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Περίληψη 
Η εν λόγω εργασία πραγματεύεται ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα της 

ανθρώπινης ύπαρξης, που είναι ταυτόχρονα και ερωτήματα της Θεολογίας και της 

Φιλοσοφίας    αυτό της ύπαρξης και της ουσίας του Θεού. Μέσα από τη συγκεκριμένη 

μελέτη γίνεται προσπάθεια να παρουσιαστεί και να αναλυθεί όσο το δυνατόν 

καλύτερα η έννοια του Θεού στους κλάδους της Θεολογίας και της Φιλοσοφίας. Γι’ 

αυτόν τον λόγο, η εργασία είναι δομημένη κλιμακωτά. Αρχικά, παρουσιάζονται οι 

απόψεις των φιλοσόφων από την αρχαιότητα μέχρι την σημερινή εποχή και έπειτα 

παρουσιάζεται η έννοια του Θεού από την οπτική της κάθε θρησκείας. Στη συνέχεια, 

εκτίθενται τα επιχειρήματα για την ύπαρξη και την ανυπαρξία του Θεού, καθώς 

επίσης και η κριτική που έχει ασκηθεί σε αυτά ανά τους αιώνες. Το ερευνητικό 

κομμάτι της εργασίας ασχολείται με την ουσία και την ταυτότητα του Θεού στα 

δόγματα της Χριστιανοσύνης, αυτό της Ορθοδοξίας, του Ρωμαιοκαθολικισμού, του 

Προτεσταντισμού (η Ελευθέρα Ευαγγελική Εκκλησία και η Ελευθέρα Αποστολική 

Εκκλησία της Πεντηκοστής ανήκουν στο Προτεσταντικό δόγμα) και των  Μαρτύρων 

του Ιεχωβά. Ο τρόπος συλλογής πληροφοριών από το κάθε δόγμα γίνεται με τη 

μέθοδο της συνέντευξης από τον εκπρόσωπο της κάθε Εκκλησίας. Συνοψίζοντας όλα 

τα παραπάνω, σκοπός της εργασίας είναι η σε βάθος μελέτη της έννοιας του Θεού 

από κάθε οπτική και η συγκεντρωτική παρουσίαση όλων των δεδομένων, έτσι ώστε 

να ικανοποιηθεί ως ένα βαθμό η υπαρξιακή αναζήτηση του κάθε ανθρώπου που 

ενδιαφέρεται να δώσει απάντηση σε αυτό το ερώτημα το οποίο καθορίζει την 

ψυχοσύνθεση και τον τρόπο ζωής του. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Θεός, Φιλοσοφία, Θεολογία, Θρησκείες, Χριστιανικά Δόγματα. 
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Εισαγωγή 
Ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης είναι το αν 

υπάρχει Θεός, και αν υπάρχει ποιος είναι Αυτός. Η αέναη προσπάθεια να δοθεί 

απάντηση σε αυτό το θέμα όχι μόνο από τη Θεολογία και την Φιλοσοφία, αλλά και 

από την Επιστήμη, αποδεικνύει το πόσο κεντρικό ρόλο έχει αυτό στις ψυχές των 

ανθρώπων.  

Αναμφίβολα, ο άνθρωπος από καταβολής κόσμου προσπάθησε να ερμηνεύσει 

πέρα από τα φυσικά φαινόμενα, το τι υπάρχει πέρα από αυτόν. Μέσα από την 

απάντηση αυτού του ερωτήματος, δίνεται λύση στα υπαρξιακά προβλήματα του 

ανθρώπου. Για παράδειγμα, αν για κάποιον υπάρχει Θεός, αυτομάτως έχει πάρει 

απάντηση για το πως και γιατί δημιουργήθηκε το σύμπαν, από πού ήρθε ο άνθρωπος 

και που θα πάει μετά τον θάνατό του, γιατί ήρθε στον κόσμο, ποιος είναι ο ηθικός 

τρόπος σκέψης και άλλα πολλά. Γενικότερα, μαθαίνει ποια είναι η αληθινή 

πραγματικότητα. 

Αντιθέτως, αν κάποιος δεν πιστεύει στον Θεό, δεν δύναται να δώσει εύκολα 

απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα, εφόσον η Επιστήμη δεν έχει καταλήξει σε 

κάποιο σίγουρο αποτέλεσμα   και δεδομένου ότι μπορούμε να απαντήσουμε στα 

μεταφυσικά προβλήματα είτε μέσω της Θεολογίας είτε μέσω της Φιλοσοφίας, αυτό 

μας δείχνει το πόσο επιτακτική είναι η διερεύνηση για το ποια είναι η Αιτία και η 

Αρχή των πάντων. 

 Η συμβολή της Φιλοσοφίας σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ σημαντική, 

εφόσον αυτή είναι που μέσα από τον δρόμο της λογικής και της εμπειρίας, 

προσπάθησε να αποδείξει ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Προσπάθησε με 

αντικειμενικό τρόπο να συλλάβει την πραγματικότητα μέσα από την παρατήρηση και 

ερμηνεία των φυσικών φαινομένων και την ανάλυση των εμπειρικών δεδομένων. 

Επίσης, αυτή είναι που από παλιά έως σήμερα ικανοποιεί την αιώνια δίψα του 

ανθρώπου για γνώση και εξερεύνηση της αλήθειας. 

 Ο επόμενος κλάδος που επίσης συνέβαλε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της 

έννοιας του Θεού είναι η Θεολογία, αφού αυτή είναι ο κατεξοχήν κλάδος που 

ασχολείται με αυτόν και, άρα, δίνει την δυνατότητα στους ανθρώπους να έχουν μια 

προσωπική σχέση με έναν συγκεκριμένο Θεό και όχι με μία απρόσωπη δύναμη. 

 Έτσι λοιπόν, και οι δύο κλάδοι είναι σημαντικοί, αφού ο ένας συμπληρώνει 

τον άλλον. Για παράδειγμα, η Φιλοσοφία μπορεί να αποδείξει αν υπάρχει Θεός, όχι 
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όμως το ποιος είναι αυτός ο Θεός. Εδώ έρχεται η Θεολογία και συμπληρώνει αυτό το 

κενό, που είναι αδύνατον για την Φιλοσοφία να το αποδείξει. 

 Γι’ αυτόν τον λόγο, στην εργασία αυτή αξιοποιείται και η Φιλοσοφία και η 

Θεολογία, αφού αυτές μας δίνουν την δυνατότητα να αποκτήσουμε μια σφαιρική και 

ολοκληρωτική άποψη για την έννοια του Θεού.  

Μέσα από αυτήν την εργασία σκοπός δεν είναι να πούμε ποια θρησκεία ή 

δόγμα έχει την αλήθεια, αλλά να δείξουμε το τι πρεσβεύει η κάθε θρησκεία και το 

κάθε δόγμα. Επίσης, η εν λόγω δογματική έρευνα δεν έχει υποκειμενικό ύφος, αλλά 

αντικειμενικό, καθώς χρησιμοποιούνται πληροφορίες από τις ίδιες τις πηγές του κάθε 

δόγματος και το σημαντικότερο είναι ότι αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται από 

τις συνεντεύξεις που έχει δώσει ο κάθε εκπρόσωπος της κάθε Εκκλησίας ή 

Ομολογίας. Επομένως, δεν παρατίθενται προσωπικές και μεροληπτικές απόψεις, 

αλλά καλά τεκμηριωμένες πληροφορίες. Η εργασία δομείται ως εξής: αρχικά 

παρουσιάζονται οι απόψεις των φιλοσόφων σχετικά με το θείο. Έπειτα, αναλύεται η 

έννοια του Θεού στις διάφορες θρησκείες. Στη συνέχεια, γίνεται μια εκτενής ανάλυση 

και κριτική των επιχειρημάτων που προσπαθούν να αποδείξουν την ύπαρξη του 

Θεού, αλλά και την ανυπαρξία του, και στο τέλος, παρατίθενται οι 

απομαγνητοφωνήσεις των συνεντεύξεων από την κάθε Χριστιανική Εκκλησία, 

Ομολογία και Οργάνωση. 
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ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 

Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσιαστούν οι απόψεις των φιλοσόφων της 

αρχαιότητας και της ελληνιστικής εποχής σχετικά με το θείο, οι οποίες χωρίζονται 

στις εξής υποενότητες: 

1. Ιωνική ή Προσωκρατική φιλοσοφία 

2. Σωκρατική φιλοσοφία και Σοφιστική 

3. Πλατωνική φιλοσοφία 

4. Αριστοτελική φιλοσοφία 

5. Επικουρισμός 

6. Στωικισμός 

7. Σκεπτικισμός 

8. Εκλεκτικισμός 

 

Πριν ξεκινήσουμε με το τι πίστευε ο κάθε φιλόσοφος σχετικά με το θείο, 

αξίζει να σημειωθεί ότι τους Έλληνες δεν τους απασχόλησε πολύ το αν υπάρχει ένας 

ή πολλοί θεοί, όπως συμβαίνει με τον Ιουδαϊσμό και τον Χριστιανισμό. Για 

παράδειγμα, ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί τους όρους θεός και θεοί με την ίδια πολλές 

φορές σημασία. Πολλοί φιλόσοφοι ήταν της άποψης ότι υπάρχει ένα μόνο πνεύμα ή 

μόνο ένας νους πίσω από όλα, το οποίο ταυτίζεται με τη θεότητα, αλλά πολλές φορές 

αυτή η θεότητα ταυτιζόταν και με ένα φυσικό στοιχείο, κυρίως με τον αιθέρα. Γενικά 

οι περισσότεροι φιλόσοφοι συμφωνούν με το γεγονός ότι το θείο δεν είναι 

ανθρωπομορφικό (Guthrie, 1991: 300-301). Για τους πρώτους φιλοσόφους «η ύλη 

είναι η ζωντανή και αιώνια μεταβαλλόμενη φύση με τη δική της εσωτερική πηγή 

κίνησης. Δεν είναι μια αδρανής, ακίνητη και απροσδιόριστη μάζα» (Bogomolov, 

1995: 356). Συμπληρωματικά με την παραπάνω πρόταση, πολλοί από τους αρχαίους 

φιλοσόφους ήταν θετικά διακείμενοι προς τη θεοποίηση των ουρανίων φαινομένων 

(Bogomolov, 1995: 427). 

Γενικότερο χαρακτηριστικό της αρχαίας ελληνικής σκέψης είναι ότι δεν 

υπάρχει εκ του μηδενός δημιουργία, αφού ο κόσμος είναι αιώνιος, χωρίς αρχή και 

τέλος (Θεοδωρίδης, 1982: 347). «Το είναι από παλιές ακαθόριστες μορφές ανεβαίνει 

ολοένα σε πιο νέες και πιο καθορισμένες και το ανέβασμα αυτό γίνεται αυθόρμητα, 

από εσωτερικές αιτίες, σα βλάστηση. Αυτή την έννοια έχει η λέξη φύση (από το 

φύεσθαι)» (Θεοδωρίδης, 1982: 347). Οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι πίστευαν ότι ο 
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θεός «είναι η ρυθμιστική αρχή, βάζει την τάξη στον κόσμο και τον κάνει νοητό, 

δηλαδή είναι  η ανώτατη λογική αρχή» (Θεοδωρίδης, 1982: 348). Τέλος, όσον αφορά 

τη φιλοσοφία γενικότερα ως επιστήμη και όχι μόνο τον αρχαίο ελληνικό στοχασμό, 

αυτή αναγνωρίζει ότι οι θεοί υπάρχουν, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι 

περισσότεροι φιλόσοφοι δέχονται τους θεούς. Αυτοί που αρνούνται τους θεούς είναι 

λίγοι (Burkert, 1993: 670). 

 

1. Ιωνική ή Προσωκρατική φιλοσοφία 

 

Οι Ίωνες φιλόσοφοι ήταν από τους πρώτους φιλοσόφους που ασχολήθηκαν με 

τη μελέτη και την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων και γι΄ αυτό ονομάστηκαν 

φυσιολόγοι. Η θεολογία επίσης ήταν ένας κλάδος ο οποίος βρισκόταν στο ενδιαφέρον 

αυτών των φιλοσόφων (Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Λεοντσίνη & Σακελλίου, 2015: 16). 

Γενικά, οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι ταύτιζαν τα υλικά στοιχεία της φύσης με Θεούς 

(Τριαντάρη, 2005: 340).  

Σύμφωνα με τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους, το θείο ταυτίζεται με τη 

φύση. Όταν λέμε φύση εννοούμε «τη γενεσιουργό δύναμη των πραγμάτων του 

κόσμου, τα οποία προέρχονται από αυτήν και επιστρέφουν σε αυτήν». Είναι, επίσης, 

η «αμετάβλητη αρχή της κοσμικής τάξης» (Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Λεοντσίνη & 

Σακελλίου, 2015: 19). Ο Θεοδωρίδης (1982) επιβεβαιώνει τον πανθεϊσμό των 

Προσωκρατικών φιλοσόφων. Έτσι λοιπόν, αυτό (δηλαδή το θείο) εκφράζεται μέσα 

από τα φαινόμενά της φύσης. Επίσης, μέσα από τη διερεύνηση της φύσης, θα 

μπορέσουμε να βρούμε τους νόμους που σχετίζονται με το θείο, εφόσον αυτά τα δύο 

ταυτίζονται. Ωστόσο, η πεποίθηση ότι δεν υπάρχει μια προσωποποιημένη θεότητα 

και ότι ο ιερέας δεν μεσολαβεί μεταξύ θεού και ανθρώπων, δεν συνεπάγεται την 

απόρριψη του θείου, αλλά αντιθέτως ότι το θείο αποκτά μια άλλη έννοια (Vegetti, 

2003: 46). Τέλος, τόσο ο κόσμος, όσο και οι θεοί προέρχονται από μια αρχική ουσία 

π.χ. νερό, αέρας, φωτιά κτλ. (Θεοδωρίδης, 1982: 348). 

Μια γενική άποψη τουλάχιστον για τους περισσότερους Ίωνες φιλοσόφους 

είναι ότι «η αιώνια και ζωντανή φύση είναι προικισμένη με απεριόριστη δημιουργική 

δύναμη και όλα τα πράγματα γεννιούνται και διαλύονται μέσα σε αυτή τη φυσική 

πραγματικότητα» (Bogomolov, 1995: 165). Άλλο ένα εξίσου σημαντικό σημείο που 

πρέπει να σημειωθεί είναι ότι πριν από τον Παρμενίδη και τους Ελεάτες, η φύση ήταν 
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γεννήτρια όλων, χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια υπερφυσική δύναμη (Bogomolov, 

1995: 173).   

Οι Προσωκρατικοί φιλόσοφοι προσπάθησαν μέσα από την έρευνα της φύσης 

να εξηγήσουν την αρχή των πάντων. Μέσα από τα δεδομένα  που συνέλεγαν από 

αυτήν, επέλεγαν κάποια φυσικά φαινόμενα ή υλικές αρχές που είχαν μεγάλη 

σημασία.  Για παράδειγμα, ο Θαλής θεωρούσε ότι η αρχή των πάντων είναι το νερό 

(Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Λεοντσίνη & Σακελλίου, 2015: 18   Τριαντάρη, 2005: 67). 

Για τους Προσωκρατικούς όλοι οι θεοί και όλος ο κόσμος προέρχονται από μια 

πρωταρχική ουσία, όπως νερό, φωτιά, αέρας κτλ. (Θεοδωρίδης, 1982: 348). 

Ο Θαλής θεωρούσε το νερό ως αρχή των πάντων, αφενός επειδή 

επηρεάστηκε από τους πολιτισμούς της Μεσοποταμίας και της Αιγύπτου και επειδή 

ζούσε σε πολιτισμό που είχε θάλασσα και αφετέρου επειδή το νερό είναι το βασικό 

στοιχείο για την ύπαρξη και συντήρηση των έμβιων όντων. Μία άλλη βασική άποψη 

του Θαλή είναι ότι «τα πάντα, δηλαδή όλος ο φυσικός κόσμος, είναι πλήρη θεών», 

κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη μετάβαση του θείου από τον ναό στη φύση (Burkert, 

1993: 624   Vegetti, 2003: 49). 

Όσον αφορά τον Αναξίμανδρο, αυτός πίστευε ότι η αρχή του σύμπαντος είναι 

το άπειρον, από το οποίο προήλθαν τα στοιχεία αέρας, νερό, γη και φωτιά και ο 

κόσμος στον οποίο ζούμε (Vegetti, 2003: 52). Επίσης, από το άπειρο προήλθαν η 

θάλασσα, ο ουρανός, τα ουράνια και ζωντανά σώματα (Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, 

Λεοντσίνη & Σακελλίου, 2015: 19). Αυτό το άπειρο, με βάση τον φιλόσοφο, έχει 

θεϊκή ιδιότητα (Τριαντάρη, 2005: 69). 

Η λέξη άπειρο μπορεί να σημαίνει το απεριόριστο στο χώρο, το αδέσμευτο 

στο χρόνο και το απροσδιόριστο ποιοτικά. Στην  περίπτωση του Αναξίμανδρου, η 

έννοια άπειρο αναφέρεται στον πρώτο ορισμό (Τριαντάρη, 2005: 1287). Βασικά 

χαρακτηριστικά του απείρου είναι ότι είναι απεριόριστο, αγέννητο, άφθαρτο με 

αιώνια κίνηση, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δημιουργία των όντων (Τριαντάρη, 

2005: 69). 

Σύμφωνα με τον φιλόσοφο, δεν υπάρχει κάποια θεϊκή παρέμβαση, καθώς το 

μόνο που μπορεί να κάνει το θείο, είναι να δρα μέσω της φύσης. Επίσης, η απουσία 

κάποιου θεϊκού σχεδίου και τελεολογίας υπάρχει και στις κοσμολογικές απόψεις του 

Αναξίμανδρου. Πιο συγκεκριμένα, ο κόσμος είναι ένας φυσικός μηχανισμός, όπου 

υπάρχει τάξη και αρμονία (Vegetti, 2003: 52). Συνοπτικά, ο Αναξίμανδρος πίστευε 

ότι η αρχή των πάντων είναι το «ατελείωτο, άπειρον, ανυπολόγιστο, αδιαίρετο, 
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ανεξάντλητο», αυτό που «περιβάλλει τα πάντα, κυβερνά τα πάντα, είναι αθάνατο και 

δεν καταστρέφεται, είναι θεϊκό» (Burkert, 1993: 619). 

Ο τρίτος Μιλήσιος φιλόσοφος είναι ο Αναξιμένης. Αυτός υποστήριξε ότι η 

αρχή του σύμπαντος είναι ο αέρας (Κοπιδάκης, Λυπουρλής, Μωραΐτου & Πατρικίου, 

2012: 17). Αν χρησιμοποιήσουμε μια μη υλιστική έννοια για να προσδιορίσουμε την 

έννοια αέρα, αυτή θα ήταν η λέξη «ψυχή». Επιπλέον, ο αέρας έχει παρόμοιο ρόλο με 

το άπειρο του Αναξίμανδρου, αναφέρεται σε μια απροσδιόριστη ουσία του 

σύμπαντος (Vegetti, 2003: 54). Ο Burkert (1993) διευκρινίζει ότι ο όρος αέρας είναι ο 

ατμός από τον οποίο «δημιουργείται μέσω της συμπυκνώσεως και της αραιώσεως ‘ό, 

τι ήταν, ό, τι είναι και ό, τι θα είναι, οι θεοί και το θείον’».  

Σύμφωνα με τον Αναξιμένη, «όπως η ψυχή μας, που είναι αέρας, μας 

συγκρατεί, έτσι πνεύμα και αέρας περιέχει και συγκρατεί τον κόσμο όλο» 

(Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Λεοντσίνη & Σακελλίου, 2015: 18). Όσον αφορά τον λόγο 

για τον οποίο ο φιλόσοφος διάλεξε τον αέρα, αυτός έγκειται στο γεγονός ότι ο αέρας 

είναι η πιο λεπτή, διαπεραστική, κινητική και πνευματική ύλη που υπάρχει και άρα 

μόνο αυτός θα μπορούσε να αποτελέσει την πηγή των πάντων. Συνεπώς, λόγω των 

χαρακτηριστικών αυτών, ο Αναξιμένης θεωρεί τον αέρα ως κοσμολογική και 

οντολογική αρχή. Τέλος, βασικά γνωρίσματα του αέρα είναι η αραίωση και η 

πυκνότητα (Τριαντάρη, 2005: 71-72). Όταν αραιώνει ο αέρας, προκύπτει η φωτιά, 

ενώ όταν συμπυκνώνεται, γίνεται άνεμος, έπειτα νέφος, νερό, γη και τέλος, λίθοι  

(Bogomolov, 1995: 77). 

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις των τριών Μιλήσιων 

φιλοσόφων, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε κάποια στοιχεία του πανθεϊσμού, 

σύμφωνα με τον οποίο Θεός και κόσμος δεν είναι κάτι διαφορετικό, αλλά 

ταυτίζονται. Ο Θεός κατά τον πανθεϊσμό δεν έχει προσωπική ύπαρξη, αφού είναι 

πνεύμα που καθορίζει τα πάντα (Σπανός, 1986: 141-142). 

Όσον αφορά τον Πυθαγόρα και γενικότερα τους Πυθαγόρειους, αυτοί 

θεωρούσαν ότι το σύμπαν είναι κάτι που έχει ψυχή, ότι είναι ένα, αιώνιο και θείο. 

Συνεπώς, ο στοχασμός των Πυθαγορείων διακατέχεται από πανθεϊστικά στοιχεία. Το 

γεγονός ότι ο κόσμος είναι θεϊκός, αυτό σημαίνει ότι είναι και καλός
1
. Βασική, 

                                                 
1
 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 16/7/2016 από: 

https://sciencearchives.wordpress.com/2014/01/30/%CF%8C-%CE%AF-5/ 

 

https://sciencearchives.wordpress.com/2014/01/30/%CF%8C-%CE%AF-5/
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επίσης, πεποίθηση είναι ότι η ουσία των όντων είναι ο αριθμός. Αυτό, βέβαια, 

εξηγείται από τα εξής: πρώτον, επειδή οι αριθμοί θεωρούνταν σύμβολα της θείας 

δύναμης, δεύτερον, επειδή είχαν ροπή στα μαθηματικά, τρίτον, επειδή οι αριθμοί 

μετέχουν και  στα νοητά και τα αισθητά, τέταρτον, γιατί εκφράζεται η αρμονία και η 

τάξη και πέμπτον, επειδή οι αριθμοί είναι απαραίτητοι για τη γνώση και την αλήθεια 

(Τριαντάρη, 2005: 74). Τέλος, ο αριθμός είναι η βασική αρχή η οποία διαμορφώνει το 

σύμπαν και είναι το «στοιχείο που συνέχει την πολυπλοκότητα των υλικών 

φαινομένων» (Κοπιδάκης, Λυπουρλής, Μωραΐτου & Πατρικίου, 2012: 17). 

Συμπληρωματικά, η μονάς ταυτίζεται με τη θεότητα (Παπανούτσος, 1971: 123). Η 

μονάδα σε συνδυασμό με τη δυάδα είναι η αρχή των αριθμών και των όντων. Οι 

μονάδες είναι οι αμετάβλητες και αληθινές ουσίες που συγκροτούν τον κόσμο μας 

(Τριαντάρη, 2005: 1325). 

Αναλυτικότερα, «η αρχή όλων των πραγμάτων είναι η μονάδα   γεννημένη από 

τη μονάδα η απροσδιόριστη δυάδα αποτελεί το υλικό υπόστρωμα για τη μονάδα που 

είναι η αιτία    από τη μονάδα και την απροσδιόριστη δυάδα παράγονται οι αριθμοί    

από τους αριθμούς τα σημεία, από τα σημεία οι γραμμές, από τις γραμμές τα επίπεδα, 

από τα επίπεδα τα στερεά, από τα στερεά σχήματα παράγονται τα αισθητά σώματα. 

Τα στοιχεία των σωμάτων είναι τέσσερα: η φωτιά, το νερό, η γη και ο αέρας… και 

συνδυάζονται για να παράγουν ένα σύμπαν έμψυχο, με σκέψη…» (Bogomolov, 1995: 

514-515). Ολοκληρώνοντας, πρέπει να τονιστεί ότι ο Πυθαγόρας παρουσιάζεται ως 

«ιεροφάντης μιας ανατολίζουσας λατρείας της Μητέρας» και ότι πιστεύει στην 

αθανασία της ψυχής, επειδή ο ίδιος έχει κατέβει στον Κάτω Κόσμο (Burkert, 1993: 

605). 

Συνεχίζοντας με τους Προσωκρατικούς φιλοσόφους, επόμενος στη σειρά είναι 

ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος. Αρχικά, πρέπει να σημειωθεί ότι καταδίκαζε πρώτον 

τον ανθρωπομορφισμό των θεών, καθώς υποστήριζε ότι κάθε ον αν είχε τη 

δυνατότητα να απεικονίσει το θείο, θα το έκανε σύμφωνα με τη δική του μορφή π.χ. 

τα άλογα θα απεικόνιζαν το θεό τους ως άλογο, τα βόδια ως βόδι κ.ο.κ. (Burkert, 

1993: 621   Vegetti, 2003:56) και δεύτερον την άποψη ότι το θείο εμπλέκεται στη ζωή 

μας (Vegetti, 2003:56). Ο Θεοδωρίδης (1982), ο Μακράκης (1994) και ο Burkert 

(1993) επιβεβαιώνουν την απόρριψη του ανθρωπομορφισμού των θεών από μέρους 

του Ξενοφάνη. Επίσης, εναντιωνόταν πλήρως προς την πολυθεΐα και υποστήριζε τον 

μονοθεϊσμό  (Θεοδωρίδης, 1982: 348   Μακράκης, 1994: 20-21     Σπανός, 1986: 143  

Burkert, 1993: 620), εφόσον πίστευε ότι «ένας θεός μεταξύ των θεών και των 
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ανθρώπων είναι ο μέγιστος» (Burkert, 1993: 620). Η άποψη αυτή, ότι δηλαδή ήταν 

μονοθεϊστής, επισημαίνει και ο Guthrie (1991), εφόσον γίνεται αναφορά στον έναν 

θεό του Ξενοφάνη. Ο Θεοδωρίδης (1982) προσθέτει ότι ο φιλόσοφος αρνούνταν την 

ύπαρξη ανθρώπινων αδυναμιών στο Θεό. 

Σύμφωνα με τον Ξενοφάνη, ο Θεός βλέπει, νοεί και ακούει τα πάντα και είναι 

το μοναδικό εν και παν. Επίσης, ο Θεός και το σύμπαν ταυτίζονται, κάτι το οποίο 

σημαίνει ότι ανήκει στον πανθεϊσμό (Τριαντάρη, 2005: 76). Ωστόσο, σύμφωνα με τον 

Σπανό (1986), ο Ξενοφάνης κατατάσσεται στους φιλοσόφους της πανενθεϊστικής 

θεωρίας («Εν το ον και παν»), ενώ σύμφωνα με τον Θεοδωρίδη (1982) στους θεϊστές. 

Παρόλα αυτά, και ο Σπανός (1986) αναφέρει την ταύτιση Θεού και κόσμου. Τέλος, 

όπως αναφέρεται στους Κοπιδάκη, Λυπουρλή, Μωραΐτου και Πατρικίου (2012), ο 

Θεός είναι το ανώτατο ον, που ενώ είναι ακίνητο, κινεί τον κόσμο. Ο Burkert (1993) 

προβάλλει δύο χαρακτηριστικά για τον θεό: την ακινησία και την «σκεπτόμενη 

νόηση». Συνοπτικά, «η θεϊκή αρχή, η οποία περιέχει τα πάντα και κυβερνά τα πάντα, 

συμπεριλαμβανομένων των θεών και του θείου, είναι στην πραγματικότητα ο Ένας, ο 

μέγιστος» (Burkert, 1993: 621). 

Ο Ηράκλειτος και αυτός με τη σειρά του, ήταν υποστηρικτής μιας 

πανθεϊστικής αντίληψης για τον Θεό (Σπανός, 1986: 142). Σύμφωνα με τον 

Ηράκλειτο, «αυτό τον κόσμο, που είναι ένας στην ολότητά του, δεν τον έπλασε 

κανένας θεός ή άνθρωπος, παρά υπήρχε πάντα, υπάρχει και θα υπάρχει: μια αιώνια, 

ζωντανή φωτιά, που ανάβει με μέτρο και σβήνει με μέτρο» (Τριαντάρη, 2005: 78-79    

Burkert, 1993: 622). Η φωτιά είναι εκείνη που καθορίζει τη ζωή και το θάνατο των 

όντων και που είναι υπεύθυνη για κάθε αλλαγή στον κόσμο (Τριαντάρη, 2005: 78-

79). Ο Θεοδωρίδης (1982) τονίζει και αυτός με τη σειρά του ότι ο Ηράκλειτος 

θεωρούσε ότι ο κόσμος υπήρχε από πάντα και θα υπάρχει για πάντα. Επιπροσθέτως, 

όπως επισημαίνουν οι Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Λεοντσίνη και Σακελλίου (2015), όλα 

ανταλλάσσονται με φωτιά και η φωτιά με όλα. Ο Guthrie (1991), αναφέρει ότι το θείο 

για τον Ηράκλειτο ονομάζεται Λόγος-Φωτιά. Το θείο είναι αυτό που χαρίζει την 

ενότητα του κόσμου (Burkert, 1993: 622). Τέλος, αυτή η αρχή που κυβερνά τον 

κόσμο είναι ταυτόχρονα και νους, είναι ένα πυρ με λογική (Burkert, 1993: 622-623). 

Άλλη βασική άποψη του φιλoσόφου είναι ότι η πραγματικότητα συνίσταται 

σε μια αέναη σύγκρουση όλων των πραγμάτων. Όπως τονίζει ο ίδιος ο φιλόσοφος, ο 

πόλεμος είναι «πατήρ πάντων». Επομένως, η πραγματικότητα δεν είναι κάτι στατικό, 

αλλά κάτι συνεχώς μεταβαλλόμενο (Vegetti, 2003: 88). Τέλος, όπως σημειώνει  ο 
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Burkert (1993) «Θεός είναι ημέρα-νύχτα, χειμώνας-καλοκαίρι, πόλεμος-ειρήνη, 

κορεσμός-πείνα» και «μεταβάλλεται σαν τη φωτιά, που αναμειγνύεται με θυμιάματα 

και παίρνει το όνομά της από του καθενός το ευχάριστο άρωμα». 

Ο Παρμενίδης μίλησε για το ον, το οποίο είναι άφθαρτο, αιώνιο, 

αδημιούργητο, αμετάβλητο, μοναδικό, αδιαίρετο και ομοιογενής κοσμική ουσία 

(Τριαντάρη, 2005: 81). Επίσης, άλλα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο ον είναι 

ότι είναι ένα, αύταρκες, αυτοτελές, πλήρες, τέλειο, χωρίς κίνηση και χωρίς εξέλιξη 

(Bogomolov, 1995:132). Τέλος, σύμφωνα με τους Κοπιδάκη, Λυπουρλή, Μωραΐτου 

και Πατρικίου (2012), το ον είναι μοναδικό, αγέννητο και έξω από τον χρόνο. Ο 

Burkert (1993) πέρα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αναφέρει ότι το ον είναι 

«όμοιο με απολύτως στρογγυλή σφαίρα». Αυτό το ον δεν αποκαλείται θεός, ωστόσο 

έχει κάποια κοινά με το θεό του Ξενοφάνη (Burkert, 1993: 623). 

Παρά το γεγονός ότι ο Παρμενίδης δεν ασχολείται και πολύ με το θείο και ότι 

δε θεωρεί ότι το ον ταυτίζεται με αυτό (δηλαδή το θείο), παρ’ όλα αυτά στο λόγο του 

και πιο συγκεκριμένα στο ποίημά του διακρίνονται θρησκευτικά στοιχεία. Για 

παράδειγμα, τον ποιητή, τον υποδέχεται μια θεά
2
. Οι Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, 

Λεοντσίνη και Σακελλίου (2015) συμπληρώνουν ότι αυτή η ανώνυμη θεά, ίσως είναι 

η Δίκη η οποία τον ξεναγεί στον κόσμο της αλήθειας και στον κόσμο της πλάνης. Ο 

Burkert (1993) επισημαίνει ότι στο ποίημα μια θεά-θηλυκός δαίμων κυβερνάει τα 

πάντα, «στέλνει τα όντα από τη ζωή στο θάνατο και από τον θάνατο στη ζωή». Τέλος, 

αναφέρει ότι «και οι θεοί δημιουργούνται ‘ως πρώτοι από όλους τους θεούς’ ο Έρως, 

κοσμική δύναμη αγάπης και δημιουργίας» (Burkert, 1993: 623).  

Ο Εμπεδοκλής υποστήριξε ότι τέσσερα είναι τα στοιχεία της φυσικής 

πραγματικότητας: η φωτιά, η γη, ο αέρας και το νερό. Αυτά τα τέσσερα ονομάζονται 

ριζώματα (Τριαντάρη, 2005: 85   Bogomolov, 1995: 153   Vegetti, 2003: 104). Από 

αυτά είναι που παράγεται όλη η πραγματικότητα (Vegetti, 2003: 104). Σε αυτά τα 

τέσσερα στοιχεία, ο φιλόσοφος δίνει τα θεϊκά ονόματα λαμπερός Δίας, ζωοδότειρα 

Ήρα, Αϊδωνεύς και Νήστις αντίστοιχα. «Η γνώση αυτών των θεοτήτων δεν 

προσφέρεται από την ανθρωπομορφική παράδοση: τα στοιχεία αυτά έχουν 

προηγηθεί, είναι τα ίδια θεοί θεών». Να σημειωθεί ότι τα παραπάνω θεϊκά ονόματα 

είναι αλληγορικά και δεν αναφέρονται στο μυθολογικό στοχασμό (Bogomolov, 1995: 

                                                 
2
 Τα εν λόγω στοιχεία ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 17/7/2016 από: 

http://karamatskos.blogspot.gr/2012/01/blog-post_9686.html  

http://karamatskos.blogspot.gr/2012/01/blog-post_9686.html


17 

` 

154). Η ίδια άποψη, ότι δηλαδή αυτά τα στοιχεία ταυτίζονται με θεότητες, 

αναφέρεται και στον Vegetti (2003): «συχνά ταυτίζονται με θεότητες και θεωρούνται 

προικισμένα με αυτόνομη ζωτικότητα». Τέλος, ο Burkert (1993) αναφέρει ότι πέρα 

από τα τέσσερα στοιχεία που ταυτίζονται με θεότητες, πρέπει να σημειωθεί ότι η 

«Αφροδίτη» (αγάπη) και το «Νείκος» (μίσος) είναι θεοί, όπως επίσης και ο Σφαίρος 

που είναι «η αρμονική ανάμειξη όλων όσων διασκορπίσθηκαν, όταν δημιουργήθηκε 

ο κόσμος μας» (Burkert, 1993: 638-639). 

Ο Εμπεδοκλής στο έργο του Περί Φύσεως επισημαίνει ότι οι θεοί δεν 

μοιάζουν με ανθρώπους ούτε είναι τερατόμορφοι, αλλά πρέπει να τους 

καταλαβαίνουμε ως «ιερή, ανέκφραστη διάνοια, που με γρήγορη σκέψη περιτρέχει 

ολόκληρο τον κόσμο» (Burkert, 1993: 638). 

Βασικά χαρακτηριστικά των ριζωμάτων είναι ότι είναι αιώνια και 

αμετάβλητα. Αυτά τα στοιχεία από μόνα τους δεν αρκούν για να εξηγήσουν τη 

δημιουργία και την καταστροφή του κόσμου. Οι κινητήριες δυνάμεις, που βάζουν σε 

κίνηση αυτά τα τέσσερα στοιχεία είναι η φιλότητα, δηλαδή η αγάπη και το νείκος που 

είναι το μίσος (Τριαντάρη, 2005: 85-86). Πιο συγκεκριμένα, η φιλότητα είναι αυτή 

που συμβάλλει στην ένωση των στοιχείων, ενώ το νείκος στη διάσπασή τους 

(Bogomolov, 1995: 153). Ωστόσο, πέρα από τις παραπάνω απόψεις, αναφέρεται και η 

άποψη ότι το θείο του Εμπεδοκλή είναι καθαρή σκέψη η οποία δεν έχει σωματικά 

μέλη (Guthrie, 1991:301). 

Όσον αφορά τον Αναξαγόρα, έχουν διατυπωθεί αντικρουόμενες απόψεις 

σχετικά με το τι θεωρούσε θείο και ποιες είναι οι ιδιότητές του. Πριν προχωρήσουμε 

στην παράθεση των διαφορετικών απόψεων, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο Θεός ή η 

αρχική τέλος πάντων αιτία για τον φιλόσοφο ονομάζεται νους. Σύμφωνα με τον 

Σπανό (1986) ο Αναξαγόρας ανήκει στους φιλοσόφους του θεϊσμού, σύμφωνα με τον 

οποίο ο Θεός βρίσκεται επέκεινα, δηλαδή πέρα από τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ο 

Θεός δηλαδή διαφέρει από τον κόσμο. Τα υλικά στοιχεία του κόσμου αρχικά δεν 

ήταν σε αρμονία, αλλά ο Θεός τα έβαλε (Σπανός, 1986: 145). Ο Θεοδωρίδης (1982) 

επιβεβαιώνει την κατάταξη του φιλοσόφου στους θεϊστές. Ο Gutrie (1991) αναφέρει 

επίσης ότι το θείο για τον Αναξαγόρα είναι ο Nους. Ωστόσο, ο Burkert (1993) 

επισημαίνει ότι, ενώ ο νους κατευθύνει τα πάντα, παρόλα αυτά δεν ονομάζεται θεός 

και ότι δεν ξέρουμε τι είπε ακριβώς ο Αναξαγόρας σχετικά με το θείο. Ο Θεοδωρίδης 

(1982) αναφέρει ότι ο Αναξαγόρας «παρομοιάζει το θεό με νόηση κι ορίζει το 



18 

` 

ρυθμιστικό του ρόλο». Ο Θεοδωρίδης (1982) συμπεραίνει ότι ο εν λόγω φιλόσοφος 

είναι ο πρώτος που «παρομοιάζει το θεό με νόηση».  

Σύμφωνα, με την Τριαντάρη (2005), ο νους αναφέρεται στο δημιουργό της 

κίνησης και της σκοπιμότητας του κόσμου. Επιπλέον, ο νους δεν είναι ούτε θεός, 

αλλά ούτε και πνεύμα, αλλά αντιθέτως είναι μια υλική αρχή που είναι η πιο αραιή και 

η πιο  λεπτή από όλες τις ουσίες που υπάρχουν. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Σπανό 

(1986), ο νους ταυτίζεται με τον Θεό. Εκτός από αυτές τις απόψεις, έρχεται να 

προστεθεί και μία τρίτη, βάσει της οποίας ο Αναξαγόρας παρουσιάζεται ως δεϊστής 

που θεωρεί ότι αρχικά ένας κοσμικός νους έδωσε ώθηση στον κόσμο και μετά έπαψε 

να ασχολείται με αυτόν, αφήνοντάς τον να λειτουργεί σύμφωνα με τους φυσικούς 

νόμους που έχει θέσει (Bogomolov, 1995: 175). Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι ο 

φιλόσοφος είχε δώσει στο νου κάθε θεϊκό χαρακτηριστικό, κάτι το οποίο φαίνεται ότι 

τον έφερε σε «αμηχανία», μη γνωρίζοντας τι πρέπει να κάνει (Bogomolov, 1995: 

174). Με άλλα λόγια, υπάρχει μια αντίφαση στον λόγο του Αναξαγόρα: ενώ ο νους 

παρουσιάζεται υπεύθυνος για την αρμονία στο σύμπαν, ταυτόχρονα η λειτουργία του 

περιορίζεται μόνο στο ότι έδωσε αρχική κίνηση στην πρωταρχική ύλη (Bogomolov, 

1995: 176). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νους δε δημιουργεί τον κόσμο, αλλά τον 

μορφοποιεί. Ο νους είναι η εξωτερική δύναμη η οποία διαμορφώνει και οργανώνει τα 

πράγματα. Όσον αφορά την ύλη, αυτή είναι άφθαρτη, αιώνια και αδημιούργητη ουσία 

(Τριαντάρη, 2005: 88). Βασικά γνωρίσματα του νου είναι ότι είναι άπειρος, 

αυτοκυρίαρχος, παντογνώστης και με την ικανότητα να τα κατευθύνει όλα 

(Bogomolov, 1995: 174). Επιπροσθέτως, είναι η αρχή της κοσμικής τάξης, χωριστή 

όμως από τον ίδιο τον κόσμο (Bogomolov, 1995: 177). Συνοπτικά, «ο νους έβαλε 

τάξη στο χάος» (Θεοδωρίδης, 1982: 348). 

Τελευταίοι εκπρόσωποι της Προσωκρατικής φιλοσοφίας είναι οι ατομικοί 

φιλόσοφοι Λεύκιππος και Δημόκριτος. Σύμφωνα με τον Σπανό (1986), οι ατομικοί 

φιλόσοφοι ανήκουν στο ρεύμα του αθεϊσμού. Και οι δύο ατομικοί πρέσβευαν ότι τα 

άτομα είναι η πιο μικρή ποσότητα ύλης που υπάρχει, η οποία δεν μπορεί να διαιρεθεί 

σε μικρότερα κομμάτια, και άρα να υποστεί κάποια τομή    εξού και το όνομα ά-τομα. 

Αυτά τα άτομα είναι άπειρα και βρίσκονται σε συνεχή κίνηση (Κοπιδάκης, 

Λυπουρλής, Μωραΐτου & Πατρικίου, 2012: 21). Ο Θεοδωρίδης (1982) επιβεβαιώνει 

ότι ο Δημόκριτος ανήκει στον αθεϊσμό. 
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Άλλα βασικά χαρακτηριστικά των ατόμων είναι ότι αποτελούν αιώνιες και 

αμετάβλητες οντότητες οι οποίες κυβερνώνται μηχανικώς (Τριαντάρη, 2005: 91). 

Όταν λέμε μηχανικώς εννοούμε ότι ο κόσμος στον οποίο ζούμε διέπεται από νόμους 

όπου κυριαρχεί η φυσική αιτιότητα (Σπανός, 1986: 128). Ο Burkert (1993) 

διατείνεται ότι η αναγκαιότητα είναι αυτή που καθορίζει τα πάντα, δηλαδή το τι ήταν 

κάτι, το τι είναι και το τι θα είναι. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεωρία για τη διαμόρφωση του κόσμου 

μας. Πιο συγκεκριμένα, η δίνη των ατόμων προκαλεί άλλοτε συνένωση και άλλοτε 

διαχωρισμό των ατόμων. Στην πρώτη περίπτωση, υπάρχει διαμόρφωση των 

πραγμάτων, ενώ στη δεύτερη περίπτωση η φθορά τους (Τριαντάρη, 2005: 90-91). 

Σύμφωνα με τους Κοπιδάκη, Λυπουρλή, Μωραΐτου και Πατρικίου (2012), η ανώτατη 

αρχή για τη διαμόρφωση του κόσμου είναι η κίνηση. Σχετικά τώρα με τη φυσική 

διάταξη του κόσμου, σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι αυτή έχει να κάνει με την 

τύχη (Τριαντάρη, 2005: 92).  

Τέλος, ο Δημόκριτος πίστευε ότι οι θεοί δημιουργήθηκαν λόγω της φαντασίας 

και του φόβου του ανθρώπου (Σπανός, 1986: 140). Ειδικότερα, παρατηρώντας ο 

άνθρωπος διάφορα ουράνια φαινόμενα, ένιωσε φόβο και θεώρησε ότι όλα αυτά 

οφείλονται σε δυνάμεις πολύ ανώτερες από τον ίδιο. Επομένως, από τη μια ο φόβος 

και από την άλλη η παρατήρηση αυτών των φαινομένων οδήγησαν στη δημιουργία 

σεβασμού απέναντι σε αυτές τις ανώτερες οντότητες (Burkert, 1993: 630-631). Οι 

τυχόν θρησκευτικές εμπειρίες π.χ. οράματα, όνειρα, οφείλονται σε απατηλά 

φαινόμενα που προκύπτουν από τυχαίους συνδυασμούς ατόμων (Burkert, 1993: 631).   

Μία δεύτερη θεωρία για την πίστη στο θεό είναι ότι τη δημιούργησε κάποιος 

έξυπνος άνθρωπος για να περιορίσει τα κακοποιά στοιχεία. Υπήρχαν περιπτώσεις που 

οι ανθρώπινοι νόμοι δεν μπορούσαν να αποδώσουν δικαιοσύνη και έτσι, η ύπαρξη 

ενός θεού που τα βλέπει όλα, θα λειτουργούσε ως ανατρεπτικός παράγοντας για τη 

διάπραξη εγκλημάτων (Burkert, 1993: 631). 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα με τους εκπροσώπους της Προσωκρατικής 

φιλοσοφίας, αξίζει να σημειώσουμε ότι ήταν οι πρώτοι που εξήγησαν τον κόσμο με 

τον λόγο τους και όχι με μύθους. Άλλοι από αυτούς επικαλέστηκαν υλικά στοιχεία 

για να εξηγήσουν την αρχή του κόσμου (π.χ. Θαλής, Αναξιμένης κ.ά.), ενώ άλλοι 

επικαλέστηκαν πιο αφηρημένες έννοιες (π.χ. Αναξίμανδρος, Πυθαγόρας κ.ά.) 

(Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Λεοντσίνη & Σακελλίου, 2015: 34).  
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Επιπροσθέτως, επειδή το θεολογικό πρόβλημα είναι άμεσα συνυφασμένο με 

το κοσμολογικό, είναι καλό να αναφερθούμε και σε ποια από τις δύο κοσμολογικές 

θεωρίες εντάσσονται οι φιλόσοφοι. Η πρώτη θεωρία είναι η μηχανική ή αιτιοκρατική 

ή αλλιώς ο ντετερμινισμός, σύμφωνα με την οποία ο κόσμος ρυθμίζεται με βάση 

νόμους όπου κυριαρχεί η φυσική αιτιότητα. Η δεύτερη θεωρία είναι η τελολογική ή η 

θεωρία της σκοπιμότητας, με βάση την οποία πέρα από τα μηχανικά αίτια υπάρχουν 

και τα τελικά αίτια (τέλος = σκοπός), που σημαίνει ότι ό, τι γίνεται στον κόσμο 

υπακούει σε κάποιο σχέδιο για την επίτευξη κάποιου στόχου (Σπανός, 1986: 131).  

Στην πρώτη θεωρία, όπως επισημαίνει ο Σπανός (1986), ανήκουν ο Θαλής, ο 

Αναξίμανδρος, ο Αναξιμένης, ο Ξενοφάνης, ο Ηράκλειτος, ο Εμπεδοκλής, 

Δημόκριτος, ο Επίκουρος, ο Spinoza, o Descartes, o Russel κ.ά. Αντιθέτως, στη 

δεύτερη περίπτωση, ανήκουν ο Πλάτωνας, ο Αριστοτέλης, ο Kant, o Hegel, o 

Bergson, o Fenelon, o Driesch κ.ά. 

