι. Και 
αν ακόμα κάτι ςου φαίνεται κακό, δεν  
είναι ξεκάκαρο αν είναι όντωσ κακό· δεν μπορείσ πάντα να ξζρεισ αν πραγματικά 
είναι ι όχι προσ όφελοσ είτε δικό ςου είτε κάποιου άλλου είτε του ςυνόλου.  
Βλζποντασ λοιπόν κανείσ τουσ χριςτιανοφσ να προςδίδουν ςτο κεό αιςκιματα 
οργιςμζνου ανκρϊπου, δεν μπορεί παρά να γελάει: Εδϊ ζνασ άνκρωποσ που κάπ-
οτε οργίςτθκε με τουσ Λουδαίουσ, τουσ εξολόκρευςε όλουσ, τουσ ιςοπζδωςε· ενϊ 
πριν απ' αυτόν, ολόκλθροσ κεόσ, ο μζγιςτοσ κεόσ όπωσ λζνε, που 'χε γίνει πυρ και 
μανία μαηί τουσ και εξαπζλυε απειλζσ, το μόνο που 'κανε τελικά ιταν να ςτείλει 
κάτω τον υιό του, που 'πακε τα όςα ζπακε... Επειδι όμωσ δεν μιλάμε τϊρα μόνο για 
τουσ Λουδαίουσ αλλά για τθν φφςθ γενικά, ασ ξεκακαρίςω τι εννοϊ με τα 
παραπάνω. Λςχυρίηονται ότι τα πάντα δθμιουργικθκαν από τον κεό για χάρθ του 
ανκρϊπου, ενϊ εμείσ υποςτθρίηουμε ότι δεν ζγιναν και δεν γίνονται, οφτε για χάρθ 
των ανκρϊπων οφτε για χάρθ των ηϊων. Και οφτε είναι ζργα κεοφ οι βροντζσ κι οι 
αςτραπζσ κι οι βροχζσ, Ακόμα κι αν δεχόταν κανείσ ότι αυτά τα φαινόμενα είναι 
ζργο του κεοφ, γιατί κα 'πρεπε να βρζχει για χάρθ του ανκρϊπου (για να μπορεί 
δθλαδι ο άνκρωποσ να ζχει τροφι), κι όχι για χάρθ των δζντρων ι των αγκακιϊν ι 
των χόρτων; Κι αν πεισ ότι κι αυτά μόνο για χάρθ του ανκρϊπου φυτρϊνουν, τότε 
γιατί όχι μόνο για χάρθ των άγριων ηϊων; Στο κάτω κάτω εμείσ, με τόςουσ κόπουσ 
και επίμονθ δουλειά, μόλισ που καταφζρνουμε να τρεφόμαςτε, ενϊ αυτά οφτε να 
οργϊνουν χρειάηεται οφτε να ςπζρνουν. Και ς' όποιον κα μου κφμιηε τθ φράςθ του 
Ευριπίδθ, "και ο ιλιοσ κι θ νφχτα τουσ κνθτοφσ υπθρετοφν", κα ρωτοφςα, γιατί ντε 
και καλά εμάσ και όχι τα μυρμιγκια και τισ μφγεσ; Αφοφ και γι' αυτά, θ νφχτα είναι 
για ν' αναπαφονται κι θ μζρα για να βλζπουν και να κάνουν. Και ς' όποιον πει ότι 
είμαςτε άρχοντεσ των ηϊων, μιασ και τα κυνθγοφμε και μετά τα καταβροχκίηουμε, 
κα ρωτιςω: Τι αποκλείει, εμείσ να ζχουμε γίνει για χάρθ αυτϊν, αφοφ κι εκείνα μασ 
κυνθγάνε και μασ τρϊνε; Και μάλιςτα, εμείσ για να τα πιάνουμε χρειαηόμαςτε όπλα 
και δίχτυα και ςκυλιά, χϊρια που πρζπει να μαηευόμαςτε πολλοί. Ενϊ εκείνα τα 
προίκιςε θ φφςθ με δικά τουσ όπλα, και ζτςι ωσ προσ αυτό είμαςτε εμείσ υποδεζ-
ςτεροι. Κα μου πείτε, ο κεόσ μάσ ζδωςε μυαλό, ϊςτε να μποροφμε να πιάνουμε και 
να κακομεταχειριηόμαςτε τα άγρια κθρία· εδϊ κα απαντιςω ότι επί τόςα χρόνια, 
προτοφ εμφανιςτοφν οι πόλεισ κι οι τζχνεσ κι οι επικοινωνίεσ και τα όπλα και τα 
δίχτυα, οι άνκρωποι αρπάηονταν και καταβροχκίηονταν από τ' άγρια κθρία· ςπανιϊ-
τατα ςυνζβαινε το αντίςτροφο. Άρα εδϊ κα λζγαμε πωσ ο κεόσ τοφσ ανκρϊπουσ 
τοφσ είχε μάλλον υποταγμζνουσ ςτα άγρια ηϊα. Μα, κα μου πείτε, οι άνκρωποι 
είναι ανϊτεροι από τα ηϊα, διότι ηοφνε ςε πόλεισ και ζχουν κράτθ και αξιϊματα και 
εξουςίεσ. Ε, λοιπόν, ςιγά το πράμα. Και τα μυρμιγκια κι οι μζλιςςεσ το ίδιο. Οι 
μζλιςςεσ -τουλάχιςτον αυτζσ- ζχουν αρχθγό, διαβακμίςεισ, περίκαλψθ, κάνουν 



πολζμουσ, εξοντϊνουν τοφσ θττθμζνουσ, χτίηουν πόλεισ, ακόμα και προάςτια, αλλά-
ηουν βάρδιεσ ςτθ δουλειά, τιμωροφν τουσ τεμπζλθδεσ -τουσ κθφινεσ τουλάχιςτον, 
που τουσ απελαφνουν. Τα μυρμιγκια από τουσ αποκθκευμζνουσ ςπόρουσ κόβουν 
τα φφτρα για να μθ βλαςτιςουν, ζτςι ϊςτε να τουσ μείνουν για ζνα χρόνο. Επίςθσ, 
τα νεκρά μυρμιγκια τα αποκζτουν ςε ζναν τόπο που ζχουν ξεχωρίςει ειδικά για 
αυτόν τον ςκοπό· και ο τόποσ αυτόσ είναι για αυτά κάτι ανάλογο με τα δικά μασ 
πάτρια μνιματα. Επίςθσ όταν ςυναντιοφνται, ζχουν τρόπο να ςυνεννοοφνται μετα-
ξφ τουσ και να μθ χάνουν το δρόμο τουσ· χρθςιμοποιοφν φυςικά δικι τουσ γλϊςςα, 
ζχουν δικι τουσ κοινι λογικι και νοιματα και ςυλλογικοφσ ςκοποφσ και ςθμαινό-
μενα.  
Για πείτε μου τϊρα, αν κάποιοσ από ψθλά από τον ουρανό ρίχνει μια ματιά ςτθ γθ, 
ποιεσ μεγάλεσ διαφορζσ νομίηετε ότι κα βρει ανάμεςα ςτα δρϊμενα τα δικά μασ και 
των μελιςςϊν και των μυρμθγκιϊν; Μςωσ μοναχά το ότι οι άνκρωποι καταγίνονται 
με τθν μαγεία και τθ βαςκανία· μόνο που ς' αυτά μασ ζχουν αφιςει πίςω τα φίδια 
κι οι αετοί: Από αντίδοτα τουλάχιςτον και από τρόπουσ να προλαβαίνουν και να 
απομακρφνουν το κακό, γνωρίηουν ουκ ολίγα -μζχρι και πζτρεσ χρθςιμοποιοφν για 
να ςϊηουν τα μικρά τουσ· και ξζρουν μυςτικά που αν τφχει ποτζ να τα μάκει 
άνκρωποσ, κα νομίηει πωσ κατζχει καυμαςτζσ γνϊςεισ. Κα μου απαντιςουν, ότι ο 
άνκρωποσ ζχει ςυλλάβει τθν ζννοια του κείου, και αυτό τον κάνει ανϊτερο από τα 
άλλα ηϊα. Ασ ξζρουν λοιπόν όςοι το ιςχυρίηονται αυτό, ότι αυτι τθν ιδιότθτα πολλά 
άλλα ηϊα κα τθν διεκδικιςουν, και μ' όλο τουσ το δίκιο. Γιατί, τι πιο κεϊκό από το να 
προβλζπει κανείσ τα μελλοφμενα και να τα φανερϊνει; Αυτά λοιπόν οι άνκρωποι 
είναι υποχρεωμζνοι να τα μακαίνουν από τα άλλα ηϊα και κυρίωσ από τα πουλιά. 
Και όςοι καταλαβαίνουν τα ςθμάδια τουσ, υποτίκεται πωσ ζχουν προφθτικζσ 
ικανότθτεσ. Επομζνωσ, τα πουλιά και όςα άλλα ηϊα είναι προικιςμζνα από το κεό 
με προφθτικζσ ιδιότθτεσ και μασ γνωςτοποιοφν με ςθμάδια τα μελλοφμενα, φαίνε-
ται πωσ από τθ φφςθ τουσ είναι πιο κοντά ςτον κεό, πιο ςοφά και πιο αγαπθτά ς" 
αυτόν. Υπάρχουν μάλιςτα άνκρωποι μυαλωμζνοι που ιςχυρίηονται ότι τα πουλιά 
ζχουν δικό τουσ τρόπο επικοινωνίασ φανερά ανϊτερο από τουσ δικοφσ μασ, και ότι 
αυτοί είναι ςε κζςθ να καταλαβαίνουν τα λεγόμενα τουσ και να το αποδεικνφουν 
ζμπρακτα· προλζγουν φερ' ειπείν ότι ςφμφωνα με τα λεγόμενα τουσ τα πουλιά κα 
αναχωριςουν προσ ζνα οριςμζνο ςθμείο και εκεί κα κάνουν κάτι ςυγκεκριμζνο και 
τα όςα προλζγουν επαλθκεφονται. Επίςθσ για τουσ ελζφαντεσ λζνε πωσ τθροφν 
τουσ όρκουσ τουσ και είναι πιο πιςτοί από οποιοδιποτε άλλο ηϊο, ζχοντασ επί-
γνωςθ τθσ φπαρξθσ του κεοφ. Οι δε πελαργοί είναι πιο ευςεβείσ από τουσ ανκρϊ-
πουσ· ανταποδίδουν τθν αγάπθ και τθν φροντίδα των γονιϊν τουσ και τουσ πθγαί-
νουν τροφζσ. Ζνα πουλί τθσ Αραβίασ, ο φοίνικασ, κουβαλά ςτθν Αίγυπτο τον νεκρό 
πατζρα του τυλιγμζνο ςε ςμφρνα ( βαλςαμόδεντρο ) και τον αποκζτει ςτο τζμενοσ 
του ιλιου.  
Βλζπουμε λοιπόν ότι δεν δθμιουργικθκαν τα πάντα για χάρθ του ανκρϊπου, όπωσ 
δεν δθμιουργικθκαν για χάρθ του λιονταριοφ ι του αετοφ ι τοφ δελφινιοφ: Ο 
κόςμοσ δθμιουργικθκε από τον κεό κατά τρόπο ϊςτε όλα τα μζρθ του να ςυμ-
βάλλουν ςτθν ολοκλιρωςθ και τθν τελειότθτα του. Τα πάντα ζχουν υπολογιςτεί 
ϊςτε να εξυπθρετοφν, όχι το ζνα το άλλο, αλλά το όλον και ο κεόσ για αυτό 
ενδιαφζρεται, και ζτςι το όλον δεν το εγκαταλείπει θ πρόνοια και δεν εξελίςςεται 
προσ το χειρότερο, οφτε ο κεόσ αποφαςίηει φςτερα από κάποια χρονικι περίοδο 
απραξίασ να το ςτρζψει προσ ςτον εαυτό του, οφτε και εξοργίηεται με τουσ ανκ-



ρϊπουσ, όπωσ δεν εξοργίηεται με τουσ πικικουσ ι τα ποντίκια. Οφτε απειλζσ εκτο-
ξεφει εναντίον τουσ· γιατί το κάκε τι ςτον κόςμο κατζχει τθν κζςθ που του αναλογεί.  
 
Για τουσ Εβραίουσ και τουσ χριςτιανοφσ  
 
Σασ λζω λοιπόν, Λουδαίοι και χριςτιανοί, ότι κεόσ και παιδί κεοφ, οφτε κατζβθκε 
οφτε μπορεί ποτζ να κατεβεί ςτθ γθ. Κι αν εννοείτε κάποιουσ αγγζλουσ, τι λζτε πωσ 
είναι αυτοί, κεοί ι άλλο γζνοσ; Γιατί, φυςικά, άλλο πράγμα ο κεόσ και άλλο οι 
δαίμονεσ.  
Με τουσ Λουδαίουσ τϊρα, είναι κανείσ να απορεί που από τθ μια λατρεφουν τον 
ουρανό και τουσ αγγζλουσ και από τθν άλλθ αδιαφοροφν για τα πιο μεγαλοπρεπι 
και ιςχυρά μζρθ του, τον ιλιο και τθ ςελινθ και τουσ άλλουσ αςτζρεσ, και τουσ 
πλανιτεσ και τουσ απλανείσ. Καρρείσ και είναι δυνατόν, το μεν όλον να είναι κεόσ 
τα δε μζρθ του να μθν είναι κεϊκά· ι πάλι, λατρεφουν απόλυτα εκείνα τα όντα που, 
κακϊσ λζνε, ενςκιπτουν ςε ανκρϊπουσ τυφλωμζνουσ από τα ςκοτάδια τθσ μαγείασ 
ι ςε ανκρϊπουσ που βλζπουν ςτον φπνο τουσ φαντάςματα. Ενϊ τουσ άλλουσ που 
τόςο ξεκάκαρα και διάφανα προλζγουν τα μελλοφμενα, και που χάρθ ς' αυτοφσ 
εκμεταλλεφονται και διαχειρίηονται οι άνκρωποι τισ βροχζσ και τθ ηζςτθ του ιλιου 
και τα ςφννεφα και τισ βροντζσ -τισ οποίεσ οι Λουδαίοι προςκυνοφν— τουσ καρποφσ 
και όλα τα γεννιματα, και μζςω αυτϊν φανερϊνεται ο κεόσ, τουσ επιφανζςτερουσ 
κιρυκεσ των επουρανίων, τουσ πραγματικοφσ αγγζλουσ του ουρανοφ -αυτοφσ τουσ 
νομίηουν τιποτζνιουσ. Ακόμθ, είναι ανόθτο να πιςτεφουν ότι όταν ο κεόσ κα ρίξει 
φωτιά -καρρείσ και είναι κανζνασ μάγειρασ- τότε όλο το υπόλοιπο ανκρϊπινο γζνοσ 
κα κατακαεί και μόνο αυτοί κα απομείνουν, όχι μόνο οι ηωντανοί αλλά και οι 
πεκαμζνοι από καιρό που κα ζχουν βγει από τθν γθ με κείνεσ τισ ίδιεσ τουσ τισ 
ςάρκεσ -μια ελπίδα που πραγματικά ταιριάηει ςε ςκουλικια. Γιατί ποια ανκρϊπινθ 
ψυχι κα μποροφςε ακόμα να ποκεί ζνα ςϊμα ςαπιςμζνο; Αφοφ ακόμα κι από ςασ 
κάποιοι και από τουσ χριςτιανοφσ μερικοί, δεν αςπάηονται τοφτο το δόγμα, χϊρια 
που τουσ είναι αδφνατο αλλά και αθδιαςτικό να επιχειρθματολογοφν και να δικαιο-
λογοφν τθν απίςτευτθ αυτι χυδαιότθτα. Ροιό ςϊμα, αλλοιωμζνο εντελϊσ, μπορεί 
να επανζλκει ςτθν αρχικι του φυςικι κατάςταςθ και ςτθν ίδια εκείνθ ςφςταςθ; Μθ 
μπορϊντασ να απαντιςουν τίποτα, καταφεφγουν ςτθν πιο παράλογθ υπεκφυγι, 
λζγοντασ ότι ο κεόσ όλα τα μπορεί. Πμωσ ο κεόσ τα επονείδιςτα δεν τα μπορεί και 
αυτά που αντιβαίνουν ςτθν φφςθ δεν τα κζλει. Και αν εςφ επικυμιςεισ κάτι το 
αθδιαςτικό επειδι είςαι φαφλοσ, δεν πρζπει να πιςτεφεισ ότι ο κεόσ κα το μπορζςει 
κιόλασ και ότι κα γίνει αμζςωσ. Γιατί ο κεόσ είναι το πρϊτο αίτιο τθσ ορκότθτασ και 
δικαιοςφνθσ των νόμων τθσ φφςθσ κι όχι αρχθγζτθσ τθσ ελαττωματικισ επικυμίασ 
οφτε τθσ πλανθμζνθσ αταξίασ. Και βζβαια κα μποροφςε να παράςχει τθν αιϊνια ηωι 
τθσ ψυχισ- "ενϊ οι νεκροί", λζει ο Θράκλειτοσ, "είναι πιο απεχκείσ και από τα 
περιττϊματα". Το να ανακθρφξει -παράλογα- αιϊνια τθ ςάρκα -που 'ναι γεμάτθ 
πράγματα που οφτε να τα λεσ δεν είναι ωραίο- οφτε κα το κελιςει ο κεόσ οφτε κα 
το μπορζςει. Γιατί αυτόσ είναι ο Λόγοσ, που ορίηει όλα τα όντα· τίποτα λοιπόν 
παράλογο δεν μπορεί να πράξει· και τίποτα ενάντια ςτον εαυτό του.  
Οι Λουδαίοι λοιπόν αφοφ ζγιναν ιδιαίτερο ζκνοσ, κεςπίηοντασ νόμουσ ςφμφωνα με 
τα ζκιμα τουσ -τουσ οποίουσ ακόμα και ςιμερα διατθροφν- και υπεραςπιηόμενοι 
τθν όποια κρθςκεία τουσ -πατρογονικι πάντωσ- λειτουργοφν όπωσ και οι άλλοι 
άνκρωποι, γιατί όλοι φροντίηουν με ςεβαςμό τα πατροπαράδοτα, όποια και αν 



