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Δημιοσργία, Προπαηορικό Αμάρηημα και Εκκληζία  

ζηο μάθημα  

ηων Θρηζκεσηικών 

(3 ζημεία διαθεμαηικόηηηας ζηη ζύγτρονη παιδεία)
1  

 

 

 Μέζα ζηε ζχγρξνλε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ελφο επξσπατθνχ θξάηνπο, 

φπσο είλαη ε Διιάδα, ε αλζξσπηζηηθή παηδεία ζα πξέπεη λα θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε, 

φρη κφλν γηαηί ζα δηδάμεη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ παξειζφληνο, αιιά θαη γηαηί ζα γίλεη ην 

αιάηη ζην ζχγρξνλν ηερλνθξαηηθφ πνιηηηζκφ, ν νπνίνο είλαη ηδηαίηεξα εγσθεληξηθφο. 

ηελ αλζξσπηζηηθή παηδεία εληάζζεηαη θαη ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Μάιηζηα 

ζα κπνξνχζακε λα ππνζηεξίμνπκε φηη ζπληζηά ηελ θνξσλίδα ηεο αλζξσπηζηηθήο 

παηδείαο, αθνχ ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ κία αμηνδήιεπηε πξσηνηππία : ην πεξηερφκελν 

ηνπ είλαη πάληνηε δσληαλφ
2
 παξφιν πνπ ηα θείκελα ηνπ πξνέξρνληαη απφ έλαλ άιιν 

πνιηηηζκφ θαη κία πνιχ καθξηλή επνρή. 

 Σε βάζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ απνηεινχλ αλακθηζβήηεηα 

αθελφο ε δηδαζθαιία θαη ηα θείκελα ηεο Αγίαο Γξαθήο, αθεηέξνπ ε δηδαζθαιία θαη 

                                                 
1
 Δηζήγεζε ηνπ ζπγγξαθέα ζηελ Δθπαηδεπηηθή – Θενινγηθή εκεξίδα «Γηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ζηα 

Θξεζθεπηηθά» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Κξήηε ζηηο 8 θαη 10 Απξηιίνπ 2008, ζηηο πφιεηο Υαληά θαη 

Ζξάθιεην αληίζηνηρα. Γεκνζηεχζεθε ζην ζενινγηθφ θαη εθθιεζηαζηηθφ πεξηνδηθφ «Γξεγφξηνο ν 

Παιακάο» ηεο Η. Μεηξνπφιεσο Θεζζαινλίθεο έηνο 91, ηεχρνο 823, Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο 2008, ζει. 

501 – 522. 

2
 Πξβι. γη’ απηήλ ηελ πνιχ ζεκαληηθή πηπρή, ηελ νπνία ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ηελ αλαπηχμνπκε 

εθηελψο ζηε ζπλέρεηα ηεο κειέηεο καο, Νίθνπ Α. Μαηζνχθα, Πξνζθνξά θαη πξννπηηθέο ηεο ζενινγηθήο 

Σρνιήο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλ. Θεζζαινλίθεο, δεκνζηεπκέλν ζην πεξηνδηθφ «Σύλαμε», ηεχρνο 63 

Ηνχιηνο – επηέκβξηνο 1997, ζει. 14. Παληειή Καιατηδίδε, Θενινγία, ιόγνο πεξί Θενύ θαη επηζηήκε 

ηεο Θενινγίαο ζηνλ Αξενπαγίηε θαη ηνλ Αθηλάηε, δεκνζηεπκέλν ζην πξναλαθεξζέλ ηεχρνο ηνπ 

πεξηνδηθνχ «Σύλαμε», ζει. 102. 
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ηα θείκελα ησλ Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο, ηφζν ησλ Βπδαληηλψλ (4
νο

 κε 15
νο 

αηψλα 

κ.Υ.) φζν θαη ησλ κεηαγελέζηεξσλ κε θνξπθαίνπο εθπξνζψπνπο ηνλ αγ. Κνζκά ηνλ 

Αηησιφ, ηνλ αγ. Νηθνδήκν ηνλ Αγηνξείηε, ηνλ αγ. Νεθηάξην επίζθνπν Πεληαπφιεσο, 

θαζψο θαη πνιινχο άιινπο. ια απηά ηα θείκελα, παξφηη ηα ρσξίδεη κία απφζηαζε 

ρηιηάδσλ εηψλ, κε πνιιέο επηκέξνπο δηαθνξνπνηήζεηο, έρνπλ έλα  θνηλφ ζεκείν : 

ζπλερίδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ίδησλ ζεκάησλ. Γηα λα κηιήζνπκε πην ζπγθεθξηκέλα, ηα 

θείκελα κέζα απφ ηηο δηάθνξεο ηζηνξίεο πνπ παξνπζηάδνπλ κηινχλ γηα ηελ παξνπζία 

ηνπ αζάξθνπ Λφγνπ ζηελ Παιαηά θαη ηνπ ελζάξθνπ Λφγνπ ζηελ Καηλή θαη ζηε 

κεηέπεηηα Δθθιεζία. Έρνληαο ινηπφλ σο θνηλφ ζεκείν αλαθνξάο ηηο ζενθάλεηεο ηνπ 

άζαξθνπ θαη έλζαξθνπ Λφγνπ, ζηελ Αγία Γξαθή θαη ζηε κεηέπεηηα παηεξηθή 

ζενινγία, νκηιεί γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ.  

 

 Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ κειεηά θαη δηδάζθεη ηελ Αγία Γξαθή θαη ηα 

θείκελα ησλ Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο, δειαδή αλαδεηθλχεη ζηελ επηθάλεηα ηελ 

εκπεηξία πνπ πεξηγξάθνπλ ηα βηβιηθά θαη βπδαληηλά θείκελα. Σν αληηθείκελν ηνπ 

είλαη ηα θείκελα ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη ησλ Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο, ηα νπνία εξεπλά 

κε απζηεξή ηζηνξηθνθηινινγηθή κέζνδν, πξνζαξκνζκέλε πάληνηε ζηηο παηδαγσγηθέο 

θαη καζεζηαθέο απαηηήζεηο θάζε ειηθίαο, θαη ζε θακία πεξίπησζε ν θφζκνο θαη ην 

ζχκπαλ. Αληηζέησο ν θφζκνο θαη ην ζχκπαλ είλαη ην αθξηβέο αληηθείκελν ησλ 

αζηξνθπζηθψλ, ησλ βηνιφγσλ θαη ησλ θπζηθψλ, νη νπνίνη εξεπλνχλ ην επηζηεκνληθφ 

ηνπο αληηθείκελν κε ην πείξακα, ην ηειεζθφπην θαη ηελ παξαηήξεζε ζην εξγαζηήξην 

– θαη εδψ ππάξρεη απαξαηηήησο ε πξνζαξκνγή ζηηο καζεζηαθέο δπλαηφηεηεο θάζε 

ειηθίαο. Δίλαη πξνθαλέο πσο νη ιεγφκελνη ζεηηθνί επηζηήκνλεο δελ αζρνινχληαη κε ηα 

θείκελα νχηε ηεο Αγίαο Γξαθήο, νχηε θάπνηνπ άιινπ πνιηηηζκνχ, γηαηί εθείλνη δελ 

εξεπλνχλ ηζηνξηθνθηινινγηθά θείκελα αιιά ηε θχζε θαη ηνλ θφζκν (ηα φπνηα 

θείκελα ζηε δηθή ηνπο επηζηήκε έξρνληαη απιψο λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα  ζηεξίμνπλ 

ηα πεηξάκαηα θαη ηηο εξγαζηεξηαθέο παξαηεξήζεηο ηνπο θαη φρη λα εξεπλεζνχλ 

ηζηνξηθνθηινινγηθά). Με απιά δηεπθξηληζηηθά ιφγηα ε δεκηνπξγία θαη ν άλζξσπνο 

γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζενιφγνπο είλαη ιέμεηο θαη ζέκαηα απνηππσκέλα ζηα θείκελα 

ηνπο – ηα θείκελα είλαη ην επηζηεκνληθφ ηνπο αληηθείκελν – ελψ γηα ηνπο θπζηθνχο 

θαη ηνπο βηνιφγνπο είλαη ην ίδην ην αληηθείκελν ηνπο. πλεπψο ην κάζεκα ησλ 

Θξεζθεπηηθψλ γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ ρξεζηκνπνηεί ηα καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ 

εγρεηξηδίνπ, ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ ηνπ πξφγξακκα, ηα νπνία έρνπλ σο βάζε ηνπο 

ηα θείκελα ηεο Αγίαο Γξαθήο θαη ησλ Παηέξσλ ηεο Δθθιεζίαο, ελψ ε βηνινγία, ε 
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θπζηθή θαη ε ρεκεία ρξεζηκνπνηνχλ ηα καζήκαηα ησλ δηθψλ ηνπο ζρνιηθψλ 

εγρεηξηδίσλ, ηα νπνία δελ έρνπλ σο βάζε θείκελα, αιιά ην πείξακα, ην ηειεζθφπην, 

ηηο καζεκαηηθέο θαη ρεκηθέο αληηδξάζεηο – ηα θείκελα ζηελ πεξίπησζε ησλ ζεηηθψλ 

καζεκάησλ έξρνληαη λα αλαδείμνπλ, λα δηεπθξηλίζνπλ, θαη λα ζηεξίμνπλ ηα 

καζεκαηηθά ζχκβνια, ηα πεηξάκαηα θαη ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο. 

Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ κπνξεί λα δηαιερζεί κέζα ζην ζρνιείν θαη 

κάιηζηα ζηα πιαίζηα κηαο δηαζεκαηηθφηεηαο – ε νπνία, σο γλσζηφλ, είλαη πιένλ θαη 

ζεζκηθά θαηνρπξσκέλε
3
 –, κφλν κε ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα (Ηζηνξία, Νενειιεληθά 

Κείκελα, Διιεληθή γιψζζα, Έθζεζε, Δηζαγσγή ζην Γίθαην, Αγσγή ηνπ Πνιίηε, 

Ξέλεο Γιψζζεο) κε ηα νπνία νκηιεί ηελ ίδηα γιώζζα, δειαδή είλαη θαη απηά 

ζεσξεηηθά καζήκαηα πνπ κειεηνχλ θείκελα θαη ρεηξφγξαθα. Αληηζέησο δελ κπνξεί 

λα δηαιερζεί, ηνπιάρηζηνλ ζε άκεζν επίπεδν, κε ηα ζεηηθά καζήκαηα (Μαζεκαηηθά, 

Φπζηθή, Υεκεία, Βηνινγία) θαζψο απηά έρνπλ άιιν θψδηθα επηθνηλσλίαο, ην πείξακα 

θαη ηελ έξεπλα. Αλ ηα Θξεζθεπηηθά δηαθσλήζνπλ γηα ην ζέκα π.ρ. ηεο Γεκηνπξγίαο 

ηνπ θόζκνπ θαη ηνπ αλζξώπνπ κε θάπνην άιιν κάζεκα κέζα ζην ζρνιείν, απηφ ην 

κάζεκα ζα είλαη ζίγνπξα κφλν ζεσξεηηθφ, θαζψο κφλν κε απηφ ζα έρνπλ θνηλφ 

θψδηθα επηθνηλσλίαο : ηε κειέηε θεηκέλσλ. Γελ είλαη λνεηφ λα δηαιερζεί ζε ζνβαξφ 

(δειαδή άκεζν) επίπεδν ν ζενιφγνο κε έλαλ ζπλάδεξθν ηνπ θαζεγεηή θπζηθφ ή 

βηνιφγν, φρη κφλν γηαηί νη θπζηθνί θαη βηνιφγνη είλαη επηζηεκνληθά αδηάθνξνη γηα ην 

πεξηερφκελν θαη ηελ ηζηνξία ησλ ρεηξνγξάθσλ ηεο Αγίαο Γξαθήο, αιιά θαη γηαηί 

ελδηαθέξνληαη πξσηίζησο γηα ην πείξακα, ηνλ θφζκν θαη ηε θχζε – ηα νπνία ζε θακία 

πεξίπησζε δελ εξεπλνχλ νη ζχγρξνλνη εθπαηδεπηηθνί ζενιφγνη – θαη δεπηεξεπφλησο 

γηα έξεπλα θεηκέλσλ (θαη κάιηζηα ηελ ηζηνξηθνθηινινγηθή έξεπλα βηβιηθψλ θαη 

βπδαληηλψλ θεηκέλσλ), θαζψο ηα θείκελα ζηηο ζεηηθέο επηζηήκεο ππάξρνπλ, φπσο ήδε 

αλαθέξακε, κφλν γηα λα εμεγνχλ θαη λα ζηεξίδνπλ ηηο καζεκαηηθέο εμηζψζεηο, ηηο 

ρεκηθέο αληηδξάζεηο θαη ηα πεηξάκαηα. 

ην παξφλ ζεκείν ζα αλαπηχμνπκε κε ζπληνκία ηξία θεθάιαηα, ηα νπνία 

ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα ην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ θαη κπνξνχλ θάιιηζηα λα 

                                                 
3
 Πξβι. ιγα Γξηδνπνχινπ θαη Πεγή Καδιάξε, Θξεζθεπηηθά Α΄ Γπκλαζίνπ, «Παιαηά Γηαζήθε, ε 

Πξντζηνξία ηνπ Χξηζηηαληζκνύ» βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, ζει. 13. εκεησηένλ φηη γηα πξψηε 

θνξά γξάθνληαη εμεηδηθεπκέλα βηβιία γηα ηνλ Καζεγεηή ζην κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ, θαη κάιηζηα 

άθξσο πνηνηηθνχ επηπέδνπ. Μέρξη ζηηγκήο ην κφλν πνπ είρε γξαθηεί ήηαλ γεληθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηα 

Θξεζθεπηηθά θάζε ηάμεο κε ρξήζηκα ζηνηρεία, αιιά ειάρηζηα, ζε ζπιινγηθφ ηφκν καδί κε ηα άιια 

καζήκαηα (εθηφο ησλ θηινινγηθψλ), θαη κε πεληρξά βνεζεηηθά ζηνηρεία. 
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απνηειέζνπλ αληηθείκελν δηαιφγνπ θαη ζπδεηήζεσο κε άιια καζήκαηα ηεο 

ζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο.      