 

2. Σωκρατική φιλοσοφία και Σοφιστική 

 

Ο Σωκράτης είναι αναμφίβολα ένας από τους σημαντικότερους στοχαστές 

της παγκόσμιας φιλοσοφικής διανόησης, καθώς τόσο ο βίος του, όσο και το έργο του 

επηρέασαν και συνεχίζουν να επηρεάζουν την διεθνή φιλοσοφική σκέψη. Ο 

Σωκράτης δεν έγραψε κανένα έργο, ωστόσο κάποια βασικά στοιχεία της διδασκαλίας 

του τα μαθαίνουμε από τους μαθητές του, τον Πλάτωνα και τον Ξενοφώντα 

(Κοπιδάκης, Λυπουρλής, Μωραΐτου & Πατρικίου, 2012: 31).  

Ο Σωκράτης ανήκει στους θεϊστές (Θεοδωρίδης, 1982: 348     Σπανός, 1986: 

145), καθώς θεωρούσε ότι αφενός ο Θεός είναι Αυτός που έδωσε τάξη και αρμονία 

στον κόσμο και αφετέρου ότι ο Θεός τον κυβερνά (Σπανός, 1986: 145). Παρόμοια 

άποψη εκθέτει και η Τριαντάρη (2005), αναφέροντας ότι ο Σωκράτης πίστευε ότι 

ένας θεϊκός λόγος κυβερνάει τον κόσμο, δίνοντάς τον σχήμα και τάξη. Γι’ αυτό και η 

σωκρατική ηθική είναι άμεσα συνδεδεμένη με την θρησκευτική βιοθεωρία του 

(Τριαντάρη, 2005: 110). Βασική άποψη του Σωκράτη για τον Θεό είναι η εξής: «Το 

θείον τοσούτον και τοιούτον εστί, ώσθ’ άμα πάντα ορά και πάντα ακούειν και 

πανταχού παρείναι και άμα πάντων επιμελείσθαι». Αυτή η άποψη είναι ίδια με την 
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χριστιανική διδασκαλία «ο Θεός πανταχού παρών και τα πάντα πληρών»
3
. 

Ουσιαστικά, η πρώτη φράση αναφέρει ότι ο Θεός βλέπει και ακούει τα πάντα, 

βρίσκεται παντού και για τα πάντα φροντίζει. Τέλος, ο Θεός είναι η ηθική αρχή που 

«παρακολουθεί το έργο του μ’ αγάπη και καλοσύνη». Πέρα από αυτό, ο Θεός είναι 

αγαθός, προνοητικός και φροντίζει για το καλό των ανθρώπων. Επίσης, όλα γίνονται 

όχι απλώς επειδή πρέπει να γίνουν, αλλά επειδή είναι καλό να γίνουν. Έτσι, η ύπαρξη 

του Θεού αποδεικνύεται από τις τελικές αιτίες (Θεοδωρίδης, 1982: 348). 

Σύμφωνα με τον Ξενοφώντα, ο Σωκράτης πιστεύει ότι ο άνθρωπος είναι 

φτιαγμένος με πολλή λεπτομέρεια, κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ένα θεϊκό 

πνεύμα που είναι υπεύθυνο γι’ αυτό και το οποίο ενδιαφέρεται για τους ανθρώπους. 

Επίσης, για τον Σωκράτη είναι πολύ αφύσικο να έχει ο άνθρωπος πνεύμα, ενώ στον 

κόσμο να μην υπάρχει κάποιο πνεύμα που να κατευθύνει τα πάντα. Το παραπάνω 

αποτελεί απόδειξη για την ύπαρξη του θεού (Burkert, 1993: 640). 

Τέλος, είναι απαραίτητο να γίνει λόγος για το τι είπε ο Σωκράτης στην 

απολογία του στο δικαστήριο. Οι Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Λεοντσίνη και Σακελλίου 

(2015) παραθέτουν ένα κομμάτι από το έργο του Πλάτωνα Απολογία Σωκράτους, από 

το οποίο θα τονιστεί το βασικό σημείο του. Πιο συγκεκριμένα, το απόσπασμα 

αναφέρει: «Εγώ, Αθηναίοι, σας εκτιμώ και σας αγαπώ, αλλά θα υπακούσω στον θεό 

και όχι σε σας»… «Γιατί, να το ξέρετε καλά, αυτά διατάζει ο θεός και εγώ νομίζω ότι 

ποτέ δεν υπήρξε μεγαλύτερο καλό για την πόλη από τη δική μου δραστηριότητα στην 

υπηρεσία του θεού».  

Σχετικά με τα παραπάνω, οι Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Λεοντσίνη και 

Σακελλίου (2015) διευκρινίζουν ότι «ο Σωκράτης αναφέρεται εδώ στον θεό ή τους 

θεούς και άλλοτε στον δαίμονα, κατώτερο θεό, που κατοικεί μέσα του και τον 

προτρέπει στον ενάρετο και αγαθό βίο, αλλά και στο δαιμόνιο που είναι η ενόραση 

και η μαντική δύναμη του φιλοσόφου». Ο Θεός είναι αγαθός και προνοητικός, «που 

όλα τα κανόνισε για το καλό, που παρακολουθεί το έργο του με αγάπη και καλοσύνη, 

ξέρει όσα συλλογιέται και κάνει ο άνθρωπος και φροντίζει για το καλό του. Όλα στον 

κόσμο γίνουνται όχι γιατί είναι ανάγκη να γίνουν παρά γιατί είναι καλό να γίνουν. Η 

άποψη αυτή οδηγεί στην απόδειξη για την ύπαρξη του θεού από τις τελικές αιτίες».  

(Θεοδωρίδης, 1982: 348). Γενικά, ο Σωκράτης ήταν ευσεβής πιστός, αφού σύμφωνα 

                                                 
3
 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 19/7/2016 από: 

http://greeksurnames.blogspot.gr/2012/06/blog-post_8332.html  

http://greeksurnames.blogspot.gr/2012/06/blog-post_8332.html
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με τις μαρτυρίες του Πλάτωνα και του Ξενοφάνη, «προσέφερε θυσίες, χαιρετούσε τον 

ανατέλλοντα ήλιο με προσευχή» κτλ. (Burkert, 1993: 635). 

Την ίδια εποχή που έζησε ο Σωκράτης, ταυτόχρονα υπήρχαν και οι Σοφιστές 

οι οποίοι ήταν αντίθετοι προς τη διδασκαλία του Σωκράτη. Βάση για τη φιλοσοφία 

τους αποτέλεσε η πεποίθησή τους ότι η αλήθεια είναι σχετική, εν αντιθέσει με τον 

Σωκράτη που θωρούσε ότι η αλήθεια είναι μία και ότι μπορούμε να την γνωρίσουμε. 

Το γεγονός αυτό προκύπτει από το ότι οι άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να 

γνωρίσουν την αλήθεια (Τριαντάρη, 2005: 100). Η παραπάνω άποψη τεκμηριώνεται 

από την εξής φράση: «Για όλα τα πράγματα μέτρο είναι ο άνθρωπος, γι’ αυτά που 

υπάρχουν ότι υπάρχουν, και γι’ αυτά που δεν υπάρχουν ότι δεν υπάρχουν» 

(Κοπιδάκης, Λυπουρλής, Μωραΐτου & Πατρικίου, 2012: 25). Οι Σοφιστές είχαν 

αμφιβολίες σχετικά με την ύπαρξη του Θεού (Θεοδωρίδης, 1982: 373).  

Όσον αφορά τις απόψεις του Πρωταγόρα για τον Θεό, αυτός δεν πίστευε ότι 

μπορούμε να μάθουμε αν υπάρχει, κάτι το οποίο φαίνεται καθαρά από την εξής 

δήλωση: «Για τους Θεούς δεν μπορώ να γνωρίζω ούτε ότι υπάρχουν, ούτε ότι δεν 

υπάρχουν, ούτε ποια γνωρίσματα έχουν κατά τη μορφή τους, γιατί υπάρχουν πολλά 

εμπόδια που παρακωλύουν τη γνώση τους και η έλλειψη σαφών ενδείξεων και η 

συντομία της ανθρώπινης ζωής» (Σπανός, 1986: 140   Burkert, 1993: 629). Επιπλέον, 

οι Κοπιδάκης, Λυπουρλής, Μωραΐτου και Πατρικίου (2012) υποστηρίζουν ότι δεν 

ήταν άθεος, απλώς πίστευε ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να μάθουμε την αλήθεια, 

επομένως εντάσσεται στους φιλοσόφους που έχουν σκεπτικιστικές τάσεις.  

Ο Γοργίας από την πλευρά του είχε εκφράσει:  

Α) «Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή δεν υπάρχει μια μόνιμη και σταθερή 

πραγματικότητα, την οποία να δυνάμεθα τη γνωρίσουμε με βεβαιότητα 

Β) Αν ακόμη υπήρχε αυτή η πραγματικότητα, δε θα μπορούσαμε να τη γνωρίσουμε. 

Επομένως, αφού είναι ακατάληπτη σ’ εμάς, θεωρείται ανύπαρκτη και τέλος 

Γ) αν δεχτούμε ότι το γνωρίσαμε, τότε η μετάδοση και η ερμηνεία αυτής της 

πραγματικότητας στο συνάνθρωπό μας θα είναι ανέφικτη».  

Επομένως, διαπιστώνουμε ότι ο Γοργίας αναπτύσσει σκεπτικιστικές και 

αγνωστικιστικές αντιλήψεις (Τριαντάρη, 2005: 105-106). 

Ο Πρόδικος με τη σειρά του υποστήριξε ότι «οι θεοί είναι δημιουργήματα 

του ανθρώπου και εξελίσσονται όσο εξελίσσεται και ο ανθρώπινος πολιτισμός» 

(Κοπιδάκης, Λυπουρλής, Μωραΐτου & Πατρικίου, 2012: 26). Επίσης, ο φιλόσοφος 

διατύπωσε και την εξής άποψη σύμφωνα με τη μετάφραση του αποσπάσματος που 
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παραθέτουν οι Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Λεοντσίνη και Σακελλίου (2015): «Τον ήλιο 

και το φεγγάρι και τα ποτάμια και τις πηγές και γενικά όλα όσα επενεργούν 

ευεργετικά στη ζωή οι παλαιοί τα εξέλαβαν, λόγω της ωφελιμότητάς τους, για θεούς, 

ακριβώς όπως οι Αιγύπτιοι τον Νείλο». Πιο συγκεκριμένα, δύο είναι τα κριτήρια τα 

οποία αναφέρονται στην πίστη σε θεούς: η χρησιμότητα, όπως ειπώθηκε παραπάνω 

και η πρόοδος. Σύμφωνα με το πρώτο, οι άνθρωποι θεοποίησαν ό, τι ήταν ωφέλιμο 

γι’ αυτούς, τον ήλιο, τη σελήνη, τα ποτάμια και γενικώς το νερό ως Ποσειδώνα, τη 

φωτιά ως Ήφαιστο. Το δεύτερο με τη σειρά του έχει να κάνει με το γεγονός ότι 

κάποιοι άνθρωποι «έφεραν πρόοδο και διέδωσαν την καλλιέργεια νέων φυτών που 

προήγαγαν τον πολιτισμό, όπως η Δήμητρα τα δημητριακά και ο Διόνυσος την 

άμπελο» (Burkert, 1993: 630). 

Ο Κριτίας διατύπωσε την εξής άποψη: «Οι παλαιοί νομοθέτες επινόησαν τον 

θεό σαν, κατά κάποιο τρόπο, επιτηρητή των σωστών πράξεων και σφαλμάτων του 

ανθρώπου, ώστε –από φόβο για τη θεϊκή τιμωρία- κανένας να μην αδικεί κρυφά τον 

διπλανό του». Επομένως, από αυτήν την άποψη συμπεραίνουμε ότι οι νόμοι από 

μόνοι τους δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη δικαιοσύνη και γι’ αυτό, απαραίτητη 

είναι η επίδραση της θρησκείας (Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Λεοντσίνη & Σακελλίου, 

2015: 46-47). 

 Μετά τον θάνατο του Σωκράτη δημιουργήθηκαν τέσσερις σωκρατικές σχολές: 

η Μεγαρική, η Ηλιοερετρική, η Κυνική και η Κυρηναϊκή σχολή (Τριαντάρη, 2005: 

111-113). Οι φιλόσοφοι της Μεγαρικής σχολής ταύτιζαν το ον με το αγαθό. Το 

αγαθό για αυτούς είναι σταθερό και αμετάβλητο. Αυτό το ον-αγαθό ταυτίστηκε με 

τον Θεό (Τριαντάρη, 2005: 111). Ωστόσο, για τον Στίλπωνα τον Μεγαρέα υπάρχει η 

άποψη ότι απέρριψε την ύπαρξη των θεών (Mauthner, 1992: 149). Οι Κυνικοί 

ανέπτυξαν μια ιδιόμορφη φιλοσοφία, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι: η 

επιστροφή στην κατάσταση της φύσης, η απλή τροφή και ενδυμασία, η μη συμμετοχή 

του σοφού στο πολιτικό γίγνεσθαι, η καταδίκη του πολέμου, εναντίωση στη θρησκεία 

και τη λατρεία, στους ναούς, στις θυσίες και στις μαντείες (Τριαντάρη, 2005: 113). 

Επιπλέον, οι Κυνικοί δεν πίστευαν ότι η ναοί είναι πιο ιεροί από οποιοδήποτε άλλο 

μέρος. Έτσι λοιπόν, οι Κυνικοί ήταν απλώς αθεϊστές (Mauthner, 1992: 146). Ωστόσο, 

όσον αφορά τον Αντισθένη, υπάρχουν πηγές οι οποίες διατείνονται ότι για τον 

φιλόσοφο, υπάρχουν πολλοί θεοί κατά νόμον, αλλά στην πραγματικότητα (κατά 

φύση) υπάρχει ένας (Guthrie, 1991: 302). Τέλος, όσον αφορά την Κυρηναϊκή σχολή, 

αυτή, σύμφωνα με τον Σπανό, ανήκει στο ρεύμα του αθεϊσμού (Σπανός, 1986: 140). 
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3. Πλατωνική φιλοσοφία 

 

Σύμφωνα με τον Σπανό (1986), ο Πλάτωνας ανήκει στους εκπροσώπους του 

θεϊσμού, αφού η πλατωνική φιλοσοφία προϋποθέτει έναν νου που είναι δημιουργικός 

και αγαθός και ο οποίος δημιούργησε έναν τέλειο κόσμο. Ο Θεοδωρίδης (1982) 

επιβεβαιώνει την κατάταξη του Πλάτωνα στους θεϊστές, καθώς όχι μόνο αναφέρει ότι 

έχει θεϊστικές απόψεις, αλλά ότι είναι και ένας από τους σημαντικότερους θεμελιωτές 

του θεϊσμού. Για τον Πλάτωνα απώτερος στόχος του ανθρώπου είναι η ενατένιση του 

αγαθού, κάτι το οποίο είναι προνόμιο μόνο όσων καταφέρουν να φύγουν από την 

πλάνη της φαινομενικής πραγματικότητας και να δουν την αληθινή πραγματικότητα. 

Το αγαθό είναι μία από τις πιο σημαντικές έννοιες του πλατωνικού στοχασμού. Παρά 

το γεγονός ότι ο φιλόσοφος δεν προσδιορίζει απόλυτα την έννοια αυτή, ωστόσο το 

αγαθό θα μπορούσε να οριστεί ως: 

1)   «το είναι και ό, τι διατηρεί το είναι» 

2) «η τάξη, ο κόσμος και η ενότητα που διαπερνά και συνέχει την 

πολλαπλότητα» 

3) «ό, τι παρέχει την αλήθεια και την επιστήμη» 

4) «η ύψιστη αρχή και η πηγή του όντος και της γνώσης» 

5) η έκφραση το Πλάτωνος αγαθόν χρησιμοποιούνταν για να προσδιορίσει 

κάτι που δεν ήταν πλήρως κατανοητό, αλλά ήταν κάτι το δυσνόητο και ασαφές 

(Κοπιδάκης, Λυπουρλής, Μωραΐτου & Πατρικίου, 2012: 120). Επίσης, το αγαθό είναι 

«η πιο γεμάτη, η ολόγεμη ύπαρξη, η πλήρωση». Αυτή είναι που δίνει ουσία σε όλη 

την πραγματικότητα (Θεοδωρίδης, 1982: 349). 

Ο Πλάτωνας δεν προσδιορίζει απόλυτα την έννοια αγαθόν, αλλά αρκείται να 

δείξει τη σημαντικότητά του, παρομοιάζοντας τον με τον ήλιο. Όσο σημαντικός είναι 

ο ήλιος για τον αισθητό-υλικό κόσμο, άλλο τόσο είναι και το αγαθόν για τον νοητό-

πνευματικό κόσμο. Ο ήλιος μας βοηθά να γνωρίζουμε τα ορατά πράγματα, ενώ το 

αγαθόν να γνωρίζουμε τα νοητά (τα νοητά χρωστούν στο αγαθόν, όχι μόνο το ότι 

γίνονται αντιληπτά, αλλά χρωστούν το ίδιο τους το είναι σε αυτό). Ουσιαστικά, τα 

προαναφερθέντα τονίζουν ό, τι ειπώθηκε και πιο πάνω, ότι δηλαδή το αγαθόν είναι 

πηγή της γνώσης και του όντος (Παπανούτσος, 1971: 116   Bogomolov, 1995: 293    

Burkert, 1993: 649).  

Πέρα από την παρομοίωση του αγαθού με τον ήλιο, ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί 

και μία άλλη παρομοίωση για να κατανοήσουμε την έννοια του αγαθού: την 
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παρομοίωση της τετμημένης γραμμής. Στη συγκεκριμένη παρομοίωση το αγαθό 

γίνεται αντιληπτό ως αρχή (510 b7, 511 b7), ενώ στην παρομοίωση με τον ήλιο ως 

αιτία (508 e3). Η ανάβαση προς το αγαθό γίνεται με το νου που το συλλαμβάνει ως 

την αρχή του παντός (511 b) με τη βοήθεια της διαλεκτικής (511 b). Επιπροσθέτως, 

το αγαθό ορίζεται ως «τέλος του νοητού» (532 b) και ως τέλος της διαλεκτικής 

πορείας (532 e) (Αυγελής, 2001: 197). Επίσης, ορίζεται ως «ανώτατη αρχή και 

έσχατη θεμελίωση της πλατωνικής ηθικής» (Αυγελής, 2001: 199). Τέλος, ο Burkert 

(1993) αναφέρει ότι η ιδέα του αγαθού είναι το ανώτατο μέρος «στη σφαίρα του 

όντως όντος». Οι Δρίτσας, Μόσχος και Παπαλεξανδρόπουλος (2011) αναφέρουν ότι 

ο Θεός είναι το «όντως ον». 

Ένας ορισμός που δίνει ο Πλάτωνας για το αγαθό στην Πολιτεία 508 e είναι ο 

εξής: «Τώρα, αυτή η δύναμη που μεταδίδει αλήθεια σε ό, τι είναι γνώσιμο και τη 

δύναμη της γνώσης σ’ αυτόν που μπορεί να γνωρίσει, είναι η ιδέα του αγαθού» 

(Bogomolov, 1995: 293). Άλλη σημαντική παραπομπή είναι στο έργο Πολιτεία 508 b: 

«έτσι και το αγαθό όχι μόνο μεταδίδει σε όλα τα γνωστά πράγματα τη δύναμη να 

γίνουν γνωστά, αλλά επίσης τα προικίζει με ουσία και ύπαρξη, ενώ το ίδιο το αγαθό 

δεν είναι ύπαρξη, βρίσκεται πέρα από αυτήν ως προς τη μεγαλοπρέπεια και τη 

δύναμη» (Bogomolov, 1995: 293). Ένα εξίσου σημαντικό σημείο είναι στο έργο 

Φίληβος 65 a: «Και αν δεν μπορέσουμε να φτάσουμε το αγαθό μόνο με μία ιδέα, 

μπορούμε να το εννοήσουμε μέσα από τρεις ιδέες: την ομορφιά, τη συμμετρία και την 

αλήθεια» (Bogomolov, 1995: 293). 

Βασικά χαρακτηριστικά του αγαθού είναι τα εξής: 

1) Η απόλυτη ομορφιά (Παπανούτσος, 1971: 117). 

2) Η πανταχού παρουσία και η παντοδυναμία (Παπανούτσος, 1971: 124). 

3) Η υπερβατικότητα και ότι βρίσκεται επέκεινα (Πολιτ. VI 509 b) 

(Παπανούτσος, 1971: 126    Αυγελής, 2001: 195). 

4) Έχει τρία γνωρίσματα: παμπραγματικότητα, παναιτιότητα και παγκαθοριστική 

δύναμη. Το πρώτο αναφέρεται στην «πλησμονή του όντος», το δεύτερο στο 

ότι είναι «η αιτία κάθε συμβαίνοντος» και το τρίτο στο ότι είναι «ο βασικός 

όρος της αλήθειας και του δεοντικού κανόνα» (Παπανούτσος, 1971: 124). 

5) Ενδιαφέρεται για τα δημιουργήματά του και δεν τα αφήνει στην τύχη τους 

(Παπανούτσος, 1971: 119). 

6) Από αυτό (δηλαδή το αγαθόν) ξεκινάνε όλα και σε αυτό καταλήγουν, άρα 

είναι η αρχή και το τέλος των πάντων (Παπανούτσος, 1971: 123). 
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7) Είναι ο τελικός σκοπός των πάντων (Παπανούτσος, 1971: 123). 

Έχει δημιουργήσει ολόκληρο το σύμπαν με σοφία και έχει πλάσει τα πάντα με  

πρότυπο τις αιώνιες ιδέες (για τον Πλάτωνα δεν υπάρχει σε καμιά περίπτωση 

δημιουργία εκ του μηδενός, όπως συμβαίνει με τον Χριστιανισμό). Πολλές 

φορές στον λόγο του Πλάτωνα υπάρχει αντίφαση: ενώ αναφέρει ότι τα πάντα 

οφείλουν το είναι και την ουσία τους στον θεό, άρα ο θεός τα έχει φέρει όλα 

σε ύπαρξη, σε άλλες περιπτώσεις επισημαίνει ότι ο θεός διαμόρφωσε τον 

κόσμο με βάση τις αιώνιες ιδέες, οι οποίες δεν δημιουργήθηκαν από αυτόν. 

Αυτή η δεύτερη άποψη ενισχύεται από την παρομοίωση του αγαθού με τον 

ήλιο, αφού ο ήλιος δεν δημιουργεί τα ορατά αντικείμενα. Αυτές οι διαφωνίες 

πρέπει να αποδοθούν στο ότι οι απόψεις του Πλάτωνα κλίνουν ενίοτε στον 

πανθεϊσμό και ενίοτε στον θεϊσμό. Τα πανθεϊστικά στοιχεία βρίσκονται στην 

Πολιτεία, ενώ τα θεϊστικά συναντώνται σε μεταγενέστερους διαλόγους 

(Παπανούτσος, 1971: 120-121). Με την άποψη της μη εκ του μηδενός 

δημιουργίας, συμφωνεί και ο Αρβανιτάκης (1996), καθώς διευκρινίζει ότι ο 

δημιουργός χρησιμοποίησε τα υλικά που ήδη υπήρχαν και άρα ο αισθητός 

κόσμος υπήρχε ανέκαθεν. Με άλλα λόγια, ο θεός δεν κατασκεύασε τα πάντα 

γύρω μας από την αρχή. Ο Burkert (1993) συμφωνεί ότι ο κόσμος έχει 

κατασκευαστεί από τον δημιουργό θεό με αιώνιο πρότυπο τον κόσμο των 

ιδεών. 

8) Η απόρριψη της εκ του μηδενός δημιουργίας έχει και θετικό και αρνητικό 

στοιχείο. Το θετικό είναι ότι για το κακό γύρω μας δεν ευθύνεται ο θεός, αλλά 

η προϋπάρχουσα ύλη, που από τη φύση της κινείται χαοτικά και έχει ροπή 

προς την αταξία. Το αρνητικό, ωστόσο, είναι ότι ο θεός, εφόσον η ύλη 

προϋπήρχε, δεν είναι παντοδύναμος (Αρβανιτάκης, 1996: 106-107). 

9) Ο θεός είναι καλός και άρα δεν ευθύνεται αυτός (Πολ. 379 a-e)  για το κακό 

που υπάρχει στον κόσμο (Κοπιδάκης, Λυπουρλής, Μωραΐτου & Πατρικίου, 

2012: 135   Burkert, 1993: 649).  

10) Η δημιουργία του κόσμου οφείλεται σε ένα θεϊκό αίτιο. Είναι αφύσικο να μην 

υπάρχει κάποια αιτία. Αυτό επιβεβαιώνεται από το έργο Τίμαιος 28 a 

(Αρβανιτάκης, 1996: 102). 

11) Ο Θεός είναι μία από τις τρεις αρχές από τις οποίες γεννήθηκε ο κόσμος (οι 

άλλες δύο είναι ύλη και η ιδέα) (Τριαντάρη, 2005: 243). Για τον Πλάτωνα ο 

δημιουργός θεός του σύμπαντος είναι αγέννητος (Τριαντάρη, 2005: 339). 
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12) Ο Θεός και η ύλη είναι αδημιούργητοι και έτσι, η ύλη παρουσιάζεται ως 

«ισόθεη», δηλαδή ίση με τον Θεό (Τριαντάρη, 2005:342). 

13) Ο Θεός είναι ο βασιλιάς και το αίτιο όλου του κόσμου. Αυτή η αντίληψη είναι 

παρμένη από τους εβραίους, όπως αναφέρει ο Κλήμης Αλεξανδρεύς 

(Τριαντάρη, 2005: 349). 

14) Ο Θεός είναι απρόσωπος (Τριαντάρη, 2005: 351). 

15) O θεός είναι αμετάβλητος (Burkert, 1993: 649). 

16) Οι θεοί αν και δείχνουν ενδιαφέρον για τους ανθρώπους, παρόλα αυτά δεν 

επηρεάζονται με θυσίες και προσευχές (Burkert, 1993: 665). Το ότι 

ενδιαφέρονται αποδεικνύεται από την τελειότητά τους, εφόσον η τελειότητα 

δεν σχετίζεται με νωθρότητα και αμέλεια (Burkert, 1993: 665-666). Επίσης, 

το ότι δεν επηρεάζονται από θυσίες και προσευχές προκύπτει από την 

αγαθότητα του θεού (Burkert, 1993: 666).   

 

 Ίσως από τα βασικότερα σημεία της πλατωνικής φιλοσοφίας είναι η πλήρης 

ταύτιση του αγαθού με τη θεότητα. Ο Πλάτωνας χρησιμοποιεί και άλλα ονόματα για 

τη θεότητα, όπως: «δημιουργόν» (Πολιτ. Χ 596 b c, Πολ. 270 a, Τιμ. 28 a, 29 a, 

passim), «δημιουργόν και πατέρα» (Πολ. 273 b, Τιμ. 28 c, 37 c, 41 a) και 

«δημιουργούντα θεόν» (Σοφ. 265 c κ.π., Πολιτ. Χ 597 c). 

 «Με το ύψιστο αγαθό εννοούσε την ίδια τη θεότητα και ότι αυτή η 

περιεκτικότατη ιδέα πρέπει να ταυτιστεί με τον δημιουργό και κυβερνήτη του 

κόσμου» (Παπανούτσος, 1971: 119   Αρβανιτάκης, 1996: 103). Με την ταύτιση του 

αγαθού με τον θεό, συμφωνεί ο Αυγελής (2001) και ο Θεοδωρίδης (1982), αφού 

επισημαίνει ότι το αγαθό συμπίπτει με αυτόν (δηλαδή τον θεό). Ο Burkert (1993) 

σημειώνει ότι «ο ‘θεϊκός νους’ ίσως να μη διαφέρει από το ‘αγαθό’». Τέλος, ο 

Μακράκης (1994) αναφέρει ότι στον Τίμαιο, που είναι ένας από τους τελευταίους 

διαλόγους του Πλάτωνα, το αγαθό ταυτίζεται πλήρως «με τον ίδιο το Θεό (έναν 

προσωπικό Θεό) ως Δημιουργό του κόσμου». Επίσης, ο Μακράκης (1994) προσθέτει 

και την άποψη του Eduard Zeller ο οποίος και αυτός πίστευε ότι ο Πλάτωνας ταύτιζε 

το αγαθό με τη θεότητα. Ο Θεοδωρίδης (1982) επισημαίνει και αυτός με τη σειρά του 

ότι η ιδέα του αγαθού ταυτίζεται με τον Θεό. 

 Στους Νόμους, ο θεός ταυτίζεται με την ψυχή του κόσμου, που εξουσιάζει τον 

κόσμο και εξασφαλίζει την τάξη και την αρμονία σε αυτόν. Ωστόσο, αυτό το οποίο δε 

μπορεί να εξουσιάσει είναι το άπειρο, το ακαθόριστο, κάτι το οποίο οδηγεί στην 
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ύπαρξη του κακού (Θεοδωρίδης, 1982: 349). Ο Burkert (1993) επιβεβαιώνει το 

παραπάνω και προσθέτει ότι «ο κόσμος είναι ένας θεός με τη μορφή της τέλειας 

σφαίρας». Επίσης, ο Burkert (1993) αναφέρει ότι «μέσα σε αυτόν τον περιεκτικό θεό 

δημιουργήθηκαν και άλλοι ορατοί θεοί, οι αστέρες του ουρανού. Οι απλανείς αστέρες 

είναι θεϊκές υπάρξεις». Τέλος, η γη είναι η πρώτη θεά μέσα  στον ουρανό (Burkert, 

1993: 655).  

Όσον αφορά την πολιτεία των Νόμων πρέπει να ειπωθεί ότι αυτή είναι 

θεοκρατική όπως φαίνεται και από την φράση «μέτρο όλων των πραγμάτων είναι ο 

θεός» (Burkert, 1993: 664). Η πίστη στους θεούς είναι καθήκον όλων των ανθρώπων, 

ενώ η αθεΐα αποτελεί «έγκλημα» για την πόλη (Burkert, 1993: 665). Η παραδοσιακή 

θρησκεία κατά τον φιλόσοφο είναι «αυτονόητη και ζωντανή» (Burkert, 1993: 666). 

Η μεγάλη σημασία που έδινε ο φιλόσοφος στη θεότητα, φαίνεται από τις εξής 

φράσεις: «όλα είναι γεμάτα από θεούς» (Νομ. Χ 899 b), θεία μοίρα (Πολιτ.  VI 439 a, 

IX 592 a), «αν θεός εθέλη», «κατά θεόν», «ξυμβουληθέντων θεών», «θεός έδωκε», 

«κατά τινα θείαν ευτυχίαν». (Παπανούτσος, 1971: 125-126). 

Επίσης, όπως φαίνεται και παραπάνω, «ο θεός είναι το πρώτο και το 

τελευταίο   απ΄ αυτόν απορρέει και σε αυτό απολήγει το παν    στέκεται στην αρχή ως 

πηγή του παντός, και στο τέλος ως υπέρτατος τελικός σκοπός. Είναι η δύναμη που 

όλα τα κυβερνά, όλα τα διαπερνά, όλα τα ορίζει, ‘ο πραγματικός δεσμός του 

κόσμου’» (Παπανούτσος, 1971: 123). Επίσης, «το αγαθόν είναι η ύψιστη ιδέα από 

την οποία εξαρτώνται όλες οι άλλες κατά την ύπαρξη, τη γνωσιμότητα και την αξία 

τους» (Vegetti, 2003: 176).  

Μία ακόμη άποψη που επικρατεί είναι ότι το αγαθόν ταυτίζεται με την 

πρόνοια του Θεού και σταματά να είναι θεότητα το ίδιο και ότι το αγαθόν αυτό 

προσφέρει μια ερμηνεία τελολογικού χαρακτήρα για τον κόσμο (Παππά, 1997: 226-

227). Στη συνέχεια, είναι καλό να ειπωθεί ότι ο Πλάτωνας κάνει λόγο και για θεό, 

αλλά και για θεούς    αυτό όμως «μόνο στο επίπεδο του μύθου» (Burkert, 1993: 649). 

Ένας είναι ο βασικός σκοπός του ανθρώπου: η ομοίωση με τον θεό (Burkert, 1993: 

650). 

Ο Πλάτωνας όταν έφτασε σε μεγαλύτερη ηλικία, άρχισε να αμφισβητεί την 

θεωρία των ιδεών και να δίνει έμφαση «στην πραγματικότητα αυτού του κόσμου», 

δηλαδή στη φύση. Αυτή η αλλαγή που πραγματοποιείται έχει θρησκευτικό 

χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, «η θρησκεία του υπερβατού βρίσκει το συμπλήρωμά 
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της στο αισθητό, στους ‘ορατούς θεούς’», δηλαδή στον κόσμο ως ολότητα, αλλά 

κυρίως τα αστέρια (Burkert, 1993: 651-652). 

Ο Burkert (1993) σημειώνει ότι ο Πλάτωνας δεχόταν την ύπαρξη δαιμόνων. 

Για παράδειγμα, στο έργο του Συμπόσιον ο έρωτας σύμφωνα με την ιέρεια Διοτίμα 

είναι δαίμων και βρίσκεται ανάμεσα σε θεούς και ανθρώπους. Οι δαίμονες 

μεταβιβάζουν προσευχές στους θεούς και εντολές και ανταμοιβές στους ανθρώπους 

(Burkert, 1993: 661). 

Ο Πλάτωνας, όπως και πολλοί άλλοι φιλόσοφοι, αξιοποίησε αυτά που έγραψε 

ο Μωυσής (Τατάκης, 1977: 54, 60   Τριαντάρη, 2005: 433) και εξέφρασε απόψεις για 

το Θεό   ωστόσο λόγω παράδοσης και φόβου θανάτου περιέπεσε σε λάθη (Τατάκης, 

1977: 54). Ένα παράδειγμα είναι ότι ο Πλάτωνας πήρε το «κατ’ εικόνα» από τον 

Μωυσή (Τατάκης, 1977: 59). 

 

4. Αριστοτελική φιλοσοφία 

 

Στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάζεται αναλυτικά η αριστοτελική 

φιλοσοφία σχετικά με τον θεό. Ο Αριστοτέλης απέδωσε στο θεό τρεις ονομασίες: 

1) Πρώτον κινούν ακίνητο 

2) Νόησις νοήσεως (= σκέψη της σκέψης) 

3) Μορφή των μορφών 

 

Πριν γίνει η ανάλυση των τριών ονομασιών της αριστοτελικής θεότητας, 

πρέπει να ειπωθεί ότι ο φιλόσοφος αυτός κατατάσσεται στους θεϊστές (Σπανός, 1986: 

145-146). Για να κατανοήσουμε την πρώτη ονομασία οφείλουμε πρώτα να 

εξετάσουμε τρεις όρους. Ο πρώτος όρος είναι η λέξη κινούν, δηλαδή το σώμα που 

κινεί ένα άλλο, ο δεύτερος όρος είναι το κινούμενον, δηλαδή το σώμα που κινείται, 

αλλά δεν κινεί και ο τρίτος όρος είναι το  ω κινούν το οποίο είναι το σώμα δια μέσου 

του οποίου το κινούν μεταδίδει την κίνηση στο κινούμενον (Τριαντάρη, 2005: 148). 

Ο Burkert (1993) σημειώνει ότι το πρώτο ακίνητο κινούν είναι αυτό που «προκαλεί 

κίνηση, επειδή είναι ο σκοπός του έρωτος και του πόθου». Επίσης, και ο Burkert 

(1993) αναφέρει ότι ο θεός παρουσιάζεται ως το πρώτο ακίνητο κινούν, αλλά και ως 

νόησις νοήσεως. 

Κατά τον Αριστοτέλη, υπάρχει κάτι που κινεί, έχοντας μέσα του την αρχή της 

κινήσεως, την οποία όμως σε καμιά περίπτωση δεν την παίρνει από κάποια εξωτερική 
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αιτία. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε δε θα υπήρχε κάποιο τέλος και αυτή η 

διαδικασία θα συνεχιζόταν επ’ άπειρον, δηλαδή για πάντα. Κάτι τέτοιο όμως δεν 

ανταποκρίνεται στη λογική αναγκαιότητα του Αριστοτέλη (Τριαντάρη, 2005: 148-

149   Vegetti, 2003: 240). Ο Θεοδωρίδης (1982) επιβεβαιώνει την παραπάνω άποψη 

για τον Αριστοτέλη λέγοντας: «Αν όμως υποθέσουμε ατέλειωτη την αλυσίδα των 

αιτιών, μας ξεφεύγει κάθε εξήγηση». Άρα, είναι απαραίτητο «να σταματήσουμε 

κάπου στην κλίμακα των αιτιών».     

Πιο συγκεκριμένα, ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι κάθε κίνηση για να 

επιτευχθεί, χρειάζεται ένα κινούν. Αυτό το κινούν, εφόσον είναι και κινούμενο, 

χρειάζεται ένα άλλο κινούν για να το κινήσει. Έτσι όμως, «η αλυσίδα των φυσικών 

κινήσεων» θα συνεχιζόταν επ’ άπειρον». Κάτι τέτοιο, όμως, σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη, δεν μπορεί να ισχύσει, και έτσι προκύπτει το πρώτο ακίνητο κινούν 

(Vegetti, 2003: 240). Αυτή η ονομασία, πρώτον ακίνητο κινούν, χρησιμοποιείται όταν 

γίνεται αναφορά στην κίνηση και την αλλαγή που υπάρχει στο σύμπαν (Bogomolov, 

1995: 355). Τα άστρα, οι πλανήτες, ο ήλιος, η σελήνη και με έμμεσο τρόπο τα γήινα 

στοιχεία  κινούνται λόγω των αστρικών σφαιρών, οι οποίες είναι προικισμένες με 

κίνηση, οι αστρικές σφαίρες κινούνται λόγω των άυλων ακίνητων κινούντων ή 

αλλιώς των θείων νοών, τα οποία κινούνται από το πρώτο ακίνητο κινούν, δηλαδή 

τον Θεό (Vegetti, 2003: 239    Ross, 2010: 257). 

Αναλυτικότερα, «ο Αριστοτέλης και οι μαθητές του αντιλαμβάνονται το Θεό 

σύνθετο από σώμα και ψυχή, θεωρώντας μεταφορικά ως σώμα τους πλανώμενους και 

απλανείς αστέρες, που έχουν κυκλοφορική κίνηση, και ως ψυχή το λόγο που 

προκαλεί την κίνηση του σώματος. Από τη θέση αυτή, ο Θεός για τον Αριστοτέλη 

είναι αίτιο της κίνησης, ενώ ο ίδιος δεν κινείται» (Τριαντάρη, 2005: 339-340). Ο 

Μακράκης (1994) αναφέρει και αυτός με τη σειρά του ότι ο Θεός του Αριστοτέλη 

είναι ένα «πρώτον κινούν ακίνητον ον», το οποίο προκύπτει από τη θεωρία του 

φιλόσoφου για την κίνηση, όπως σημειώθηκε και πιο πάνω. 

Η δεύτερη ονομασία για τον θεό είναι «νόησις νοήσεως», που σημαίνει σκέψη 

της σκέψης. Ο Θεός είναι ένα «ενεργεία ον, δηλαδή καθαρό είδος το οποίο είναι 

ακίνητο, αμετάβλητο, αναλλοίωτο, αύταρκες στην ενέργειά του, χωρίς καμία 

υλικότητα και του οποίου η ουσία προβάλλεται ως νους-νόησις, αναγνωρίζοντας έτσι 

ο Αριστοτέλης στο θεό μια μόνο πράξη, αυτή του νοείν» (Τριαντάρη, 2005: 149). Η 

νόηση, η οποία δεν σχετίζεται με την κίνηση και την ύλη, είναι η μόνη 

δραστηριότητα του θεού. Επομένως, σύμφωνα με αυτό, ο θεός είναι «καθαρή και 
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τέλεια νόηση» (Vegetti, 2003: 242   Ross, 2010: 258). Αυτή η ονομασία 

χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε στη δραστηριότητα του θεού που είναι η νόηση-

σκέψη. Ο θεός νοεί μόνο τον εαυτό του και τίποτα άλλο. Σε αυτό το σημείο 

εντοπίζεται η μακαριότητά του (Πεντζοπούλου-Βαλαλά, 1998: 174-175   Τσέλλερ & 

Νέστλε, 2002: 227    Bogomolov, 1995: 355).  

Η τρίτη ονομασία χαρακτηρίζει το θεό ως «μορφή των μορφών», δηλαδή 

είδος των ειδών, επειδή ο θεός είναι η πρώτη αρχή και αιτία του σύμπαντος. Αυτός ο 

όρος χρησιμοποιείται όταν μιλάμε για τη σχέση ύλης-μορφής (Bogomolov, 1995: 

355, 369). 

Βασικά χαρακτηριστικά του Θεού πέρα από αυτά που αναφέρονται 

παραπάνω, είναι και τα εξής: 

1) Είναι η ύψιστη θεότητα (Vegetti, 2003: 241), η ανώτατη αρχή για τα πάντα 

(Burkert, 1993: 660) και η μοναδική αρχή του σύμπαντος (Ross, 2010: 257). Την 

μοναδικότητά του επιβεβαιώνουν και οι Τσέλλερ και Νέστλε (2002), αφού 

αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν πολλά ακίνητα κινούντα, αλλά μόνο ένα. Ο Burkert 

(1993) συμπληρώνει ότι το ύψιστο είναι ένα, αλλά υπάρχουν και άλλα ακίνητα 

κινούντα τα οποία είναι απαραίτητα για την κίνηση των πλανητών.  

2) Δεν υπάρχει εκ του μηδενός δημιουργία, δηλαδή ο θεός δεν είναι δημιουργός του 

κόσμου, εφόσον η φύση, ο κόσμος γενικότερα, είναι αιώνια και αυθύπαρκτη και 

επομένως δεν έχει αρχή (Θεοδωρίδης, 1982: 349   Bogomolov, 1995: 353-354   

Burkert, 1993: 658   Ross, 2010: 261   Vegetti, 2003: 242). 

3) Το πρώτο ακίνητο κινούν είναι άυλο για τρεις λόγους. Πρώτον, η ύλη βρίσκεται 

πάντοτε σε κίνηση και άρα αν το πρώτο ακίνητο κινούν είχε υλική υπόσταση, θα 

βρισκόταν και αυτό συνέχεια σε κίνηση και επομένως, θα ήταν κινούμενο. 

Δεύτερον, αν είχε υλική υπόσταση το πρώτο ακίνητο κινούν, θα ήταν δύσκολο 

να κατανοήσουμε πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να δώσει κίνηση σε σώματα που 

είναι υλικά, αφού κάτι τέτοιο θα προϋπέθεται φυσική επαφή (Vegetti, 2003: 241  

 Ross, 2010: 258). Τρίτον, η ύλη υπόκειται σε αλλαγή, είναι μεταβλητή και 

κινούμενη, κάτι το οποίο δεν ταιριάζει στο πρώτο ακίνητο κινούν, αφού μόνο 

κάτι που δεν έχει υλική υπόσταση είναι αμετάβλητο και ακίνητο (Τσέλλερ & 

Νέστλε, 2002: 226).  

4) Ο Θεός είναι μια αιώνια, ακίνητη ουσία που είναι χωριστή από τα αντικείμενα. 

Επίσης, είναι η πρώτη αιτία για την κίνηση και την αρμονία του σύμπαντος 
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(Σπανός, 1986: 146). Η Πεντζοπούλου-Βαλαλά (1998) επισημαίνει και αυτή ότι 

το πρώτο ακίνητο κινούν είναι αιώνιο και ότι είναι η πρώτη αιτία της κίνησης. 

5) Αφού είναι άυλο και ακίνητο, είναι και τέλειο και αφού είναι τέλειο, είναι και 

«αντικείμενο έρωτος» για τη φύση (Vegetti, 2003: 241). Την τελειότητα 

επισημαίνουν και οι Τσέλλερ και Νέστλε (2002), συμπληρώνοντας ότι το πρώτο 

ακίνητο κινούν τοποθετείται στην ανώτατη θέση του είναι. 

6) Είναι η μοναδική ύψιστη θεότητα. Υπάρχει, βέβαια, και μια ιεραρχία θεοτήτων 

που είναι τα κινούντα των αστρικών σφαιρών. Όμως, αυτές οι θεότητες είναι 

κατώτερες από το πρώτο ακίνητο κινούν (Vegetti, 2003: 242). 

7) Είναι ένας «ψυχρός, μακρινός και ‘φιλοσοφικός’» θεός που δεν παρεμβαίνει ούτε 

στη ζωή των ανθρώπων, ούτε στη φύση (Vegetti, 2003: 243). Επίσης, είναι 

απρόσωπος, αδιάφορος για τον άνθρωπο και δεν σχετίζεται με καμία λαϊκή 

θεότητα, είναι απλώς «ο θεός των φιλοσόφων», όπως σημειώθηκε και πιο πάνω 

(Bogomolov, 1995: 369    Πεντζοπούλου-Βαλαλά, 1998: 179). Ο Burkert (1993), 

επίσης, επιβεβαιώνει την αδιαφορία του θεού για τα ανθρώπινα ζητήματα. 

8) Ο θεός τοποθετείται «στην αρχή και στο τέλος της μηχανής του κόσμου». Δεν 

βάζει μία δική του τάξη και αρμονία στο σύμπαν, αφού αυτό (το σύμπαν) 

βρίσκεται εκ φύσεως σε τάξη (Vegetti, 2003: 243). 

9)  Ο θεός δεν προηγείται σε χρονολογικό επίπεδο από τον κόσμο (Bogomolov, 

1995: 368). 

10)  Το πρώτο ακίνητο κινούν, όχι μόνο είναι μορφή και ενέργεια, αλλά είναι επίσης 

ζωή και νους (Ross, 2010: 258). 

11)  O Burkert (1993) αποδίδει στο θεό τα εξής χαρακτηριστικά: «αντιληπτό με τη 

νόηση, ανώτατο ον, άυλο, καθαρή ενέργεια, η πιο μακάρια ύπαρξη και η 

ανώτατη αρχή των πάντων» και όπως σημειώθηκε παραπάνω, τον χαρακτηρίζει 

ως το πρώτο ακίνητο κινούν και ως νόησις νοήσεως. 

 

Τέλος, είναι χρήσιμο να σημειωθεί ότι ο Αριστοτέλης δεχόταν την ύπαρξη 

δαιμόνων (όχι με την χριστιανική έννοια) ως ενδιάμεσων όντων   όμως για τον 

φιλόσοφο είναι πιο πολύ «ένας τρόπος του λέγειν» (Burkert, 1993: 662). Το όνομα 

δαίμων αναφερόταν στην ανεξήγητη δράση μιας ανώτερης δύναμης. Οι δαίμονες, 

όπως σημειώθηκε παραπάνω, βρίσκονται στο ενδιάμεσο θεών και ανθρώπων 

(Burkert, 1993: 661). 
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5. Επικουρισμός 

 

Ο Επίκουρος πίστευε στην ύπαρξη των θεών, αυτό άλλωστε αποδεικνύεται, 

όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, από το ότι όλοι οι άνθρωποι πιστεύουν (Vegetti, 2003: 281)  

 σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν δεχόταν την θεία πρόνοια, ότι δηλαδή οι θεοί 

παρεμβαίνουν στη ζωή μας. Επειδή κάτι τέτοιο θα αναιρούσε τη θεία μακαριότητα 

και την αταραξία τους (Τριαντάρη, 2005: 184-185    Bogomolov, 1995: 428   Vegetti, 

2003: 281). Σύμφωνα με τον  φιλόσοφο, βασικά χαρακτηριστικά των θεών είναι η 

αφθαρσία και όπως προαναφέρθηκε παραπάνω, η αταραξία τους (Τριαντάρη, 2005: 

184), η αθανασία (Bogomolov, 1995: 428), καθώς επίσης η απαλλαγή από τα πάθη 

και η ελευθερία από κάθε είδους εξάρτηση (Vegetti, 2003: 281). Επιπροσθέτως, 

αναφορικά με τα σώματα των θεών, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτά είναι «πλασμένα 

από πολύ λεπτά άτομα από διάπυρη ουσία» (Bogomolov, 1995: 428). Ωστόσο, ο 

Θεοδωρίδης (1982) υποστηρίζει ότι ο Επίκουρος και οι Επικούρειοι πολλές φορές 

έχουν και αθεϊστικές απόψεις, γι’ αυτό κλίνουν σε μια «σκεπασμένη αθεΐα», αλλά και 

δεϊστικές εντάσσοντάς τους στη θεωρία των δεϊστών. 