είναι αυτά. Άλλωςτε φαίνεται πωσ ζτςι αρμόηει· όχι μόνο επειδι ο κάκε λαόσ ζχει 
ςκεφτεί και ζχει νομοκετιςει κατά το δικό του ιδιαίτερο τρόπο ι επειδι πρζπει να 
τθροφνται όςα από κοινοφ κακιερϊκθκαν, αλλά και επειδι όπωσ είναι λογικό, τα 
μζρθ τθσ γθσ από παλιά είναι διαιρεμζνα ςε επικράτειεσ και ζχει θ κάκε μία τουσ 
τοποτθρθτζσ τθσ, και κυβερνοφνται ςφμφωνα με αυτι τθ διαίρεςθ. Επομζνωσ, ςε 
κάκε τόπο τα πράγματα είναι καλϊσ καμωμζνα, εφ' όςον γίνονται καταπϊσ επικυ-
μοφν οι άνκρωποι εκεί από τθν άλλθ, δεν είναι νόμιμο να καταλφονται αυτά που 
από παλιά ζχουν κατά τόπουσ κεςπιςτεί. Κα μποροφςε κανείσ να χρθςιμοποιιςει 
ωσ μάρτυρα τον Θρόδοτο, που λζει τα εξισ: "Διότι βζβαια, οι κάτοικοι των πόλεων 
Μάρεα και Άπισ, αφοφ εγκαταςτάκθκαν ςτθν Αίγυπτο, ςτα ςφνορα με τθν Λιβφθ, 
πιςτεφοντασ ότι είναι Λίβυοι και όχι Αιγφπτιοι, και επειδι δυςφοροφςαν με τθν 
κρθςκεία των ιερϊν και δεν ικελαν να απζχουν από τισ αγελάδεσ, ζςτειλαν πρζς-
βεισ ςτον Άμμωνα και διλωςαν ότι τίποτα το κοινό δεν ζχουν με τουσ Αιγυπτίουσ 
γιατί κατοικοφν ζξω από το Δζλτα και δεν ζχουν κοινά ζκιμα μ αυτοφσ και κζλουν 
να μποροφν να γεφονται τα πάντα. Ο κεόσ όμωσ δεν τουσ το επζτρεψε αυτό, κακϊσ 
αποφάνκθκε ότι Αίγυπτοσ είναι θ χϊρα που τθν ποτίηει ο Νείλοσ και Αιγφπτιοι είναι 
όςοι κατοικοφν κάτω από τθν πόλθ Ελεφαντίνθ και πίνουν από αυτόν τον ποταμό". 
Ο Θρόδοτοσ από τθν πλευρά του αυτά ζχει εξιςτοριςει. Από τθν άλλθ, ο Άμμων, 
όταν διαμθνφει τισ κεομθνίεσ, δεν είναι χειρότεροσ από τουσ αγγζλουσ των 
Λουδαίων επομζνωσ δεν είναι αδίκθμα ο κακζνασ να ζχει τθ κρθςκεία του με βάςθ 
αυτά που ζχουν κεςπιςτεί. Φυςικά, κα βροφμε μεγάλεσ διαφορζσ ανάμεςα ςτουσ 
λαοφσ, και ωςτόςο ο κάκε λαόσ πιςτεφει ότι ζχει τα καλφτερα ζκιμα: Από τουσ 
Αικίοπεσ, όςοι κατοικοφν ςτθν Μερόθ λατρεφουν "μόνο το Δία και τον Διόνυςο" 
ενϊ οι Αράβιοι τθν Ουρανία και τον Διόνυςο, και όλοι οι Αιγφπτιοι τον Πςιρι και τθν 
Μςιδα, ενϊ οι Σάτεσ τθν Ακθνά και οι Ναυκρατίτεσ, ςχετικά πρόςφατα, αναγνϊριςαν 
τον Σάραπθ -και οι υπόλοιποι, κατά επαρχίεσ, όπωσ κακζνασ ςυνθκίηει. Και άλλοι 
απζχουν από τα πρόβατα επειδι τα κεωροφν ιερά, άλλοι από τισ κατςίκεσ, άλλοι 
από τουσ κροκόδειλουσ κι άλλοι, από ςιχαμάρα, δεν τρϊνε γουροφνια και αγελάδεσ. 
Οι Σκφκεσ πάλι, κεωροφν καλό να τρϊνε και ανκρϊπουσ· ενϊ ανάμεςα ςτουσ Λνδοφσ 
υπάρχουν και εκείνοι που πιςτεφουν ότι ο κείοσ νόμοσ τοφσ επιτρζπει να τρϊνε 
ακόμα και τουσ γονείσ τουσ. Κάπου το λζει και ο ίδιοσ ο Θρόδοτοσ· κα χρθςιμο-
ποιιςω τα ίδια του τα λόγια για του λόγου το αλθκζσ: "Άν κάποιοσ καλοφςε όλουσ 
τουσ ανκρϊπουσ και τουσ ζβαηε να διαλζξουν ανάμεςα ς' όλουσ τουσ νόμουσ τουσ 
καλφτερουσ, όλοι, αφοφ κα εξζταηαν το ηιτθμα, κα προτιμοφςαν τουσ δικοφσ τουσ· 
ςε τζτοιο βακμό πιςτεφουν όλοι ότι οι δικοί τουσ νόμοι είναι οι καλφτεροι.  
Επομζνωσ, δεν μπορεί κανείσ να γελάει μ' όλα αυτά, εκτόσ και αν είναι τρελόσ. Και 
υπάρχουν ακόμα πολλζσ αποδείξεισ για το πόςο όλοι οι άνκρωποι πιςτεφουν ςτουσ 
δικοφσ τουσ νόμουσ. Μεταξφ άλλων και το εξισ γεγονόσ: Πταν βαςίλευε ο Δαρείοσ, 
κάλεςε τουσ Ζλλθνεσ που βρίςκονταν κοντά του και τουσ ρϊτθςε με πόςα χριματα 
κα δζχονταν να φάνε τουσ γονείσ τουσ όταν αυτοί κα πζκαιναν. Κι οι Ζλλθνεσ του 
είπαν ότι με τίποτα δεν κα το ζκαναν αυτό. Φςτερα ο Δαρείοσ κάλεςε κάποιουσ 
Λνδοφσ, τουσ επωνομαηόμενουσ Καλατίεσ, που τρϊνε τουσ γονείσ τουσ. Μπροςτά 
ςτουσ Ζλλθνεσ που παρακολουκοφςαν το διάλογο μζςω διερμθνζα, τουσ ρϊτθςε με 
πόςα χριματα κα δζχονταν να κάψουν ςτθν πυρά τουσ νεκροφσ γονείσ τουσ· και 
εκείνοι ζβαλαν τισ φωνζσ και τον παρακάλεςαν να ςωπάςει. Τόςο πολφ πίςτευαν οι  
άνκρωποι α αυτά, και μου φαίνεται είχε δίκιο ο Ρίνδαροσ που είπε ότι ο νόμοσ είναι 
ο βαςιλιάσ όλων".  



Ρρζπει λοιπόν όλοι οι άνκρωποι να ηουν ςφμφωνα με τα πατροπαράδοτα, χωρίσ να 
μπορεί κανζνασ να τουσ κατθγορεί γι' αυτό, αντίκετα τουσ χριςτιανοφσ κα μποροφ-
ςαμε να τουσ κατθγοριςουμε που εγκατζλειψαν τα πάτρια για να υπεραςπιςτοφν 
τθ διδαςκαλία του Λθςοφ, χωρίσ να αποτελοφν ζνα ζκνοσ όπωσ οι Λουδαίοι. Τουσ 
Λουδαίουσ δεν μπορεί να τουσ επικρίνει κανείσ που προςτατεφουν τα ζκιμα τουσ 
μπορεί όμωσ να επικρίνει εκείνουσ που εγκατζλειψαν τα δικά τουσ για να 
ιδιοποιθκοφν των Λουδαίων. Και αν (οι Λουδαίοι) επειδι τάχα ξζρουν περιςςότερα, 
περθφανεφονται και αποφεφγουν τθν επικοινωνία με τουσ άλλουσ, που υποτίκεται 
δεν είναι το ίδιο αγνοί μ' αυτοφσ, ασ μάκουν ότι οφτε καν θ ιδζα του "Ουρανοφ" δεν 
τουσ ανικει και για να μθν αναφερκϊ ςε τίποτα άλλο, περιορίηομαι ςτουσ Ρζρςεσ 
που, όπωσ επιςθμαίνει ο Θρόδοτοσ, από παλιά είχαν εκφράςει τθν ίδια αντίλθψθ. 
"Γιατί πιςτεφουν", λζει, "ότι για να τελζςουν κυςία ςτον Δία πρζπει ν ανζβουν ςτα 
ψθλότερα βουνά, κακϊσ ολόκλθρο τον ουράνιο κφκλο τον αποκαλοφν Δία". Και δε 
νομίηω πωσ διαφζρει ςε τίποτα, το να αποκαλείσ τον Δία Φψιςτο ι Ηινα ι Αδωναίο 
ι Σαβαϊκ ι Αμοφν, όπωσ οι Αιγφπτιοι, ι Ραπαίο, όπωσ οι Σκφκεσ. Κι οφτε κα 'πρεπε 
οι Λουδαίοι να πιςτεφουν πωσ είναι αγνότεροι από τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ επειδι 
κάνουν περιτομι -οι Αιγφπτιοι και οι Κόλχεσ ζχουν προθγθκεί ςε αυτό. Οφτε επειδι 
απζχουν από το χοιρινό -και οι Αιγφπτιοι απζχουν αυτοί μάλιςτα δεν τρϊνε οφτε 
κατςίκεσ οφτε πρόβατα οφτε βόδια· οφτε και ψάρια- και ο Ρυκαγόρασ κι οι μακθτζσ 
του δεν ζτρωγαν κουκιά οφτε κρζασ. Και οφτε φαίνεται ότι απολαμβάνουν οι 
Λουδαίοι τθν εκτίμθςθ και τθν αγάπθ του κεοφ περιςςότερο απ' ό,τι οι άλλοι, κι ότι 
ο κεόσ ςτζλνει αγγζλουσ αποκλειςτικά ς' αυτοφσ, καρρείσ και τουσ ζχει κλθρωκεί θ 
γθ τθσ ευδαιμονίασ· γιατί βλζπουμε πϊσ προκόψανε, και οι ίδιοι και θ χϊρα τουσ.  
Αυτόσ λοιπόν ο κίαςοσ ασ λογοδοτιςει για τθν αλαηονεία του και ασ μασ αφιςει 
ιςυχουσ, αφοφ δεν ζχει ιδζα για τον μεγάλο κεό και ζχει εξαπατθκεί από τον 
Μωυςι -και μάλιςτα δίχωσ να 'χει μακθτεφςει ςτθν απάτθ αυτιν με ςκοπό το καλό.  
Και τϊρα, "ασ περάςει ο δεφτεροσ": Ζχω να τουσ ρωτιςω (τουσ χριςτιανοφσ) από 
ποφ ζχουν ζρκει ι ποιόν ζχουν αρχθγζτθ των πατρογονικϊν νόμων. "Κανζναν", κα 
πουν, ενϊ φυςικά κι αυτοί από εκεί (από τον Λουδαϊςμό) ξεκίνθςαν και ο δάςκαλόσ 
τουσ και προεξάρχων του χοροφ δεν προζρχεται από πουκενά αλλοφ· μόνο που 
αυτοί απομακρφνκθκαν από τουσ Λουδαίουσ.  
Ασ παραλείψουμε λοιπόν όλεσ τισ διαψεφςεισ ςχετικά με τον δάςκαλό τουσ και ασ 
κεωριςουμε ότι ιταν ςτ' αλικεια ζνασ άγγελοσ. Πμωσ τι από τα δυο ςυνζβθ, ιρκε 
πρϊτοσ και μόνοσ ι υπιρξαν και άλλοι πριν απ' αυτόν; Αν υποςτθρίξουν το πρϊτο, 
κα τουσ κατθγοριςουμε ότι λζνε ψζματα και αντιφάςκουν. Γιατί οι ίδιοι λζνε πωσ 
πολλζσ φορζσ ζχουν ζρκει και άλλοι, και μάλιςτα μαηεμζνοι, καμιά εξθνταριά ι 
εβδομιντα. Και ότι αυτοί ζγιναν κακοί και τιμωρικθκαν να είναι ςιδθροδζςμιοι μεσ 
ςτθ γθ, και ότι οι κερμζσ πθγζσ είναι τα δάκρυα τουσ. Λζνε μάλιςτα ότι και ςτον 
τάφο του ιρκε ζνασ άγγελοσ· άλλοι μιλοφν για ζναν, άλλοι για δφο αγγζλουσ -
αυτοφσ που αποκρίκθκαν ςτισ γυναίκεσ ότι αναςτικθκε. (Καταπϊσ φαίνεται, ο υιόσ 
του κεοφ δε μποροφςε να ανοίξει τον τάφο αλλά χρειάςτθκε άλλον για να μετα-
κινιςει τθν πζτρα). Και ακόμθ, για χάρθ τθσ Μαρίασ που ιταν ζγκυοσ ιρκε και 
μίλθςε ςτον μαραγκό ζνασ άγγελοσ, και άλλοσ ζνασ για να τουσ πει να αρπάξουν το 
βρζφοσ και να τραποφν ςε φυγι. Είναι ανάγκθ τϊρα να απαρικμιςουμε με 
ακρίβεια όλουσ όςουσ ςτάλκθκαν ςτο Μωυςι και ς' άλλουσ δικοφσ τουσ; Αν ςτάλ-
κθκαν και άλλοι, είναι φανερό ότι και ετοφτοσ (ο Λθςοφσ) ςτάλκθκε από τον ίδιο 
κεό. Και ασ δεχτοφμε πωσ αυτόσ είχε να αναγγείλει κάτι ςπουδαιότερο, που 'χε να 



κάνει με τουσ Λουδαίουσ που ζςφαλαν ι φαλκίδευαν τθν ευςζβεια ι ζκαναν 
πράγματα που δεν ιςαν ςφμφωνα με το κείο νόμο· γιατί αυτά υπαινίςςονται. Δεν 
αναφζρεται λοιπόν ωσ ο μοναδικόσ που ζχει ζρκει ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ· 
όπωσ ιςχυρίηονται ακόμθ και οι ίδιοι -που με το πρόςχθμα τθσ διδαςκαλίασ του, 
αφοφ αποςτάτθςαν από τον δθμιουργό επειδι τον κεϊρθςαν κατϊτερο κεό, 
πίςτεψαν ςε κάποιον καλφτερο, υποτίκεται, κεό και πατζρα εκείνου που ιρκε ανά-
μεςα ςτουσ ανκρϊπουσ-, και πριν από κείνον ιρκαν και κάποιοι άλλοι ςταλμζνοι 
από τον δθμιουργό.  
Οι Λουδαίοι λοιπόν και ετοφτοι εδϊ ζχουν τον ίδιο κεό. Και βζβαια, θ μεγάλθ 
Εκκλθςία το παραδζχεται ανοιχτά και δζχεται ωσ αλθκινι τθν υποτικζμενθ κοςμο-
γονία των Λουδαίων, με τισ ζξι θμζρεσ και τθν ζβδομθ, κατά τθν οποία ο κεόσ 
"ςταμάτθςε" "από τα ζργα του" και αναχϊρθςε για το παρατθρθτιριό του να 
ξεκουραςτεί. Και φυςικά, ωσ πρϊτο άνκρωπο κεωροφν τον ίδιο που πιςτεφουν οι 
Λουδαίοι, και όςον αφορά ςτουσ απογόνουσ του ιςχφει και για τουσ χριςτιανοφσ θ 
ίδια γενεαλογία. Εξιςτοροφν κι αυτοί τισ ίδιεσ εχκροπραξίεσ μεταξφ αδελφϊν, τθν 
αποδθμία ςτθν Αίγυπτο και τθν φυγι από εκεί.  
Μθ νομίςει κανείσ πωσ αγνοϊ το ότι μερικοί απ' αυτοφσ κα ςυμφωνιςουν ότι ζχουν 
τον ίδιο κεό με τουσ Λουδαίουσ ενϊ μερικοί κα πουν πωσ πιςτεφουν ςε άλλον, 
αντίπαλο του πρϊτου, και ότι από τον δικό τουσ προζρχεται ο υιόσ. Υπάρχει όμωσ 
και μια τρίτθ κατθγορία που μιλάει για κάποιουσ άλλουσ, ψυχικοφσ και πνευμα-
τικοφσ, και κάποιοι άλλοι που επαγγζλλονται ότι είναι γνωςτικοί· κάποιοι άλλοι που 
παρ' όλο που πιςτεφουν ςτον Λθςοφ κζλουν να ηουν ςφμφωνα με το νόμο των 
Λουδαίων, όπωσ ο ιουδαϊκόσ λαόσ· υπάρχουν ακόμθ και κάποιοι Συβιλλιςτζσ. Ξζρω 
και κάποιουσ Σιμωνιανοφσ που επειδι τιμοφν τθν Ελζνθ ωσ δάςκαλο Ζλενο, ονομά-
ηονται Ελενιανοί. Γνωρίηω και τουσ Μαρκελιανοφσ που πιραν τ' όνομα από τθν 
Μαρκελίνα, τουσ Αρποκρατιανοφσ από τθν Σαλϊμθ, κάτι άλλουσ από τθν Μαριάμμθ 
και τθ Μάρκα και κάποιουσ Μαρκιωνιςτζσ που ζχουν αρχθγό τουσ το Μαρκίωνα. 
Κακζνασ ζχει και το δικό του δάςκαλο και κεό, κι όλοι τουσ περιπλανιοφνται και 
κυλιοφνται μεσ ςτο βακφ ςκοτάδι, πολφ πιο χυδαία από τουσ κιαςϊτεσ του Αντίνου 
ςτθν Αίγυπτο· και ακόμα, βρίηονται μεταξφ τουσ με το χειρότερο τρόπο, και ςτα 
κρυφά και ςτα φανερά· και δεν είναι διατεκειμζνοι να κάνουν τθν παραμικρι 
υποχϊρθςθ για χάρθ τθσ ομόνοιασ, γιατί μιςοφν απόλυτα ο ζνασ τον άλλο. Είναι και 
κάποιεσ που λζγονται Σειρινεσ, που αποχωροφν χορεφοντασ και πλανεφουν τον 
κόςμο, και υποχρεϊνουν όςουσ τισ ακολουκοφν, ςτθ κζςθ των κεφαλιϊν τουσ να 
βάλουν κεφάλια γουρουνιϊν.  
Απ' όλουσ όμωσ αυτοφσ, που τουσ χωρίηουν τζτοιεσ διαφωνίεσ και ςτουσ μεταξφ 
τουσ καυγάδεσ βρίηονται με τον πιο αιςχρό τρόπο, ακοφω να προφζρεται το "για 
μζνα ςταυρϊκθκε ο κόςμοσ και εγϊ για τον κόςμο". Ρϊσ γίνεται να λζνε οι 
Χριςτιανοί, που με τα λόγια διζςχιςαν τθ κάλαςςα, ότι ξζρουν περιςςότερα πράγ-
ματα απ' ό,τι οι Λουδαίοι; Ασ είναι· παρ' όλο που δεν ζχουν καμιά δικαιοδοςία ςτο 
δόγμα, κα εξετάςουμε τα λεγόμενα τουσ· πρϊτα όμωσ κα πρζπει να μιλιςουμε για 
τισ ιδζεσ εκείνεσ που χωρίσ να τισ ζχουν αφομοιϊςει, μεσ ςτθν άγνοια τουσ τισ 
πλαςτογραφοφν, μιλϊντασ παράτολμα και χωρίσ καμιά λεπτότθτα για πράγματα 
που δεν γνωρίηουν. Γιατί αν ςυγκρίνουμε τα όςα καλά ζχουν πει κατά καιροφσ οι 
χριςτιανοί με τα λόγια των φιλοςόφων, κα δοφμε ότι οι φιλόςοφοι τα ζχουν πει 
καλφτερα και με μεγαλφτερθ κακαρότθτα.  
 