 α. Η Δημιοσργία ηοσ κόζμοσ 

 

 Σν κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ δηδάζθεη εθηελψο ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, 

θαζψο απηφ είλαη ην πεξηερφκελν ηεο Γελέζεσο, ηνπ πξψηνπ βηβιίνπ ηεο Παιαηάο 

Γηαζήθεο.  

Ο Θεφο, θαηά ηελ Παιαηά Γηαζήθε, δεκηνχξγεζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη 

ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο είλαη ην εθιεθηφηεξν θνκκάηη ηεο δεκηνπξγίαο. Ζ κεηάθξαζε 

ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο απφ ηνπο Ο΄ παξνπζηάδεη δχν δηεγήζεηο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θφζκνπ, κία απφ ηνλ Ηεξαηηθφ Κψδηθα (Ρ), Γελ. 1,1-2,4α, θαη κία απφ ηε Γηαρβηθή 

παξάδνζε (J) Γελ. 2,4β-25
4
. Γηα ην ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ ηεο Γελέζεσο δχν 

πξάγκαηα ππάξρνπλ : ν Θεφο απφ ηε κηα πιεπξά θαη νιφθιεξε ε δεκηνπξγία απφ ηελ 

άιιε. ψκα, ςπρή, λνπο, άγγεινη, άςπρα αληηθείκελα, δψα, θπηά, ην ζχκπαλ, νη 

πιαλήηεο, ηα πάληα είλαη δεκηνπξγήκαηα ηνπ Θενχ. Γελ ππάξρεη θάηη πνπ λα κελ ην 

έθηηαμε ην δεκηνπξγηθφ ζέιεκα ηνπ Θενχ. Ο άλζξσπνο βέβαηα πιάζηεθε 

δηαθνξεηηθά: κε ηα ρέξηα ηνπ Θενχ θαη πήξε δσή κε ηελ πλνή Σνπ. Μηα 

ραξαθηεξηζηηθή αλζξσπνκνξθηθή εηθφλα πνπ δείρλεη φκσο ηε δηαθνξά θαη ηελ 

ππεξνρή ηνπ αλζξψπνπ ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε δεκηνπξγία, θαζψο ν άλζξσπνο 

πιάζεηαη κε ηελ ηδηαίηεξε ζπκκεηνρή ηνπ Θενχ θαη φρη κφλν κε ην δεκηνπξγηθφ Σνπ 

ιφγν, φπσο παξαηεξνχκε ζηελ πνίεζε ηεο ππφινηπεο δεκηνπξγίαο,
5
 αιιά θαη 

                                                 
4
 Σν βηβιίν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο Γέλεζηο παξνπζηάδεη δχν δηεγήζεηο γηα ηε Γεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ. 

Ζ πξψηε – Γελ. 1,1-2,4α – αλήθεη Ηεξαηηθφ θψδηθα (Ρ), θαη ε δεχηεξε – Γελ 2, 4β-25 – ζηε Γηαρβηθή 

(J). Να ζεκεηψζνπκε ζην παξφλ ζεκείν πσο γεληθφηεξα είλαη ηέζζεξηο νη πεγέο, απφ ηηο νπνίεο 

πξνήιζε ε ηειηθή ζχληαμε ηεο Πεληαηεύρνπ, δειαδή ησλ πξψησλ πέληε βηβιίσλ ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο 

: Γηαρβηθή ή Γηαρβηζηηθή (J), Δινρηκηθή ή Δινρηκηζηηθή (Δ), Γεπηεξνλφκην (D) θαη Ηεξαηηθή παξάδνζε 

ή Ηεξαηηθφο θψδηθαο (P). ιγα Γξηδνπνχινπ θαη Πεγή Καδιάξε, Θξεζθεπηηθά Α΄ Γπκλαζίνπ, «Παιαηά 

Γηαζήθε, ε Πξντζηνξία ηνπ Χξηζηηαληζκνύ» βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, ζει. 116. Γεκεηξίνπ 

Κατκάθε, Μεηάθξαζε ηνπ έξγνπ Σύληνκε Δηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, Δπηινγή ελνηήησλ από ηε 

Βίβιν ηεο Ιεξνπζαιήκ, εθηππσηηθή ΔΠΔ «Uniprint Hellas», Θεζζαινλίθε 1991, ζει. 23 – 24. Νίθνπ 

Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή ζενινγία Β΄, (έθζεζε ηεο νξζόδνμεο πίζηεο ζε αληηπαξάζεζε κε ηε 

δπηηθή ρξηζηηαλνζύλε, Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1996, ζει. 168 – 169. Νίθνπ Μαηζνχθα, Παιαηάο 

θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζεκεία λνήκαηα, απνηππώκαηα, εθδ. Π. Πνπξλαξάο, Θεζζαινλίθε 2002, ζει. 25.   

5
 ιγα Γξηδνπνχινπ θαη Πεγή Καδιάξε, Θξεζθεπηηθά Α΄ Γπκλαζίνπ, «Παιαηά Γηαζήθε, ε Πξντζηνξία 

ηνπ Χξηζηηαληζκνύ» βηβιίν Δθπαηδεπηηθνχ, ΟΔΓΒ, ζει. 99, 116. Γεκεηξίνπ Κατκάθε, Μεηάθξαζε ηνπ 
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εμαθνινπζεί λα ηνλίδεη φηη θαη ν άλζξσπνο είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ Θενχ. Ο άγλσζηνο 

ζήκεξα Δβξαίνο ζπγγξαθέαο ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γελέζεσο,
6
 έλα θείκελν πνπ έκειιε λα 

ηππσζεί πξψην ζηελ ηζηνξία ηεο ηππνγξαθίαο απφ ηνλ Γνπηεκβέξγην
7
 θαη λα γίλεη 

ηφζν γλσζηφ φζν θαλέλα άιιν ζηελ παγθφζκηα θηινινγία, βάδεη νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ αλζξψπνπ, λα δεκηνπξγείηαη κέζα ζε έμη 

κέξεο
8
– ζε έμη ρξνληθά δηαζηήκαηα˙ κεγάια ή κηθξά είλαη αδηάθνξν (γηα ηελ 

                                                                                                                                            
έξγνπ Σύληνκε Δηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, Δπηινγή ελνηήησλ από ηε Βίβιν ηεο Ιεξνπζαιήκ, 

εθηππσηηθή ΔΠΔ «Uniprint Hellas», Θεζζαινλίθε 1991, ζει. 22 – 23. 

6
 Σα πέληε πξψηα βηβιία ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πνπ νλνκάδνληαη Πεληάηεπρνο θέξνπλ σο ζπγγξαθέα 

ηνλ Μσυζή, επεηδή απηφο είλαη ην βαζηθφ πξσηαγσληζηηθφ πξφζσπν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ βηβιίσλ, 

φκσο ε επηζηεκνληθή έξεπλα γλσξίδεη πσο είλαη αδχλαηνλ λα βξεζνχλ νη ζπγγξαθείο ησλ ελ ιφγσ 

βηβιηθψλ θεηκέλσλ. Έλα κφληκν θηινινγηθφ πξφβιεκα ζηελ έξεπλα παξφκνησλ θεηκέλσλ παγθφζκηαο 

ζεκαζίαο πνπ πξνέξρνληαη απφ πνιχ καθξηά, φπσο π.ρ. κε ηα θείκελα ηνπ Οκήξνπ, ησλ κεγάισλ 

ηξαγηθψλ ηνπ θιαζηθνχ καο πνιηηηζκνχ. Βι. Γεκεηξίνπ Κατκάθε, Μεηάθξαζε ηνπ έξγνπ Σύληνκε 

Δηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, Δπηινγή ελνηήησλ από ηε Βίβιν ηεο Ιεξνπζαιήκ, εθηππσηηθή ΔΠΔ 

«Uniprint Hellas», Θεζζαινλίθε 1991, ζει. 20 – 21 : «Ζ ζχλζεζε απηήο ηεο κεγάιεο ζπιινγήο 

(ελλνείηαη ησλ πέληε πξώησλ βηβιίσλ) απνδηδφληαλ απφ ηα πξψηα ρξηζηηαληθά ρξφληα ζηνλ Μσυζή. 

ηελ Καηλή Γηαζήθε έρνπκε παξαπνκπέο πνπ θαλεξψλνπλ φηη ν Υξηζηφο θαη νη Απφζηνινη 

αθνινπζνχζαλ απηή ηε γλψκε. Ησάλ. 1,45. 5,45-47, Ρσκ. 10,5. Οη πην παιηέο φκσο παξαδφζεηο δελ 

αλαθέξνπλ πνπζελά ην Μσυζή σο ην ζπγγξαθέα νιφθιεξεο ηεο Πεληαηεχρνπ. ηαλ ε ίδηα ε 

Πεληάηεπρνο πνιχ ζπάληα ιέγεη, φηη ¨Ο Μσυζήο έγξαςε¨ πξνζαξκφδεη απηή ηε θξάζε ζ’ έλα ηδηαίηεξν 

ρσξίν». Πξβι. Νίθνπ Μαηζνχθα, Παιαηάο θαη Καηλήο Γηαζήθεο, ζεκεία λνήκαηα, απνηππώκαηα, εθδ. 

Π. Πνπξλαξάο, Θεζζαινλίθε 2002, ζει. 25. 

7
 Ο Ησάλλεο Γνπηεκβέξγηνο ηνλ 15

ν
 αηψλα ηχπσζε ηελ Vulgata (θνηλή ή ιατθή), δειαδή ηε κεηάθξαζε 

ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο θαηεπζείαλ απφ ην πξσηφηππν, πνπ έγηλε απφ ηνλ Ηεξψλπκν ηνλ 4
ν
 αηψλα κ.Υ. 

Ζ κεηάθξαζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο απφ ην θείκελν ησλ Ο΄ νλνκάδεηαη Vetus Latina θαη ήηαλ ην 

θείκελν πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε ιαηηληθή εθθιεζία πξηλ ηελ Vulgata. Βι. ηαχξνπ Καιαληδάθε, 

Δηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, (Α΄ Γεληθή Δηζαγσγή), εθδ. Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1996, ζει. 

168 θαη 130. Ο ζεκεξηλφο ρσξηζκφο ησλ θεθαιαίσλ ηνπ παιαηνδηαζεθηθνχ θεηκέλνπ έγηλε γηα πξψηε 

θνξά ην 1206 ζην θείκελν ηεο Vulgata απφ ηνλ αξρηεπίζθνπν Καληνπαξίαο ηέθαλν Langton θαη ησλ 

ζηίρσλ ην 1555 ζην Παξίζη, απφ ηνλ ηππνγξάθν Ρνβέξην ηέθαλν (Robert Stephanus). Βι. ηαχξνπ 

Καιαληδάθε, Δηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, (Α΄ Γεληθή Δηζαγσγή), Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 

1996, ζει. 127 – 128. πξβι. γηα ηε δηαίξεζε ησλ θεθαιαίσλ θαη ησλ ζηίρσλ ζηελ Καηλή Γηαζήθε 

Ησάλλνπ Καξαβηδφπνπινπ, Δηζαγσγή ζηελ Καηλή Γηαζήθε, εθδ. Π. Πνπξλαξά Θεζζαινλίθε 1993, ζει. 

36. 

8
 Βι. ιγα Γξηδνπνχινπ θαη Πεγή Καδιάξε, Παιαηά Γηαζήθε, Η Πξντζηνξία ηνπ Χξηζηηαληζκνύ, 

Θξεζθεπηηθά Α΄ Γπκλαζίνπ, ΟΔΓΒ, ζει. 130. 
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επηζηήκε ηεο ζενινγίαο).
9
 Ο ζπγγξαθέαο ελψ ρξεζηκνπνηεί ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο 

ηνπ ηφπνπ ηνπ, θαζψο θαη γεηηνληθψλ ιαψλ ηεο επνρήο εθείλεο, ηερλεέλησο 

παξνπζηάδεη ηνλ ήιην απιψο σο έλα δεκηνχξγεκα, σο κία κεγάιε ιάκπα, θαη φρη σο 

ηνλ Θεφ Ήιην φπσο ζπλήζηδαλ πνιινί γεηηνληθνί, ησλ Δβξαίσλ, ιανί,
10

. Σνπνζεηεί ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ήιηνπ ηελ ηέηαξηε κέξα θαη φρη ηελ πξψηε, αθξηβψο γηα λα δείμεη πσο 

ν ήιηνο είλαη απιψο έλα δεκηνχξγεκα ηνπ Θενχ φπσο ηα ππφινηπα. Δπνκέλσο ν 

θπξίαξρνο Θεφο ζην θείκελν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, ζχκθσλα θαη κε ηε ζπλδξνκή 

ηεο θαηνπηλήο βπδαληηλήο ζενινγίαο, είλαη ν άζαξθνο Λφγνο πνπ ελδεκεί ζηνπο 

παηξηάξρεο θαη ηνπο πξνθήηεο θαη ησλ κεηέπεηηα 48 βηβιίσλ ηεο Π.Γ. θαη 

θαλεξψλεηαη πιήξσο ζηελ ελαλζξψπηζε, ε νπνία είλαη βέβαηα θαη ε ηέιεηα ζενθάλεηα 

(γλσξίζακε ην Θεφ φζν θαιχηεξα γηλφηαλ πξνζέιαβε νιφθιεξε ηελ αλζξψπηλε 

θχζε)
11

. Ο Θεφο ηεο Παιαηάο δηαζήθεο – πνπ απνθαιείηαη Γηαρβέ θαη Διινρίκ ζην 

πξσηφηππν εβξατθφ θείκελν – δελ είλαη πιένλ ν Ήιηνο (φπσο ππνζηήξηδαλ πνιινί 

ιανί ηεο επνρήο εθείλεο), νχηε βέβαηα ν Παηήξ, φπσο ηνλίδνπλ νη Πξνηεζηάληεο, 

αιιά ν Τηφο, ην δεχηεξν πξφζσπν ηεο Αγίαο Σξηάδνο – γηα ηνπο Παηέξεο ηεο 

Δθθιεζίαο ν Παηήξ πνπζελά δελ θαίλεηαη˙ κφλν ν Τηφο θαίλεηαη ζηελ Παιαηά 

Γηαζήθε, σο άζαξθνο Λφγνο, επεηδή ην δηθφ ηνπ έξγν ζηε δεκηνπξγία είλαη λα 

θαλεξψλεη ηελ Αγία Σξηάδα ζηελ ηζηνξία
12

. Σν βηβιίν ηεο Γελέζεσο δείρλεη θαζαξά 

πσο ν θφζκνο είλαη δεκηνπξγεκέλνο απφ ην Θεφ, έρεη φξηα θαη είλαη ζρεηηθφο. 