Βασική επίσης πεποίθηση του Επίκουρου είναι ότι όλα όσα συμβαίνουν γύρω 

μας είναι αποτέλεσμα της τύχης και όχι κάποιου θεϊκού σχεδιασμού (Τριαντάρη, 

2005: 184-185). Όσον αφορά την κατοικία των θεών, αυτή τοποθετείται στο 

διάστημα, «ανάμεσα στους ουράνιους κόσμους (Θεοδωρίδης, 1982: 353   Bogomolov, 

1995: 428). Οι θεοί δε δημιούργησαν τον κόσμο ούτε φροντίζουν για αυτόν. 

Αντιθέτως, ζουν ευτυχισμένοι στο διάστημα (Θεοδωρίδης, 1982: 353). 

Σχετικά με τον θάνατο, ο Επίκουρος θεωρούσε ότι δεν πρέπει να μας 

απασχολεί, αφού δεν υπάρχει αθανασία  (Τριαντάρη, 2005: 183   Bogomolov, 1995: 

427   Vegetti, 2003: 281). Η Τριαντάρη (2005) διευκρινίζει ότι όταν το σώμα 

διαλύεται, τότε η ψυχή διασκορπίζεται. Λαμβάνοντας όλα αυτά υπόψη, δεν υπάρχουν 

μετά το θάνατο ποινές και ανταμοιβές από τους θεούς, γιατί πολύ απλά ο θάνατος 

είναι το τέλος για τα πάντα (Bogomolov, 1995: 427   Vegetti, 2003: 281). Μια 

καινοτόμα θέση του φιλόσοφου είναι ότι ήταν αρνητικός προς τη θεοποίηση των 

ουρανίων φαινομένων, κάτι το οποίο ήταν συχνό στην αρχαία φιλοσοφία 

(Bogomolov, 1995: 427). 

 Όσον αφορά το σύμπαν, ο Επίκουρος διατείνονταν ότι είναι άπειρο, διότι 

είναι αφύσικο να έχει κάποιο άκρο και εκτός από αυτό, τα άτομα είναι άπειρα και άρα 

το ίδιο συμβαίνει και με το σύμπαν (Τριαντάρη, 2005: 182-183). 
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Στο σημείο αυτό είναι καλό να γίνει αναφορά σε έναν συλλογισμό που έκανε 

ο Επίκουρος: 

1) Ο θεός θέλει να διώξει το κακό από τον κόσμο, αλλά είναι ανίκανος να το 

κάνει 

2) Ο θεός μπορεί να το κάνει, αλλά δε θέλει 

3) Ο θεός δεν μπορεί και δεν θέλει να το κάνει 

4) Ο θεός και θέλει και μπορεί να το διώξει 

Στην πρώτη περίπτωση, είναι αδύναμος, κάτι το οποίο δεν είναι 

χαρακτηριστικό μιας θεότητας, στη δεύτερη περίπτωση είναι μικρόψυχος, κάτι που 

δεν αρμόζει σε έναν θεό, στην τρίτη περίπτωση είναι και μικρόψυχος και αδύναμος, 

ενώ στην τελευταία περίπτωση, η αδράνειά του είναι ανεξήγητη (Bogomolov, 1995: 

428). 

 

6. Στωικισμός 

 

Οι Στωικοί εντάσσονται στους φιλοσόφους που έχουν πανθεϊστικές 

αντιλήψεις, εφόσον υποστηρίζουν ότι η ουσία του κόσμου και του Θεού ταυτίζονται, 

παρά το γεγονός ότι φαίνονται διαφορετικές, παρουσιάζονται δηλαδή ως ύλη και 

πνεύμα. Ο Θεοδωρίδης (1982) και ο Vegetti (2003) συμφωνούν με την ταύτιση 

κόσμου και Θεού. Ο Θεός αν και είναι πνεύμα, «δε διαφέρει από την ύλη με την 

οποία ενώνεται» (Σπανός, 1986: 142). Ο Μακράκης (1994) επισημαίνει ότι 

μονοθεϊστικές αντιλήψεις είχαν και οι Στωικοί, οι οποίοι, όπως προαναφέρθηκε 

παραπάνω, ήταν υπέρμαχοι του πανθεϊσμού, αφού «πνεύμα και ύλη, Θεός και φύση 

είναι ένα ενιαίο όλο». Ο Θεοδωρίδης (1982) προσθέτει ότι «ο κόσμος είναι ένας 

οργανισμός, ένα ζώο όπως τ’ άλλα, κι όπως ο άνθρωπος έτσι κι ο κόσμος έχει την 

ψυχή του κι η ψυχή του κόσμου είναι ο θεός». 

Οι Στωικοί πίστευαν ότι το θείο πυρ είναι «η αρχή του κόσμου και της ζωής» 

(Σπανός, 1986: 142). Η θεωρία ότι η πρώτη αιτία του σύμπαντος είναι η φωτιά 

υιοθετήθηκε από τον Ηράκλειτο (Bogomolov, 1995: 456). Οι Στωικοί θεωρούν ότι 

όλα βασίζονται σε ένα θεϊκό σχέδιο από την αρχή κάθε κοσμικού κύκλου 

(Τριαντάρη, 2005: 198). 

Σύμφωνα με τον Διογένη τον Λαέρτιο: «οι στωικοί θεωρούν ότι υπάρχουν δύο 

αρχές σε όλα τα πράγματα, η ενεργητική και η παθητική. Η παθητική είναι η ουσία 

εκείνη που δεν έχει ιδιότητες, δηλαδή η ύλη    η ενεργητική είναι ο εν αυτή λόγος-ο 
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Θεός. Είναι αιώνιος και μέσω της ύλης δημιουργεί το καθετί… Ο Θεός, ο Νους, η 

Ειμαρμένη, ο Δίας είναι ένα    και έχει και πολλά άλλα ονόματα» (Τριαντάρη, 2005: 

195). 

Ο Ζήνων ταύτιζε το Θεό με το δημιουργικό πυρ το οποίο είναι στον ουρανό, 

ενώ ο Χρύσιππος το ταύτιζε με το πνεύμα που είναι αέρας με πύρινη μορφή. Και οι 

δύο αυτοί φιλόσοφοι «τοποθέτησαν την ουσία του Θεού σε όλο τον κόσμο και τον 

ουρανό» (Τριαντάρη, 2005: 196). Πιο συγκεκριμένα, ο Χρύσιππος πίστευε ότι όλα 

γεννιούνται από τη φωτιά και εκεί όλα καταλήγουν (Bogomolov, 1995: 456). 

Μία πολύ βασική διδασκαλία των Στωικών είναι η παγκόσμια εκπύρωση, η 

οποία δεν είναι κάτι το καταστρεπτικό, αλλά ισοδυναμεί με αποθέωση, που σημαίνει 

ότι όλος ο κόσμος γίνεται Θεός. Όλη αυτή η διαδικασία έχει να κάνει με την 

αναγέννηση του σύμπαντος, αφού με την διαδικασία της εκπύρωσης «το καθετί 

ξαναγίνεται ψυχή και θεοποιείται. Κατόπιν η φωτιά σβήνει και μετατρέπεται σε νερό, 

ο Θεός ή ο Δίας παραμένει με τη μορφή της σπίθας στο νερό και εμπεριέχει στην 

υπόστασή του τους σπερματικούς λόγους, που αποτελούν την αρχή του μελλοντικού 

κόσμου. Η ίδια αυτή κατάσταση επαναλαμβάνεται κυκλικά» (Τριαντάρη, 2005: 196-

197).  

Κάποια χαρακτηριστικά για τον Θεό σύμφωνα με τους Στωικούς φαίνονται 

στις παρακάτω προτάσεις: 

1) Ο Θεός είναι δημιουργικό τεχνικό πυρ και η αιτία και το σπέρμα του κόσμου. Το 

δημιουργικό πυρ «υπάρχει μέσα στην πρωταρχική ύλη και αναμειγνύεται με 

αυτή, έτσι που δεν μπορεί να αποχωριστεί από αυτή παρά μόνο στη σκέψη του 

ανθρώπου» (Bogomolov, 1995: 457). 

2) Είναι ο εξωτερικός παράγοντας που κινεί την πρωταρχική ύλη (Bogomolov, 

1995: 456). 

3) Είναι «διάσπαρτος μέσα στο σύμπαν και αναμειγμένος με την ύλη», αθάνατος, 

αιώνιος και χρόνος μεταβλητός (Bogomolov, 1995: 461). 

4) Οι θεοί δεν είναι υπεύθυνοι για το κακό, κάτι το οποίο φαίνεται από την εξής 

γενική παραδοχή: «το κακό ερμηνεύεται ως μέρος της θείας πρόνοιας» 

(Bogomolov, 1995: 463). 

5) Οι στωικοί δεν δέχονται ότι ο Θεός είναι αυτός που έχει δημιουργήσει το σύμπαν 

(Τριαντάρη, 2005: 342). 
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Τέλος, οι Στωικοί στήριζαν την πίστη τους στο Θεό μέσα από τρία 

επιχειρήματα. Σύμφωνα με το πρώτο, η γενική, καθολική πίστη στους θεούς δείχνει 

ότι αυτοί υπάρχουν, ενώ σύμφωνα με το δεύτερο η ύπαρξη του θεού φαίνεται από 

τους βαθμούς τελειότητας. Πιο συγκεκριμένα, «Αν κάποια φύση είναι καλύτερη από 

κάποια άλλη, θα υπάρχει κάποια φύση άριστη… άρα υπάρχει θεός» (Bogomolov, 

1995: 462). Συνοπτικά, για τους στωικούς «ο Θεός είναι πυρ-πνεύμα που διήκει όλο 

τον κόσμο» (Τριαντάρη, 2005: 340). Σύμφωνα με το τρίτο, η τάξη και η αρμονία που 

υπάρχει στο σύμπαν αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού (τελολογικό επιχείρημα) και 

μάλιστα ως υπεύθυνου για αυτήν την αρμονία (Μακράκης, 1994: 22). 

 

7. Σκεπτικισμός 

 

Οι Σκεπτικοί φιλόσοφοι δεν έχουν διατυπώσει συγκεκριμένες θέσεις πάνω 

στο θεολογικό πρόβλημα, καθώς όπως φαίνεται και από το όνομά τους, ανήκουν στο 

ρεύμα του Σκεπτικισμού, σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει βεβαιότητα για κάθε 

μορφή γνώσης (Τριαντάρη, 2005: 201). Οι Σκεπτικοί διακρίνονται σε δύο ομάδες: 

στους Πυρρώνειους και τους Ακαδειμικούς. Οι πρώτοι δεν αρνούνται απόλυτα το 

εφικτό της γνώσης, ενώ οι δεύτεροι το αρνούνται με έμφαση (Γλυκοφρύδη-

Λεοντσίνη, Λεοντσίνη & Σακελλίου, 2015: 131).  

Σε αυτό το σημείο είναι σημαντικό να γίνει μια διάκριση στους όρους 

σκεπτικισμός, αγνωστικισμός και αθεϊσμός. Ο όρος σκεπτικισμός, δεν αρνείται 

απαραίτητα την ύπαρξη του Θεού, αλλά επειδή δεν βρίσκει αρκετές αποδείξεις για το 

εν λόγω ζήτημα, το αντιπαρέρχεται. Ούτε ο  αγνωστικισμός αρνείται απαραίτητα την 

ύπαρξη του Θεού. Αυτό που αρνείται είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να τον 

«προσεγγίσει γνωσιολογικά». Τέλος, ο αθεϊσμός αρνείται κατηγορηματικά την 

ύπαρξη του Θεού (Σπανός, 1986: 140). 

 

8. Εκλεκτικισμός 

 

Ο Εκλεκτικισμός δεν είναι ένα ρεύμα με καινούριες ιδέες, αλλά βασίζεται 

στην επιλογή θέσεων από άλλες φιλοσοφικές διδασκαλίες (Τριαντάρη, 2005: 1299   

Bogomolov, 1995: 507). Σε αυτή την ενότητα δε θα γίνει λόγος για όλους τους 

φιλοσόφους αυτού του συστήματος λόγω έλλειψης χώρου. Ωστόσο, θα γίνει μνεία σε 

έναν από τους βασικούς εκπροσώπους του, τον Φίλων τον Ιουδαίο ή Αλεξανδρέα. 
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Ο Φίλων ο Ιουδαίος ανήκε στην ιουδαϊκή θρησκεία, ωστόσο αξιοποίησε και 

στοιχεία από την ελληνική φιλοσοφία. Για παράδειγμα, επηρεασμένος από την 

πλατωνική φιλοσοφία, ονομάζει τον Θεό «φύσις απλή, ασύμπλοκος, ασύγκριτος, ο 

όντος Ων». Επίσης, η επίδραση από τους Στωικούς φαίνεται από το γεγονός ότι ο 

φιλόσοφος ονομάζει τον Θεό «κύριος του σύμπαντος, οδηγός, πρύτανις, μόνος σοφός 

και μόνος επιστήμων» (Τριαντάρη, 2005: 221). Ο Θεός είναι το Εν, το αγαθό και 

βασικό χαρακτηριστικό του είναι η υπερβατικότητά του.  

Ωστόσο, πέρα από αυτό, ο φιλόσοφος αναγνωρίζει και έναν δεύτερο Θεό, τον 

οποίο ονομάζει Λόγο, δηλαδή λογική ή θείο λόγο και ο οποίος είναι ο δημιουργός του 

κόσμου (Vegetii, 2003: 365). Ο Bogomolov (1995) αναφέρει ότι «ο θείος λόγος είναι 

συγγενής προς τον Θεό και αποτελεί μια δημιουργική αρχή. Ταυτόχρονα είναι ο 

‘πρωτότοκος υιός’ του Θεού, ο υπέρτατος αρχάγγελος, ο ποντίφιξ του Θεού». Ο 

Φίλων ο Ιουδαίος ερμήνευσε τον Λόγο και με στωικούς όρους. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Λόγος είναι «έμφυτος εγγενής νόμος και ‘ψυχή’ του κόσμου είναι ο Λόγος του 

σύμπαντος που κυβερνά τον κόσμο» (Bogomolov, 1995: 524). Ο Φίλων ήταν, επίσης, 

υποστηρικτής της θείας πρόνοιας. Ολοκληρώνοντας, ο φιλόσοφος διατείνεται ότι για 

τη θέαση του Θεού, δεν χρειάζεται μόνο φιλοσοφική προετοιμασία, αλλά κυρίως 

ασκητική πρακτική (Vegetii, 2003: 366). 

Ο Θεός για τον Φίλωνα τον Ιουδαίο: 

1) Είναι πέρα από τον χώρο και τον χρόνο (Τριαντάρη, 2005: 221) 

2) Είναι η αρχή και το τέλος (Τριαντάρη, 2005: 221) 

3) Είναι απροσδιόριστος, κάτι που φαίνεται από τον όρο «άρρητος» (Τριαντάρη, 

2005: 221) 

4) Είναι χωρίς ποιότητα, το οποίο φαίνεται φανερό από τον όρο «άποιος» 

(Τριαντάρη, 2005: 221) 

5) Έχει επαφή με τον κόσμο (Τριαντάρη, 2005: 221) 

6) Ο κόσμος και ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από την αγάπη του Θεού (Τριαντάρη, 

2005: 221-222) 

7) Δημιούργησε πρώτα τον νοητό κόσμο και μετά σύμφωνα με το πρότυπο αυτού  

του κόσμου, δημιούργησε και τον υλικό κόσμο. Αντίθετα, για τον Πλάτωνα ο 

Θεός δε δημιούργησε τον νοητό κόσμο (Bogomolov, 1995: 525) 

8) Είναι ακατάληπτος και «καθαρό και απόλυτο ον» (Μακράκης, 1994: 23) 
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ΡΩΜΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΣ 
 

Κατά την περίοδο της Ρωμαϊκής φιλοσοφίας παρατηρείται η αναβίωση της 

κλασικής ελληνικής φιλοσοφίας (Τριαντάρη, 2005: 247). Οι βασικές φιλοσοφικές 

σχολές είναι αρχικά ο Στωικισμός, όπου δεν παρατηρείται κάποια μεγάλη αλλαγή 

στη διδασκαλία (Τριαντάρη, 2005: 233   Vegetti, 2003: 355). Αυτό που είναι 

σημαντικό να τονιστεί είναι ότι έδωσε έμφαση στη «συγγένεια του ανθρώπινου νου 

με το Θεό» και δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για τον Χριστιανισμό (Τριαντάρη, 

2005: 234). Ο Επίκτητος, άλλοτε μιλά για θεό και άλλοτε για θεούς. Ο θεός για τον 

Επίκτητο δεν είναι προσωπικός και δεν είναι «πλασμένος κατά το πρότυπο του 

ανθρώπου». Ο θεός εξουσιάζει τον κόσμο και η ηθική συμπεριφορά καθορίζεται από 

αυτόν (Bogomolov, 1995: 478).  Η δεύτερη φιλοσοφική σχολή που αναβίωσε είναι η 

Κυνική σχολή, η τρίτη είναι αυτή των Επικουρείων, η οποία έμεινε πιστή στις 

διδασκαλίες της και η τέταρτη, αυτή του Εκλεκτικισμού (Τριαντάρη, 2005: 235).  Ο 

Vegetti (2003) επιβεβαιώνει ότι οι Επικούρειοι έμειναν πιστοί στη διδασκαλία τους. 

Στη συνέχεια, η πέμπτη σχολή που έκανε την εμφάνισή της ξανά είναι ο 

σκεπτικισμός και γι’ αυτόν τον λόγο ονομάστηκε νεοσκεπτικισμός.  Αυτός, όπως και 

ο πρώτος σκεπτικισμός, ήταν αρνητικά διακείμενος προς την προσκόλληση σε μια 

θεωρία που μας απομακρύνει από την απόκτηση της ευδαιμονίας. Αυτή, δηλαδή η 

ευδαιμονία, είναι άλλωστε και ο στόχος του σκεπτικισμού (Τριαντάρη, 2005: 236). 

Η έκτη φιλοσοφική σχολή είναι ο νεοαριστοτελισμός του οποίου οι 

εκπρόσωποι παρουσιάζουν κάποιες μικρές αλλαγές στις διδασκαλίες τους. Για 

παράδειγμα, ο Αριστοκλής του Μεσσηνίου θεωρεί τη θεότητα ως την ψυχή του 

κόσμου, κάτι που δηλώνει καθαρά την επίδραση της Στωικής φιλοσοφίας πάνω του. 

Όσον αφορά τον Αλέξανδρο τον Αφροδισιέα αυτός αρνήθηκε το στωικό πανθεϊσμό, 

και επίσης ενώ ανήκει στην εν λόγω φιλοσοφική σχολή, δεν παύει να αναπτύσσει και 

δικές του απόψεις (Τριαντάρη, 2005: 237). Το ρεύμα του νεοαριστοτελισμού 

ενσωματώθηκε στον νεοπλατωνισμό (Τριαντάρη, 2005: 1326). Ο Vegetti αναφέρει 

ότι πολλά χαρακτηριστικά του νεοπλατωνισμού υπάρχουν και στο ρεύμα του 

αριστοτελισμού, ασκώντας επίδραση το ένα στο άλλο (Vegetti, 2003: 384). 

Την έβδομη φιλοσοφική σχολή αποτελεί ο νεοπυθαγορισμός, βασικές 

διδασκαλίες του οποίου είναι η αντίθεση Θεού-κόσμου, νου και ύλης, η 

μετενσάρκωση, η μετεμψύχωση, η κάθαρση της ψυχής μας από τις αμαρτίες και άρα, 

η απαλλαγή από την μετενσάρκωση και η επιστροφή της προς την θεότητα 
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(Τριαντάρη, 2005: 239) και τέλος η πεποίθηση ότι η μονάδα αποτελεί την 

πρωταρχική αιτία (Bogomolov, 1995: 515). Ο Vegetti (2003) επισημαίνει ότι ο 

νεοπυθαγορισμός έχει σχέση με τον παλιό πυθαγορισμό πιο πολύ στα θρησκευτικά 

ζητήματα παρά στα θεωρητικά. Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι οι εκπρόσωποι του 

Νεοπυθαγορισμού συνέδεαν τη θεότητα με την θερμότητα, αλλά και με το ανώτατο 

στρώμα του αέρα. Πιο συγκεκριμένα, «ο ήλιος, η σελήνη και τα άλλα αστέρια είναι 

θεοί, γιατί σ’ αυτά υπάρχει υπεροχή της θερμότητας και η θερμότητα είναι πηγή 

ζωής… Οι θεοί και οι άνθρωποι έχουν συγγένεια μεταξύ τους, καθότι και ο άνθρωπος 

μετέχει στη θερμότητα   για τον λόγο αυτό, ο θεός προνοεί για τον άνθρωπο» 

(Bogomolov, 1995: 516-517). Ουσιαστικά, η αντίληψη των Νεοπυθαγορείων 

αποτελεί αντανάκλαση του στωικού πανθεϊσμού (Bogomolov, 1995: 517). Τέλος, ο 

κόσμος διέπεται από το καλό και το κακό, τα οποία προέρχονται από το θεϊκό Εν. Ο 

ύψιστος Θεός για την δημιουργία του κόσμου, αξιοποιεί μια δεύτερη, δημιουργική 

θεότητα (Vegetti, 2003: 363).  

Σημαντικός εκπρόσωπος αυτού του ρεύματος είναι ο Νουμήνιος που 

διατεινόταν ότι «η θεία ουσία συνίσταται από μια τριπλή ιεραρχική διαβάθμιση». 

Ειδικότερα, στην κορυφή βρίσκεται ο πρώτος θεός που είναι ο πατήρ και η αρχή της 

ουσίας, έπειτα είναι ο Θεός δημιουργός και στην τρίτη και τελευταία βαθμίδα «ο 

κόσμος, το ‘ποίημα’ που πλάσθηκε από τον Θεό δημιουργό» (Τριαντάρη, 2005: 239-

240). Γενικά, ο νεοπυθαγορισμός αξιοποίησε τις παλαιότερες ιδέες του πυθαγορισμού 

και επίσης άντλησε απόψεις από τον Πλάτωνα, τον Ξενοκράτη, την Περιπατητική και 

Στωική σχολή, καθώς επίσης και στοιχεία από την Εβραϊκή, Ινδική και Περσική 

θρησκεία (Τριαντάρη, 2005: 240). 

Η όγδοη και τελευταία σχολή είναι ο μέσος πλατωνισμός. Ένας από τους 

βασικότερους φιλοσόφους που εντάσσονται στη συγκεκριμένη σχολή είναι ο 

Πλούταρχος. Αυτός δεν ταυτίζει τον Θεό με τον κόσμο. Αναφέρει ότι «ο Θεός δεν 

υφίσταται στον χρόνο, αλλά στην αιωνιότητα». Επίσης, συμφωνεί με την πλατωνική 

άποψη, ότι ο Θεός είναι μία από τις τρεις αρχές από τις οποίες δημιουργήθηκε ο 

κόσμος    οι άλλες δύο είναι η ύλη και η ιδέα (Τριαντάρη, 2005: 243). Επιπροσθέτως, 

αρνείται τη θεότητα των στωικών, ενώ την ταυτίζει με τους νόμους της φύσης και 

μέσα από αυτούς με τη δομή της κοινωνίας (Vegetti, 2003: 382). Ο Κέλσος 

απορρίπτει τον Χριστιανικό Θεό, και μαζί με τον  Πλούταρχο εξαίρουν την 

πλατωνική θεότητα (Vegetti, 2003: 382).   
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Στη συνέχεια ένα ακόμα πολύ σημαντικό ρεύμα είναι ο Νεοπλατωνισμός, του 

οποίου βασικό χαρακτηριστικό είναι η σωτηρία που αναζητά ο φιλόσοφος, κάτι που 

συμβαίνει με την επιστροφή του «στο ένα ανώτερο και μοναδικό, υπερούσιο εν-

Θεό». Αυτή η επιστροφή επιτυγχάνεται μέσω της μυστικής έκστασης (Τριαντάρη, 

2005: 251). Η σημαντικότερη διδασκαλία του Νεοπλατωνισμού είναι η διαίρεση της 

πραγματικότητας σε τέσσερα επίπεδα τα οποία είναι το εν, ο νους, η ψυχή και ο 

αισθητός κόσμος. Το καθένα από τα παραπάνω επίπεδα δημιουργήθηκε από το 

προηγούμενο μέσα από τη διαδικασία της απορροής, δηλαδή «από το πλεόνασμα της 

ουσίας του ενός δημιουργήθηκε ο νους κ.ο.κ.» (Τριαντάρη, 2005: 1327). 

Κάποια βασικά χαρακτηριστικά της νεοπλατωνικής φιλοσοφίας 

διατυπώνονται στις παρακάτω προτάσεις: 

1. Ο νεοπλατωνισμός διατήρησε από τον Πλάτωνα το αγαθόν ως την υπερβατική 

αρχή, τη θεωρία των ιδεών, την άποψη ότι η ψυχή και το σώμα είναι αντίθετα 

μεταξύ τους (Vegetti, 2003: 385). 

2. Το σύμπαν είναι ιεραρχικά δομημένο. Η πραγματικότητα είναι κατασκευασμένη 

από μία υπερβατική αρχή, το Εν ή Αγαθό. Από αυτό απορρέει το είναι. Από την 

απορροή του Ενός προκύπτουν κάποια επίπεδα. Αρχικά, προκύπτει το επίπεδο 

του Νου και των ιδεών. Από αυτό το τελευταίο προκύπτει «το επίπεδο της ζωής», 

δηλαδή «η ψυχή του κόσμου και οι ατομικές ψυχές». Στον αντίποδα, βρίσκεται ο 

υλικός-αισθητός κόσμος, ο οποίος σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί 

πραγματικός, αφού του λείπει το στοιχείο του είναι και του αγαθού. Στο επίπεδο 

αυτό, η προερχόμενη από το Εν απορροή εξαντλείται (Vegetii, 2003: 386). 

3. Σε όλα αυτά που είναι αληθινά, δεν υπάρχει το κακό, γιατί αυτά εκπηγάζουν από 

το θεϊκό Εν, το οποίο είναι καλό. Αντιθέτως, το κακό υπάρχει στον υλικό κόσμο, 

αφού στερείται του αγαθού (Vegetti, 2003: 386).  

4. Ο νεοπλατωνισμός ήρθε σε σύγκρουση με τον Χριστιανοσμό, επειδή ο 

Χριστιανικός Θεός έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από το αφηρημένο Εν, 

όπως ότι είναι προσωπικός, έχει βούληση και νόηση, αγάπη για τον καθένα και 

ότι είναι «φτιαγμένος καθ’ ομοίωσιν του ανθρώπου». Σε ένα άλλο σημείο που 

ήρθαν σε σύγκρουση είναι ότι οι Χριστιανοί πρεσβεύουν την ιδέα ότι όλοι οι 

άνθρωποι είναι δυνατόν να προσεγγίσουν τον Θεό δια της πίστης και της 

προσευχής και έτσι να σωθούν. Αντιθέτως, για τους νεοπλατωνικούς η 

προσέγγιση του θείου γίνεται μόνο με τη νόηση και άρα η σωτηρία τους 

επιτυγχάνεται μόνο με τη γνώση. Αυτό βέβαια αναφέρεται μόνο σε ένα είδος 
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ανθρώπων, αυτό των φιλοσόφων. Την παραπάνω πεποίθηση την βασίζουν στο 

γεγονός ότι ένας Θεός που είναι προσιτός σε όλους, και άρα χωρίς να είναι 

απαραίτητη η άσκηση της νόησης, είναι ένας Θεός «χυδαίος και ψεύτικος» 

(Vegetii, 2003: 387). Μέσα από αυτή τη σύγκριση, γίνεται φανερός ο 

χαρακτήρας και ο ρόλος του Θεού για τους ανθρώπους. 

5. Σύμφωνα με τον Vegetti (2003) υπάρχει «στενός παραλληλισμός μεταξύ 

μεταφυσικού και θεολογικού συστήματος   οι θεοί είναι ‘ονόματα’ και σύμβολα 

που υποδηλώνουν το πλήθος των φιλοσοφικών οντοτήτων που υπάρχουν στο 

μεταφυσικό σύμπαν του νεοπλατωνισμού   το σύμπαν αυτό αποτελεί, με τη σειρά 

του, έναν πελώριο ενοποιημένο Όλυμπο, όπου όλες οι θρησκείες βρίσκουν θέση 

και λογική δικαίωση» (Vegetti, 2003: 387-388).  

 

Ο σημαντικότερος εκπρόσωπος αυτού του φιλοσοφικού συστήματος είναι ο 

Πλωτίνος, ο οποίος κατατάσσεται στους φιλοσόφους του πανθεϊσμού, αφού 

«δεχόταν την ενότητα του ενός και του παντός, από το οποίο προέρχονται τα πάντα 

δι’ απορροής και επιστρέφουν πάλι σε αυτό». Ο Θεοδωρίδης (1982) επαληθεύει τις 

πανθεϊστικές αντιλήψεις του φιλοσόφου. Ωστόσο, ο Πλωτίνος εμφανίζει και 

πανενθεϊστικές αντιλήψεις (Σπανός, 1986:142-143). Αυτός, όπως ειπώθηκε 

παραπάνω, έκανε λόγο για την διάκριση της πραγματικότητας σε τέσσερα επίπεδα: 

εν-νους-ψυχή-αισθητός κόσμος (Τριαντάρη, 2005: 1327).  

Το Εν ή Αγαθόν είναι μια «απεριόριστη δημιουργική δύναμη, υπεραφθονία 

είναι και αγαθού». Αυτό το Εν είναι πλήρως αποστασιοποιημένο από τον κόσμο, 

αφού δεν τον νοεί ούτε τον αγαπά. Επίσης, «αφήνει να απορρεύσει το είναι από τον 

εαυτό του, γιατί έχει υπεραφθονία είναι, σύμφωνα με μια διαδικασία που είναι, 

ταυτόχρονα, εξολοκλήρου αυθόρμητη και απολύτως αναγκαία   και – καθώς την ίδια 

στιγμή εκπέμπεται και το Αγαθόν- ο κόσμος που προκύπτει είναι, στο μέτρο του 

επιπέδου κάθε όντος, ο καλύτερος δυνατός» (Vegetti, 2003: 389). Η Τριαντάρη 

(2005) συμφωνεί ότι η απορροή του ενός είναι μια φυσική αναγκαιότητα και όχι 

βουλητικό ενέργημα.  

Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζει ότι «η άχρονη ώθηση του ενός που εκχυλίζει 

προς τα έξω και προς τα κάτω… είναι μια αυτόματη και ακούσια παραγωγή στην 

οποία το ανώτερο παράγει το κατώτερο». Κάποια άλλα χαρακτηριστικά είναι ότι ο 

θεός είναι αφενός «φιλοσοφικός, αφού είναι μια απρόσωπη ύπαρξη και αφετέρου 

θρησκευτικός, επειδή είναι η «υπερβατική δύναμη που παράγει τα πάντα» 
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(Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Λεοντσίνη & Σακελλίου, 2015: 112) και τέλος, είναι 

απρόσωπος (Τριαντάρη, 2005: 351). 

 Το Εν είναι ανώτερο από όλα και υπερβατικό και είναι «πηγή κάθε όντος, 

χωρίς το ίδιο να είναι ον» (Vegetti, 2003: 388). Η Τριαντάρη (2005) αποδίδει στο Εν 

την έννοια Θεός του οποίου βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι είναι άπειρο, χωρίς 

σχήμα, χωρίς ενέργεια και χωρίς κάποιο σωματικό ή πνευματικό χαρακτηριστικό. 

Επίσης, είναι «απλό, έτερο και πρώτο, αγέννητη, μοναδική αρχή και αφεαυτής 

αυταρκεστάτη. Είναι προ και του νου και τον υπερβαίνει». Το ότι το Εν είναι θεός 

επιβεβαιώνουν και οι Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Λεοντσίνη και Σακελλίου (2015). 

Τέλος, είναι η αρχή για όλη την πραγματικότητα και όλα εξαρτώνται από αυτό 

(Τριαντάρη, 2005: 254). 

Η απορροή του Ενός οδηγεί στον νου, ο οποίος φέρει μέσα του τις ιδέες, «τις 

μορφές ατομικών και καθέκαστων όντων» (Τριαντάρη, 2005: 255). Ο νους 

αντιστοιχεί με τον κόσμο των ιδεών (Bogomolov, 1995: 533). Από την απορροή του 

νου προέρχεται η ψυχή η οποία είναι «ο λόγος και η ενέργεια του νου, όπως ο νους 

είναι ο λόγος και η ενέργεια του Ενός». Επιπροσθέτως, η ψυχή είναι ιδέα και αριθμός 

η οποία φέρει μέσα της ιδέες. Αυτή η ψυχή αναφέρεται στην ψυχή του κόσμου η 

οποία υπάρχει σε όλο το κοσμικό σύνολο και αποτελείται από μια ανώτερη και μια 

κατώτερη ψυχή. Η πρώτη είναι αδιαίρετη και βρίσκεται ενιαία παντού. Από αυτήν 

γεννιέται η ανθρώπινη ψυχή που και αυτή χωρίζεται σε ανώτερη και κατώτερη. Η 

δεύτερη είναι η φύσις που είναι συνδεδεμένη με το σώμα και σε αυτήν οφείλεται η 

δημιουργία των αισθητών όντων (Τριαντάρη, 2005: 257).   

Τέλος, σχετικά με τον αισθητό κόσμο, πρέπει να σημειωθεί ότι είναι 

διαιρετός, μεταβλητός και σε καμιά περίπτωση δεν είναι «η αληθινή πραγματικότητα 

της ουσίας» (Τριαντάρη, 2005: 258). Στόχος του ανθρώπου είναι η ένωση του 

ανθρώπου με το Εν το οποίο γίνεται με την κάθαρση της ψυχής (Τριαντάρη, 2005: 

259). Οι Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Λεοντσίνη και Σακελλίου (2015) αναφέρουν ότι 

στόχος του ανθρώπου είναι η ομοίωση με τον Θεό, κάτι που επιτυγχάνεται με την 

αρετή. Ο Μακράκης (1994) επισημαίνει ότι το γεγονός ότι ο Θεός είναι ακατάληπτος 

έχει ως αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί ο άνθρωπος αρνητικούς και όχι θετικούς 

ορισμούς για το Εν. Γι’ αυτό λοιπόν, το Εν ορίζεται ως το παν, αλλά και ως τίποτα 

«ουδέ εν».  

Τέλος, οι τρεις υποστάσεις εξομοιώνονται με τους αρχαίους θεούς: Το Εν 

εξομοιώνεται με τον ουρανό, ο νους με τον Κρόνο και η ψυχή με το Δία. «Η ψυχή 
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στέφεται προς την Αφροδίτη και το ανώτερο μέρος της αποκαλείται Ουράνια 

Αφροδίτη και το κατώτερο Γήινη Αφροδίτη» (Bogomolov, 1995: 534).  

Ένα τελευταίο ρεύμα που έκανε την εμφάνισή του αυτή την περίοδο είναι ο 

γνωστικισμός, το οποίο δεν είναι ακριβώς χριστιανική αίρεση για δύο λόγους. 

Πρώτον, επειδή αναπτύχθηκε πριν από τον Χριστιανισμό (Τριαντάρη, 2005: 335   

Vegetti, 2003: 363) και δεύτερον, επειδή υπήρχαν άνθρωποι που ενώ δεν ήταν 

χριστιανοί, παρόλα αυτά ήταν γνωστικιστές και άρα δεν είναι κάτι που αφορά άμεσα 

τον Χριστιανισμό (Τριαντάρη, 2005: 1293). Για τους γνωστικιστές ο κόσμος είναι 

κακός. Όμως, ο Θεός δεν είναι δυνατόν να έχει δημιουργήσει κάτι τέτοιο. Έτσι 

λοιπόν, μία κακή αρχή, η οποία ήρθε αντιμέτωπη με τη θεότητα, δημιούργησε όλο 

αυτό το κοσμικό σύστημα, το οποίο εξουσιάζει με τη βοήθεια διαβολικών οντοτήτων 

(Vegetti, 2003: 364). Η Τριαντάρη (2005) διευκρινίζει ότι το κακό προέκυψε από μια 

«κοσμική διαμάχη, στην οποία ο κακός Θεός της Παλαιάς Διαθήκης αντιπαρατέθηκε 

στο πλήρωμα του ουρανού».  

 Οι γνωστικιστές: 

1. πιστεύουν ότι «ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης είναι κακός» (Τριαντάρη, 2005: 

1294) 

2. θεωρούν ότι «ο καλός Θεός είναι ένα πνευματικό ον υπερβατικό που δεν έχει 

καμία σχέση με τον κόσμο» (Τριαντάρη, 2005: 1294) 

3. υποστηρίζουν ότι ο Θεός έστειλε έναν σωτήρα (Τριαντάρη, 2005: 1294) 

4. διατείνονται ότι η σωτηρία και η ένωση με τον Θεό γίνονται με την γνώση και 

όχι με την πίστη (Τριαντάρη, 2005: 1294) 

5. πρεσβεύουν ότι ο Χριστός ή αλλιώς ο λόγος εστάλη από τον Θεό για να μας 

σώσει (Τριαντάρη, 2005: 1294) 

6. πιστεύουν ότι ο Θεός βρίσκεται πολύ μακριά από τον κόσμο (Vegetii, 2003: 364) 

 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ 
 

Αυτή η φιλοσοφική περίοδος χωρίζεται σε δύο μέρη: στους Απολογητές του 

2
ου

 αιώνα μ.Χ. και στους Πατέρες από τον 3
ο
 έως τον 5

ο
 αιώνα μ.Χ. Βασικά 

χαρακτηριστικά αυτής της φιλοσοφίας και γενικά της θεολογίας είναι ότι ο Θεός έχει 

αποκαλυφθεί στους ανθρώπους και ότι αυτοί μπορούν να λυτρωθούν χάρη στον 

Χριστό (Τριαντάρη, 2005: 328). Για τους Πατέρες η αλήθεια έχει αποκαλυφθεί και 
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είναι ο Χριστιανικός Θεός και γι’ αυτόν τον λόγο δεν προσπαθούν να την 

ανακαλύψουν, όπως έκαναν οι φιλόσοφοι (Τριαντάρη, 2005: 330).  

Μία βασική διάκριση είναι ανάμεσα στις έννοιες κτιστός ή γεννητός και 

άκτιστος ή αγέννητος. Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στο αισθητό και το ορατό, 

ενώ η δεύτερη στο νοητό και αόρατο (Τριαντάρη, 2005: 329). Τέλος, αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι Πατέρες αξιοποίησαν τη φιλοσοφία για να διατυπώσουν τη θεολογία 

τους (Τριαντάρη, 2005: 327). Από τους πρώτους Απολογητές μέχρι και όλη την 

περίοδο του Βυζαντίου, πολλοί διανοητές και εκκλησιαστικοί συγγραφείς 

χρησιμοποίησαν τα δεδομένα της φιλοσοφίας, τα οποία «ενέδυαν με χριστιανικό 

περιεχόμενο» για την αντιμετώπιση των αιρετικών, αξιοποιώντας, με αυτόν τον 

τρόπο, τα ίδια «μεθοδολογικά και εννοιολογικά όπλα» με αυτούς (Τριαντάρη, 2005: 

400-401). 

Όλοι οι φιλόσοφοι που ακολουθούν, αφού είναι Χριστιανοί, αποδέχονται τον 

Χριστιανικό Θεό, ωστόσο καλό είναι να γίνει ένας πιο εκτενής λόγος για το τι 

υποστήριζαν σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα.  

 

1. Οι Απολογητές του 2ου μ.Χ. αιώνα 

 

Όσον αφορά το πρώτο μέρος, δηλαδή τους Απολογητές του 2
ου

 αιώνα, πρέπει 

να σημειωθεί ότι κάποιοι από αυτούς είναι οι εξής: ο Ιουστίνος, ο Αθηναγόρας, ο 

Αριστείδης Μαρκιανός, ο Τατιανός, ο Θεόφιλος Αντιοχείας, ο Ερμείας ο φιλόσοφος, 

ο Τερτυλλιανός, ο Ειρηναίος (αυτός ήταν ένας δυναμικός θεολόγος του 2
ου

 αιώνα 

μ.Χ.) και ο Μελίτων Σάρδεων.  

Πριν γίνει λόγος για τον κάθε απολογητή ξεχωριστά, πρέπει να ειπωθεί ότι η 

θεολογία τους αναφέρεται στην τρισυπόστατη μονάδα. Για τους απολογητές ο Λόγος 

είναι φύσει Θεός και «η θέληση, η συνεργεία, η γνώμη και η ενέργεια είναι μία με 

αυτή του Πατέρα». Ωστόσο, παρατηρούνται και διαφορές μεταξύ τους στη 

Χριστολογία, όπως για παράδειγμα στο θέμα της υποταγής του Λόγου, αν και δεν 

διευκρινίζεται πλήρως. Γι’ αυτόν τον λόγο, «δεν μπορούν να εκληφθούν ως πιστοί 

μάρτυρες του δόγματος της Εκκλησίας». Για το Άγιο Πνεύμα ο λόγος είναι 

περιστασιακός, επειδή εκείνη την εποχή το έργο των απολογητών εστιαζόταν αλλού. 
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Ωστόσο, το Άγιο Πνεύμα θεωρείται το τρίτο πρόσωπο της Τριάδος, στο οποίο 

«ανήκει η τιμή της θεότητος»
4
. 

Ο Ιουστίνος (2
ος

 αιώνας μ.Χ.) διατείνεται ότι ο Ιησούς Χριστός ως Λόγος, όχι 

μόνο υπήρχε αλλά και δραστηριοποιούνταν από πάντα και όχι μόνο κατά την 

ενανθρώπησή του (Τριαντάρη, 2005: 338). Ο Λόγος, ένας βασικός όρος της στωικής 

φιλοσοφίας, είναι αυτός που συνέχει τον κόσμο και εξασφαλίζει την αρμονία σε 

αυτόν. Αυτός ο Λόγος είναι ο Χριστός (Ζηζιούλας, 2008: 166-167). Ο ερχομός του 

Χριστού μας ελευθερώνει από τους ειδωλολατρικούς θεούς (Vegetti, 2003: 372).  

Τέλος, ο Ιουστίνος έχει γράψει πληθώρα επιστολών δηλώνοντας τη θεότητα 

του Ιησού Χριστού. Για παράδειγμα, στο διάλογο προς Τρύφωνα 34: 2 αναφέρει: «Ο 

Χριστός είναι εκείνος ο οποίος έχει κηρυχθεί βασιλεύς και ιερεύς και Θεός και 

Κύριος», ενώ στην Απολογία Α’ 6: 2 κάνει αναφορά στην Τριαδικότητα του Θεού: 

«Σεβόμεθα και προσκυνούμεν Εκείνον [τον Θεό και Πατέρα] και τον εξ αυτού 

προελθόντα Υιόν και τον διδάξαντα ημάς ταύτα… και το προφητικόν Πνεύμα, 

τιμώντες αυτούς με λόγον και αλήθειαν και διδάσκοντες περί αυτών δαψιλώς εις 

πάντα επιθυμούντα, όπως εδιδάχθημεν»
5
. Αναφέρεται στην πίστη της Εκκλησίας 

στον Τριαδικό Θεό και στην κοινωνία των προσώπων. Ωστόσο, παρατηρείται στον 

Ιουστίνο μια τάση υποταγής του Λόγου στον Πατέρα
6
. 

Ο Αθηναγόρας (τέλη 2
ου

 αιώνα μ.Χ.) κάνει λόγο για κάποια βασικά 

χαρακτηριστικά του Θεού, τα οποία είναι η υπερβατικότητα, η δημιουργία εκ του 

μηδενός, η μεταβολή του φθαρτού σε άφθαρτο και το ότι δίνει ζωή και ανάσταση 

(Τριαντάρη, 2005: 339). Στο έργο Πρεσβεία περί Χριστιανών 10 δηλώνει:  «…Όλα 

έγιναν υπ’ αυτού [του Υιού του Θεού] και δι’ αυτού, καθώς ο Πατήρ και ο Υιός είναι 

εν. Αφού δε ο Υιός είναι εις τον Πατέρα και ο Πατήρ εις τον Υιόν δια της ενότητος 

και δυνάμεως του Πνεύματος, ο Υιός του Θεού είναι νους και λόγος του Πατρός… 

Είναι το πρώτον γέννημα του Πατρός, όχι ως δημιουργούμενον (διότι ο Θεός, ων εξ 

αρχής νους αΐδιος, είχεν αυτός εντός εαυτού τον Λόγον, ων αϊδίως λογικός)… 

Εξάλλου λέγομεν ότι και αυτό το ενεργούν δια των εξαγγελλόντων προφητικώς άγιον 

Πνεύμα είναι απόρροια του Θεού, ότι απορρέει και επαναφέρεται ως ακτίς ηλίου. 

                                                 
4
 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 19/1/2017 από: 

http://users.sch.gr/aiasgr/Agiologia/Patrologia/Apologhtes.htm 
5
 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 27/8/2016 από: 

http://www.diakrisis.gr/articles.php?lng=gr&pg=83  
6
 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 19/1/2017 από: 

http://users.sch.gr/aiasgr/Agiologia/Patrologia/Apologhtes.htm 
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Ποίος λοιπόν δεν θα ηπόρει ακούων να καλούνται άθεοι εκείνοι οι οποίοι δέχονται 

Θεόν Πατέρα και Υιόν Θεόν και Πνεύμα Άγιον, δεικνύουν δε και την εν ενώσει 

δύναμιν αυτών και την εν τη τάξει διαίρεσιν;», ενώ στο Πρεσβεία περί Χριστιανών 24 

δηλώνει: «Διότι καθώς λέγομεν Θεόν και Υιόν τον Λόγον αυτού και Πνεύμα Άγιον, 

ενούμενα κατά την δύναμιν, τον Πατέρα, τον Υιόν, το Πνεύμα, διότι ο Υιός του 

Πατρός είναι νους, λόγος, σοφία και το Πνεύμα απόρροια ως φως από πυρ»
7
.                                                                          

Συμπληρωματικά, «θεολογεί πως ο Λόγος και το Πνεύμα, συνυπάρχουν στον 

αγέννητο Θεό και πως η ενέργεια είναι κοινή μεταξύ των προσώπων. Ο ίδιος μάλιστα 

φτάνει σε σημείο να διαχωρίζει και να προσδιορίζει τις σχέσεις μεταξύ των 

προσώπων, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά τους όρους ένωση και διαίρεση 

ταυτόχρονα, για να περιγράψει το φαινόμενο της τρισυποστάτου μοναδικής 

Θεότητος, χωρίς να υπεισέρχεται υποταγή». Επίσης, παρατηρείται η «τριαδολογική 

ερμηνεία της μονάδος», αλλά και η «ενότητα και αλληλοπεριχώρηση μεταξύ των 

τριών προσώπων». Τέλος, υποστήριζε ότι το Άγιο Πνεύμα απορρέει από τον Πατέρα 

που είναι και η αιτία της ύπαρξης, κάτι που είναι όμοιο με τη διδασκαλία του 4
ου

 

αιώνα περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος από τον Θεό
8
. 