Η παραχάραξη τησ ελληνικήσ φιλοςοφίασ από τουσ χριςτιανοφσ  
 
Οι Ζλλθνεσ, χωρίσ εντάςεισ και φωνζσ, χωρίσ να επαγγζλλονται ότι κθρφττουν τον 
λόγο του κεοφ ι του υιοφ του, ζχουν μιλιςει γι' αυτά καλφτερα. Αρχαίοι λοιπόν 
άνδρεσ και ςοφοί φανζρωςαν κάποια πράγματα για όςουσ είναι ικανοί να τα 
καταλάβουν μάλιςτα, ακόμα και ο Ρλάτων του Αρίςτωνα, ςε κάποια επιςτολι του 
εξθγοφςε τα ςχετικά με το Ρρϊτο Αγακό· ζλεγε ότι το Ρρϊτο Αγακό "δεν γίνεται να 
εκφραςτεί με λόγια" αλλά γεννιζται "με τθν πολλι ςυναναςτροφι ", και "ξαφνικά, 
ςαν φωτιά που φουντϊνει απότομα, ανάβει φωσ μεσ ςτθν ψυχι ". Λζει ακόμθ: "Και 
αν μου φαινόταν ότι μποροφν να εκφραςτοφν με λόγια και να γραφοφν με επάρκεια 
προσ χριςθ των πολλϊν, τι καλφτερο κα μποροφςαμε να κάνουμε ςτθ ηωι μασ από 
το να τα γράψουμε και να φζρουμε τθν φφςθ (του Ρρϊτου Αγακοφ) ςτο φωσ, προσ 
μεγάλο όφελοσ των ανκρϊπων;". Άλλοι πλατωνικοί λόγοι αποκαλφπτουν ότι "λίγοι 
άνκρωποι" ζχουν γνϊςθ του Αγακοφ, διότι οι πολλοί, γεμάτοι "άδικθ περιφρόνθςθ" 
και "αλαηονικι και νωκρι ελπίδα", επειδι τάχα κατζχουν "κάποια ςπουδαία πράγ-
ματα" τα κεωροφν αλθκινά. Πμωσ ο Ρλάτωνασ, που τα ζχει πει αυτά από παλιά, δεν 
το ρίχνει ςτισ τερατολογίεσ οφτε βουλϊνει το ςτόμα όποιου κζλει να ζχει άποψθ 
πάνω ςτα όςα τζλοσ πάντων κθρφςςει ο ίδιοσ, οφτε μασ προςτάηει να πιςτζψουμε 
ότι τζτοιοσ είναι ο κεόσ και τζτοιο γιο ζχει και ότι ο γιοσ "κατζβθκε ςτθ γθ και μου 
μίλθςε".  
Λζει: "Κι ακόμα περιςςότερα μου 'ρκε ςτο νου να πω γι' αυτά, και λζγοντασ τα, ίςωσ 
κάτι από αυτά για τα οποία μιλάω κα μποροφςε να γίνει πιο ξεκάκαρο. Γιατί 
υπάρχει κάποιοσ αλθκισ λόγοσ που ςτζκεται αντίκρυ ς' αυτόν που τολμά να γράψει 
γι' αυτά, και που τον ζχω αναφζρει πολλζσ φορζσ ςτο παρελκόν, αλλά φαίνεται πωσ 
και τϊρα κα πρζπει να τον πω για άλλθ μια φορά. Σε κακζνα από τα όντα υπάρχουν 
τρία πράγματα που κάνουν τθν γνϊςθ του εφικτι· θ δε γνϊςθ του (θ επιςτιμθ) 
είναι το τζταρτο· και ωσ πζμπτο πρζπει να κζςουμε αυτό που είναι πράγματι 
γνωςτό και αλθκζσ. Το ζνα είναι βζβαια το όνομα, το δεφτερο ο λόγοσ, το τρίτο θ 
μορφι, το τζταρτο θ επιςτιμθ". Βλζπετε λοιπόν ότι ο Ρλάτωνασ, ναι μεν διαβε-
βαιϊνει ότι ο κεόσ δεν είναι "ρθτόσ", για να μθ φτάςει όμωσ ςε κζςεισ που δεν κα 
μπορεί κανείσ να ελζγξει, υποςτθρίηει αυτι τθ δυςχζρεια με επιχειριματα. Γιατί κα 
μποροφςε, ακόμα και το μθδζν να είναι "ρθτό". Ο Ρλάτων δεν κομπάηει οφτε 
ψεφδεται, ότι δικεν βρικε κάτι καινοφριο ι ότι κατζβθκε από τον ουρανό για να 
κθρφξει, αλλά ομολογεί από ποφ προζρχονται αυτά που λζει. Ενϊ οι χριςτιανοί λζνε 
ς' όποιον τουσ πλθςιάηει, "πρϊτα πίςτεψε ότι αυτόσ που ςου παρουςιάηω είναι γιοσ 
του κεοφ, και ασ είναι δεμζνοσ με τον πιο ατιμωτικό τρόπο ι τιμωρθμζνοσ τόςο 
επονείδιςτα, και ασ κυλιόταν μζχρι χτεσ και προχτζσ μπροςτά ςτα μάτια όλων ςε 
ςθμείο να γίνει ρεηίλι των ςκυλιϊν".  
Άμα είναι ζτςι, ετοφτοι να μασ παρουςιάηουν αυτόν και άλλοι κάποιον άλλον, και 
όλοι τουσ να λζνε με το πρϊτο, "πίςτεψε αν κζλεισ να ςωκείσ, αλλιϊσ δίνε του", 
τότε ζνασ που κζλει πραγματικά να ςωκεί, τι πρζπει να κάνει; Να ρίξει ηάρια για να 
βρει προσ τα ποφ κα ςτραφεί και με τίνοσ το μζροσ κα πάει;  
Λςχυρίηονται ότι θ ςοφία των ανκρϊπων είναι αφροςφνθ για τον κεό. Τθν αιτία γι 
αυτό τθν είπαμε και προθγουμζνωσ -επιδιϊκουν με τον τρόπο αυτό να προςελκφ-
ςουν μόνο τουσ αμόρφωτουσ και τουσ θλίκιουσ. Αλλά ακόμα και αυτι τθν ιδζα τθν 
πιραν από τουσ Ζλλθνεσ ςοφοφσ και τθ διαμόρφωςαν όπωσ ικελαν. Γιατί οι 
Ζλλθνεσ είπαν ότι άλλθ είναι θ ανκρϊπινθ ςοφία και άλλθ θ κεία. Και παρακζτω τα 



λεγόμενα του Θράκλειτου: "Οι τρόποι των ανκρϊπων δεν ορίηονται από τθ λογικι 
κρίςθ, ςε αντίκεςθ με τουσ τρόπουσ των κεϊν"· και: "ο ανόθτοσ άνκρωποσ άκουςε 
το κεό, όπωσ ακοφει το παιδί τον άντρα". Και από τθν απολογία του Σωκράτθ, 
γραμμζνθ από τον Ρλάτωνα, παρακζτω τα εξισ: "Θ αιτία που ζβγαλα τζτοια φιμθ, 
ω Ακθναίοι, δεν ιταν άλλθ από τθν ςοφία. Ροια ςοφία όμωσ; Αυτιν που είναι ίςωσ 
ανκρϊπινθ ςοφία. Γιατί πραγματικά κινδυνεφω, με τζτοια ςοφία να είμαι ςοφόσ". 
Είναι λοιπόν ολωςδιόλου αςτοιχείωτοι και δουλοπρεπείσ και αμακείσ όςοι δεν 
ζχουν μορφωκεί με τισ διδαςκαλίεσ των Ελλινων -και οι χριςτιανοί δεν είναι παρά 
απατεϊνεσ που παίρνουν δρόμο όταν ζχουν να κάνουν με ανκρϊπουσ ευφυείσ που 
δφςκολα εξαπατϊνται, ενϊ καταπιάνονται με ηιλο με τουσ αμόρφωτουσ.  
Ακόμθ, πιςτεφω ότι θ ταπεινοφροςφνθ είναι παρανόθςθ των λόγων του Ρλάτωνα, 
που λζει κάπου ςτουσ Νόμουσ: "Ράντωσ ο κεόσ, όπωσ λζει και θ παράδοςθ, ελζγχει 
τθν αρχι τθν μζςθ και το τζλοσ όλων των όντων, και προχωρεί ςε ευκεία, ςφμφωνα 
με τθν φφςθ. Και πάντα τον ακολουκεί θ δικαιοςφνθ που τιμωρεί αυτοφσ που 
ςτεροφνται τον κείο νόμο και τθ δικαιοςφνθ τθν ακολουκεί από κοντά, ταπεινόσ και 
κόςμιοσ, αυτόσ που κα κερδίςει τθν ευτυχία". Ενϊ αυτόσ που ςκζφτεται με τρόπο 
ταπεινό, εξευτελίηεται άςχθμα και ντροπιαςτικά, ριγμζνοσ ςτα γόνατα και με το 
μοφτρο κατεβαςμζνο, ντυμζνοσ με ροφχο ηθτιανιάσ και γεμίηοντασ ςκόνθ.  
Θ εναντίον των πλουςίων κρίςθ του Λθςοφ, που είπε, "πιο εφκολο είναι να περάςει 
καμιλα από τρφπα βελόνασ παρά πλοφςιοσ ςτθν βαςιλεία του κεοφ" , ειπϊκθκε 
ακριβϊσ από τον Ρλάτωνα. Ο Λθςοφσ παρζφκειρε τα λόγια του Ρλάτωνα, που είπε, 
"είναι αδφνατο να είναι κανείσ εξαιρετικά αγακόσ και εξαιρετικά πλοφςιοσ". (Λζει 
ακόμθ ο Ρλάτων : ) ότι "όλα γυρίηουν γφρω από το βαςιλζα των πάντων και όλα 
υπάρχουν γι' αυτόν, και κείνοσ είναι θ αιτία όλων των ωραίων πραγμάτων και είναι 
δεφτεροσ για τα δεφτερα (δευτερεφοντα) και τρίτοσ για τα τριτεφοντα. Θ ανκρϊπινθ 
ψυχι λοιπόν επικυμεί να μάκει τι είναι όλα αυτά και ςτρζφεται να κοιτάξει τα 
πράγματα με τα οποία ςυγγενεφει και από τα οποία κανζνα δεν είναι τζλειο. Ενϊ 
τίποτα από αυτά που ζχουν να κάνουν με τον βαςιλιά, για τα οποία και μίλθςα, δεν 
είναι ατελζσ".  
Κάποιοι χριςτιανοί, ζχοντασ παρανοιςει τουσ λόγουσ του Ρλάτωνα, καυχϊνται για 
τον υπερουράνιο κεό και τον τοποκετοφν πάνω από τον ουρανό των Λουδαίων.  
Ο Ρλάτων όμωσ λζει: "Τον υπερουράνιο τόπο δεν τον φμνθςε ποτζ μζχρι τϊρα 
κάποιοσ ποιθτισ οφτε πρόκειται να τον υμνιςει όπωσ του αξίηει", και "θ δίχωσ 
χρϊμα και ςχιμα ουςία, που είναι αδφνατο να ψθλαφθκεί, είναι ορατι μόνο ςτο 
νου, τον κυβερνιτθ τθσ ψυχισ, και εκεί κατοικεί, ςτον τόπο εκείνο που τον περιβάλ-
λει το αλθκινό γζνοσ τθσ επιςτιμθσ".  
Οι χριςτιανοί ελπίηουν ότι φςτερα από τα επίγεια βάςανα κα φτάςουν ςτα πζρατα 
των ουρανϊν, πιςτεφοντασ ότι υπάρχουν επτά ουρανοί. *...+ Σφμφωνα με τον 
Ρλάτωνα, θ ψυχι ακολουκεί το δρόμο των πλανθτϊν. Αυτά υπαινίςςονται και οι 
λόγοι των Ρερςϊν και θ τελετι του Μίκρα που γίνεται ςτθ χϊρα τουσ. Γιατί υπάρχει 
ς' αυτιν το ςφμβολο των δφο κφκλων του ουρανοφ -του κφκλου των απλανϊν και 
του κφκλου των πλανθτϊν αλλά κι ζνα διάγραμμα τθσ διάβαςθσ τθσ ψυχισ μζςα 
από αυτοφσ: Μια κλίμακα με επτά πφλεσ και πάνω απ' αυτιν υπάρχει μια όγδοθ 
πφλθ. Θ πρϊτθ πφλθ είναι από μόλυβδο, θ δεφτερθ από καςςίτερο, θ τρίτθ χάλκινθ, 
θ τζταρτθ ςιδερζνια, θ πζμπτθ από κράμα μετάλλων, θ ζκτθ από άργυρο και θ 
ζβδομθ είναι χρυςι. Θ πρϊτθ είναι, λζνε, του Κρόνου, δικαιολογϊντασ με το μόλυ-
βδο τθ βραδφτθτα του άςτρου, θ δεφτερθ τθσ Αφροδίτθσ, παραβάλλοντασ τθ λάμψθ 



και τθν ευκαμψία του καςςίτερου με τθ κεά, θ τρίτθ που 'ναι ςτερει και δουλεμζνθ 
με χαλκό, του Δία· θ τζταρτθ του Ερμι που 'ναι καρτερικόσ ς' όλεσ τισ δουλειζσ και 
καταγίνεται με τα χριματα ( και επειδι το ςίδερο κζλει πολλι δουλειά και 
κατεργαςία )· θ πζμπτθ του Άρθ, επειδι φτιαγμζνθ κακϊσ είναι από κράμα, είναι 
περίπλοκθ και χωρίσ ομαλότθτα· θ ζκτθ, θ αργυρι, τθσ Σελινθσ, κι θ ζβδομθ, θ 
χρυςι, του Ιλιου -οι δυο τελευταίεσ παίρνουν από τα χρϊματα τθσ Σελινθσ και του 
Ιλιου. Κα μποροφςε κανείσ, αν ικελε, να βάλει πλάι-πλάι τα περςικά και τα 
χριςτιανικά και να βρει τισ διαφορζσ. Ζχω δει ζνα (χριςτιανικό) διάγραμμα, με δζκα 
κφκλουσ ξεχωριςτοφσ, που ςυνδζονταν από ζνα μεγαλφτερο κφκλο που, όπωσ 
ζγραφε, ιταν θ ψυχι των όλων και ονομαηόταν "Λεβιάκαν". Το διάγραμμα χωριηό-
ταν ςτθ μζςθ από μια παχιά μαφρθ γραμμι, κι αυτι ιταν, λζει, θ Γζενα ι αλλιϊσ 
Τάρταροσ. Μιλοφν και για μια ςφραγίδα, τθν οποία ζκεςε ο επονομαηόμενοσ 
πατζρασ, ενϊ αυτόσ που ςφραγίςτθκε ονομάηεται υιόσ και αποκρίνεται: "Χρίςτθκα 
με χρίςμα λευκό από το ξφλο τθσ ηωισ ". Τα ίδια λόγια προφζρουν και οι επτά 
άγγελοι που παραδίδουν τθν ςφραγίδα και ςτζκονται κι από τισ δυο πλευρζσ τθσ 
ψυχισ που εγκαταλείπει το ςϊμα όταν κάποιοσ πεκαίνει· και οι μεν ονομάηονται 
άγγελοι του φωτόσ ενϊ οι άλλοι ονομάηονται αρχοντικοί. Ο αρχθγόσ των "αρχοντι-
κϊν" αποκαλείται καταραμζνοσ κεόσ. Και υπάρχουν κάποιοι που "καταραμζνο κεό" 
λζνε τον κεό των Λουδαίων που ρίχνει βροχι και βροντζσ και είναι ο δθμιουργόσ 
αυτοφ του κόςμου -δθλαδι ο κεόσ τθσ κατά Μωυςι κοςμογονίασ. Και είναι, λζνε, 
άξιοσ κατάρασ ετοφτοσ ο κεόσ, επειδι και αυτόσ είχε καταραςτεί το φίδι που 
φανζρωςε ςτουσ πρϊτουσ ανκρϊπουσ τθν γνϊςθ του καλοφ και του κακοφ!  
Τι πιο θλίκιο ι πιο παράφορο από αυτιν τθν αναίςκθτθ ςοφία! Ροφ ακριβϊσ 
ζςφαλε δθλαδι ο νομοκζτθσ των Εβραίων; Και πϊσ δζχεςαι τότε τθν κοςμογονία 
του ωσ αλλθγορία που τα περικλείει όλα; Επαινείσ χωρίσ να το πιςτεφεισ, ω 
αςεβζςτατε, τον δθμιουργό του κόςμου, αυτόν που υπόςχεται ςτουσ Εβραίουσ τα 
πάντα, που ανιγγειλε ότι κα απλϊςει το γζνοσ τουσ μζχρι τα πζρατα τθσ γθσ και κ' 
αναςτιςει τουσ νεκροφσ με τθν ίδια τουσ τθ ςάρκα και το αίμα, αυτόν που εμπνζει 
τουσ προφιτεσ -και από τθν άλλθ πασ και τον κακολογείσ; Βζβαια, όταν ςε ηορίηουν 
οι Εβραίοι, ομολογείσ ότι λατρεφεισ τον ίδιο κεό μ αυτοφσ. Και όταν βλζπεισ ότι ο 
δάςκαλόσ ςου ο Λθςοφσ και ο δάςκαλοσ των Λουδαίων ο Μωυςισ κζτουν αντιμαχό-
μενουσ νόμουσ, ψάχνεισ να βρεισ άλλον κεό ςτθν κζςθ του πατζρα.  
Για να επανζλκουμε τϊρα ςτουσ επτά άρχοντεσ αγγζλουσ: Ο πρϊτοσ παριςτάνεται 
με τθ μορφι λιονταριοφ, ο δεφτεροσ είναι ταφροσ, ο τρίτοσ κάποιο φρικιαςτικό αμ-
φίβιο που ςφυρίηει, ο τζταρτοσ ζχει μορφι αετοφ, ο πζμπτοσ πρόςωπο αρκοφδασ, ο 
ζκτοσ κεφάλι ςκφλου, και ο ζβδομοσ γαϊδάρου και ονομάηεται Καφαβαϊκ ι Ονοιλ. 
Οι χριςτιανοί προςκζτουν και άλλα, μιλοφν για λόγια προφθτϊν και για κφκλουσ επί 
κφκλων, και για εκπόρευςθ τθσ επίγειασ εκκλθςίασ και τθσ περιτομισ και για 
δφναμθ που ρζει από κάποια ρουνικι παρκζνο και για ηϊςα ψυχι και ζναν ουρανό 
που ςφάηεται για να ηιςει και μια γθ που ςφάηεται με μαχαίρι και για πολλοφσ που 
ςφάηονται κι αυτοί για να ηιςουν, και για τον κάνατο που κα πάψει να υπάρχει 
ςτον κόςμο όταν πεκάνει θ αμαρτία του κόςμου, και για μια κάκοδο δφςκολθ και 
για πφλεσ που ανοίγουν αυτόματα.  
Και ς' όλα αυτά, παντοφ ανακατεφουν και το ξφλο τθσ ηωισ και τθν ανάςταςθ τθσ 
ςάρκασ από το ξφλο -φαντάηομαι γιατί ο δάςκαλόσ τουσ καρφϊκθκε πάνω ςε 
ςταυρό και γιατί ιταν μαραγκόσ ςτο επάγγελμα. Αν τφχαινε δθλαδι να τον είχαν 
ρίξει από κανζνα γκρεμό ι να τον είχαν ςπρϊξει ςε βάρακρο ι να τον είχαν πνίξει 



