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Η παροσσία της αρταίας ελληνικής υιλοσουίας 

κατά τοσς πρώτοσς Βσζαντινούς αιώνες
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Μεγάιε ραξά πξνμελεί ην γεγνλφο φηη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, 

δεκνζηεχνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξεο κειέηεο πνπ αθνξνχλ ην ρψξν ηεο Βπδαληηλήο 

Φηινζνθίαο. Ζ παξαηήξεζε απηή έρεη εμφρσο ηδηαίηεξε ζεκαζία θαζψο, σο γλσζηφλ, 

ε έξεπλα θαη παξνπζίαζε ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο απνηειεί ζεκαληηθφηαην 

παξάγνληα γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ παξνπζίαζε ζπλνιηθά ηνπ βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ. 

Με ηνλ φξν Βπδαληηλή Φηινζνθία ελλννχκε ηελ ελαζρφιεζε ησλ βπδαληηλψλ 

ζπγγξαθέσλ κε ηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία, δειαδή ην ζρνιηαζκφ θαη ηε κειέηε 

ηεο θεληξηθήο ζθέςεο ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ πνπ αθνξνχλ 

ηνλ θφζκν, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν (Λνγηθή θαη Φπζηθή). Βέβαηα 

απηή ε δηεμνδηθή ελαζρφιεζε ησλ βπδαληηλψλ κε ηελ έξεπλα θαη ηελ εξκελεία ησλ 

αξραίσλ θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ δελ είλαη άκνηξε ηνπ γεληθφηεξνπ πνιηηηζηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν αλέπλεε ην Βπδάληην. Σν Βπδάληην είρε αθνκνηψζεη γφληκα 

ηελ ειιεληθφηεηα ζε θάζε πηπρή ηεο δσήο ηνπ θαη φρη κφλν ζην ζρνιηαζκφ ησλ 

αξραίσλ θηινζνθηθψλ θεηκέλσλ. Ζ ηέρλε, ε ζενινγία, ε εθθιεζηαζηηθή δσή, ε 

δηπισκαηία θαη ε πνιηηηθή ησλ Βπδαληηλψλ είλαη άκεζα εκπνηηζκέλα απφ ην κέηξν, 

ηα φξηα θαη ηελ άζθεζε ηνπ ειιεληθνχ πλεχκαηνο. Όκσο θαζψο θαηαγξάθνπκε, σο 

κειεηεηέο ηεο Φηινζνθίαο, ηελ παξνπζία ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο ζην 

Βπδαληηλφ πνιηηηζκφ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίζνπκε πσο Βπδαληηλή Φηινζνθία 

νλνκάδνπκε κφλν ηελ ελαζρφιεζε ησλ Βπδαληηλψλ ζπγγξαθέσλ κε ηα θαζεαπηφ 

αξραηνειιεληθά θηινζνθηθά θείκελα.  

                                                 
1
 Άξζξν πνπ δεκνζηεχζεθε ζην επίζεκν πεξηνδηθφ ηνπ Οηθνπκεληθνχ Παηξηαξρείνπ Οξζνδνμία 

πεξίνδνο Β΄ έηνο ΗΓ΄, ηεχρνο Γ΄, Ηνχιηνο – επηέκβξηνο 2006, ζει. 577 – 596.       
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πλεπψο κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ φξν Βπδαληηλή Φηινζνθία γηα 

ηα θείκελα ηνπ 9
νπ

 αηψλα κ.Υ. θαη εμήο, κέρξη ηελ θαηάξξεπζε ηεο βπδαληηλήο 

απηνθξαηνξίαο, φπσο ηα θείκελα ηνπ Μ. Φσηίνπ θαη θαηφπηλ ηνπ Μ. Φειινχ, ηνπ 

Αξέζα, ηνπ Πιήζσλα θαη άιισλ ζνθψλ, νη νπνίνη αζρνιήζεθαλ δηεμνδηθά κε ηα 

θείκελα ησλ αξραίσλ θηινζφθσλ,
2
 γεγνλφο πνπ δελ παξαηεξείηαη ζηνπο 

πξνεγνχκελνπο βπδαληηλνχο αηψλεο. Απφ ηνλ 1
ν
 κ.Υ. αηψλα κέρξη ηνλ 9

ν
, δελ έρνπκε 

βπδαληηλή θηινζνθία, αιιά ηε θηινζνθία ηνπ ηέινπο ηεο αξραηφηεηαο, ηνπ χζηεξνπ 

Διιεληζκνχ, ζηνπο ηξεηο πξψηνπο κ.Υ. αηψλεο, θαζψο θαη ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθηθήο νξνινγίαο απφ ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο.
3
  

                                                 
2
 Βι. Λίλνπ Γ. Μπελάθε, Η Βπδαληηλή Φηινζνθία ζηελ ζύγρξνλε έξεπλα (απφ ην βηβιίν «Μεζαησληθή 

θηινζνθία. Σύγρξνλε έξεπλα θαη πξνβιεκαηηζκνί», Δθδ. Παξνπζία, Αζήλα, 2000) http : // www. 

Myriobiblos.gr/ texts/greek/benakis byz erevna., ζει. 3 – 4.     

3
 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαθσλία ηνπ Λίλνπ Γ. Μπελάθε κε ηνλ Καζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ Νίθν Πνιίηε, ν νπνίνο ζε βηβιίν ηνπ δίλεη ηνλ ηίηιν ε Διιεληθή θηινζνθία εηο ην Βπδάληην. Α 

ηόκνο : Α΄ – Ση΄ αηώλεο, ελψ θαηά ην Λίλν Μπελάθε ζα έπξεπε λα είλαη «Η Διιεληθή θηινζνθία ζηνπο 

πξώηνπο έμη ρξηζηηαληθνύο αηώλεο  ̈γηαηί δελ κπνξνχκε λα κηινχκε γηα Βπδαληηλή Φηινζνθία πξηλ απφ 

ηνλ 9
ν
 ηνπιάρηζηνλ αηψλα. Πξνεγνπκέλσο έρνπκε ηελ Φηινζνθία ηνπ χζηεξνπ Διιεληζκνχ θαη ηελ 

γλψζε θαη ρξήζε ηεο εζληθήο θηινζνθίαο απφ ηνπο Έιιελεο Παηέξεο θαη ζενιφγνπο (σο ηνλ Ησάλλε 

Γακαζθελφ) ζηηο αλαηνιηθέο Ρσκατθέο επηθξάηεηεο θαη ζην πξψηκν Βπδάληην» : Λίλνπ Γ. Μπελάθε, Η 

Βπδαληηλή Φηινζνθία ζηελ ζύγρξνλε έξεπλα (απφ ην βηβιίν «Μεζαησληθή θηινζνθία. Σύγρξνλε έξεπλα 

θαη πξνβιεκαηηζκνί», Δθδ. Παξνπζία, Αζήλα, 2000) http : // www. Myriobiblos.gr/ texts/greek/benakis 

byz erevna., ζει. 3. Γηαθσλία, αιιά πην ήπηαο κνξθήο, εθθξάδεη ν Μπελάθεο θαη κε ην έξγν ηνπ 

αεηκλήζηνπ Καζεγεηή ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο Νίθν Μαηζνχθα, ν νπνίνο ην 

1994 θπθινθφξεζε ην έξγν ηνπ Ιζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο, απφ ηηο εθδφζεηο Βάληαο, ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Ο Μπελάθεο δηαθσλεί κε ηνπο ηίηινπο πνπ δίλεη ν Μαηζνχθαο ζηα θεθάιαηα ηνπ ελ 

ιφγσ έξγνπ Οη πξώηνη πέληε αηώλεο θαζψο θαη Από ηνλ 6
ν
 σο ηνλ 9

ν
 αηώλα, γηαηί σο θεθάιαηα ελφο 

έξγνπ πνπ ιέγεηαη Ιζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο δίλνπλ ηελ ίδηα εληχπσζε κε ην έξγν ηνπ Νίθνπ 

Πνιίηε, πσο νη πξψηνη δειαδή 9 αηψλεο ηνπ Βπδαληίνπ παξνπζηάδνπλ Βπδαληηλή Φηινζνθία. 

Αληηζέησο ν Λίλνο Μπελάθεο ζπκθσλεί κε ηελ ηηηινθφξεζε ησλ επφκελσλ θεθαιαίσλ απφ ην 

Μαηζνχθα, ζην πξναλαθεξζέλ έξγν ηνπ, πνπ έρνπλ ην φλνκα Σηαζκνί ηεο Βπδαληηλήο δηαλόεζεο, γηαηί 

θαηά ην Μπελάθε ηηηινθνξνχληαη πην πξνζεθηηθά. Βι. Λίλνπ Γ. Μπελάθε, Η Βπδαληηλή Φηινζνθία 

ζηελ ζύγρξνλε έξεπλα, ζει. 3. O Νίθνο Μαηζνχθαο ζην έξγν ηνπ Ιζηνξία ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο 

δελ εληνπίδεη ηελ παξνπζία ηεο ειιεληθήο θηινζνθίαο ζηνπο ζρνιηαζκνχο ησλ θιαζηθψλ θεηκέλσλ απφ 

ηνπο Βπδαληηλνχο ζπγγξαθείο˙ απηήλ ηελ εξγαζία ηε ζεσξεί ζεβαζηή, αιιά δεπηεξεχνπζα. Ο 

Μαηζνχθαο ςειαθεί ηελ ειιεληθή θηινζνθία ζηελ αθνκνίσζε ηνπ ειιεληθνχ ηξφπνπ δσήο ζε φιν ην 

θάζκα ηεο βπδαληηλήο δσήο : ζενινγία, λνκηθή, ηέρλε, αξρηηεθηνληθή, επηζηήκεο, δηπισκαηία. Βι. 