Ο Αριστείδης Μαρκιανός για να εδραιώσει τη θεωρία του για τον Θεό, 

χρησιμοποιεί τον εβραϊκό μονοθεϊσμό, καθώς επίσης και τις φιλοσοφικές αντιλήψεις 

του Πλάτωνα και των Στωικών (Τριαντάρη, 2005: 340). Ο Τατιανός (περίπου το 120 

μ.Χ.) εξέφρασε την έντονη αντιπάθειά του προς τους φιλοσόφους, οι οποίοι 

αλληλοαναιρούνται και μισιούνται μεταξύ τους. Επομένως, οι χριστιανοί δεν πρέπει 

να πλανώνται από αυτούς (Τριαντάρη, 2005: 341). Υποστήριζε ότι «η Τριάδα 

προήλθε από μερισμό, διασώζοντας όμως την επαφή και κοινωνία με την πηγή, χωρίς 

να επέρχεται μείωση στην ουσία της Θεότητος»
9
.    

Επόμενος φιλόσοφος είναι ο Θεόφιλος Αντιοχείας (2
ος

 αιώνας μ.Χ. – 

183/188 μ.Χ.) που διετέλεσε επίσκοπος. Αυτός, αρχικά, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι 

οι φιλοσοφικές θεωρίες του κάθε φιλοσόφου είναι παρμένες από την Αγία Γραφή, 

αφού η συγγραφή της (της Παλαιάς Διαθήκης και όχι της Καινής) από τους Προφήτες 

                                                 
7
 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 27/8/2016 από: 

http://www.diakrisis.gr/articles.php?lng=gr&pg=83 
8
 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 19/1/2017 από:  

http://users.sch.gr/aiasgr/Agiologia/Patrologia/Apologhtes.htm 
9
 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 19/1/2017 από:  

http://users.sch.gr/aiasgr/Agiologia/Patrologia/Apologhtes.htm 
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είναι προγενέστερη των φιλοσόφων (Τριαντάρη, 2005: 342). Επίσης, αναφέρει ότι ο 

Πλάτωνας θεωρούσε ότι ο Θεός δεν δημιουργεί εκ του μη όντος τον κόσμο σε 

αντίθεση με τον Χριστιανισμό, που όχι μόνο κάνει λόγο για δημιουργία εκ του 

μηδενός, αλλά κάνει λόγο και για το ότι η δημιουργία είναι θέλημα του Θεού 

(Τριαντάρη, 2005: 342).  

Επιπροσθέτως, η Τριαντάρη (2005) επισημαίνει ότι ο εν λόγω φιλόσοφος 

ήταν ο πρώτος που ανέφερε τη λέξη Τριάς, η οποία αποτελείται από «το Θεό, το λόγο 

και τη σοφία». Ο Λόγος είναι ο «ενδιάθετος νους ή σύμβουλος του Θεού», είναι και ο 

ίδιος Θεός και πολλές φορές ταυτίζεται με τη Σοφία η οποία είναι η ψυχή του κόσμου 

(Τριαντάρη, 2005: 342). Στο έργο του Θεόφιλου «Προς Αυτόλυκον» γίνεται λόγος 

για την τριαδικότητα του Θεού (Ζηζιούλας, 2008: 170).  

Στο σημείο αυτό θα παρατεθούν αυτούσια κάποια σημεία του έργου του Προς 

Αυτόλυκον. Στους στίχους 2, 15 αυτού του έργου, ο Θεόφιλος αναφέρει τα εξής: «αι 

τρεις ημέραι προ των φωστήρων γεγονυΐαι τύποι εισίν της Τριάδος, τού Θεού και τού 

Λόγου αυτού και της Σοφίας αυτού», δηλαδή «οι τρεις ημέρες οι οποίες προηγήθηκαν 

των φωστήρων είναι τύπος της Τριάδος, του Θεού και του Λόγου Του και της Σοφίας 

Του». Στους στίχους 1, 7 υποστηρίζει: «ο θεραπεύων και ζωοποιών δια τού Λόγου 

και της Σοφίας. Ο Θεός δια τού Λόγου αυτού και της Σοφίας εποίησε τα πάντα · τω 

γαρ Λόγω αυτού εστερεώθησαν οι ουρανοί και τω Πνεύματι αυτού πάσα η δύναμις 

αυτών» (παράβαλε Ψαλμός 32:6). Σύμφωνα με το άρθρο, ο Χριστός Λόγος και η 

Σοφία, δηλαδή το Άγιο Πνεύμα υπήρχαν πριν από τη δημιουργία του σύμπαντος «και 

συνδέονται με τον Θεό με μια μοναδική και ανεπανάληπτη σχέση»
10

.  

Στη συνέχεια, στους στίχους 2, 10 υποστηρίζει τα εξής: «Έχων ουν ο Θεός τον 

εαυτού Λόγον ενδιάθετον εν τοις Ιδίοις σπλάγχνοις εγέννησεν αυτόν μετά της εαυτού 

Σοφίας εξερευξάμενος προ των όλων. Τούτον τον Λόγον έσχεν υπουργόν των υπ' 

αυτού γεγενημένων, και δι’ αυτού τα πάντα πεποίηκεν. Ούτος λέγεται αρχή, ότι άρχει 

και κυριεύει πάντων των δι’ αυτού δεδημιουργημένων. Ούτος ουν, ων πνεύμα Θεού 

και αρχή και σοφία και δύναμις Υψίστου, κατήρχετο εις τους προφήτας και δι’ αυτών 

ελάλει τα περί της ποιήσεως τού κόσμου και των λοιπών απάντων. Ου γαρ ήσαν οι 

                                                 
10

 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 16/8/2016 από: 

http://oodegr.co/oode/pateres1/prwtoxristianika/theof_antiox_trias_1.htm#_ftn7 

http://oodegr.co/oode/pateres1/prwtoxristianika/theof_antiox_trias_1.htm#_ftn7
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Προφήται ότε ο κόσμος εγίνετο, αλλά η Σοφία η εν αυτώ ούσα, η τού Θεού και ο 

Λόγος ο άγιος αυτού ο αεί συμπαρών αυτώ»
11

.  

Από το συγκεκριμένο εδάφιο φαίνεται ότι η λέξη «σοφία» χρησιμοποιείται 

αφενός «για να δηλωθή ο Λόγος ή γενικά η Σοφία τού Θεού» και αφετέρου για να 

δηλωθεί το Άγιο Πνεύμα. Η ταύτιση της Σοφίας με το Άγιο Πνεύμα είναι ξεκάθαρη 

και αποδεικνύεται ακράδαντα από το γεγονός ότι οι όροι Σοφία και Πνεύμα 

εναλλάσσονται για να αναφερθούν στο ίδιο πρόσωπο
12

.  

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η λέξη Σοφία, όπως λέχθηκε παραπάνω, 

χρησιμοποιείται και για τον Χριστό. Αυτό, όμως, δεν πρέπει να μας προκαλεί 

σύγχυση, επειδή εκείνη την περίοδο δεν είχε διαμορφωθεί η ορολογία της Θεολογίας, 

όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα που χρησιμοποιεί συγκεκριμένες λέξεις για κάθε 

πρόσωπο της Τριάδας. Άλλωστε, η Σοφία, όταν αναφέρεται στον Χριστό, 

παρουσιάζεται ως «γέννημα τού Θεού» (1, 3) και  «πρωτότοκος πάσης κτίσεως» (2, 

22). Έτσι, η σοφία ως Λόγος και η σοφία ως Πνεύμα γίνονται διακριτά. Από όλα τα 

παραπάνω συμπεραίνουμε ότι από τον 2
ο
 κιόλας αιώνα και όχι από τον 4

ο
, όπως 

θεωρούσαν οι αρειανιστές, η χριστιανική εκκλησία πίστευε στην Τριαδικότητα του 

Θεού
13

. 

Συμπερασματικά, ο Θεόφιλος «αναφέρεται στην τριαδικότητα του Θεού, ενώ 

είναι χαρακτηριστικό πως ο Λόγος και το Πνεύμα προϋπάρχουν της δημιουργίας και 

συνδέονται με τον Πατέρα Θεό, με μία μοναδική σχέση, αφού αποτελούν γέννημα 

του Θεού από τα σπλάχνα του»
14

. 

 Ο Ερμείας ο φιλόσοφος (2
ος 

- 3
ος

 αιώνας μ.Χ.) αντιτίθετο και αυτός στη 

φιλοσοφία για τους προαναφερθέντες λόγους «επαληθεύοντας το ρητό του 

αποστόλου Παύλου: «‘η σοφία του κόσμου τούτου μωρία παρά τω Θεώ’» 

(Τριαντάρη, 2005: 342-343). Τέλος, ο Τερτυλλιανός (150/160 – 225/240 μ.Χ.) 

αρνείται με κάθε τρόπο τη γεφύρωση Χριστιανισμού και φιλοσοφίας.  Ακολουθεί τον 

Μοντανισμό (που καταδικάστηκε ως αίρεση), ο οποίος διακήρυττε ότι η Δευτέρα 

                                                 
11

 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 16/8/2016 από: 

http://oodegr.co/oode/pateres1/prwtoxristianika/theof_antiox_trias_1.htm#_ftn7 
12
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παρουσία του Χριστού δεν είναι μακριά (Vegetti, 2003: 371). Ο Τερτυλλιανός ήταν 

υπέρμαχος της Τριαδικότητας του Θεού. Για παράδειγμα στο έργο του Περί της 

σάρκας του Χριστού ΣΤ 2 αναφέρει: «Εάν κάθε λόγος του Θεού στηρίζεται σε τρεις 

μάρτυρες (Δευτ. 19:15, Β’ Κορ. 13:1), τόσο περισσότερο θα στηρίζονται σ’ αυτούς 

τα δώρα του. Δυνάμει της βαπτισματικής ευλογίας θα έχουμε λοιπόν ως κριτές της 

πίστεως τα ίδια εκείνα πρόσωπα που μας εγγυώνται τη σωτηρία. Τα θεία πρόσωπα 

που είναι τρία, υπερεπαρκούν ώστε να βεβαιώσουν την ελπίδα μας. Επειδή δε τόσο η 

ομολογία της πίστεως όσο η εγγύηση της σωτηρίας τελούν υπό την εγγύηση των 

τριών θείων προσώπων, είναι προφανής ο λόγος για τον οποίον γίνεται κατ’ ανάγκην 

μνεία της Εκκλησίας. Τούτο γίνεται επειδή όπου είναι τα τρία θεία πρόσωπα, δηλ. ο 

Πατέρας, ο Υιός και το Άγιον Πνεύμα, εκεί είναι και η Εκκλησία, η οποία δεν είναι 

τίποτε άλλο από την εκ τριών τουλάχιστον προσώπων συναθροισμένη ομήγυρη 

(Ματθ. 18:20)»
15

.  

Ο Ειρηναίος (180 μ.Χ.), ο οποίος θεωρείται Πατέρας του 2
ου

 αιώνα 

(Ζηζιούλας, 2008: 187) και όχι ακριβώς Απολογητής, μας παρέχει κάποιες μαρτυρίες 

σχετικά με τη θεότητα του Ιησού Χριστού, καθώς και για την ένσαρκη ανάληψή του. 

Στο Έλεγχος κατά Ψευδωνύμου Γνώσεως -Βιβλίον Γ’ ΧΧΙ, 1 αναφέρει «Ο Θεός ουν 

άνθρωπος εγένετο και αυτός Κύριος έσωσεν ημάς» και στο Έλεγχος κατά 

Ψευδωνύμου Γνώσεως 10:1 γράφει «…και την ένσαρκον εις τους ουρανούς ανάληψιν 

του ηγαπημένου Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών… ίνα Χριστώ Ιησού τω Κυρίω 

ημών και Θεώ και Σωτήρι και βασιλεί, κατά την ευδοκίαν του Πατρός του αοράτου, 

παν γόνυ κάμψη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα 

εξομολογήσηται αυτώ». Στο σημείο αυτό είναι άξιο αναφοράς ότι η συγκεκριμένη 

μαρτυρία έχει παρόμοια φρασεολογία με το Σύμβολο της Πίστεως που διατυπώθηκε 

τον 4
ο
 αιώνα μ.Χ., κάτι που σημαίνει ότι το Σύμβολο της Πίστεως βασίστηκε πάνω 

στην προϋπάρχουσα θεολογία της Εκκλησίας
16

. Ο Μελίτων Σάρδεων υποστηρίζει 

ότι ο Χριστός είναι «φύσει Θεός» και κάνει και αυτός λόγο για τις σχέσεις μεταξύ 

των Θεϊκών προσώπων
17

. 
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2. Αλεξανδρινή Σχολή - Οι Πατέρες από τον 3ο έως τον 5ο αιώνα 

μ.Χ. 

 

 Η ίδρυση της Αλεξανδρινής Σχολής (τελευταίο τέταρτο 2
ου

 αιώνα), η οποία 

από το 213 μ.Χ. (δηλαδή τον 3
ο
 αιώνα) ανήκε στην Εκκλησία, είχε ως στόχο την 

εδραίωση της Ορθοδοξίας (Τριαντάρη, 2005: 346). Τον 3
ο
 αιώνα μ.Χ. παρατηρείται 

μια ανισοδύναμη σύνδεση ανάμεσα στην ελληνική φιλοσοφία και τον Χριστιανισμό, 

όπου η φιλοσοφία ανάλογα με τις ανάγκες της Ορθοδοξίας τροποποιείται για να 

εξυπηρετήσει τη διδασκαλία της. Η Ορθοδοξία, δηλαδή, χρησιμοποίησε τη 

φιλοσοφία για να στερεώσει το θεολογικό σύστημά της (Τριαντάρη, 2005: 346-347). 

Οι πατέρες της Εκκλησίας ανήκουν στο ρεύμα του θεϊσμού, σύμφωνα με το 

οποίο ο Θεός δημιούργησε από το μηδέν τον κόσμο και νοιάζεται για τα 

δημιουργήματά του (Σπανός, 1986: 145-146). Οι εκπρόσωποι αυτής της διδασκαλίας 

είναι: ο Κλήμης Αλεξανδρεύς, ο Ωριγένης, ο Άρειος, ο άγιος και Μέγας Βασίλειος, ο 

άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ή Ναζιανζηνός, ο άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης, ο  άγιος 

Διονύσιος Αρεοπαγίτης, ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κ.ά.  

Ο Κλήμης Αλεξανδρεύς (2
ος

 αιώνας μ.Χ.) ήταν πρεσβύτερος στην 

Αλεξάνδρεια και ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους εκείνης της εποχής 

(Τριαντάρη, 2005: 347). Για τον εν λόγω πατέρα και φιλόσοφο αυτός που 

αντιστρατεύεται τον Χριστιανισμό δεν είναι η πλατωνική ή η στωική φιλοσοφία, 

αλλά ο «ανορθολογισμός της γνωστικής αντι-κουλτούρας» (Vegetti, 2003: 373). 

Σύμφωνα με τον Vegetti (2003), ο Κλήμης Αλεξανδρέας δεν πίστευε στην εκ του μη 

όντος δημιουργία του κόσμου, αφού γι’ αυτόν ο Θεός μορφοποιεί την ύλη και δεν τη 

δημιουργεί. Τέλος, έκανε λόγο και για το κατεξοχήν όνομα του Θεού στην Παλαιά 

Διαθήκη, αναφέροντας ότι προφερόταν Ιαουέ (Σωτηρόπουλος, 1988: 19). Για τον 

Θεό πίστευε ότι είναι «πέρα από τον τόπο και το χρόνο και από την ποιότητα των 

όντων» (Τατάκης, 1977: 30). Επίσης, θεωρούσε ότι ο Πατέρας είναι ακατάληπτος και 

η βάση της ύπαρξής μας, χωρίς κάποια άλλη «λειτουργία». Όσον αφορά τον Υιό, ο 

φιλόσοφος τον παρουσίαζε ως «ενέργεια» και θέλημα του Πατέρα που έχει 

βοηθητικό ρόλο
18

. 
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 Η θεολογία του Ωριγένη (185-253/4 μ.Χ.) επηρεάστηκε από τον πλατωνικό 

στοχασμό, καθώς θεωρούσε ότι ο Θεός «είναι Εν και απλούν, εκτός χώρου, χρόνου, 

και ύλης    είναι απαθής άφθαρτος, αγέννητος και απροσδεής». Ωστόσο, μια διαφορά 

με τον Πλάτωνα είναι ότι ο Θεός για τον Ωριγένη είναι προσωπικός (Τριαντάρη, 

2005: 351). Ο Θεός γίνεται γνωστός με τον Λόγο που είναι ο Ιησούς Χριστός 

(Τριαντάρη, 2005: 351-352). Πιο συγκεκριμένα, θεωρούσε ότι αυτός ο Λόγος 

«μεσολαβεί ως αρχιερέας και μεσολαβητής, μεταξύ του Δημιουργού και των 

δημιουργημάτων του»
19

. Ο Ωριγένης συνέβαλε στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών 

για τους τριαδολογικούς και χριστολογικούς αγώνες που θα συμβούν την επόμενη 

περίοδο (Τριαντάρη, 2005: 353).  

Τη μεγάλη αγάπη του Θεού προς τους ανθρώπους έρχεται να την κάνει 

γνωστή ο Χριστός ο οποίος θα καταφέρει να σώσει τις ψυχές των ανθρώπων (Vegetti, 

2003: 376). Ο Ωριγένης αντιλήφθηκε την Τριάδα, αξιοποιώντας τη θεωρία της 

απορροής του Ενός. Αυτό τον οδήγησε στο να πιστέψει στην «αιώνια γέννηση του 

Υιού σε σχέση με τον Πατέρα που ‘αεί γεννά αυτόν’» (Μακράκης, 1994: 25). 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες απόψεις που είχε ο φιλόσοφος θεωρήθηκαν 

αιρετικές από την Εκκλησία (Vegetti, 2003: 376). Πιο συγκεκριμένα, ο Ωριγένης 

καταδικάστηκε από την Ε’ Οικουμενική Σύνοδο το 553 μ.Χ. ως αιρετικός. Μία 

αιρετική άποψη είναι αυτή που αναφέρεται στην αποκατάσταση των πάντων
20

.  

Ο Άρειος (περίπου 256-336 μ.Χ.) ήταν πρεσβύτερος στην Αλεξάνδρεια και 

δίδασκε ότι ο Χριστός δεν είναι Θεός και άρα, δεν έχει την ίδια ουσία με τον Πατέρα, 

δεν είναι δηλαδή ομοούσιος με Αυτόν (Καραχάλιας, Μπράτη, Πασσάκος & Φίλιας, 

2015: 53). Συνεπώς, αρνούμενος τη θεότητα του Ιησού Χριστού, υποστήριζε την 

κτιστότητα Του, δηλαδή ότι είναι δημιούργημα του Θεού. Ο Αρειανισμός, όπως 

ονομάστηκε αυτή η αίρεση, βασίστηκε στον αυστηρό, ιουδαϊκό μονοθεϊσμό 

(Τριαντάρη, 2005: 331, 354). Ο Άρειος υποστήριζε ότι αν ο Λόγος, που είναι ο Υιός, 

προέρχεται από τον Πατέρα πρέπει κάποια στιγμή να έχει γεννηθεί και άρα, είναι 

δημιούργημα με μεταβλητή φύση (Τριαντάρη, 2005: 331).  
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Για τον Άρειο ο Θεός είναι ένας, απόλυτα υπερβατικός, ακίνητος και 

απρόσωπος. Σύμφωνα με τον ίδιο, αν ο Χριστός είναι Θεός, τότε αυτό συνεπάγεται 

«δυο αγέννητες αρχές ή δυο αρχές χωρίς αρχή», κάτι το οποίο είναι άτοπο. Ο Θεός, 

εφόσον είναι υπερβατικός, δεν δημιούργησε άμεσα τον κόσμο   ο Ιησούς Χριστός 

είναι αυτός που συνέβαλε στη δημιουργία των άλλων όντων (Τριαντάρη, 2005: 354). 

Ο Αρειανισμός καταδικάστηκε από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο το 325 μ.Χ. στη 

Νίκαια. Βασικός εκπρόσωπος ήταν ο άγιος Αθανάσιος ο οποίος υποστήριξε μέχρι το 

τέλος της ζωής του ότι ο Χριστός είναι Θεός, ομοούσιος με τον Πατέρα και ένα από 

τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας (Καραχάλιας, Μπράτη, Πασσάκος & Φίλιας, 

2015: 53). Από τον Αρειανισμό προήλθαν και διάφορες άλλες τάσεις   οι 

παλαιοαρειανοί οι οποίοι τόνιζαν ότι ο Χριστός είναι κτίσμα, οι ημιαρειανοί οι οποίοι 

έδιναν έμφαση στην υποταγή του Υιού, οι μέσοι αρειανοί-ομοιανοί που πίστευαν ότι 

ο Χριστός είναι όμοιος με τον Πατέρα όσον αφορά την ουσία και τη βούληση, και οι 

ανόμοιοι, με σημαντικό εκπρόσωπο τον Ευνόμιο, που θεωρούσαν ότι η ουσία του 

Θεού είναι ταυτόσημη με την αγεννησία του (Τριαντάρη, 2005: 355). 

Ο άγιος ή Μέγας Βασίλειος (330-378/9 μ.Χ.) ήταν επίσκοπος Καισαρείας 

(Vegetti, 2003: 417) και ένας από τους σημαντικότερους πατέρες της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας. Ο Μέγας Βασίλειος εναντιώθηκε στον Ευνόμιο που πίστευε ότι ο 

άνθρωπος είναι ικανός να έχει ολοκληρωμένη γνώση της θείας ουσίας. Αντιθέτως, ο 

Μέγας Βασίλειος τόνισε ότι η θεία ουσία είναι ακατάληπτη για τον άνθρωπο 

(Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 12    Τριαντάρη, 2005: 357). Όσον αφορά την 

τριαδικότητα του Θεού, υποστήριζε ότι ο Θεός έχει τρεις υποστάσεις, αλλά η ουσία 

αυτών των τριών υποστάσεων είναι μία (Τριαντάρη, 2005: 358). Σημαντική, επίσης, 

άποψη του συγκεκριμένου πατέρα είναι ότι «ο Θεός είναι απόλυτα ωραίος και είναι η 

πηγή κάθε ωραιότητας» (Τριαντάρη, 2005: 361). 

Σημαντική ήταν η συμβολή του αγίου Βασιλείου κατά της αίρεσης του 

Αρειανισμού που υποστήριζε ότι ο Χριστός είναι δημιούργημα του Θεού
21

. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Μέγας Βασίλειος ήρθε αντιμέτωπος με το κράτος το οποίο ήταν 

υπέρ του Αρειανισμού (Καραχάλιας, Μπράτη, Πασσάκος & Φίλιας, 2015: 62). 

Γενικότερα, ο Μέγας Βασίλειος έκανε λόγο περί της τριαδικότητας του Θεού. «Ο 

Υιός υπάρχει στον Πατέρα κι ο Πατέρας στον Υιό, αφού κι αυτός είναι όπως εκείνος 

                                                 
21
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κι εκείνος όπως ακριβώς αυτός. Κι έτσι, είναι ένα οι δύο». Έτσι, Υιός και Πατέρας 

έχουν μία ουσία. Σχετικά με το Άγιο Πνεύμα, τονίζει ότι είναι το τρίτο πρόσωπο της 

Αγίας Τριάδος και επικαλείται τα εδάφια 12: 31-32 από το ευαγγέλιο του Ματθαίου, 

για να τονίσει την σημαντικότητά Του. Τα συγκεκριμένα χωρία αναφέρουν ότι κάθε 

αμαρτία θα συγχωρηθεί στους ανθρώπους (ακόμα και η κακολογία για τον Υιό)    

ωστόσο αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του Αγίου Πνεύματος. Η βλασφημία κατά 

του Αγίου Πνεύματος, δε θα συγχωρηθεί ποτέ. Αυτό το πράγμα δείχνει τη θεότητα 

του Αγίου Πνεύματος
22
. Επίσης, ο Μέγας Βασίλειος περιγράφει το Άγιο Πνέυμα ως 

«ομότιμον» «ομόδοξον» «συμπροσκυνούμενον» και «συνδοξαζόμενον» 

(Κακαλέτρης, 1990: 51). 

Τέλος, ο μέγας Βασίλειος τόνιζε την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, 

αναφέροντας ότι, όπως ο Θεός δείχνει την αγάπη του στα δημιουργήματά Του, έτσι 

και οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν το ίδιο για τους συνανθρώπους τους (Καραχάλιας, 

Μπράτη, Πασσάκος & Φίλιας, 2015: 62). 

Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος ή Ναζιανζηνός (329-390 μ.Χ.) ήταν και 

αυτός με τη σειρά του μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της Ορθοδοξίας. 

Αυτός ο πατέρας διετέλεσε αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως και Πρόεδρος της 

B’ Οικουμενικής Συνόδου. Αυτός και άλλοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας συνέβαλαν 

στην ολοκλήρωση του Συμβόλου της Πίστεως που το είχε ξεκινήσει η Α’ 

Οικουμενική Σύνοδος
23

.  

Για τον Γρηγόριο τον Θεολόγο οι αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού 

έγκεινται, αφενός στη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου και αφετέρου στην 

τάξη και την αρμονία που υπάρχει στο σύμπαν. Είναι αδύνατον να τα αποδώσουμε 

όλα αυτά στη δύναμη της τύχης. Η τύχη δεν μπορεί να δημιουργήσει, να ρυθμίσει και 

να διατηρήσει όλα όσα υπάρχουν γύρω μας (Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 7).  

Βασικό χαρακτηριστικό του Θεού είναι αυτό της αυθυπαρξίας, ότι δηλαδή 

υπάρχει από πάντα και άρα, δεν τον δημιούργησε κάποιος άλλος. Αυτό φαίνεται και 

από το γεγονός ότι ο Θεός αποκαλύπτεται στον Μωυσή με το όνομα «ο Υπάρχων», 

(Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 8). Σύμφωνα με την Τριαντάρη (2005), άλλα 

χαρακτηριστικά του Θεού για τον Γρηγόριο τον Θεολόγο είναι ότι είναι 
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ακατάληπτος, έξω από τον χρόνο, μεγαλοπρεπής, αδιαίρετος και αιώνιος, όπως 

σημειώθηκε παραπάνω. Τέλος, ο εν λόγω πατέρας θεωρούσε τον Θεό ως την απόλυτη 

υπερβατική αρχή. Ο Κακαλέτρης (1990) επισημαίνει ότι ο Γρηγόριος δήλωνε με 

έμφαση ότι ο Θεός είναι ακατάληπτος, ωστόσο αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να 

έχουμε μια μικρή γνώση για Αυτόν. Μέσα από τις ενέργειές Του, ο Θεός μας βοηθά 

να τον γνωρίσουμε έστω και ελάχιστα. 

Όσον αφορά την τριαδικότητα του Θεού, ο Γρηγόριος όχι μόνο ήταν 

υπέρμαχος της τριαδικής υπόστασής Του (Κακαλέτρης, 1990: 39   Τριαντάρη, 2005: 

366), αλλά ήταν και από τους πατέρες που ασχολήθηκαν πολύ διεξοδικά «με το 

μυστήριο της αγίας Τριάδος» (Κακαλέτρης, 1990: 39). Το αίτιο για την άρνηση της 

τριαδικής υπόστασης του Θεού αποτελεί η μη διάκριση ουσίας και υποστάσεων, κάτι 

το οποίο είναι αποτέλεσμα κυρίως του νεοπλατωνισμού, «εφόσον το Εν δεν μπορεί 

να περιλαμβάνει τρία πράγματα, τρεις ουσίες» (Κακαλέτρης, 1990: 46). Ο Πατέρας, ο 

Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι «ισότιμα, ομότιμα, άναρχα ως προς το χρόνο, αλλά όχι 

ως προς την αιτία», αφού αιτία είναι ο Πατήρ (Κακαλέτρης, 1990: 47).  

Κοινό χαρακτηριστικό της Τριάδος είναι η Θεότητα, ενώ το κάθε πρόσωπο 

έχει διαφορετικό υποστατικό ιδίωμα: η αγεννησία για τον Πατέρα, η γέννηση για τον 

Υιό και η εκπόρευση για το Άγιο Πνεύμα. Όμως, τα παραπάνω ιδιώματα σε καμιά 

περίπτωση δεν αποτελούν την ουσία του Θεού, αλλά τη σχέση που έχουν αυτά τα 

τρία πρόσωπα (Κακαλέτρης, 1990: 48). Ο Γρηγόριος εναντιώνεται σε όσους δε 

δέχονται το Άγιο Πνεύμα ως Θεό, λέγοντας ότι Αυτό είναι διαφορετικό πρόσωπο-

υπόσταση από τα άλλα δύο, χωρίς όμως να είναι κατώτερό τους (Κακαλέτρης, 1990: 

53). Τέλος, το Άγιο Πνεύμα ως Θεός συμβάλλει στο να τελειοποιηθούμε και να 

φτάσουμε στη θέωση. Αν δεν είναι Θεός, τότε δεν μπορούμε να επιτύχουμε τα 

προαναφερθέντα (Κακαλέτρης, 1990: 54).    

Αφού ολοκληρώθηκε η ενότητα για την Τριαδολογία και για το Άγιο Πνεύμα, 

τώρα θα γίνει λόγος για τον Χριστό. Ο Υιός είναι Θεός προαιώνιος και ομοούσιος με 

τον Πατέρα και έχει δύο φύσεις, τη θεία και την ανθρώπινη    και οι δύο φύσεις είναι 

ενωμένες στο πρόσωπό Του (Σταυρόπουλος, 1990: 70). Επομένως, ο Χριστός είναι 

τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και έγινε άνθρωπος, έτσι ώστε να σωθούμε από 

την αμαρτία (Σταυρόπουλος, 1990: 70).   

Ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης (335-394 μ.Χ.) ήταν επίσκοπος Νύσσης 

(Τριαντάρη, 2005: 368). Ο άγιος κάνει αποδεκτές τις φιλοσοφικές γνώσεις που 

ταιριάζουν στο χριστιανικό φρόνημά του, ενώ απορρίπτει όσες δεν αρμόζουν στις 
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θεολογικές του απόψεις (Τριαντάρη, 2005: 369, 373). Όπως έχει σημειωθεί, οι 

πατέρες χρησιμοποίησαν τη φιλοσοφία για την διατύπωση της διδασκαλίας του 

Χριστιανισμού   αυτό ισχύει και στην περίπτωση του αγίου Γρηγορίου ο οποίος 

προσπαθεί «να παρουσιάσει τα χριστιανικά δόγματα με την αρωγή της φιλοσοφίας», 

παρά το γεγονός ότι έχει αρνητική στάση προς αυτήν (Τριαντάρη, 2005: 373).  

Ο άγιος Γρηγόριος συμμετείχε στη Σύνοδο της Αντιόχειας το 379 μ.Χ. για να 

αντιμετωπίσει την αίρεση του Απολλινάριου ο οποίος υποστήριζε ότι ο Χριστός 

έλαβε μόνο σάρκα και όχι σάρκα και ψυχή. Επίσης, σημαντική συμβολή είχε και στη 

Β’ Οικουμενική Σύνοδο Κωνσταντινουπόλεως το 381 μ.Χ., όπου αντιμετώπισε τους 

πνευματομάχους του Μακεδονίου. Τόσο σημαντικό ρόλο είχε, ώστε ονομάστηκε 

«Πατήρ Πατέρων και Νυσσαέων Φωστήρ». Ο Μέγας Θεοδόσιος τον αποκάλεσε 

στύλο της Ορθοδοξίας.
24

 Από όλη τη δράση του αγίου καταλαβαίνουμε το πόσο 

σημαντική φυσιογνωμία υπήρξε για την υπεράσπιση και εδραίωση τόσο της 

τριαδικής υπόστασης του Θεού όσο και της Ορθοδοξίας γενικότερα. 

Η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη και άρα, η όποια ορολογία για την 

έκφρασή της αποτελεί ειδωλολατρία. Ο Γρηγόριος σχετικά με τον Θεό, αποδέχεται 

την τριαδική του υπόσταση, όπως κάνει ο Μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο 

Ναζιανζηνός. Ο Χριστός είναι και τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, δηλαδή 

υπάρχει ένωση των δύο φύσεων του Χριστού. Όσον αφορά τη δημιουργία: «ο 

Γρηγόριος διακρίνει τα εξής: 1) ο Θεός δημιούργησε το πρωτόγονο χάος, όπου 

υπήρξαν όλα τα στοιχεία και οι δυνάμεις του σύμπαντος σε μία καθαρή μορφή, 2) η 

δημιουργία του κόσμου μέσα στην Εξαήμερο έγινε ως αποτέλεσμα μηχανικής 

εξέλιξης των μορίων του χάους, που είχαν διαφορετικό βάρος και πυκνότητα»
25

. 

Ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης, που αναφέρεται στις Πράξεις των Αποστόλων 

(Πράξεις 17:34), είναι ο πρώτος χριστιανός που βαφτίστηκε στην Αθήνα και είναι 

άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης (500 μ. Χ.) για τον οποίο 

θα γίνει λόγος, πήρε το όνομά του από τον προαναφερθέντα Διονύσιο (Τριαντάρη, 

2005: 374). Αυτό που είναι σημαντικό να ειπωθεί είναι ότι παρόλο που χρησιμοποιεί 

τη νεοπλατωνική φιλοσοφία, δεν αποδέχεται όλες τις αρχές της, κάτι που 

                                                 
24

 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 9/8/2016 από: 

http://www.saint.gr/1109/saint.aspx 

25
 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 9/8/2016 από: 

http://asiaminor.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=4045 

http://www.saint.gr/1109/saint.aspx
http://asiaminor.ehw.gr/Forms/fLemmaBody.aspx?lemmaid=4045
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αποδεικνύεται από τις διαφορές που έχουν (Τριαντάρη, 2005: 376-378). Ο φιλόσοφος 

το κάνει αυτό για να εξηγήσει τη χριστιανική θρησκεία και να «κλονίσει» τη 

νεοπλατωνική φιλοσοφία (Τριαντάρη, 2005: 378).  

Για τον Διονύσιο «η μετοχή του ανθρώπου στο θείο κάλλος είναι δώρο του 

Θεού» και όχι κάτι το έμφυτο (Τριαντάρη, 2005: 376). Σύμφωνα με την Τριαντάρη 

(2005), «όλα βρίσκονται σε συνάρτηση με το Θεό, ο οποίος ανήκει σε άλλη 

οντολογική τάξη από αυτή της ιεραρχίας και δε δύναται να θεωρηθεί, όπως στους 

νεοπλατωνικούς, ως η ύπατη αρχή στην οντολογική κλίμακα των υποστάσεων της 

πραγματικότητας». Στο έργο του γίνεται αντιληπτή μια εξωτερική και μια εσωτερική 

τριαδική δομή. Η εξωτερική αναφέρεται στη σύνδεση του κάθε έργου με κάθε ένα 

πρόσωπο της Αγίας Τριάδας και η εσωτερική αναφέρεται στην διαίρεση της 

πραγματικότητας σε εν-νους-ψυχή (Τριαντάρη, 2005: 376-377).  

Βασικά χαρακτηριστικά του Θεού είναι η αγαθότητα, η αγάπη και η 

καλοσύνη, τα οποία γίνονται κατανοητά από την ωραιότητα του νοητού και αισθητού 

κόσμου (Τριαντάρη, 2005: 379). Άλλα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι είναι 

αρχίθεος, υπέρθεος και αμέριστος, παρά το γεγονός ότι δίνει το είναι του στα όντα 

(Τριαντάρη, 2005: 380). Επίσης, ο Θεός είναι «υποκείμενο και αντικείμενο αγάπης, 

ενώ στο νεοπλατωνισμό ο Θεός δεν είναι υποκείμενο αγάπης αλλά αντικείμενο 

έρωτα». Επιπροσθέτως, ο Θεός είναι το εν, δηλαδή η «ενοποιητική δύναμη και 

ταυτόχρονα ο δημιουργός του σύμπαντος» (Τριαντάρη, 2005: 380). Τέλος, το κακό 

έχει την αιτία του στο ανθρώπινο αυτεξούσιο και αυτοπροαίρετο (Τριαντάρη, 2005: 

382). 

Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος (347-407 μ.Χ.) ήταν αρχιεπίσκοπος 

Κωνσταντινουπόλεως και είναι και αυτός ένας από τους σημαντικότερους πατέρες 

της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Γιορτάζεται και από την Ορθόδοξη και από την 

Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία
26

. Ο άγιος πίστευε στην Τριαδικότητα του Θεού, όπως 

ακριβώς πιστεύει και η Ορθόδοξη Εκκλησία, κάτι το οποίο φαίνεται και από το 

βιβλίο με τη θεία λειτουργία που έχει γράψει και χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα 

από την Εκκλησία. Κάποιες εκφράσεις από τη θεία λειτουργία που έχει γράψει και 

που δείχνουν την πίστη στην Τριαδικότητα είναι οι εξής (τα παρακάτω αποτελούν την 

μετάφραση του αρχαίου κειμένου):  

                                                 
26

 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 17/8/2016 από: 

https://www.sansimera.gr/biographies/783  

https://www.sansimera.gr/biographies/783
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1. «Δόξα στον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα» (σελ. 15) 

2. Για τον Χριστό λέει: «… χωρίς να πάψεις να είσαι Θεός, που ως άνθρωπος 

σταυρώθηκες και νίκησες το θάνατο, που είσαι ο ένας της αγίας Τριάδας και 

δοξάζεσαι μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα» (σελ. 15) 

3. «… και ψάλλομε στη ζωοποιό Τριάδα τον τρισάγιο ύμνο» (σελ. 39) 

4. «Γιατί είναι αγιασμένο και δοξασμένο το ολοτίμητο και μεγαλόπρεπο όνομά σου, 

του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος…» (σελ. 45) (Οι 

συγκεκριμένες σελίδες είναι από το βιβλίο της θείας λειτουργίας του αγίου 

Ιωάννη του Χρυσοστόμου που μεταφράστηκε από τον Μητροπολίτη Σερβίων και 

Κοζάνης Διονύσιο και είναι έκδοση της Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας 

της Ελλάδος). 

 

Τέλος, ο άγιος Ιωάννης θεωρούσε ότι δεν πρέπει να περιεργαζόμαστε την 

ουσία του Θεού, εφόσον το μόνο που ξέρουμε είναι ότι Αυτός είναι αληθινός και 

υπάρχει (Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 6). Τον Θεό τον γνωρίζουμε είτε μέσω της 

κτίσης, αφού αυτός είναι που βρίσκεται πίσω από όλα είτε μέσω της συνείδησης 

(Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 12). 

Ολοκληρώνοντας την ενότητα με τους πατέρες, αξίζει να σημειωθεί ότι ο 

Χριστιανισμός αξιοποίησε την φιλοσοφία για να αναπτύξει και να διατυπώσει την 

θεολογία του, έχοντας δανειστεί όρους και έννοιες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τους 

έχει υιοθετήσει άκριτα (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 208   

Καραχάλιας, Μπράτη, Πασσάκος & Φίλιας, 2015: 50). Αυτό αποδεικνύεται από το 

ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ Χριστιανισμού και Ελληνισμού. Αυτές οι 

διαφορές είναι οι παρακάτω: 

1.         Βασικό στοιχείο της χριστιανικής πίστης είναι η τριαδικότητα του Θεού, η 

πεποίθηση, δηλαδή, ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά με τρεις υποστάσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, είναι ένας όσον αφορά την ουσία ή τη φύση και τριαδικός όσον 

αφορά τις υποστάσεις ή τα πρόσωπα (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 

2011: 41). Στο βιβλίο Ιστορία της Ορθοδοξίας – Από την εδραίωση μέχρι τη 

διαίρεση (313-1054), σελ. 233-235 αναφέρονται τα εξής: «Η δυσκολία των νέων 

μελών της Εκκλησίας, τα οποία προέρχονταν είτε από τη Συναγωγή είτε από τα 

έθνη μπορεί να συνοψιστεί στην κατανόηση της πίστης στον τριαδικό Θεό. Οι 

από τον ιουδαϊσμό προερχόμενοι χριστιανοί δεν μπορούσαν καταρχάς να 

συμβιβάσουν μια πίστη στον ένα Κύριο του μωσαϊκού δεκάλογου, που τον 
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ταύτιζαν με τον Θεό Πατέρα, με την πίστη στον Χριστό, Υιό και αΐδιο Λόγο του 

Θεού Πατρός, ισότιμο με τον Θεό Πατέρα. Μια τέτοια πίστη τους δημιουργούσε 

την υποψία ότι υπέπιπταν στο αμάρτημα της διθεΐας, πολύ δε περισσότερο εάν 

ετίθετο σε συναρίθμηση και το Άγιο Πνεύμα, θα ήταν προ των θυρών η 

πολυθεΐα. Από την άλλη, η διάκριση προς τον ελληνικό κόσμο είχε τα εξής 

προσκόμματα: Στο επίπεδο της τριαδικότητας του Θεού για τον ελληνικό κόσμο 

δεν θα μπορούσε να είναι αποδεκτή η ισοτιμία των τριών υποστάσεων του Θεού, 

γιατί το αρχαιοελληνικό κοσμοείδωλο καθ’ όλες τις εκδοχές του ήταν 

ιεραρχημένο σ’ ένα πυραμιδοειδές σχήμα, που ευνοούσε το σχήμα της υποταγής 

από τα κάτω προς τα άνω, αλλά και από τα άνω προς τα κάτω. Πολύ εύκολα 

μπορούσαν να γίνουν αναγωγές στις νεοπλατωνικές τριάδες, οπότε η ισοτιμία 

των υποστάσεων δεν μπορούσε να ισχύσει λογικά». Όπως αναφέρει και ο 

Κακαλέτρης (1990), η τριαδική υπόσταση του Θεού δε μπορούσε να γίνει 

αποδεκτή λόγω της μη διάκρισης ουσίας και υποστάσεων, κάτι που ήταν 

απόρροια του νεοπλατωνικού στοχασμού (δες την ενότητα με τον άγιο Γρηγόριο 

τον Θεολόγο). Ο Γεωργαλάς (2000), ωστόσο, αναφέρει ότι η τριαδικότητα του 

Θεού έχει νεοπλατωνική προέλευση. Μεγάλη σημασία δινόταν από τους 

αρχαίους Έλληνες στον αριθμό τρία. Η τριαδική αντίληψη συναντάται και στους 

Αιγυπτίους, (Όσιρις, Ίσις, Ώρος), στους Βαβυλωνίους (Ανού, Μπελ, Σα), στους 

Ινδούς (Βράχμα, Βισνού, Σίβα) και στους Πέρσες (Ωρομάσδης, Αριμάν, 

Ακαράνα). Έτσι, η χριστιανική έννοια του Θεού έχει επιρροές από τα παραπάνω. 

(Γεωργαλάς, 2000: 90-91) (συμπληρωματικά δες και τον αριθμό 22). 

2.         Για τον Χριστιανισμό ο κόσμος σε καμιά περίπτωση δεν είναι αιώνιος, 

καθώς έχει αρχή και τέλος και είναι δημιούργημα του Θεού, ενώ για τον 

Ελληνισμό, ο κόσμος υπάρχει αέναα και πολλές φορές ταυτίζεται με τον ίδιο τον 

Θεό (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 207      Καραχάλιας, 

Μπράτη, Πασσάκος & Φίλιας, 2015: 50). Ο Θεοδωρίδης (1982) επιβεβαιώνει την 

αυθυπαρξία του σύμπαντος από μέρους της φιλοσοφίας και την αρχή και το 

τέλος του από μέρους του Χριστιανισμού. Επίσης, ο Θεοδωρίδης (1982) 

προσθέτει ότι για τους Αρχαίους δεν υπάρχει απόλυτος χωρισμός θεού και 

κόσμου, όπως συμβαίνει στο Χριστιανισμό. Ο θεός για τους Έλληνες είναι αυτός 

που ρυθμίζει τα πάντα και τα βάζει σε τάξη και άρα, είναι η «ανώτατη λογική 

αρχή». 
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3.         Ο Χριστιανικός Θεός νοιάζεται και ενδιαφέρεται για τα δημιουργήματά 

Του, ενώ στον Ελληνισμό δεν ισχύει κάτι τέτοιο (Δρίτσας, Μόσχος & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 207). Μεγαλύτερη απόδειξη για το ότι ο Θεός 

νοιάζεται για εμάς είναι ο ερχομός του Υιού Του στη γη (Καραχάλιας, Μπράτη, 

Πασσάκος & Φίλιας, 2015: 50). Στον ελληνικό κόσμο, «η έννοια του 

προσωπικού θεού μένει κάπως ακαθόριστη» (Θεοδωρίδης, 1982: 348). 

4.         Στον Ελληνισμό συναντάται το ρεύμα του πολυθεϊσμού, της «μονοθεϊστικής 

παράδοσης των φιλοσόφων» και των μυστηριακών θρησκευμάτων. Το πρώτο 

αναφέρεται στην πίστη σε πολλούς θεούς, το δεύτερο στην αντίληψη των 

φιλοσόφων ότι ο θεός είναι «μέρος του αιώνιου κόσμου», ενώ το τρίτο στην 

τάση των ανθρώπων να ταυτιστούν με διάφορους θεούς π.χ. με τον Διόνυσο στα 

διονυσιακά μυστήρια. Τέλος, οι σχέσεις θείου και κόσμου διέπονται από την 

Ειμαρμένη που είναι ο «ανώτερος κοσμικός νόμος» (Δρίτσας, Μόσχος & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 205). Αντιθέτως, ο Θεός για τους χριστιανούς είναι 

ένας στην ουσία, αλλά με τρεις υποστάσεις (Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 14), 

συγκεκριμένος και όχι κάτι γενικό και αόριστο (Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 

15) και, τέλος, προσωπικός και όχι απρόσωπος, όπως της ελληνικής φιλοσοφίας 

(Καραχάλιας, Μπράτη, Πασσάκος & Φίλιας, 2015: 50). Όσον αφορά την 

παρέμβασή Του, αυτή δεν έχει να κάνει με καμιά αναγκαιότητα (Ειμαρμένη) 

(Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 207). 

5.         Στον Χριστιανισμό το σώμα δεν είναι κάτι το κακό, η ψυχή δεν είναι 

φυλακισμένη σε αυτό και η σωτηρία έχει σχέση και με το σώμα, αφού θα 

αναστηθούμε. Αντιθέτως, η φιλοσοφία πρεσβεύει ότι η ύλη σχετίζεται με το 

κακό και το σώμα είναι, όπως υποστήριζε ο Πλάτωνας, η φυλακή της ψυχής μας 

(Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 205, 207   Καραχάλιας, 

Μπράτη, Πασσάκος & Φίλιας, 2015: 51). 