ςτθν κρεμάλα, και αν τφχαινε ακόμα να ιταν δερματάσ ι ςιδεράσ ι λικοξόοσ ςτο 
επάγγελμα, τότε κα υπιρχε πάνω από τα ουράνια ο γκρεμόσ τθσ ηωισ ι το βάρακρο 
τθσ ανάςταςθσ ι το ςχοινί τθσ ακαναςίασ ι ο λίκοσ τθσ ευτυχίασ ι το ςίδερο τθσ 
αγάπθσ ι το άγιο δζρμα. Ροια γριά δεν κα ντρεπόταν να ψικυρίςει τζτοια πράγματα 
για να νανουρίςει με παραμφκια ζνα παιδί;  
Και δεν είναι λιγότερο παράδοξο το παρακάτω: Κάποια πράγματα είναι, λζνε 
αναγεγραμμζνα ανάμεςα ςτουσ δφο ανϊτερουσ υπερουράνιουσ κφκλουσ, μεταξφ 
των οποίων και το ότι ο μεγαλφτεροσ και ο μικρότεροσ κφκλοσ είναι "του υιοφ και 
του πατζρα".  
Ππωσ οι αγφρτεσ που χρθςιμοποιοφν μαγικά τεχνάςματα και απάτεσ και φωνάηουν 
βαρβαρικά ονόματα κεϊν -και ςαν εκείνουσ που ξεφουρνίηουν τερατολογίεσ ςε 
όςουσ ζχουν τθν τάςθ να υποκφπτουν ς' αυτζσ-, ζτςι και οι χριςτιανοί: Τα ίδια 
κάνουν ςτουσ ανκρϊπουσ που δεν ξζρουν ότι άλλα ονόματα ζχουν πάρει οι κεοί 
από τουσ Ζλλθνεσ και άλλα, λόγου χάρθ, από τουσ Σκφκεσ, που όπωσ λζει και ο 
Θρόδοτοσ, τον Απόλλωνα τον λζνε Γογγόςυρο, τον Ροςειδϊνα Καγιμάςαδα, τθν 
Αφροδίτθ Αργίμπαςα και τθν Εςτία Ταβιτί.  
Είναι ανάγκθ τϊρα να αναφερκϊ λεπτομερειακά ς' όλουσ όςουσ ζχουν να μασ 
παρουςιάςουν εξαγνιςμοφσ ι λυτρωτικά άςματα ι ξόρκια ι κρότουσ ι δαιμονικά 
ςχιματα και κάκε είδουσ αντίδοτα είτε από αρικμοφσ είτε από λίκουσ ι εςκιτεσ ι 
φυτά ι ρίηεσ ; Ζχω δει πάντωσ χριςτιανοφσ ιερείσ να κρατοφν βιβλία βαρβαρικά, 
γεμάτα ονομαςίεσ δαιμόνων και μαγγανείεσ. Πλα τοφτα είναι για κακό· τίποτα το 
ωφζλιμο δεν υπόςχονται οι άνκρωποι αυτοί. Ζνασ Αιγφπτιοσ μουςικόσ ονόματι 
Διόνυςοσ, μια εποχι που κάναμε παρζα, μιλϊντασ για τθ μαγεία, μου είπε ότι αυτι 
μπορεί να ζχει επίδραςθ πάνω ςτουσ αμόρφωτουσ και τουσ θκικά διεφκαρμζνουσ, 
ενϊ τουσ φιλοςοφθμζνουσ ανκρϊπουσ δεν ζχει τθν δφναμθ να τουσ αγγίξει γιατί 
φροντίηουν ϊςτε ο τρόποσ ηωισ τουσ να είναι πνευματικά υγιισ. Οι χριςτιανοί, 
κολυμπϊντασ μζςα ςε μζγιςτθ αμάκεια και μθ μπορϊντασ να ςυλλάβουν τα κεία 
αινίγματα, κοντά ςτα άλλα είχαν τθν αςζβεια να καταςκευάςουν κάποιον αντίπαλο 
του κεοφ, που τον ονομάηουν Διάβολο ι Σατανά ςτα εβραϊκά. Είναι βζβαια λογικι 
ολωςδιόλου ανκρϊπινθ και κνθτι και κακόλου ςυγχωρθτζα, το να ιςχυρίηεςαι ότι ο 
μζγιςτοσ κεόσ, παρ' όλο που κζλει ςε κάτι να ωφελιςει τουσ ανκρϊπουσ, δεν 
μπορεί επειδι του κάνει αντίπραξθ ο αντίπαλοσ. Και ωσ εκ τοφτου ο γιοσ του κεοφ 
νικιζται από τον διάβολο κι υποφζροντασ από δαφτον. Διδάςκει και εμάσ να περι-
φρονοφμε τα μαρτφρια που μασ προκαλεί ο διάβολοσ, και επί πλζον μασ προειδο-
ποιεί ότι ο Σατανάσ εμφανιηόμενοσ και αυτόσ με τον ίδιο τρόπο κα παρουςιάςει 
μεγάλα και καυμαςτά ζργα, ςφετεριηόμενοσ τθ δόξα του κεοφ. Τα ζργα αυτά δεν κα 
πρζπει, λζει, να παραπλανιςουν όςουσ ζχουν τθν προδιάκεςθ να παραςυρκοφν, 
παρά κα πρζπει μόνο ς' εκείνον να πιςτεφουν και ςε κανζναν άλλον. Αυτά, ολο-
φάνερα, είναι λόγια ανκρϊπου απατεϊνα που εργάηεται για το  
προςωπικό του όφελοσ και παίρνει τα μζτρα του ενάντια ςτουσ διαφωνοφντεσ και 
ς' αυτοφσ που πάνε να του φάνε τθ δουλειά.  
Οι αρχαίοι μίλθςαν αινιγματικά για κάποιον κεϊκό πόλεμο, ο Θράκλειτοσ μάλιςτα 
είπε τα εξισ: "Ρρζπει να ξζρουμε ότι ο πόλεμοσ μασ ςυνζχει όλουσ, ότι θ δικαιοςφνθ 
είναι ζριδα, και ότι όλα με τθν ζριδα γεννιοφνται και χάνονται". Και ο Φερεκφδθσ 
που ιταν πολφ παλιότεροσ από τον Θράκλειτο, καταςκεφαςε ζνα μφκο όπου 
αντιπαρατάχκθκαν δυο αντίπαλεσ ςτρατιζσ, και ςτθν μία ζβαλε αρχθγό τον Κρόνο 
ενϊ ςτθν άλλθ τον Οφιονζα και εξιςτόρθςε τισ προκλιςεισ και τισ ςυμπλοκζσ τουσ, 



κακϊσ και το ότι ζκαναν τθ ςυμφωνία, όποια από τισ δυο ζπεφτε μζςα ςτον Ωγθνό 
κα ιταν θ θττθμζνθ ενϊ θ άλλθ, θ νικιτρια κα κζρδιηε τον ουρανό. Ζτςι κζλει ο 
μφκοσ και τα ςχετικά με τισ μυςτικζσ ιςτορίεσ των Τιτάνων και των Γιγάντων που 
μάχονταν ενάντια ςτουσ κεοφσ, αλλά και των Αιγυπτίων θ μυκολογία που μιλάει για 
τον Τυφϊνα, τον Ώρο και τον Πςιρι. Πλα αυτά όμωσ δεν μοιάηουν με τθν υπόκεςθ 
του διαβολικοφ κεοφ ι ( πράγμα αλθκοφανζςτερο ) του απατεϊνα ανκρϊπου που 
ζχει αντίκετθ γνϊμθ. Κι ο Πμθροσ ακόμα, λίγο πολφ τα ίδια υπαινίςςεται με τον 
Θράκλειτο και τον Φερεκφδθ και όςουσ μιλοφν για Τιτάνεσ και Γίγαντεσ, όταν βάηει 
τον Ιφαιςτο να λζει ςτθν Ιρα: "Και τθν άλλθ φορά που πιγα να πάρω το μζροσ ςου 
μ' ζπιαςε από το πόδι και με πζταξε από τθν κεϊκι κατοικία " και τον Δία να λζει 
ςτθν Ιρα τα παρακάτω : "Αλικεια δεν κυμάςαι, που κρεμόςουνα από ψθλά κι είχεσ 
ςτα πόδια δυο αμόνια και γφρω από τα χζρια δεςμά χρυςά που 'ταν αδφνατο να 
ςπάςεισ; και κρεμόςουν ςτον αικζρα και ςτα ςφννεφα. Τι και αν ςε λυπικθκαν οι 
κεοί μακριά από τον Πλυμπο, να ςε λφςουν δεν μπόρεςαν ςαν ιρκαν κοντά ςου και 
τον άρπαξα και τον πζταξα από το κατϊφλι κι ζπεςε αδφναμοσ πάνω ςτθ γθ".  
Οι λόγοι του Δία προσ τθν Ιρα είναι λόγοι του κεοφ προσ τθν φλθ. Κι οι λόγοι προσ 
τθν φλθ μάσ αφινουν να καταλάβουμε ότι ο κεόσ, κεωρϊντασ ότι προθγουμζνωσ θ 
φλθ βριςκόταν ςε αταξία, τθν ζνωςε και τθν προίκιςε με κάποιεσ ςυμμετρίεσ. Και τισ 
κεότθτεσ που τθν περιτριγφριηαν, όςεσ ιταν κραςείσ, τισ πζταξε μακριά τιμωρϊντασ 
τεσ με τον τρόπο αυτό. Ζτςι αντιλαμβανόμενοσ τα ομθρικά ζπθ ο Φερεκφδθσ είπε: 
"Κάτω από κείνθ τθν περιοχι είναι θ περιοχι του Ταρτάρου. Τθν φυλάγουν οι 
κυγατζρεσ του Βορζα, οι Άρπυιεσ και θ Κφελλα, και εκεί ξαποςτζλνει ο Δίασ όποιον 
κεό αποκραςυνκεί". Οι ίδιεσ ιδζεσ εκφράηονται και με τον πζπλο που τυλίγει τθν 
Ακθνά και που όλοι τον βλζπουν όταν γίνεται θ πομπι των Ρανακθναίων. 
Συμβολίηει το ότι κάποια αγνι κεά που δεν γεννικθκε από μθτζρα επιβάλλει τθν 
ιςχφ τθσ πάνω ςτουσ αυτόχκονεσ κεοφσ που αποκραςφνκθκαν. Τζτοια νοιματα 
ζχουν οι μφκοι των Ελλινων ενϊ ot χριςτιανικοί, που μασ λζνε ότι ο γιοσ του κεοφ 
τιμωρείται από τον διάβολο και μασ δαςκαλεφουν να είμαςτε καρτερικοί όταν μασ 
ςυμβαίνει το ίδιο, είναι ολωςδιόλου για γζλια. Εγϊ νομίηω πωσ ο γιοσ του κεοφ κα 
πρεπε τον διάβολο να τιμωριςει κι όχι να φοβερίηει τουσ ανκρϊπουσ που ζπεςαν 
κφματα τθσ απάτθσ του διαβόλου. Πςο για το πϊσ τουσ ιρκε ςτο μυαλό να 
ονομάςουν κάποιον γιο του κεοφ, το ξεκακαρίηω και αυτό. Κάποιοι αρχαίοι, 
κεωρϊντασ ότι τον κόςμο αυτόν τον ζπλαςε ο κεόσ, ονόμαςαν τον κόςμο παιδί του 
κεοφ και "παλικάρι" του. Είναι λοιπόν ζνα και το αυτό ο κόςμοσ με το "παιδί" εκείνο 
του κεοφ. Φυςικά θ ( χριςτιανικι ) κοςμογονία και θ αφιγθςθ για τθν γζννθςθ του 
ανκρϊπου που πλάςτθκε "κατ' εικόνα του κεοφ", είναι ό,τι πιο ανόθτο. Και δεν 
καταλαβαίνω οφτε τον "παράδειςο" που φφτεψε ο κεόσ οφτε τθν προθγοφμενθ ηωι 
του ανκρϊπου μζςα ς' αυτόν οφτε το πϊσ άλλαξε θ ηωι όταν ο άνκρωποσ 
εξορίςτθκε εξαιτίασ τθσ αμαρτίασ κι ζηθςε μακριά από τον "παράδειςο τθσ τρυφισ". 
Χωρίσ να ζχει καταλάβει τίποτα ο Μωυςισ ζκατςε και τα "γράψε όλα αυτά, με τον 
ίδιο τρόπο που οι αρχαίοι κωμωδοί ζγραφαν για τθν πλάκα τουσ, "ο Ρροίτοσ 
παντρεφτθκε τον Βελερεφόντθ ενϊ ο Ριγαςοσ ιταν από τθν Αρκαδία". Οι προφιτεσ 
που μασ άφθςαν ςυγγράμματα και ο Μωυςισ, μθ ζχοντασ ιδζα για τθ φφςθ του 
ανκρϊπου και του ςφμπαντοσ, ςυνζκεςαν ζνα απφκμενο παραμιλθτό: Μασ μιλοφν 
για "θμζρεσ" -που διαδζχονταν θ μία τθν άλλθ πριν ακόμα υπάρξει φωσ και 
ουρανόσ, ιλιοσ, ςελινθ και άςτρα. Μιπωσ ο δθμιουργόσ χρειάςτθκε εκεί πάνω το 
φωσ, όπωσ ο άνκρωποσ που ανάβει το λυχνάρι του παίρνοντασ από του γείτονα; Και 