Νίθνπ Μαηζνχθαο, Ιζηνξίαο ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο, (Με παξάξηεκα ην ζρνιαζηηθηζκό ηνπ δπηηθνύ 

Μεζαίσλα), εθδ. Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1994, ζει. 34 – 35 : «Θα έιεγα πσο ν Πιάησλ επέδεζε ζηελ 
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Φηινζνθία ηνπ χζηεξνπ Διιεληζκνχ είλαη ηα θηινζνθηθά θείκελα πνπ 

παξάγνληαη ζηα ειιεληζηηθά ρξφληα, θαζψο θαη ηνπο ηξεηο πξψηνπο πεξίπνπ 

ρξηζηηαληθνχο αηψλεο απφ ηνπο εζληθνχο δαζθάινπο, φπσο είλαη ν Πισηίλνο. Σα 

ζπγθεθξηκέλα θείκελα δελ κπνξνχλ λα εληαρζνχλ ζηε Βπδαληηλή Φηινζνθία θαζψο 

είλαη θαζαξά ε αξραία ειιεληθή θηινζνθία πξνζσπηθά αθνκνησκέλε θαη 

πξνεθηεηλφκελε απφ κεηέπεηηα εζληθνχο δαζθάινπο. Όκσο θαη ε γλψζε θαη ρξήζε 

                                                                                                                                            
αζθεηηθή ζενινγία, κε ηε δηδαζθαιία γηα ηε κεηακφξθσζε ηνπ ινγηζηηθνῦ, ηνπ ζπκνεηδνῦο θαη ηνπ 

ἐπηζπκεηηθνῦ, θαη φρη ζηα ρεηξφγξαθα θαη ζηνπο ζρεηηθνχο ζρνιηαζκνχο ρσξίσλ»˙ ζει. 151 : « …ν 

έξσηαο πξνο ηελ ειιεληθή ζνθία, εθξεθηηθά παξνπζηαδφκελνο θαηά νξηζκέλεο επνρέο θαη 

πξαγκαησλφκελνο ζηηο αλαδηνξγαλψζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ ζρνιψλ, έρεη κεγίζηε 

ζπνπδαηφηεηα, θαη δελ απνηειεί απιψο θάπνηεο ¨αλαγελλεηηθέο¨ εμάξζεηο παξάιιειεο πξνο ηε 

ζενινγία, θαη αλεμάξηεηεο απφ απηήλ. Με άιια ιφγηα, αλ ηπρφλ δελ ππήξρε απηή ε αθνκνησκέλε θαηά 

πξσηφηππν ηξφπν ειιεληθφηεηα απφ ηελ ηέρλε θαη ηε ζενινγία θαη ηελ εθθιεζηαζηηθή δσή, ζα ΄ηαλ 

αδηαλφεηεο νη θαηά θαηξνχο εκθαληδφκελεο ¨αλαγελλεηηθέο¨ εμάξζεηο θαη εθξήμεηο»…ν Αξέζαο θαη νη 

πξνγελέζηεξνη θαη κεηαγελέζηεξνη ηνπ απνηεινχλ δείγκαηα δσεξά ελφο πεξηξξένληνο θιίκαηνο, κε 

άιιν ιφγηα ηεο ειιελνξζφδνμεο πνιηηηζηηθήο εκπεηξίαο πνπ δείρλνπλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ βπδαληηλνχ 

πνιηηηζκνχ, δελ δεκηνπξγνχλ σζηφζν απηήλ ηελ ηαπηφηεηα». Απνιχησο ζχκθσλν βξίζθεη ην Λίλν 

Μπελάθε θαη ε κειέηε ηνπ Νίθνπ Μαηζνχθα Τν πεξηερόκελν ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο. Κξίζεηο 

πάλσ ζην έξγν ηνπ Β. Ν. Ταηάθε ¨ε Βπδαληηλή Φηινζνθία¨, δεκνζηεπκέλε ζηελ Δπηζηεκνληθή 

Δπεηεξίδα ηεο Θενινγηθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ζει. 391 – 405, 1992. Ο Μπελάθεο ζπκθσλεί θαη κε ην 

πεξηερφκελν αιιά θαη κε ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Φηινζνθίαο ζην Βπδάληην, φπσο 

παξνπζηάδνληαη απφ ην Μαηζνχθα. Δπηπιένλ ζπκθσλεί θαη κε ηελ έληνλε δηάθξηζε ηεο θηινζνθία απφ 

ηε ζενινγία, ηελ νπνία δίλεη κε έκθαζε ν θαζεγεηήο Μαηζνχθαο ζην παξαπάλσ έξγν ηνπ. Βι. Λίλνπ 

Γ. Μπελάθε, Η Βπδαληηλή Φηινζνθία ζηελ ζύγρξνλε έξεπλα, ζει. 9. Ο Καζεγεηήο ηνπ Ακβνχξγνπ 

Klaus Oehler ζεσξεί σο νξφζεκν γηα ηελ έλαξμε ηεο Βπδαληηλήο Φηινζνθίαο είλαη ην 529 κ.Υ., έηνο 

θαηά ην νπνίν ν απηνθξάηνξαο ηνπ Βπδαληίνπ Ηνπζηηληαλφο έθιεηζε ηελ Πιαησληθή Αθαδεκία 

ζεκαηνδνηψληαο θαηλνκεληθά ην ηέινο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο. Βι. Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα 

ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, 

(απφ ην βηβιίν «Μεζαησληθή θηινζνθία. Σύγρξνλε έξεπλα θαη πξνβιεκαηηζκνί», κεηάθξαζε Πνιπηίκε 

– Μαξία Παιαηνιφγνπ, Δθδ. Παξνπζία, Αζήλα, 2000) http : // www. Myriobiblos. gr/ texts/ greek 

Oehler – greek philosophy, ζει. 1. Ο Oehler ηνλίδεη ην θαηλνκεληθά γηαηί φπσο ζεκεηψλεη : «ε 

ειιεληθή θηινζνθία δελ εμέπλεπζε ην 529 κεηά απφ κία πνξεία ρηιίσλ ρξφλσλ, αιιά αληηζέησο είρε 

κπξνζηά ηεο κία δεχηεξε ρηιηεηία πεξαηηέξσ αλάπηπμεο. Απηή ε δεχηεξε κεγάιε θάζε, ε Βπδαληηλή 

Φηινζνθία, δελ κπνξεί – φπσο γηλφηαλ θαηά θαλφλα σο ζήκεξα – λα παξνπζηάδεηαη απαμησηηθά σο κία 

απιή ηζηνξία αξραηνειιεληθψλ επηξξνψλ ζε ρξηζηηαλνχο ινγίνπο. Ζ Βπδαληηλή Φηινζνθία είλαη θάηη 

πνιχ πεξηζζφηεξν : κία άκεζε, δσληαλή ζπλέρεηα ηεο Διιεληθήο Φηινζνθίαο θαηά ηε βπδαληηλή 

πεξίνδν» Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ 

πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει. 4.                                      
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ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο απφ ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο απφ ηνλ 3
ν
 κέρξη 

ηνλ 9
ν
 αηψλα (ηειεπηαίν εθπξφζσπν ζα αλαθέξακε ηνλ Ησάλλε Γακαζθελφ) επίζεο 

δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο Βπδαληηλή Φηινζνθία, γηαηί ηα θείκελα ησλ ελ ιφγσ 

ζπγγξαθέσλ δελ έρνπλ σο ζθνπφ λα εξκελεχζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ θείκελα 

αξραίσλ Διιήλσλ ζπγγξαθέσλ, αιιά λα δηδάμνπλ ηα θείκελα ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη 

ηεο Δθθιεζίαο, κε φια ηα δεκηνπξγηθά ηεο έξγα ρξεζηκνπνηψληαο σο κέζνλ θαη 

νξνινγία ηελ αξραία ειιεληθή θηινζνθία.  

Ο Ησάλλεο ν Γακαζθελφο, ιακπξφο βπδαληηλφο ζπγγξαθέαο θαη καρεηήο ηεο 

αιήζεηαο πνπ δεη ηνλ 8
ν
 κ.Υ. αηψλα, ζην έξγν ηνπ Πξόο ηνὺο δηαβάιινληαο ηὰο ἁγίαο 

εἰθόλαο ξσηάεη ηνλ αλαγλψζηε ηνπ πνπ βξήθεο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε ή ζην Δπαγγέιην 

ην όλνκα ηεο Τξηάδνο, ή ην ὀκννύζηνλ ή ην κία ὑπόζηαζηο ηνπ Χξηζηνύ, δύν θύζεηο, 

απηνιεμεί; Αιιά όκσο, ζπλερίδεη, επεηδή ηα όξηζαλ απηά νη άγηνη Παηέξεο από ηηο 

ηζνδύλακεο κε απηά ιέμεηο ηεο Αγίαο Γξαθήο ηα δερόκαζηε θαη απηνύο πνπ δελ ηα 

δέρνληαη ηνπο αλαζεκαηίδνπκε.
4
 χκθσλα κε ην παξαπάλσ θείκελν εθείλν πνπ 

ελδηαθέξεη πξσηίζησο είλαη ε έθθξαζε ηεο αιήζεηαο ηεο Αγίαο Γξαθήο κε ηζνδύλακεο 

ιέμεηο. Αλ δελ είλαη αθξηβψο νη ίδηεο δελ ελνριεί, αξθεί λα έρνπλ ην ίδην πεξηερφκελν, 

ρσξίο λα αιινηψλνπλ ηε επαγγειηθή αιήζεηα. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο θηινζνθηθήο 

νξνινγίαο ζε απηφ ην έξγν ήηαλ επηηαθηηθή αλάγθε, γηαηί κε ηε θηινζνθηθή νξνινγία 

πξνζπαζνχζαλ νη αηξεηηθνί λα αιινηψζνπλ ηε δηδαζθαιία ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη ηεο 

Δθθιεζίαο, θαη επνκέλσο κε ηα ίδηα φπια έπξεπε λα απαληήζνπλ νη κεγάινη 

Δθθιεζηαζηηθνί Παηέξεο.    

Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφο ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε 

θηινζνθίαο ζηνλ χζηεξν Διιεληζκφ θαη ζηνπο πξψηνπο βπδαληηλνχο αηψλεο 

(ζπγθεθξηκέλα κέρξη ηνλ 9
ν
 αηψλα) ζα αλαθεξζνχκε ζε κεξηθά παξαδείγκαηα απφ ηε 

ζθέςε ηνπ Αξηζηνηέιε ηνπ Πισηίλνπ θαη ησλ Βπδαληηλψλ Θενιφγσλ – ζην παξφλ 

                                                 
4
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Πξόο ηνύο δηαβάιινληαο ηάο ἀγίαο εἰθόλαο ιόγνη ηξεηο, [B. Kotter, Walter – 

De Gruyter 1975, t. III (Patristische Texte und Studien 17)] 11
1–8

 : «Πνχ εὖξεο ἐλ ηῇ Παιαηᾷ ἤ ἐλ ηῷ 

Δὐαγγειίῳ ὄλνκα Σξηάδνο ἤ ὀκννχζηνλ ἤ κίαλ θχζηλ ζεφηεηνο ηξαλῶο ἤ ηξεηο ὑπνζηάζεηο αὐηνιεμεί 

ἤ κίαλ ὑπφζηαζηλ ηνῦ Υξηζηνῦ ἤ δχν θχζεηο αὐηνιεμεί; Ἀιι’ ὄκσο ἐπεηδή ἐθ ηῶλ ἰζνδπλακνπζῶλ 

ιέμεσλ ηῶλ ἐλ ηῇ γξαθῇ θεηκέλσλ ὤξηζαλ ηαῦηα νἱ ἅγηνη παηέξεο, δερφκεζα θαί ηνχο κή δερφκελνπο 

ἀλαζεκαηίδνκελ». Ζ επαλάιεςε ηεο ιέμεσο αὐηνιεμεὶ δχν θνξέο ζε κία ζεηξά δείρλεη αθξηβψο ην 

γεγνλφο πσο ε αιήζεηα ηνπ επαγγειίνπ πξέπεη λα ζπλερηζηεί αλφζεπηε, ρσξίο θακία αιινίσζε, ελψ 

είλαη δεπηεξεχνλ ζέκα ην πψο ζα εθθξαζηεί εμσηεξηθά απηή ε αιήζεηα.                 
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άξζξν δελ ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ παξνπζία ηεο αξραίαο ειιεληθήο θηινζνθίαο απφ 

ηνλ 9
ν 
κ. Υ. θαη κεηά, δειαδή κε ηελ θαζεαπηφ Βπδαληηλή Φηινζνθία.  