6.         Για τον Χριστιανισμό η ιστορία είναι ευθύγραμμη και ό, τι γίνεται είναι 

μοναδικό και δεν επαναλαμβάνεται, ενώ για τους Έλληνες, η ιστορία είναι 

κυκλική, επαναλαμβανόμενη και καθορίζεται από τη φύση ή την τύχη. (Δρίτσας, 

Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 207). Επίσης, για τον Χριστιανισμό και 

ο άνθρωπος είναι μια ανεπανάληπτη προσωπικότητα (Καραχάλιας, Μπράτη, 

Πασσάκος & Φίλιας, 2015: 50). 
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7.         Η πολιτεία για τον Ελληνισμό είναι ανθρωποκεντρική σε αντίθεση με τον 

Χριστιανισμό που είναι θεανθρωποκεντρική (Δρίτσας, Μόσχος & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 207). 

8.         Ο Ελληνισμός ακολουθεί μια εγκόσμια πορεία, ενώ ο Χριστιανισμός 

ακολουθεί μια πνευματική και ουράνια (Δρίτσας, Μόσχος & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 208). 

9.         Για τον Χριστιανισμό δεν υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι άνθρωποι, 

αφού είμαστε ίσοι απέναντι στον Θεό. Αντιθέτως, όσον αφορά τον Ελληνισμό, 

αυτός πολλές φορές εξυψώνεται και γίνεται λόγος για την ανωτερότητα των 

Ελλήνων (Καραχάλιας, Μπράτη, Πασσάκος & Φίλιας, 2015: 51). 

10.         Ο όρος «λόγος» που χρησιμοποιείται από τον Παύλο για να μιλήσει για τον 

Χριστό έχει εντελώς διαφορετικό νόημα από τον «λόγο» της στωικής 

φιλοσοφίας, καθώς για τον Χριστιανισμό ο συγκεκριμένος όρος αναφέρεται στην 

ενανθρώπηση του Χριστού (Τριαντάρη, 2005: 334-335). 

11.         Ο Χριστιανισμός μίλησε για δημιουργία εκ του μη όντος, δηλαδή για 

δημιουργία εκ του μηδενός, που σημαίνει ότι ο κόσμος δεν είναι αιώνιος και 

αέναα υπάρχων. Αυτός που υπάρχει από πάντα είναι μόνο ο Θεός. Ο κόσμος 

δημιουργήθηκε από τον Θεό και, άρα, έχει αρχή και αφού έχει αρχή, θα έχει και 

τέλος. Αντιθέτως, η αρχαία φιλοσοφία πίστευε ότι ο κόσμος υπήρχε από πάντα, 

υπάρχει και θα υπάρχει
27

. Ανατρέχοντας κανείς σε όσα ειπώθηκαν παραπάνω για 

τον κάθε φιλόσοφο ξεχωριστά, καταλαβαίνει ότι όντως στην αρχαία σκέψη δεν 

υπάρχει δημιουργία από το τίποτα, αλλά ο θεός είναι αυτός που διαμορφώνει την 

ύλη και δεν την φτιάχνει από το τίποτα. Οι Δρίτσας, Μόσχος και 

Παπαλεξανδρόπουλος (2011), καθώς και ο Καλπούζος (χωρίς ημερομηνία) 

επιβεβαιώνουν ότι ο Χριστιανισμός πιστεύει στην εκ του μηδενός δημιουργία. Ο 

Ζηζιούλας (2008) αναφέρει με τη σειρά του ότι ο Χριστιανισμός, όχι μόνο δε 

δέχεται την αιωνιότητα του κόσμου, αλλά απορρίπτει επίσης και το ότι ο Θεός 

είναι απλώς ένας που διαμορφώνει την ύλη και δημιουργεί τον κόσμο από αυτή 

την ήδη προϋπάρχουσα ύλη. 

                                                 
27

 Τα παραπάνω ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 17/8/2016 από: 

https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE

%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/  

https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/
https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/
https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/
https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/
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12.         Για την φιλοσοφία «όλα απορρέουν από την ουσία μιας πρώτης απρόσωπης 

αρχής», ενώ στο Χριστιανισμό, αφενός δεν υπάρχει μία απρόσωπη αρχή, αλλά 

ένας προσωπικός Θεός, και αφετέρου τίποτα δεν προέρχεται από την ουσία Του. 

Έτσι, δεν μιλάμε πλέον για νοητό και αισθητό, αλλά για άκτιστο και κτιστό. 

Άκτιστος είναι μόνο ο Θεός, ενώ όλα τα άλλα (υλικά και άυλα) είναι κτιστά. Ό, 

τι υπάρχει είναι αποτέλεσμα των ενεργειών του Θεού και όχι «προϊόντα της 

ουσίας του»
28

. 

13.         Ο νεοπλατωνισμός ισχυρίζεται ότι η ψυχή των ανθρώπων έχει την ίδια 

ουσία με το θείο και όταν αυτή βγει από το σώμα έχει την δυνατότητα να έρθει 

κοντά στο Θεό    ουσιαστικά εδώ γίνεται λόγος για έκσταση. Αυτό, όμως, είναι 

τελείως αντίθετο προς την θεολογία του Χριστιανισμού. 

14.         Για τον Χριστιανισμό η ψυχή δεν προϋπάρχει, ενώ για την πλατωνική 

φιλοσοφία η ψυχή είναι αιώνια και αδημιούργητη. 

15.         Για τον Πλάτωνα η ψυχή χωρίζεται σε δύο μέρη, στο ανώτερο (έλλογο 

μέρος) και το κατώτερο (άλογο μέρος). Το άλογο μέρος περιλαμβάνει και άλλα 

δύο μέρη. Αντιθέτως, η Ορθοδοξία πιστεύει ότι «η ψυχή είναι ενιαία».  

16.         Για τη φιλοσοφία, το σώμα είναι κακό και αποτελεί τη φυλακή της εκ 

φύσεως αθάνατης ψυχής, ενώ ο Χριστιανισμός μιλά για την ενότητα σώματος 

και ψυχής. Γι’ αυτό και η ανθρώπινη οντότητα αποτελείται και από σώμα και 

από ψυχή και όχι μόνο από ψυχή. 

17.         Στην πλατωνική φιλοσοφία δεν γίνεται λόγος για ανάσταση, ενώ για τον 

Χριστιανισμό η ανάσταση είναι μία από τις βασικότερες διδασκαλίες της. 

18.         Δεν υπάρχει «διαχωρισμός σε αθάνατες νοητές ουσίες και θνητές αισθητές 

ουσίες» στο Χριστιανισμό. «Τίποτα και κανείς εκτός του άκτιστού Θεού δεν 

ήταν αθάνατος ή αδημιούργητος». 

19.         Η φιλοσοφία έκανε λόγο για «υποχρεωτική ‘έλξη’ της ψυχής προς το θείο 

νοητό», ενώ ο Χριστιανισμός τονίζει τη βούληση και την ελευθερία του 

ανθρώπου, έτσι ώστε να φτάσει στο καθ’ ομοίωσιν. 

                                                 
28

 Το περιεχόμενο της αρίθμησης από το 11 έως το 21 ανακτήθηκε τελευταία φορά στις 

18/8/2016 από:  

https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE

%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/  

https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/
https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/
https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/
https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/
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20.        Η «τελική συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό» θα γίνει όχι μόνο με την 

ψυχή του, αλλά με ολόκληρη την ψυχοσωματική του οντότητα, κάτι το οποίο 

είναι τελείως παράλογο για τη φιλοσοφία. 

21.         Για τον Χριστιανισμό, «ο άνθρωπος δεν θα ενταχθεί στην ουσία του Θεού 

από την οποία απορρέει, αλλά θα παραμείνει ετερούσιος του Θεού και θα γίνει 

Θεός μόνο κατά χάρη». 

22.         Η χριστιανική Τριάδα δεν έχει καμία σχέση με την πλωτινική τριάδα. 

Σύμφωνα με το άρθρο, «η Θεότητα του Πλωτίνου είναι μια μονάδα, το Έν, το 

οποίο είναι ουσία, χωρίς προσωπική ετερότητα. Αυτή η ουσία ξεδιπλώνεται 

ιεραρχικά σε Νου και Ψυχή, τα οποία αποτελούν απρόσωπα ξεδιπλώματα της 

ουσίας του Εν. Αντιθέτως, στην χριστιανική διδασκαλία υπάρχουν ιδιαίτερες 

προσωπικές υποστάσεις όπως ο Ιησούς Χριστός και το Άγιο Πνεύμα τα οποία 

στα πλαίσια της ετερότητάς τους έχουν ιδιώματα ακοινώνητα, δηλαδή που 

ανήκουν μόνο στην υπόσταση που τα έχει και σε καμμία άλλη. Επανερχόμενοι 

στον νεοπλατωνισμό, το “άπλωμα” της ουσίας του Εν δεν μένει τριμερές, αλλά 

καταλήγει σε πολλαπλή μορφή, αφού ξεδιπλώνεται σε Φύση και Ύλη, σε μια 

ενιαία διάρθρωση της πραγματικότητας. Έτσι, στον νεοπλατωνισμό δεν υπάρχει 

η έννοια της δημιουργίας και η σχέση κτιστού-ακτίστου, αλλά μόνο απορροή από 

την ουσία της απρόσωπης αρχής. Η όλη πραγματικότητα είναι μόνο το Εν και σε 

αντίθεση με τον Χριστιανισμό, αυτό δεν κινείται προς τον άνθρωπο. Τελικός 

σκοπός του ανθρώπου είναι να ενσωματωθεί η ψυχή του στο Εν, με το οποίο 

είναι ομοούσια»
29

 (συμπληρωματικά δες και τον αριθμό 1). 

23.         Σύμφωνα με τον Ζηζιούλα (2008), ο Θεός για τους Έλληνες ήταν «πάντοτε 

δεμένος με τον κόσμο» και επιπλέον, δεν αποτελεί την προϋπόθεση για την 

εξήγηση του κόσμου, αλλά, αντιθέτως, αποτελεί «το συμπέρασμα στο οποίο 

φθάνουμε εξετάζοντας τον κόσμο (Πλάτων)». 

                                                 
29

 Το περιεχόμενο της αρίθμησης από το 11 έως το 22 ανακτήθηκε τελευταία φορά στις 

18/8/2016 από:  

https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE

%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/  

 

https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/
https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/
https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/
https://aienaristeyein.com/2013/07/02/%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%86%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1/
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24.         Πολλά φιλοσοφικά συστήματα (στωικισμός, νεοπλατωνισμός κ.ά.) έδιναν 

έμφαση στην αστρολογία, κάτι το οποίο είναι τελείως αντίθετο για τους 

Χριστιανούς (Τατάκης, 1977: 58). 

25.          Οι διάφορες αιρέσεις δημιουργήθηκαν λόγω των παρεκκλίσεων πολλών 

διανοητών από τις πεποιθήσεις της Εκκλησίας (Άρειος, Νεστόριος, 

Απολλινάριος κ.ά.). Αυτές οι παρεκκλίσεις προκλήθηκαν από την τάση των 

φιλοσόφων να εξηγήσουν με βάση τη λογική και τις φιλοσοφικές αλήθειες τις 

χριστιανικές αλήθειες, όπως για παράδειγμα ο Απολλινάριος ο οποίος 

προσπάθησε να ερμηνεύσει με τη λογική τις δύο φύσεις του Χριστού. Βασικό 

στοιχείο των πρώτων αιρετικών είναι η «σύγχυση των θρησκευτικών και 

φιλοσοφικών αληθειών» (Μακράκης, 1994: 26). 

26.          Η έννοια της παντοδυναμίας και του απείρου έχει ανατολίτικη προέλευση. 

Όσον αφορά το άπειρο που συναντάται στους Έλληνες στοχαστές, αξίζει να 

ειπωθεί ότι αυτό δηλώνει «σύγχυση κι ατέλεια» (Θεοδωρίδης, 1982: 348). 

 

Όλες οι παραπάνω διαφορές αποδεικνύονται ανατρέχοντας κανείς στα όσα 

σημειώθηκαν παραπάνω για τους φιλοσόφους και τον Χριστιανισμό. Πέρα από τη 

γόνιμη σύζευξη Χριστιανισμού και Ελληνισμού, δεν έλειπαν και οι παρεκτροπές και 

από τις δύο πλευρές. Ωστόσο, η παρεκτροπή από μέρους του Χριστιανισμού 

αποδοκιμάστηκε από τους πατέρες (Καραχάλιας, Μπράτη, Πασσάκος & Φίλιας, 

2015: 51). Ο Χριστιανισμός εκφράστηκε μέσα στο πολιτισμικό πλαίσιο του 

Ελληνισμού (Καραχάλιας, Μπράτη, Πασσάκος & Φίλιας, 2015: 52).  

Από όλα τα παραπάνω, συμπεραίνουμε ότι ο Χριστιανισμός αξιοποίησε τη 

φιλοσοφική γνώση για να διατυπώσει καλύτερα το ιδεολογικό της οικοδόμημα. Για 

παράδειγμα, δανείστηκε όρους όπως πρόσωπο, υπόσταση, ουσία, ενέργεια, γνώση, 

ζωή, φύσις κ.ά. δίνοντάς τους χριστιανικό περιεχόμενο (Δρίτσας, Μόσχος & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 208   Καραχάλιας, Μπράτη, Πασσάκος & Φίλιας, 2015: 

50). Προς επίρρωση της παραπάνω θέσης, πρέπει να σημειωθεί ότι ο Παύλος στην 

Προς Ρωμαίους επιστολή 2: 14-15 αναφέρει τον όρο συνείδησις, που είναι στωικός, 

αλλά δεν έχει το περιεχόμενο που του δίνει ο Στωικισμός (Τριαντάρη, 2005: 334).  

Ολοκληρώνοντας, γίνεται κατανοητό ότι ο Χριστιανισμός δεν υιοθέτησε 

άκριτα ιδέες από τον Ελληνισμό, αλλά απλώς χρησιμοποίησε, όπως ειπώθηκε 

παραπάνω, την φιλοσοφία για να διατυπώσει τη θέση της και τη διδασκαλία της 

(Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 208   Καραχάλιας, Μπράτη, 
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Πασσάκος & Φίλιας, 2015: 50    Ζηζιούλας, 2008: 193), αλλά και για να 

αντιμετωπίσει τις αιρέσεις κάνοντας χρήση των ίδιων «μεθοδολογικών και 

εννοιολογικών όπλων» (Τριαντάρη, 2005: 401). Άλλωστε, η σύνδεση Χριστιανισμού 

και φιλοσοφίας είναι ανισοδύναμη, καθώς η φιλοσοφία τροποποιείται για να 

εξυπηρετήσει τις ανάγκες του Χριστιανισμού (Τριαντάρη, 2005: 346-347). Αυτή την 

άποψη ενστερνίζεται και ο Μιχαήλ Ψελλός, σύμφωνα με τον οποίο μπορούμε να 

δεχθούμε αυτά που έχουν πει οι Έλληνες σοφοί «για το Εν, το Είναι, το αυτοκίνητο 

και υλικό ον» μόνο με την προϋπόθεση ότι εναρμονίζονται με τον Χριστιανισμό 

(Τατάκης, 1977: 182). 

Ωστόσο, πέρα από τις διαφορές καλό είναι να ειπωθεί και που αξιοποίησε ο 

Χριστιανισμός την φιλοσοφία και πως την προσάρμοσε στη δική της διδασκαλία. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 Οι πλατωνικές ιδέες μετατρέπονται σε «νοήσεις-δημιουργικούς λόγους στο νου 

του δημιουργού» (Τριαντάρη, 2005: 402). 

 Η πορεία από το ενθάδε στο επέκεινα για να επιτευχθεί η ομοίωση με τον Θεό 

(ομοίωσιν Θεώ κατά τό δυνατόν ανθρώπω) αξιοποιήθηκε από τους πατέρες για 

τον ουράνιο σκοπό μας (Τριαντάρη, 2005: 403). 

 Ο μύθος στο έργο Φαίδωνα όπου η ψυχή πέφτει στον υλικό κόσμο 

χρησιμοποιήθηκε για να εκφράσει την ανταμοιβή στον ουρανό και την καταδίκη 

στην κόλαση (Τριαντάρη, 2005: 403). 

 Η θεωρία για το πρώτο ακίνητο κινούν του Αριστοτέλη και το σχήμα μονή-

πρόοδος-επιστροφή του Πρόκλου, προσαρμόστηκαν ανάλογα στα δεδομένα του 

Χριστιανισμού (Τριαντάρη, 2005: 403). 

 Η θεία ωραιότητα του Πλωτίνου έχει απήχηση στην αισθητική των πατέρων 

(Τριαντάρη, 2005: 404). 

 Το «οντολογικό σύστημα των τριάδων του νεοπλατωνικού Πρόκλου, με σκοπό 

την ανάδειξη του θείου υπερβατικού χαρακτήρα και τη μεθεκτική σχέση του 

νοητού με τον αισθητό κόσμο έγινε αποδεκτό τον 5/6
ο
 αιώνα από το Διονύσιο 

Αρεοπαγίτη» (Τριαντάρη, 2005: 404). 

 

Ο Χριστιανισμός, παρά τις ιουδαϊκές καταβολές του, έκανε χρήση και του 

αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Για παράδειγμα, οι Χριστιανοί έχουν ναούς, όπως οι 

πιστοί της Ελληνικής θρησκείας, σε αντίθεση με τους Ιουδαίους που είχαν έναν ναό, 
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αυτό του Σολομώντος (τα μέρη όπου συγκεντρώνονται οι Εβραίοι ονομάζονται 

Συναγωγές). Οι Χριστιανοί υιοθέτησαν και την κατασκευή εικόνων, όπως έκαναν και 

τα ειδωλολατρικά έθνη (τα οποία όμως κατασκεύαζαν είδωλα), ενώ οι Ιουδαίοι 

απέφευγαν κάθε απεικόνιση του Θεού (Γεωργαλάς, 2000: 137). Στο σημείο αυτό 

είναι καλό να σημειωθεί μία σημαντική διαφορά: ο Χριστιανισμός δεν απεικονίζει 

τον Θεό, αλλά των ενσαρκωμένο Λόγο και τους Αγίους. Η απεικόνιση του Θεού για 

την Εκκλησία θεωρείται ειδωλολατρία. Όπως αναφέρει και η Ορθόδοξη Ομάδα 

Δογματικής Έρευνας «Δεν καταδικάζεται η κατασκευή και η τιμή εικόνων 

κτισμάτων, παρά μόνο εάν αυτή η εικόνα σκοπεύει να απεικονίσει τον άκτιστο και 

αόρατο Θεό, και λατρεύεται ως Θεός. Μόνο τότε θεωρείται είδωλο. Οι άγιοι δεν 

λατρεύονται, (γιατί η λατρεία είναι κάτι που αποδίδεται μόνο στον Θεό), αλλά 

τιμούνται»
30

.  

Σχετικά με την απεικόνιση του Χριστού, αυτή αναφέρεται στην ανθρώπινη και 

όχι στη θεία φύση του. Η Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας συμπληρώνει ότι η 

μόνη εικόνα, που δέχεται η Εκκλησία, είναι η απεικόνιση της φιλοξενίας της Αγίας 

Τριάδος από τον Αβραάμ, αλλά «όχι ως εικόνα Θεού, αλλά ως τύπο της Αγίας 

Τριάδος». Ωστόσο, υπάρχει και μία Ρωμαιοκαθολική επίδραση  η λεγόμενη εικόνα 

της Αγίας Τριάδος. Η εν λόγω εικόνα, σύμφωνα με την ΟΟΔΕ είναι αιρετική, καθώς 

απεικονίζει τον Θεό
31

. 

 Ο Γεωργαλάς (2000) αναφέρει ότι οι Χριστιανοί κατηγορούσαν τους άλλους ως 

ειδωλολάτρες, όχι επειδή θεωρούσαν τα ομοιώματα ως θεούς, αλλά επειδή πίστευαν 

σε ανύπαρκτους θεούς που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά προβολές των εαυτών τους. 

Για παράδειγμα, όταν «απέδιδαν λατρεία στο άγαλμα» της Αθηνάς,  πίστευαν όχι σε 

αυτό, αλλά  στην ίδια τη θεά η οποία αποτελεί την «προβολή της ιδέας τους για την 

παρθενία και την σοφία».  

Στον Χριστιανισμό γιορτάζονται τα Χριστούγεννα, δηλαδή τα «γενέθλια» του 

Χριστού, κάτι που δεν το υποστηρίζει ο Ιουδαϊσμός. Επίσης, γιορτάζεται και η 

Ανάσταση, κάτι που αποτελεί στοιχείο και της Ελληνικής θρησκείας (Γεωργαλάς, 

2000: 140). Ωστόσο, ο Θεός είναι αυτός που είπε να τηρούμε γιορτές (Έξ. 12: 14, 23: 

16, Λευιτ. 23: 26-32) κτλ. Οι χριστιανικές γιορτές δεν σχετίζονται με τις γιορτές των 
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αρχαίων ειδωλολατρών. Τα Χριστούγεννα δεν μοιάζουν με την ειδωλολατρική γιορτή 

των εθνών που γινόταν την ίδια μέρα, δηλαδή στις 25 Δεκεμβρίου
32

.  

Ο Γεωργαλάς (2000) προσθέτει, επίσης, ότι οι Χριστιανοί έχουν μυστήρια, όπως 

είναι η θεία ευχαριστία και το βάπτισμα. Μάλιστα, αυτά τα δύο μυστήρια έχουν κοινά 

στοιχεία με τα αντίστοιχα μυστήρια της Ελληνικής θρησκείας. Αντιθέτως, οι Ιουδαίοι 

δεν έχουν μυστήρια. Η ελληνική επίδραση γίνεται φανερή και στην ομοιότητα του 

λεξιλογίου των ύμνων. 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με τον Γεωργαλά (2000: 216) ο Χριστιανισμός 

αξιοποίησε από τους Έλληνες αντιλήψεις «περί Θεού, Ψυχής, Αθανασίας, 

Μεταθανατίου Κρίσεως, Θνήσκοντος και Αναγεννημένου Θεού, Υιού του Θεού, 

Θεώσεως». Επίσης, ο Χριστιανισμός πήρε απόψεις και για τη Θεολογία, τη 

μεταφυσική, την ηθική, τους ναούς, τα μυστήρια, τις τελετουργίες, τη γλώσσα και την 

ορολογία του (Γεωργαλάς, 2000: 216).    

 

ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 Η Μεσαιωνική φιλοσοφία περιλαμβάνει τη Βυζαντινή και τη Δυτική 

Φιλοσοφία. Τα φιλοσοφικά συστήματα που είχαν μεγάλη απήχηση σε αυτή την 

περίοδο είναι ο πλατωνισμός και ο αριστοτελισμός (Τριαντάρη, 2005: 399). 

 

1. Βυζαντινή Φιλοσοφία 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει λόγος για τη Βυζαντινή φιλοσοφία που ξεκινάει 

από τον 5
ο
 αιώνα και τελειώνει τον 15

ο
 αιώνα. Επειδή αυτή η περίοδος είναι αρκετά 

εκτενής, θα γίνει αναφορά στους πιο αντιπροσωπευτικούς φιλοσόφους. Η φιλοσοφία 

αυτής της περιόδου, δηλαδή η βυζαντινή φιλοσοφία είναι η «χριστιανική μορφή της 

ελληνικής σκέψης» (Τριαντάρη, 2005: 397). 

Ο Ιωάννης Φιλόπονος ερμηνεύει τη δημιουργία του σύμπαντος από τον Θεό, 

ανασκευάζοντας ταυτόχρονα την άποψη του Πρόκλου περί αιωνιότητας του κόσμου 

(Τατάκης, 1977: 54-55   Τριαντάρη, 2005: 424). Οι απόψεις του για τη δημιουργία 

ταυτίζονται με αυτές του μεγάλου Βασιλείου (Τατάκης, 1977: 56).  Και η δημιουργία 
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του ανθρώπου οφείλεται στον Θεό (Τατάκης, 1977: 57). Δέχεται την αυτόματη 

γέννηση, που σημαίνει ότι ο «Θεός εναπόθεσε από την πρώτη στιγμή στα στοιχεία 

τους σπερματικούς λόγους όλων όσων θα γεννηθούν στη συνέχεια» (Τατάκης, 1977: 

62). Ο Φιλόπονος παρουσιάζει 2 επίπεδα σκέψης. Το πρώτο αναφέρεται στην δομή 

του σύμπαντος «εν-δημιουργικός νους - υπερβατικοί νόες - λογική ψυχή - ουράνιος 

και γήινος κόσμος - τέσσερα στοιχεία - τρισδιάστατη υπόσταση - μορφή και ύλη». 

Ωστόσο, το δεύτερο επίπεδο που είναι δυϊστικό, κάνει λόγο για ανεξαρτησία Θεού 

και κόσμου (Τριαντάρη, 2005: 426).  

Για τον φιλόσοφο, βασικά στοιχεία του Θεού είναι  η υπερβατικότητα 

(Τριαντάρη, 2005: 426), η αυτάρκεια, η τελειότητά του (Τατάκης, 1977: 55) και το 

ότι είναι άπειρος και απερίγραπτος (Τατάκης, 1977: 57). Η Τριαντάρη (2005) 

αναφέρει ότι για τον Φιλόπονο ο «Θεός είναι ο ίδιος ενεργητικός και δε μένει ποτέ 

αδρανής, κατά συνέπεια έχει έμφυτη την ικανότητα να παράγει ακόμα και όταν δε 

δημιουργεί» και ότι «ο Θεός ανέκαθεν δημιουργεί, με αποτέλεσμα να επιθυμεί από 

πάντα την κτίση και τη δημιουργία καθενός από τα όντα». Τέλος, η θεωρία περί θείου 

δημιουργικού έργου, την οποία χρησιμοποιούν πολλοί φιλόσοφοι, μεταξύ αυτών και 

ο Πλάτωνας, είναι παρμένη από τον Μωυσή   επομένως, ο Μωυσής αποτέλεσε τη 

βάση για την πεποίθηση της δημιουργίας του σύμπαντος από τον Θεό (Τριαντάρη, 

2005: 433). Ο Τατάκης (1977) επιβεβαιώνει την άποψη ότι πολλοί διανοητές (π.χ. 

Πλάτωνας) είχαν ως βάση τον Μωυσή από τον οποίο έπαιρναν τις απόψεις για 

θέματα φυσικής και αστρονομίας. 

Ωστόσο, κάποιες απόψεις του ήταν αιρετικές, όπως για παράδειγμα σε σχέση 

με την Αγία Τριάδα, αφού εφάρμοσε χωρίς κάποια προσαρμογή την αριστοτελική 

θεωρία για τις ουσίες στο δόγμα της Αγίας Τριάδος, καταλήγοντας σε έναν τριθεϊσμό 

(Τατάκης, 1977: 60). 

Ο άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήταν μοναχός και ιερέας (Τατάκης, 1977: 

109). Πολλές φορές χρησιμοποιεί τα δεδομένα της φιλοσοφίας, αλλά μόνο αυτά που 

είναι αποδεκτά από την Εκκλησία (Τριαντάρη, 2005: 456). Αρχικά, η ύπαρξη του 

Θεού αποδεικνύεται από την έμφυτη τάση μας να πιστεύουμε σε Αυτόν. Επίσης, 

αποδεικνύεται από τη συνοχή, τη συντήρηση, την τάξη και την κυβέρνηση του 

σύμπαντος. Η δημιουργία, η τάξη, η κίνηση και η διατήρηση των πάντων δεν μπορεί 

να προέρχεται από μια αυτόματη διαδικασία (Δαμασκηνός: 33, 35). Ο Τατάκης 

(1977) αναφέρει και αυτός ως επιχείρημα ύπαρξης τη διακυβέρνηση και την τάξη που 

υπάρχει στο σύμπαν.  
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Βασικά χαρακτηριστικά του Θεού είναι ότι είναι ακατάληπτος, ασώματος, 

άπειρος, δίχως σχήμα και όρια, αψηλάφητος, αόρατος, αγέννητος, άναρχος, 

αναλλοίωτος, τέλειος σε όλα, απερίγραπτος (Δαμασκηνός: 37-41), άκτιστος, 

ανόλεθρος, αθάνατος, αιώνιος, απεριόριστος, απειροδύναμος, απλός, σύνθετος, 

άρρευστος κ.α. (Δαμασκηνός: 47). Επίσης, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο 

Δαμασκηνός χρησιμοποιεί τη θεωρία του πρώτου ακίνητου κινούντος στο δικό του 

στοχασμό για να αποδείξει ότι ο Θεός, ενώ είναι ακατάληπτος, ωστόσο, είναι 

ακίνητος και ασώματος. Παρόλα αυτά, ο Δαμασκηνός εναντιώνεται προς την 

πεποίθηση των Ελλήνων διανοητών (ένας από αυτούς και ο Αριστοτέλης) ότι ο Θεός 

είναι άυλο σώμα σαν το πέμπτο σώμα    πέμπτο σώμα ονομάζεται ο ουρανός, ο οποίος 

είναι κινούμενος, που σημαίνει ότι κινείται από κάτι άλλο, άρα δεν αποτελεί την 

πρώτη αιτία, αφού η πρώτη αιτία είναι ακίνητη (Δαμασκηνός: 37   Τατάκης, 1977: 

119    Τριαντάρη, 2005: 457).  

Μετά από την απόδειξη της ύπαρξης του Θεού και τη δήλωση ότι είναι 

ακατάληπτος, ο άγιος απέδειξε με λογικά επιχειρήματα ότι δεν είναι δυνατόν να 

υπάρχουν πολλοί θεοί, αλλά μονάχα ένας. Αν υπάρχουν πολλοί θεοί, θα πρέπει να 

πούμε ποιες είναι οι διαφορές τους, γιατί αν δεν υπάρχουν διαφορές, είναι άτοπο να 

είναι πολλοί με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά. Αν από την άλλη έχουν διαφορές, 

δηλαδή ο ένας υπερτερεί σε κάποιο τομέα από τον άλλο, τότε δεν υπάρχει τελειότητα. 

Επιπροσθέτως, ο Δαμασκηνός επισημαίνει ότι αν υπήρχαν πολλοί θεοί, δεν θα 

μπορούσε να κυβερνηθεί ο κόσμος, εφόσον θα παρουσιάζονταν αντιθέσεις μεταξύ 

τους λόγω των διαφορετικών ιδιοτήτων, όπως σημειώθηκε και πιο πάνω 

(Δαμασκηνός: 41). Ο Τατάκης (1977) επιβεβαιώνει ότι η ύπαρξη πολλών θεών 

συνεπάγεται και ατελείς θεούς. Επιπροσθέτως, είναι λογική αναγκαιότητα το ότι η 

μονάδα προηγείται από τη δυάδα    όταν λέμε μονάδα εννοούμε τον Θεό (Τατάκης, 

1977: 119). 

Για τον άγιο Ιωάννη ο Θεός είναι Τριαδικός, δηλαδή ο Πατέρας, ο Υιός και το 

Άγιο Πνεύμα (Δαμασκηνός: 49). Αναφέρει ότι ο Θεός είναι ένας ως προς την ουσία, 

αλλά με τρεις υποστάσεις-πρόσωπα (Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 14). Ο Πατέρας 

είναι αγέννητος, ο Υιός γεννητός, αλλά η γέννησή του είναι άναρχη και το Άγιο 

Πνεύμα εκπορευτό (Δαμασκηνός: 57). Το άναρχο του Ιησού Χριστού μπορεί να γίνει 

κατανοητό από το εξής: η φωτιά δεν προηγείται του φωτός, αλλά και τα δύο 

«συνυπάρχουν αχώριστα… και όπως το φως που γεννιέται πάντοτε από τη φωτιά, 

πάντοτε μένει σ’ αυτή και ποτέ δε χωρίζεται, έτσι και ο Υιός γεννιέται από τον 



69 

` 

Πατέρα και ποτέ δεν χωρίζεται από αυτόν, αλλά πάντοτε μένει σ’ αυτόν» 

(Δαμασκηνός: 55). Το όνομα που ταιριάζει στο Θεό είναι «ο Ων» ή «ο Αγαθός»  

(Τατάκης, 1977: 118   Τριαντάρη, 2005: 457). Όσον αφορά τη δημιουργία, πρώτον, 

αυτή είναι ελεύθερη και κατά δεύτερον, συντελείται και από τα τρία πρόσωπα της 

Αγίας Τριάδος (Τατάκης, 1977: 119-120). 

Σχετικά με την ετυμολογία της λέξης Θεός, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός 

διδάσκει ότι αυτή ίσως προέρχεται από το θέειν (τρέχειν), γιατί ο Θεός είναι 

πανταχού παρών, από το αίθειν (καίειν) «ο γαρ Θεός πυρ καταναλίσκον πάσαν κακία 

εστί», από το θεάσθαι, γιατί ο Κύριος βλέπει τα πάντα και τέλος, από το θω (τίθημι), 

αφού είναι ο δημιουργός των πάντων (Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 5). Οι Δρίτσας, 

Μόσχος και Παπαλεξανδρόπουλος (2011) αναφέρουν ως πιθανή προέλευση το 

θεώμαι και το θέω, ενώ η Τριαντάρη (2005) αναφέρει τις λέξεις θέειν, αίθειν και 

θεάσθαι.  

Ο Μιχαήλ Ψελλός θεωρούσε ότι ο Θεός είναι η αρχή για τα πάντα και ότι 

όλα προέρχονται και καταλήγουν σε Αυτόν (Τατάκης, 1977: 172). Και αυτός 

υποστήριξε ότι η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη για εμάς (Τατάκης, 1977: 172). Ο 

Ψελλός επιχείρησε να καταρρίψει την πεποίθηση ότι υπάρχουν πολλοί κόσμοι, 

αναφερόμενος στη φύση του Θεού. Πιο συγκεκριμένα, δεν είναι γνώρισμα του Θεού 

να διαιρεί τη δημιουργία, αλλά να την ενώνει (Τατάκης, 1977: 187). Επίσης, αρνείται 

την αφομοίωση του κακού στον κόσμο από τη Θεία Πρόνοια (Τατάκης, 1977: 200). 

Πριν ακόμη δημιουργηθούν τα πάντα γύρω μας, ο Θεός είχε μέσα του «τις έννοιες 

όλων των δημιουργημάτων» (Τριαντάρη, 2005: 475). 

 

2. Δυτική Φιλοσοφία 

 

Ο άγιος Αυγουστίνος ανήκει στην κατηγορία του πανενθεϊσμού, κατά την 

οποία το παν ενυπάρχει στο Θεό (Σπανός, 1986: 143). Όπως αναφέρουν ο Μακράκης 

(1994) και η Τριαντάρη (2005) ο ιερός Αυγουστίνος ταυτίζει το Θεό με την αιώνια 

αλήθεια. Επιπροσθέτως, «στον Αυγουστίνο, όπως και στον Πλάτωνα, η ιδέα της 

αλήθειας ταυτίζεται με την ιδέα του αγαθού και την ιδέα του καλού», οι οποίες όλες 

μαζί ταυτίζονται με τον Θεό (Μακράκης, 1994: 34). Ο κόσμος είναι αποτέλεσμα 

«εκούσιας θεϊκής ενέργειας» και είναι δημιουργημένος από το μηδέν (Τριαντάρη, 

2005: 556). Αποτέλεσμα της θείας σοφίας είναι η τάξη και η αρμονία που υπάρχει 
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στο σύμπαν (Τριαντάρη, 2005: 557). Όντας υπέρμαχος της ευθύγραμμης ιστορικής 

πορείας, και όχι της κυκλικής, όπως πίστευαν οι αρχαίοι φιλόσοφοι, θεωρεί ότι αυτή 

η πορεία οδηγεί σε έναν εσχατολογικό στόχο, αυτόν της ένωσης Θεού και ανθρώπου 

(Τριαντάρη, 2005: 558).  

Εκ πρώτης όψεως, ο Αυγουστίνος φαίνεται να δέχεται το filoque, την 

εκπόρευση δηλαδή του Αγίου Πνεύματος και από τον Υιό, ωστόσο, κάτι τέτοιο δε 

συμβαίνει. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται υποστατικώς από τον Πατέρα «κατά βασικό 

και απόλυτο τρόπο». Όσον αφορά τον Υιό, υποστήριζε ότι το Πνεύμα το Άγιο 

εκπορεύεται και από τον Υιό, αλλά κατά δευτερεύοντα τρόπο, «δια της δωρεάς του 

Πατρός»
33

.  

Ο Αυγουστίνος χρησιμοποιεί τρία επιχειρήματα για να αποδείξει την ύπαρξη 

του Θεού. Σύμφωνα με το πρώτο, εμείς οι άνθρωποι γνωρίζουμε ότι κάνουμε λάθη 

και συχνά αλλάζουμε γνώμη. Όμως, το πραγματικά αληθινό δε μεταβάλλεται. 

Επίσης, ό, τι γνωρίζουμε ως αληθινό, είναι τέτοιο λόγω της συμμετοχής του στην 

απόλυτη αλήθεια. Έτσι, η κάθε τμηματική αλήθεια έχει ως πρότυπο την απόλυτη 

αλήθεια. Άρα, αφού υπάρχει μια τέτοια αλήθεια, τότε η αλήθεια αυτή είναι ο Θεός 

(Μακράκης, 1994: 31-32). 

Σύμφωνα με το δεύτερο, μέσα στον «εσωτερικό άνθρωπο» υπάρχει η αλήθεια. 

Η νόηση των αληθειών επιτυγχάνεται με τη «θεία έλλαμψη». Επομένως, τα «στοιχεία 

της αλήθειας» προέρχονται από το Θεό, αφού Αυτός είναι η πηγή και η αιτία τους. 

Επομένως, ο Θεός υπάρχει (Μακράκης, 1994: 33). 

Τέλος, σύμφωνα με το τρίτο, «για να γνωρίσω κάτι ως αληθινό, ως αγαθό και 

ως καλό, πρέπει να έχω ένα πρότυπο της αλήθειας, του αγαθού και του καλού. Για να 

είναι, όμως, αξιόπιστο το πρότυπο αυτό, πρέπει να είναι αμετάβλητο. Και για να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε στιγμή, πρέπει να είναι παρόν στη διάνοιά μας. 

Μονάχα ο Θεός είναι αμετάβλητος και πανταχού παρών. Επομένως, Αυτός είναι το 

πρότυπο για κάθε αληθινό, για κάθε αγαθό, για κάθε καλό» (Μακράκης, 1994: 34). 

Ο άγιος Άνσελμος της Καντερβουρίας ήταν ακράδαντος υποστηρικτής του 

filioque, άρα, και αντίθετος προς την Ορθοδοξία (Τριαντάρη, 2005: 562). Ο Χριστός 

με τη σταύρωσή Του «εξόφλησε την οφειλόμενη στο Θεό άπειρη ικανοποίηση για τις 

αμαρτίες μας, έτσι ώστε με την ικανοποίηση της δικαιοσύνης του Θεού να 
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 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 24/8/2016 από: 

https://www.pemptousia.gr/2015/06/kallistos3/  
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πραγματωθεί η συμφιλίωση ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο» (Τριαντάρη, 2005: 

562-563). Μία σημαντική άποψη είναι ότι ο Θεός παίρνει το οφειλόμενο χρέος από 

τον άνθρωπο με τη βία και τον υποτάσσει με την τιμωρία (Τριαντάρη, 2005: 563).  

Ο Άνσελμος πρεσβεύει το οντολογικό επιχείρημα για την ύπαρξη του Θεού. 

Για τον εν λόγω άγιο, «η πραγματικότητα κάθε αντικειμένου εξαρτάται από την 

πραγματικότητα της καθολικότητάς του» και δεδομένου ότι ο Θεός είναι το καθολικό 

και το πραγματικό ον σε σύγκριση με τα άλλα όντα, δεν είναι δυνατόν να μην 

υπάρχει, καθώς «η τελειότητά του συνεπάγεται την ύπαρξή του». Τέλος, αν αυτή η 

συγκεκριμένη ουσία βρίσκεται μόνο στη συνείδηση, τότε θα έπρεπε να υπάρχει μια 

άλλη ουσία που θα είχε «μεταφυσική πραγματικότητα» (Τριαντάρη, 2005: 563). 

Παρά το γεγονός ότι θεωρούσε πως η ύπαρξη του Θεού και γενικότερα η Αγία 

Τριάδα είναι δυσνόητα σημεία, ωστόσο, χρησιμοποίησε τέσσερις αποδείξεις για την 

ύπαρξη του Θεού, κάποιες από τις οποίες είναι η κοσμολογική και η οντολογική 

(Μακράκης, 1994: 36), όπως σημειώθηκε παραπάνω. 

Ο Θωμάς Ακινάτης ήταν και είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους 

θεολόγους της Δυτικής Εκκλησίας, ο οποίος ανακηρύχθηκε ως ο «επίσηςμος 

φιλόσοφος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας» (Μακράκης, 1994: 37). Σημαντικό 

είναι να ειπωθεί η άποψη που είχε για το Άγιο Πνεύμα. Ο Ακινάτης ήταν 

υποστηρικτής του filioque, της εκπόρευσης δηλαδή του Αγίου Πνεύματος και από 

τον Υιό. Επομένως, εναντιώθηκε σθεναρά προς την Ορθόδοξη θεολογία η οποία 

απορρίπτει την συγκεκριμένη πεποίθηση
34

. 

Για τον Θωμά Ακινάτη ο Θεός αποτελεί «το ανώτερο είναι» και η ουσία του 

«συμπίπτει με το είναι» (Τριαντάρη, 2005: 613). Ο Θεός του Ακινάτη είναι τέλειος, 

άυλος, ο δημιουργός του κόσμου που τον κατασκεύασε από το τίποτα (Τριαντάρη, 

2005: 615), ακατάληπτος, αμετάβλητος, αμετάτρεπτος, αγαθός, υπερβατικός και 

απλός (Τριαντάρη, 2005: 617). Ο Ακινάτης αξιοποιεί τις πέντε αριστοτελικές θέσεις, 

οι οποίες θα αναλυθούν πιο κάτω, για την απόδειξη της ύπαρξης του Θεού 

(Τριαντάρη, 2005: 615). Τέλος, ο Ακινάτης υποστήριξε ότι υπάρχουν κάποια 

μυστήρια που είναι πέρα από τη λογική, όπως η Τριαδικότητα του Θεού (Μακράκης, 

1994: 38). 
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 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 25/8/2016 από: 

http://www.impantokratoros.gr/D3D12340.print.el.aspx  
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ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 

Η περίοδος αυτή χωρίζεται σε μικρότερες περιόδους οι οποίες, σύμφωνα με 

την Τριαντάρη (2005), είναι η Φιλοσοφία της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού, η 

Φιλοσοφία της Επιστήμης, η Γερμανική Φιλοσοφία, η Κριτική των Συστημάτων του 

19
ου

 αιώνα και η αντιμετώπιση της Φιλοσοφίας από τις Επιστήμες το 19
ο
 αιώνα. 

Ωστόσο, θα γίνει λόγος για κάποιους από τους φιλοσόφους αυτής της περιόδου για το 

λόγο ότι αυτή η ενότητα είναι αρκετά εκτενής.  

 

1. Φιλοσοφία της Επιστήμης 

 

Ο Ρενέ Ντεκάρτ ανήκει στη θεωρία του θεϊσμού (Σπανός, 1986: 146). Για να 

αποδείξει την ύπαρξη του Θεού χρησιμοποιεί τρία επιχειρήματα: το ιδεολογικό, το 

κοσμολογικό και το οντολογικό. Σύμφωνα με το πρώτο, εμείς, δηλαδή οι άνθρωποι, 

υπάρχουμε. Εμείς, που υπάρχουμε, έχουμε μέσα μας την ιδέα ότι ο Θεός είναι τέλειος 

και άπειρος. Δεδομένου, όμως, ότι είμαστε ατελή και πεπερασμένα όντα, η ιδέα αυτή 

δεν προέρχεται από εμάς. Επομένως, προέρχεται από τον Θεό και άρα, Αυτός 

υπάρχει
35

. Ο Σπανός (1986) κάνει λόγο για την έμφυτη ιδέα που έχουν όλοι οι 

άνθρωποι για τον Θεό.  

Σύμφωνα με το δεύτερο επιχείρημα, εμείς οι άνθρωποι υπάρχουμε. Η ύπαρξή 

μας δε μπορεί να προέρχεται από τον εαυτό μας ή από τους γονείς μας, γιατί όπως 

ειπώθηκε παραπάνω, είμαστε ατελή όντα. Επίσης, δεν μπορεί να προερχόμαστε από 

κάτι που είναι λιγότερο τέλειο από τον Θεό. Άρα, υπάρχουμε λόγω του Θεού. Με 

αυτόν τον τρόπο, η ύπαρξη του Θεού αποδεικνύεται
36

. Το τρίτο και τελευταίο 

επιχείρημα είναι το οντολογικό, το οποίο θα αναλυθεί σε επόμενη ενότητα, ωστόσο, 

για χρηστικούς λόγους θα διατυπωθεί και εδώ   η μορφή αυτού του επιχειρήματος 

είναι η εξής: «ο Θεός κατέχει όλες τις τελειότητες   η ύπαρξη είναι μια τελειότητα    

άρα ο Θεός υπάρχει» (Ντεκάρτ, 2003: 151). Η Τριαντάρη (2005) με τη σειρά της 

κάνει αναφορά στη χρήση του οντολογικού επιχειρήματος από τον Ντεκάρτ. 
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 Η παραπάνω πληροφορία ανακτήθηκε τελευταία φορά στις 30/8/2016 από: 

http://3euk1l4.blogspot.gr/2007/08/sum-res-cogitans-2.html 
36

  Η παραπάνω πληροφορία ανακτήθηκε τελευταία φορά στις 30/8/2016 από: 

http://3euk1l4.blogspot.gr/2007/08/sum-res-cogitans-2.html  

http://3euk1l4.blogspot.gr/2007/08/sum-res-cogitans-2.html
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Βασικά χαρακτηριστικά του Θεού είναι η παντοδυναμία, η πανσοφία και η 

πανταχού παρουσία του. Για τον συγκεκριμένο διανοητή, ο Θεός είναι αιώνιο και 

αυθυπόστατο πνεύμα, δεν ταυτίζεται με τον κόσμο και βρίσκεται πέρα από αυτόν 

(Σπανός, 1986: 146). Επιπλέον, ο Θεός δεν έχει δημιουργηθεί, δεν εξαρτάται από 

κανέναν και είναι άπειρος (Τριαντάρη, 2005: 946). 

Ο Μπλαιζ Πασκάλ  πέρα από επιστήμονας, ήταν και πολύ θρησκευόμενος 

που πίστευε στο Θεό και μόνασε στο Port Royal. Ο φιλόσοφος δέχθηκε τη 

χριστιανική πίστη, κάτι που αποδεικνύεται από το ότι κάποιο διάστημα πριν πεθάνει, 

κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων (Τριαντάρη, 2005: 951). Αυτός διατύπωσε το 

λεγόμενο θρησκευτικό στοίχημα σύμφωνα με το οποίο αν πιστεύεις στο Θεό 

σώζεσαι, αν βέβαια υπάρχει ή στη χειρότερη περίπτωση, αν δεν υπάρχει, δε χάνεις 

τίποτα. Αντιθέτως, αν αρνηθείς την ύπαρξή Του και Αυτός υπάρχει, τότε 

καταδικάζεσαι αιώνια, ενώ αν δεν υπάρχει, δεν παθαίνεις τίποτα (Τριαντάρη, 2005: 

954-955). Ο Πασκάλ πίστευε ότι η ευτυχία μας είναι εφικτή μόνο κοντά στον Θεό. 