Αληηζέησο κφλν ν Θεφο είλαη αδεκηνχξγεηνο, ἀόξηζηνο, φπσο ιέγεη ν Ησάλλεο 

                                                 
9
 Ο Νίθνο Μαηζνχθαο ππνζηεξίδεη πσο ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκέξαο ζα κπνξνχζε λα είλαη είηε έλα 

δεπηεξφιεπην είηε δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα Βι. Νίθνπ Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη ζπκβνιηθή ζενινγία 

Β΄, ζει. 169 – 170 θαη 378 – 379. Πνιχ ραξαθηεξηζηηθή ε παξαπνκπή 142 ζηε ζειίδα 169, φπνπ 

παξαηίζεηαη ρσξίν ηνπ Μ. Βαζηιείνπ (Μ. Βαζηιείνπ, Δἰο ηὴλ Ἐμαήκεξνλ PG 29,52A) πνπ θαίλεηαη 

θαζαξά πσο ε εκέξα έρεη θαζαξά ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. Πξβι. επίζεο Νίθνπ Μαηζνχθα, Παιαηάο θαη 

Καηλήο Γηαζήθεο, ζεκεία, λνήκαηα, απνηππώκαηα, ζει. 25. 

10
 Νίθνπ Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή Θενινγία Β΄, ζει. 170 θαη θπξίσο παξαπνκπή 143, 

φπνπ ππάξρεη παξαπνκπή απφ ην θιαζηθφ έξγν ηνπ Μ. Βαζηιείνπ Δἰο ηὴλ Ἐμαήκεξνλ γηα ην ζέκα ηεο 

ηνπνζέηεζεο ηνπ ήιηνπ θαηά ηελ ηέηαξηε εκέξα ηεο δεκηνπξγίαο, απφ ηνλ Δβξαίν ζπγγξαθέα (Μ. 

Βαζηιείνπ, Δἰο ηὴλ Ἐμαήκεξνλ PG 29,120C). 

11
 Νίθνπ Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή Θενινγία Β΄, ζει. 74 – 77.  

12
 Νίθνπ Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή Θενινγία Β΄, ζει. 67 – 79. ηαχξνπ Καιαληδάθε, 

Δηζαγσγή ζηελ Παιαηά Γηαζήθε, (Α΄ Γεληθή Δηζαγσγή), Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1996, ζει. 55 – 

56.  
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Γακαζθελφο,
13

 δειαδή δελ έρεη φξηα, θαζψο είλαη αδεκηνχξγεηνο θαη απφιπηνο. 

Απηήλ ηε βαζηθή αιήζεηα ζα ληχζεη ε κεηέπεηηα Βπδαληηλή Θενινγία, ιέγνληαο πσο ν 

Θεφο είλαη ἄθηηζηνο ή ἀγέλεηνο, θαηά ηνλ Πιαησληθφ φξν, θαη ν θφζκνο θηηζηόο ή 

γελεηόο. 

 Γηα λα δηαηππψζεη βέβαηα απηήλ ηελ αιήζεηα ε Παιαηά Γηαζήθε, 

ρξεζηκνπνηεί ηηο επηζηεκνληθέο γλψζεηο ηεο επνρήο εθείλεο, απιψο σο βνήζεκα, γηα 

λα δείμεη φκσο επθξηλψο πσο ν δεκηνπξγεκέλνο απφ ην Θεφ άλζξσπνο έρεη φξηα θαη 

είλαη ζρεηηθφο. Αλ γξαθφηαλ ζήκεξα ην θείκελν ηεο Γελέζεσο ζα ρξεζηκνπνηνχζε 

νπσζδήπνηε επηζηεκνληθέο γλψζεηο απφ ηνλ ζεκεξηλφ θφζκν. κσο πξέπεη λα 

πξνζέμνπκε φηη νη επηζηεκνληθέο γλψζεηο θαη ζε εθείλε ηελ επνρή θαη ζηε ζεκεξηλή, 

είλαη απιψο ην βνήζεκα γηα λα εθθξάζεη ν βηβιηθφο ζπγγξαθέαο ηελ θεληξηθή 

αιήζεηα πνπ ζέιεη λα αλαδείμεη. Καη ε αιήζεηα απηή εζηηάδεηαη ζην γεγνλφο πσο ν 

άλζξσπνο είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ Θενχ, ν Θεφο Γεκηνπξγφο θξαηάεη ηα πάληα ζηα 

ρέξηα ηνπ, ν δεκηνπξγεκέλνο άλζξσπνο έρεη φξηα θαη ρξεηάδεηαη ζηε δσή ηνπ ηελ 

άζθεζε θαη ην κέηξν γηα λα πξννδεχζεη, λα ηειεησζεί θαη λα ζεσζεί.
14

  

                                                 
13

 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβήο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο (απφ εδψ θαη ζην εμήο Ἔθδνζηο 

ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο) Die Schriften des Johannes von Damaskos, εθδ. B. Kotter, Walter – 

De Gruyter 1973, t. II (Patristische Texte und Studien 12) 17
36 – 38 

, ζει. 46 : « Ἀφξηζηνλ γὰξ ἐζηί 

θχζεη κφλν ηὸ ἄθηηζηνλ˙ πᾶλ γὰξ θηίζκα ὑπὸ ηνῦ θηίζαληνο αὐηὸ Θενῦ ὁξίδεηαη». 

14
 Σν θαηλνχξην βηβιίν ησλ Θξεζθεπηηθψλ ηεο Α΄ Γπκλαζίνπ αλαθέξεη ζηε ζειίδα 128 πσο ε Παιαηά 

Γηαζήθε ελδηαθέξεηαη λα απαληήζεη ζην πνηνο δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν, ελψ ε ζχγρξνλε επηζηήκε ηεο 

Βηνινγίαο ή ηεο Υεκείαο θαζψο θαη άιιεο παξεκθεξείο, ελδηαθέξνληαη γηα ην πώο έγηλε ν θφζκνο, θαη 

ζπλεπψο δελ ππάξρεη θαλέλα πξφβιεκα ζχγρπζεο θαη δηαθσλίαο κεηαμχ ηνπο. Βι. ιγα Γξηδνπνχινπ 

θαη Πεγή Καδιάξε, Παιαηά Γηαζήθε. Η πξντζηνξία ηνπ Χξηζηηαληζκνύ, Θξεζθεπηηθά Α΄ Γπκλαζίνπ, 

ΟΔΓΒ, ζει. 128. Ζ παξαπάλσ δηαηχπσζε πιαηζηψλεηαη απφ ηηο δχν ζπλαδέξθνπο πνιχ ζσζηά θαη 

πξνζεθηηθά (είλαη πνιχ θαίξηεο π.ρ. νη παξαηεξήζεηο ηνπο πσο νη βηβιηθνί ζπγγξαθείο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζχκβνια θαη εηθφλεο γηα λα δηαηππψζνπλ ηηο αιήζεηεο ηνπο, θαζψο θαη φηη ηα βηβιηθά θείκελα 

απαληνχλ θαη γηα πνηνλ ιφγν ν Θεφο δεκηνχξγεζε ηνλ θφζκν πνπ δηαηππψλνληαη ζηε ζειίδα 128). 

Απηή ήηαλ ε γλψκε θαη ηνπ αεηκλήζηνπ Καζεγεηή Νίθνπ Μαηζνχθα, ν νπνίνο παξαπέκπεη ζε δχν 

πνιχ θαίξηα ρσξία ηνπ Μ. Βαζηιείνπ πνπ δείρλνπλ φηη δελ ειαηηψλεηαη θαζφινπ ε πίζηε καο, αλ 

αλαθαιχςνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έγηλε ν θφζκνο, αληηζέησο εληζρχεηαη (Μ. Βαζηιείνπ, Δἰο ηὴλ 

Ἐμαήκεξνλ PG 29, 25A) θαζψο θαη φηη ε Αγία Γξαθή απνζηψπεζε πνιιά ζηνηρεία γηα λα γπκλάζνπκε 

εκείο ηὸλ ἡκέηεξνλ λνῦλ (Μ. Βαζηιείνπ, Δἰο ηὴλ Ἐμαήκεξνλ PG 29, 33B) Βι. Νίθνπ Μαηζνχθα, 

Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή Θενινγία Β΄, ζει. 167 – 174˙ Θενινγηθή ζεώξεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ 

ζξεζθεπηηθνύ καζήκαηνο, (εηζήγεζε ζην Α΄ πλέδξην Θενιφγσλ Βνξείνπ Διιάδνο, Θεζζαινλίθε 16 – 
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Ζ παξαπάλσ πεξηγξαθή ηεο βηβιηθήο δεκηνπξγίαο ηνπ θφζκνπ πνπ απνηειεί 

θαη βαζηθφ θνκκάηη ησλ Θξεζθεπηηθψλ, κπνξεί θαηά ηε γλψκε κνπ λα απνηειέζεη 

θεληξηθφηαην ζεκείν δηαιφγνπ θαη γφληκεο αληηπαξάζεζεο κε ηα θηινινγηθά 

καζήκαηα πνπ είλαη ζεσξεηηθά καζήκαηα, θαη θπξίσο κε ηα Αξραία θαη ηε 

Φηινζνθία, θαζψο εθεί ε έλλνηα ηεο Γεκηνπξγίαο είλαη παληειψο άγλσζηε. Γηα ηνπο 

                                                                                                                                            
18 Μαΐνπ 1981) δεκνζηεπκέλν ζην Μπζηήξηνλ ἐπὶ ηῶλ ἱεξῶο θεθνηκεκέλσλ, θαη άιια κειεηήκαηα, Π. 

Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1992, ζει. 123˙ Πξβι. επίζεο ηα έξγα ηνπ ίδηνπ ζπγγξαθέα Οη δύν 

«δεκηνπξγίεο» ζην έξγν ηνπ Γξεγνξίνπ Νύζζεο, δεκνζηεπκέλν ζην Μπζηήξηνλ ἐπὶ ηῶλ ἱεξῶο 

θεθνηκεκέλσλ, θαη άιια κειεηήκαηα, Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1992, ζει. 186 – 188˙ Ιζηνξία ηεο 

Φηινζνθίαο (Με ζύληνκε εηζαγσγή ζηε θηινζνθία), εθδ. Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1993, ζει. 267 – 

270. Βέβαηα ν Μαηζνχθαο ζπεχδεη λα δηεπθξηλίζεη πσο : «Ο Μ. Βαζίιεηνο θαη ν Γξεγφξηνο Νχζζεο, 

ζηεξηδφκελνη ζε ζχγρξνλεο ηνπο επηζηεκνληθέο απφςεηο, αθφκε θαη ζε δηθέο ηνπο ζεσξίεο, καο ιέλε φρη 

κφλν ¨πνηνο¨ έθαλε ηνλ θφζκν (αιήζεηα ζεφπλεπζηε), αιιά θαη ¨πσο¨ έγηλε ν θφζκνο (αιήζεηα 

επηζηεκνληθή). Έηζη πξνεθηείλνπλ ηε δηήγεζε ηεο Γελέζεσο». Βι. Νίθνπ Μαηζνχθα, Θενινγηθή 

ζεώξεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ ζξεζθεπηηθνύ καζήκαηνο, ζει. 111 (παξαπνκπή 5). Με άιια ιφγηα ζην 

ζεκείν απηφ ν Μαηζνχθαο ζεκεηψλεη πσο νη ζενιφγνη Παηέξεο ηεο Δθθιεζίαο αζρνινχληαη φρη κφλν 

κε ην «πνηνο» αιιά θαη κε ην «πσο» ηεο δεκηνπξγίαο. Ζ θξάζε ηνπ απηή δελ έξρεηαη ζε θακία 

πεξίπησζε ζε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε, γηαηί ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ «πσο» ηεο δεκηνπξγίαο απφ 

ηνπο Βπδαληηλνχο ζπγγξαθείο, πνπ αλαθέξεη ηε δεχηεξε θνξά ν Ν. Μαηζνχθαο, γίλεηαη εληειψο 

βνεζεηηθά ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα αλαδείμνπλ ην «πνηνο» ηεο δεκηνπξγίαο θαη ζε θακία πεξίπησζε 

λα αζρνιεζνχλ επηζηεκνληθά κε ην «πσο» έγηλε ν θφζκνο. Απηφο άιισζηε είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν 

δελ καο έρνπλ παξαδψζεη επηζηεκνληθά πνξίζκαηα ηεο επνρήο ηνπο (πεηξάκαηα, καζεκαηηθέο 

εμηζψζεηο θαη αλαιχζεηο εξγαζηεξίσλ) ζρεηηθά κε ην «πσο» έγηλε ν θφζκνο, παξφηη πνιινί Παηέξεο 

ηεο Δθθιεζίαο είραλ ζπνπδάζεη ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο ηεο επνρήο ηνπο, αιιά δηαηππψλνπλ απιψο 

θάπνηεο ζθέςεηο σο πξνέθηαζε ησλ ζεφπλεπζησλ ιεγνκέλσλ ηνπο – δελ πξέπεη λα μερλνχκε άιισζηε 

φηη ε Δμαήκεξνο ηνπ Μ. Βαζηιείνπ είλαη έλα ζχλνιν ελλέα θεξπγκάησλ πνπ εθθψλεζε ν ηεξάξρεο ηελ 

πεξίνδν ηεο Μ. Σεζζαξαθνζηήο ην 370 κ.Υ. θαη φρη επηζηεκνληθφ έξγν. 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ γίλεηαη πξνθαλέο πσο φηαλ ε ζενινγία αζρνιείηαη κε ην «πνηνο» 

ηεο δεκηνπξγίαο ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηεο θνξέο βνεζεηηθά ην «πσο» γηα λα δηεπθξηλίζεη ηα ιεγφκελα 

ηεο δελ θάλεη ηίπνηα άιιν απφ ην λα πξνβάιεη δχν θαίξηεο ζέζεηο ηεο : α) φηη κφλν δπν πξάγκαηα 

ππάξρνπλ : ν Σξηαδηθφο Θεφο – Γεκηνπξγφο απφ ηε κηα πιεπξά θαη νιφθιεξε ε δεκηνπξγία απφ ηελ 

άιιε θαη β) φηη ε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, φπσο θαη νιφθιεξεο ηεο Γεκηνπξγίαο, έρεη αξρή θαη φξηα, είλαη 

πεπεξαζκέλε θαη γη’ απηφ ρξεηάδεηαη ηε ζπλερή δσνπνίεζε απφ ηνλ ρνξεγφ ηεο Εσήο, ηνλ Σξηαδηθφ 

Θεφ, γηα λα παίξλεη ην εἶλαη θαη ην εὖ εἶλαη, δειαδή ηε δσή (ην εἶλαη), ηελ πξφνδν, ηελ ηειείσζε θαη ηε 

ζέσζε (ην εὖ εἶλαη). Πξβι. Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Τνῦ ἐλ ἁγίνηο παηξόο ἡκῶλ Ἰσάλλνπ κνλαρνῦ 

πξεζβπηέξνπ ηνῦ Γακαζθελνῦ θαηά Μαληραίσλ, (απφ εδψ θαη εμήο Καηά Μαληραίσλ δηάινγνο) Die 

Schriften des Johannes von Damaskos, εθδ. B. Kotter, Walter – De Gruyter 1981, t. IV (Patristische 

Texte und Studien 22) 35 
2 – 13 

 ζει. 372. 
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αξραίνπο Έιιελεο φια ππάξρνπλ απφ πάληνηε θαη δελ ηα δεκηνχξγεζε θαλείο. 