αν όλα αυτά ιςαν ζργα του καταραμζνου κεοφ που 'ναι αντίπαλοσ του μεγάλου 
κεοφ, και ζγιναν παρά τθ κζλθςθ του τελευταίου, τότε γιατί αυτόσ να του δανείςει 
το φωσ;  
Εγϊ αυτι τθ ςτιγμι δεν πρόκειται να κάνω λόγο για τθ γζνεςθ του κόςμου και τθ 
φκορά του, οφτε για το αν δεν ζχει αρχι και είναι άφκαρτοσ ι ζχει μεν αρχι αλλά 
πάλι είναι άφκαρτοσ ι το αντίςτροφο. Δεν δζχομαι όμωσ ότι το πνεφμα του κεοφ 
(μετά τθ δθμιουργία) κατζβθκε, όπωσ ιςχυρίηονται, ςτθ γθ και ιταν ςαν να βρζκθκε 
ςε εχκρικό περιβάλλον. Και ότι επειδι ο άλλοσ κεόσ, ο δθμιουργόσ, με τθν ανοχι 
του μεγάλου κεοφ καταςκεφαςε άςχθμα κάποια πράγματα και ενάντια ςτο πνεφμα 
του τελευταίου, πρζπει αυτά να καταςτραφοφν. Κάπου άκουςαν ότι ο μζγασ κεόσ, 
ενϊ είχε δϊςει το πνεφμα του ςτον άλλο, ςτο δθμιουργό, τϊρα το ηθτάει πίςω. 
Ροιοσ κεόσ δίνει κάτι για να ηθτιςει να του επιςτραφεί; Ηθτάει μόνο όποιοσ ζχει 
ανάγκθ· ο κεόσ όμωσ δεν ζχει ανάγκθ από τίποτα. Κι όταν δάνειηε, δεν ιξερε ότι 
δανείηει ςε κάποιον που ιταν κακόσ; Γιατί ανζχεται να του κάνει αντίπραξθ κάποιοσ 
φαφλοσ δθμιουργόσ; Γιατί ςτζλνει κρυφά και καταςτρζφει τα δθμιουργιματά του; 
Γιατί επιβάλλεται κρυφίωσ και παραπλανά και εξαπατά; Και γιατί τουσ καταδικα-
ςμζνουσ ι καταραμζνουσ, όπωσ λζτε, τουσ καλεί να ανζβουν από τον Άδθ και τουσ 
απαγάγει, καρρείσ και είναι κανζνασ δουλζμποροσ; Γιατί τουσ δαςκαλεφει να 
δραπετεφςουν από τον κφριό τουσ; Γιατί να φφγουν από τον πατζρα, και αφοφ ο 
πατζρασ δεν τουσ ςυγχωρεί γιατί τουσ υιοκετεί αυτόσ; Γιατί επαγγζλλεται πωσ είναι 
πατζρασ ξζνων παιδιϊν; Σπουδαίοσ κεόσ, αλικεια, που κζλει να είναι πατζρασ 
αμαρτωλϊν που άλλοσ τουσ καταδίκαςε, πατζρασ ακλιρων και ςκυβάλων όπωσ λεν 
και οι ίδιοι· ζνασ κεόσ που αδυνατεί να πιάςει και να τιμωριςει αυτόν που ο ίδιοσ 
ξαπόςτειλε. Αν όμωσ όλα αυτά είναι δικά του ζργα, πϊσ γίνεται ο κεόσ να ζφτιαξε 
κακά πράγματα; Και πϊσ γίνεται να μθν ζχει τθ δφναμθ να πείκει και να νουκετεί; 
Ρϊσ γίνεται να μετανοεί γι' αυτοφσ που ζγιναν αχάριςτοι και φαφλοι και να 
μζμφεται τθν ίδια του τθν τζχνθ και να μιςεί και να απειλεί και να καταςτρζφει τα 
ίδια του τα παιδιά; Και όταν τα αποβάλλει από τον κόςμο τοφτο που τον ζφτιαξε ο 
ίδιοσ, ποφ τα πθγαίνει;  
Εκείνθ πάλι θ διαίρεςθ τθσ κοςμογονίασ ςε θμζρεσ προτοφ ακόμα υπάρξουν θμζρεσ 
είναι άκρωσ θλίκια. Χωρίσ να 'χει δθμιουργθκεί ουρανόσ, χωρίσ να ζχει ςτερεωκεί θ 
γθ, χωρίσ ακόμθ να τθν ζχει επιςκεφτεί ο ιλιοσ, πϊσ υπιρχαν θμζρεσ; Κι ακόμθ, με 
βάςθ τα προθγοφμενα ασ ςκεφτοφμε ςοβαρά: Δεν κα ιταν παράλογο, ο πρϊτοσ και 
μζγιςτοσ κεόσ να δίνει διαταγζσ να γίνει ετοφτο, να γίνει εκείνο, να γίνει τ' άλλο, και 
τθ μια μζρα τόςα να χτίηει και τθ δεφτερθ άλλα τόςα όπωσ και τθν τρίτθ, τθν 
τζταρτθ, τθν πζμπτθ και τθν ζκτθ; Και φςτερα απ' αυτά, να εμφανίηεται ςαν ταλαί-
πωροσ χειρϊνακτασ που απόκαμε και ζχει ανάγκθ από ανάπαυςθ. Πμωσ δεν είναι 
ςωςτό, ο πρϊτοσ κεόσ να κουράηεται οφτε να εργάηεται οφτε να δίνει προςταγζσ. 
Οφτε ςτόμα ζχει οφτε μιλιά. Άλλα γνωρίςματα ζχει ο κεόσ, διαφορετικά από ο,τι 
διποτε ζχουμε υπ' όψθν μασ εμείσ οι άνκρωποι. Και οφτε δθμιοφργθςε τον 
άνκρωπο ςφμφωνα με τθν εικόνα του· διότι δεν είναι ζτςι ο κεόσ κι οφτε μοιάηει με 
κανζναν ςτθν όψθ. Δεν ζχει ςχιμα ο κεόσ οφτε χρϊμα. Δεν μετζχει ςτθν φλθ ο κεόσ 
-μάλλον μετζχεται παρά μετζχει. Και οφτε μποροφμε να τον πλθςιάςουμε με τον 
Λόγο διότι δεν του ςυμβαίνει τίποτα που να μποροφμε να το κατανοιςουμε 
κατονομάηοντάσ το· τζλοσ, ο κεόσ βρίςκεται μακριά από κάκε ανκρϊπινο πάκοσ.  
"Ρϊσ λοιπόν κα γνωρίςω το κεό;" κα ρωτιςουν. "Ρϊσ κα βρω το δρόμο που οδθγεί 
ς' αυτόν; Γιατί τϊρα μπροςτά ςτα μάτια μου ρίχνεισ ςκοτάδι και δε βλζπω τίποτα 



κακαρά". Φυςικά. Αν τουσ πάρεισ από το ςκοτάδι και τουσ βγάλεισ ςτο φωσ, θ 
όραςι τουσ δεν αντζχει ςτθν λάμψθ και κα νομίηουν ότι ζπακαν βλάβθ τα μάτια 
τουσ. Ρϊσ νομίηουν οι χριςτιανοί ότι γνωρίηουν το κεό και πϊσ πιςτεφουν ότι κοντά 
του κα ςωκοφν; Να τι απαντοφν: Επειδι ο κεόσ είναι μεγάλοσ και δυςκεϊρθτοσ, 
βάηοντασ το πνεφμα του μζςα ς' ζνα ςϊμα όμοιο με τα δικά μασ το ζςτειλε ςτθ γθ 
για να μπορζςουμε απ1 αυτό το ςϊμα να ακοφςουμε και να μάκουμε. Λζγοντασ οι 
χριςτιανοί ότι ο κεόσ είναι "πνεφμα", δεν διαφζρουν ωσ προσ αυτό από τουσ 
ςτωικοφσ των Ελλινων, που ιςχυρίηονται ότι ο κεόσ είναι πνεφμα που ζχει 
διαπεράςει τα πάντα και εμπεριζχει τα πάντα. Πμωσ δεν μπορεί ο γιοσ του κεοφ 
που γεννικθκε μζςα ςε ανκρϊπινο ςϊμα να είναι ακάνατοσ ωσ πνεφμα που 
εκπορεφεται από τον κεό. Και μια που οι χριςτιανοί λζνε ότι ο κεόσ είναι "πυρ κατα- 
ναλίςκον", ζχω να πω ότι δεν είναι θ φφςθ τθσ φωτιάσ τζτοια ϊςτε να διαρκεί για 
πάντα. *...+ Είναι, λζνε, αναγκαίο να εμφυςιςει και πάλι ο κεόσ το πνεφμα του. Δεν 
ζπεται όμωσ ότι μπορεί εν ςϊματι να αναςτθκεί ο Λθςοφσ. Διότι το πνεφμα που 
ζδωςε ο κεόσ δεν κα το δεχόταν πίςω καταμολυςμζνο από τθν φφςθ του ςϊματοσ. 
Και αν ικελε να ςτείλει το δικό του πνεφμα ςτθ γθ, ιταν ανάγκθ να φυςιξει μζςα 
ςε κοιλιά γυναίκασ; Αφοφ ιδθ μποροφςε να φτιάχνει ανκρϊπουσ, και ιξερε πϊσ να 
πλάςει ζνα ςϊμα ςτο οποίο να μπορεί να κατοικιςει και να μθ ρίξει το πνεφμα του 
μζςα ςε τόςο μίαςμα· χϊρια που ζτςι δεν κα αντιμετωπιηόταν με δυςπιςτία.  
Σφμφωνα με τον Μαρκίωνα υπάρχουν δυο γιοι κεϊν: Ζνασ ο γιοσ του (κακοφ) 
δθμιουργοφ και ζνασ άλλοσ του κατά Μαρκίωνα (μεγάλου) κεοφ. Οι μονομαχίεσ των 
δφο γιων κυμίηουν μονομαχίεσ ορτυκιϊν αλλά και τισ κεομαχίεσ των προγόνων: 
Ππωσ είχαν αχρθςτευτεί από τα γθρατειά και οι φλυαρίεσ τουσ δεν τουσ βοθκοφςαν 
να λφςουν καμιά διαφορά, άφθναν τα παιδιά τουσ να μαλϊνουν.  
Ζνα ςϊμα, πάντωσ, μεσ ςτο οποίο κατοικοφςε κείο πνεφμα κα ζπρεπε κάπου να 
διαφζρει από τα υπόλοιπα είτε ςτο παράςτθμα είτε ςτθν ομορφιά είτε ςτθ ρϊμθ 
είτε ςτθ φωνι είτε ςτο κάμβοσ που κα προκαλοφςε είτε ςτθν ικανότθτα τθσ 
πεικοφσ. Γιατί κα ιταν ανεξιγθτο, να μθ διαφζρει ςε τίποτα από τα άλλα ζνα ςϊμα 
που περιείχε κάτι το κεϊκό. Ετοφτο όμωσ δεν διζφερε από τ' άλλα, παρά ιταν, όπωσ 
λζνε, μικρό και άςχθμο και ταπεινό. Και ακόμα, αν ικελε ο κεόσ -ςαν τον Δία ςτθν 
κωμωδία, που ςθκϊκθκε απ' τον φπνο το μακρφ- να ςϊςει το ανκρϊπινο γζνοσ από 
τα δεινά, γιατί τάχα να ςτείλει μοναχά ςε μια γωνιά τθσ γθσ αυτό το πνεφμα για το 
οποίο μιλάτε; Κα 'πρεπε με τον ίδιο τρόπο ςε πολλά ςϊματα να εμφυςιςει πνεφμα 
και να τα ςτείλει ς' όλθ τθν οικουμζνθ. Ο κωμωδιογράφοσ, προκαλϊντασ γζλιο μεσ 
ςτο κζατρο, ζγραψε ότι ο Ηεφσ με το που ξφπνθςε ζςτειλε τον Ερμι ςτουσ 
Ακθναίουσ και τουσ Σπαρτιάτεσ- και ζχεισ τθν εντφπωςθ ότι αυτό που 'κανεσ εςφ, να 
ςτείλεισ το γιο του κεοφ ςτουσ Λουδαίουσ, δεν είναι λιγότερο καταγζλαςτο; Και ο 
κεόσ ςου που όλα τα γνωρίηει, δεν το 'ξερε ότι ςτζλνει τον γιο του ςε ανκρϊπουσ 
κακοφσ και άδικουσ που κα τον τιμωριςουν;  
Ασ δοφμε πϊσ κα βρουν δικαιολογία. Εκείνοι που μασ προτείνουν δεφτερο κεό δε 
κα βρουν καμία ενϊ αυτοί που επιμζνουν ςτον ίδιο κεό κα επαναλάβουν γι' άλλθ 
μια φορά το ςοφό εκείνο, ότι "ζτςι ζπρεπε να γίνουν τα πράγματα"· και ςαν 
απόδειξθ κα μασ φζρουν το ότι αυτά είχαν προφθτευτεί από πριν. Αυτά που 
προφθτεφει θ Ρυκία ι οι Δωδωνίδεσ ι ο Κλάριοσ ι οι ιερείσ των Βραγχίδων και του 
Άμμωνα και μυριάδεσ άλλοι που 'χουν κατακλφςει τον κόςμο, αυτά δεν τα υπολο-
γίηουν κακόλου. Ενϊ τα όςα ειπϊκθκαν ι δεν ειπϊκθκαν από τουσ προφιτεσ τθσ 



Λουδαίασ και όςα εξακολουκοφν να λζγονται ςτθν Φοινίκθ και τθν Ραλαιςτίνθ, τα 
κεωροφν καυμάςια πράγματα που δεν ςθκϊνουν καμία τροποποίθςθ.  
Και τϊρα κα αναφερκϊ ςτισ μεκόδουσ των μαντείων τθσ Φοινίκθσ και τθσ 
Ραλαιςτίνθσ γιατί άκουςα και ζμακα πολλά. Υπάρχουν πολλά είδθ προφθτειϊν. *...+ 
Οι προφιτεσ που ηουν ςε κείνθ τθν περιοχι ζχουν τθν εξισ ειδικότθτα: Ρολλοί και 
ανϊνυμοι κακϊσ είναι, με μεγάλθ ευκολία και με τθν παραμικρι αφορμι, και μζςα 
ςε ιερά και ζξω απ' αυτά -μερικοί ακόμα και ηθτιανεφοντασ-, ςε πόλεισ και ςε 
ςτρατόπεδα, ςυμπεριφζρονται ςαν να χρθςμοδοτοφν πραγματικά. Κι ο κακζνασ 
τουσ λζει με το πρϊτο: "Εγϊ είμαι ο κεόσ" ι "ο υιόσ του κεοφ" ι "το πνεφμα το 
κεϊκό. Και ιρκα, γιατί ο κόςμοσ χάνεται και ςεισ, ω άνκρωποι, αφανίηεςτε πλθρϊνο-
ντασ τισ αδικίεσ ςασ. Εγϊ όμωσ κζλω να ςασ ςϊςω· και κα με δείτε πάλι να επι-
ςτρζφω με τθν δφναμθ των ουρανϊν. Μακάριοσ αυτόσ που κα με λατρζψει ωσ κεό. 
Σ' όλουσ τουσ άλλουσ κα ρίξω το αιϊνιο πυρ, και μζςα ςτισ πόλεισ και ςτθν φπαικρο. 
Και όςοι τϊρα δεν καταλαβαίνουν τι τιμωρία τουσ περιμζνει, μάταια κα μετανοι-
ςουν, μάταια κ' αναςτενάξουν. Ενϊ όςουσ πιςτζψουν ςε μζνα κα τουσ διατθριςω 
αιϊνιουσ". Μετά προςκζτουν από πάνω και κάτι άγνωςτα λόγια, διάφορα 
παρανοϊκά και ακαταλαβίςτικα, που ακοφγοντασ τα ζνασ λογικόσ άνκρωποσ δεν κα 
μποροφςε να βγάλει νόθμα, γιατί είναι μπερδεμζνα και ςτθν ουςία δεν λζνε τίποτα, 
όμωσ ςτον κάκε ανόθτο ι ςτον κάκε απατεϊνα δίνουν λαβι να τα χρθςιμοποιιςει 
καταπϊσ τον βολεφει.  
Αυτοί οι δικεν προφιτεσ που τουσ άκουςα με τα ίδια μου τα αυτιά, όταν τουσ 
άρχιςα ςτισ ερωτιςεισ, μου ομολόγθςαν από τι πράγμα είχαν ανάγκθ και ότι 
προςποιοφνταν όταν μιλοφςαν αλλοπρόςαλλα. Πμωσ κι εκείνοι που υπεραςπίηονται 
τα λόγια των προφθτϊν ςχετικά με τον Χριςτό, τίποτα αξιόλογο δεν μποροφν να 
πουν για τισ περιπτϊςεισ όπου ολοφάνερα ζχει ειπωκεί κάτι φαφλο ι αιςχρό ι 
βρϊμικο ι βζβθλο ςε βάροσ του κεοφ. Κοντά ςτα άλλα είχε προφθτευκεί ότι ο κεόσ 
κα προςφερόταν ςτο κακό, ότι κα ζκανε αιςχρά πράγματα ι κα ζπεφτε κφμα των 
πιο αιςχρϊν πράξεων. Γιατί τι άλλο κα ιταν για τον κεό το να τρϊει ςάρκεσ 
προβάτων ι να πίνει χολι και ξφδι, αν όχι ςκατοφαγία ; Ασ ποφμε πωσ οι προφιτεσ 
προλζγουν ότι ο μζγασ κεόσ κα γίνει -για να μθ πω τίποτα πιο βαρφ- δοφλοσ ι κα 
αρρωςτιςει ι κα πεκάνει· κα πρζπει δθλαδι να τα τινάξει ο κεόσ ι να γίνει δοφλοσ 
ι ν' αρρωςτιςει, επειδι ζτςι προφθτεφκθκε, ϊςτε ςαν πεκάνει να γίνει πιςτευτό 
ότι ιτανε κεόσ; Δεν κα μποροφςαν όμωσ να προφθτεφςουν τζτοιο πράγμα οι 
προφιτεσ, γιατί είναι άκλιο και ανίερο. Δε μετράει λοιπόν το αν πρόβλεψαν ι δεν 
πρόβλεψαν. Αυτό που πρζπει να δοφμε είναι αν τα ζργα για τα οποία μιλοφν είναι 
ζργα αντάξια του κεοφ. Τα αιςχρά και τα άκλια δεν πρζπει να τα πιςτζψουμε, και 
ασ παν να τα φωνάηουν με μανία και να τα προφθτεφουν όλοι οι άνκρωποι μαηί. 
Λοιπόν, από ποφ και ωσ ποφ είναι ευςζβεια, αυτά που ςυνζβθςαν ςτον Λθςοφ να 
πιςτεφουμε πωσ ςυνζβθςαν ςτον κεό;  
Εκείνο πάλι δεν κα το ςυλλογιςτοφν ποτζ; Αν οι Λουδαίοι προφιτεσ είπαν πωσ 
ετοφτοσ κα 'ταν παιδί του κεοφ, πϊσ είναι δυνατό, από τθν μια ο κεόσ μζςω του 
Μωυςι να ορίηει δια νόμου να πλουτίηουν οι Λουδαίοι και να εξουςιάηουν και να 
γεμίςουν αςφυκτικά τθν γθ και να κατακρεουργοφν όλουσ τουσ εχκροφσ και να 
κάνουν γενοκτονίεσ όπωσ κάνει κι ο ίδιοσ μπροςτά ςτα μάτια των Λουδαίων, που 
λζει και ο Μωυςισ, και αν δεν υπακοφςουν τουσ απειλεί ρθτά ότι κα τουσ κάνει τα 
ίδια· και από τθν άλλθ ο γιοσ του, ο "Ναηωραίοσ", να νομοκετεί τα αντίκετα: Πτι δεν 
υπάρχει οδόσ προσ τον πατζρα για όποιον είναι πλοφςιοσ ι για όποιον αγαπάει τθν 