Ο Αξηζηνηέιεο, καζεηήο ηνπ Πιάησλα θαη ιακπξφο εθπξφζσπνο ηεο 

θιαζηθήο θηινζνθίαο, έπιαζε ηνλ φξν ἐλέξγεηα ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα πεξηγξάςεη 

ηνλ θνζκνείδσιν ηνπ. Ο ηαγεηξίηεο θηιφζνθνο ζπιιακβάλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

σο κία ηεξαξρία φπνπ ζηελ θνξπθή βξίζθεηαη ε πξώηε αθίλεηε νπζία θαη ζηε βάζε 

βξίζθνληαη νη πξψηεο νπζίεο. Σα φληα θηλνχληαη απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή θαη 

απηή ε θίλεζε γίλεηαη απφ ην δπλάκεη νλ ζην ἐλεξγείᾳ (ἐλ ἔξγῳ). Ζ θνξχθσζε ηνπ 

ἐλεξγείᾳ είλαη ε ἐληειέρεηᾳ (ἐλ ἐξγῳ ἔρεηλ), θαη απηή ε θνξχθσζε ηνπ ἐλεξγείᾳ 

θέξλεη ηε ζπλάληεζε κε ηελ πξψηε αθίλεηε νπζία. πλεπψο ζηελ θνξπθή ηεο 

ηεξαξρίαο ε ἐλέξγεηα γίλεηαη νὐζία θαζψο ζπλαληηέηαη καδί ηεο.
5
 Ο Αξηζηνηέιεο ζην 

έξγν ηνπ Μεηά ηὰ Φπζηθὰ, δηαηππψλεη ηελ άπνςε πσο ε πξώηε αθίλεηε νπζία 

βξίζθεηαη ζε ηέιεηα θαηάζηαζε, γηαηί εθεί ε νπζία είλαη ελέξγεηα, θαη έηζη φ,ηη 

ππάξρεη είλαη ηέιεην.
6
 ε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ηεο ζείαο ηειεηφηεηαο δελ κπνξεί λα 

ππάξμεη θακία ἐλέξγεηα, σο θίλεζε λα απνθηεζεί θάηη, θαη γη’ απηφ ζηελ θνξπθή ηεο 

ηεξαξρίαο θαη ε ἐλέξγεηα έγηλε νπζία (έπαςε λα ππάξρεη ην έξγν – ἐλ ἔξγῳ) αιιά 

είλαη θαη αθίλεηε˙ δελ ππάξρεη θίλεζε γηα λα απνθηεζεί θάηη.
7
  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ κάιηζηα φηη ε παξνπζίαζε ηνπ αξηζηνηειηθνχ 

θνζκνεηδψινπ γίλεηαη κε βάζε ηηο επηζηήκεο ηεο επνρήο εθείλεο θαη ηε ζχιιεςε ηνπο 

απφ ηνλ Αξηζηνηέιε. Γηα ηνλ Αξηζηνηέιε φιεο νη επηζηήκεο βξίζθνληαη ζε κία 

δηάηαμε, ε νπνία μεθηλάεη απφ ηελ αίζζεζε θαη θαηαιήγεη ζηηο ηξεηο αλψηεξεο 

                                                 
5
 Πξβι. γηα ην ζέκα Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο 

σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει. 11. 

6
 Ἀξηζηνηέινπο, Μεηὰ ηὰ θπζηθὰ, Λ, 1071 b : «Ἐζηη ηη ὅ νὐ θηλνχκελνλ θηλεῖ, ἀίδηνλ θαὶ νὐζία θαὶ 

ἐλέξγεηα νὖζα»˙ Γ, 1012 b : «Ἔζηη γὰξ ηη ὅ ἀεὶ θηλεῖ ηὰ θηλνχκελα, θαὶ ηὸ πξῶηνλ θηλνῦλ ἀθίλεηνλ 

αχηφ»˙ Λ, 1072 ab : «Κηλεῖ δὲ ὧδε ηὸ ὀξεθηὸλ θαὶ ηὸ λνεηφλ˙ θηλεῖ νὐ θηλνχκελνλ … ὅηη δ΄ ἔζηη ηὸ 

νὗ ἕλεθα ἐλ ηνῖο ἀθηλήηνηο, ἡ δηαίξεζηο δεινῖ… θηλεῖ δὲ ὡο ἐξψκελνλ».          

7
 Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο 

Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει. 13 : «Αλ θαη ε έλλνηα ηεο βνπιήζεσο δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ αξηζηνηειηθή αλζξσπνινγία θαη ε εζηθή, ε ρξήζε απηήο ηεο έλλνηαο ζε αλαθνξά πξνο ην ζείν 

Δίλαη ήηαλ γηα ηνλ Αξηζηνηέιε εμ νξηζκνχ πξάγκα αδηαλφεην. Καη ηνχην δηφηη γη’ απηφλ κία βνπιεηηθή 

ελέξγεηα (λννπκέλε σο πξνζαλαηνιηζκφο ζε θάηη πνπ δελ έρεη αθφκα απνθηεζεί) είλαη εμ νξηζκνχ 

αζπκβίβαζηε κε ηελ θαηάζηαζε ηεο απφιπηεο ηειεηφηεηαο, πνπ πξνζηδηάδεη ζην ζείν Δίλαη».         
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επηζηήκεο : ηε θπζηθή, ηα καζεκαηηθά θαη ηε ζενινγία˙ ε ζενινγία είλαη απηή πνπ 

αζρνιείηαη κε ην πξῶηνλ ἀθίλεηνλ θηλνῦλ.
8
 Δίλαη πξνθαλέο πσο ζηελ αξηζηνηειηθή 

δηδαζθαιία επηζηήκεο, θηινζνθία, θαη ν θφζκνο πνπ καο πεξηβάιεη βξίζθνληαη ζε 

νξγαληθή ζρέζε θαη αιιειεμάξηεζε θαη κε αθνξκή ηελ πεξηγξαθή απηήο ηεο 

ζχιιεςεο ν γισζζνπιάζηεο Αξηζηνηέιεο πιάζεη ηνλ φξν ἐλέξγεηα.           

Ο Πισηίλνο, ηειεπηαίνο ίζσο εθπξφζσπνο ηεο αξραηνειιεληθήο θηινζνθίαο 

πξηλ ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο,
9
 ρξεζηκνπνηεί επίζεο ηνλ φξν ἐλέξγεηα, θαζψο 

πεξηγξάθεη ην δηθφ ηνπ θνζκνείδσιν. πγθεθξηκέλα ππνζηεξίδεη πσο ε φιε 

πξαγκαηηθφηεηα απνηειείηαη απφ ην Δλ, ην Ννπ, ηελ Φπρή, ηελ θχζε θαη ηελ χιε. Σν 

Δλ είλαη ε θπξίαξρε ζεφηεηα, πνπ μεδηπιψλεηαη ζε Ννπ θαη θαηφπηλ ζε Φπρή. Οη ζείνη 

απηνί θφζκνη μεδηπιψλνληαη κεηά ζηε θχζε θαη ζηελ χιε, ε νπνία σο ην θαηψηαην 

ζθαινπάηη δελ έρεη κνξθή, ελψ ε θχζε είλαη ε αηζζεηή πιεπξά πνπ έρεη κνξθή.
10

 Ο 

Πισηίλνο θαζψο ηνλίδεη πσο έλαο είλαη ν Ννπο, πνπ απνξξέεη απφ ηνλ Δλ θαη κία ε 

Φπρή κέζα ζηελ εληαία πξαγκαηηθφηεηα, απνθαιεί ην Ννπ θαη ηελ Φπρή ἐλεξγείᾳ νὐ 

δπλάκεη. Μάιηζηα ππνγξακκίδεη πσο έγηλαλ ἅπαληα ἐθ ηῆο νὐζίαο θαη ζὺλ ηῇ νὐζίᾳ˙
11

 

νπζία θαη ελέξγεηα ηαπηίδνληαη θαη δελ ρσξίδνπλ. Γίλεηαη επδηάθξηην πσο θαη εδψ α) 

                                                 
8
 Ἀξηζηνηέινπο, Μεηὰ ηὰ θπζηθά Α, 982b.˙ Μεηὰ ηὰ Φπζηθὰ Λ, 7, 1072 a – 8, 1073a.     

9
 Klaus Oehler,  Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο 

Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει. 6 : «ν Νενπιαησληζκφο, επίηεπγκα αλακθίβνια ζπζηεκαηηθνχ 

ζηνραζκνχ, είλαη ην ηειεπηαίν δεκηνχξγεκα ηεο ζπζηεκαηηθφηεηαο θαη ηεο κεζνδηθφηεηαο εθείλεο πνπ 

ραξαθηήξηδε ηηο θηινζνθηθέο ζρνιέο ήδε απφ ηελ αξρή ειιεληζηηθψλ ρξφλσλ σο ηελ επνρή ηνπ».       

10
 Βι. Νίθνπ Μαηζνχθα, Ιζηνξία ηεο θηινζνθίαο, Αξραίαο ειιεληθήο – Βπδαληηλήο – Γπηηθνεπξσπατθήο. 

Με ζύληνκε εηζαγσγή ζηε θηινζνθία. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε, 2002, ζει. 293. 

11
 Πισηίλνπ, Ἔλλεάδεο 6,4,4, : «Πῶο νὖλ ηὸ ὄλ θαὶ ηὰ ὅληα θαὶ λνῦο πνιινχο θαῖ ςπρὰο πνιιάο εἰ ηὸ 

ὄλ παληαρνῦ ἕλ θαὶ κὴ ὡο ὁκνεηδὲο θαὶ λνῦο εἷο θαὶ ςπρὴ κία; - Ἀιιὰ πῶο ςπραὶ πνιιαὶ θαὶ λνῖ 

πνιινὶ θαὶ ηὸ ὄλ θαὶ ηὰ ὄληα;  - Ἕλ γὰξ ηῷ ὅιῳ αἰ πνιιαὶ ἤδε νὐ δπλάκεη, ἀιι’ ἐλεξγείᾳ ἐθάζηε˙ 

νὔηε γὰξ ἡ κία ἡ ὅιε θσιχεη ηὰο πνιιὰο ἐλ αὐηῇ εἶλαη νὔηε αἱ πνιιαὶ ηὴλ κίαλ»˙ 6, 9, 9 : «Ἐλ δὲ 

ηαχηῃ ηῇ ρνξείᾳ θαζνξᾷ πεγὴλ δσῆο, πεγὴλ δὲ λνῦ, ἀξρὴλ ὄληνο, ἀγαζνῦ αἰηίαλ, ξίδαλ ςπρῆο˙ νὐθ 

ἐθρενκέλσλ ἐπ΄ αὐηνῦ ἐθείλνπ, εἶη’ ἐιιαηνχλησλ˙ νὐ γὰξ ὄγθνο˙ ἤ θζαξηὰ ἄλ ἦλ ηὰ γελλψκελα. 