Όσον αφορά τον Χριστό, ισχυριζόταν ότι χάρη σε Αυτόν μπορούμε να μάθουμε τον 

Θεό, τον εαυτό μας, τη ζωή και το θάνατο
37

.  

Αξιοσημείωτος είναι ο συλλογισμός του Πασκάλ σχετικά με τη ζωή μετά τον 

θάνατο. Αν δεν επιλύσω το πρόβλημα του θανάτου, αλλά επιλύσω όλα τα 

επιστημονικά προβλήματα και πεθάνω, αυτό θα έχει δυσμενή επίδραση σε μένα, 

εφόσον οι επιστήμες δεν ασχολούνται με το τι γίνεται μετά το θάνατο. Γι’ αυτό, 

οφείλουμε να λύσουμε πρώτα το πρόβλημα του θανάτου. Αν βρούμε ότι όντως 

υπάρχει, τότε προλαβαίνουμε να σώσουμε την ψυχή μας, αν όμως βρούμε ότι δεν 

υπάρχει, τότε δεν έχουμε να χάσουμε κάτι (Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 81). Ο 

Πασκάλ θεωρούσε ότι η βαθειά επιθυμία για ζωή, είναι μια βασική ψυχολογική αρχή 

και ανάγκη του ανθρώπου η οποία ικανοποιείται μόνο αν υπάρχει ζωή μετά τον 

θάνατο. Θα ήταν άτοπο όλα να τερματίζουν σε αυτή τη ζωή. Η καθολική πίστη 

πολλών ανθρώπων, αν όχι όλων, στη ζωή πέρα από τον τάφο αποτελεί μια ισχυρή 

ένδειξη ότι αυτή όντως υπάρχει. Επιπλέον, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, εμείς οι 

άνθρωποι δεν ζούμε το τώρα, αλλά κάνουμε πράγματα για το μέλλον, γιατί ελπίζουμε 

ότι θα ζήσουμε, αφού όπως λέχθηκε παραπάνω, αυτό αποτελεί μια ανάγκη του 

ανθρώπου (Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 82). 
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 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 30/8/2016 από: 

http://oodegr.co/oode/sygrafeis/paskal1.htm  
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Άλλη μια έμφυτη τάση των ανθρώπων είναι ότι οι καλοί άνθρωποι πρέπει να 

αμείβονται, ενώ οι κακοί να τιμωρούνται. Αυτή όμως η «εσωτερική φωνή της 

συνείδησης» δεν ικανοποιείται, επειδή πολλές φορές οι καλοί βασανίζονται, ενώ οι 

κακοί όχι. Αυτό οδηγεί στην ύπαρξη κάποιου μέρους όπου θα αποδίδεται δικαιοσύνη 

(παράδεισος - κόλαση). Άρα, υπάρχει ζωή μετά τον θάνατο. (Καλπούζος, χωρίς 

ημερομηνία: 82-83). 

Ο Βενέδικτος Μπαρούχ Σπινόζα ήταν υποστηρικτής της πανθεϊστικής 

αντίληψης για τον Θεό ο οποίος είναι «η αρχή των όντων και η μόνη υπάρχουσα 

αιώνια ουσία», ταυτίζεται με τη φύση και υπάρχει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και όχι 

κάπου έξω από αυτόν (Σπανός, 1986: 142). Την πανθεϊστική αντίληψη για τον Θεό 

επιβεβαιώνει και ο Μακράκης (1988), εφόσον παρουσιάζει τον φιλόσοφο ως 

«κλασικό εκπρόσωπο» του πανθεϊσμού, αλλά και ο Θεοδωρίδης (1982). Η Τριαντάρη 

(2005) προσθέτει ότι ο Θεός «δε γεννά τίποτα» πέρα από τον εαυτό Του. Ο Θεός 

είναι το κέντρο ακτινοβολίας και η «κάθε ύπαρξη φωτίζεται» ανάλογα με το πόσο 

κοντά βρίσκεται στο φως, δηλαδή στον Θεό (Τριαντάρη, 2005: 957). Επιπλέον, όλα 

«υπόκεινται στην αναγκαιότητα της θεϊκής φύσης» (Τριαντάρη, 2005: 958). Τέλος, ο 

Θεός είναι «η μια απόλυτη κι αιώνια ουσία, η αιτία του εαυτού της και μαζί αιτία 

όλων που υπάρχουν ή που γίνουνται στον κόσμο» (Θεοδωρίδης, 1982: 356). 

Ο Τζον Λωκ με τη σειρά του ανήκει στο ρεύμα του δεϊσμού, σύμφωνα με το 

οποίο ο Θεός είναι ο δημιουργός του κόσμου και των νόμων που τον διέπουν, αλλά 

δεν επεμβαίνει στη λειτουργία του. Τα λεγόμενα θαύματα αιτιολογούνται με βάση 

τους φυσικούς νόμους (Σπανός, 1986: 143-144). 

Στο ίδιο ρεύμα, δηλαδή στον δεϊσμό, ανήκει και ο Ζαν Ζακ Ρουσσώ. Πιο 

συγκεκριμένα, ο φιλόσοφος πιστεύει ότι η αρμονία, που υπάρχει στο σύμπαν, 

οφείλεται σε μια ανώτερη βούληση που κινεί όλα όσα υπάρχουν. Η ύπαρξη αυτής της 

δύναμης, δηλαδή ο Θεός, επιβεβαιώνεται από τη συνείδησή μας (Σπανός, 1986: 144).  

 

2. Γερμανική Φιλοσοφία 

 

Ο Ιμμάνουελ Καντ θεωρούσε ότι ο Θεός, που υπάρχει στον «κόσμο των 

νοουμένων», είναι αίτημα του Πρακτικού Λόγου   είναι επίσης «ολοποιητική Ιδέα και 

απροσέγγιστος γνωστικά». Ο Θεός για τον φιλόσοφο είναι ηθικός νομοθέτης, χωρίς 

όμως να εμπλέκεται στον κόσμο των φαινομένων. Επίσης, είναι σημαντικό να 
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ειπωθεί ότι ο Καντ δεν ήταν άθεος, όπως πιστεύουν πολλοί. Ωστόσο, δεν ήταν και 

θεολόγος, κάτι που σημαίνει ότι δεν ενστερνίζεται απόλυτα τη δογματική διδασκαλία 

του Χριστιανισμού. O μεγάλος αυτός διανοητής «δε στερεί το Θεό από την 

Εκκλησία, αλλά κατηγορεί την μη σωστή ‘διαχείριση’ του Θεού από τους 

εκκλησιαστικούς ταγούς». Όσον αφορά τα επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού, ο 

Καντ απέρριψε τα επιχειρήματα της εποχής του (οντολογικό, κοσμολογικό, 

φυσικοθεολογικό)
38

.  

Παρόλα αυτά, εκείνο που δεχόταν ήταν το ηθικό επιχείρημα, το οποίο θα 

αναλυθεί στη συνέχεια. Τέλος, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο Θεός είναι αίτημα του 

Πρακτικού Λόγου, που στην ουσία πρόκειται «για τη φωνή που υψώνεται μέσα από 

την ίδια τη συνείδησή μας» και η οποία φωνή δικαιολογείται με την ύπαρξη ενός 

υπέρτατου όντος (Σπανός, 1986: 149).  

O Γκέοργκ Βίλχελμ Φρήντριχ Χέγκελ ήταν υποστηρικτής του πανθεϊσμού 

(Σπανός, 1986: 142   Θεοδωρίδης, 1982: 358). Το δόγμα της Αγίας Τριάδος για τον 

Χέγκελ είναι μύθος. Στην πραγματικότητα, ο Πατέρας είναι ο Θεός που υπάρχει πριν 

κατασκευαστεί ο κόσμος (Μακράκης, 1994: 67). Όσον αφορά το δεύτερο πρόσωπο 

της Τριάδας, ο Μακράκης (1994) αναφέρει ότι «η αντικειμενοποίηση του απόλυτου 

Θεού στον πεπερασμένο κόσμο είναι το έτερο Εγώ του, ο Υιός» και τέλος, «το 

Πνεύμα είναι η αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο ως συμφιλίωση του απείρου με το 

πεπερασμένο». Για τον Υιό, η Τριαντάρη (2005) προσθέτει ότι η ενανθρώπησή Του 

συνέβαλε στη συμφιλίωση Θεού και ανθρώπου. 

Επίσης, ο Χέγκελ υποστήριξε ότι η γνώση είναι αυτή που μας θεοποιεί και όχι 

η πίστη ή η χριστιανική αποκάλυψη (Μακράκης, 1994: 68). Η απόλυτη θρησκεία για 

τον φιλόσοφο είναι ο Χριστιανισμός, όπου και καθίσταται εφικτή η ένωση ανθρώπου 

και Θεού (Τριαντάρη, 2005: 1032). Τέλος,  η ύπαρξη του κόσμου είναι αναγκαία για 

τον Θεό, καθώς «χωρίς τον κόσμο ο Θεός δεν είναι Θεός» (Τριαντάρη, 2005: 1028). 

 

3. Κριτική των συστημάτων του 19ου αιώνα 

 

Ο Φρήντριχ Νίτσε ανήκει στη θεωρία του αθεϊσμού και άρα, αρνείται την 

ύπαρξη του Θεού (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 192   Σπανός, 
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  Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 2/9/2016 από το περιοδικό 

Ενατενίσεις από την εξής ιστοσελίδα: www.kykkos.org.cy/imkt.cy.net/13/T13-114.pdf  
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1986: 140). Το φιλοσοφικό ρεύμα στο οποίο εντάσσεται είναι ο μηδενιστικός 

υπαρξισμός (Μακράκης, 1994: 160). Μία βασική κριτική του φιλοσόφου έναντι του 

Χριστιανισμού είναι ότι ο Θεός των Χριστιανών δημιούργησε στους ανθρώπους 

αισθήματα ενοχής (Καρλ Λεβίτ, 1987: 215). 

Ο Νίτσε, όντας μηδενιστής και εχθρός του Χριστιανισμού, διατύπωσε μία από 

τις σημαντικότερες αθεϊστικές απόψεις η οποία ονομάζεται «βιταλιστική – 

μηδενιστική αθεΐα». Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, ο Χριστιανισμός είναι «θρησκεία 

των αδυνάτων και των ταπεινών». Ο Θεός αντικαθίσταται από τον υπεράνθρωπο που 

είναι ο βιολογικά ισχυρός άνθρωπος. Ο υπεράνθρωπος είναι το τέλειο πρότυπο 

ανθρώπου, που με την ισχύ και τη δύναμή του μπορεί να επικρατήσει έναντι των 

αδύναμων. Ο  υπεράνθρωπος ουσιαστικά είναι αυτός που εναντιώνεται χωρίς έλεος 

στους λιγότερο ισχυρούς από αυτόν (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπολος, 2011: 

192). Η τελευταία αυτή πρόταση επιβεβαιώνεται και από το απόσπασμα από τον 

«Υπεράνθρωπο», όπως παραθέτουν οι Δρίτσας, Μόσχος και Παπαλεξανδρόπολος 

(2011). 

Ο Μακράκης (1994) επιβεβαιώνει ότι ο «πεθαμένος» Θεός αντικαθίσταται 

από τον νιτσεϊκό υπεράνθρωπο. Επιπλέον, προσθέτει ότι «ο Θεός ως νεκρός είναι ‘μη 

ον’ σε αναφορά με τον θάνατο. Είναι το ‘μηδέν’ από οντολογική πλευρά (ανυπαρξία 

του Θεού)». Βασική τοποθέτηση του φιλοσόφου είναι ότι ο Θεός πέθανε (Gott ist 

tot). 

Η κριτική που ασκήθηκε στη θεωρία έχει να κάνει με το πόσο ισχυρός είναι 

κάποιος άνθρωπος από τη φύση του, από τη βιολογική δηλαδή κατασκευή του. Άρα, 

ένας λιγότερο βιολογικά ισχυρός δε μπορεί να επικρατήσει τόσο εύκολα. Πέρα από 

αυτό, αν όλοι φτάσουν στο επίπεδο του υπερανθρώπου, τότε η κοινωνία θα είναι μία 

κοινωνία ζούγκλας. Τέλος, δεδομένου ότι αυτή η θεωρία του υπερανθρώπου 

χρησιμοποιήθηκε από τον Χίτλερ, είναι προφανές το αρνητικό αντίκτυπό της 

(Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπολος, 2011: 192-193).     

 

4. Αντιμετώπιση της φιλοσοφίας από τις επιστήμες το 19ο αιώνα 

 

Ο Αύγουστος Κοντ είναι ο εκπρόσωπος του θετικισμού που βασίζεται στα 

πορίσματα των θετικών επιστημών και άρα, σε γενικούς νόμους και παρατηρήσιμα 

γεγονότα (Τριαντάρη, 2005: 1312). Είναι γνωστός για τη θεωρία των τριών σταδίων 
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της ανθρώπινης πνευματικής εξέλιξης   αυτά τα στάδια είναι: το θεολογικό, το 

μεταφυσικό και το θετικό (Τριαντάρη, 2005: 1049).  

Το πρώτο στάδιο (θεολογικό) χωρίζεται σε τρεις επιμέρους φάσεις: στη φάση 

της ψυχοκρατίας ή φετιχισμού, σύμφωνα με την οποία κάθε αντικείμενο έχει μέσα 

του ψυχή, στη φάση του πολυθεϊσμού, στην οποία υπάρχουν πολλοί θεοί και στη 

φάση του μονοθεϊσμού, όπου υπάρχει μόνο ένας Θεός (Τριαντάρη, 2005: 1049).  

Το δεύτερο στάδιο (μεταφυσικό) αναφέρεται «στην ύπαρξη απρόσωπων και 

άδηλων δυνάμεων και ουσιών, τα οποία υποκρύπτονται πίσω από τα φαινόμενα της 

φύσης, η οποία θεωρείται ως μια γενική και αφηρημένη οντότητα» (Τριαντάρη, 2005: 

1050). 

Το τρίτο στάδιο (θετικό), που έχει να κάνει με την επιστημονική εξήγηση των 

πραγμάτων, βασίζεται σε νόμους και γεγονότα (Τριαντάρη, 2005: 1050). 

Έτσι λοιπόν, τα δύο πρώτα θεωρούνται πλέον ξεπερασμένες αντιλήψεις. Ο 

Κοντ αποδοκιμάζει την ύπαρξη Θεού εκτός κόσμου, ενώ ταυτίζει τον Θεό με την 

ανθρωπότητα (Τριαντάρη, 2005: 1051). 

 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
 

O Καρλ Γιάσπερς ανήκει στο ρεύμα του υπαρξισμού. Ο φιλόσοφος κάνει μια 

σαφή διάκριση στη φιλοσοφία του, σε Ενθάδε (ενδοκοσμικότητα) και Επέκεινα 

(Υπερβατικότητα) (Μακράκης, 1994: 162). Το Ενθάδε αναφέρεται στον κόσμο μας, 

ενώ το Επέκεινα πέρα από τον κόσμο των αισθητών πραγμάτων. Γι΄ αυτό και ο 

φιλόσοφος τον ονομάζει Υπερβατικό, όπως ακριβώς κάνει και για τον Θεό 

(Μακράκης, 1994: 162-163). Ο Γιάσπερς απορρίπτει κατηγορηματικά την άποψη του 

άθεου υπαρξισμού, σύμφωνα με τον οποίο είμαστε ελεύθεροι, αν δεν υπάρχει Θεός. 

Αντιθέτως, ο φιλόσοφος τονίζει ότι πιστεύοντας στο Θεό μπορούμε να ζήσουμε με 

ελευθερία (Μακράκης, 1994: 165).  

Το Επέκεινα είναι αυτό «που υπερβαίνει τον κόσμο αυτό, ως πρώτη αρχή. 

Είναι ο ίδιος ο Θεός». Ο Θεός, όμως, είναι κάτι σκοτεινό καθεαυτό και ακατάληπτο 

και ως συνέπεια αυτού, ο Γιάσπερς αποδοκιμάζει τις λεγόμενες αποδείξεις για την 
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ύπαρξη του Θεού. Επίσης, ο Θεός έγκειται μακριά, είναι «κρυμμένος» και 

«αναπόδεικτος» (Μακράκης, 1994: 167). 

Βασικό στοιχείο της φιλοσοφίας του Γιάσπερς είναι οι «οριακές καταστάσεις» 

με τις οποίες «ο άνθρωπος αποκτά συνείδηση της ύπαρξής του, εξυψώνοντάς την σε 

ανώτερη ύπαρξη στη σχέση του με το Υπερβατικό. Έτσι, με τις ‘οριακές 

καταστάσεις’, ενεργοποιείται και αξιοποιείται η ροπή και η προδιάθεση προς το 

Υπερβατικό, το Επέκεινα» (Μακράκης, 1994: 166-167). Οι οριακές καταστάσεις 

είναι ο πόνος, η αγωνία, η ενοχή, ο θάνατος (Τριαντάρη, 2005: 1106), ο αγώνας, η 

έλλειψη ασφάλειας κτλ. (Μακράκης, 1994: 166).  

Όσον αφορά τον Χριστιανισμό, ο Γιάσπερς αρνείται κάθε τι σε αυτόν (π.χ. 

θαύματα, ανάσταση του Χριστού). Επιπροσθέτως, αρνείται και τον Χριστό ως Θεό 

και άνθρωπο, αφού κάτι τέτοιο θεωρείται άτοπο (Μακράκης, 1994: 167). Η 

Τριαντάρη (2005) αναφέρει ότι ο Θεός «δε σχηματοποιείται, δεν αποδεικνύεται με 

αντικειμενικά κριτήρια, αλλά και δεν μπορεί να νοηθεί ενσαρκωμένος ή ενυλωμένος 

σε φυσικές και ιστορικές καταστάσεις». 

Ο Ζαν Πωλ Σαρτρ είναι άθεος υπαρξιστής (Δρίτσας, Μόσχος & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 194    Μακράκης, 1994: 172). Ένα από τα επιχειρήματα 

για την απόδειξη της ανυπαρξίας του Θεού είναι η διάκριση του κόσμου σε δύο 

κατηγορίες: στα καθεαυτά και τα εαυτά όντα. Τα πρώτα είναι αυτά που μας 

περιβάλλουν και τα οποία έχουν ολοκληρώσει την εξέλιξή τους. Τα δεύτερα είναι οι 

ατελείς ανθρώπινες υπάρξεις που εξελίσσονται διαρκώς (Τριαντάρη, 2005: 1112). Ο 

Θεός είναι και καθεαυτό ον, αφού είναι «συμπαγής, πλήρης» και δεν εξελίσσεται και 

εαυτό ον, δεδομένου ότι είναι μια οντότητα σε εξέλιξη που «επιλέγει το επόμενο 

βήμα του». Έτσι, ο Θεός δύναται και να επιλέγει και να μην επιλέγει     αυτή όμως η 

αντίφαση οδηγεί στο ότι ο Θεός δεν υπάρχει, αφού δε γίνεται να του αποδίδονται 

αντιφατικά χαρακτηριστικά (Τριαντάρη, 2005: 1114).  

Παρόλα αυτά, ο Μακράκης (1994) επισημαίνει ότι ο φιλόσοφος δεν είναι 

άθεος, αλλά αντίθεος, εφόσον τον προϋποθέτει ως Δημιουργό του κόσμου. Αλλά η 

δημιουργία αυτή είναι αποτυχημένη, όπως ακριβώς αποτυχημένη είναι και η 

ανθρώπινη ύπαρξη (Μακράκης, 1994: 174).  

Τέλος, όπως σημειώνει ο Μακράκης (1994), «η μοίρα του ανθρώπου είναι 

ανοικτή προς το Μηδέν και όχι προς το άπειρο, προς το ‘υπερβατικό εγώ’ το οποίο 

κατά τον Sartre, δεν υπάρχει». Για το λόγο αυτό, ο Θεός είναι ανύπαρκτος και άρα, δε 
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δύναται να μας σώσει. Αλλά ακόμη και αν Αυτός υπήρχε, πάλι δε θα γινόταν τίποτα 

(Μακράκης, 1994: 173).  

Ο Καρλ Χάινριχ Μαρξ ανήκει στον ιστορικό υλισμό (Τριαντάρη, 2005: 

1126-1127). Ο Μαρξ αντιτίθετο έντονα προς την θρησκεία την οποία και απέρριπτε 

(Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 190     Τριαντάρη, 2005: 1127). 

Όμως, ο Giddens (2009), όπως θα φανεί παρακάτω, διατυπώνει μια διαφορετική 

άποψη πάνω σε αυτό το θέμα. Για τον Μαρξ, η θρησκεία αποτελεί «συνέπεια μόνο 

της κοινωνικοοικονομικής αλλοτρίωσης του ανθρώπου και των αντίστοιχων με αυτές 

συνθηκών ζωής». Επίσης, η θρησκεία είναι αυτό με το οποίο οι πλούσιοι και ισχυροί 

καθίστανται ικανοί να εκμεταλλεύονται τους αδυνάτους    γι’ αυτό και την αποκάλεσε 

«το όπιο του λαού» (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 190).  

Η θρησκεία, σύμφωνα με τον φιλόσοφο, «αντιπροσωπεύει την ανθρώπινη 

αυτό-άλλοτρίωση». Μία λανθασμένη άποψη που αποδίδεται στον Μαρξ είναι ότι 

αυτός αρνούνταν τη θρησκεία, κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Πιο 

συγκεκριμένα, θεωρεί ότι «η θρησκεία, στην παραδοσιακή της μορφή, θα 

εξαφανιστεί, και πρέπει να εξαφανιστεί. Αυτό όμως θα γίνει διότι οι θετικές αξίες που 

είναι ενσωματωμένες στην θρησκεία μπορούν να αναχθούν σε οδηγητήριες αρχές για 

την βελτίωση της μοίρας της ανθρωπότητας στον κόσμο τούτο, και όχι διότι οι ιδέες 

και οι αξίες είναι από μόνες τους εσφαλμένες» (Giddens, 2009: 578-579). 

Χαρακτηριστικό σημείο είναι αυτό από το βιβλίο του Η κριτική της Εγελιανής 

φιλοσοφίας του Δικαίου: «Η θρησκεία είναι ο στεναγμός της καταπιεσμένης πλάσης, 

η καρδιά ενός άκαρδου κόσμου, καθώς και το πνεύμα απνευματικών συνθηκών… 

Είναι το όπιο του λαού» (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 194). Ο 

Giddens (2009) κάνει επίσης αναφορά στη φράση ότι η θρησκεία «είναι το όπιο του 

λαού» και προσθέτει ότι η ευτυχία μεταθέτεται για την μετά θάνατο ζωή. 

Συνοψίζοντας, με τη θρησκεία δε μπορούμε να ζήσουμε ευτυχισμένοι και να 

απελευθερωθούμε (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 190). Τέλος, ο 

Μαρξ χαρακτηρίζει τη θρησκεία ως τη «μεγαλύτερη συντηρητική κοινωνική δύναμη» 

(Τριαντάρη, 2005: 1127). 
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ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 

Έχοντας ολοκληρώσει το τι πρεσβεύει ο κάθε φιλόσοφος από την αρχαία 

μέχρι και την σύγχρονη φιλοσοφία, καταλαβαίνουμε πως εξελίσσεται η σκέψη των 

φιλοσόφων σχετικά με την έννοια του θείου ανά τους αιώνες. Για την καλύτερη 

κατανόηση όλων των παραπάνω κεφαλαίων, πρέπει πρώτα να γίνει μια 

συγκεντρωτική καταγραφή των θεωριών που εξετάζουν την ιδέα του Θεού.  

Οι θεωρίες αυτές είναι οι εξής: ο αθεϊσμός, ο πανθεϊσμός, ο πανενθεϊσμός, ο 

δεϊσμός/ντεϊσμός και ο θεϊσμός (Μακράκης, 1988: 53-54
39
   Σπανός, 1986: 139-146). 

Επιπλέον, εδώ θα ήταν καλό να συμπεριλάβουμε τον αγνωστικισμό, καθώς επίσης 

και τον σκεπτικισμό, δεδομένου ότι κάποιοι φιλόσοφοι ανήκουν σε αυτά τα 

φιλοσοφικά ρεύματα. Βέβαια, αυτά τα δύο ρεύματα δεν είναι αποκλειστικά θεωρίες 

σχετικά με την ιδέα του Θεού, αλλά γενικότερες φιλοσοφικές σχολές. 

 

1. Αθεϊσμός – Αγνωστικισμός - Σκεπτικισμός  

 

Ο αθεϊσμός αρνείται κατηγορηματικά την ύπαρξη όχι μόνο του Θεού, αλλά 

και την ύπαρξη οποιασδήποτε υπερφυσικής και υπερκόσμιας δύναμης. Για τη 

συγκεκριμένη θεωρία, όλα γύρω μας, όπως ο κόσμος και η ζωή είναι «πολύπλοκες 

εκδηλώσεις της ύλης». Όλα υπόκεινται στους φυσικούς νόμους και παντού επικρατεί 

το τυχαίο (Σπανός, 1986: 139-140).  

Ο όρος αθεϊσμός πρέπει να διαχωρίζεται από τον αγνωστικισμό και τον 

σκεπτικισμό. Οι δύο τελευταίοι όροι δεν αρνούνται την ύπαρξη του Θεού, απλώς ο 

αγνωστικισμός δε δέχεται τη δυνατότητα της ανθρώπινης σκέψης να τον πλησιάσει 

γνωσιολογικά, ενώ ο σκεπτικισμός, δεδομένου ότι δεν βρίσκει αποδείξεις για την 

ύπαρξή του, δεν δίνει απάντηση στο εν λόγω ζήτημα (Σπανός, 1986: 139-140). Οι 

Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Λεοντσίνη και Σακελλίου (2015) προσθέτουν για τον 

αγνωστικισμό ότι αυτός απορρίπτει την αντικειμενική αντίληψη «του κόσμου, του 

θεού και της αληθινής ουσίας των όντων», ενώ για τον σκεπτικισμό ότι αρνείται το 

εφικτό της γνώσης. 

Η Τριαντάρη (2005) στο φιλοσοφικό γλωσσάρι προσθέτει ότι η αθεΐα 

ταυτίζεται και με τον όρο «αθεϊσμός». Μία δεύτερη σημασία της αθεΐας είναι η πίστη 

                                                 
39

 Ο Μακράκης (1982) κάνει αναφορά σε όλες αυτές τις θεωρίες εκτός από τον αθεϊσμό. 
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σε μια ανώτερη ύπαρξη η οποία όμως δεν είναι ίδια με τον Θεό του συγκεκριμένου 

πιστού π.χ. ο Σωκράτης απέρριπτε τους συγκεκριμένους θεούς της Αθήνας, αλλά 

«εισήγαγε καινά δαιμόνια» και γι’ αυτόν τον λόγο καταδικάστηκε ως άθεος. Το 

βασικότερο επιχείρημα του αθεϊσμού είναι  η ύπαρξη του κακού στον κόσμο. Ο 

Θεοδωρίδης (1982) επαληθεύει ότι η ύπαρξη του κακού και της αδικίας 

χρησιμοποιήθηκε από τον αθεϊσμό. 

Κάποιες μορφές αθεΐας είναι ο αγνωστικισμός, όπως σημειώθηκε παραπάνω, 

«ο μηδενισμός, ο διαλεκτικός και ιστορικός υλισμός, ο υπαρξιακός αθεϊσμός, ο 

νιτσεϊσμός, ο ορθολογικός θετικισμός και γενικότερα οποιαδήποτε τάση 

αμφισβήτησης των θρησκευτικών αρχών και του μεταφυσικού κόσμου (Δρίτσας, 

Μόσχου & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 187).  

Κάποια αίτια της αθεΐας είναι ο εγωισμός και η υπερηφάνεια για τις 

ικανότητές μας, η έλλειψη  γνώσης για τις θρησκευτικές αλήθειες, ο τρόπος ζωής 

μας, η επικράτηση του ορθολογιστικού πνεύματος που ξεκίνησε από το Διαφωτισμό, 

η υλιστική αντίληψη για τον κόσμο, σύμφωνα με την οποία όλα είναι ύλη, η 

«αντιθρησκευτική παιδεία» και η απογοήτευση από τους ταγούς των θρησκειών. Ως 

συνέπειες της αθεΐας σημειώνονται η δυνατότητα να κάνουμε οποιοδήποτε κακό, 

αφού δεν υπάρχει κάποιος να μας τιμωρήσει, το «ψυχικό κενό» και η «υπαρξιακή 

αγωνία» (Δρίτσας, Μόσχου & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 188). 

Στο διάβα των αιώνων έχουν διατυπωθεί κάποιες αθεϊστικές θεωρίες, οι 

σημαντικότερες εκ των οποίων είναι οι εξής: η «ανθρωπιστική αθεΐα» του Λούντβιχ 

Φώυερμπαχ, η «κοινωνικοπολιτική αθεΐα» του Καρλ Μαρξ, η «βιταλιστική – 

μηδενιστική αθεΐα» του Φρήντριχ Νίτσε και η «ψυχαναλυτική αθεΐα» του Σίγκμουντ 

Φρόυντ (οι θεωρίες του Νίτσε και του Μαρξ έχουν αναλυθεί παραπάνω).  

Για τον Φώυερμπαχ η «έννοια του Θεού είναι πλασματική και νοείται ως 

αυτοπροβολή του ανθρώπου προς τα έξω». Επομένως, οποιαδήποτε μορφή θρησκείας 

είναι ένα είδος αυτολατρείας του ανθρώπινου είδους (Δρίτσας, Μόσχου & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 188-189). Οι αξίες που έχει η θρησκεία προέρχονται 

από τους ανθρώπους και όχι από τον Θεό. Επίσης, οι αξίες αυτές υλοποιούνται σε 

αυτήν εδώ τη ζωή και όχι μετά τον θάνατο. Λόγω της μη κατανόησης της ανθρώπινης 

ιστορίας από εμάς τους ίδιους τους ανθρώπους οι κοινωνικά κατασκευασμένες αξίες 

ανάγονται στους θεούς (Giddens, 2009: 578). Ο Θεοδωρίδης (1982) επαληθεύει ότι ο 

θεός για τον φιλόσοφο, δεν είναι παρά ο άνθρωπος. 
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Ο Φρόυντ επισημαίνει ότι η ύπαρξη του Θεού προκύπτει από την ανάγκη μας 

να προφυλαχθούμε από τις «δυνάμεις της φύσης», τις οποίες είμαστε ανίκανοι να 

ελέγξουμε και να αντιμετωπίσουμε. Ως εκ τούτου, σχηματίζεται υποσυνείδητα η 

έννοια του Θεού (Δρίτσας, Μόσχου & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 193). 

Συγκεντρωτικά, μέχρι αυτό το σημείο οι διανοητές που εντάσσονται στην 

αθεϊστική θεωρία είναι οι εξής: οι ατομικοί φιλόσοφοι Λεύκιππος και Δημόκριτος, ο 

Πρόδικος, ο Κριτίας, ο Στίλπων ο Μεγαρεύς, οι κυνικοί (πλην του Αντισθένη), οι 

φιλόσοφοι της Κυρηναϊκής σχολής, ο Νίτσε, ο Κοντ, ο Σαρτρ (τον τελευταίο κάποιοι 

τον εντάσσουν στους άθεους, ενώ κάποιοι άλλοι όχι), ο Φώυερμπαχ και ο Φρόυντ. 

Στο σκεπτικισμό εντάσσεται ο Πρωταγόρας (κάποιοι τον εντάσσουν στους άθεους), ο 

Γοργίας (ανήκει και στον αγνωστικισμό) και οι Σκεπτικοί.Στον αγνωστικισμό ανήκει 

ο Γοργίας (ανήκει και στον σκεπτικισμό). 

Ο Σπανός (1986) προσθέτει στους άθεους, πέρα από αυτούς που αναφέρθηκαν 

παραπάνω, και τους παρακάτω στοχαστές: τον Julien Offray de La Mettrie, τον Baron 

d'Holbach, τον Jacob Moleschott, τον Friedrich Karl Christian Ludwig Büchner, και 

τον Ernst Heinrich Philipp August Haeckel (Αυτόν τον τελευταίο, δηλαδή τον 

Haeckel, ο Σπανός (1986) τον κατατάσσει στο ρεύμα του αθεϊσμού, ωστόσο, 

επισημαίνει ότι οι φυσικές δυνάμεις ίσως να αποτελούν το Θεό. Ο Θεοδωρίδης 

(1982) τον κατατάσσει στους πανθεϊστές).  

Ο Θεοδωρίδης (1982) κάνει αναφορά και σε άλλους διανοητές που είναι άθεοι 

οι οποίοι είναι οι εξής: ο Θουκυδίδης, δύο φιλόσοφοι της Κυρηναϊκής σχολής   πιο 

συγκεκριμένα ο Θεόδωρος ο Άθεος και ο Ευήμερος, ο Helvetius, ο Diderot, ο Max 

Stirner και ο Duhring. Ωστόσο, ο Θεοδωρίδης (1982) αναφέρει τον Holbach, τον 

Diderot και τον Haeckel ως πανθεϊστές. 

 

 

2. Πανθεϊσμός  

 

Ο πανθεϊσμός είναι η θεωρία σύμφωνα με την οποία ο Θεός και ο κόσμος 

ταυτίζονται (Γκότσης, Μεταλληνός & Φίλιας, 2016: 228     Θεοδωρίδης, 1982: 354-

355    Μακράκης, 1988: 54     Σπανός, 1986: 141). Αυτός ο όρος υπάρχει από τον 18
ο
 

αιώνα, προέρχεται από την Αγγλία και ο πρώτος που τη χρησιμοποίησε είναι ο 

Toland (Θεοδωρίδης, 1982: 354). Βασικά χαρακτηριστικά του Θεού είναι ότι είναι 

https://en.wikipedia.org/wiki/Julien_Offray_de_La_Mettrie
https://en.wikipedia.org/wiki/Baron_d%27Holbach
https://en.wikipedia.org/wiki/Baron_d%27Holbach
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Moleschott
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Moleschott
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Moleschott
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Moleschott
https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Moleschott


83 

` 

απρόσωπος και ενδοκοσμικός, immanent (Θεοδωρίδης, 1982: 354   Μακράκης, 1988: 

54     Σπανός, 1986: 141). Πιο συγκεκριμένα, ο Θεός «δεν είναι ον με προσωπική 

ύπαρξη», αλλά θεωρείται «πνεύμα που ενυπάρχει στον κόσμο και κινεί και 

δραστηριοποιεί τα πάντα». Οτιδήποτε υπάρχει σε αυτόν εδώ τον κόσμο είναι 

εκδήλωση του Θεού (Σπανός, 1986: 141). 

  Ο Σπανός (1986) προχωρεί στην εξής παρομοίωση: τα πάντα γύρω μας 

αποτελούν κύματα ενός ωκεανού τα οποία «κινούνται, έρχονται και παρέρχονται», 

αλλά δεν είναι αυθύπαρκτα   έχουν απλώς ύπαρξη. Η δημιουργούμενη φύση αποτελεί 

την «ανάπτυξη της θείας ουσίας» και είναι η «δημιουργός δύναμη» (Σπανός, 1986: 

141). 

 Ο πανθεϊσμός εξήγησε με δύο τρόπους την ενότητα του θεού με τον κόσμο    

σύμφωνα με την πρώτη, ο θεός είναι η μόνη πραγματική ύπαρξη, ενώ ο κόσμος 

αποτελεί απορροή και εκπόρευση του θεού, ενώ σύμφωνα με τη δεύτερη, ο κόσμος 

είναι η μόνη πραγματική ύπαρξη και ο θεός αποτελεί την κινητική, αυξητική και 

μορφωτική δύναμη που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Ο καθαυτός πανθεϊσμός είναι ο 

πρώτος. Υπέρμαχος του πρώτου ήταν ο Σπινόζα, ενώ του δεύτερου ο Holbach, ο 

Diderot, ο Haeckel κ. α. (Θεοδωρίδης, 1982: 354). 

 Υπάρχουν δύο τύποι πανθεϊσμού: ο ρεαλιστικός ή νατουραλιστικός και ο 

ιδεαλιστικός ή σπιριτουαλιστικός. Ο πρώτος τύπος «ορίζει την καθολική ενότητα 

δυναμικά, ενεργητικά, φυσιοκρατικά. Κάνει ένα θεό και φύση, που τη φαντάζεται 

προικισμένη με ζωή και πνεύμα» Σε αυτόν τον τύπο περιλαμβάνονται οι Υλοζωιστές, 

οι Στωικοί, ο Bruno, ο Σπινόζα, ο Goethe και ο Haeckel. Ο δεύτερος τύπος, «την 

ενότητα τη θεωρεί νοητική, νου ή λογικό που ξετυλίγεται σε βαθμούς και 

σκαλοπάτια» (Θεοδωρίδης, 1982: 358-359). 

 Ο πανθεϊσμός είναι ένας, αλλά έχει διάφορες αποχρώσεις. Πιο συγκεκριμένα, 

αν η πραγματικότητα είναι υλική, τότε έχουμε υλιστικό πανθεϊσμό, αν είναι δύο 

ισότιμες πραγματικότητες, τότε έχουμε μονιστικό πανθεϊσμό, «αν πάλι το νου είτε 

την ιδέα την πάρεις σαν νόηση, θα έχεις τον νοησιαρχικό, τον ιντελλεκτουαλιστικό 

πανθεϊσμό, όπως είναι ο παλλογισμός του Hegel, αν την πάρεις σαν βούληση, έχεις 

τον βουλητικό πανθεϊσμό, δηλαδή Schopenhauer. Αν τέλος σου αρέσει το ανάμιχτο, 

βάλε νόηση και βούληση μαζί κι έχεις τον… ασύνειδο πανθεϊσμό του Eduard von 

Hartmann».  

Μέχρι αυτό το σημείο οι φιλόσοφοι που εντάσσονται στην πανθεϊστική 

αντίληψη για τον Θεό είναι: οι τρεις Μιλήσιοι Θαλής, Αναξίμανδρος και Αναξιμένης, 
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ο Πυθαγόρας και γενικότερα οι Πυθαγόρειοι, ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (αυτός έχει 

και πανενθεϊστικές και θεϊστικές αντιλήψεις), ο Ηράκλειτος, ο  Πλάτωνας (αυτός 

αναφέρεται και ως θεϊστής), ο Ζήνων, ο Χρύσιππος και γενικότερα οι Στωικοί, ο 

Αριστοκλής του Μεσσηνίου, ο Πλωτίνος (αυτός αναφέρεται και ως πανενθεϊστής), ο 

Σπινόζα και ο Χέγκελ. 

 Ο Σπανός (1986) προσθέτει στους πανθεϊστές κάποιες ανατολικές θρησκείες, 

όπως είναι για παράδειγμα ο βουδισμός, καθώς επίσης τον Φίχτε και τον Σέλινγκ 

(Σπανός, 1986: 141-142). Ο Μακράκης (1988) αναφέρει ως πανθεϊστή τον Karl 

Robert Eduard von Hartmann. Ο Θεοδωρίδης (1982) προσθέτει ως πανθεϊστές τον 

Holbach τον Diderot, τον Haeckael (βέβαια αυτοί αναφέρονται και ως αθεϊστές), τους 

υλοζωιστές της Αρχαιότητας, τον Bruno στην Αναγέννηση, τον Schopenhauer 

(βουλητικός πανθεϊσμός). 

 

3. Πανενθεϊσμός 

 

Ο πανενθεϊσμός, όπως άλλωστε φαίνεται και από την ετυμολογία της λέξης 

(το παν εν Θεώ), υποστηρίζει ότι «το παν ενυπάρχει στο Θεό», δηλαδή τα πάντα 

υπάρχουν μέσα στη θεία ουσία (Θεοδωρίδης, 1982: 360   Μακράκης, 1988: 54    

Σπανός, 1986: 143). Τον όρο πανενθεϊσμό τον δημιούργησε ο Karl Krause (1781-

1832) (Θεοδωρίδης, 1982: 360). Ο πανενθεϊσμός ονομάζεται και ενδοκοσμικός 

θεϊσμός (Μακράκης, 1988: 54). 

Όπως υποστηρίζει ο Θεοδωρίδης (1982), «η φύση είναι μέσα στο θεό, 

περιέχεται στην ουσία του, όχι όμως το αντίστροφο». Κάτι παρόμοιο αναφέρει και ο 

Σπανός (1986): «ο κόσμος είναι εκδήλωση του Θεού, αλλά ο Θεός δεν αποτελεί 

εκδήλωση του κόσμου». Η θεωρία του πανενθεϊσμού αποτελεί συνδυασμό θεϊσμού 

και πανθεϊσμού (Θεοδωρίδης, 1982: 360    Μακράκης, 1988: 54). Οι Θεοδωρίδης 

(1982) και Μακράκης (1988) επισημαίνουν ότι ο Θεός είναι και ενδοκοσμικός και 

εξωκοσμικός, σε αντίθεση με τον Σπανό (1986) που ενώ συμφωνεί με την 

υπερβατικότητα του Θεού, παρόλα αυτά τονίζει ότι ο Θεός δεν είναι «ενδοκοσμικό 

ον». Ο Μακράκης (1988) συμπληρώνει, επίσης, ότι ο Θεός είναι «ενδοκοσμικός ως 

παρουσία  και δραστηριότητα», αλλά και «υπερβατικός ως ουσία».  

Στην παρούσα εργασία οι φιλόσοφοι που εκφράζουν πανενθεϊστικές 

αντιλήψεις είναι: ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (αναφέρεται ως πανθεϊστής και ως 
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θεϊστής), ο Πλωτίνος και ο άγιος Αυγουστίνος. Ο Σπανός (1986) προσθέτει στους 

πανενθεϊστές τον Malebranche, τον Berkeley και τον Krause, ενώ ο Θεοδωρίδης 

(1982) αναφέρει πως κάποιες πανενθεϊστικές αντιλήψεις είχε ο στωικός Κλεάνθης, ο 

Απόστολος Παύλος οι οποίοι και οι δύο αναφέρουν την εξής πρόταση: «εν τούτω 

κινούμεθα και ζώμεν και εσμέν» (Πράξεις των Αποστόλων 17: 28), οι μυστικοί 

φιλόσοφοι, ο Eckhart και ο Cusanus. Επίσης, ο Θεοδωρίδης (1982) επισημαίνει ότι 

πολλοί θεωρούν ότι και ο Spinoza ανήκει στον πανενθεϊσμό.  

4. Δεϊσμός 

 

Ο δεϊσμός/ντεϊσμός θεωρεί ότι υπάρχει Θεός και ότι Αυτός είναι ο 

δημιουργός του κόσμου. Όμως, η θεωρία του δεϊσμού απορρίπτει την εμπλοκή του 

Θεού στη λειτουργία του κόσμου και στις ζωές των ανθρώπων και άρα, δεν κάνει 

θαύματα (Θεοδωρίδης, 1982: 352    Μακράκης, 1988: 54   Σπανός, 1986: 143). Τα 

λεγόμενα θαύματα συμβαίνουν λόγω των φυσικών νόμων και δυνάμεων (Σπανός, 

1986: 143). Ο Θεός, επίσης, είναι Αυτός που από την αρχή δημιούργησε τους νόμους 

για τη λειτουργία του κόσμου. Έκτοτε,  δεν επεμβαίνει, αφού όλα διέπονται από 

αυτούς τους νόμους που ο Ίδιος έθεσε (Θεοδωρίδης, 1982: 352   Σπανός, 1986: 143). 

Ο Μακράκης (1988) προσθέτει ότι ο Θεός είναι υπερβατικός. 

Ο εν λόγω όρος έχει σχέση με τη λέξη Δίας και Deus (Σπανός, 1986: 143) και 

έχει προέλευση από την Αγγλία (Θεοδωρίδης, 1982: 352). Εμφανίζεται συστηματικά 

κατά τον 18
ο
 αιώνα (Σπανός, 1986: 143-144). Ωστόσο, σαν «ιδέα» συναντάται πολύ 

πιο πριν στον Herbert of Cherbury (Θεοδωρίδης, 1982: 352). 

Οι ντεϊστές φιλόσοφοι που αναλύονται στη συγκεκριμένη εργασία είναι οι 

εξής: ο Επίκουρος και οι οπαδοί του, ο Λωκ και ο Ρουσώ. Ο Θεοδωρίδης (1982) 

προσθέτει στους δεϊστές τον Toland, τον Tindal, τον Voltaire, τον Edward Herbert of 

Cherbury και τον Thomas Buckle. Επίσης, «συμπάθειες» βρήκε ο δεϊσμός και σε 

κάποιους Γερμανούς στοχαστές: στον Reimarus, στον Lessing, στον Mendelssohn, 

στο Φρειδερίκο τον Μεγάλο και στον Goethe. Ο Σπανός (1986) διευκρινίζει ότι ο 

Voltaire δεν είναι άθεος, όπως πολλοί θεωρούν, αλλά δεϊστής.Ο Σπανός (1986) με τη 

σειρά του προσθέτει, πέρα από τους παραπάνω, και τον Edelmant. 
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5. Θεϊσμός 

 

Η πέμπτη και τελευταία θεωρία, που προσπαθεί να συλλάβει τη θεία ουσία, 

είναι ο θεϊσμός ο οποίος σαν λέξη προέρχεται από τη λέξη Θεός και κατασκευάστηκε 

στους νεότερους χρόνους (Σπανός, 1986: 144). Για τον θεϊσμό, Θεός και κόσμος σε 

καμιά περίπτωση δεν ταυτίζονται (Μακράκης, 1988: 53   Σπανός, 1986: 144). Ο Θεός 

είναι «εξωκοσμικός, υπερκοσμικός, υπερβατικός (transcendens), προσωπικός, η αιτία 

του κόσμου» (Θεοδωρίδης, 1982: 346-347    Μακράκης, 1988: 53). Ο Σπανός (1986) 

επιβεβαιώνει ότι ο Θεός είναι υπερβατικός, ότι βρίσκεται πέρα από το σύμπαν και 

είναι ο δημιουργός όλου αυτού του σύμπαντος και τέλος, ότι είναι ένας Θεός που 

προνοεί, ενδιαφέρεται και επεμβαίνει για τα δημιουργήματά του, άρα είναι ένας Θεός 

προσωπικός. Ο κόσμος δεν υπάρχει αφ’ εαυτού και αιωνίως, αλλά έχει αρχή και 

μπορεί να έχει και τέλος και όσον αφορά τους φυσικούς νόμους που υπάρχουν, αυτοί 

είναι απόρροια της «θείας δύναμης». 

Στην παρούσα εργασία οι φιλόσοφοι που ανήκουν στο ρεύμα του θεϊσμού 

είναι οι εξής: ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (αυτός βέβαια αναφέρεται και ως 

πανθεϊστής και πανενθεϊστής) ο Αναξαγόρας, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, ο 

Αριστοτέλης, ο Φίλων ο Ιουδαίος, οι Απολογητές του 2
ου

 μ.Χ. αιώνα και πιο 

συγκεκριμένα, ο Ιουστίνος, ο Αθηναγόρας, ο Αριστείδης Μαρκιανός, ο Τατιανός, ο 

Θεόφιλος Αντιοχείας, ο Ερμείας ο φιλόσοφος και ο Τατιανός. Έπειτα, στη θεωρία 

του θεϊσμού ανήκουν και οι εξής Πατέρες της Εκκλησίας του 3
ου

-5
ου

 αιώνα μ.Χ.: ο 

Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, ο Μέγας Βασίλειος, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός, ο 

Γρηγόριος Νύσσης, ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης και ο Χρυσόστομος. Επίσης, εδώ 

ανήκουν και ο Ωριγένης με τον Άρειο. Στη συνέχεια, άλλοι υποστηρικτές του 

θεϊσμού είναι: ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός και ο Descartes. 