εξουςία ι για όποιον κυνθγάει τθν ςοφία και τθν δόξα, και ότι οι άνκρωποι δεν 
πρζπει να εφοδιάηονται και να αποταμιεφουν περιςςότερο απ' ό,τι "οι κόρακεσ" και 
ότι δεν πρζπει να φροντίηουν για τθν ενδυμαςία τουσ περιςςότερο απ' ό,τι "τα 
κρίνα", και ς' αυτόν που τουσ βάρεςε μια φορά να δίνουν τθν ευκαιρία να τουσ 
βαρζςει άλλθ μία; Ροιοσ από τουσ δυο λζει ψζματα, ο Μωυςισ ι ο Λθςοφσ; Ι 
μιπωσ ξζχαςε ο κεόσ τι είχε διατάξει τον Μωυςι, όταν ζςτελνε ςτθ γθ τον Λθςοφ; Ι 
μιπωσ καταδίκαςε τουσ ίδιουσ τουσ νόμουσ του και μετανιωμζνοσ ζςτειλε τον 
άγγελο να διαμθνφςει τα αντίκετα; Αν ρωτιςω τϊρα τουσ χριςτιανοφσ, "ποφ κα 
πάτε μετά κάνατον ; ςε τι ελπίηετε;", κα μου αποκρικοφν, "ςε άλλθ γθ, καλφτερθ 
από αυτι". Ωσ προσ αυτό, ζχω να πω ότι ςτο παρελκόν κάποιοι καυμαςτοί 
άνκρωποι ζχουν πει ότι θ ευτυχιςμζνθ ηωι είναι για τισ ψυχζσ εκείνων που ζχουν 
τουσ κεοφσ με το μζροσ τουσ. Και άλλοι μίλθςαν για τα Νθςιά των Μακάρων, άλλοι 
για το "Θλφςιο πεδίο" ςαν ζρκει θ λφτρωςθ από τα δεινά που υπάρχουν εδϊ. Ππωσ 
λζει και ο Πμθροσ: "Σε Θλφςιο πεδίο και ςτα πζρατα τθσ γθσ κα ςε ςτείλουν οι 
ακάνατοι, εκεί που 'ναι εφκολθ πολφ θ ηωι".  
Ο Ρλάτων όμωσ, που πιςτεφει ότι θ ψυχι είναι ακάνατθ, τον τόπο όπου ςτζλνεται, 
τθν "γθ" για τθν ακρίβεια, τθν περιζγραψε ωσ εξισ: "Ο κόςμοσ είναι πάρα πολφ 
μεγάλοσ"', είπε, "και εμείσ που κατοικοφμε από τθν Φάςι μζχρι τισ Θράκλειεσ 
ςτιλεσ, βριςκόμαςτε ς' ζνα ελάχιςτο μζροσ του, μαηεμζνοι γφρω από τθ κάλαςςα, 
όπωσ ακριβϊσ τα μυρμιγκια ι τα βατράχια γφρω από ζνα τζλμα, και άλλοι πολλοί 
κατοικοφν ςε πολλοφσ τζτοιουσ τόπουσ. Γιατί υπάρχουν παντοφ γφρω ςτθ γθ πολλζσ 
κοιλότθτεσ κάκε είδουσ και ωσ προσ τισ μορφζσ και ωσ προσ τα μεγζκθ, ςτισ οποίεσ 
ςυρρζουν και το νερό και θ ομίχλθ και ο αζρασ. Ενϊ αυτι θ γθ απλϊνεται κακαρι 
ςτον κακαρό ουρανό". Το τι ακριβϊσ παρουςιάηει με όλα αυτά ο Ρλάτων, δεν είναι 
εφκολο να το γνωρίηει ο κακζνασ. Δεν μπορεί ο κακζνασ να καταλάβει τι εννοεί όταν 
λζει: "Εξ αιτίασ τθσ αδυναμίασ και τθσ βραδφτθτασ δεν μποροφμε να διαςχίςουμε 
τον αζρα μζχρι τα ανϊτατα ςτρϊματα" και "αν θ  ανκρϊπινθ φφςθ άντεχε να 
κοιτάξει, κα μάκαινε ότι εκείνοσ είναι ο αλθκινόσ ουρανόσ και το αλθκινό φωσ".  
Ακόμθ, ζχοντασ παρεξθγιςει τα λεγόμενα του Ρλάτωνα περί μετενςάρκωςθσ, 
μιλοφν για ανάςταςθ. Και όταν απωκοφνται από παντοφ και οι ιδζεσ τουσ αναιροφ-
νται, πάλι ςαν να μθν άκουςαν τίποτα επανζρχονται ςτο ίδιο ερϊτθμα: "Ρϊσ λοιπόν 
κα γνωρίςουμε και κα δοφμε τον κεό; Ρϊσ κα φτάςουμε ςτον κεό;", Ρεριμζνουν να 
δουν τον κεό με τα ίδια τουσ τα μάτια, και με τα αυτιά του ςϊματοσ τουσ ν' 
ακοφςουν τθ φωνι του και με τα χζρια να τον ψαφςουν. Αν αναηθτοφν τον κεό με 
τζτοιο τρόπο, τότε κα πρζπει να πάνε ςτα ιερά του Τροφϊνιου ι του Αμφιάρεω ι 
του Μόψου -εκεί να δεισ κεοφσ με όψθ ανκρϊπινθ, και μάλιςτα να τα λζνε ςταράτα 
και όχι ψεφτικα. Και κα τουσ δεισ ανά πάςα ςτιγμι να μιλοφν ςτουσ ενδιαφερό-
μενουσ, και όχι να εμφανίηονται φευγαλζα μια φορά ςαν τον άλλον που τουσ 
εξαπάτθςε. Κα πουν και πάλι: Ρϊσ κα γνωρίςουν τον κεό δίχωσ να αντιλαμβάνονται 
με τισ αιςκιςεισ τουσ; Τι είναι δυνατόν να μάκει κανείσ χωρίσ τθν αίςκθςθ; Θ φωνι 
αυτι όμωσ είναι φωνι τθσ ςάρκασ· οφτε του ανκρϊπου οφτε τθσ ψυχισ. Αλλά ασ 
ακοφςουν, αν βζβαια μποροφν να καταλάβουν κάτι, ζτςι δειλοί και φιλοςϊματοι 
που είναι: Ζτςι μόνο κα δείτε τον κεό· εάν κοιτάξτε προσ τα πάνω με το νου ζχοντασ 
αποκλείςει τθν αίςκθςθ και αν ξυπνιςτε τα μάτια τθσ ψυχισ και τα αποςτρζψετε 
από τθ ςάρκα. Και αν ψάχνετε για οδθγό να ςασ δείξει το δρόμο, να αποφφγετε 
τουσ πλάνουσ, τουσ απατεϊνεσ και αυτοφσ που ςασ ςυμβουλεφουν να λατρεφετε 
είδωλα· για να μθ γελάει μαηί ςασ όλοσ ο κόςμοσ, που από τθ μια ςυκοφαντείτε ωσ 



είδωλα τουσ άλλουσ, τουσ γνωςτοφσ κεοφσ, και από τθν άλλθ λατρεφετε αυτόν που 
είναι ακλιϊτεροσ κι από τα ίδια τα είδωλα -ζνασ πεκαμζνοσ που οφτε καν είδωλο 
δεν είναι- και επιπλζον αναηθτάτε ζναν πατζρα όμοιο μ' αυτόν.  
Για τθν τόςθ απάτθ και για τουσ καυμαςτοφσ εκείνουσ ςυμβοφλουσ και τα κεία 
λόγια που απευκφνονται ςτο λζοντα, ςτον αμφίβιο, ςτον άγγελο με τθ μορφι 
γαϊδάρου και ςτουσ υπόλοιπουσ, και για τουσ κεϊκοφσ κυρωροφσ που με τόςο κόπο, 
κακομοίρθδεσ, μακαίνετε τα ονόματα τουσ -γι αυτά ςασ προορίηει θ κακοδαιμονία 
ςασ και γι' αυτά ςταυρϊνεςτε. Για να βγείτε από αυτό το αδιζξοδο, ακολουκιςτε 
τουσ πρωτοπόρουσ και τουσ άγιουσ άνδρεσ τθσ αρχαιότθτασ. Στραφείτε ςτουσ 
κεόπνευςτουσ ποιθτζσ και ςοφοφσ και φιλοςόφουσ, από τουσ οποίουσ ζχετε να 
ακοφςετε πολλά και κεία πράγματα. Ωσ προσ τα κεολογικά ηθτιματα, ικανότεροσ 
δάςκαλοσ είναι ο Ρλάτωνασ, ο οποίοσ ςτο ζργο του Τίμαιοσ γράφει τα εξισ: "Τον 
δθμιουργό και πατζρα αυτοφ του κόςμου είναι δφςκολο να τον βρει κανείσ, και 
αφοφ τον βρει, είναι αδφνατο να τον φανερϊςει ςε όλουσ". Βλζπετε πϊσ ιχνθλα-
τοφν οι κείοι άνδρεσ τθν οδό τθσ αλικειασ και πωσ ο Ρλάτων ιξερε ότι είναι 
"αδφνατον" να τθν βαδίςουν όλοι. Και οι ςοφοί βρικαν τθν οδό αυτι ακριβϊσ για 
να πάρουμε μιαν ιδζα για τον Ακατονόμαςτο και Ρρϊτο, για να ζχουμε μιαν άποψθ 
γι' αυτόν είτε ςτθ ςφνκεςθ του με άλλα πράγματα είτε απομονωμζνο είτε κατ' 
αναλογία με αυτά· κζλοντασ όμωσ τϊρα να εξθγιςω αυτό που δεν μπορεί με 
κανζναν άλλο τρόπο να ειπωκεί, κα εντυπωςιαηόμουν πολφ αν μποροφςατε να με 
παρακολουκιςετε, ζτςι όπωσ είςτε ςφιχτοδεμζνοι με τθν ςάρκα και δεν βλζπετε 
τίποτα κακαρά.  
Υπάρχει το Είναι και το Γίγνεςκαι, το νοθτό και το ορατό· ςτο είναι αντιςτοιχεί θ 
αλικεια ενϊ ςτο γίγνεςκαι θ πλάνθ. Με τθν αλικεια λοιπόν ζχει να κάνει θ 
επιςτιμθ ενϊ με τθν πλάνθ θ γνϊμθ· και για το νοθτό βζβαια υπάρχει θ νόθςθ ενϊ 
για το ορατό θ όραςθ· και το νοθτό το γνωρίηει ο νουσ ενϊ το ορατό τα μάτια. Τϊρα, 
ό,τι είναι για τα ορατά ο ιλιοσ -δθλαδι οφτε μάτι οφτε όραςθ αλλά αιτία για να 
βλζπει το μάτι και μζςω αυτοφ να ςυντελείται θ όραςθ και να γίνονται αντιλθπτά τα 
ορατά και να υφίςτανται όλα τα αιςκθτά και μάλιςτα για να τον βλζπουν και τον 
ίδιο- το ίδιο είναι για τα νοθτά εκείνοσ: Δεν είναι οφτε νουσ οφτε ςκζψθ οφτε 
επιςτιμθ αλλά αιτία για να αντιλαμβάνεται θ νόθςθ και να υπάρχει θ ςκζψθ και να 
γνωρίηει θ επιςτιμθ, αιτία για όλα τα νοθτά και για τθν ίδια τθν αλικεια και για τθν 
ίδια τθν φπαρξθ του είναι· όντασ πζρα από όλα, νοθτόσ με τθν βοικεια κάποιασ 
άρρθτθσ δφναμθσ.  
Τα παραπάνω ειπϊκθκαν για ανκρϊπουσ νοιμονεσ· αν καταλαβαίνετε και ςεισ κάτι 
απ αυτά, τόςο το καλφτερο για ςασ. Και αν πιςτεφετε ότι κατζβθκε κάποιο πνεφμα 
από τον κεό για να προαναγγείλει τισ κείεσ αλικειεσ, να ξζρετε πωσ τζτοιο πνεφμα 
κα 'ταν μονάχα εκείνο που κα κιρυςςε τα παραπάνω λόγια και που γεμάτοι απ' 
αυτό οι αρχαίοι ανιγγειλαν πολλά και καλά που αν δεν μπορείτε να τα καταλάβετε 
καλφτερα να ςωπαίνετε και να ςκεπάηετε καλά τθν άγνοια ςασ και να μθ λζτε 
τυφλοφσ αυτοφσ που βλζπουν και ανάπθρουσ αυτοφσ που τρζχουν, εςείσ που είςτε 
ολωςδιόλου ανάπθροι ςτθν ψυχι και ακρωτθριαςμζνοι και ηείτε για ζνα ςϊμα 
προοριςμζνο να πεκάνει.  
Ρόςο καλφτερα κα ιταν -μιασ και κελιςατε να καινοτομιςετε ςε κάτι- να 
αςχολθκείτε ςοβαρά με κάποιον άλλον, με κάποιον από κείνουσ που πζκαναν 
γενναία και που γφρω από το πρόςωπο τουσ κα μποροφςε να δθμιουργθκεί ζνασ 
κείοσ μφκοσ; Αν δεν ςασ άρεςε ο Θρακλισ και ο Αςκλθπιόσ και οι δοξαςμζνοι τθσ 



αρχαιότθτασ, είχατε τον Ορφζα, ζναν άνκρωπο ομολογουμζνωσ ευςεβι που βρικε 
βίαιο κάνατο. Αλλά αυτόν ίςωσ πρόλαβαν και τον πιραν άλλοι. Τον Ανάξαρχο 
τουλάχιςτον, που όταν τον ζβαλαν πάνω ςε κφλινδρο και ενϊ τον ςυνζτριβαν 
ολωςδιόλου άδικα, περιφρονοφςε τθν τιμωρία με τον καλφτερο τρόπο λζγοντασ, 
"Κοπάνιςε, κοπάνιςε το τςουβάλι του Ανάξαρχου, γιατί τον ίδιο δεν μπορείσ να τον 
κοπανίςεισ". Στ' αλικεια, θ φωνι εκείνθ ερχόταν από κάποιο κείο πνεφμα. Αλλά κι 
αυτόν πρόλαβαν και τον ακολοφκθςαν κάποιοι φυςικοί φιλόςοφοι. Τον Επίκτθτο 
όμωσ; Αυτόν που, όταν ο κφριοσ του τοφ ζςτριβε με βία το πόδι, ζλεγε χαμογελϊ-
ντασ ατάραχα, "Το ςπασ ", και όταν του το ζςπαςε, "δεςου το 'λεγα", είπε, "ότιτο 
ζςπαγεσ;". Τι παρόμοιο είπε ο δικόσ ςασ κεόσ όταν τον τιμωροφςαν; Ακόμα και τθ 
Σίβυλλα να διαλζγατε -που κάποιοι από ςασ τθ χρθςιμοποιοφν- πιο εφλογο κα ιταν 
να τθν ανακθρφξετε παιδί του κεοφ· τϊρα όμωσ από τθ μια παρεμβάλλετε ςτα 
λεγόμενα τθσ ζνα ςωρό ςυκοφαντικά πράγματα δίχωσ λόγο, κι από τθν άλλθ κάνετε 
κεό κάποιον που είχε διαβόθτο βίο και ελεεινότατο κάνατο. Ρόςο καλφτερα κα ςασ 
ταίριαηε ζνασ Λωνάσ "κλειςμζνοσ ςτθν κολοκφκα" ι ο Δανιιλ που γλίτωςε από τα 
κθρία -ι κι άλλοι, ακόμα πιο αφφςικοι από δαφτουσ;  
Ζχουν και ζνα θκικό παράγγελμα που λζει να μθν αποκροφομε αυτόν που μασ κάνει 
κακό: "Αν ςου χτυπάει τθν μία παρειά, εςφ να προςφζρεισ και τθν άλλθ". Ραλιό κι 
αυτό· και ενϊ είχε προθγουμζνωσ ειπωκεί με πολφ καλφτερο τρόπο, ετοφτοι το 
επανζλαβαν πιο χοντροκομμζνα.  
Γιατί και ο Ρλάτωνασ βάηει το Σωκράτθ με τον Κρίτωνα να λζνε τα εξισ:  
Με κανζνα τρόπο επομζνωσ δεν πρζπει να είμαςτε άδικοι.  
Με κανζνα, βζβαια.  
Συνεπϊσ, οφτε όταν κάποιοσ αδικείται πρζπει να ανταποδίδει τθν αδικία, όπωσ 
ςκζπτονται οι πολλοί, αφοφ δεν πρζπει να αδικοφμε με κανζνα τρόπο.  
Είναι φανερό πωσ όχι.  
Τι λεσ λοιπόν, Κρίτωνα, πρζπει κανείσ να κάνει κακό ι όχι;  
Και βζβαια δεν πρζπει, Σωκράτθ.  
Τότε; Είναι δίκαιο, όπωσ λζνε οι πολλοί, να ανταποδίδει το κακό αυτόσ που 
κακοποιείται ι δεν είναι δίκαιο;  
Σε καμία περίπτωςθ.  
Διότι το να κάνεισ κακό ςτουσ ανκρϊπουσ δεν διαφζρει ςε τίποτα από το να τουσ 
αδικείσ.  
Σωςτά μιλάσ.  
Επομζνωσ, οφτε να ανταποδίδεισ τθν αδικία πρζπει οφτε να κάνεισ κακό ςε κανζναν 
άνκρωπο, ακόμα κι αν ς' ζχει βλάψει.  
Αυτά λζει ο Ρλάτωνασ, και ςυνεχίηει με τα παρακάτω: "Σκζψου λοιπόν και ςυ καλά 
και αποφάςιςε, ποιο από τα δυο· ςυμφωνείσ μαηί μου και τοφτα ςου φαίνονται 
ςωςτά και ξεκινάμε από το ςθμείο αυτό, ότι ποτζ δεν είναι ςωςτό οφτε να αδικείσ 
οφτε να ανταποδίδεισ τθν αδικία οφτε να αμφνεςαι όταν ςου κάνουν κακό ανταπο-
δίδοντασ το- ι ζχεισ άλλθ γνϊμθ και δεν ςυμφωνείσ με αυτι τθν αρχι; Εγϊ πάντωσ 
και παλιότερα και τϊρα ακόμα αυτισ τθσ γνϊμθσ είμαι". Τον Ρλάτωνα λοιπόν αυτά 
τον ικανοποιοφςαν, και τα ίδια πίςτευαν, από πιο παλιά ακόμα, οι κείοι άνδρεσ. 
Αλλά αρκετά είπαμε γι' αυτά και για τα όςα άλλα παραφκείρουν οι χριςτιανοί· 
όποιοσ κα 'χει τθν ευχαρίςτθςθ να το ψάξει λίγο παραπάνω, ζχει να μάκει περις-
ςότερα.  