Νῦλ δὲ ἐζηηλ ἀίδηα, ὅηη ἡ ἀξρὴ αὐηῶλ ὡζάπησο κέλεη νὐ κεκεξηζκέλε εἰο αὐηὰ, ἀιι’ ὅιε κέλνπζα. 

Γηὸ θἀθεῖλα κέλεη˙ νἷνλ εἰ κέλνληνο ἡιίνπ θαὶ ηὸ θῶο κέλεη»˙ 3, 7, 4 : «Ἐλνξᾶηαη γὰξ ἐλνῦζα παξ’ 

αὐηῇ ὅηη θαὶ ηὰ ἄιια πάληα ὅζα ιέγνκελ ἐθεῖ εἶλαη ἐλππάξρνληα ὁξῶληεο γέγνλελ ἐθ ηῆο νὐζίαο 

ἅπαληα θαὶ ζὺλ ηῇ νὐζίᾳ».                       
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ν φξνο ἐλέξγεηα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ν Πισηίλνο ην δηθφ ηνπ 

θνζκνείδσιν θαη β) ἐλέξγεηα θαη νπζία κάιινλ ηαπηίδνληαη παξά ρσξίδνπλ.  

Αληηζέησο νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ἐλέξγεηα ζηα 

έξγα ηνπο, αιιά κε εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. πγθεθξηκέλα γηα ηνπο 

Βπδαληηλνχο Παηέξεο ἐλέξγεηα είλαη ε δξαζηηθή θίλεζε ηεο θχζεσο
12

 (δελ ρσξίδεηαη 

απφ ηε θχζε, αιιά δηαθξίλεηαη απφ απηήλ), θαη απνηειεί έθθξαζε ηεο ειεχζεξεο 

βνπιήζεσο ηνπ Θενχ.
13

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ ἐλέξγεηα θαηαξρήλ απφ ην Μ. 

Αζαλάζην έγηλε γηαηί ν Άξεηνο ραξαθηήξηζε ηνλ Τηφ, ην δεχηεξν πξφζσπν ηεο Αγίαο 

Σξηάδνο, σο ην πξψην θηίζκα – δεκηνχξγεκα ηνπ Παηξφο. πλεπψο ακθηζβεηνχζε 

θαζαξά ηε ζεφηεηα ηνπ Τηνχ. Γηα λα απαληήζεη ν Μ. Αζαλάζηνο έπξεπε φρη κφλν λα 

νξηνζεηήζεη ηε δηάθξηζε θηηζηνῦ (φια ηα δεκηνπξγήκαηα) θαη ἀθηίζηνπ (ν Σξηαδηθφο 

Θεφο) θαη λα ηνλίζεη ηε δηαθνξά ηνπο, αιιά θαη λα δείμεη πσο γεθπξψλεηαη ε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο δεκηνπξγίαο (θηηζηὸ) θαη ηνπ Θενχ (ἄθηηζην). Γη’ απηφ ν Μ. Αζαλάζηνο 

δηέθξηλε ηελ νπζία ηνπ Θενχ απφ ηηο ἐλέξγεηεο ηνπ (δελ ηηο ρψξηζε, ηηο δηέθξηλε˙ άιιν 

πξάγκα είλαη ν ρσξηζκφο)
14

 θαη ηφληζε πσο δελ κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε ηελ νὐζία 

ηνπ Θενχ, κπνξνχκε φκσο λα γλσξίζνπκε ηηο ἐλέξγεηεο ηνπ. Γηα ηε κεηνρή ηνπ 

αλζξψπνπ ζηελ νπζία ηνπ Θενχ δελ κπνξεί λα γίλεη ιφγνο, γηαηί αλ ν Μ. Αζαλάζηνο 

έιεγε πσο είλαη δπλαηή ε γλψζε ηεο νπζίαο ηνπ Θενχ, ηφηε ν άλζξσπνο ζα ήηαλ 

νκννχζηνο κε ην Θεφ, θαη δελ ζα είρε ηελ αλάγθε ηε ζεξαπείαο θαη ηεο ζσηεξίαο πνπ 

παξέρεη ε Δθθιεζίαο. ε κεξηθά θείκελα ηνπ αληί ηνπ φξνπ ἐλέξγεηα ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

                                                 
12

 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Δηζαγσγή δνγκάησλ ζηνηρεηώδεο, [B. Kotter, Walter – De Gruyter 1969, t. I 

(Patristische Texte und Studien 7).] ε΄ Πεξί ἐλεξγείαο  8 
1, 2 . . 7 – 9

 : «Ἐλέξγεηα δὲ θπζηθὴ ἐζηη θίλεζηο 

θχζεσο δξαζηηθὴ… 

13
 Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Ο άγηνο Γξεγόξηνο ν Παιακάο θαη ε λεόηεξε δπηηθή ζενινγία, δεκνζηεπκέλν 

ζην έξγν νξζόδνμν δόγκα θαη ζενινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο, Β΄ ηόκνο, εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, 

Θεζαινλίθε 2000, ζει. 161 – 163˙ G. Florovsky, The Concept of Creation in Saint Athanasius, ζην 

Studia Patristica 2 (1962), ζει. 48 θαη εμήο˙ 56 θαη εμήο. Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή 

Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει. 13. 

14
 Klaus Oehler, Η ζπλέρεηα ζηελ Διιεληθή Φηινζνθία από ην ηέινο ηεο Αξραηόηεηαο σο ηελ πηώζε ηεο 

Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο, ζει. 12.    
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φξν δύλακηο, φπσο ζπκβαίλεη ζην έξγν ηνπ Πεξὶ ηῆο ἐλαλζξσπίζεσο ηνῦ Λόγνπ,
15

 

φκσο απηφ είλαη κία εμαίξεζε θαη ζην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ν φξνο δύλακηο έρεη ην 

ίδην πεξηερφκελν κε ηνλ φξν ἐλέξγεηα. Μάιηζηα ζην έξγν πνπ θαηεμνρήλ ζηξέθεηαη 

ελαληίνλ ηνπ Αξείνπ θαη ησλ νπαδψλ ηνπ, θαη θέξεη ηνλ ηίηιν Καηὰ Ἀξεηαλῶλ ιόγνο, 

ππάξρεη ν ραξαθηεξηζηηθφο φξνο δεκηνπξγηθή ἐλέξγεηα, ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ 

ηελ νπζία θαη είλαη ε έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθήο ζειήζεσο ηνπ Θενχ.
16

 

Ο Μ. Βαζίιεηνο ζπλερίδεη ζηα θείκελα ηνπ ηε δηάθξηζε νὐζίαο θαη ἐλέξγεηαο 

πνπ εγθαηλίαζε ν Μ. Αζαλάζηνο – νη Παηέξεο θηλνχληαη ζε κία θνηλή γξακκή – θαη 

ιέγεη κε απιφ ηξφπν πσο εκείο γλσξίδνπκε ην Θεφ κφλν απφ ηηο ελέξγεηεο ηνπ θαη ζε 

θακία πεξίπησζε απφ ηελ νπζία ηνπ, ε νπνία παξακέλεη πάληνηε απξφζηηε˙ νη 

ελέξγεηεο ηνπ Θενχ θαηεβαίλνπλ ζηε γε.
17

 Δίλαη πξνθαλέο πσο νη Παηέξεο ηεο 

Δθθιεζίαο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ἐλέξγεηα, καδί κε άιινπο θηινζνθηθνχο φξνπο, γηα 

λα ρηππήζνπλ κεγάιεο αηξέζεηο ηεο επνρήο ηνπο θαη λα πξνβάιινπλ ηε δνγκαηηθή 

                                                 
15

 Μ. Ἀζαλαζίνπ, Πεξὶ ηῆο ἐλαλζξσπήζεσο ηνῦ Λόγνπ 17, PG 25, 125AB : «. . . ἐθηὸο κὲλ ἐζηη ηνῦ 

παληὸο θαη΄ νὐζίαλ, ἐλ πᾶζη δὲ ἐζηη ηαῖο ἑαπηνῦ δπλάκεζη, ηὰ πάληα δηαθνζκῶλ, θαὶ εἰο πάληα ἐλ 

πᾶζη ηὴλ ἑαπηνῦ πξφλνηαλ ἐθαπιῶλ, θαὶ ἕθαζηνλ θαὶ πάληα ὁκνῦ δσνπνηῶλ». 

16
 Μ. Ἀζαλαζίνπ, Καηὰ Ἀξεηαλῶλ ιόγνο 2, 2, PG 26, 149C : «Δἰ δὲ κὴ θαξπνγφλνο ἐζηὶλ αὐηὴ ἡ ζεία 

νὐζία, ἀιι΄ ἔξεκνο, θαη΄ αὐηνχο, ὡο θῶο κὴ θσηίδνλ θαὶ πεγὴ μεξά, πῶο δεκηνπξγηθὴλ ἐλέξγεηαλ 

ἔρεηλ αὐηὸλ ιέγνληεο νὐθ αἰζρχλνληαη; Καὶ ἀλαηξνῦληεο δὲ ηὸ θαηὰ θχζηλ, πῶο ηὸ θαηὰ βνχιεζηλ 

πξνεγεῖζζαη ζέινληεο νὐθ ἐξπζξηῶζηλ;». «Ὑπεξαλαβέβεθε δὲ ηῆο βνπιήζεσο ηὸ πεθπθέλαη θαὶ εἶλαη 

αὐηὸλ Παηέξα ηνῦ ἰδίνπ Λφγνπ. Δἰ ηνίλπλ ηὸ πξφηεξνλ, ὅπεξ ἐζηὶ θαηὰ θχζηλ, νὐρ ὑπῆξμε θαηὰ ηὴλ 

έθείλσλ ἄλνηαλ, πῶο ηὸ δεχηεξνλ, ὅπεξ ἐζηὶ θαηὰ βνχιεζηλ, γέλνηη΄ ἄλ; Πξφηεξνλ δέ ἐζηηλ ὁ Λφγνο 

θαὶ δεχηεξνο ἡ θηίζηο». 