Απινχζηαηα ηα αηζζεηά, φπσο ην ζψκα θαη ε χιε, αιιάδνπλ κνξθή, ελψ ηα λνεηά, 

φπσο ε ςπρή θαη ην ζείν, παξακέλνπλ πάληνηε αλαιινίσηα, θαη παίξλνπλ ηε κνξθή 

θαη ην θάιινο απφ ηα λνεηά.  

Δπνκέλσο ν Πιάησλ, πνπ πεξηγξάθεη ηα παξαπάλσ ζην έξγν ηνπ Τίκαηνο, 

αξλείηαη θάζε έλλνηα Γεκηνπξγίαο, γηαηί θαη φηαλ αθφκα ρξεζηκνπνηεί ηε ιέμε 

Γεκηνπξγόο γηα ην Θεφ, ηε ρξεζηκνπνηεί κε ηελ έλλνηα ηνπ αξρηηέθηνλα θαη ηνπ 

δηακνξθσηή ηνπ θφζκνπ.
15

 Ζ Παιαηά Γηαζήθε δέρεηαη αξρή θαη δεκηνπξγία γηα ηνλ 

θφζκν, ελψ ε αξραία ειιεληθή θηινζνθία δελ δέρεηαη νχηε αξρή νχηε δεκηνπξγία, 

γηαηί εθεί φια ππάξρνπλ απφ πάληνηε. Ζ Παιαηά Γηαζήθε βιέπεη ηα πάληα ζε κία 

ζπλερή θίλεζε θαη εμέιημε θαζψο φια ηα δεκηνπξγήκαηα είλαη ηξεπηά, θαη ζπλερψο 

αιινηψλνληαη, ελψ κφλν ν Σξηαδηθφο Θεφο είλαη άηξεπηνο θαη αλαιινίσηνο. Ζ 

θηινζνθία είλαη αξλεηηθή ζηελ εμέιημε θαζψο φια είλαη αξρέηππα απφ ηνλ θφζκν ησλ 

Ηδεψλ. Έρνπλ πξνθαζνξηζκέλε θνξά θαη πεπξσκέλν θαη ν ζθνπφο είλαη έλαο : λα 

μαλαγπξίζνπλ ζηε θσηεηλή παηξίδα. Απηφ ην ζεκείν κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν 

δηαιφγνπ θαη γφληκεο δηαθσλίαο κεηαμχ Θξεζθεπηηθψλ θαη θηινινγηθψλ καζεκάησλ, 

ζηνλ νπνίν ε ζενινγία φρη κφλν ζα δψζεη ηα θψηα ηεο, αιιά ίζσο λα βγεη θαη 

ππέξηεξε ησλ άιισλ εηδηθνηήησλ, θαζψο ζα αλαδείμεη ηε βαζηθή αξρή πσο ν θφζκνο 

είλαη δεκηνχξγεκα ηνπ Σξηαδηθνχ Θενχ, έρεη ζρεηηθφηεηα θαζψο απφιπηνο είλαη κφλν 

ν Σξηαδηθφο Θεφο, φξηα θαη κέηξν. 

Βέβαηα είλαη γεγνλφο φηη ν Μ. Βαζίιεηνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα εξκελεχζεη 

ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, φπσο ππάξρεη ζηε Βίβιν, ζην έξγν ηνπ Δἰο ηὴλ Ἐμαήκεξνλ 

αλαθέξζεθε ζηελ εμειηθηηθή πνξεία νιφθιεξνπ ηνπ ζχκπαληνο θαζψο ππνζηήξημε 

πσο πξψηα δεκηνπξγήζεθε νιφθιεξν ην ζχκπαλ θαη θαηφπηλ εκθαλίζηεθαλ 

εμειηθηηθά φια ηα δεκηνπξγήκαηα.
16

 Ο Γξεγφξηνο Νχζζεο πξνέθηεηλε ηνικεξά απηήλ 

ηελ άπνςε θαη ζηε δεκηνπξγία ηνπ αλζξψπνπ, ππνγξακκίδνληαο πσο θαη ν άλζξσπνο 

ππήξρε ζε εθείλε ηελ ζπεξκαηηθή θαηαβνιή. πγθεθξηκέλα ήηαλ είλαη ν «θαζφινπ 

ἄλζξσπνο» φπσο ηνλ νλνκάδεη ν Νχζζεο, θαη εμειίρζεθε αξγφηεξα ζε Αδάκ, Δχα θαη 

                                                 
15

 Νίθνπ Μαηζνχθα, Ιζηνξία ηεο θηινζνθίαο (κε ζύληνκε εηζαγσγή ζηε θηινζνθία) Π. Πνπξλαξά, 

Θεζζαινλίθε 1993, ζει. 161 – 163, 264. 

16
 Μ. Βαζηιείνπ, Δἰο ηὴλ Ἐμαήκεξνλ PG 29, 149C : «Ἐθάζηνπ γέλνπο ηὰο ἀπαξρὰο λῦλ, νἱνλεὶ 

ζπέξκαηα ηηλα ηῆο θχζεσο πξνβιεζῆλαη θειεχεη˙ ηὸ δε πιῆζνο αὐηῷ ἐλ ηῇ κεηὰ ηαῦηα δηαδνρῇ 

ηακηεχεηαη, ὅηαλ αὐμάλεζζαη θαὶ πιεζχλεζζαη δέῃ». 
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φινπο ηνπο κεηέπεηηα αλζξψπνπο.
17

 κσο θαη νη δχν πξναλαθεξζέληεο Καππαδφθεο 

δελ καο παξέδσζαλ εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο θαη πεηξάκαηα ησλ απφςεσλ ηνπο, 

αιιά θείκελα ζε ρεηξφγξαθα – κελ μερλνχκε φηη ε Ἐμαήκεξνο ηνπ Μ. Βαζηιείνπ είλαη 

έλα ζχλνιν ελλέα θεξπγκάησλ. Υξεζηκνπνίεζαλ ην πώο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηηο 

επηζηεκνληθέο γλψζεηο ηεο επνρήο ηνπο, κφλν βνεζεηηθά γηα λα ζηεξίμνπλ ηα 

ιεγφκελα ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ζχκπαληνο θαη ηελ ζρεηηθφηεηα ηνπ, θαη φρη γηα 

λα θάλνπλ επηζηήκε, θαη απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ δελ καο παξέδσζαλ θάπνην πείξακα 

ή κία εξγαζηεξηαθή έξεπλα, παξφηη είραλ ζπνπδάζεη ηελ ηαηξηθή θαη ηε θπζηθή ηεο 

επνρήο εθείλεο. κσο αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα καο είραλ παξαδψζεη 

επηζηεκνληθά πεηξάκαηα, ζα ήηαλ ηα επηζηεκνληθά πνξίζκαηα κηαο πνιχ καθξηλήο 

επνρήο, πνπ ελδερνκέλσο ζήκεξα ζα ήηαλ θαηά πάληα μεπεξαζκέλα, πέξα απφ ην 

γεγνλφο φηη δελ ζα κπνξνχζε λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ε αθαδεκατθή ζενινγία κε ηε 

ζεκεξηλή ηεο κνξθή, θαζψο ζηα ζχγρξνλα παλεπηζηήκηα ε ζενινγία είλαη ζεσξεηηθή 

αλζξσπηζηηθή επηζηήκε.  

πλεπψο κπνξνχκε λα ππνζηεξίμνπκε απιψο φηη ε ζεκεξηλή επηζηήκε, ε 

νπνία δέρεηαη πσο ην ζχκπαλ έρεη κία αξρή θαη ζπλερψο εμειίζζεηαη, έρεη δηθαηψζεη 

ηελ Αγία Γξαθή θαη φρη ηελ ειιεληθή θηινζνθία, πνπ αξλείηαη κεηά βδειπγκίαο ηε 

δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ, ή αθφκα πσο θαη ε επηζηήκε δέρεηαη ηελ εμέιημε ηνπ 

θφζκνπ, φπσο θαη ε ζενινγία πνπ δηδάζθεη θηηζηφηεηα, ηξεπηφηεηα θαη ζπλερή 

αιινίσζε ζην ζχκπαλ. Γελ κπνξνχκε φκσο, σο ζενιφγνη, λα πνχκε ηίπνηα 

πεξηζζφηεξν κε ηνπο βηνιφγνπο θαη ηνπο θπζηθνχο, θαζψο εκείο δελ έρνπκε 

πεηξάκαηα θαη εξγαζηεξηαθέο αλαιχζεηο απφ ηνλ Μ. Βαζίιεην ή ηνλ Γξεγφξην 

Νχζζεο, παξά κφλν θείκελα ζε ρεηξφγξαθα, θαη γη’ απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

ζπλεξγαζηνχλ νη ζενιφγνη κε ηνπο βηνιφγνπο, ζε κηα δηαζεκαηηθφηεηα, ελψ είλαη 

πνιχ εχθνιν κε ηνπο θηινιφγνπο. 

Ίζσο αξθνχλ κεξηθά αθφκα παξαδείγκαηα απφ ηε βπδαληηλή γξακκαηεία γηα 

λα ζηεξίμνπκε ηελ παξαπάλσ άπνςε καο. Ο Ησάλλεο Γακαζθελφο ηνλ 8
ν
 κ. Υ. ζην 

έξγν ηνπ Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο θαζψο θάλεη ιφγν «Πεξὶ θηίζεσο 

ὁξαηῆο» ζεκεηψλεη πσο κε ην πξφζηαγκα ηνπ Γεκηνπξγνχ έρνπλ γίλεη ηέζζεξα 

πξάγκαηα : ε γε, ην λεξφ, ν αέξαο θαη ε θσηηά. Απφ απηά πξνήιζε νιφθιεξε ε 

δεκηνπξγία κε κηα δηάθξηζε. Σν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απηά ήηαλ ηα ηέζζεξα 

                                                 
17

 Γξεγνξίνπ Νχζζεο, Πεξὶ θαηαζθεπῆο ἄλζξώπνπ PG 44, 185B – D  
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«ξηδψκαηα» ηνπ Δκπεδνθιή,
18

 πνπ θαζνξίδνληαη απφ δπλάκεηο ηε «θηιφηεηα» θαη ην 

«λεῖθνο», ηεο πξνζσθξαηηθήο θηινζνθίαο, ηα νπνία θαηά ηνλ Η. Γακαζθελφ είλαη 

δεκηνπξγήκαηα ηνπ Σξηαδηθνχ Θενχ. Μάιηζηα ηα δεκηνπξγήκαηα ηα ρσξίδεη ζε δπν 

θαηεγνξίεο : α) απηά πνπ έγηλαλ απφ ηελ χιε, πνπ δελ πξνυπήξρε, αιιά ππάξρεη απφ 

θάπνην ζεκείν θαη κεηά, ζε αληίζεζε κε ηνπο αξραίνπο Έιιελεο πνπ ππνζηήξηδαλ 

πσο φια ππάξρνπλ απφ πάληα, θαη β) ζε απηά πνπ έγηλαλ θαηεπζείαλ απφ ην Θεφ, 

φπσο ηα δψα, ηα θπηά θαη ηα ζπέξκαηα.
19

 Ο Γακαζθελφο ζεβφκελνο ηελ 

επηζηεκνληθή γλψζε ηεο επνρήο ηνπ, πνπ δελ είρε βξεη κέρξη ηφηε ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν έγηλαλ ηα δψα ηα θπηά θαη ηα ζπέξκαηα, ππνζηεξίδεη πσο απηά 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηεπζείαλ απφ ην Γεκηνπξγφ, ελψ γηα ηα ππφινηπα, γηα ηα νπνία 

είρε απνθαλζεί ε επηζηήκε ηεο επνρήο θαη ππνζηήξηδε πσο πξνήιζαλ απφ ην ηέζζεξα 

ξηδψκαηα ηνπ Δκπεδνθιή, ηνλίδεη πσο απηά ηα ηέζζεξα ξηδψκαηα έγηλαλ ηῷ ηνῦ 

δεκηνπξγνῦ πξνζηάγκαηη (=κε ην πξφζηαγκα ηνπ Γεκηνπξγνχ). ε θάηη αλάινγν 

πξνβαίλεη θαη ν Μ. Βαζίιεηνο, ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ Δἰο ηὴλ Ἐμαήκεξνλ ζέινληαο λα 

κηιήζεη γηα ηε δεκηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ πνπ παξάγνληαη ρσξίο απγά, δηαηππψλεη 

ηελ άπνςε πσο πξνέξρνληαη θαηεπζείαλ απφ ηελ ίδηα ηε γε, θαη φρη απφ ην Θεφ,
20

 

                                                 
18

 H. Diels, Ἐκπεδνθιῆο Η Β 6˙ Β17.  

19
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, 19 

1 – 7 
, ζει. 50 : « Αὐηφο ὁ Θεὸο 

ἡκῶλ ὁ ἐλ Σξηάδη θαὶ ἐλ κνλάδη δνμνινγνχκελνο ἐπνίεζε ηὸλ νὑξαλφλ θαὶ ηὴλ γὴλ θαὶ πάληα ηὰ ἐλ 

αὐηνῖο ἐθ ηνῦ κἠ ὄληνο εἰο ηὸ εἶλαη παξαγαγψλ ηὰ ζχκπαληα, ηὰ κὲλ νὐθ ἐθ πξνυπνθεηκέλεο ὕιεο 

νἶνλ νὐξαλφλ, γὴλ, ἀέξα, πῦξ, ὕδσξ, ηὰ δε ἐθ ηνχησλ ηῶλ ὑπ’ αὐηνῦ γεγνλφησλ, νἶνλ δῶα, θπηά, 

ζπέξκαηα˙ ηαῦηα γὰξ γῆο θαὶ ὕδαηνο, ἀέξνο ηε θαὶ ππξφο ηῷ ηνῦ δεκηνπξγνῦ πξνζηάγκαηη 

γεγφλαζηλ». 