Ασ ςτακοφμε και ς' ζνα άλλο ςθμείο: Δεν μποροφν να βλζπουν ναοφσ και βωμοφσ 
και αγάλματα. Οφτε και οι Σκφκεσ το μποροφν αυτό οφτε Νομάδεσ Λίβυοι, οφτε οι 
Κινζηοι οι άκεοι, οφτε και άλλα ζκνθ αςεβζςτατα και αγριϊτατα. Αλλά και το ότι κι 
οι Ρζρςεσ τθν ίδια νοοτροπία ζχουν, το αφθγείται ο Θρόδοτοσ: "Γνωρίηω καλά ότι οι 
Ρζρςεσ ζχουν νόμουσ που απαγορεφουν να καταςκευάηονται αγάλματα, βωμοί και 
ναοί, αλλά και όςουσ τα καταςκευάηουν τουσ κατθγοροφν ότι είναι τρελοί· μου 
φαίνεται πωσ αυτό ςυμβαίνει επειδι δεν πίςτεψαν, όπωσ οι Ζλλθνεσ, ότι οι κεοί 
ζχουν ανκρϊπινθ φφςθ". Και ο Θράκλειτοσ ακόμα, μια κάπωσ παρόμοια γνϊμθ 
εκφράηει: "Και προςεφχονται ς' αυτά τα αγάλματα, πράγμα που δεν διαφζρει από 
το να κουβεντιάηει κανείσ με τα ντουβάρια, μθ γνωρίηοντασ τι είναι οι κεοί και τι οι 
ιρωεσ".  
Τι ςοφότερο από τα λεγόμενα του Θράκλειτου μάσ διδάςκουν οι χριςτιανοί; Ο 
Θράκλειτοσ, χωρίσ βζβαια να το εκφράηει άμεςα, αφινει να εννοθκεί ότι είναι 
θλίκιο το να προςεφχεςαι "ςτα αγάλματα", αν δεν ζχεισ ιδζα "τι είναι οι κεοί και τι 
οι ιρωεσ". Μ' αυτόν τον τρόπο εκφράηεται ο Θράκλειτοσ· ετοφτοι όμωσ κατα-
φρονοφν ανοιχτά τα αγάλματα. Αν πιςτεφουν ότι δεν κα μποροφςε να είναι κεόσ θ 
πζτρα ι το ξφλο ι ο χαλκόσ ι ο χρυςόσ τον οποίο δοφλεψε ο τάδε ι ο δείνα, θ 
ςοφία τουσ είναι αςτεία. Γιατί ποιοσ άλλοσ -αν βζβαια δεν είναι τελείωσ βλάκασ- 
νομίηει ότι αυτά είναι κεοί και όχι αφιερϊματα ςτουσ κεοφσ και ανακιματα με τθν 
μορφι τουσ; Αν όμωσ πιςτεφουν ότι δεν μποροφμε να ςυλλάβουμε τθν εικόνα του 
κεοφ επειδι ο κεόσ ζχει άλλθ (μθ ανκρϊπινθ) μορφι, όπωσ πιςτεφουν κι οι Ρζρςεσ, 
τουσ διαφεφγει ότι αντιφάςκουν όταν λζνε ότι "ο κεόσ δθμιοφργθςε τον άνκρωπο" 
ωσ "εικόνα" του και ωσ προσ τθν μορφι τον ζπλαςε όμοιο με τον εαυτό του. Κα το 
παραδεχτοφν βζβαια ότι τα αγάλματα υπάρχουν για να τιμοφνται κάποιοι -είτε 
όμοιοι είτε διαφορετικοί ςτθν όψθ- αλλά, κα πουν, δεν είναι κεοί αυτοί ςτουσ 
οποίουσ αφιερϊνονται τα αγάλματα, παρά δαίμονεσ. Kαι όποιοσ λατρεφει τον κεό 
δεν πρζπει να τιμά τουσ δαίμονεσ.  
Ρρϊτα πρϊτα κα ρωτιςω, γιατί δεν πρζπει να τιμοφμε τουσ δαίμονεσ; Δεν διευκφ-
νονται όλα ςφμφωνα με τθν κρίςθ του κεοφ; Δεν προζρχεται από αυτόν κάκε 
πρόνοια; Και οτιδιποτε υπάρχει μεσ ςτον κόςμο, είτε είναι ζργο κεοφ είτε αγγζλων 
είτε άλλων κεοτιτων είτε θρϊων, δεν υπόκειται ςτουσ νόμουσ του μζγιςτου κεοφ; 
Και πάνω από το κάκε τι δεν ζχει ταχκεί κάποιοσ που επειδι κεωρικθκε άξιοσ του 
κλθρϊκθκε θ δφναμθ για το ςυγκεκριμζνο ζργο; Αυτόν λοιπόν που του 'λαχε θ 
εξουςία από τον κεό, δεν κα 'ναι δίκαιο να τον τιμιςει όποιοσ λατρεφει τον ίδιο το 
κεό; Είναι που δεν γίνεται, λζει, ο ίδιοσ άνκρωποσ να "υπθρετεί" πολλοφσ 
"κυρίουσ".  
Αυτό όμωσ δεν είναι παρά θ γλϊςςα τθσ εξζγερςθσ εκείνων που υψϊνουν γφρω 
τουσ τείχοσ και αποκόβονται από τουσ υπόλοιπουσ ανκρϊπουσ, αποδίδοντασ τα 
δικά τουσ πάκθ ςτον ίδιο το κεό. Ναι μεν ανάμεςα ςτουσ ανκρϊπουσ είναι εφλογο 
όταν υπθρετείσ κάποιον να μθν "υπθρετείσ" και κάποιον άλλον, κακϊσ ο πρϊτοσ 
ηθμιϊνεται από τθν υπθρεςία ςτον άλλο· οφτε και μπορείσ, ζχοντασ ορκιςτεί 
ςυμμαχία με ζναν, να πασ να ςυμμαχιςεισ και με κάποιον άλλο, και μ1 αυτι τθν 
ίδια λογικι ίςωσ δεν υπθρετείσ ταυτόχρονα διαφορετικοφσ ιρωεσ και ανάλογεσ 
μικρζσ κεότθτεσ. Πμωσ ςε ό,τι αφορά ςτο κεό, που δεν τον αγγίηει οφτε βλάβθ οφτε 
οδφνθ, είναι παράλογο να προφυλάγεται κανείσ και να μθ λατρεφει περιςςότερουσ 
κεοφσ, όπωσ κα ζκανε με ανκρϊπουσ και ιρωεσ και μικρζσ κεότθτεσ.  



Αυτόσ που τιμά περιςςότερουσ κεοφσ, τιμϊντασ κάτι από αυτά που ανικουν ςτο 
μεγάλο κεό, κάνει κεάρεςτθ πράξθ. Και δεν είναι δυνατό αυτόσ που τιμάται να μθν 
ζχει αξιωκεί γι' αυτό από τον κεό. Διότι τιμϊντασ και λατρεφοντασ όλουσ όςουσ 
ανικουν ςτο κεό δεν τον δυςαρεςτείσ, αφοφ όλοι δικοί του είναι.  
Και πραγματικά, όποιοσ ιςχυρίηεται ότι μόνον ζνασ μπορεί να λζγεται "κφριοσ", 
μιλϊντασ για τον κεό, διαπράττει αςζβεια κακϊσ διαιρεί τθν βαςιλεία του κεοφ και 
ςχθματίηει φατρία καρρείσ και γίνεται εκλογικι αναμζτρθςθ και υπάρχει κάποιοσ 
πολιτικόσ αντίπαλοσ του κεοφ.  
Βζβαια, αν οι χριςτιανοί δεν τιμοφςαν κανζναν άλλον πζρα από τον ζνα κεό, κα 
μποροφςαν ίςωσ να αντιτάξουν κάποιον ιςχυρό λόγο. Τϊρα όμωσ λατρεφουν 
υπερβολικά κάποιον που εμφανίςτθκε μόλισ πρόςφατα· και όμωσ δεν νομίηουν ότι 
ςφάλλουν απζναντι ςτο κεό παρ' όλο που λατρεφουν κάποιον υπθρζτθ του. Ακόμα 
και αν τουσ εξθγοφςεσ ότι δεν είναι υιόσ του κεοφ ειδικά αυτόσ αλλά ότι ο κεόσ 
είναι πατζρασ των πάντων και ότι μόνο αυτόν κα 'πρεπε πραγματικά να τιμά κανείσ, 
ετοφτοι δεν κα ικελαν παρά να τιμοφν και αυτόν, που είναι ο πρϊτοσ θγζτθσ τθσ 
φατρίασ τουσ. Και τον ονόμαςαν υιό του κεοφ όχι επειδι τιμοφν υπερβολικά τον 
κεό αλλά επειδι ζτςι εξυψϊνουν υπερβολικά αυτόν. Και για να αποδείξω ότι δεν 
είμαι προκατειλθμμζνοσ, κα χρθςιμοποιιςω τα ίδια τουσ λόγια. Κάπου μζςα ςτον 
Ουράνιο Διάλογο λζνε τα εξισ: "Αν ο υιόσ είναι ιςχυρότεροσ από τον κεό και κφριοσ 
του είναι ο υιόσ του ανκρϊπου (ποιοσ άλλοσ κα γίνει κφριοσ του κυρίαρχου κεοφ;) 
πϊσ και ςτζκονται πολλοί γφρω από το πθγάδι και κανείσ δεν πίνει από το πθγάδι; 
Γιατί, μολονότι ζκανεσ τόςο δρόμο, είςαι άτολμοσ; Σου διαφεφγει ότι και κάρροσ 
ζχω και μαχαίρι". Ζτςι, το προκείμενο γι' αυτοφσ δεν είναι να τιμιςουν τον 
υπερουράνιο κεό αλλά αυτόν που ζχουν εκλάβει ωσ πατζρα εκείνου γφρω από τον 
οποίο ςυγκεντρϊκθκαν, ϊςτε με το πρόςχθμα του μεγάλου κεοφ να λατρεφουν 
μόνο αυτόν που τοποκετοφν επικεφαλισ, τον υιό του ανκρϊπου, που τον ανακθ-
ρφςςουν ιςχυρότερο και κφριο του "κυρίαρχου κεοφ". Εξ ου και κείνθ θ επιταγι 
τουσ, το να μθ "υπθρετοφν" δφο "κυρίουσ", προκειμζνου θ φατρία να διατθρείται 
γφρω απ' αυτόν τον ζνα.  
Αποφεφγουν οι χριςτιανοί να ςτινουν αγάλματα και βωμοφσ και να ανεγείρουν 
ναοφσ, επειδι κοινόσ τόποσ τουσ είναι θ αςφάλεια που προςφζρει θ ςκοτεινι και 
μυςτικι κοινότθτα. Πμωσ ο κεόσ είναι κοινόσ για όλουσ και αγακόσ, δεν ζχει ανά-
γκεσ και είναι απρόςβλθτοσ από κάκε φκόνο. Τι τουσ εμποδίηει λοιπόν, αυτοφσ που 
του είναι τόςο αφοςιωμζνοι, να ςυμμετζχουν ςτισ δθμόςιεσ γιορτζσ; Και αν τα 
είδωλα ςτθν πραγματικότθτα είναι ζνα τίποτα, γιατί είναι φοβερό να ςυμμετζχει 
κανείσ ςτα κοινά ςυμπόςια; Αν όμωσ υπάρχουν κάποιεσ κεότθτεσ, είναι φανερό ότι 
και αυτζσ του κεοφ είναι, και κα πρζπει και να πιςτεφουμε και να κυςιάηουμε 
ςφμφωνα με τα ζκιμα και να προςευχόμαςτε ς' αυτζσ, για να κερδίηουμε τθν 
ευμζνειά τουσ.  
Αν αποφεφγουν να τρϊνε από το κρζασ κυςιαςμζνων ηϊων επειδι ζτςι το 
επιβάλλει κάποια παράδοςθ, κα πρζπει τότε να αποφεφγουν να τρϊνε ηϊα ςε κάκε 
περίπτωςθ -όπωσ ακριβϊσ πιςτεφει και ο Ρυκαγόρασ, από ςεβαςμό ςτθ ηωι και τα 
όργανα τθσ. Αν όμωσ, όπωσ ιςχυρίηονται, το κάνουν για να μθ ςυνδιαςκεδάηουν με 
κεότθτεσ, τουσ μακαρίηω για τθ ςοφία τουσ -που ςιγά ςιγά το καταλαβαίνουν, ότι 
πάντοτε είναι ομοτράπεηοι με κεότθτεσ· βζβαια αυτοί τότε μόνο παίρνουν τα μζτρα 
τουσ, όταν βλζπουν να γίνεται μια κυςία. Μα όταν τρϊνε ψωμί και πίνουν κραςί και 
δοκιμάηουν φροφτα και πίνουν το ίδιο το νερό και αναπνζουν τον ίδιο αζρα, δεν τα 



παίρνουν τάχα από κάποιεσ κεότθτεσ που τουσ ζχει ανατεκεί θ φροντίδα για το 
κακζνα από τα παραπάνω; Ι πρζπει να μθ ηοφμε πουκενά και με κανζνα τρόπο ι, 
όςοι ερχόμαςτε ς' αυτι τθ ηωι κάτω από αυτζσ τισ ςυνκικεσ, πρζπει να είμαςτε 
ευγνϊμονεσ ςτισ κεότθτεσ που ζχουν τθν επιςταςία των επιγείων και όςο ηοφμε να 
τουσ απευκφνουμε κυςίεσ και προςευχζσ, για να αγαποφν τουσ ανκρϊπουσ. Εδϊ ο 
ςατράπθσ του βαςιλιά των Ρερςϊν ι των ωμαίων, ι ο φπαρχοσ ι κάποιοσ ςτρατθ-
γόσ ι επίτροποσ, ακόμα κι εκείνοι που ζχουν μικρότερεσ εξουςίεσ ι αρμοδιότθτεσ, 
αν τουσ περιφρονιςεισ κα μποροφςαν να προκαλζςουν μεγάλο κακό -πόςο μάλλον 
οι εναζριοι και επίγειοι ςατράπεσ και υπθρζτεσ, αν τουσ προςβάλλεισ. Πμωσ κι οι 
χριςτιανοί δεν κάνουν τίποτα διαφορετικό· μόνο που οι δικζσ τουσ κεότθτεσ απο-
κτοφν ιςχφ μόνο αν τισ αποκαλεί κανείσ με βαρβαρικά ονόματα, ενϊ τα ελλθνικά ι 
ρωμαϊκά δεν φζρνουν τζτοιο αποτζλεςμα.  
Ο χριςτιανόσ λζει: Ορίςτε, ςτάκθκα μπροςτά ςτο άγαλμα τον Δία ι τον Απόλλωνα ι 
οποιονδιποτε κεοφ και το βλαςφθμϊ και το βαράω και δε μου κάνει τίποτα. Μα 
δεν βλζπεισ, καλζ μου άνκρωπε, ότι και τθ δικι ςου κεότθτα τθ ςτινει κάποιοσ 
απζναντι του και όχι μόνο τθν προςβάλλει αλλά και τθν εξορίηει πζρα από ςτεριά 
και κάλαςςα και ςζνα τον ίδιο, που ςαν ανάκθμα είςαι αφιερωμζνοσ ς' αυτιν, ςε 
ςυλλαμβάνει και ςε αναςκολοπίηει· και θ κεότθτα ι -όπωσ λεσ εςφ- ο γιοσ του κεοφ 
οφτε που τον τιμωρεί κακόλου. Ζνασ ιερζασ του Απόλλωνα ι του Δία κα 
αποκρινόταν, "αργοπορθμζνα αλζκουν οι μφλοι των κεϊν", και "ςτα παιδιά των 
παιδιϊν που γεννιοφνται τελευταία". Εςφ βζβαια βρίηεισ και κοροϊδεφεισ τα 
αγάλματά τουσ, γιατί αν είχεσ μπροςτά ςου και ζβριηεσ τον ίδιο το Διόνυςο ι τον 
Θρακλι δεν κα απομακρυνόςουν ζτςι χαροφμενοσ· τον δικό ςου το κεό όμωσ τον 
είχαν ηωντανό μπροςτά τουσ και τον τιμωροφςαν και οι δράςτεσ δεν ζπακαν το 
παραμικρό, όχι μόνο εκείνθ τθν ϊρα αλλά και ςτθν υπόλοιπθ ηωι τουσ. Τι το 
παράδοξο ζκανε εκείνοσ ϊςτε να γίνει πιςτευτό ότι δεν ιταν αγφρτθσ αλλά γιοσ του 
κεοφ; Και αυτόσ που ζςτειλε το γιο του για να μασ φζρει κάποιο μινυμα, κακόταν 
και παρακολουκοφςε τθν τόςο ςκλθρι τιμωρία του γιου που εξ αιτίασ τθσ χάκθκε 
και το μινυμα, και φςτερα από τόςο καιρό εξακολουκεί να μθ δίνει ςθμαςία; Ροιόσ 
πατζρασ μπορεί να 'ναι τόςο ανόςιοσ; Ο Λθςοφσ ικελε ο ίδιοσ, όπωσ λεσ, και γι' αυτό 
άφθνε να του φζρονται υβριςτικά. Αλλά κα μποροφςαμε να ποφμε ότι το ίδιο ιςχφει 
και γι' αυτοφσ που προςβάλλεισ εςφ, και γι' αυτό ανζχονται τισ προςβολζσ. 
Καλφτερα να ςυγκρίνουμε τα όμοια με τα όμοια, βλζπεισ, μόνο που ετοφτοι (οι 
άλλοι κεοί) τιμωροφν αυςτθρά αυτόν που τουσ προςβάλλει και ο τελευταίοσ είτε 
τρζπεται ςε φυγι και κρφβεται είτε ςυλλαμβάνεται και ςκοτϊνεται.  
Είναι ανάγκθ να απαρικμιςω τα όςα ζχουν προφθτευτεί με λόγια κεόπνευςτα είτε 
από τουσ προφιτεσ των μαντείων είτε από ιερείσ και ιζρειεσ του Ερμι, τα όςα 
αξιοκαφμαςτα ακοφςτθκαν από τα άδυτά τουσ ι τα όςα φανερϊκθκαν από τα 
κυςιαςμζνα ηϊα και από άλλα κεϊκά ςθμάδια; Σ' άλλουσ ανκρϊπουσ πάλι 
παρουςιάςτθκαν κακαρζσ εικόνεσ. Γεμάτθ από τζτοια είναι θ ανκρϊπινθ ηωι. 
Ρόςεσ πόλεισ εξάλλου άκμαςαν χάρθ ςτουσ χρθςμοφσ και γλίτωςαν από αρρϊςτιεσ 
και λιμοφσ, και από τθν άλλθ, πόςεσ αδιαφόρθςαν γι' αυτοφσ ι δεν τουσ πρόςεξαν 
και καταςτράφθκαν; Και πόςεσ δεν ςτάλκθκαν να ιδρφςουν αποικία και 
επιδιϊκοντασ αυτά που είχαν χρθςμοδοτθκεί, βρικαν τθν ευτυχία; Ρόςοι άρχοντεσ 
και πόςοι απλοί πολίτεσ δεν βρζκθκαν, ςφμφωνα με χρθςμοφσ, ςε καλφτερθ ι 
χειρότερθ κατάςταςθ; Και πόςοι, που το 'φερναν βαριά το ότι ιςαν άτεκνοι, δεν 
απόκτθςαν κείνο που ηιτθςαν, και πόςοι δεν γλφτωςαν από τθν οργι κάποιων 