17
 Μ. Βαζηιείνπ, Ἐπηζηνιή 234, 1 PG 32, 869 AB : «Ἡκεῖο δε ἐθ ηῶλ ἐλεξγεηῶλ γλσξίδεηλ ιέγνκελ 

ηνλ Θεφλ ἡκῶλ, ηῇ δε νὐζίᾳ αὐηῇ πξνζεγγίδεηλ νὐρ ὑπηζρλνχκεζα. Αἱ κέλ γάξ ἐλέξγεηαη αὐηνῦ πξνο 

ἡκᾶο θαηαβαίλνπζηλ, ἡ δε νὐζία αὐηνῦ κέλεη ἀπξφζηηνο»˙ Μ. Βαζηιείνπ, Ἀλαηξεπηηθὸο 1, 14, PG 29, 

544BC : «Ἐθ δὲ ηῶλ ἐλεξγεηῶλ ηνῦ Θενῦ ἀλαγνκέλνπο ἡκᾶο, θαὶ δηὰ ηῶλ πνηεκάησλ ηὸλ πνηεηὴλ 

ἐλλννῦληαο, ηῆο ἀγαζφηεηνο αὐηνῦ θαὶ ηῆο ζνθίαο ιακβάλεηλ ηὴλ ζχλεζηλ. Σνῦην γὰξ ἐζηη ηὸ 

γλσζηὸλ ηνῦ Θενῦ, ὅ πᾶζηλ ἀλζξψπνηο ὁ Θεὸο ἐθαλέξσζελ». Γηα ην ζέκα βι. πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Οὐζία θαἰ ἐλέξγεηαη ηνῦ Θενῦ θαηά ηόλ Μέγαλ Βαζίιεηνλ. 

(Σπκβνιή εἰο ηήλ ἰζηνξηθνδνγκαηηθήλ δηεξεύλεζηλ ηῆο πεξί Θενῦ νὐζίαο θαί ἐλεξγεηῶλ ηνῦ Θενῦ 

δηδαζθαιίαο ηῆο ὀξζνδόμνπ ἐθθιεζίαο). Δθδφζεηο Π. Πνπξλάξα, Θεζζαινλίθε 199, ζει. 98 θαη εμήο. 
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δηδαζθαιία ηεο Δθθιεζίαο, ε νπνία έρεη θέληξν ηε ζεξαπεία θαη ηε ζσηεξία ησλ 

αλζξψπσλ. Γελ πξνεθηείλνπλ ην θνζκνείδσιν ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θηινζφθσλ, 

φπσο θάλεη ν Πισηίλνο, νχηε αζρνινχληαη δηεμνδηθά κε ηελ αλάιπζε θιαζηθψλ 

θεηκέλσλ, αιιά εθθξάδνπλ ην πεξηερφκελν ηεο Αγίαο Γξαθήο κε ηε θηινζνθηθή 

νξνινγία. Ζ δηάθξηζε νὐζίαο θαη ἐλέξγεηαο ζην Θεφ ππάξρεη ζηελ Αγία Γξαθή, φρη 

θπζηθά κε ην θηινζνθηθφ φξν ἐλέξγεηα αιιά κε ηε ζπκβνιηθή θαη παξαβνιηθή 

γιψζζα, γηαηί Παιαηά θαη Καηλή Γηαζήθε ηνλίδνπλ ζπλερψο πσο θαλείο δελ κπνξεί 

λα δεη ην Θεφ θαη λα δήζεη, φκσο ηαπηφρξνλα δηεπθξηλίδεηαη πσο ν Θεφο είλαη 

παληαρνχ παξψλ θαη θξαηάεη ηνλ θφζκν ζηα ρέξηα Σνπ.
18

 

Έλα άιιν παξάδεηγκα γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ παξνπζία ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο θηινζνθίαο κέρξη ηνλ 9
ν
 αηψλα είλαη ε κεηάπιαζε απφ ηνπο Βπδαληηλνχο 

ησλ φξσλ Γελεηὸ θαη ἀγέλεην. Απηνί νη φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ Πιάησλα γηα 

λα ραξαθηεξίζνπλ ηνλ αηζζεηφ θαη ηνλ λνεηφ θφζκν. ηα πιαησληθά έξγα Φαίδσλ 

θαη Τίκαηνο, γελεηὸ είλαη ν αηζζεηφο θφζκνο, ελψ ἀγέλεην ν λνεηφο. Καη ην γελεηὸ θαη 

ην ἀγέλεην ππάξρνπλ απφ πάληα, αιιά ην γελεηὸ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη θαη αιιάδεη 

κνξθή, ελψ ην ἀγέλεην, φπσο είλαη ε ςπρή θαη ην ζείν, παξακέλεη ακεηάβιεην θαη 

δίλεη ηε κνξθή θαη ην ζρήκα ζην γελεηό.
19

 Ο Πιάησλ αλαιχεη ηνπο δχν φξνπο, θαζψο 

πεξηγξάθεη ηνλ θφζκν ησλ Ιδεώλ θαη ιέγεη πσο νη ςπρέο έπεζαλ κέζα ζηα ζψκαηα, ηα 

νπνία είλαη ηάθνο ηεο ςπρήο, θαη πξέπεη θάπνηα ζηηγκή λα βγνπλ απφ απηά θαη λα 

επηζηξέςνπλ ζηε θσηεηλή παηξίδα.  

                                                 
18

 Νίθνπ Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή ζενινγία Γ΄, (αλαθεθαιαίσζε θαη αγαζνηνπία, έθζεζε 

ηνπ νηθνπκεληθνύ ραξαθηήξα ηεο ρξηζηηαληθήο δηδαζθαιίαο), εθδ. Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1997, 

ζει. 84, θαη θπξίσο ε παξαπνκπή 24, (φπνπ ππάξρνπλ θαη πνιιέο αλαθνξέο ζε ρσξία ηεο Αγίαο 

Γξαθήο πνπ δείρλνπλ πσο ν Θεφο είλαη απξφζηηνο, φκσο ν άλζξσπνο κεηέρεη ζηε δφμα Σνπ γηα λα 

δήζεη) θαη ζει. 104.     

19
 Πιάησλνο, Φαίδσλ, 80b : « …ηῷ κελ ζείῳ θαί ἀζαλάηῳ θαί λνεηῷ θαί κνλνεηδεῖ θαί ἀδηαιχηῳ θαί 

ἀεί ὡζαχησο θαηά ηαπηά ἔρνληη ἐαπηῷ ὁκνηφηαηνλ εἶλαη ςπρήλ, ηῷ δε ἀλζξσπίλῳ θαί ζλεηῷ θαί 

πνιπεηδεῖ θαί ἀλνήηῳ θαί δηαιπηῷ θαηά ηαπηά ἔρνληη ὁκνηφηαηνλ αὖ εἶλαη ζῶκα». Πιάησλνο, Τίκαηνο 

52ab : « Σνχησλ δε νὔησο ἐρφλησλ ὁκνινγεηένλ ἐλ κελ εἶλαη ηφ θαηά ηαπηά εῖδνο ἔρνλ, ἀγέλλεηνλ θαί 

ἀλψιεζξνλ, νὖηε εἰο ἐαπηφ εἰζδερφκελνλ ἄιιν ἄιινζελ νὖηε αὐηφ εἰο ἄιιν πνη ηφλ, ἀφξαηνλ δε θαί 

ἄιισο ἀλαίζζεηνλ, ηνῦην ὅ δε λφεζηο εἰιερελ ἐπηζθνπεῖλ˙ ηφ δ’ ὁκψλπκνλ ὅκνηνλ ηε ἐθείλῳ 

δεχηεξνλ, αἰζζεηφλ, γελλεηφλ, πεθνξεκέλνλ ἀεί, γηγλφκελνλ ηε ἐλ ηηλη ηφπῳ θαί πάιηλ ἐθείζελ 

ἀπνιιχκελνλ, δφμε κεη’ αἰζζήζεσο πεξηιεπηφλ».            
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Οη Βπδαληηλνί ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο δχν φξνπο, αιιά θαη πάιη κε 

εληειψο δηαθνξεηηθφ πεξηερφκελν. Γελεηὸ γηα ηνπο Βπδαληηλνχο είλαη φιε ε 

δεκηνπξγία, ηελ νπνία νλνκάδνπλ θαη θηηζηὸ.
20

 πλερψο ηξέπεηαη γηαηί έρεη αξρή,
21

 

θαη ππάξρεη επεηδή ηε ζπληεξεί ν Θεφο.
22

 Ἀγέλεην, ην νπνίν νλνκάδεηαη θαη ἄθηηζην, 

είλαη ζηα βπδαληηλά θείκελα κφλν ν Σξηαδηθφο Θεφο, θαη είλαη άηξεπην, αλαιινίσην 

θαη απζχπαξθην.
23

 Βέβαηα κεηαμχ ησλ γελεηῶλ – θηηζκάησλ ππάξρνπλ δηαθνξέο. 

Γηαθνξεηηθφ θηίζκα είλαη ν άγγεινο, δηαθνξεηηθφ ν άλζξσπνο, δηαθνξεηηθφ ην δψν, ν 

νπξαλφο θαη ε γε, ε θσηηά, ν αέξαο θαη ην λεξφ, φκσο φια είλαη γελεηὰ, δειαδή 

                                                 
20

 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, [B. Kotter, Walter – De Gruyter 

1973, t. II (Patristische Texte und Studien 12) 8 
123 – 132

: « Υξὴ γὰξ εἰδέλαη, ὅηη ηὸ ἀγέλεηνλ δηά ηνῦ 

ἐλφο Νπ γξαθφκελνλ ηὸ ἄθηηζηνλ ἥηνη ηὸ κε γελφκελνλ ζεκαῖλεη, ην δε ἀγέλλεηνλ δηὰ ηῶλ δχν Νπ 

γξαθφκελνλ δεινῖ ηὸ κε γελλεζέλ». 

21
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ν.π. 41 

2 – 3 
: «Ὥλ γαξ ἡ ἀξρή ηῆο γελέζεσο ἀπὸ ηξνπῆο 

ἥξμαην, ἀλάγθε ηαῦηα ηξεπηὰ εἶλαη»˙ Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Τνῦ ἐλ ἁγίνηο παηξόο ἡκῶλ Ἰσάλλνπ 

κνλαρνῦ πξεζβπηέξνπ ηνῦ Γακαζθελνῦ θαηά Μαληραίσλ, [B. Kotter, Walter – De Gruyter 1981, t. IV 

(Patristische Texte und Studien 22)] 24 
24 – 26 

 : «Σξνπὴ γὰξ ἐζηὶ ηὸ ἐθ ηνῦ κὴ ὅληνο εἰο ηὸ εἶλαη 

ἐιζεῖλ. Ὥλ δε ηὸ εἶλαη ἀπφ ηξνπῆο ἥξμαην, ηξεπηά πάλησο θαὶ ἀιινησηά»˙ Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, 

Καηά Μαληραίσλ, ν.π. 68 
44 – 46 

 : « Σὸ ἄλαξρνλ ἄηξεπηνλ, ηξνπὴ γἀξ ἐζηη ηὸ κὴ πξφηεξνλ ὅληα 

ὕζηεξνλ γελέζζαη. Ὥλ δε ηὸ εἶλαη ἀπὸ ηξνπῆο, ηξεπηά εὶζη θχζεη˙ ὥλ δε εἶλαη νὐθ ἀπὸ ηξνπὴο 

ἥξμαην, ἀιι’ ἄλαξρνλ, ἄηξεπηα θχζεη». 