20
 Μ. Βαζηιείνπ, Δἰο ηὴλ Ἐμαήκεξνλ PG 29, 189CD – 192A : «Σνῦην ἐλαπφκεηλε ηῇ γῇ πξφζηαγκα θαὶ 

νὐ παχεηαη ἐμππεξεηνπκέλε ηῷ θηίζαληη. Σὰ κὲλ γὰξ ἐθ ηῆο δηαδνρῆο ηῶλ πξνυπαξρφλησλ 

παξάγεηαη˙ ηὰ δὲ ἔηη θαὶ λῦλ ἐμ αὐηῆο ηῆο γῆο δσνγνλνχκελα δείλπηαη. Οὐ γὰξ κφλνλ ηέηηηγαο ἐλ 

ἐπνκβξίαηο ἀλίεζηλ, νὐδὲ ἄιια κχξηα γέλε ηῶλ ἐκθεξνκέλσλ ηῷ ἀέξη πηελῶλ, ὧλ ἀθαηαλφκαζηά 

ἐζηη ηὰ πιείζηα δηὰ ιεπηφηεηα, ἀιι’ ἥδε θαὶ κῦο θαὶ βαηξάρνπο ἐμ’ αὐηῆο ἀλαδίδσζηλ˙ ὅπνπ γε πεξὶ 

Θήβαο ηὰο Αἰγππηίαο, ἐπεηδὰλ ὕζῃ ιάβξνο ἐλ θαχκαζηλ, εὐζὺο ἀξνπξαίσλ κπῶλ ἡ ρψξα 

θαηαπιεξνῦηαη. Σὰο δὲ ἐγρέιεηο νχδὲ ἄιισο ὁξῶκελ ἤ ἐθ ηῆο ἰιχνο ζπληζηακέλαο˙ ὧλ νὔηε ὠὸλ 

νὔηε ηηο ἄιινο ηξφπνο ηὴλ δηαδνρὴλ ζπλίζηεζηλ, ἀιι’ ἐθ ηῆο γῆο ἐζηηλ αὐηνῖο ἡ γέλεζηο». Πξβι. 

Νίθνπ Μαηζνχθα, Ιζηνξία ηεο Βπδαληηλήο θηινζνθίαο, κε παξάξηεκα ην ζρνιαζηηθηζκό ηνπ Γπηηθνύ 

Μεζαίσλα, εθδ. Βάληαο Θεζζαινλίθε 1994, ζει. 204 θαη εμήο. 
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θάηη πνπ ζα ήηαλ θαη ε πνιχ εχθνιε ιχζε. Με ηηο γλψζεηο θπζηθήο πνπ δηέζεηε 

πξνηείλεη κία ζθέςε γηα έλα ζέκα πνπ ε επηζηήκε ηεο επνρήο εθείλεο δελ είρε 

απνθαλζεί, ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα κηιήζεη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ. 

Υξεζηκνπνηεί δεπηεξεπφλησο, σο βνήζεκα, ηηο επηζηεκνληθέο απφςεηο ηεο επνρήο, 

ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα δείμεη πσο ηα πάληα δεκηνπξγήζεθαλ ηνλ άθηηζην Θεφ. Γη’ 

απηφ θαη νη παξαπάλσ απφςεηο ησλ Μ. Βαζηιείνπ θαη Ησάλλνπ Γακαζθελνχ δελ 

κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα απνηειέζνπλ βήκα ζχγρξνλεο δηαζεκαηηθφηεηαο, 

ζξεζθεπηηθψλ θαη ζεηηθψλ καζεκάησλ, θπζηθήο, ρεκείαο ή βηνινγίαο, θαζψο είλαη 

δχν απιέο γλψκεο, ρσξίο επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε, κηαο πνιχ καθξηλήο επνρήο.  

Δπηπιένλ, ν Ησάλλεο Γακαζθελφο ζην ίδην έξγν ηνπ έρεη αθηεξψζεη εηδηθφ 

θεθάιαην κε ηνλ ηίηιν «Πεξὶ ηῆο γῆο θαὶ ηῶλ ἐμ αὐηῆο» γηα λα κηιήζεη γηα ηε 

δεκηνπξγία ηνπ θφζκνπ. ην ελ ιφγσ θεθάιαην θαζψο αλαθέξεη πσο ε γε είλαη έλα 

απφ ηα ηέζζεξα ζηνηρεία : μεξφ θαη ςπρξφ, βαξχ θαη αθίλεην, πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί ἐθ ηνῦ κὴ ὄληνο, ζεκεηψλεη πσο ηε βάζε θαη ηελ έδξα ηεο γεο θαλείο δελ 

κπνξεί λα ηε βξεη. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ πσο ζεκειηψζεθε πάλσ ζηα λεξά, φπσο ν 

Γαπίδ, θαη θάπνηνη πάλσ ζηνλ αέξα. Πάλησο, ζπλερίδεη ν Γακαζθελφο, φπνπ θαη 

ζηεξίδεηαη ε γε εκείο δελ ζα πξέπεη λα ράλνπκε ηελ επιαβηθή αιήζεηα πσο φια 

ζπγθξαηνχληαη θαη ζπλέρνληαη κε ηε δχλακε ηνπ Κηίζηε. Μαο ηνλίδεη ν Ησάλλεο 

Γακαζθελφο πσο ε βάζε ηεο γεο είλαη ζέκα εμεξεπλήζεσο απφ ηνπο αλζξψπνπο, φρη 

ζέκα ζενπλεπζηίαο. Άιισζηε, ν ίδηνο ν Γακαζθελφο ζεκεηψλεη πσο ε έθθξαζε ἐπὶ 

ζαιαζζῶλ ἐζεκειίσζελ αὐηὴλ,
21

 θαλεξψλεη απιψο φηη ην λεξφ βξέρεη ηε γε απφ 

παληνχ θαη δελ είλαη επηζηεκνληθφ πφξηζκα γηα ηε βάζε ηεο γεο.
22

 κσο θαη ν 

                                                 
21

 Φαικνχο 23,2  

22
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο, 24 

1 – 15
, ζει. 67

 
 : «Ἡ γὴ ἐλ ηῶλ 

ηεζζάξσλ ζηνηρείσλ ἐζηί μεξὸλ ηε θαὶ ςπρξὸλ θαὶ βαξὺ θαὶ ἀθίλεηνλ, ὑπὸ ηνῦ Θενῦ ἐθ ηνῦ κὴ ὄληνο 

εὶο ηὸ εἶλαη ηῇ πξψηῃ ἡκέξᾳ παξεγκέλνλ. «Ἔλ ἀξρῇ» γὰξ, θεζίλ, «ἐπνίεζελ ὁ Θεὸο ηὸλ νὑξαλὸλ  θαὶ 

ηὴλ γῆλ». Ἧο ηὴλ ἔδξαλ θαὶ ηὴλ βάζηλ νὐδείο ἀλζξψπσλ εὶπεῖλ δεδχλεηαη˙ νἱ κὲλ γὰξ ἐπὶ ὑδάησλ 

θαζίλ ἡδξάζζαη θαὶ πεπῆρζαη αὐηὴλ, ὥο θεζηλ ὁ ζεῖνο Γαπίδ. «Τῷ ζηεξεώζαληη ηὴλ γῆλ ἐπὶ ηῶλ 

ὑδάησλ», νἱ δὲ ἐπὶ ηνὺ ἀέξνο. Ἄιινο δὲ θεζηλ «Ὁ ἑδξάζαο ηὴλ γῆλ ἐπ’ νὐδελόο». Καὶ πάιηλ ὁ 

ζεεγφξνο Γαπίδ ὡο ἐθ πξνζψπνπ ηνῦ δεκηνπξγνῦ. «Ἐγὼ», θεζίλ, «ἐζηεξέσζα ηνὺο ζηύινπο αὐηῆο», 

ηὴλ ζπλεθηηθὴλ αὺηῆο δχλακηλ ζηχινπο ὁλνκάζαο. Σὸ δὲ «ἐπί ζαιαζζῶλ ἐζεκειίσζελ αὐηὴλ» δεινῖ 

ηὸ παληαρφζελ πεξηθερχζζαη ηῇ γῇ ηὴλ ηνῦ ὕδαηνο θχζηλ. Κἄλ νὖλ ἐθ ἑαπηῆο, θἄλ ἐπὶ ἀέξνο, θἄλ 
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Ησάλλεο Γακαζθελφο, θαη φηαλ αθφκα παξνπζηάδεη γλψκεο ηηο επνρήο ηνπ, δελ 

παξνπζηάδεη επηζηεκνληθά πνξίζκαηα θαη αλαιχζεηο, αιιά ζεσξεηηθά επηζηεκνληθέο 

γλψκεο ηεο επνρήο ηνπ, σο αθνξκή θαη βνήζεκα, γηα λα καο πεη πσο ηα πάληα 

δεκηνπξγήζεθαλ ἐθ ηνῦ κὴ ὄληνο κε ην πξφζηαγκα ηνπ Γεκηνπξγνχ. 

Δίλαη πξνθαλέο φηη ζην ζχγρξνλν ζρνιείν κπνξεί θάιιηζηα λα γίλεη δηάινγνο 

κεηαμχ Θξεζθεπηηθψλ κε ηα θηινινγηθά, ζεσξεηηθά καζήκαηα, θαζψο έρνπλ θνηλή 

γιψζζα επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο, θαη δελ κπνξεί λα γίλεη δηάινγνο ησλ ελ ιφγσ 

καζεκάησλ, ηνπιάρηζηνλ ζε άκεζν επίπεδν, κε ηε βηνινγία θαη ηε θπζηθή, θαζψο 

ζηνπο ζενιφγνπο ε δεκηνπξγία θαη εμέιημε ηνπ θφζκνπ θαη ζηνπο θηινιφγνπο ε κε 

δεκηνπξγία ηνπ, είλαη θείκελν γξακκέλν ζε ρεηξφγξαθν (ην ρεηξφγξαθν ελδηαθέξεη 

ηνπ ζενιφγνπο θαη φρη ε εμέιημε θαη ε δεκηνπξγία), ελψ ζηνπο Βηνιφγνπο είλαη 

θαηαγεγξακκέλν ζηα πεηξάκαηα ησλ εξγαζηεξίσλ. Γη’ απηφ θαη κεηαμχ ηνπο ν 

δηάινγνο είλαη αηειέζθνξνο.  

 

 

β. Το Προπαηορικό Αμάρηημα 

 

Αλακθηζβήηεηα θαη ην πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα είλαη έλα απφ ηα βαζηθά 

καζήκαηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ πνπ ζα κπνξνχζε θάιιηζηα λα ηεζεί ζην πιαίζην ηεο 

δηαζεκαηηθφηεηαο. χκθσλα κε ηε δηήγεζε νη πξσηφπιαζηνη ζηνλ θήπν κπνξνχζαλ 

λα δνθηκάζνπλ απφ φινπο ηνπο θαξπνχο, εθηφο απφ ην δέληξν ηεο γλώζεσο ηνπ θαινύ 

θαη ηνπ θαθνύ.
23

 Σνλ 8
ν
 κ.Υ. αηψλα ν Ησάλλεο ν Γακαζθελφο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα 

εξκελεχζεη ην ελ ιφγσ θείκελν ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, ζεκείσζε φηη ην δέληξν ηεο 

γλώζεσο ηνπ θαινύ θαη ηνπ θαθνύ ζπκβνιίδεη ηελ γλψζε ηεο αλζξψπηλεο θχζε καο.
24

 

Απηή ε γλψζε φκσο είλαη θαιή γηα ηνπο ηέιεηνπο, αιιά θαθή γηα ηνπο 

αηειέζηεξνπο,
25

 φπσο αθξηβψο ε πνιχ θαιή θαη ζξεπηηθή ζηέξεε ηξνθή είλαη θαθή 

                                                                                                                                            
ἐπὶ ὑδάησλ, θἄλ ἐπ’ νὐδελφο δῶκελ ἡδξάζζαη αὐηὴλ, ρξὴ κὴ ἀθίζηαζζαη ηῆο εὐζεβνῦο ἐλλνίαο, 

ἀιιὰ πάληα ὁκνῦ ζπγθξαηεῖζζαη, ὁκνινγεῖλ θαὶ ζπλέρεζζαη ηῇ δπλάκεη ηνῦ θηίζαληνο». 

23
 Γελ. 2,16 – 17. 

24
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβήο, 25 

14 -15
, ζει. 71 : « Ἐλ κέζσ ηνχηνπ μχινλ δσῆο ὁ Θεὸο 

ἐθχηεπζελ θαὶ μχινλ ηῆο γλψζεσο».  