Ο Σπανός (1986) προσθέτει στους θεϊστές τους Σχολαστικούς φιλοσόφους, 

τον Lamennais, τον Cousin, τον Vacherot, τον Ravaison, τον Boutrout, τον Leibniz, 

τον Wolff, τον Johann Friedrich Herbart, τον Ward και τον Ladd. 

 

Οι Δρίτσας, Μόσχος και Παπαλεξανδρόπουλος (2011) παραθέτουν τις 

συνολικές αντιλήψεις που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος για τον Θεό. Πιο 

συγκεκριμένα, ο Θεός χαρακτηρίζεται ως: 

 μια ανώτερη και απρόσωπη δύναμη 

 ο φοβερός Θεός 

https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Friedrich_Herbart
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 ο τιμωρός Θεός 

 ο σύμμαχος και συμπαραστάτης (οι άνθρωποι τον επικαλούνται μόνο σε 

δύσκολες στιγμές) 

 ο Θεός της εξουσίας και της τάξης (χρήση από απολυταρχικά και δικτατορικά 

καθεστώτα, εφόσον πιστεύουν ότι ο Θεός έχει ως «συνεργάτες του μόνο τους 

ισχυρούς εξουσιαστές») 

 ο Θεός που ανταμείβει και ανταποδίδει 

 ο τελετάρχης Θεός (επίκληση σε τελετές, όπως γάμος, κηδεία κτλ.) 

 ο Θεός των πανθεϊστών 

 ο Θεός των αγνωστικιστών 

 

 

Ο ΘΕΟΣ ΣΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
 

Η διάκριση των θρησκειών 

 

Οι θρησκείες του κόσμου μπορούν να διακριθούν σε φυσικές θρησκείες, σε 

θρησκείες του αιώνιου νόμου και σε θρησκείες ιστορικής αποκαλύψεως. Στην πρώτη 

κατηγορία ανήκουν οι πρωτόγονες θρησκείες και οι Σιντοϊστές, στη δεύτερη οι 

Ινδουιστές, οι Ζαϊνιστές, οι Βουδιστές και οι Οικουμενιστές (δηλαδή 

Κομφουκιανιστές και Ταοϊστές), ενώ στην τρίτη ανήκουν οι Ζωροαστριστές, οι 

Ιουδαίοι, οι Χριστιανοί και οι Μουσουλμάνοι (Σοφουλάκης, 1981: 174). 

Εναλλακτικά, οι θρησκείες της τρίτης κατηγορίας αποκαλούνται και θρησκείες 

αποκαλυμμένες ή μη (Μουστάκης, 1991: 332). 

Μία άλλη διάκριση είναι αυτή που χωρίζει τις θρησκείες σε μονοθεϊστικές και 

πολυθεϊστικές. Οι θρησκείες που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία είναι ο Ιουδαϊσμός, 

ο Χριστιανισμός και ο Ισλαμισμός. Ο Ινδουισμός δεν «πατάει σταθερά στο 

μονοθεϊσμό», ενώ ο Βουδισμός δεν έχει κάποιο θεό (Μουστάκης, 1991: 332).  
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1. Ιουδαϊσμός      

 

Ο Ιουδαϊσμός είναι «η πρώτη και ζωντανή μέχρι σήμερα αποκαλυπτική 

μονοθεϊστική θρησκεία» (Σοφουλάκης, 1981: 112). Είναι μονοθεϊστική, καθώς 

διακηρύττει ότι ο Θεός είναι ένας και μοναδικός. Ο Θεός αυτός είναι ο μόνος που 

υπάρχει σε σύγκριση με τους άλλους Θεούς οι οποίοι δεν υπάρχουν (Δρίτσας, 

Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 234). Με τον ιουδαϊκό μονοθεϊσμό 

καταρρίπτονται ιδέες τριαδικές, όπως συμβαίνει στον Χριστιανισμό στον οποίο 

Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα είναι ένας Θεός. Επίσης, καταρρίπτεται η ύπαρξη 

δύο θεών ή δύο «δημιουργικών πηγών ύπαρξης» (δηλαδή καλή και κακή πηγή) και 

τέλος, οποιαδήποτε πολυθεϊστική αντίληψη. Αυτό φαίνεται στο Δευτερονόμιο 6:4 

«Άκουσον Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας, ο Κύριος είναι Ένας». Τέλος, ο Θεός είναι 

Πνεύμα και δεν έχει υλική υπόσταση και άρα, δεν έχει φυσικές ιδιότητες (Pearl & 

Brookes, 1964: 154). 

Βασικό χαρακτηριστικό αυτού του Θεού πέρα από το ότι είναι ένας, είναι ότι 

είναι ο Δημιουργός του σύμπαντος, το οποίο έχει φτιάξει εκ του μη όντος, δηλαδή 

από το τίποτα (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 234    Pearl & 

Brookes, 1964: 154). Όλος ο κόσμος, ως προϊόν του Θεού, είναι πολύ καλός 

(Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 234). Ο Θεός αυτός, επίσης, είναι 

παντοδύναμος, ο «πανταχού παρών και τα πάντα πληρών», «θεός ποιητής ουρανού 

και γης», «πάροχος πάσης ζωής», εκδικητικός και έχει όλες τις ηθικές ιδιότητες π.χ. 

δικαιοσύνη.  

Ο ιουδαϊκός Θεός είναι προσωπικός, προσιτός και ιστορικός, αφού 

αποκαλύπτεται στους ανθρώπους και καθοδηγεί την ιστορία τους προς έναν σκοπό 

(Μουστάκης, 1991: 130-131). Ο Θεός αποκαλύπτοντας τον εαυτό του στον Μωυσή, 

λέγοντας «Εγώ ειμι ο ων», σύμφωνα με τους Εβδομήκοντα ή «θα είμαι αυτός που θα 

είμαι», σύμφωνα με το μασοριτικό, παρουσιάζεται ως ένας προσωπικός και όχι ως 

ένας απρόσωπος Θεός (Μπέγζος, 1995: 48). Οι Pearl και Brookes (1964) 

επιβεβαιώνουν ότι ο Θεός είναι προσωπικός και ότι ενδιαφέρεται για τα 

δημιουργήματά Του. 

 Η αποκάλυψη του Θεού γίνεται σταδιακά   στην εποχή πριν τον Μωυσή 

εμφανίζεται ως παντοδύναμος και ηθικός, ενώ στον Μωυσή ως πανταχού παρών και 

«τηρητής των λόγων του» (Σοφουλάκης, 1981: 113-114). Στον προφήτη Ωσηέ 
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παρουσιάζεται ως αγάπη (Ωσηέ 6: 6), ενώ στον Ησαΐα ως αγιότητα (Ησαίας 6: 3). Ο 

προφήτης Αμώς υποστηρίζει ότι ο Γιαχβέ είναι Θεός και άλλων λαών και όχι μόνο 

των Εβραίων, όπως αυτοί πίστευαν (Αμώς 9: 7). Επομένως, είναι ένας Θεός 

παγκόσμιος. Επίσης, είναι ο «εγγυητής των αναλλοίωτων ηθικών νόμων» 

(Σοφουλάκης, 1981: 115). Ο Γιαχβέ αποκαλύπτεται και ως ελευθερωτής του λαού 

του, όπως φαίνεται στο χωρίο της Εξόδου 20: 2 (Μπέγζος, 1995: 49).  

Το κυριότερο έργο του συνίσταται στο να σώσει την ανθρωπότητα από την 

πτώση της, κάτι που θα επιτευχθεί στο τέλος της ιστορίας, όπου αναμένεται και η 

ανάσταση των νεκρών (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 234-235). 

Ο ένας αυτός Θεός φέρει πολλά ονόματα στην Παλαιά Διαθήκη. Πιο 

συγκεκριμένα, φέρει το όνομα Ελ = Θεός. «Η ρίζα αυτής της λέξης που είναι κοινή σ’ 

ολόκληρο το μεσανατολικό κόσμο αποδίδεται με τη λέξη Ελάχ και στην αραβική με 

τη λέξη Ιλάχ… Στην αραμαϊκή Αλλάχ». Αυτό το Ελ χρησιμοποιείται και σε 

εκφράσεις όπως ελ-ολάμ (θεός αιώνιος), ελ-ρόι (θεός επιβλέπων), ελ-ελγιόν (θεός 

ύψιστος). Επίσης, χαρακτηρίζεται και ως «Θεός Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ» 

(Μουστάκης, 1991:129-130). Άλλα ονόματα που αποδίδονται στο Θεό είναι το 

Ελώαχ (Ελωχείμ στον πληθυντικό) που «δηλώνει προσωποποιήσεις των ιδιοτήτων 

του Ενός και μόνου Θεού» (Γεν. 1: 1), Ελ-σαντάιγ = Θεός παντοδύναμος (Γεν. 17: 1, 

Εξ. 6: 3). Ωστόσο, το κατεξοχήν όνομα του Θεού είναι Γιαχβέ, το οποίο συναντάται 

στο Εξ. 3: 14 «EHJE ASSER EHJE» που σημαίνει «εγώ ειμι ο ειμι». Με αυτό το 

όνομα, πέρα από το ότι αποδεικνύεται η πραγματικότητα του Θεού, αποδεικνύεται η 

μοναδικότητα και η αιωνιότητά Του, όπως φαίνεται και από το χωρίο Ησαΐας 43: 10 

«… ίνα γνώτε και πιστεύσητε και συνήτε ότι εγώ ειμι, έμπροσθέν μου ουκ εγένετο 

άλλος θεός και μετ’ εμέ ουκ έσται» (Σοφουλάκης, 1981: 112).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα Γιαχβέ οι Ιουδαίοι απέφευγαν να το 

προφέρουν από σεβασμό και στη θέση του χρησιμοποιούν τους τίτλους Αδωνάι = 

Κύριος, Σαβαώθ = Μεγαλοπρεπής που αναφέρονται στον Παντοκράτορα Θεό 

(Μουστάκης, 1991: 134). Επίσης, όταν ήθελαν να αναφερθούν στο Θεό, έλεγαν ο 

Άγιος, ο Ουρανός, ο Βασιλεύς, η Δύναμις κτλ. (Σοφουλάκης, 1981: 113) (για μια 

λεπτομερή ανάλυση του ονόματος Γιαχβέ του Θεού δες την αντίστοιχη ενότητα) .  
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2. Χριστιανισμός     

Στη συγκεκριμένη ενότητα μελετάται ο Θεός της Χριστιανικής θρησκείας. 

Ωστόσο, ο Χριστιανισμός δεν είναι ενιαίος, καθώς υπάρχουν πολλές Εκκλησίες, 

Ομολογίες και Οργανώσεις που αυτοαποκαλούνται γνήσιοι Χριστιανοί. Για το λόγο 

αυτό, θα γίνει αναφορά σε κάθε χριστιανική Εκκλησία, Ομολογία και Οργάνωση. Οι 

υποενότητες περιλαμβάνουν τα εξής δόγματα: την Ορθοδοξία, τον 

Ρωμαιοκαθολικισμό, τον Προτεσταντισμό (ο οποίος  δεν είναι ενιαίος, αλλά 

χωρίζεται σε επιμέρους ομολογίες) και την Οργάνωση των  Μαρτύρων του Ιεχωβά. 

Για την κάθε Εκκλησία, Ομολογία και Οργάνωση ξεχωριστά υπάρχουν συνεντεύξεις, 

όπου ο ίδιος ο ιερέας, πρεσβύτερος ή ποιμένας απαντά για το ποιος είναι ο Θεός στον 

οποίο πιστεύουν.  

Ο Χριστιανισμός είναι η μόνη θρησκεία στην οποία ο ιδρυτής της διακήρυττε ότι 

είναι Θεός. Κανένας εκπρόσωπος των άλλων θρησκειών δεν ισχυρίστηκε ότι είναι 

Θεός. Οι ηγέτες των άλλων θρησκειών θεοποιήθηκαν από τους πιστούς μετά τον 

θάνατό τους (π.χ. Βούδας, Κομφούκιος, Ζωροάστρης, Μωάμεθ) (Δομουχτσής, 2014: 

101-102). 

 

Α) Η Ορθόδοξη Εκκλησία 

 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία πρεσβεύει ότι «ο ένας ως προς την ουσία ή φύση Θεός 

είναι Τριαδικός ως προς τις υποστάσεις ή πρόσωπα». Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει 

ένας Θεός αλλά με τρεις υποστάσεις, αυτή του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου 

Πνεύματος (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 41-42   Γκότσης, 

Μεταλληνός & Φίλιας, 2016: 77). Η φύση του Θεού είναι «άναρχη, αιώνια, άπειρη, 

άκτιστη και ακατάληπτη».  «Κάθε πρόσωπο του Τριαδικού Θεού είναι φορέας της 

θείας ουσίας και συγχρόνως είναι όλος ο Θεός». Η θεία αυτή ουσία υπάρχει 

«ασυγχύτως, ατρέπτως και αδιαιρέτως» στον Τριαδικό Θεό. Ωστόσο, αυτός ο 

Τριαδικός Θεός δεν αποτελείται από τρεις θεότητες και ούτε το κάθε πρόσωπο 

νοείται «ως τρόπος εμφάνισης και παρουσίας του ενός Θεού» (Δρίτσας, Μόσχος & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 41-42). 

Ο Θεός είναι απρόσιτος ως προς την ουσία του και μεθεκτός ως προς τις ενέργειές 

του. Με άλλα λόγια, η ουσία του Θεού είναι ακατάληπτη, ενώ οι ενέργειές του 
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γνωστές (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 38   Χατζηγιάγκου, 2015: 

19-20). Ο Θεός κατέχει το σύνολο των φυσικών, των λογικών και των ηθικών 

χαρακτηριστικών. Οι φυσικές είναι ότι είναι πανταχού παρών, παντοδύναμος, 

αιώνιος, άφθαρτος και αναλλοίωτος. Οι λογικές είναι η παντογνωσία και η πανσοφία 

και οι ηθικές αφορούν το ότι είναι άγιος, αληθινός, πιστός, δίκαιος και ότι έχει αγάπη 

(Χατζηγιάγκου, 2015: 20-21). 

Η Τριαδικότητα του Θεού είναι βασική διδασκαλία, όχι μόνο της Ορθόδοξης 

Εκκλησίας, αλλά και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και των Προτεσταντικών 

Ομολογιών (με κάποιες εξαιρέσεις στις τελευταίες) και κατοχυρώνεται τόσο από τη 

Γραφή όσο και από την ιερά Παράδοση (π.χ. Οικουμενικές Σύνοδοι, πατέρες της 

Εκκλησίας, Σύμβολο της Πίστεως). Η ιερά Παράδοση δεν γίνεται δεκτή από τις 

Προτεσταντικές Ομολογίες. 

Πιο συγκεκριμένα, η Τριαδικότητα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται από 

πολλά χωρία. Κάποια ενδεικτικά είναι το Γεν. 1: 26-27 «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο 

σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση… Δημιούργησε, λοιπόν, ο Θεός 

τον άνθρωπο…», το Γεν. 3: 22 «Τώρα πια ο άνθρωπος έγινε σαν ένας από εμάς…» 

και το Γεν. 11: 7-9 «Εμπρός, ας κατεβούμε κι ας επιφέρουμε εκεί σύγχυση στη 

γλώσσα τους…». Στα συγκεκριμένα χωρία, ο πληθυντικός αριθμός φανερώνει 

παραπάνω από ένα θεία πρόσωπα
40

. Άλλα ενδεικτικά χωρία της Τριαδικότητας είναι 

το Γεν. 18: 1-3 που αναφέρεται στην φιλοξενία του Θεού από τον Αβραάμ με τη 

μορφή τριών αγγέλων και το Ησ. 6: 3 «Άγιος, άγιος, άγιος είναι ο Κύριος του 

σύμπαντος» κ.α. (Καρανικόλας, 1991: 243). 

Και η Καινή Διαθήκη έχει πολλά χωρία που μιλάνε για την Τριαδικότητα. 

Ενδεικτικά, κάποια από αυτά είναι το Ματθ. 3: 13-17 που αναφέρεται στην παρουσία 

της Τριάδος στη βάπτιση του Χριστού, το Ματθ. 28: 19 «Πηγαίνετε λοιπόν και 

κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη, βαφτίζοντάς τους στο όνομα του Πατρός και του 

Υιού και του Αγίου Πνεύματος» (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 

42), το Β’ Θεσ. 3: 5 «Εύχομαι ο Κύριος να κατευθύνει τις καρδιές σας, να αγαπάτε 

όπως ο Θεός και να υπομένετε όπως ο Χριστός», το Α’ Θεσ. 3: 12-13 «Κι ο Κύριος 

ας κάνει να αυξάνει όλο και περισσότερο η αγάπη μεταξύ σας και προς όλους, και να 

γίνει τόσο μεγάλη, όση είναι η δική μας αγάπη για σας. Έτσι, θα στερεώσει τις 

                                                 
40 

 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 16/1/2017 από: 

http://oodegr.co/oode/biblia/meletes_im_sidhrokastrou_1/1.htm  

http://oodegr.co/oode/biblia/meletes_im_sidhrokastrou_1/1.htm
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καρδιές σας, ώστε να σταθείτε μπροστά στο Θεό και Πατέρα μας άγιοι και άμεμπτοι, 

όταν θα ξανάρθει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός μαζί με όλους όσοι του ανήκουν». Ο 

Κύριος που αναφέρεται εδώ είναι το Άγιο Πνεύμα
41

.  

Άλλα χωρία είναι το Β’ Κορ. 13:13 «Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η 

αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας είναι μαζί με όλους σας. 

Αμήν» (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 42), το Α’ Κορ. 12: 4-6 

«Υπάρχουν διάφορα είδη χαρισμάτων, αλλά είναι ένα και το ίδιο Πνεύμα που τα 

χορηγεί   υπάρχουν διάφορα είδη διακονιών, αλλά η ανάθεσή τους προέρχεται από 

ένα και τον ίδιο Κύριο   και υπάρχουν διάφορα είδη δραστηριοτήτων, αλλά είναι ο 

ίδιος Θεός που τις θέτει σε ενέργεια όλες σε όλους»
42

 κ.ά. Επομένως, ο Θεός για την 

Ορθόδοξη Εκκλησία είναι Τριαδικός, επειδή αυτός έτσι φανερώθηκε στη βάπτιση του 

Χριστού, επειδή στο όνομα της Αγίας Τριάδος γίνεται το βάπτισμα, η Αγία Τριάδα 

δίνει τα χαρίσματα και τέλος, επειδή γίνονται επικλήσεις στο όνομα της Αγίας 

Τριάδος. 

Ο Πατέρας είναι το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Βασικό χαρακτηριστικό 

του είναι ότι δεν έχει γεννηθεί και άρα, είναι αγέννητος και είναι η πηγή της 

θεότητας. Ο Πατέρας γεννά τον Ιησού και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Ο Πατέρας 

είναι τέλειος Θεός, όπως ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα (Γκότσης, Μεταλληνός & 

Φίλιας, 2016: 77   Χατζηγιάγκου, 2015: 22).  

Ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και είναι Θεός 

(Δρίστας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 68    Καλπούζος, χωρίς 

ημερομηνία: 20-21   Καρανικόλας, 1991: 234    Σωτηρόπουλος, 1988: 257-258   

Χατζηγιάγκου, 2015: 45). Ο Χριστός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, όπως φαίνεται 

και στο Ιωάν. 10:30 «Εγώ κι ο Πατέρας είμαστε ένα». Επίσης, έχει δύο φύσεις, τη 

θεία και την ανθρώπινη, οι οποίες ενώθηκαν στο πρόσωπό Του. Ο Χριστός είναι 

συνάναρχος και συναιώνιος με τον Πατέρα (Δρίστας, Μόσχος και 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 68-69).  

Ο Ιησούς Χριστός είναι δημιουργός, αφού «Τα πάντα δι’ αυτού δημιουργήθηκαν 

κι απ’ όσα έγιναν τίποτα χωρίς αυτόν δεν έγινε» (Ιωάν. 1: 3) και «Γιατί τα πάντα δι’ 

αυτού ήρθαν στην ύπαρξη, όσα στον ουρανό κι όσα στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, 

                                                 
41

  Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 16/1/2017 από: 

http://oodegr.co/oode/biblia/meletes_im_sidhrokastrou_1/1.htm   
42

  Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 14/4/2017 από: 

http://oodegr.com/oode/biblia/alavizop_dogma_1/10.htm  

http://oodegr.co/oode/biblia/meletes_im_sidhrokastrou_1/1.htm
http://oodegr.com/oode/biblia/alavizop_dogma_1/10.htm
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θρόνοι και κυριότητες, αρχές και εξουσίες.  Ό,τι υπάρχει είναι πλασμένο δι’ αυτού κι 

αυτόν έχει σκοπό του» (Χατζηγιάγκου, 2015: 46). Αυτό σε συνδυασμό με το Γεν. 1: 1 

που αναφέρει ότι «Στην αρχή ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη», 

αποδεικνύει τη θεότητα του Χριστού. Τέλος, ο Ιησούς Χριστός, όπως θα φανεί 

παρακάτω, φέρει το όνομα Γιαχβέ. 

Το έργο του Ιησού Χριστού είναι πολύ σημαντικό, καθώς ενανθρώπισε για να μας 

σώσει από τις αμαρτίες μας, μας δίδαξε την αληθινή αγάπη προς τον Θεό και τους 

ανθρώπους, μας μίλησε για την ψυχή, τον παράδεισο και την κόλαση. Επίσης, μας 

δίδαξε πως η ευτυχία κατακτάται με την καλλιέργεια αρετών, όπως ταπεινότητα, 

πραότητα, ελεημοσύνη κτλ. Το σημαντικό σε όλα αυτά είναι ότι ο ίδιος ο Κύριος τα 

εφάρμοζε. Πέρα από τη διδασκαλία, πραγματοποίησε και πολλά θαύματα, σώζοντας 

πολλούς ανθρώπους. Τέλος, ο Ιησούς θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και προφήτης, 

αφού προφήτεψε τα Πάθη, την Ανάσταση, τη Δευτέρα Παρουσία του, την 

καταστροφή της Ιερουσαλήμ, καθώς και τους διωγμούς ενάντια στους Χριστιανούς, 

κάτι που επιβεβαιώνεται μέχρι σήμερα (Χατζηγιάγκου, 2015: 47-53). 

Στην Αγία Γραφή υπάρχουν πολλά χωρία που αποδεικνύουν την θεότητα του 

Χριστού. Ενδεικτικά, αναφέρεται το Φιλιπ. 2: 6 «ο οποίος, αν και ήταν Θεός/υπήρχε 

με μορφή Θεού, δε θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής…», το 

Τιτ. 2: 13 «… δηλαδή την εμφάνιση της δόξας του μεγάλου Θεού και σωτήρα μας, 

του Ιησού Χριστού», το Ιωάν. 5: 18 «… επιζητούσαν ακόμη περισσότερο να τον 

σκοτώσουν, γιατί όχι μόνο παραβίαζε τους κανόνες για το Σάββατο, αλλά και το Θεό 

τον ονόμαζε πατέρα του, εξισώνοντας τον εαυτό του με το Θεό», το Ιωάν. 20: 28 

«Είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου» και το Ψαλμ. 46: 6, το οποίο αποτελεί 

προφητεία για την Ανάληψη του Χριστού «Στο θρόνο του ανεβαίνει ο Θεός μες στον 

αλαλαγμό, ο Κύριος με τον ήχο της σάλπιγγας» (Καρανικόλας, 1991: 235).  

Ένα άλλο χωρίο είναι το Ιωάν. 10: 33 «… δε θέλουμε να σε λιθοβολήσουμε για 

κάποιο καλό έργο, αλλά επειδή βλασφημείς    ενώ είσαι άνθρωπος, παρουσιάζεις τον 

εαυτό σου για Θεό» (Δομουχτσής, 2014: 105). Να σημειωθεί ότι οι Ιουδαίοι ήθελαν 

να τον λιθοβολήσουν, επειδή είπε «Εγώ και ο Πατέρας είμαστε ένα» (Ιωάν. 10: 30). 

Ο Χριστός δεν είπε ότι δεν είναι Θεός, όπως φαίνεται και στην απάντηση που τους 

έδωσε.   

Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και είναι Θεός 

(Καρανικόλας, 1991: 241-242    Χατζηγιάγκου, 2015: 72), ομοούσιος και ισότιμος με 

τον Πατέρα και τον Υιό (Χατζηγιάγκου, 2015: 72-73). Αυτό είναι Δημιουργός, όπως 
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μαρτυρείται και στο Ιώβ 33:4 «Με δημιούργησε το Πνεύμα του Θεού, του 

Παντοδύναμου η πνοή, ζωή μου δίνει», αλλά και συνδημιουργός «Με του 

Κυρίου/Γιαχβέ το λόγο έγιναν οι ουρανοί    με την πνοή από το στόμα του οι 

αμέτρητες δυνάμεις τους» (Ψαλμός, 32:6)  (Καρανικόλας, 1991: 242). Το Άγιο 

Πνεύμα αποκαλείται στο Β’ Κορ. 3: 16-17 «ο Κύριος» «Ο δε Κύριος το Πνεύμα 

εστί» (Χατζηγιάγκου, 2015: 72). 

Το Άγιο Πνεύμα είναι πάνσοφο, αφού «εξετάζει τα πάντα, ακόμη και τα πιο βαθιά 

κρυμμένα σχέδια του Θεού» (Α’ Κορ. 2: 10), είναι πανταχού παρόν, όπως φαίνεται 

και από το χωρίο «Πού να πάω μακριά από το Πνεύμα σου;» (Ψαλμ. 138: 7), είναι η 

πηγή της αλήθειας, αφού δίνει φώτιση στους προφήτες «Γιατί καμιά προφητεία δεν 

προήλθε ποτέ από ανθρώπινο θέλημα, αλλά εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα 

αξιώθηκαν άγιοι άνθρωποι να μιλήσουν εκ μέρους του Θεού» (Β’ Πέτ. 1: 21) 

(Χατζηγιάγκου, 2015: 73).  

 Το Άγιο Πνεύμα έχει πρωτεύουσα θέση στην Εκκλησία, καθώς αυτό είναι που 

την ίδρυσε και τη συντηρεί. Το Άγιο Πνεύμα είναι που τελεί τα μυστήρια της 

Εκκλησίας, που φωτίζει τους προφήτες να προβλέπουν, τους αποστόλους να 

κηρύττουν, τους Πατέρες να αντιμετωπίζουν τις αιρέσεις. Επιπροσθέτως, χωρίς το 

Άγιο Πνεύμα δεν γίνεται κανένα θαύμα και δεν εκβάλλονται τα δαιμόνια. Εκτός 

αυτού, δίνει δύναμη στους μάρτυρες του Χριστού και αναδεικνύει τους αγίους οι 

οποίοι με τον τρόπο ζωής τους έφτασαν στον Θεό. Το Άγιο Πνεύμα είναι ο 

Παράκλητος που μας παρηγορεί και μας συμπαραστέκεται στις δυσκολίες που 

περνάμε (Χατζηγιάγκου, 2015: 76-77).  

Τόσο μεγάλη είναι η σημαντικότητα του Αγίου Πνεύματος που η βλασφημία προς 

αυτό είναι η μόνη αμαρτία που δε θα συγχωρηθεί ποτέ (Ματθ. 12:32). Ακόμα και η 

προσβολή κατά του Θεού Πατέρα θα συγχωρηθεί. Η βλασφημία του Αγίου 

Πνεύματος αναφέρεται στην απόδοση των έργων του Θεού στον πονηρό 

(Χατζηγιάγκου, 2015: 76). Το Άγιο Πνεύμα ανάλογα με τις πράξεις μας μπορεί να 

στεναχωρηθεί «Μη λυπείτε με τη συμπεριφορά σας το Πνεύμα το Άγιο του Θεού» 

(Εφεσ. 4:30) (Χατζηγιάγκου, 2015: 77).  Το Άγιο Πνεύμα είναι που δίνει ζωή, γι’ 

αυτό ονομάζεται και ζωοποιόν, που αναγεννά τους πιστούς με το βάπτισμα (Ιωάν. 3: 

5, Τίτ. 3: 5), που συγχωρεί αμαρτίες (Ιωάν. 20: 20-23) και που θα μας ζωοποιήσει 

κατά την ανάσταση (Ρωμ. 8:11) (Χατζηγιάγκου, 2015: 73). Το Άγιο Πνεύμα δεν είναι 

απλώς δύναμη, εφόσον διαχωρίζεται από την δύναμη του Θεού, όπως φαίνεται και 
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από το Λουκ. 1: 35 «Το Άγιο Πνεύμα θα έρθει επάνω σου και θα σε καλύψει η 

δύναμη του Θεού».  

Συμπερασματικά, η θεότητα του Αγίου Πνεύματος αποδεικνύεται από το ότι 

ονομάζεται Γιαχβέ (όπως θα φανεί στη συνέχεια), είναι δημιουργός και 

συνδημιουργός, εμφανίστηκε στη βάφτιση του Ιησού (φανέρωση Αγίας Τριάδας), 

βαφτιζόμαστε στο όνομά Του, δίνει χαρίσματα, επικαλούμαστε το όνομά Του, το 

στεναχωρούμε, η βλασφημία εναντίον Του δεν συγχωρείται, είναι πανταχού παρόν, 

είναι η πηγή της αλήθειας και παντογνώστης, αφού ερευνά (δηλαδή γνωρίζει με 

ακρίβεια) και τα πιο βαθιά κρυμμένα σχέδια του Πατέρα. Τέλος, το Άγιο Πνεύμα μας 

παρηγορεί, μιλάει προς τους αποστόλους (Πράξ. 8: 29), μας οδηγεί προς την αλήθεια 

(Ιωάν. 16: 13) και έχει συναισθήματα (Εφεσ. 4: 30). 

Πέρα από την Αγία Γραφή, η Τριαδικότητα του Θεού εδραιώνεται και από την 

ιερά Παράδοση η οποία περιλαμβάνει τους αποστολικούς πατέρες, τους απολογητές, 

τους πατέρες της Εκκλησίας και τις Οικουμενικές Συνόδους που διατύπωσαν το 

Σύμβολο της Πίστεως και γενικά τα δόγματα. 

Ένας από τους αποστολικούς πατέρες είναι ο Ιγνάτιος. Κάποια αντιπροσωπευτικά 

αποσπάσματα υπέρ της Τριαδικότητας είναι η Προς Εφεσίους επιστολή 7: 2 «Ένας 

γιατρός υπάρχει σαρκικός και πνευματικός, γεννημένος και αγέννητος, ο οποίος έγινε 

Θεός σαρκωμένος, ζωή αληθινή που θανατώθηκε… ο Ιησούς Χριστός ο Κύριός μας» 

και η επιστολή προς Πολύκαρπον 8: 3 «Προσεύχομαι να είστε υγιείς πάντοτε 

ενωμένοι με τον Θεό μας Ιησού Χριστό…»
43

.  

Άλλα αποσπάσματα, που δείχνουν την θεότητα, είναι τα εξής: «Θεός ανθρωπίνως 

φανερούμενος», «Ο γαρ Θεός ημών Ιησούς Χριστός εκυοφορήθη υπό Μαρίας κατ’ 

οικονομίας Θεού» και «Υποτάγητε τω επισκόπω και αλλήλοις, ως ο Χριστός τω 

Πατρί κατά σάρκα, και οι Απόστολοι τω Χριστώ και τω Πατρί και τω Πνεύματι», 

«ίνα πάντα, όσα ποιήτε, κατευοδωθή σαρκί και πνεύματι, πίστει και αγάπη, εν Υιώ 

και Πατρί και εν Πνεύματι»   η τελευταία αυτή φράση αναφέρεται στην ισοτιμία των 

προσώπων. Επίσης, ο Ιγνάτιος κάνει λόγο στην προς Μαγνησιείς επιστολή και για 

την προΰπαρξη του Χριστού «ος προ αιώνων παρά Πατρί ην», αλλά και για τη σχέση 

του με τον Πατέρα «πνευματικώς ηνωμένος τω Πατρί»
44

.  Ο Χριστός είναι τέλειος 

                                                 
43

 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 19/1/2017 από: 

http://www.diakrisis.gr/articles.php?lng=gr&pg=83  
44

 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 19/1/2017 από: 

www.impantokratoros.gr/dat/E08FA7E9/file.zip?633969687550786973  

http://www.diakrisis.gr/articles.php?lng=gr&pg=83
http://www.impantokratoros.gr/dat/E08FA7E9/file.zip?633969687550786973
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Θεός και γι’ αυτό, το πάθος Του ονομάζεται «πάθος Θεού» και το αίμα Του «αίμα 

Θεού»
45

. Στην προς Ρωμαίους 3 αναφέρει «Διότι ο Θεός μας Ιησούς Χριστός, που 

βρίσκεται στον Πατέρα του», κάτι που είναι ένδειξη της ομοουσιότητάς τους. Ο Θεός 

για τον Ιγνάτιο είναι ένας και αποκαλύπτεται και ενεργεί «εν Υιώ και Πατρί και 

Πνεύματι»
46

. 

Ο Πολύκαρπος αναφέρει τον Χριστό ως Θεό και Κύριο
47
. Ο Κλήμης Ρώμης 

χαρακτηρίζει τον Χριστό ως «το σκήπτρο της μεγαλοσύνης του Θεού», κάτι που 

δείχνει την ισότιμη συμβασιλεία Πατέρα και Υιού. Ο Κλήμης χρησιμοποιεί πολλές 

φορές το Κύριος για τον Χριστό, με τον ίδιο τρόπο που το κάνει και για τον Πατέρα. 

Επίσης, διατυπώνει και ένα τριαδικό απόσπασμα στην Προς Κορινθίους 1, 58 «ζει ο 

Θεός και ζει ο Κύριος Ίησούς Χριστός και το Πνεύμα το Άγιον». Στην ίδια επιστολή 

Α’ 46 «Η μήπως δεν έχουμε ένα Θεό και ένα Χριστό και ένα Πνεύμα της χάριτος που 

ξεχύθηκε πάνω μας;»
48

.  

Στους αποστολικούς πατέρες υπάρχει «μία αρχική και μη συστηματική 

παρουσίαση του τριαδολογικού δόγματος», το οποίο κάνει λόγο για τη θεία φύση του 

Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Συμπερασματικά, τα έργα των 

αποστολικών πατέρων είναι «έργα με χαρακτήρα περιστασιακό και δεν αποτελεί 

κύριο σκοπό τους η παρουσίαση μιας συστηματικής διδασκαλίας περί της 

τριαδικότητας του Θεού, ούτε βέβαια η λεκτική διατύπωση έχει ολοκληρωμένη 

δογματική εκφορά. Το γεγονός αυτό δε μειώνει την αξία των δογματικών αναφορών 

και στοιχείων που συναντούμε σε αυτά, αφού τα κείμενα στο σύνολό τους 

αδιαμφισβήτητα απηχούν την πίστη και διδασκαλία της αρχέγονης εκκλησίας και οι 

περί τριαδικότητας αναφορές αποτελούν τις σπερματικές καταβολές της 

                                                 
45

 Η παραπάνω πληροφορία ανακτήθηκε τελευταία φορά στις 19/1/2017 από την 

διπλωματική εργασία του Δημητρίου Χριστόφορου Κοντάκη με θέμα «Η Τριαδολογία των 

Αποστολικών Πατέρων» σελίδα 110. 
46

 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 19/1/2017 από την 

διπλωματική εργασία του Δημητρίου Χριστόφορου Κοντάκη με θέμα «Η Τριαδολογία των 

Αποστολικών Πατέρων» σελίδες 85 και 91. 
47

 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 19/1/2017 από: 

www.impantokratoros.gr/dat/E08FA7E9/file.zip?633969687550786973 
48

 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 19/1/2017 από: 

http://www.impantokratoros.gr/dat/E08FA7E9/file.zip?633969687550786973  

http://www.impantokratoros.gr/dat/E08FA7E9/file.zip?633969687550786973
http://www.impantokratoros.gr/dat/E08FA7E9/file.zip?633969687550786973
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εννοιολογικής εξέλιξης και συνεπώς της μετέπειτα ακριβέστερης ερμηνευτικής της 

δογματικής περί Αγίας Τριάδας διδασκαλίας»
49

.   

  Όσον αφορά τους απολογητές και τους πατέρες της Εκκλησίας, αυτοί 

πίστευαν στην Τριαδικότητα του Θεού. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί και 

ένας χριστιανός συγγραφέας, ο Ιππόλυτος Ρώμης ο οποίος υποστήριζε την 

Τριαδικότητα του Θεού. Πιο συγκεκριμένα, είχε πει  «[Ο Ιησούς] αναστάς 

παρέδωκεν τοίς μαθηταίς λέγων: ‘Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, 

βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος’ 

και δεικνύων ότι πας ος αν εν τι τούτων εκλίπη, τελείως Θεόν ουκ εδόξασεν. Δια γαρ 

της Τριάδος ταύτης Πατήρ δοξάζεται. Πατήρ γαρ ηθέλησεν, Υιός εποίησεν, Πνεύμα 

εφανέρωσεν. Πάσαι τοίνυν αι Γραφαί, περί τούτου κηρύσσουσι» (Εις αίρεσιν Νοητού 

14). Επίσης, είχε αναφέρει «Ουκούν ένσαρκον Λόγον θεωρούμεν, Πατέρα δι’ αυτού 

νοούμεν, Υιώ δε πιστεύομεν, Πνεύματι αγίω προσκυνούμεν» (Εις αίρεσιν Νοητού 

12). Τέλος, είχε πει «Ο ων επί πάντων Θεός ευλογητός γεγένηται, και άνθρωπος 

γενόμενος, Θεός εστίν εις τους αιώνας» (Εις αίρεσιν Νοητού 6)
50

. 

Ο Γρηγόριος Νύσσης παραθέτει ένα Σύμβολο του 3
ου

 αιώνα που δείχνει την πίστη 

στην Τριάδα. «Εις Θεός, Πατήρ Λόγου ζώντος, σοφίας υφεστώσης, και δυνάμεως και 

χαρακτήρος αϊδίου. Τέλειος τελείου γεννήτωρ. Πατήρ Υιού μονογενούς. Εις Κύριος, 

μόνος εκ μόνου. Θεός εκ Θεού χαρακτήρ και εικών της θεότητος, λόγος ενεργός. 

Σοφίας της των όλων συστάσεως περιεκτική · και δύναμις της όλης κτίσεως ποιητική. 

Υιός αληθινός, αληθινού Πατρός, αόρατος αοράτου και άφθαρτος αφθάρτου και 

αθάνατος αθανάτου, και αΐδιος αϊδίου. Και εν πνεύμα άγιον, εκ Θεού την ύπαρξιν 

έχον και δια Υιού πεφηνός, δηλαδή τοις ανθρώποις · εικών του Υιού · τελείου τελεία 

ζωή, ζώντων αιτία πηγή αγία · αγιότης, αγιασμού χορηγός. Εν ω φανερούται Θεός ο 

Πατήρ, ο επί πάντων και εν πάσι και Θεός ο Υιος, ο δια πάντων. Τριάς τελεία, δόξη 

και αϊδιότητι και βασιλεία, μη μεριζομένη, μηδέ απαλλοτριουμένη. Ούτε ουν κτιστόν 

τι, ή δούλον εν τη Τριάδι, ούτε επείσακτόν τι, ως πρότερον μεν ουχ υπάρχον, ύστερον 
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 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 19/1/2017 από την 

διπλωματική εργασία του Δημητρίου Χριστόφορου Κοντάκη με θέμα «Η Τριαδολογία των 

Αποστολικών Πατέρων» σελίδα 84. 
50

 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 19/1/2017 από: 

http://www.diakrisis.gr/articles.php?lng=gr&pg=83  

http://www.diakrisis.gr/articles.php?lng=gr&pg=83
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δε επεισελθόν. Ούτε ουν ενέλιπέ ποτέ Υιός Πατρί, ούτε Υιώ Πνεύμα · αλλ’ άτρεπτος 

και αναλλοίωτος η αυτή Τριάς αεί»
51

. 

Οι Οικουμενικές Σύνοδοι υπερασπίστηκαν το βασικό δόγμα του Χριστιανισμού 

που είναι η Τριαδικότητα του Θεού. Αναλυτικότερα, η  Α’ Οικουμενική Σύνοδος 

(325 μ.Χ.) αντιμετώπισε την αίρεση του Αρείου, σύμφωνα με τον οποίο ο Χριστός 

είναι κτίσμα και όχι Θεός. Το αποτέλεσμα της Συνόδου ήταν η υπεράσπιση της 

θεότητας του Χριστού και της ομοουσιότητας με τον Πατέρα. Γι’ αυτό τον λόγο, 

διατύπωσε και τα πρώτα 7 άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως (Καραχάλιας, Μπράτη, 

Πασσάκος & Φίλιας, 2015: 57).   

Η Β’ Οικουμενική Σύνοδος (381 μ.Χ.) καταδίκασε την αίρεση του Μακεδονίου, 

σύμφωνα με τον οποίο το Άγιο Πνεύμα δεν είναι Θεός, αλλά δημιούργημα του 

Πατέρα. Η Σύνοδος αυτή επικύρωσε τη θεότητα του Αγίου Πνεύματος και την 

ομοουσιότητά Του με τον Πατέρα και τον Υιό. Επίσης, ολοκλήρωσε και το Σύμβολο 

της Πίστεως (Χατζηγιάγκου, 2015: 72).  

Η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος (431 μ.Χ.) αντιμετώπισε το Νεστοριανισμό που 

υπερτόνιζε την ανθρώπινη φύση του Χριστού και χαρακτήριζε την Παναγία 

Χριστοτόκο και όχι Θεοτόκο. Η Σύνοδος υποστήριζε την άποψη ότι ο Χριστός είχε 

ενωμένες τις δύο φύσεις, δηλαδή τη θεία και την ανθρώπινη. Ο Χριστός, δηλαδή, 

ήταν τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός (Καραχάλιας, Μπράτη, Πασσάκος & Φίλιας, 

2015: 69).   

Η Δ’ Οικουμενική Σύνοδος (451 μ.Χ.) αντιμετώπισε την αίρεση του 

μονοφυσιτισμού που υποστηρίχτηκε από τον αρχιμανδρίτη Ευτυχή, ο οποίος 

διατεινόταν ότι η θεία φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη και άρα, ο 

Ιησούς είχε μόνο τη θεία φύση (Καραχάλιας, Μπράτη, Πασσάκος & Φίλιας, 2015: 

69).   

Το κάθε πρόσωπο της Τριάδος έχει το δικό του υποστατικό ιδίωμα. Ο Πατέρας 

είναι αγέννητος, ο Υιός γεννάται προαιώνια και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται 

προαιώνια από τον Πατέρα (Δρίτσας, Μόσχος και Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 42). 

Το ότι ο Χριστός έχει γεννηθεί από τον Πατέρα φαίνεται από το ότι ονομάζεται 

μονογενής υιός του Θεού (Ιωαν. 1:18) (Καρανικόλας, 1991: 236). Η εκπόρευση του 

Αγίου Πνεύματος αποδεικνύεται από το Ιωαν. 15: 26 «… το Πνεύμα της Αλήθειας, 
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 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 19/1/2017 από την εξής 

διαδικτυακή ιστοσελίδα:  http://oodegr.co/paratir/meletes/theos/ippolytos_trias_1.htm#3.  

http://oodegr.co/paratir/meletes/theos/ippolytos_trias_1.htm#3
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που εκπορεύεται από τον Πατέρα» (Χατζηγιάγκου, 2015: 74). Η σχέση που έχει ο 

Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι ότι το τελευταίο πέμπεται (αποστέλλεται) από τον 

Υιό, αλλά εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα (Ιωάν. 15: 26) (Χατζηγιάγκου, 2015: 

74).  

Σχετικά με το όνομα του Θεού, η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί την ελληνική 

μορφή του ονόματος. Πιο συγκεκριμένα, η λέξη «ο Ων» συναντάται στις εικόνες, 

στην Αγία Γραφή και στους ύμνους της Εκκλησίας. Επίσης, χρησιμοποιείται και το 

παράγωγο αυτής της λέξεως, η  λέξη ουσία, που χρησιμοποιήθηκε από τις 

Οικουμενικές Συνόδους
52
. Σχετικά με τους ύμνους, η Ορθόδοξη Εκκλησία 

χρησιμοποιεί πολλές φορές την λέξη Αλληλούια, όπως φαίνεται και στη θεία 

λειτουργία, η οποία, όπως αναφέρει και ο Παπαρνάκης (2006) σημαίνει αινείτε τον 

Γιαχ, δηλαδή τον Γιαχβέ (halelu-yah).  

 

Β) Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία  

 

Πριν ξεκινήσουμε τον λόγο μας για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, να 

σημειωθεί πως ό, τι αναφέρθηκε πιο πάνω, σχετικά με τον Θεό, την τριαδικότητα κτλ. 

ισχύουν και για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Παρακάτω θα αναφερθούν οι 

διαφοροποιήσεις με την Ορθόδοξη Εκκλησία. 

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία είναι η δεύτερη χριστιανική Εκκλησία, η οποία 

προέκυψε από το Σχίσμα της με την Ορθόδοξη Εκκλησία το 1054 μ.Χ. 

(Χατζηγιάγκου, 2017: 2). Η εν λόγω Εκκλησία αποδέχεται την Αγία Τριάδα ως τον 

αληθινό Θεό. Ο Πατέρας είναι ένας και αγαπά τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, ο 

Ιησούς Χριστός θανατώθηκε για να λυτρωθούμε εμείς και το Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα 

με τον πάπα Ιωάννη Παύλο Β’, «έχει μια άπειρη επινοητική ικανότητα, 

χαρακτηριστική του Θείου νου, που ξέρει να προβλέπει και να διαλύει τους κόμπους 

των ανθρώπινων περιπετειών, ακόμα και των πιο περίπλοκων και ανεξιχνίαστων» 

(Πάπας Φραγκίσκος, 2014: 134). 

Μία βασική διαφορά, ωστόσο, με την Ορθόδοξη Εκκλησία και με κάποιες 

Προτεσταντικές Ομολογίες, είναι η πίστη στο Filioque (= και εκ του Υιού), κάτι που 

σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό και όχι μόνο από τον 
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Πατέρα. Επιπλέον, υπάρχει και μία διαφορά με την Ορθόδοξη Εκκλησία. 

Αναλυτικότερα, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ταυτίζει την άκτιστη ουσία του Θεού 

με τις άκτιστες ενέργειές του και επικοινωνεί με τα δημιουργήματά Του μέσω των 

κτιστών ενεργειών Του. Αντίθετα, η Ορθόδοξη Εκκλησία διαχωρίζει τη άκτιστη 

ουσία, που είναι εντελώς ακατάληπτη στους ανθρώπους, με τις άκτιστες ενέργειές 

Του, μέσω των οποίων ο άνθρωπος και αγιάζεται (Ιερά Μονή Παρακλήτου, 2009: 13-

16). Η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και από τα δύο πρόσωπα της Τριάδος 

επιβεβαιώνονται και από τη συνέντευξη στο τελευταίο μέρος της εργασίας.  