22
 Μ. Ἀζαλαζίνπ, Καηά Ἀξεηαλῶλ 1, 20 PG 26, 53A : «Σὰ κὲλ γὰξ ἄιια νἶα ἐζηί ηὰ γελεηὰ νὑδέλ 

ὄκνηνλ θαη’ νὑζίαλ ἔρεη πξὸο ηὸλ πεπνηεθφηα˙ ἀιι’ ἔμσζελ αὐηνῦ ἐζηη ράξηηη θαὶ βνπιήζε αὐηνῦ ηῷ 

Λφγσ γηλφκελα, ὥζηε πάιηλ δχλαζζαη παχεζζαί πνηε, εἰ ζειήζεηελ ὁ πνηήζαο˙ ηαχηεο γὰξ ἐζηη 

θχζεσο ηὰ γελεηά»˙ Κπξίιινπ Αιεμαλδξείαο, Δὶο ηὸ Καηά Ἱσάλλελ Δύαγγέιηνλ 1 PG 73, 88B : 

«Ἐπεηδὴ δε ηὸ ἐθ ηνῦ κὴ ὄληνο εὶο ηὸ εἶλαη παξελερζέλ ἀλάγθε θαὶ θζείξεζζαη, θαὶ ηὴλ ἀξρῆλ ὅισο 

ἔρνλ εἰο ηέινο ἐπείγεηαη (κφλε γὰξ ηῇ ζεία θαηά πάληα ὑπεξθεηκέλε θχζεη ηὸ κήηε ἀπὸ ἀξρῆο ἧξρζαί 

ηηλνο, θαὶ ἀηειεπηήησο εἶλαη πξέπεη). ζνθίδεηαη ηξφπνλ ηηλά ηὴλ ἐλ ηνῖο πεπνηεκέλνηο ἀζζέλεηαλ ὀ 

δεκηνπξγὸο, θαὶ κεραλᾶηαη πὼο ἐθ ηέρλεο αὐηνῖο ηὸ αἸδηνλ». 

23
 Γξεγνξίνπ Νχζζεο, Πεξί θαηαζθεπῆο ἀλζξώπνπ, PG 44, 184C : «πλνκνινγεῖηαη γὰξ παληῇ ηε θαὶ 

πάλησο ηὴλ κελ ἄθηηζηνλ θχζηλ θαὶ ἄηξεπηνλ εἶλαη θαὶ ἀεί ὡζαχησο ἔρεηλ, ηὴλ δε θηηζηήλ ἀδχλαηνλ 

ἄλεπ ἄιινηψζεσο ζπζηῆλαη. Αὐηή γὰξ ἠ ἐθ ηνῦ κὴ ὄληνο εἰο ηὸ εἶλαη πάξνδνο θίλεζηο ηη ἐζηὶ θαὶ 

ἀιινίσζηο ηνῦ κὴ ὄληνο εἰο ηὸ εἶλαη θαηά ηὸ ζεῖνλ βνχιεκα κεζηζηακέλνπ» 
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θηίζκαηα.
24

 Γελ ππάξρνπλ θαη νη δπν θαηεγνξίεο απφ πάληα θαη ην γελεηὸ – θηηζηὸ 

αιιάδεη απιψο κνξθή, φπσο έιεγε ν Πιάησλαο, αιιά ην γελεηὸ δεκηνπξγείηαη 

εμνινθιήξνπ απφ ηνλ άθηηζην Σξηαδηθφ Θεφ, ν νπνίνο είλαη ν κφλνο πνπ ππάξρεη απφ 

πάληα. Καηαιαβαίλνπκε πσο γηα ηνπο Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο α) ε ςπρή είλαη θαη 

απηή δεκηνχξγεκα ηνπ ἀγέλεηνπ, δειαδή ἄθηηζηνπ, Σξηαδηθνχ Θενχ θαη δελ είλαη 

ζπγγελήο κε ην ζείν, φπσο ηελ ήζειε ν Πιάησλαο θαη β) θαη ηα λνεηά (λνπο, ςπρή) 

είλαη γελεηὰ (θηηζηὰ) εθηφο βέβαηα απφ ηνλ λνεηφ Σξηαδηθφ Θεφ.
25

 Ο Πιάησλαο 

αλαθέξεη ηνπο φξνπο γελεηὸ θαη ἀγέλεην γηα λα πεξηγξάςεη ηνλ θφζκν ησλ Ιδεώλ, 

βαζηθφ ζεκείν ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ, ελψ νη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο γηα λα 

πεξηγξάςνπλ ηε βηβιηθή αιήζεηα πσο κφλν δχν πξάγκαηα ππάξρνπλ, ν Θεφο θαη ε 

δεκηνπξγία, ε νπνία ζπλερψο δσνπνηείηαη απφ ηνλ ἄθηηζην Θεφ, ζηελ πξνζπάζεηα 

ηνπο λα απαληήζνπλ ζε κεγάινπο αηξεηηθνχο ηεο επνρήο ηνπο. Γελ έρνπκε ηε 

                                                 
24

 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Γηαιεθηηθά, [B. Kotter, Walter – De Gruyter 1969, t. I (Patristische Texte und 

Studien 7)] α΄ Πεξὶ νὐζίαο θύζεσο θαὶ κνξθῆο 
12 – 16

 : «Πνιιά δε εἰζη ηὰ θηίζκαηα θαὶ πνιιήλ ἔρνπζη 

πξὸο ἄιιήια ηε δηαθνξὰλ˙ ἄιιν γὰξ θηίζκα ὁ ἄγγεινο θαὶ ἄιιν ὁ ἄλζξσπνο, θαὶ ἕηεξνλ βνῦο θαὶ 

ἄιιν θχσλ, θαὶ ἕηεξνλ νὐξαλὸο θαὶ ἄιιν γῆ, θαὶ ἕηεξνλ πῦξ θαὶ ἄιιν ἀὴξ θαὶ ἕηεξνλ ὕδσξ˙ θαὶ 

ἁπιῶο εἰπεῖλ πνιιὰ εἴδε εἰζὶλ ἐλ ηνῖο θηίζκαζηλ». 

25 ρεηηθά κε ην ζέκα βι. Βαζηιείνπ Ν. Σαηάθε, Η βπδαληηλή θηινζνθία (ζε κεηάθξαζε από ηε γαιιηθή 

έθδνζε Δύαο Καιπνπξηδή κε επνπηεία θαη βηβιηνγξαθηθή ελεκέξσζε Λίλνπ Μπελάθε) απφ ηελ Δηαηξεία 

πνπδψλ λενειιεληθνχ πνιηηηζκνχ θαη γεληθήο παηδείαο Αζήλα 1977, ζει. 119˙ Νίθνπ Μαηζνχθα, 

Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή Θενινγία Γ΄, εθδ. Π. Πνπξλαξά Θεζζαινλίθε 1997, ζει. 103 θαη εμήο˙ 

Θενινγία, θηηζηνινγία, εθθιεζηνινγία θαηά ηνλ Μέγαλ Αζαλάζην. Σεκεία παηεξηθήο θαη νηθνπκεληθήο 

ζενινγίαο. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2001, ζει. 176, 202, 205, 217 220˙ Οξζνδνμία θαη 

αίξεζε ζηνπο εθθιεζηαζηηθνύο ζπγγξαθείο ηνπ δ΄, ε΄, ζη΄ αηώλα, εθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 

1992, ζει. 271˙ Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Οὐζία θαὶ ἐλέξγεηαη ηνῦ Θενῦ θαηὰ ηὸλ Μέγαλ Βαζίιεηνλ. 

(Σπκβνιή εἰο ηὴλ ἰζηνξηθνδνγκαηηθήλ δηεξεύλεζηλ ηῆο πεξὶ νὐζίαο θαὶ ἐλεξγεηῶλ ηνῦ Θενῦ δηδαζθαιίαο 

ηῆο ὁξζνδόμνπ ἐθθιεζίαο). Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1993, ζει. 59, 69, 82, 94, 115, 164˙ 

Η ζενπηία ηνπ Ηζαία θαηά ηελ νξζόδνμε παξάδνζε, δεκνζηεπκέλν ζην Οξζόδνμν δόγκα θαη ζενινγηθόο 

πξνβιεκαηηζκόο. Μειεηήκαηα δνγκαηηθήο ζενινγίαο ηόκνο Α΄, εθδ. Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1993, 

ζει. 45˙ G. Florovsky, The Concept of Creation in Saint Athanasius, ζην Studia Patristica 2 (1962), 

ζει. 56 ε.˙ The Idea of Creation in Christian Philosophy, ζην Eastern Churches Quartely 8 (1949), 

ζει. 58 ε.˙ Ησάλλνπ Πιεμίδα, Πξόζσπν θαη θύζε. Πξνβιεκαηηζκνί γύξσ από ηελ έλλνηα ηνπ πξνζώπνπ 

ζηε ζθέςε ηνπ Ισάλλε Γακαζθελνύ. Δθδφζεηο Νεζίδεο, 2001, ζει. 54 ε. 
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ζπλέρηζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ Πιάησλα ζην Βπδάληην, αιιά ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο 

πιαησληθήο γιψζζαο, εχρξεζηεο θαηά πάληα, γηα λα ληχζνπκε ηε ζενινγηθή αιήζεηα. 