25
 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβήο, 25 

17 -19
, ζει. 72  : « …ή ὄηη δχλακηλ ἐδίδνπ γλσζηηθὴλ 

ηνῖο κεηαιακβάλνπζη ηῆο νἰθείαο θχζεσο, ὄπεξ θαιὸλ κὲλ ηνῖο ηειείνηο, θαθὸλ δὲ ηνῖο ἀηειεζηέξνηο».  
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γηα ηνπο άξξσζηνπο ή ηα βξέθε πνπ έρνπλ αλάγθε απφ γάια.
26

 Αλ ν Αδάκ θαη ε Δχα 

δνθίκαδαλ εθείλε ηε ζηηγκή, πνπ ήηαλ αθφκα αηειείο, ηνλ θαξπφ ηεο γλώζεσο ηνπ 

θαινύ θαη ηνπ θαθνύ (θάηη πνπ ηειηθά έγηλε δπζηπρψο), ζα γλψξηδαλ ηελ αλζξψπηλε 

θχζε ηνπο, ε νπνία αθφκα ήηαλ θαθή. Λφγσ ηεο χιεο, ε νπνία είλαη δπζθίλεηε θαη 

ηξέπεηαη δχζθνια θαη αξγά, ζα απνθηνχζαλ ηελ ηειεηφηεηα ζηγά – ζηγά κέζα απφ 

πξφνδν θαη εμέιημε θαη φρη απηφκαηα, φπσο ζπλέβεθε κε ηνπο αγγέινπο. Σφηε, φηαλ 

ζα είραλ απνθηήζεη ηελ ηειεηφηεηα, ζα κπνξνχζαλ λα δνθηκάζνπλ ηνλ θαξπφ θαη λα 

γλσξίζνπλ ηελ αλζξψπηλε θχζε ηνπο, ε νπνία ζα είρε γίλεη θαιή, αθνχ ε αλζξψπηλε 

θχζε, εθφζνλ κέλεη δεκέλε κε ηνλ ρνξεγφ ηεο Εσήο, πνπ είλαη ν Θεφο, ζηγά – ζηγά 

εμειίζζεηαη, ζεξαπεχεηαη θαη ηειεηψλεηαη. , ηη ηζρχεη γηα ηελ ηειεηφηεηα θαη ηε 

ζέσζε, αθξηβψο ην ίδην ηζρχεη γηα ηελ πηψζε θαη ηελ θαηαζηξνθή. πσο κία κέξα ζα 

εξρφηαλ ε ηειεηφηεηα, κε ηνλ ίδην ηξφπν ζα έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο κία κέξα ε 

πηψζε θαη ε θαηαζηξνθή. Οη πξσηφπιαζηνη «ζα» έβιεπαλ κία κέξα ηα απνηειέζκαηα 

ηεο απνκαθξχλζεσο ηνπο απφ ηελ πεγή ηεο Εσήο. Γελ ήηαλ δπλαηφλ λα θαλνχλ 

ακέζσο ιφγσ ηεο δπζθηλεζίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ χιε. Γη’ απηφ ακέζσο κεηά ηελ 

πηψζε ν Θεφο ιέγεη πσο ε Δχα απφ εδψ θαη ζην εμήο κε πφλνπο «ζα» γελλνχζε ηα 

παηδηά ηεο, ν Αδάκ κε ηδξψηα «ζα» έβγαδε ην ςσκί ηνπ, ν Κάηλ «ζα» ζθφησλε ηνλ 

Άβει. Ζ κειινληηθή εκθάληζε ηεο πηψζεσο θαη ηεο θαηαζηξνθήο είλαη 

εκθαλέζηαηε.
27

  

                                                 
26

 Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβήο, 25 
19 -20

, ζει. 72  : « ..ἔηη θαὶ ηὴλ αἴζζεζηλ ιηρλνηέξνηο, 

ὤζπεξ ζηεξεὰ ηξνθὴ ηνῖο ἔηη δενκέλνηο γάιαθηνο».   

27
 Σν πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα θαηά ηελ νξζφδνμε ζενινγία είλαη απιψο έλα θεληξηθφ ηξαγηθφ 

επεηζφδην κέζα ζηελ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ. Ζ κεηέπεηηα βπδαληηλή ζενινγία ην αλαπηχζζεη 

δηεμνδηθψο γηαηί δείρλεη πνιχ θαζαξά ηελ πηψζε θαη ηελ ηξαγσδία ηνπ αλζξψπνπ. Βι. Νίθνπ 

Μαηζνχθα, Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή ζενινγία Β΄ ηόκνο, ζει. 203 : «Γελ δπζθνιεχεηαη (ελλ. ν 

βπδαληηλόο ζενιόγνο) λα ζεσξήζεη ην πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα σο θεληξηθφ γεγνλφο ηεο ηζηνξίαο, αιιά 

φρη ην ίδην ην θέληξν ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο απνιχηξσζεο. Απινχζηαηα ε πηψζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη 

κνλάρα έλα θεληξηθφ επεηζφδην ηεο ηζηνξίαο ηεο ζείαο νηθνλνκίαο θαη εμεγείηαη κε ηηο παξαπάλσ 

πξνυπνζέζεηο ηεο δεκηνπξγίαο (ηηο έρεη αλαθέξεη ν Ν. Μαηζνύθαο ζηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα ηνπ 

έξγνπ) απφ ην κε νλ, θαη επνκέλσο ηεο αλαγθαηφηεηαο γηα κεηνρή ηνπ ε φληνο ζην νλ, γηα λα είλαη θαη 

λα ππάξρεη σο νλ», 204 : «Καη δίρσο ην πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα ππήξρε ε ίδηα αλαγθαηφηεηα λα γίλεη ε 

ηειεησηηθή πνξεία, θαη θπζηθά λα πιεζηάζεη ν Θεφο ηνλ άλζξσπν. Γη’ απηφ, ελψ νη αλαηνιηθνί παηέξεο 

δελ ζπδεηνχλ ηα θίλεηξα ηεο ελαλζξψπηζεο (γηαηί θαηά ηε ζεινγία ηνπο ήηαλ θαλεξά), έκκεζα 

πξνθχπηεη πσο ε ελαλζξψπηζε ήηαλ ελέξγεηα ηνπ Θενχ, αλεμάξηεηε απφ ην πξνπαηνξηθφ ακάξηεκα. 

Δίλαη ε πιήξσζε ηεο πνξείαο ηεο ζείαο νηθνλνκίαο». Πξβι. επίζεο Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Τν 
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Αληηζέησο ε αγγειηθή θχζε (επεηδή κεηέρεη κφλν ζηνλ λνεηφ θφζκν) κεηά ηελ 

πηψζε ηεο ακέζσο έραζε ηνλ αγηαζκφ – ε αλαθνξά γίλεηαη ζαθψο γηα ηνλ εσζθφξν – 

θαη ακέζσο θέξδηζαλ ηνλ αγηαζκφ νη άγγεινη πνπ παξέκεηλαλ ζην θαιφ. Καη ζηνπο 

αγγέινπο ππάξρεη θπζηθά ε εμέιημε, εθφζνλ κφλν ν άθηηζηνο ηξηαδηθφο Θεφο είλαη 

άηξεπηνο θαη δελ εμειίζζεηαη, φκσο δελ ππάξρεη ε εμέιημε ζην βαζκφ πνπ 

παξαηεξείηαη ζε εκάο
28

 πνπ έρνπκε θαη ηελ χιε. Οη πξσηφπιαζηνη έπξεπε α) λα 

                                                                                                                                            
πξνπαηνξηθό ακάξηεκα θαηά ηελ νξζόδνμε παξάδνζε, δεκνζηεπκέλν ζην Οξζόδνμν δόγκα θαη 

ζενινγηθόο πξνβιεκαηηζκόο, (κειεηήκαηα δνγκαηηθήο ζενινγίαο) Γ΄, εθδ. Π. Πνπξλαξά Θεζζαινλίθε 

2007, ζει. 28 : «Καη’ απηή ινηπφλ ηελ εζηθνπλεπκαηηθή πνξεία απφ ην «θαη’ εηθφλα» ζην «θαζ’ 

νκνίσζηλ» επηζπλέβε θαηά ηελ νξζφδνμε παξάδνζε ε πηψζε ηνπ αλζξψπνπ, ε νπνία, θαίηνη αλέηξεςε 

ην αξρηθφ ζρέδην ηνπ Θενχ θαη ζπληζηά νπσζδήπνηε γηα ηνλ άλζξσπν έλα ηξαγηθφ γεγνλφο, δελ 

απνηειεί γη’ απηήλ παξά κφλν έλα επεηζφδην κέζα ζηελ φιε ηζηνξία ηεο Θείαο Οηθνλνκίαο θαη ηίπνηε 

πεξηζζφηεξν». Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε, ζην παξφλ ζεκείν, πσο θαη ν Γ. Μαξηδέινο, φπσο θαη ν Ν. 

Μαηζνχθαο ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε αλαθνξά καο, ζεσξεί σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο δηδαζθαιίαο ησλ Βπδαληηλψλ Παηέξσλ πεξί πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο ηε ζρέζε Θενχ 

θφζκνπ. Μφλν «ν Θεφο είλαη θαηά θχζηλ άθηηζηνο, άηξεπηνο θαη αζάλαηνο, ελψ ν θφζκνο είλαη θηηζηφο 

θαη ηξεπηφο, πξνειζψλ ζην είλαη ¨ἐμ νὐθ ὄλησλ¨ δηά ησλ ελεξγεηψλ ηνπ Θενχ. Ήδε ε πξνέιεπζε ηνπ 

απφ ην κε νλ ζην είλαη ζπληζηά ηξνπή θαη αιινίσζε, πξάγκα πνπ ηνλ θάλεη λα ξέπεη δηαξθψο ζην 

κεδέλ, απ’ ην νπνίν πξνήιζε. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνθεηκέλνπ λα παξακείλεη ζην είλαη, είλαη αλαγθαία 

ε εμέξηεζε ηνπ, απφ ηε ζπλεθηηθή ελέξγεηα ηνπ Θενχ. Γηαθνξεηηθά ζα επηζηξέςεη θαη πάιη ζην κεδέλ 

θαη ηελ αλππαξμία» : Γεσξγίνπ Μαξηδέινπ, Τν πξνπαηνξηθό ακάξηεκα, ζει. 21 – 22. 

28
 Γηα ηε δνγκαηηθή επηζηήκε, εμέιημε έρνπλ φια ηα θηηζηά φληα, θαζψο άηξεπηνο, δειαδή απηφο πνπ 

δελ ππφθεηηαη ζε εμέιημε, είλαη κφλν ν Σξηαδηθφο Θεφο. κσο, επεηδή κεηαμχ ησλ θηηζηψλ φλησλ 

ππάξρνπλ δηαβαζκίζεηο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη άγγεινη θαη ν δηάβνινο είλαη άηξεπηνη 

(ζηεξεψζεθαλ δειαδή ζην θαιφ ή ζην θαθφ αληηζηνίρσο) ζε ζχγθξηζε κε ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο, πξνο 

ην παξφλ, ηξέπεηαη πην εχθνια απφ ηα λνεηά φληα. Μεηά ην ζάλαην ηνπ, θαη ην ρσξηζκφ ηεο ςπρήο θαη 

ηνπ ζψκαηνο, θαη ν άλζξσπνο ηξέπεηαη πνιχ πην δχζθνια απφ ηνπο δσληαλνύο πνπ έρνπλ αθφκα θαη ην 

ζψκα ηνπο. Δπνκέλσο θαη ν άλζξσπνο αιιά θαη νη άγγεινη ζε ζχγθξηζε κε ην Θεφ ππφθεηληαη ζε 

εμέιημε θαη ηξνπή. Βι. Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο 41 
1 – 2

, ζει. 

98 : «Πᾶλ γὰξ γελεηφλ θαὶ ηξεπηφλ ἐζηηλ». Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Καηὰ Μαληραίσλ 24 
24 – 26

, ζει. 

365
 
: «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, 68 
44 – 46

, ζει. 387 : « Σὸ 

ἄλαξρνλ ἄηξεπηνλ, ηξνπὴ γὰξ 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». 

Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Καηά Μαληραίσλ δηάινγνο 31
42 – 44

, ζει. 370
 
: «Ἀγαζφο νὖλ ὤλ ὁ Θεφο θαὶ 

ἄίδηνο νὐρ ὑπνκέλεη ηξνπήλ, ἀιι’ ἀεί ἀγαζφο ἐζηί θαὶ, ἅ δἐ πνηεῖ, ἀγαζά ἐζηίλ». Ἰσάλλνπ 

Γακαζθελνῦ, Καηά Μαληραίσλ 24
26 – 28

, ζει. 365
 
: «Σξεπηή νὖλ νῦζα ἡ ὕιε ηῷ ζείῳ πξνζηάγκαηη 
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απνδερηνχλ ηα φξηα ηεο θχζεο ηνπο. Απηφ ζα πεη πσο ε δσή είλαη δψξν θαη δελ 

έρνπκε ην δηθαίσκα επηινγήο ηεο, αλ ζα καο ραξηζηεί ή φρη θαη, β) έπξεπε λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο ζα απνθηνχζαλ ηελ πιήξε ζεξαπεία θαη ηειείσζε, αλ έκελαλ 

δεκέλνη κε ην Θεφ, κία κέξα, πξννδεπηηθά – θαζψο φιε ε δεκηνπξγία ζπλερψο 

εμειίζζεηαη θαη πξννδεχεη – φηαλ ε θχζε ηνπο ζα είρε ηειεησζεί, ζα είρε γίλεη θαιή. 

ε θακία πεξίπησζε ακέζσο, φπσο πίζηεςαλ. 