κεϊν; Ρόςοι δεν γιατρεφτθκαν από ςωματικζσ αναπθρίεσ; Και πάλι, πόςοι προς-
βαλαν τα ιερά και δεν τιμωρικθκαν τθν ίδια ςτιγμι -άλλοι μζνοντασ επί τόπου με 
χαμζνα τα λογικά κι άλλοι, που διατυμπάνιςαν τισ πράξεισ τουσ, είτε αυτοκτόνθςαν 
είτε παγιδεφτθκαν ςε αγιάτρευτεσ αρρϊςτιεσ. Αλλά και μζςα από το ίδιο το άδυτο 
κάποιοι απ' αυτοφσ ζμειναν κεραυνοβολθμζνοι από μια δυνατι φωνι.  
Μάλιςτα, καλζ μου φίλε, όπωσ ακριβϊσ εςφ πιςτεφεισ ςε αιϊνιεσ κολάςεισ, κάτι 
παρόμοιο πιςτεφουν και οι ερμθνευτζσ -οι ιερείσ και οι μυςταγωγοί- εκείνων των 
ιερϊν. Και με τισ κολάςεισ που εςφ απειλείσ τουσ άλλουσ, εκείνοι απειλοφν εςζνα. 
Ροια από τα δυο είναι πιο αλθκινά και ποια υπερτεροφν, αυτό είναι κάτι που 
μπορεί να εξεταςτεί. Γιατί ςτα λόγια και οι δφο πλευρζσ υποςτθρίηετε θ κακεμιά τα 
δικά τθσ· αν όμωσ ηθτθκοφν αποδείξεισ, εκείνοι ζχουν να επιδείξουν πολλά και 
ξεκάκαρα, βγάηοντασ ςτο φωσ τα ζργα κάποιων κείων δυνάμεων κακϊσ και 
χρθςμοφσ από μαντεία κάκε είδουσ.  
Κι ακόμα, πϊσ δεν είναι παράλογο, από τθ μια να επικυμείτε και να ελπίηετε ότι το 
ίδιο το ςϊμα κα αναςτθκεί, ωσ το καλφτερο και πολυτιμότερο πράγμα που ζχουμε 
εμείσ οι άνκρωποι, και από τθν άλλθ να το ρίχνετε καταφρονθμζνο ςτισ τιμωρίεσ; 
Αλλά με όςουσ το πιςτεφουν αυτό και ζχουν ταυτιςτεί με το ςϊμα τουσ δεν αξίηει να 
ςυηθτάει κανείσ πάνω ς' αυτό το κζμα· γιατί αυτοί, εκτόσ που είναι απαίδευτοι με 
ακάκαρτθ ψυχι και ςτερθμζνοι από κάκε λογικι, πάςχουν από τθν ίδια τθν αιρετι-
κότθτά τουσ. Γι' αυτοφσ όμωσ που ελπίηουν ότι θ ψυχι ι ο νουσ (είτε πνευματικό 
κζλουν να τον αποκαλοφν είτε πνεφμα διανοθτικό, ιερό και μακάριο είτε ψυχι Ηων- 
τανι είτε ζκγονο κείασ και αςϊματθσ φφςθσ υπερουράνιο και άφκαρτο είτε ο,τι 
διποτε άλλο τουσ αρζςει ), κα παραμείνουν αιϊνια με το κζλθμα του κεοφ, γι' 
αυτοφσ κα μιλιςω. Γιατί ζχουν δίκιο να πιςτεφουν ότι όςοι ζηθςαν ενάρετα κα 
βρουν τθν ευδαιμονία ενϊ οι άδικοι κα υποφζρουν από αιϊνια δεινά, και ακόμα, 
ότι αυτό το δόγμα οφτε αυτοί οφτε κανζνασ άλλοσ άνκρωποσ δεν πρόκειται να το 
εγκαταλείψει.  
Επειδι όμωσ οι άνκρωποι γεννικθκαν δεμζνοι μ' ζνα κορμί, είτε διότι ζτςι 
υπαγόρευε θ οικονομία του κόςμου είτε τιμωροφμενοι για τα ςφάλματα τουσ είτε 
επειδι θ ψυχι βάρυνε από κάποια πάκθ και βρίςκεται εδϊ μζχρι να εξαγνιςτεί με 
τουσ κακοριςμζνουσ κφκλουσ (και καταπϊσ λζει ο Εμπεδοκλισ, πρζπει θ ψυχι "να 
απζχει τριάντα χιλιάδεσ χρόνια από τθν χϊρα των μακάρων" ), και με τον χρόνο να 
αποκτά κάκε είδουσ μορφι που μποροφν να πάρουν οι κνθτοί· αξίηει λοιπόν να 
πειςτοφν ότι οι άνκρωποι ζχουν παραδοκεί ςε κάποιουσ που διευκφνουν το 
δεςμωτιριο αυτό· και όχι να κακολογοφν αυτζσ τισ κεότθτεσ που βρίςκονται ςτθ γθ. 
Και εντελϊσ μάταια να προςφζρουν το κορμί τουσ ςτα βαςανιςτιρια και ςτουσ 
ξυλοδαρμοφσ, δείχνοντασ πόςο δεν αγαποφν τθ ηωι -καρρείσ κι είναι κακοποιοί που 
ακριβϊσ επειδι είναι ζνοχοι λθςτείασ δζχονται τα πάκθ τουσ αδιαμαρτφρθτα.  
Ζνα από τα δφο επιτάςςει θ λογικι: Αν απαξιοφν να τιμοφν τα κοινά ζκιμα και 
εκείνουσ που ζχουν τθν εποπτεία τουσ, τότε ασ μθν ωριμάηουν για να γίνουν άντρεσ, 
ασ μθ νυμφεφονται και ασ μθ κάνουν παιδιά, ασ μθ κάνουν τίποτα ςτθ ηωι, μόνο να 
ςθκωκοφν να φφγουν όλοι μαηί χωρίσ να αφιςουν οφτε ζναν απόγονο, μζχρι να 
αφανιςτεί τελείωσ το γζνοσ τουσ από τθ γθ· αν όμωσ είναι να κάνουν οικογζνεια και 
παιδιά, να γεφονται τουσ καρποφσ και να μετζχουν ςε ό,τι προςφζρει θ ηωι και να 
υπομζνουν τισ δυςτυχίεσ που τουσ επιφυλάςςει -γιατί είναι φυςικό όλοι οι 
άνκρωποι να περνοφν δυςτυχίεσ- το κακό είναι μια αναγκαιότθτα και άλλθ πατρίδα 
δεν ζχει· τότε κα πρζπει να αποδίδουν τισ προςικουςεσ τιμζσ ςε κείνουσ που τα 



'χουν όλα αυτά υπό τθν προςταςία τουσ, και να κάνουν τα πρζποντα ςτθ ηωι αυτι 
μζχρι να απαλλαγοφν από τα δεςμά τθσ, για να μθ φανοφν αχάριςτοι απζναντι τουσ. 
Στο κάτω κάτω είναι άδικο να απολαμβάνεισ τα αγακά τουσ χωρίσ να τουσ πλθρϊ-
νεισ τίποτα.  
Πςο για το ότι ζχει ανατεκεί ςε κάποιον θ εξουςία μζχρι και για το πιο μικρό 
πράγμα που υπάρχει πάνω ςτθν γθ, κα μποροφςε κανείσ να πάρει μια ιδζα από τα 
λεγόμενα των Αιγυπτίων: Πτι δθλαδι, αφοφ διαιρζκθκε το ανκρϊπινο ςϊμα από 
τριάντα ζξι δαίμονεσ ι ουράνιεσ κεότθτεσ (μερικοί μιλοφν για πολφ περιςςότερουσ) 
ςε ιςόποςα μζρθ, τάχκθκε να ορίηει ο κακζνασ το δικό του μζροσ. Οι κεοί αυτοί 
είναι γνωςτοί με τα ονόματα που ζχουν πάρει από τθν ντόπια διάλεκτο, όπωσ λόγου 
χάρθ Χνουμιν, Χναχουμιν, Κνατ, Σικάτ, Βιοφ, Εροφ, Ερεβίου, αμανόρ και ειανοόρ 
και όςα άλλα ονόματα χρθςιμοποιοφν ςτθ γλϊςςα τουσ· και καλϊντασ αυτοφσ 
κεραπεφουν τισ πακιςεισ των μερϊν του ςϊματοσ. Τι εμποδίηει λοιπόν να τουσ τιμά 
κανείσ και αυτοφσ και άλλουσ ακόμα, αν προτιμά τθν υγεία από τθν αρρϊςτια, τθν 
ευτυχία από τθ δυςτυχία, και το να ηει όςο γίνεται πιο μακριά από βαςανιςτιρια 
και τιμωρίεσ;  
Κζλει όμωσ προςοχι, αν πρόκειται κάποιοσ να ςυναναςτραφεί αυτζσ τισ κεότθτεσ, 
να μθ γίνει ζνα με τθ λατρεία τουσ και, αγαπϊντασ υπερβολικά το ςϊμα, απομα-
κρυνκεί από τα φψιςτα αγακά και τα λθςμονιςει. Ρρζπει, άλλο τόςο, να πιςτεφει 
τουσ ςοφοφσ άνδρεσ που λζνε ότι οι περιςςότερεσ επίγειεσ κεότθτεσ, ζτςι όπωσ 
είναι μπλεγμζνεσ ςτον κόςμο των φκαρτϊν και κακθλωμζνεσ με το αίμα και τθν 
κνίςςα και τα άςματα και άλλα παρόμοια, δεν μποροφν να προςφζρουν τίποτα 
περιςςότερο από το να κεραπεφςουν ζνα κορμί ι προφθτεφςουν το μζλλον ενόσ 
ανκρϊπου ι μιασ πόλθσ και να κάνουν ό,τι άλλο ξζρουν ι μποροφν, ςχετικό με 
πράξεισ κνθτζσ. Καλό λοιπόν είναι να τιμοφμε αυτζσ τισ κεότθτεσ ςτον βακμό που 
μασ ςυμφζρει· γιατί ο ορκόσ λόγοσ δεν υπαγορεφει ότι κάτι τζτοιο είναι οφτωσ ι 
άλλωσ υποχρεωτικό. Και πιο ςωςτό είναι να κεωριςουμε ότι οι κεότθτεσ δεν 
χρειάηονται τίποτα και δεν ζχουν τθν ανάγκθ κανενόσ· απλϊσ χαίρονται με τουσ 
ανκρϊπουσ που τουσ δείχνουν ευςζβεια. Τον (φψιςτο) κεό όμωσ δεν πρζπει να τον 
εγκαταλείπουμε οφτε μζρα οφτε νφχτα, οφτε όταν βριςκόμαςτε με άλλουσ οφτε ςαν 
είμαςτε μόνοι· και με λόγια και με ζργα, αλλά και χωρίσ αυτά, θ ψυχι μασ ασ τείνει 
πάντα προσ τον κεό. Με τθν προχπόκεςθ αυτι, τι το φοβερό υπάρχει ςτο να 
εξευμενίηουμε τισ κεότθτεσ που άρχουν ςτθν γθ κακϊσ και τουσ άλλουσ, τουσ 
άρχοντεσ και βαςιλιάδεσ των ανκρϊπων; Άλλωςτε και ετοφτοι δίχωσ τθν βοικεια 
κεϊκισ δφναμθσ δεν κα αξιϊνονταν να αποκτιςουν τα όςα τουσ ανικουν. Αν βζβαια 
κάποιον που λατρεφει τον κεό τον διατάξουν να δείξει αςζβεια ι να μιλιςει 
υβριςτικά, αυτόσ δεν κα πρζπει ςε καμιά περίπτωςθ να ςυμμορφωκεί- ασ προτι-
μιςει να υπομείνει κάκε είδουσ μαρτφριο, κάκε είδουσ κάνατο, όχι μόνο πριν 
ξεςτομίςει αλλά πριν καν ςκεφτεί κάτι ανόςιο για τον κεό. Αν όμωσ ςε προςτάξουν 
να δοξάςεισ τον Ιλιο ι τθν Ακθνά, πολφ πρόκυμα να τουσ δοξάςεισ μ' ζναν ωραίο 
παιάνα· αν τουσ υμνείσ και αυτοφσ, δείχνεισ ζτςι καλφτερα ότι τιμάσ τον μεγάλο 
κεό· ζτςι γίνεται τελειότεροσ ο ςεβαςμόσ ςτον κεό: Πταν τα περιλαμβάνει όλα. Και 
αν από τουσ ανκρϊπουσ ςε προςτάξει κάποιοσ να δϊςεισ όρκο ςτον βαςιλιά, οφτε 
κι αυτό είναι φοβερό. Γιατί ς' αυτόν ζχει δοκεί θ επίγεια εξουςία και ό,τι μπορείσ να 
πάρεισ ςτθ ηωι, απ' αυτόν το παίρνεισ. Ασ μθν αμφιβάλλουμε γί' αυτά που είπε ο 
Πμθροσ πολλά χρόνια πριν: "Ζνασ είναι ο βαςιλιάσ που ο γιοσ του πανοφργου 
Κρόνου του 'δωςε τθν εξουςία ".  



Είναι φυςικό, αν πασ να καταργιςεισ αυτό το δόγμα, να ςε εκδικθκεί ο βαςιλιάσ. 
Γιατί αν όλοι ζκαναν το ίδιο με ςζνα, τίποτα δεν κα εμπόδιηε, να βρεκεί ο βαςιλιάσ 
μόνοσ κι ζρθμοσ και ό,τι υπάρχει πάνω ςτθ γθ να πζςει ςτα χζρια των άνομων και 
άγριων βαρβάρων και τότε είναι που δεν κ' απομείνει ίχνοσ από τθ φιμθ είτε τθσ 
δικιάσ ςου κρθςκείασ είτε τθσ αλθκινισ ςοφίασ.  
Δεν φαντάηομαι να ιςχυριςτείσ ότι κα μποροφςαν οι ωμαίοι, πιςτεφοντασ ς' αυτά 
που λεσ εςφ και αδιαφορϊντασ για τα όςα ζχουν κεςπίςει για κεοφσ και ανκρϊ-
πουσ, να καλζςουν τον δικό ςου τον Φψιςτο -ι όπωσ αλλιϊσ κζλεισ να τον λεσ-, και 
φςτερα απ' αυτό να κατεβεί ο κεόσ ςου να πολεμιςει ςτο πλευρό τουσ και να μθ 
χρειαςτοφν καμιάν άλλθ δφναμθ. Γιατί και παλιότερα, ο ίδιοσ κεόσ, υποςχζκθκε 
ςτουσ πιςτοφσ του (Λουδαίουσ) αυτά και πολφ περιςςότερα, όπωσ λζτε και ςεισ. Και 
είδατε πόςο τουσ ωφζλθςε και εκείνουσ και εςάσ: Εκείνοι, αντί να κυριαρχοφν ς' 
όλθ τθ γθ, δεν ζχουν πια οφτε πατρίδα οφτε ζνα ςβωλαράκι χϊμα· κι από εςάσ αν 
ακόμα υπάρχει κανείσ που ξεφεφγει από τθν προςοχι και περιπλανιζται, καταηθ-
τείται για να καταδικαςτεί ςε κάνατο.  
Πμωσ οφτε και το άλλο που λεσ, δεν πρζπει να το ανεχτοφμε: Πτι αν οι τωρινοί 
βαςιλιάδεσ μασ θττθκοφν επειδι πείςτθκαν από ςζνα, με τον ίδιο τρόπο κα πείςεισ 
και κείνουσ που κα βαςιλεφςουν αμζςωσ μετά, και ζπειτα άλλουσ που και αυτοί κα 
νικθκοφν και ςτθ ςυνζχεια άλλουσ· ϊςπου κάποτε -αφοφ κα 'χουν θττθκεί όλοι όςοι 
ςε πίςτεψαν-, κάποια εξουςία πιο ςυνετι, βλζποντασ το τι ςυμβαίνει και προκει-
μζνου να χακεί πρϊτα θ ίδια, κα ςασ αφανίςει όλουσ.  
Εξάλλου, όποιοσ φαντάηεται ότι είναι δυνατό να ςυμφωνιςουν ςε ζναν νόμο οι 
Ζλλθνεσ και οι βάρβαροι που νζμονται τθν Αςία, τθν Ευρϊπθ και τθν Αφρικι μζχρι 
τα πζρατα τθσ γθσ, δεν ξζρει τι του γίνεται. Στθρίξτε λοιπόν τον αυτοκράτορα με όλθ 
ςασ τθν δφναμθ, κοπιάςτε μαηί του για τα δίκαια και πολεμιςτε ςτο πλευρό του, 
ςυςτρατευτείτε μαηί του αν υπάρξει ανάγκθ και βοθκιςτε τον ςτθ διοίκθςθ του 
ςτρατοφ. Και αν χρειαςτεί, πάρτε μζροσ ςτθ διακυβζρνθςθ τθσ πατρίδασ, για τθ 
ςωτθρία των νόμων και τθσ ευςζβειασ...  
 
Απομζνει τϊρα να ςυγγράψω μια ακόμθ πραγματεία, ςτθν οποία κα μιλιςω για τον 
τρόπο ηωισ που κα πρζπει να ακολουκιςουν όςοι μποροφν και είναι πρόκυμοι να 
πειςτοφν από τα λεγόμενά μου.  
 
 
 