Σν ίδην ζπλέβεθε θαη κε ηηο πιαησληθέο Ιδέεο θαη ηα αξηζηνηειηθά Δίδε. Γηα 

ηνλ Πιάησλα ηα πξάγκαηα ηνπ αηζζεηνχ θφζκνπ εμαξηψληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο 

Ιδέεο ηνπ λνεηνχ θφζκνπ.
26

 Με ην δηθφ ηνπ ηξφπν πηνζεηεί ηηο Ιδέεο ν Αξηζηνηέιεο, 

αιιά ηηο νλνκάδεη Δίδε. Καζψο δέρεηαη ηνλ θφζκν σο κηα ηεξαξρία κε βάζε θαη 

θνξπθή, θαη ζεσξεί πσο ζηελ θνξπθή βξίζθεηαη ε πξώηε αθίλεηε νπζία, ε νπνία είλαη 

θαη ε αηηία θάζε γελέζεσο, θαη ζηε βάζε βξίζθνληαη νη πξψηεο νπζίεο, σο αηνκηθέο 

ππνζηάζεηο, πνπ είλαη θαη απηέο αθίλεηεο, ζεσξεί πσο αλάκεζα ζηε βάζε θαη ζηελ 

θνξπθή ππάξρνπλ νη δεχηεξεο νπζίεο, νη νπνίεο θηλνχληαη αζηακάηεηα θαη θάλνπλ ηα 

είδε θαη ηα γέλε ησλ φλησλ. Απηέο αθξηβψο νη δεχηεξεο νπζίεο πνπ βξίζθνληαη ζε κία 

αζηακάηεηε θίλεζε είλαη νη πιαησληθέο Ιδέεο πνπ εδψ, φκσο, νλνκάδνληαη Δίδε.
27

 Οη 

Βπδαληηλνί θαη ζε απηφ ην ζεκείν αθνκνηψλνπλ κεηαπιαζηηθά ηνπο παξαπάλσ φξνπο, 

γηα λα κηιήζνπλ γηα ηνπο ιόγνπο ησλ όλησλ. Όια ηα δεκηνπξγήκαηα γηα ηνπο Παηέξεο 

ηεο Δθθιεζίαο ππάξρνπλ απφ πάληα, αιιά κφλν σο ζθέςε ζην λνπ ηνπ Θενχ, δειαδή 

σο ιόγνη ησλ όλησλ. ε απνηειεζκέλε θαηάζηαζε ππάξρνπλ κφλν απφ θάπνην ζεκείν 

θαη κεηά. Γη’ απηφ ε ζενινγία, θαηά ην Γηνλχζην Αξενπαγίηε, θαιεί ηνπο ιόγνπο ησλ 

όλησλ ζειήκαηα, πξννξηζκνχο θαη παξαδείγκαηα ηνπ λνπ ηνπ Θενχ, ζχκθσλα κε ηα 

νπνία παξήρζε ν θφζκνο, ζηελ απνηεηειεζκέλε ηνπ κνξθή.
28

 Οη ιόγνη ησλ όλησλ δελ 

                                                 
26

 Πιάησλνο, Πνιηηεία Ε, 517bc : «Σα δ’ νὖλ ἐκνὶ θαηλφκελα νὔησ θαίλεηαη, ἐλ ηῷ γλσζηῷ ηειεπηαία 

ἡ ηνῦ ἀγαζνῦ ἰδέα θαὶ κφιηο ὁξᾶζζαη, ὁθζεῖζα δὲ ζπιινγηζηέα εἶλαη ὡο ἄξα πᾶζη πάλησλ αὔηε 

ὁξζῶλ ηε θαὶ θαιῶλ αἰηία, ἐλ ηε ὁξαηῷ θῶο θαὶ ηὸλ ηνχηνπ θχξηνλ ηεθνῦζα, ἐλ ηε λνεηῷ αὐηὴ θπξία 

ἀιήζεηαλ θαὶ λνῦλ παξαζρνκέλε, θαὶ ὅηη δεῖ ηαχηελ ἱδεῖλ ηὸλ κέιινληα ἐκθξφλσο πξάμεηλ ἥ ἱδίᾳ ἥ 

δεκνζίᾳ.».         

27
 Ἀξηζηνηέινπο, Μεηὰ ηὰ θπζηθὰ Ε, 1033b : «Φαλεξὸλ δὴ ἐθ ηῶλ εἰξεκέλσλ ὅηη ηὸ κὲλ ὡο εἶδνο ἤ 

νὐζία ιεγφκελνλ νὐ γίγλεηαη, ἡ δὲ ζχλνινο θαηὰ ηαχηελ ιεγνκέλε γίγλεηαη θαὶ ὅηη ἐλ παληὶ ηῷ 

γηλνκέλῳ ὕιε ἔλεζηη. . .». 

28
 Γηνλπζίνπ Ἀξενπαγίηνπ, Πεξί ζείσλ ὁλνκάησλ 5, 8 PG 3, 824C : « Πνιιῷ γε κᾶιινλ ἐπί ηῆο θαὶ 

αὐηνῦ θαὶ πάλησλ αἰηίαο, πξνυθεζηᾶλαη ηὰ πάληα ηῶλ ὄλησλ παξαδείγκαηα, θαηὰ κία ὑπεξνχζηνλ 

ἔλσζηλ ζπγρσξεηένλ˙ ἐπεὶ θαὶ νὐζίαο παξάγεη θαηὰ ηὴλ ἀπὸ νὐζίαο ἔθβαζηλ. Παξαδείγκαηα δε 

θακελ εἶλαη ηνὺο ἐλ ηῷ Θεῷ ηῶλ ὄλησλ νὐζηνπνηνὺο θαὶ ἐληαίσο πξνυθεζηῶηαο ιφγνπο, νὔο ἡ 

ζενινγία πξννξηζκνὺο θαιεῖ, θαὶ ζεία θαὶ ἀγαζὰ ζειήκαηα, ηῶλ ὄλησλ ἀθνξηζηηθὰ θαὶ πνηεηηθὰ 

θαζ’ νὔο ὁ ὑπεξνχζηνο ηὰ ὄληα πάληα θαὶ πξνψξηζελ θαὶ παξήγαγελ». 
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είλαη ηδέεο, είδε θαη αξρέηππα ζην κπαιφ ηνπ Θενχ, αιιά ηα αηψλην ζέιεκα Σνπ, ην 

νπνίν θαζψο είλαη άθηηζην, άηξεπην, απφιπην θαη εθηφο ρξφλνπ, δελ κπνξεί λα 

αιιάδεη γλψκε απφ θάπνηα ζηηγκή θαη κεηά (εδψ θαίλεηαη φηη ν Θεφο είλαη εθηφο 

ρξφλνπ, ην κεηά είλαη ρξνληθφ θαη ν ρξφλν ππάξρεη απφ ηελ ψξα ηεο δεκηνπξγίαο θαη 

κεηά), αιιά πάληνηε είλαη ίδην. Πάληνηε ήζειε ν Θεφο λα θηηάμεη ηνλ θφζκν, θαη ηνλ 

έθηηαμε. ηνλ Πιάησλα ηαπηίδεηαη ε νπζία θάζε πξάγκαηνο κε ηε ζεία ηδέα ηνπ, ελψ 

ζηα βπδαληηλά θείκελα ησλ Παηέξσλ ηα θηίζκαηα είλαη εηεξνχζηα κε ην Θεφ θαη νη 

ιόγνη ησλ όλησλ είλαη ε ηδέα ηνπ Θενχ γηα ηνλ θφζκν.
29

  

Ο Γξεγφξηνο ν Παιακάο, ηνλ 14
ν
 αηψλα, (αλ θαη ηα θείκελα ηνπ εληάζζνληαη 

ζηε Βπδαληηλή Φηινζνθία – είλαη κεηά ηνλ 9
ν
 αηψλα –, ηνλ αλαθέξνπκε φκσο 

θαηαρξεζηηθά γηαηί ηα ζενινγηθά ηνπ θείκελα είλαη πνιχ ραξαθηεξηζηηθά) έγξαθε 

πσο αλ δελ δηεπθξηλίζνπκε ζενινγηθά ην πεξηερφκελν πνπ έρνπλ νη ιόγνη ησλ όλησλ 

θαη ηνπο ζεσξήζνπκε σο ηδέεο θαη αξρέηππα, φπσο ήζειαλ ν Ππζαγφξαο, ν Πιάησλ 

θαη ν σθξάηεο ηφηε ηα θηηζηά φληα είλαη απζχπαξθηεο αηψληεο αξρέο πνπ 

ζπλππάξρνπλ παξάιιεια κε ην Θεφ θαη εηζάγνπκε ηελ πνιπζεΐα.
30

 Γηα ηε ζενινγία 

                                                 
29

 Πνιχ ζσζηά ν π. Γεψξγηνο Φινξφθζθπ νλνκάδεη ηνπο ιόγνπο ησλ όλησλ νη «ζθέςεηο» ηνπ Θενχ γηα 

ηε δεκηνπξγία. Βι. Γεσξγίνπ Φινξφθζθπ, Οη βπδαληηλνί παηέξεο ηνπ έθηνπ, εβδόκνπ θαη νγδόνπ αηώλα. 

Μεηάθξαζε Παλαγηψηνπ Κ. Πάιιε. Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1993, ζει. 421. Γελ 

ρξεζηκνπνηεί εχθνια ηνλ φξν Ιδέεο ηνπ Θενχ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, αθξηβψο γηα λα κελ γίλεη 

ε ηαχηηζε κε ηηο πιαησληθέο ηδέεο. Όζεο θνξέο ρξεζηκνπνηεί ηνλ φξν Ιδέα ηνπ Θενχ γηα ηνλ θφζκν, 

πξνβαίλεη ζε απηφ εθφζνλ πξψηα αληηπαξαβάιιεη ηηο πιαησληθέο Ιδέεο θαη ηνλίζεη πσο εθεί ππάξρεη ε 

ηαχηηζε ηεο νπζίαο θάζε πξάγκαηνο κε ηε ζεία ηδέα ηνπ, ελψ νη βπδαληηλνί ιόγνη ησλ όλησλ είλαη ε 

ηδέα πνπ έρεη ν Θεόο γηα ηα πξάγκαηα, ρσξίο λα ππάξρεη ηαχηηζε ηεο θηηζηήο νπζίαο κε ηε ζεία. 

Γεσξγίνπ Φινξφθζθπ, Γεκηνπξγία θαη Απνιύηξσζε. Μεηάθξαζε Παλαγηψηνπ Κ. Πάιιε, εθδφζεηο Π. 

Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2004, ζει. 70.  

30
 Γξεγνξίνπ Παιακᾶ, Ὑπὲξ ἡζπραδόλησλ, [Γξεγνξίνπ Παιακά ζπγγξάκκαηα, ηφκνο Α΄, (B. 

Bobrinsky, Π. Παπαεπαγγέινπ, J. Meyendorff, Π. Υξήζηνπ) Θεζζαινλίθε 1988], ηφκνο Α΄, ζει. 677 : 

«Ἀιιὰ γὰξ ηὰ ηνηαῦηα παξαδείγκαηα Ππζαγφξαο κελ θαὶ Πιάησλ θαὶ σθξάηεο ηαπεηλῶο θαὶ 

ἀλαμίσο ηνῦ Θενῦ αὐζππάξθηνπο ἐδφμαζαλ ἀξρᾶο ζπλαηηίνπο ηῷ Θεῷ. Σνχηνπο νὖλ αἰηηαηένλ ὡο 

πνιπζένπο, νἵηηλεο κεηαμὺ ηῆο ὑπεξνπζηφηεηνο ἐθείλεο θαὶ ηῶλ γελεηῶλ ζείαο νὑζίαο ἐηέξαο ἀξρηθάο 

ηῶλ ὄλησλ αὐηνζρεδηάζαληεο παξ’ ἐαπηῶλ ὑπέζηεζαλ… Ἡκεῖο δε θαὶ νἰ παηέξεο ἡκῶλ νὐδὲλ 

ηνχησλ αὐζχπαξθηνλ δνμάδνκελ, νὐδ’ ἀλαίηηνλ νὐδέ ζπλαίηηνλ ηῷ Θεῷ, δηφ θαὶ πξννξηζκνὺο θαὶ 

πξνγλψζεηο ηαπηά θακελ θαὶ ζειήκαηα Θενῦ, ὄληα κελ πξν ηῶλ θηηζκάησλ ἐλ αὐηῷ  - πσο γαξ νὐ; - 

πξνεγκέλσλ δη’ ὕζηεξνλ ηῶλ θηηζκάησλ θαη’ αὐηά». Δπίζεο Γξεγνξίνπ Παιακά Αληηξξεηηθόο 1, 

[ζπγγξάκκαηα, ηφκνο Γ΄. Ἀληηξξεηηθὸο πξὸο Ἀθίλδπλνλ (Λ. Κνληνγηάλλεο, Β΄/ Φαλνπξγάθεο˙ 
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φκσο δελ ππάξρεη ηέηνην πξφβιεκα, γηαηί φιε ε δεκηνπξγία ππάξρεη πξν θαηαβνιήο 

θφζκνπ, αιιά κφλν ζηελ άθηηζηε θαη άηξεπηε βνχιεζε ηνπ Θενχ.       