Πξάγκαηη ν άλζξσπνο ζηε δσή ηνπ έρεη φξηα, γηαηί ε δεκηνπξγία είλαη δψξν 

θαη πνιχ ιίγα πξάγκαηα κπνξεί λα δηαιέμεη, ελψ γηα ηα ζεκαληηθφηεξα πξάγκαηα ηεο 

δσήο ηνπ δελ έρεη πεξηζψξην ηεο επηινγήο. Γηα παξάδεηγκα δελ κπνξεί λα δηαιέμεη ηελ 

εζληθφηεηα ζηελ νπνία αλήθεη, ην θχιν (άλδξαο ή γπλαίθα) ην νπνίν έρεη, ηνπο γνλείο 

ηνπ, ηα αδέξθηα ηνπ, ηελ νηθνγελεηαθή ηνπ θαηαγσγή ηνπ, ηηο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο ζα 

κεγαιψζεη θαη ζα αλαηξαθεί. Αθφκα θαη ηα παηδηά ηνπ δελ κπνξεί λα δηαιέμεη ν 

άλζξσπνο, θαζψο κνλάρα ζπλεξγεί ζην λα θάλεη παηδηά. ε πνιχ κηθξφ βαζκφ κπνξεί 

λα θαζνξίζεη ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα πνπ ζα απνθηήζνπλ ηα παηδηά 

ηνπ φηαλ ζα γελλεζνχλ ή αλ ζα είλαη πιήξσο πγηή. Αθφκα θαη απηά πνπ θαίλεηαη φηη 

κπνξεί λα δηαιέμεη ν άλζξσπνο ηειηθά δελ είλαη εμνινθιήξνπ ζηελ θπξηφηεηα ηνπ. 

Δλψ εθθξάδεη ζε γφληκε ειηθία ηελ επηζπκία λα αθνινπζήζεη έλα επάγγεικα, π.ρ. 

                                                                                                                                            
δσνῦηαη θαὶ θζείξεηαη θαὶ πάιηλ δσνῦηαη, ὥζηε νπρ ἡ θζνξά δεκηνπξγεῖ γέλεζηλ, ἅιιά ηὸ ζεῖνλ 

πξφζηαγκα δσνῖ θαὶ γελεζηνπξγεῖ». Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο,  26 
2 – 5

, ζει. 75
 
: «Οὕησ 

κὲλ νὖλ ηὴλ λνεηὴλ νὑζίαλ ὑπεζηήζαην ὁ Θεὸο, ἀγγέινπο θεκί θαὶ πάληα ηὰ θαη’ νὑξαλφλ ηάγκαηα, 

- ηαῦηα γὰξ ὰξηδήισο λνεξὰο ἐζηη θαὶ ὰζσκάηνπ θχζεσο. «ὰζσκάηνπ» δε θεκί ζπγθξηλνκέλεο πξὸο 

ηὴλ ηῆο ὕιεο παρχηεηα. Μφλνλ γὰξ ὅλησο ηὸ ζεῖνλ ἅπινλ ηε θαὶ ἀζψκαηνλ»˙ Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, 

Ἔθδνζηο ἀθξηβὴο ηῆο ὀξζνδόμνπ πίζηεσο 41 
23 – 24 

ζει. 99
 
: « Υξὴ δε γηλψζθεηλ, ὅηη θαὶ νἱ ἄγγεινη 

ινγηθνὶ ὄληεο αὐηεμνχζηνη ὑπάξρνπζη θαὶ ὡο θηηζηνὶ θαὶ ηξεπηνί». Ἰσάλλνπ Γακαζθελνῦ, Καηά 

Μαληραίσλ δηάινγνο 24 
24 – 26

, ζει. 365
 
: « 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, 68 
44 – 46

, ζει. 387
 
: « 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». Πξβι. 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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απηφ ηνπ γηαηξνχ, αθξηβψο επεηδή βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο θηηζηήο θχζεο – ηα 

νπνία πνηέ δελ μεπεξληνχληαη, φπσο πίζηεςαλ ιαλζαζκέλα ν Αδάκ θαη ε Δχα, αιιά 

δσνπνηνχληαη, αγηάδνληαη θαη ηειεηψλνληαη – κπνξεί λα έξζνπλ πνιινί παξάγνληεο 

πνπ ηειηθά λα εκπνδίζνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ αξρηθνχ ηνπ νλείξνπ : κηα δηθή 

ηνπ θπζηθή αλεπάξθεηα, έλα νηθνγελεηαθφ νηθνλνκηθφ πξφβιεκα, έλαο ζάλαηνο 

ζηελνχ ζπγγεληθνχ πξνζψπνπ ζε θξίζηκε γηα ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηηγκή, ηα νπνία 

δχλαληαη πνιχ εχθνια λα ζηακαηήζνπλ κία ιακπξή πνξεία. Απηφ αθξηβψο ζεκαίλεη 

φηη ν άλζξσπνο βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο θηηζηήο θχζεσο ηνπ. Ζ δσή ηνπ 

δεκηνπξγεκέλνπ αλζξψπνπ πξννδεχεη, ηειεηψλεηαη, αγηάδεηαη, ζεψλεηαη φκσο 

πάληνηε παξακέλεη θηηζηή, δηαηεξεί ηα φξηα ηεο. Μπνξεί λα ζεσζεί θαηά ράξε θαη λα 

γίλεη άθηηζηε θαηά ράξε πνηέ φκσο θαηά θχζε, δίπια ζηελ άθηηζηε Αγία Σξηάδα, ε 

νπνία απφ ηε θχζε ηεο δελ έρεη φξηα, είλαη αίδηνο θαη κε πεπεξαζκέλε. 

Ζ δηήγεζε ηνπ πξνπαηνξηθνχ ακαξηήκαηνο θαζψο κηιά ηφζν γιαθπξά γηα ηα 

φξηα θαη ηελ ηξαγηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, κπνξεί θαη απηή λα απνηειέζεη θάιιηζηα 

ζέκα δηαζεκαηηθφηεηαο κε ηα καζήκαηα ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ ή ηεο έθζεζεο. Οη 

κεγάινη θηιφζνθνη ηεο αξραηφηεηαο πξνζπάζεζαλ λα ηα φξηα θαη ηε καηαηφηεηα ηεο 

ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. Οη ηξαγσδίεο ησλ κεγάισλ καο ηξαγηθψλ πνπ κηινχλ ηφζν 

γιαθπξά γηα ηελ ηξαγσδία ηεο αλζξψπηλεο θχζεο, ε ζχιιεςε ηνπ Πιάησλα πσο νη 

ςπρέο έπεζαλ απφ ηνλ θόζκν ησλ Ιδεώλ κέζα ζηα ζψκαηα θαη αλακέλνπλ ηε ζηηγκή 

γηα λα γπξίζνπλ θάπνηα κέξα ζηε θσηεηλή παξηίδα, ε ἐλδειέρεηα ηνπ Αξηζηνηέιε πνπ 

νδεγεί απφ ηε βάζε, ηηο πξψηεο νπζίεο, ζηελ αθηλεζία ηνπ πξψηνπ ἀθίλεηνπ 

θηλνῦληνο, ε δηδαζθαιία ηνπ Πισηίλνπ γηα ην Ἔλ ή ηνπ Ππζαγφξα γηα ηνπο 

αξηζκνχο
29

 ή ηα Οκεξηθά έπε, ζέινπλ απφ ηελ πιεπξά ηνπο λα εμεγήζνπλ θαη λα 

ζνθηζηνχλ πάλσ ζηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο. ε απηφλ ηα δηάινγν ζξεζθεπηηθψλ 

θαη θηινινγηθψλ καζεκάησλ ηα Θξεζθεπηηθά θαηέρνπλ θαη πάιη κία ππεξνρή. Ζ 

Παιαηά Γηαζήθε φρη κφλν ηνλίδεη έληνλα ηελ καηαηφηεηα (ην πεξηψλπκν καηαηόηεο 

καηαηνηήησλ ηὰ πάληα καηαηόηεο κελ μερλνχκε πσο είλαη γξακκέλν ζην βηβιίν ηνπ 

Ἐθθιεζηαζηή ηεο Π.Γ.
30

) θαη ηε ζεξαπεία ηεο απφ ηελ ελαλζξψπηζε ηνπ Κπξίνπ, αιιά 

ην πεξηερφκελν ηεο είλαη θαη παγθνζκίσο γλσζηφ ζε φινπο ηνπο ιανχο ηεο γεο. Πνιχ 

                                                 
29

 Νίθνπ Μαηζνχθα, Ιζηνξία ηεο Φηινζνθίαο, ζει. 171 – 173, 199 – 201, 249 – 252, 117 – 119.  

30
 Ζ πεξηβφεηε απηή έθθξαζε έρεη αθξηβψο εμήο : «Μαηαηφηεο καηαηνηήησλ, εἶπελ ν ἐθθιεζηαζηήο, 

καηαηφηεο καηαηνηήησλ, ηα πάληα καηαηφηεηεο», Ἐθθιεζηαζηήο 1, 2. 
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ιίγνη γλσξίδνπλ ζήκεξα (εθηφο βέβαηα ησλ εηδηθψλ επηζηεκφλσλ) ηνπο αξηζκνχο ηνπ 

Ππζαγφξα ή ηηο ηξεηο αλψηεξεο επηζηήκεο ηνπ Αξηζηνηέιε ή ηνλ θφζκν ησλ Ηδεψλ 

ηνπ Πιάησλα. Γελ ππάξρεη φκσο άλζξσπνο ζε φιε ηε γε πνπ δελ γλσξίδεη ηνλ Αδάκ, 

ηελ Δχα, ηνλ θήπν Αλαηνιηθά ηεο Δδέκ, ηνλ θαξπφ θαη ην θίδη. Καη ζε απηφ ην 

δήηεκα δηαζεκαηηθφηεηαο, δειαδή ηα φξηα θαη ηελ ηξαγηθφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, ηα 

Θξεζθεπηηθά κπνξνχλ λα βγνπλ θεξδηζκέλα, αξθεί λα ππάξρεη θπζηθά ιηπαξή 

ζενινγηθή γλψζε. 

 

 

γ. Εκκληζία 

 

Καη ην πεξηερφκελνπ ηνπ φξνπ εθθιεζία ζα κπνξνχζε λα γίλεη ιακπξφ 

αληηθείκελν δηαζεκαηηθφηεηαο κε άιια ζρνιηθά καζήκαηα. Ο ιφγνο είλαη απιφο. Ζ 

ιεηηνπξγηθή δσή ηεο εθθιεζίαο, ζην θέληξν ηεο νπνίαο βξίζθεηαη ε ζεία ιεηηνπξγία, 

α) ελζσκάησζε δσληαλά ηελ Παιαηά θαη ηελ Καηλή Γηαζήθε θαη β) δελ ζηακάηεζε 

πνηέ λα ηειείηαη. Αληηζέησο ε αξραία ηξαγσδία πνπ ελζσκάησζε δσληαλά ζηνηρεία 

ηεο αζελατθήο δεκνθξαηίαο θαη ηνπ θιαζηθνχ πνιηηηζκνχ, έπαςε λα ηειείηαη γηα 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, κε απνηέιεζκα ζήκεξα λα παίδνληαη αξραίεο ηξαγσδίεο 

κηα δπν ηξεηο θνξέο ην ρξφλν, έληνλα αιιαγκέλεο απφ ηελ αξραία ηνπο κνξθή,
31

 πνπ 

ελδηαθέξνπλ ειάρηζηνπο. Ο ιαφο δελ κεηέρεη ζχζζσκνο ζ’ απηέο φπσο ζηελ 

αξραηφηεηα. Ζ ζεία ιεηηνπξγία κε φιε ηε ζπλαθή ιεηηνπξγηθή δσή ηειείηαη 

ηνπιάρηζηνλ θάζε Κπξηαθή (ζε πνιιέο ελνξίεο θαη κνλαζηήξηα πνιχ πην ζπρλά) κε 

πιήξε ζπκκεηνρή φινπ ηνπ ιανχ. Αθφκα θαη νη εθθιεζηαζηηθά αδηάθνξνη έρνπλ 

παξαθνινπζήζεη θάπνηεο θνξέο ζηε δσή ηνπο ηα κπζηήξηα ηεο εθθιεζίαο, θαζψο φια 

πεξλνχλ απφ ηελ εθθιεζία (γέλλεζε, ζαξαληηζκφο, γάκνο, ζάλαηνο), αιιά θαη ηα 

πάληα (νη πέηξεο, ηα άςπρα αληηθείκελα, ηα δψα θαη ηα θπηά) ζηελ Δθθιεζία 

αγηάδνληαη.
32

  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ πσο έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο κεηαθξαζηέο θαη 

εξκελεπηέο ηνπ Αξηζηνθάλε, ν Θξαζχβνπινο ηαχξνπ, γξάθεη ηα εμήο ζε εηζαγσγηθφ 

                                                 
31

 Γελ ππάξρνπλ γηα παξάδεηγκα νη θνζφξλνη θαη ηα πξνζσπεία ησλ εζνπνηψλ ηνπ αξραίνπ δξάκαηνο. 

32
 Νίθνπ Μαηζνχθα, Τν κέιινλ ηεο ζενινγίαο σο αλζξσπηζηηθήο επηζηήκεο, δεκνζηεπκέλν ζην 

Μπζηήξηνλ ἐπὶ ηῶλ ἱεξῶο θεθνηκεκέλσλ θαη άιια κειεηήκαηα, Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1992, ζει. 

97˙ ηνπ ίδηνπ Γνγκαηηθή θαη Σπκβνιηθή Θενινγία Β΄, Π. Πνπξλαξά, Θεζζαινλίθε 1996, ζει. 181. 
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ηνπ ζεκείσκα γηα ηε κεηάθξαζε ηνπ ζηνλ Αξηζηνθάλε : «Σίπνηα φκσο δελ 

θαηαιαβαίλεη ν ζεκεξηλφο ζεαηήο – αληίζεηα πξνο ηνλ ζχγρξνλν ηνπ Αξηζηνθάλε 

Αζελαίν – νχηε παίξλεη κπξσδηά πνπ βξίζθεηαη ην αζηείν, φηαλ αθνχεη λα πεηξάδνπλ 

ζχληνκα, ζηα πεηαρηά θάπνην άγλσζην γη’ απηφλ πξφζσπν ηεο ηφηε Αζήλαο, έλα 

Αληίκαρν, έλαλ Κιεψλπκν, έλαλ Αξηθξάδε, έλαλ Κιεηζζέλε, έλα Θέσξν, έλαλ 

Κιεηγέλε˙ έλαο ππαηληγκφο γηα ηα ηξσηά ηνπο πξνθαινχζε άκεζα ην γέιην ζηνπο 

ζπγρξφλνπο ηνπο πνπ ηνπο ήμεξαλ, αξγφηεξα φκσο θη απηνί θαη πιήζνο άιινη, πνπ 

καο ιέεη ηα νλφκαηα ηνπο ν Αξηζηνθάλεο, εμαθαλίζηεθαλ κέζα ζηελ νκίριε ηεο 

ιήζεο».
33

 Πξάγκαηη ηα κφλα νλφκαηα πνπ γλσξίδνπλ ζήκεξα νη πεξηζζφηεξνη 

Έιιελεο κε απφ ηνλ θιαζηθφ πνιηηηζκφ είλαη σθξάηεο, Πιάησλ, Αξηζηνηέιεο, ρσξίο 

λα μέξεη ν ιαφο θάπνην πεξηζηαηηθφ απφ ηε δσή ηνπ Πιάησλα θαη ηνπ Αξηζηνηέιε.  