Ζ κεηάπιαζε ησλ φξσλ Ιδέεο θαη είδε ησλ θηινζφθσλ ζε ιφγνπο ησλ φλησλ 

έγηλε ζηελ πξνζπάζεηα ησλ Παηέξσλ λα δηαηππψζνπλ ηε δνγκαηηθή δηδαζθαιία θαη 

φρη λα εθζέζνπλ ηε θηινζνθηθή ηνπο δηδαζθαιία, φπσο ζπλέβαηλε ζηελ αξραηφηεηα. 

Ο Γξεγφξηνο ν Παιακάο δελ αληηηίζεηαη ζηνπο αξραίνπο θηινζφθνπο, αιιά ζηνπο 

ζπγρξφλνπο ηνπο αηξεηηθνχο, φπσο ν Βαξιαάκ, νη νπνίνη ζεσξνχλ ηνπο ιόγνπο ησλ 

όλησλ ηδέεο ηνπ Θενχ, σο αηψληα αξρέηππα, νκννχζηα κε ην Θεφ εηζάγνληαο ζηελ 

Δθθιεζία ηελ πνιπζεΐα. 

ην ζεκείν απηφ είλαη απαξαίηεην λα ζεκεηψζνπκε πσο φηαλ αλαθέξνπκε φηη 

κεηά ηνπο ηξεηο πξψηνπο ρξηζηηαληθνχο αηψλεο ε θηινζνθηθή γιψζζα ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ γίλεηαη ην έλδπκα ηεο ζενινγίαο, δελ ελλννχκε απιψο κία ηαχηηζε ή 

ζπγθφιιεζε ησλ θηινζνθηθψλ φξσλ κε ην ζενινγηθφ πεξηερφκελν. Κάηη ηέηνην δελ 

ζα είρε θαλέλα λφεκα θαη πνιχ εχθνια ζα μερληνχληαλ. ηνπο Βπδαληηλνχο 

ζπγγξαθείο ε θηινζνθηθή γιψζζα έγηλε ην νξγαληθφ θαη αμεδηάιπην ζηνηρείν ηεο 

ζενινγίαο. Ο φξνο ἐλέξγεηα π.ρ. δέζεθε ηφζν νξγαληθά κε ην ζενινγηθφ πεξηερφκελν, 

ψζηε ν εξεπλεηήο ησλ βπδαληηλψλ θεηκέλσλ δελ κπνξεί λα μερσξίζεη ζε πνην ζεκείν 

ζηακαηά ν Αξηζηνηέιεο θαη ζε πνην μεθηλά ε ζενινγηθή αιήζεηα.
31

 Έγηλε πιένλ 

ζενινγηθφο, γηαηί νη Βπδαληηλνί δελ ηνλ επέιεμαλ κεραληθά ή ηππηθά απφ έλαλ αξραίν 

θηιφζνθν θαη ηνλ πξφζζεζαλ ζηε δηδαζθαιία ηνπο, αιιά ηνλ ελέηαμαλ νξγαληθά ζηε 

ζενινγία ηνπο, θαζψο ηνλ εμέιαβαλ σο δξαζηηθή θίλεζε ηεο θύζεσο θαη έθθξαζε ηεο 

ειεχζεξεο βνπιήζεσο ηνπ Θενχ. 

Δπηπιένλ ζην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε πσο ε αξραία ειιεληθή 

θηινζνθία κε ηα ζέκαηα θαη ηε ζνθία ηεο απαληά ζε ηξία εξσηήκαηα : α) ηελ 

νληνινγία (ηη είλαη ην νλ θαη ην κε νλ), β) ηε γλσζηνινγία (κε πνην ηξφπν κπνξνχκε 

                                                                                                                                            
πξνινγίδεη Π. Υξήζηνπ) Θεζζαινλίθε 1970, ηφκνο Γ΄], ζει. 61 : « Ἀξ’ νὐ ηὰο πιαησληθάο ἰδέαο 

ἐπεηζάγνπζη ηῇ Ἐθθιεζίᾳ ηνῦ Υξηζηνῦ θαὶ πνιινὺο ζενὺο ἀλαπείζνπζη πξεζβεχεηλ, ὧλ ηῇ κεζέμεη 

ζπλέζηεθε ηὸ πᾶλ;».                     

31
 Νίθνπ Μαηζνχθα, Ιζηνξία ηεο βπδαληηλήο θηινζνθίαο, (κε παξάξηεκα ην ζρνιαζηηθηζκό ηνπ δπηηθνύ 

κεζαίσλα), εθδ. Βάληαο, Θεζζαινλίθε 1994, ζει. 190˙ Νίθνπ Μαηζνχθα, Γηα ηνλ Ινπιηαλό ην 

Παξαβάηε, εθηά πνηήκαηα ηνπ Καβάθε, (άξζξν γηα ην πεξηνδηθφ Θξαθηθά Χξνληθά 45, 1991) 

δεκνζηεπκέλν θαη ζην Μπζηήξηνλ ἐπὶ ηῶλ ἱεξῶο θεθνηκεκέλσλ θαὶ ἄιια κειεηήκαηα, εθδ. Πνπξλαξά, 

Θεζζαινλίθε 1992, ζει. 302 – 304.       
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λα γλσξίζνπκε ην νλ) θαη γ) ηελ αλζξσπνινγία ή εζηθή (πνηνο ν ζθνπφο ηεο 

ππάξμεσο ηνπ αλζξψπνπ, πνηα είλαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ θ.η.ι.). Ζ Βπδαληηλή 

ζενινγία, εθθξαζκέλε κε ηε θηινζνθηθή γιψζζα, θαζψο εθζέηεη ηελ αιήζεηα ηεο εθ 

ησλ πξαγκάησλ απαληά ζε έλα ή ζε δχν ή θαη ζηα ηξία απφ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα 

ηεο θηινζνθίαο – απηφ γίλεηαη εθ ησλ πζηέξσλ, δεπηεξεπφλησο, αιιά πάλησο 

επδηάθξηηα. πλεπψο ε δνγκαηηθή ζενινγία ησλ Βπδαληηλψλ, εθθξαζκέλε κε ηε 

θηινζνθηθή γιψζζα, γελλάεη εθ ησλ πζηέξσλ κία θαηλνχξηα θηινζνθία, γηαηί 

ζηεξίδεηαη ζηελ αιήζεηα ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη φρη ζηελ αξραία ειιεληθή 

θηινζνθία.
32

 Έηζη, κεηά ηελ κεηάπιαζε ησλ φξσλ γελεηό θαη ἀγέλεην ζε θηηζηὸ θαη 

ἄθηηζην ν θφζκνο δελ ππάξρεη απφ πάληα θαη ην αηζζεηφ – γελεηὸ ζηνηρείν 

κνξθνπνηείηαη απφ ην λνεηφ – ἀγέλεην, αιιά φιε ε δεκηνπξγία, λνεηή θαη αηζζεηή, 

δεκηνπξγήζεθε εμαξρήο απφ ηνλ άθηηζην Σξηαδηθφ Θεφ. Έρεη αξρή, θαη πξέπεη 

ζπλερψο λα κεηέρεη ζηηο ζείεο ελέξγεηεο γηα λα παίξλεη ην είλαη θαη ηε δσή. 

Οη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο αιιάδνπλ ηα γξάκκα ηεο Αγίαο Γξαθήο, αιιά φρη 

ην πλεχκα θαη ηελ νπζία ηεο. Καζηζηνχλ ηε θηινζνθηθή γιψζζα ησλ αξραίσλ 

Διιήλσλ ην λέν έλδπκα πνπ ληχλεη ηε δνγκαηηθή ζενινγηθή αιήζεηα θαη εθθξάδεη 

θαηλνχξηα πξάγκαηα γηα ην Θεφ, ηνλ άλζξσπν, ηνλ θφζκν θαη ηε δσή. Με άιια ιφγηα 

παξάγνπλ πνιηηηζκφ.      

  

 

 

                                                 
32

 Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Φηινζνθία θαη ζενινγία ζηελ παηεξηθή παξάδνζε, δεκνζηεπκέλν ζην 

Οξζόδνμν δόγκα θαη ζενινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο. Μειεηήκαηα δνγκαηηθήο ζενινγίαο Β΄ ηόκνο. 

Δθδφζεηο Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 2000, ζει. 21. Σελ ίδηα άπνςε κε ηνλ Γ. Μαξηδέιν εθθξάδεη 

θαη ν Λίλνο Μπελάθεο θαζψο αλαιχεη ζθέςεηο ηνπ νκφηηκνπ Καζεγεηνχ ηνπ Ακβνχξγνπ Klaus 

Oehler, απφ ην 1969 ζηνλ ηφκν «Antike Philosophie und Byzantinisches Mittelalter» γηα ηελ ειιεληθή 

θηινζνθία. Βι. Λίλνπ Μπελάθε, Η Βπδαληηλή Φηινζνθία ζηε ζύγρξνλε έξεπλα, ζει. 6 : «…ν 

ζπγγξαθέαο (ν Klaus Oehler) δηαπηζηψλεη φηη ε θηινζνθηθή ζθέςε ζην Βπδάληην, παξά ην φηη θηλείηαη 

ζε έλα ρψξν ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηελ Θενινγία, θζάλεη ζε πξσηφηππεο ιχζεηο θαζαξά θηινζνθηθψλ. 

Καη ην ζεκαληηθφ είλαη φηη ζηνπο Βπδαληηλνχο εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά, ζε ζρέζε κε άιινπο 

πνιηηηζκνχο, κηα θξηηηθή απηνζπλεηδεζία απέλαληη ζηελ παξάδνζε ηεο ηζρπξήο θιαζηθήο θηινζνθηθήο 

ζθέςεο».                