Πξνθαλέζηαηα δελ ζπκβαίλεη ην ίδην κε ηελ Αγία Γξαθή θαη ηελ θαηνπηλή 

βπδαληηλή ζενινγία. Καη κφλν ε ιέμε Αδάκ είλαη αξθεηή γηα λα θαηαιάβνπλ φινη νη 

άλζξσπνη, θαη φινη νη καζεηέο, πνηνλ ελλννχκε. Οη ιέμεηο Αβξαάκ, άξα, Ρεββέθα, 

παξάδεηζνο, Γνιγνζάο, 30 αξγχξηα – αθφκα θαη ην λφκηζκα ηεο επνρήο εθείλεο – 

ακςψλ, Γαιηδά είλαη γλσζηά ζε φινπο, ρσξίο λα έρνπλ δηαβάζεη πνηέ ηελ Παιαηά ή 

ηελ Καηλή Γηαζήθε. Γλσζηά επίζεο είλαη θαη πνιιά πεξηζηαηηθά απφ ηε δσή ηνπο, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηεί κέρξη ζήκεξα ν ιαφο, ρσξίο λα είλαη επηζηήκσλ κειεηεηήο ησλ 

βηβιηθψλ ρεηξνγξάθσλ, γηα λα δψζεη πξαθηηθά παξαδείγκαηα. Μία γπλαίθα πνπ 

ηεθλνπνηεί ζε κεγάιε ειηθία, ηαπηίδεηαη πνιχ εχθνια ζπλεηξκηθά απφ ηνπο 

ζεκεξηλνχο αλζξψπνπο κε ηε Σάξα, έλα πξφζσπν πνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δελ 

ππήξρε ιφγνο λα ην γλσξίδεη θάπνηνο. Μία εζηθή εθηξνπή, κε ηα Σόδνκα θαη ηα 

Γόκνξα, δχν πφιεηο πνπ θαηαζηξάθεθαλ πξηλ ρηιηάδεο ρξφληα.  

κσο θαη πνιιέο εθθξάζεηο ηεο Αγίαο Γξαθήο είλαη ζήκεξα δηάζεκεο, ράξε 

ζηε ζπλερή ιεηηνπξγηθή δσή ηεο εθθιεζίαο. Καηά ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

πξνθήηε Ζιία, φηαλ νη ηεξείο ηνπ Βάαι παξαθαινχζαλ ην Θεφ ηνπο λα ζηείιεη θσηηά 

θαη δελ ππήξρε θακία απφθξηζε, ην βηβιηθφ θείκελν γξάθεη πσο απφ ηνλ νπξαλφ δελ 

αθνπγφηαλ : νὔηε θσλή, νὔηε ἀθξόαζηο. Γεθάδεο εθθξάζεηο φπσο : «ζηγὴ ἰρζύνο», 

ἀπνζαλέησ ἡ ςπρὴ κνπ κεηὰ ηῶλ ἀιινθύισλ, ε ηειεπηαία ηνπ ακςψλ, «Μαηαηόηεο 

                                                 
33

 Θξαζχβνπινπ ηαχξνπ, Οη θσκσδίεο ηνπ Αξηζηνθάλε (Μεηάθξαζε), Βηβιηνπσιείνλ ηεο ¨Δζηίαο¨, Η. 

Γ. Κνιιάξνπ θαη ΗΑ Α. Δ. 1991, ζει. 9 – 10. 
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καηαηνηήησλ ηὰ πάληα καηαηόηεο», πνπ ππάξρεη ζην πξννίκην ηνπ Δθθιεζηαζηή
34

, 

γίλακε «Σόδνκα θαη Γόκνξα», «θσλὴ βνῶληνο ἐλ ηῇ ἐξήκῳ», ηνλ πέξαζε «γεληέο 

δεθαηέζζεξηο», «Ιώβηα ππνκνλή», έκεηλε «ζηήιε ἄιαηνο»
35

, ε παζίγλσζηε έθθξαζε 

ηεο λεθξψζηκεο αθνινπζίαο «ζξελῶ θαὶ ὀδύξνκαη ὄηαλ ἐλλνήζσ ηὸλ ζάλαηνλ, θαὶ 

ἴδσ ἐλ ηνῖο ηάθνηο θεηκέλελ ηὴλ θαη’ εἰθόλα Θενῦ…»
36

, θηι. θηι.», είλαη πνιχ 

γλσζηέο απφ ηνλ ιαφ, αθφκα θαη απφ απηνχο πνπ είλαη απφθνηηνη ηνπ δεκνηηθνχ ή 

αλαιθάβεηνη, γηαηί ηηο πξνζέιαβε θαη ηηο έζσζε δσληαλά ε ιαηξεία ηεο Δθθιεζίαο – 

ηηο έθαλε χκλν, θνληάθην, παλεγχξη, ιηηαλεία, εηθνλνγξαθία, ςεθηδσηφ –, ε νπνία δελ 

ζηακάηεζε πνηέ λα ηειείηαη, εδψ θαη δχν ρηιηάδεο ρξφληα. Αλ ζηακαηνχζε, ζα είρακε 

θαη εδψ ην ίδην πξφβιεκα ηεο δηαθνπήο ηεο αξραίαο ηξαγσδίαο. Ζ αδηάθνπε ζεία 

ιεηηνπξγία, φρη κφλν έζσζε ηε ειιεληθή γιψζζα θαη ηνλ ειιεληζκφ ζηα 400 ρξφληα 

δνπιείαο – απηφ αθξηβψο είλαη ην θξπθφ ζρνιεηφ – αιιά θαη δίδαμε δσληαλά κέζσ 

ηεο ιαηξείαο ηεο, νιφθιεξε ηε δνγκαηηθή δηδαζθαιία (νη πάληεο γλσξίδνπλ ζήκεξα 

ηα πξφζσπα ηεο Αγίαο Σξηάδνο ή φηη ν Υξηζηφο ήηαλ Θεάλζξσπνο, ή φηη ε Παλαγία 

είλαη Θενηφθνο). Απηή ε ζπλερήο παξνπζία ηεο ειιεληθήο γιψζζαο απφ ηελ 

Δθθιεζία δελ είλαη άκνηξε ηνπ ζενινγηθνχ ηεο πεξηερνκέλνπ, θαζψο νη 

πξναλαθεξζείζεο ζχγρξνλεο θαζεκεξηλέο θξάζεηο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ έρνπλ θαζαξά 

                                                 
34

 Οη ζενιφγνη θαζεγεηέο ηεο Μέζεο Δθπαίδεπζεο κπνξνχλ θάιιηζηα λα εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ελ ιφγσ 

πεξηβφεηε έθθξαζε (βι. ηελ 31
ε
 ππνζεκείσζε καο), θαζψο είλαη ηφζν γλσζηή, θαη λα νηθνδνκήζνπλ 

ηε δηδαζθαιία ηνπο αιιά θαη ην δηάινγν ηνπο κε άιια καζήκαηα, ζρεηηθά κε ηε καηαηφηεηα, ηε 

ζλεηφηεηα, ηελ ηξεπηφηεηα θαη ηε ζρεηηθφηεηα απηνχ ηνπ θφζκνπ. ην ζεκείν απηφ γφληκε θαη άθξσο 

νηθνδνκεηηθή ζα είλαη θαη ε βνήζεηα ζχλνιεο ηεο βπδαληηλήο ζενινγίαο, πνπ κε ηε δηδαζθαιία ηεο γηα 

ην θηηζηό θαη ην ἄθηηζην θαη ηε δεκηνπξγία ἐθ ηνῦ κὴ ὄληνο, θάλεη ηφζν έληνλα ιφγν γηα ηε 

καηαηφηεηα, ηε ζλεηφηεηα, ηελ ηξεπηφηεηα θαη ηε ζρεηηθφηεηα απηνχ ηνπ θφζκνπ. 

35
 Απφ ηε γλσζηή βηβιηθή κε ηε γπλαίθα ηνπ Λση ακέζσο κεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ νδφκσλ θαη ησλ 

Γνκφξξσλ, ε νπνία γχξηζε θαη θνίηαμε ηηο δχν πφιεηο θαηεζηξεκκέλεο απφ ην ζεηάθη θαη ηε θσηηά πνπ 

έξημε ν Θεφο. Βι. Γελ. 19, 25 – 26.  

36
 Βι. Νίθνπ Μαηζνχθα, Μπζηήξηνλ ἐπὶ ηῶλ ἱεξῶο θεθνηκεκέλσλ, δεκνζηεπκέλν ζην ζπιινγηθφ ηφκν 

Μπζηήξηνλ ἐπὶ ηῶλ ἱεξῶο θεθνηκεκέλσλ θαὶ ἄιια κειεηήκαηα, εθδ. Π. Πνπξλαξά Θεζζαινλίθε 1992, 

ζει. 29 – 30. Καη ε ελ ιφγσ παζίγλσζηε έθθξαζε κπνξεί λα γίλεη άξηζηε αθνξκή γηα ηνλ θαζεγεηή 

ζενιφγν θαη λα θάλεη δηάινγν κε ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπ θηινιφγνπο θαη θηινζφθνπο γηα ηε δσή θαη ηα 

ζάλαην, αιιά θαη λα δηδάμεη κε επάξθεηα ηα ηδηφκεια ηεο λεθξψζηκεο αθνινπζίαο πνπ αθνχγνληαη 

ζηελ νξζφδνμε εθθιεζία θαη παξάδνζε θαη είλαη άξξεθηα δεκέλα κε ηε δνγκαηηθή δηδαζθαιία.  



 21 

βηβιηθφ πεξηερφκελν. Ζ ειιεληθή γιψζζα ζην Βπδάληην έληπζε ηε δνγκαηηθή 

δηδαζθαιία θαη δέζεθε ιεηηνπξγηθά καδί ηεο. 

 Ννκίδνπκε πσο θαη ην παξφλ ζεκείν είλαη πξφζθνξν γηα κία δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Θξεζθεπηηθψλ κε ην κάζεκα ηεο ειιεληθήο 

γιψζζαο, θαζψο ε ιεηηνπξγηθή δσή ηεο εθθιεζίαο έζσζε ηε γιψζζα ζηα 400 ρξφληα 

δνπιείαο, ηεο ηζηνξίαο ή ηεο Δηζαγσγήο ζην Γίθαην θαη ηεο Αγσγήο ηνπ πνιίηε. Ζ 

πξνκεησπίδα ηνπ πληάγκαηνο καο, φπσο θαη ηνπ καξηπξηθνχ εθείλνπ ηνπ 1827 ζηελ 

Σξνηδήλα : «Δἰο ηὸ ὄλνκα ηῆο Ἁγίαο θαὶ ὀκννπζίνπ θαὶ ἀδηαηξέηνπ Σξηάδνο», 

γξάθηεθε αθξηβψο γηαηί ε Δθθιεζία έζσζε ηε γιψζζα θαη ηνλ ειιεληθφ ηξφπν δσήο 

θαηά ηα 400 ρξφληα ζθιαβηάο κέρξη εθείλε ηε κέξα ηεο θαηαξηίζεσο ηνπ πξψηνπ 

καξηπξηθνχ πληάγκαηνο. Αιιά θαη ε ειιεληθή γιψζζα έρεη λα κάζεη πνιιά απφ 

ηνπο ζενιφγνπο θαζψο ε ζπλέρεηα ηεο γιψζζαο ησλ αξραίσλ Διιήλσλ θηινζφθσλ, 

ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ, είλαη ε ειιεληζηηθή θνηλή ησλ Δπαγγειίσλ, ζηα νπνία 

βξίζθεηαη, κε παξαβνιηθφ ηξφπν δηαηππσκέλε, νιφθιεξε ε δνγκαηηθή δηδαζθαιία 

ηεο Δθθιεζίαο.  

 

 

Με ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο πηπρέο Γεκηνπξγία, πξνπαηνξηθό ακάξηεκα θαη 

εθθιεζία, ζειήζακε απιψο λα ηνλίζνπκε πσο ηα φξηα ηεο αλζξψπηλεο θχζεο θαη φιεο 

ηεο άινγεο δεκηνπξγίαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζπνπδαία αληηθείκελα 

δηαζεκαηηθφηεηαο, θαζψο ε εθθιεζία θξφληηζε φρη κφλν λα αθήζεη γξαπηά θείκελα, 

πνπ κηινχλ θαζαξά γηα ηελ απνθάιπςε ηνπ Σξηαδηθνχ Θενχ ζηελ ηζηνξία, αιιά θαη 

λα ηα ελζσκαηψζεη δσληαλά ζηε ιαηξεία ηεο. Αξραία ειιεληθά, Νέα ειιεληθά, 

Έθζεζε, Ηζηνξία, ην κάζεκα ηεο Φηινζνθίαο, κπνξνχλ άξηζηα δηαιερζνχλ κε ην 

κάζεκα ησλ Θξεζθεπηηθψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν νη ζενιφγνη θαζεγεηέο ηεο Μέζεο 

Δθπαίδεπζεο φρη κφλν ζα ζψζνπλ ηνλ ειιεληθφ πνιηηηζκφ, ηνλ νπνίν κεηαθέξνπλ 

αλακθηζβήηεηα ηα πνιχηηκα βηβιηθά θείκελα, αιιά θαη ζα δηδάμνπλ άξηζηα ην 

ζενινγηθφ δφγκα νξγαληθά δεκέλν κε ηε ιεηηνπξγηθή δσή ηεο εθθιεζίαο καο, 

ζπκβάιινληαο κε ην έξγν ηνπο, κέζα ζην ζρνιείν, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο γλψζεσο, 

ηνπ δηαιφγνπ, ηεο παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ.  

 

 