 

Γ) Προτεσταντικές Ομολογίες 

 

Ό, τι αναφέρθηκε για την Τριαδικότητα του Θεού στην Ορθόδοξη Εκκλησία 

ισχύει και για τις Προτεσταντικές Ομολογίες, εξαιρουμένης της Παράδοσης (Σύνοδοι, 

Πατέρες κ.α.), αφού οι Προτεστάντες βασίζονται αποκλειστικά στην Αγία Γραφή. Οι 

Προτεσταντικές Ομολογίες δεν αποτελούν μία ενιαία Ομολογία, αφού χωρίζονται σε 

πολλές επιμέρους Ομολογίες, έχοντας μόνο κάποια βασικά στοιχεία που είναι κοινά 

σε όλες αυτές τις Ομολογίες, όπως η κατάργηση Ιεράς Παράδοσης, όπως σημειώθηκε 

παραπάνω (Χατζηγιάγκου, 2017: 7). Σχεδόν όλες οι προτεσταντικές ομολογίες 

δέχονται την τριαδικότητα του Θεού, διακηρύσσοντας ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το 

Άγιο Πνεύμα είναι ο ένας αληθινός Θεός. 

Για τον Προτεσταντισμό ο Θεός είναι ένας (Δευτ. 6: 4) και το κάθε πρόσωπο 

της Τριάδος είναι Θεός (Ιωαν. 6: 27, Ιωαν. 1: 1, Πρ. 5: 3-4). Ο Πατέρας είναι η πηγή 

«του σύμπαντος (Α’ Κορ. 8: 6, Αποκ. 4: 11), της θεϊκής αποκαλύψεως (Αποκ. 1: 1), 

της σωτηρίας (Ιωάν. 3: 16-17) και των έργων του Ιησού ως ανθρώπου (Ιωάν. 5: 17, 

14: 10). Ο Πατέρας είναι αυτός από τον οποίο αρχίζουν τα πάντα. Ο Υιός είναι 

μεσίτης διά του οποίου ο Πατέρας πραγματοποιεί τα ακόλουθα: την δημιουργία και 

την διατήρηση του σύμπαντος (Α’ Κοριν. 8: 6, Ιωάν. 1: 3, Κολ. 1: 16-17), την θεϊκή 

αποκάλυψη (Ιωάν. 1: 1, Ματθ. 11: 27, Ιωάν. 16: 12-15, Αποκ. 1: 1) και την σωτηρία 

(Β’ Κοριν. 5: 19, Ματθ. 1: 21, Ιωάν. 4: 42). Ο Πατέρας πραγματοποιεί όλα αυτά διά 

του Υιού, ο οποίος είναι μεσίτης Του. 

Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο δια του οποίου ο Πατέρας πραγματοποιεί τα ακόλουθα 

έργα: την δημιουργία και διατήρηση του σύμπαντος (Γέν. 1: 2, Ιώβ 26: 13, Ψαλμ. 

104: 30), την θεϊκή αποκάλυψη (Ιωάν. 16: 12-15, Εφεσ. 3: 5, Β’ Πέτ 1: 21), την 
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σωτηρία (Ιωάν. 3: 6, Τίτ. 3: 5, Α’ Πέτ. 1: 2), και τα έργα του Ιησού (Ησ. 61: 1, Πρ. 

10: 38). Συνεπώς ο Πατέρας πραγματοποιεί όλα αυτά με την δύναμη του Αγίου 

Πνεύματος»
53

.  

Γενικά, οι Προτεστάντες πιστεύουν ότι και τα τρία πρόσωπα της Αγίας 

Τριάδος φέρουν το όνομα Γιαχβέ-Ιεχωβά
54
. Η λέξη Γιαχβέ/Ιεχωβά δεν είναι το 

μοναδικό όνομα του Θεού, αφού ο Θεός έχει και άλλα ονόματα, όπως Ελοχίμ 

(Θεός/Θεοί), Ελ Ελιόν (Ο Θεός ο Ύψιστος), Ελ Σαντάι (Ο Θεός ο Παντοδύναμος) 

κτλ. Για παράδειγμα, στα εδάφια Εξ. 6: 2-3, επισημαίνει ότι ο Θεός αναφέρει δύο 

ονόματα, το Ελ Σαντάι και το Γιαχβέ
55

. 

Η Ομολογία Πίστης της Ευαγγελικής Ομολογίας επισημαίνει την πίστη στον 

Τριαδικό Θεό. Ομολογεί ότι ο Χριστός είναι ο μονογενής Υιός του Θεού που πήρε 

ανθρώπινη μορφή για να μας σώσει από την αμαρτία (Σύντομη Ομολογία Πίστης των 

Ελλήνων Ευαγγελικών, 1985: 3, 5-6). 

Για τους Ευαγγελικούς το όνομα Γιαχβέ/Ιεχωβά αναφέρεται και στα τρία 

πρόσωπα της Τριάδος. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει για τους Πεντηκοστιανούς, αφού  το 

όνομα αυτό αναφέρεται μόνο στον Πατέρα και όχι στα άλλα δύο πρόσωπα της 

Τριάδος (δες συνεντεύξεις). Ωστόσο, δεν χρησιμοποιείται κατά τη λατρεία σε καμία 

από τις δύο Ομολογίες. 

 

Δ)  Μάρτυρες του Ιεχωβά 

 

Οι  Μάρτυρες του Ιεχωβά αρνούνται την τριαδικότητα του Θεού, καθώς θεωρούν 

ότι δεν είναι βιβλική διδασκαλία (Μπορείτε να Ζείτε για Πάντα στον Παράδεισο στη 

Γη, 1993: 40). 

 Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι Θεός, αλλά Υιός Θεού. Ο Ιησούς είναι κατώτερος 

από τον Πατέρα (Ιωάν. 10: 34-36, Ιωάν. 14: 28). Επιπλέον, ο Χριστός επεσήμανε ότι 

υπάρχουν πράγματα που τα γνωρίζει μόνο ο Θεός (Μαρκ. 13: 32). Επιπροσθέτως, στο 
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Λουκ. 22: 42, ο Χριστός είπε στον Πατέρα του «ας γίνει το δικό σου θέλημα και όχι 

το δικό μου» (Μπορείτε να Ζείτε για Πάντα στον Παράδεισο στη Γη, 1993: 39). Όλα 

αυτά γίνονται κατανοητά, εφόσον ο Χριστός είναι το πρώτο δημιούργημα του Θεού 

(Κολ. 1: 15, Αποκ. 3: 14) (Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά, 1991: 13). Ο Χριστός δεν είναι 

μέρος της θεότητας, αφού αποκαλεί τον Πατέρα ως τον «μόνο αληθινό Θεό» (Ιωάν. 

17: 3) (Πώς να Συζητάτε Λογικά από τις Γραφές, 2010: 250). Ο Χριστός ήρθε στη Γη 

για τρεις λόγους. Πρώτον, για να μας μιλήσει για τον Θεό, δεύτερον, για να μας δείξει 

πως να πραγματοποιούμε το θέλημα του Θεού και τρίτον, για να δώσει τη ζωή του ως 

λύτρο για εμάς (Καλά Νέα από τον Θεό, 2013: 8). 

Το Άγιο Πνεύμα, δεν είναι  ούτε Θεός, αλλά ούτε και πρόσωπο, αλλά αντιθέτως 

αποτελεί την ενεργό δύναμη του Θεού. Στις Πρ. 2: 4 αναφέρει ότι όλοι «γέμισαν με 

άγιο πνεύμα»   από εδώ καταλαβαίνουμε ότι οι άνθρωποι γέμισαν με την ενεργό 

δύναμη και όχι με κάποιο πρόσωπο (Μπορείτε να Ζείτε για Πάντα στον Παράδεισο 

στη Γη, 1993: 40). Το άγιο πνεύμα «είναι κάτι με το οποίο μπορούν οι άνθρωποι να 

‘γεμίσουν’, να ‘βαφτιστούν’ και να ‘χριστούν’» (Λουκ. 1: 41, Ματθ. 3: 11, Πρ. 10: 

38). Ωστόσο, το γεγονός ότι το άγιο πνεύμα προσωποποιείται, δε σημαίνει ότι είναι 

και πρόσωπο, καθώς υπάρχουν και έννοιες που προσωποποιούνται, χωρίς να είναι 

πρόσωπα, όπως για παράδειγμα η σοφία (Λουκ. 7: 35) (Πώς να Συζητάτε Λογικά από 

τις Γραφές, 2010: 378).  

Επομένως, ο Θεός για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι μόνο ένας, ο Πατέρας, 

του οποίου το όνομα είναι Ιεχωβά, όπως φανερώνει και το χωρίο Δευτ. 6: 4: «Ο 

Ιεχωβά ο Θεός μας είναι ένας Ιεχωβά» (ΜΝΚ) . Αυτός ο ένας Θεός, ο ένας Ιεχωβά 

είναι που δημιούργησε τα πάντα (Αποκ. 4: 11) (Λατρέψτε τον Μόνο Αληθινό Θεό, 

2002: 15). Το βιβλίο Γνώση που Οδηγεί στην Αιώνια Ζωή (1995) στη σελίδα 31 

τονίζει ότι αυτοί που «δέχονται την Αγία Γραφή  ως το Λόγο του Θεού δεν 

λατρεύουν κάποια Τριάδα». Κάποια βασικά χαρακτηριστικά του Ιεχωβά είναι ότι 

είναι ελεήμων, φιλεύσπλαχνος, μακρόθυμος, απροσωπόληπτος και δίκαιος (Γνώση 

που Οδηγεί στην Αιώνια Ζωή, 1995: 28, 30).  

Σχετικά με το όνομα Ιεχωβά, οι  Μάρτυρες του Ιεχωβά θεωρούσαν ότι το όνομα 

αυτό μεταφράζεται «ο Ων» και σημαίνει ότι ο Θεός είναι Αυθύπαρκτος. Αργότερα, 

κατανόησαν ότι ο Θεός με αυτό το όνομα κατά κύριο λόγο εξέφραζε ότι είναι ένας 

Θεός «που έχει σκοπό και αναλαμβάνει δράση» (Η Βασιλεία του Θεού Κυβερνάει, 

2014: 39, 41). 
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Ε) Το όνομα του Θεού 

 

Στο σημείο αυτό θα γίνει λόγος για το όνομα του Θεού, το γνωστό 

Τετραγράμματο, εφόσον για τους Ιουδαίους «το όνομα ενός προσώπου φανερώνει το 

ίδιο το πρόσωπο και πως το όνομα είναι τελικά το πρόσωπο» Έτσι, υμνώντας το 

όνομα του Θεού, υμνούμε τον ίδιον τον Θεό (Χρυσοστόμου, 1991: 48). Το όνομα 

Γιαχβέ είναι το κατεξοχήν όνομα του Θεού της Βίβλου (Σωτηρόπουλος, 1988: 15) 

και αναφέρεται στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα (Σωτηρόπουλος, 1988: 7). 

Ο Μωυσής ζήτησε από τον Θεό να του πει το όνομά Του και Αυτός του απάντησε 

«ειμι όστις ειμι», δηλαδή «είμαι αυτός που είμαι» (Σωτηρόπουλος, 1988: 15).  

Σύμφωνα με το Εβραϊκό κείμενο ο Θεός είπε «   » 

(εγχιέ ασέρ εγχιέ), δηλαδή «είμαι αυτός που είμαι». Αργότερα είπε στον Μωυσή να 

πει στους Ισρηλίτες «Ο Είμαι ( ) με απέστειλε σε εσάς» (Έξοδος 3:14). Στο 

τέλος, του είπε πάλι να πει στους Ισρηλίτες «Ο Είναι ( , προφέρεται Γιαχβέ), 

ο Θεός των πατέρων μας… Αυτό είναι το όνομά μου αιώνια…» (Έξοδος, 3:15). Το 

«ο Ων» βρίσκεται σε χρόνο διαρκείας και για το λόγο μεταφράζεται ως αυτός που 

είναι/υπάρχει. Η λέξη  προέρχεται από το  (πιο παλιά ) που 

μεταφράζεται «είναι». Στη φράση «είμαι αυτός που είμαι», το πρώτο «είμαι» είναι 

συνδετικό ρήμα και έχει ως κατηγορούμενο την υπόλοιπη φράση, ενώ το δεύτερο 

είναι υπαρκτικό. Υπαρκτικό είναι και το «είμαι» στη φράση «ο  με 

απέστειλε». Τέλος, είναι άξιο αναφοράς ότι το  σε άλλα σημεία έχει 

μελλοντική έννοια, αλλά εδώ ενεστωτική, σύμφωνα με την μετάφραση των Ο’
56

. Ο 

Ροζάνης (1995) μεταφράζει το χωρίο Έξοδος 3:14 ως «θα είμαι αυτός που θα είμαι». 

Ωστόσο, ο Μουστάκης (1991) αναφέρει ότι η ετυμολογική προέλευση δεν είναι 

απόλυτα σίγουρη.  

 Τον 3
ο
 αιώνα π.Χ., που μεταφράστηκε η Παλαιά Διαθήκη στα ελληνικά 

(μετάφραση των Εβδομήκοντα ή Ο’), το όνομα του Θεού μεταφράστηκε ως «εγώ ειμι 

ο Ων» (Γριζοπούλου & Καζλάρη, 2013: 50    Μουστάκης, 1991: 134    Παπαρνάκης, 

2006: 43-44   Ροζάνης, 1995: 48). Στη μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας 

υπάρχει μία υποσημείωση στη σελίδα 73 που επιβεβαιώνει ότι οι Ο’ μεταφράζουν το 

Τετραγράμματο με τη λέξη ο Ων. Στην ίδια υποσημείωση αναφέρει μια άλλη 

μετάφραση «Εγώ είμαι εκείνος που είναι». Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος αναφέρει ότι ο 
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Θεός αποκαλύφθηκε στον Μωυσή  με το όνομα «ο υπάρχων» (Καλπούζος, χωρίς 

ημερομηνία: 8). 

Η σημασία αυτού του ονόματος είναι σπουδαία, καθώς σύμφωνα με τους 

επιστήμονες σημαίνει ότι ο Θεός: 1) είναι ένας και μοναδικός, 2) αιώνιος και 3) ότι 

δίνει ζωή στα πάντα (Γριζοπούλου & Καζλάρη, 2013: 50). Στο γλωσσάριο της 

μετάφρασης της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας στη σελίδα 34 αναφέρεται ότι ο Θεός 

με αυτό το όνομα «προβάλλει ως κύριο χαρακτηριστικό του την ύπαρξη, σε αντίθεση 

με τους θεούς του ειδωλολατρικού κόσμου που στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. 

Η ύπαρξη του Θεού δεν προϋποτίθεται από τίποτα και από κανέναν, ενώ τα πάντα 

αντλούν την ύπαρξή τους από αυτόν». Ο Θεός δεν είναι κάποιος άγνωστος, αλλά 

«δηλώνει ότι είναι αυτός που οι άνθρωποι γνώρισαν μέσα στην ιστορία τους». 

Επιπροσθέτως, στο κείμενο της μετάφρασης στη σελίδα 73 υπάρχει μία υποσημείωση 

που αναφέρει ότι, απαντώντας ο Θεός έτσι στον Μωυσή, αποφεύγει να κάνει το 

όνομά του γνωστό. Ο Παπαρνάκης (2006) τονίζει ότι το όνομα του Θεού φανερώνει 

κάποιες ιδιότητές Του: ότι είναι ο μόνος που υπάρχει, ότι είναι ιστορικός, 

προσβάσιμος και προσωπικός. Επίσης, αυτό το όνομα δείχνει την αυθυπαρξία και την 

αιωνιότητά του. 

Με τη φράση αυτή, που αναφέρει το όνομά Tου, ο Θεός απαντάει στις 2 

ερωτήσεις του Μωυσή. Η πρώτη είναι «Ποιός είμαι εγώ για να πάω…» (Έξοδος, 

3:11), κάτι που δείχνει τη μηδαμινότητά του και την αδυναμία που έχει και η δεύτερη 

είναι στο χωρίο 13 που ρωτάει το όνομα του Θεού. Σχετικά με την πρώτη, «ο Θεός 

αντιτάσσει στον Μωυσή που έλεγε ότι δεν είναι τίποτα, το ίδιο Του το ΄΄Είμαι΄΄. 

Ήταν σαν να έλεγε στο Μωυσή: Εσύ είσαι μηδαμηνός, αλλά εγώ, ΕΙΜΑΙ κάτι. Είμαι 

κάτι, του οποίου το Είναι, αντιστοιχεί στη φύση μου και γίνεται το όνομά μου». Σε 

σχέση με τη δεύτερη ερώτηση, ο λόγος που ο Μωυσής ρώτησε τον Θεό για το όνομά 

Του είναι επειδή υπήρχαν πολλοί θεοί εκείνη την εποχή στην Αίγυπτο και άρα, θα 

αναρωτιόντουσαν ποιος θεός θα τους βγάλει από την Αίγυπτο. Ο Θεός με το όνομά 

αυτό τονίζει ότι μόνο Αυτός υπάρχει, ενώ οι άλλοι θεοί όχι. Γι’ αυτό και το όνομά 

Του είναι το Γιαχβέ (=Είναι). Στους άλλους θεούς ταιριάζει το όνομα «Δεν είναι». Η 

απόδοση του Τετραγράμματου ως «εγώ είμαι αυτός που είμαι / εγώ ειμι ο Ων» 

αποδεικνύεται από πολλά χωρία όπως, από το Ησαΐας, 43: 10-11, στο οποίο αναφέρει 
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«Πριν από μένα άλλος θεός κανείς δεν ήταν, ούτε από μένα ύστερα θα υπάρξει άλλος. 

Εγώ, μονάχα εγώ είμαι ο Κύριος (Γιαχβέ)»
57

.  

Σχετικά με το όνομα του Θεού, το βιβλιάριο Το Θείο Όνομα που θα Παραμείνει 

για Πάντα (2007, σελ. 6), που είναι έκδοση της Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας 

Σκοπιά επισημαίνει ότι το όνομα προέρχεται από το ρήμα χα   βαχ που μεταφράζεται 

«το γίγνεσθαι», άρα, σημαίνει ότι ο Θεός είναι «Αυτός που κάνει να γίνεται» και με 

αυτόν τον τρόπο χαρακτηρίζει τον Θεό ως Αυτόν που «προοδευτικά εκπληρώνει τις 

υποσχέσεις του και αδιάψευστα πραγματοποιεί τους σκοπούς του».  Το βιβλίο Η 

Βασιλεία του Θεού Κυβερνάει (2014, σελ. 43), που είναι και αυτό έκδοση της 

Βιβλικής και Φυλλαδικής Εταιρίας Σκοπιά προσθέτει ότι το «όνομα ‘Ιεχωβά’ 

προέρχεται από ένα εβραϊκό ρήμα που σημαίνει ‘γίνομαι’». Με αυτό το όνομα ο Θεός 

αποκάλυπτε τη φύση Του, ότι δηλαδή «γίνεται οτιδήποτε είναι αναγκαίο για να 

εκπληρώσει τον σκοπό του», π.χ. ο Ιεχωβά έγινε Σωτήρας, Νομοθέτης κ.ά. 

Σχετικά με την προφορά του Τετραγράμματου, αυτό πιθανόν προφέρεται Γιαχβέ. 

Στα αρχαία χειρόγραφα των Εβραϊκών Γραφών γράφονταν μόνο τα σύμφωνα. Οι 

Ιουδαίοι απέφευγαν να προφέρουν το όνομα του Θεού για λόγους ευσέβειας. Γι’ 

αυτό, το αντικατέστησαν με την εβραϊκή λέξη Αδωνάι που σημαίνει Κύριος. Το 

Τετραγράμματο προφέρεται και Ιεχωβά   αυτή η προφορά προέκυψε από τα σύμφωνα 

του Τετραγράμματου και τα φωνήεντα της λέξης Αδωνάι (γλωσσάρι της μετάφρασης 

της Παλαιάς Διαθήκης της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας σελ. 34). Ο Σοφουλάκης 

(1981) συμπληρώνει ότι απαγορευόταν κάποιος να αναφέρει το όνομα του Θεού, 

επειδή αυτό ταυτιζόταν με την ουσία Του. Έτσι λοιπόν, το όνομα ξεχάστηκε, εφόσον 

έπαψαν να το χρησιμοποιούν
58

. 

Ο Μουστάκης (1991) αναφέρει πως πρόφεραν οι Πατέρες της Εκκλησίας το 

όνομα του Θεού. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Ειρηναίο το όνομα προφέρεται Ιαώ, 

σύμφωνα με τον Κλήμη Αλεξανδρείας Ιαού και τέλος, σύμφωνα με τον Θεοδώρητο 

Κύρου Ιαβέ. Ο Σωτηρόπουλος (1988) αναφέρει για τον Κλήμη ότι αποδίδει το όνομα 

ως Ιαουέ. Επίσης, ο Επιφάνιος Κύπρου αναφέρει το όνομα Ιαβέ (Σωτηρόπουλος, 

1988: 19). 
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 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 8/2/2017 από: 

http://oodegr.co/oode/theos/onoma1.htm#aster 
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 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 8/2/2017 από: 
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http://oodegr.co/oode/theos/onoma1.htm#aster
http://oodegr.co/oode/theos/onoma1.htm#aster


106 

` 

Στο σημείο αυτό θα παρουσιαστεί το πως μεταφράζεται το επίμαχο χωρίο της 

Εξόδου 3: 14 στις διάφορες μεταφράσεις που υπάρχουν: 

1) Μετάφραση Ελληνικής Βιβλικής Εταιρίας: Εγώ είμαι εκείνος που είμαι…  

      Εκείνος που είναι με… 

2) Μετάφραση του Βάμβα στην Νεοελληνική από το Σπύρο Φίλο: Εγώ είμαι ο 

Ων… Ο Ων με … 

3) Μετάφραση Νέου Κόσμου: Θα αποδειχτώ αυτό που θα αποδειχτώ… 

Ο θα αποδειχτώ με… 

4) New World Translation (η παραπάνω μετάφραση στα αγγλικά): I will become 

what I choose to become… I will become has… 

5) Μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο’): Εγώ ειμι ο ων… Ο ων με… 

6) Μετάφραση από τη Λατινική Βουλγάτα: I am who am… He who is… 

7) Η Αγία Γραφή Καθολική Έκδοση: I am who am… He who is… 

8) New International Version (NIV) / Νέα Διεθνής Απόδοση: I am who I am… I 

am has… 

9) New Jerusalem Bible (NJB) / Η Νέα Βίβλος της Ιερουσαλήμ: Ι am he who 

is… I am has… 

10) New Revised Standard Version / Νέα Αναθεωρημένη Τυποποιημένη Έκδοση: 

I am who I am… I am has… 

11) The New Living Translation: I am the one who always is… I am has… 

12) King James Version / Μετάφραση Βασιλέως Ιακώβου: I am that I am… I am 

hath sent… 

13) The New King James Version / Η Νέα Μετάφραση του Βασιλέως Ιακώβου: I 

am who I am… I am has… 

 

Εφόσον σημειώθηκε το πως μεταφράζεται το Τετραγράμματο στις διάφορες 

μεταφράσεις, είναι καλό να γίνει λόγος για το πρόσωπο ή πρόσωπα στα οποία 

αναφέρεται το Τετραγράμματο. Για την Ορθόδοξη και την Ρωμαιοκαθολική 

Εκκλησία, καθώς και για τις Προτεσταντικές Ομολογίες (πλην εξαιρέσεων) 

αναφέρεται στον Τριαδικό Θεό, αφού και οι τρεις φέρουν το εν λόγω όνομα. 

Αυτοί που θεωρούν μόνο τον Πατέρα Γιαχβέ είναι οι Σοκινιανοί, Ουνιτάριοι, 

Μορμόνοι, οι οπαδοί της Χριστιανικής Επιστήμης και οι Μάρτυρες του Ιεχωβά 

(Σωτηρόπουλος, 1988: 7). Αναμφισβήτητα, ο Πατέρας ονομάζεται Γιαχβέ. 
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Παρακάτω, γίνεται λόγος για το αν ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα φέρουν το 

συγκεκριμένο όνομα στις Γραφές. 

Ο Χριστός «ταυτίζεται με τον Γιαχβέ τόσο φιλολογικά, προσλαμβάνοντας 

όλες τις εκφράσεις και τα ονόματα που χρησιμοποιούνται για εκείνον, όσο και 

ουσιαστικά, επιδεικνύοντας όλες τις θείες ιδιότητες που του αποδίδονται». 

Αναλυτικότερα, οι εκφράσεις, που αναφέρονται στον Γιαχβέ, και που 

αναφέρονται και στον Ιησού είναι «‘το Όνομα’ (Ha-Shem), ‘εγώ ειμι’ (’anokhi 

Yahweh), ‘οδός Κυρίου’ (derekh Yahveh), ‘ημέρα Κυρίου’ (yom Yahweh), 

‘Κύριος παρά Κυρίου’ (Yahweh me’eth Yahweh), ‘χειρ Κυρίου’ (yadh Yahweh), 

‘λόγος Κυρίου’ (debhar Yahweh), ‘όνομα Κυρίου’ (shem Yahweh) και 

‘αλληλούια’ (haleluyah, αινείτε τον Γιαχβέ)» (Παπαρνάκης, 2006: 239-241). 

Πέρα από αυτά, ο Χριστός φέρει ονόματα που «δηλώνουν την ταυτότητά Του 

με τον Γιαχβέ», όπως ‘Ιησούς’ (yehoshu‘a = ο Γιαχβέ σώζει), ‘ο ων, ο ην και ο 

ερχόμενος’ (Αποκ. 1: 8 πρβ. Έξ. 3: 14, Ψαλμ. 117 (118) 26), ‘Κύριος ο Θεός’ 

(Yahweh Elohim), ‘Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτωρ’ (Yahweh ’Elohe thebha’oth) 

και ‘ο Κύριος’ (Yahweh) (Παπαρνάκης, 2006: 241). 

Τέλος, κάποια χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για τον Θεό, 

αναφέρονται και στον Ιησού, όπως είναι η λέξη ‘ο ζων’ (chay), ‘ο άγιος’ 

(qadhosh), ο ‘ετάζων νεφρούς και καρδίας’, ο ‘νυμφίος’, ‘ο ποιμήν’ και ο ‘αμήν’ 

(Παπαρνάκης, 2006: 241-242). 

Ο Σωτηρόπουλος (1988) επιβεβαιώνει και προσθέτει επιπλέον φράσεις, όπως 

το όνομα, εγώ ειμι, οδός Κυρίου, ημέρα Κυρίου, Κύριος παρά Κυρίου, Χειρ 

Κυρίου, Λόγος Κυρίου, Ρήμα Κυρίου, Όνομα Κυρίου, Εν Κυρίω, Δια Κυρίου, 

Αλληλούια, Ιησούς, ο ων και ο ην και ο ερχόμενος, Κύριος ο Θεός, Κύριος ο 

Θεός ο παντοκράτωρ, Κύριος Σαβαώθ, Ο Δεσπότης και Κύριος, ο Κύριος, ο ζων, 

ο παλαιός των ημερών, ο πρώτος και ο έσχατος, ο άγιος, η πηγή της σοφίας και 

της γνώσεως, ο έχων τους επτά οφθαλμούς, ο ερευνών νεφρούς και καρδίας, ο 

ποιητής σημείων, Κύριος κυρίων και Βασιλεύς βασιλέων, ο τα πάντα υποτάσσων, 

ο αναβάς και ο καταβάς, ο Κύριος της δόξης, ο διαθέτης των διαθηκών, ο λαών 

περιποιησάμενος, ο νυμφίος, ο ποιμήν, η ακολουθούσα πέτρα, ο πειραζόμενος 

υπό του Ισραήλ, ο ελέγχων και παιδεύων, ο μετά Ηλίαν ερχόμενος, ο έχων την 

βίβλον της ζωής, ο μισθαποδότης, το Αρνίον επί του όρους Σιών, ο μέγας Θεός 

και ο αμήν. 
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Ο Ιησούς Χριστός φέρει το όνομα Γιαχβέ, όπως φαίνεται σε πολλά χωρία, 

όπως: Ησ. 61: 1-8 / Λουκ. 4: 17-21, Ιωάν. 12: 41-42 / Ησ.: 6: 1-10, Μαλαχ. 3: 1, 

Ζαχ. 12: 10 (το εν λόγω χωρίο μόνο κατά το Εβραϊκό) / Ιωάν. 19: 37
59

, Ησ. 48: 12 

– 16, Ζαχ. 2: 5-11, Οβδ. 1. Επίσης, φέρνει και την μετάφραση του ονόματος 

Γιαχβέ που είναι η λέξη ο ων: Ιωάν. 8: 21-29
60

, Αποκ. 1: 8 κ.ά. (Παπαρνάκης, 

2006: 241). 

Το Άγιο Πνεύμα ονομάζεται επίσης Γιαχβέ. Πιο συγκεκριμένα, στο Β’ Κορ. 

3: 15-18 αναφέρεται η πρόταση «Ο δε Κύριος (Γιαχβέ) το Πνεύμά εστι». Η 

φράση του χωρίου 16 αξιοποιείται από το Έξ. 34: 34, όπου η λέξη Κύριος 

αντιστοιχεί στην εβραϊκή λέξη Γιαχβέ. Επομένως, και στο χωρίο της Καινής 

Διαθήκης το ‘Κύριος’ αντιστοιχεί στη λέξη Γιαχβέ. Επίσης, διευκρινίζεται ότι 

αυτός ο Κύριος Γιαχβέ είναι το Άγιο Πνεύμα. Στα χωρία Ιεζ. 3: 24-27 ο Κύριος 

(Γιαχβέ) είναι το Άγιο Πνεύμα, όπως φαίνεται από το χωρίο 24 «Και μπήκε μέσα 

μου το πνεύμα» (Σωτηρόπουλος, 2006: 175-176). Το ότι το Άγιο Πνεύμα 

ονομάζεται Γιαχβέ φαίνεται και από άλλα Τριαδικά χωρία, όπως το Ιερ. 50: 33-40 

(Σωτηρόπουλος, 2006: 139-140). 

 

3. Ισλάμ 

Ο Θεός για τους Μουσουλμάνους, όπως αναφέρεται στο Κοράνιο, είναι ένας, 

ο Αλλάχ (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 245    Ζιάκας, 2002: 380). 

Αυτή είναι και η βάση του Ισλαμισμού, ο αυστηρός μονοθεϊσμός (Ζιάκας, 2002: 380   

Μουστάκης, 1991: 305). Ο Αλλάχ είναι «ένας κατά το πρόσωπό του, ένας κατά την 

ουσία του (dhat), ένας κατά τις ιδιότητές του (sifat) και ένας κατά τα έργα του (af‘al) 

(Ζιάκας, 2002: 381). 

Ο Αλλάχ είναι ο μόνος Θεός που υπάρχει και είναι ο Ζων, ο Αιώνιος, ο 

Ύψιστος και ο Ισχυρός. Τα πάντα είναι υπό τη δική του εξουσία και τα πάντα 

ανήκουν σε αυτόν. Αυτός είναι που γνωρίζει τα πάντα, τα παρελθόντα και τα 

μέλλοντα (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 254). Ο Θεός είναι, 

επίσης, ο δημιουργός του σύμπαντος που έχει δημιουργήσει ό, τι υπάρχει σε αυτόν 
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 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 9/2/2017 από: 

http://oodegr.co/oode/biblia/meletes_im_sidhrokastrou_1/2.htm 
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(Μουστάκης, 1991: 305   Ζιάκας, 2002: 380). Αυτός είναι που έχει αληθινή ύπαρξη, 

που είναι παντοδύναμος και που σε αυτόν οφείλεται η τάξη και η αρμονία που 

υπάρχει γύρω μας. Επίσης, είναι η «αρχή και το τέλος   ο ορατός και ο αόρατος» 

(Ζιάκας, 2002: 380-381).  

Βασικά χαρακτηριστικά του Αλλάχ είναι ότι Αυτός είναι υπερβατικός και 

τελείως ακατάληπτος. Τα ενενήντα εννέα ονόματα που χρησιμοποιούν εκφράζουν το 

μεγαλείο του και την ύπαρξή του, όπως για παράδειγμα το όνομα ο Άγιος, ο Πρώτος, 

ο Εσχατος κτλ. (Γιαννουλάτος, 2003: 135-136). Το 100
ο
 όνομα είναι η ακατάληπτη 

φύση του (Ζιάκας, 2002: 381). 

 Η λατρεία του Αλλάχ περιλαμβάνει τους «πέντε στύλους» που είναι η 

ομολογία πίστης «δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ είναι ο 

προφήτης του», η προσευχή (5 φορές την ημέρα), η ελεημοσύνη, η νηστεία και το 

προσκύνημα στη Μέκκα (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 246-247   

Μουστάκης, 1991: 304). 

 

 

4. Βουδισμός 

Ο Βουδισμός θα μπορούσε συνοπτικά να χαρακτηριστεί ως μια «θρησκεία 

αθεϊστική χωρίς προσωπικό θεό» (Μουστάκης, 1991: 332). Ιδρυτής του Βουδισμού 

είναι ο Σιντάρτα Γκαουτάμα (περίπου 560-480 π.Χ.), ο οποίος αναζητώντας την 

αλήθεια, ξαφνικά είχε μια πνευματική εμπειρία που την εξέλαβε ως φωτισμό. Με 

αυτόν τον τρόπο, έγινε Βούδας, δηλαδή φωτισμένος (Δρίτσας, Μόσχος & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 279). 

 Ο Βούδας γενικά δεν έκανε λόγο για μεταφυσικά ζητήματα, άρα και για την 

ύπαρξη του Θεού. Παρόλα αυτά, δέχεται την ύπαρξη των θεών, ωστόσο τους 

αντιλαμβάνεται ως «υποταγμένους στους αιώνιους νόμους, των οποίων ούτε 

δημιουργοί είναι ούτε μπορούν να επέμβουν και να τους άρουν». Επίσης, και οι θεοί 

υπόκεινται «στον αιώνιο κύκλο του σαμσάρα και του κάρμα και χρειάζονται και 

αυτοί την απολύτρωση». Δεν είναι αυθυπόστατοι και αθάνατοι, αλλά «πεπερασμένα 

όντα» που «εμψυχώνουν τη φύση». Συμπερασματικά, ο Βούδας θεωρεί ότι τα 

μεταφυσικά ζητήματα είναι πέραν της λογικής και γι’ αυτό δεν κάνει λόγο για την 

«απόλυτη υπερβατική αρχή, που υπερβαίνει και τον κόσμο των συμβατικών θεών» 
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(Ζιάκας, 1990: 322-323). Υπάρχουν δύο κλάδοι του Βουδισμού, ο Χιναγυάνια και ο 

Μαχαγυάνα (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 280-284). 

Στον Βουδισμό υπάρχουν οι λεγόμενες «τέσσερις ευγενείς αλήθειες»: πρώτον, 

η ύπαρξη είναι πόνος, δεύτερον, αιτία του πόνου είναι η επιθυμία, τρίτον, η 

κατάπαυση του πόνου (νιρβάνα = σβήσιμο) και τέταρτον, το «οκταπλό μονοπάτι» 

που οδηγεί στην κατάπαυση του πόνου (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 

2011: 281- 283). Για να λυτρωθεί κάποιος, απαραίτητη είναι η γνώση των τεσσάρων 

ευγενών αληθειών και της οκταπλής ευγενούς ατραπούς (η οποία είναι η τέταρτη 

αλήθεια), που οδηγεί στη «μακαριότητα του νιρβάνα». Η τελευταία περιλαμβάνει την 

ορθή πίστη, απόφαση, λόγο, πράξη, βίο, προσπάθεια, λογισμό και αυτοπερισυλλογή. 

Η οκταπλή ατραπός ανάγεται στις αρχές sila (ηθική καθαρότητα), jhana 

(περισυλλογή, φωτισμός) και panna (σοφία). Εντελώς σχηματικά αυτές αντιστοιχούν 

στην κάθαρση, έλλαμψη και ένωση του Χριστιανισμού (Ζιάκας, 1990: 328-329). 

Η πρώτη περιλαμβάνει την αποχή από «τις κακίες και τις αμαρτίες» του 

σώματος (φόνος, κλοπή, λαγνεία), του λόγου (ψεύδος, συκοφαντία, κακολογία, 

βαττολογία) και της σκέψης (επιθυμία, κακία, κακοψυχία) (Ζιάκας, 1990: 328-329).Η 

δεύτερη περιλαμβάνει την ελάττωση των παθών και των επιθυμιών, κάτι που 

κατορθώνεται «με νοερές ασκήσεις, διαλογισμό και περισυλλογή» (Ζιάκας, 1990: 

328-329). 

Η τρίτη αποτελεί τη βαθιά και φωτισμένη ενόραση που «έχει για αντικείμενο» 

τέσσερα χαρακτηριστικά: ότι τα πράγματα είναι εφήμερα, ότι ήταν οδυνηρά,  ότι 

είναι «χωρίς εγώ και χωρίς το εγώ μου» και ότι η ηρεμία είναι το νιρβάνα.  

Επιτυγχάνοντας τα παραπάνω, ο άνθρωπος καταφέρνει να μην γεννηθεί ξανά 

(Ζιάκας, 1990: 328-330).  

Για τον Βούδα, απώτατος σκοπός του ανθρώπου είναι το νιρβάνα (Ζιάκας, 

1990: 325), στο οποίο δεν υπάρχει «ροή, γέννηση και θάνατος, αλλά απόλυτη 

υπερπροσωπική ηρεμία και μακαριότητα». Με το νιρβάνα, αποφεύγεται ο επώδυνος 

κύκλος των αναγεννήσεων (Ζιάκας, 1990: 327) ή αλλιώς των αλυσιδωτών 

μετενσαρκώσεων (Μουστάκης, 1991: 108). Το τέλειο νιρβάνα επιτυγχάνεται μετά 

τον θάνατο και η απολύτρωση είναι καθαρά προσωπικό ζήτημα και δεν κατορθώνεται 

με τη μεσολάβηση κάποιας υπερβατικής αρχής (Ζιάκας, 1990: 328). Το νιρβάνα 

επιτυγχάνεται με τη νέκρωση των επιθυμιών (Πελεγρίνης, 2013: 141). 
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 Ο μετέπειτα Βουδισμός δε διατήρησε την άποψη του Βούδα περί Θεού και ως 

εκ τούτου θεοποίησε πολλούς θεούς, καθώς επίσης και τον ίδιο τον Βούδα (Ζιάκας, 

1990: 325), χωρίς αυτός να έχει διδάξει ότι είναι θεός (Μουστάκης, 1991: 101).  

 

5. Ινδουισμός ή Βραχμανισμός 

Η έννοια Ινδουισμός είναι ένας ξενόφερτος όρος που χρησιμοποιείται για τη 

συγκεκριμένη θρησκεία. Στην πραγματικότητα, οι Ινδουϊστές αποκαλούν τη θρησκεία 

τους «Σανατάνα Ντάρμα», δηλαδή Αιώνιο Νόμο ή Αιώνια Τάξη. Η επίσημη 

ονομασία της ινδικής θρησκείας αποδίδεται με τον όρο Βραχμανισμός
61

. Ο 

Ινδουισμός δεν αποτελεί μια ομοιόμορφη θρησκεία, καθώς υπάρχουν διαφορετικές 

θρησκευτικές αντιλήψεις και παραδόσεις. Ωστόσο, κάποιες βασικές δοξασίες είναι 

ίδιες (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 256). Ο Ινδουισμός δεν είναι 

μια απόλυτα μονοθεϊστική θρησκεία (Μουστάκης, 1991: 332). 

Οι σημαντικότερες θεότητες είναι το Τριμούρτι (τριάδα) που αποτελείται από 

τον Βράχμα, τον Βισνού και τον Σίβα. Ο πρώτος είναι «ο δημιουργός των πάντων ή η 

ύψιστη απρόσωπη αρχή που βρίσκεται πέρα από κάθε ορισμό, πάνω από όλα και 

μέσα σε όλα». Ο δεύτερος είναι ο συντηρητής του κόσμου και ο τρίτος ο 

καταστροφέας. Γενικότερα, υπάρχουν 330.000.000 θεότητες, οι οποίες 

αντιμετωπίζονται ως «εκφράσεις και εκδηλώσεις της μιας θεϊκής πραγματικότητας» 

και ως «όψεις και αντανακλάσεις του Ενός (ενοθεϊσμός)». Ο κόσμος στον οποίο 

ζούμε δε δημιουργήθηκε από τον Θεό εκ του μη όντος, αφού αυτός (ο κόσμος) 

«κινείται αιωνίως με απρόσωπους φυσικούς νόμους»
62

. Ο Δομουχτσής (2014) 
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https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjQzK6urpLSAhWoF5oKHZwFDzYQFggwMAI&url=http%3A%2F%2Fi-m-patron.gr%2Fi-m-patron-old.gr%2Fantiairetiki%2Fstwmen_kalws_mag%2Fa19.pdf&usg=AFQjCNElfzJWpfRiwCpOjFJY5Uzu0p8RGw&bvm=bv.146786187,d.bGs
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επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν 330.000.000 θεότητες οι οποίες «αποτελούν διαφορετικές 

παραστάσεις του μοναδικού Θεού, του Βράχμαν. 

 Στην λύτρωση οδηγούν τρεις δρόμοι: η οδός των (τελετουργικών) έργων 

(κάρμα-μάργκα), της γνώσεως (τζάνα-μάργκα) και της αφοσιώσεως σε μια θεότητα 

(μπάκτι-μάργκα). Στον Ινδουϊσμό υπάρχουν γενικά πέντε ομάδες λατρείας: Η 

Βαϊσνάβα (λατρεύει τον Βισνού), η Σάιβα (λατρεύει τον Σίβα), η Σάκτα (λατρεύει τη 

Σάκτι), η Γκαναπάτυα (λατρεύει τον Γκανέσα) και η Σάουρα (λατρεύει τον 

Βράχμα)
63

. Το βιβλίο Ο Άνθρωπος σε Αναζήτηση του Θεού (1990: 116) αναφέρει ότι 

το Βράχμαν είναι «η υπέρτατη οντότητα του σύμπαντος που διακατέχει τα πάντα… 

Ορισμένοι Ινδουϊστές θεωρούν το Βράχμαν ως μια απρόσωπη Θεϊκή Αρχή ή Ύστατη 

Πραγματικότητα». 

Κάθε ομάδα «θεωρούσε τη μια από αυτές τις θεότητες (Σίβα, Βισνού, Ντέβι) 

ως τη μορφή του Μπράχμαν. Έτσι, το Μπράχμαν έγινε προσωπικό». Ωστόσο, 

υπάρχει ένα ρεύμα (Βεδάντα) που θεωρεί το Μπράχμαν απρόσωπο (Δρίτσας, Μόσχος 

& Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 265). 

 

6. Τζαϊνισμός ή Ζαϊνισμός 

Στον Τζαϊνισμό υπάρχουν πολλοί θεοί, αλλά η ύπαρξή τους δεν είναι ζωτικής 

σημασίας για τους ανθρώπους και για τον κόσμο. Οι θεοί «είναι ψυχές οι οποίες 

έζησαν κάποτε στη γη και λόγω των καλών τους έργων ανυψώθηκαν κάποτε στις 

ουράνιες σφαίρες. Εκεί είναι μακροχρόνιοι, ζουν σε μακαριότητα, αλλά δεν είναι 

αθάνατοι    υπόκεινται και αυτοί στον αιώνιο νόμο της μετενσαρκώσεως και συνεπώς, 

δεν μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο στον δρόμο του για την απολύτρωση». Ο 

ιδρυτής του Τζαϊνισμού, ο Μαχαβίρα, δεν κάνει λόγο για την ύπαρξη ενός αιώνιου 

Θεού (Deva) που να έχει δημιουργήσει τον κόσμο και να καθορίζει την πορεία του. 

Βασικό στοιχείο του Τζαϊνισμου είναι ότι ο κόσμος και η ζωή δεν έχουν αρχή και 

τέλος (Ζιάκας, 2003: 351). Η λατρεία τους απευθύνεται στους προφήτες και όχι στους 

θεούς (Ζιάκας, 2003: 362). 
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Οι Τζαϊνιστές, όπως ο ιδρυτής τους, ζουν με τέτοιο τρόπο, ώστε να 

απελευθερωθούν από τον κύκλο της γέννησης και του θανάτου. Αυτό προσπαθούν να 

το επιτύχουν με την αυταπάρνηση, την αυτοπειθαρχία και την αποχή από τη βία 

(αχίμσα) προς τα άλλα πλάσματα (Ο Άνθρωπος σε Αναζήτηση του Θεού, 1990: 104). 

Γενικότερα, οι πιστοί για να απαλλαγούν από τον κύκλο των γεννήσεων κα των 

θανάτων πρέπει να διάγουν έναν ηθικό τρόπο ζωής, να πραγματοποιούν ασκήσεις 

περισυλλογής και διαλογισμού τύπου γιόγκα. Τέλος, υπάρχουν τρεις αρχές για το 

δρόμο της απολύτρωσης: η ορθή πίστη, η ορθή γνώση και η ορθή διαγωγή (Ζιάκας, 

2003: 358-359). 

 

7. Κινεζική θρησκεία 

Η κινεζική θρησκεία δεν είναι μία ενιαία θρησκεία, αλλά αποτελείται από 

άλλες τρεις θρησκείες. Η πλειονότητα του κινεζικού λαού ασπάζεται και τις τρεις 

ταυτόχρονα. Οι θρησκείες αυτές είναι ο Κομφουκιανισμός, ο Ταοϊσμός και ο 

Μαχαγυάνα Βουδισμός. Ανάλογα με το τι θέλει να επιτύχει ο καθένας, αξιοποιεί και 

την αντίστοιχη θρησκεία. Για καλές διανθρώπινες σχέσεις, αξιοποιούνται οι αρχές 

του Κομφουκιανισμού, για μια καλή μεταθανάτια ζωή αξιοποιείται ο Βουδισμός και 

για σκοπούς που πραγματοποιούνται «μέσα από την εναρμόνιση του ανθρώπου με 

τον γενικό τρόπο λειτουργίας της φύσης ή για την επίτευξη της υγείας», ο ταοϊσμός 

(Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 290-291). 

Οι Κινέζοι απευθύνονται σε «ένα πλούσιο πάνθεο» για απόκτηση παιδιών, 

καλού επαγγέλματος κτλ. Τα θεία όντα, όπως είναι για παράδειγμα τα πνεύματα των 

προγόνων, μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό   γι’ αυτόν τον λόγο γίνονται προσφορές 

προς αυτούς. Άλλη κατηγορία θείων όντων είναι τα κακά πνεύματα, για τα οποία οι 

άνθρωποι χρησιμοποιούν διάφορα μέσα για να προστατευτούν (Δρίτσας, Μόσχος & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 291). 

Για τον Βουδισμό έγινε λόγος παραπάνω. Γι΄αυτό, τώρα θα γίνει αναφορά 

στον Ταοϊσμό. Η έννοια Ταοϊσμός προέρχεται από τη λέξη ταό που σημαίνει 

«δρόμος» (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 291). Το ταό έχει δύο 

μορφές    η πρώτη δηλώνει την «πηγή και την αρχή της τάξης που διέπει τον κόσμο» 

και η δεύτερη αυτό που υπάρχει σε κάθε ύπαρξη. Το ταό είναι «αιώνιο, άρρητο και 

απερίγραπτο». Το ταό είναι αυτό που εξασφαλίζει στον άνθρωπο «την ενότητα και 

την ταυτότητά του με το σύμπαν. Το κοσμικό και το ανθρώπινο ταό είναι ένα και το 
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αυτό». Η ταυτότητα κοσμικού και ανθρώπινου ταό συμβάλλει στην απόκτηση της 

ευδαιμονίας (Πελεγρίνης, 2013: 612). Το ταό γεννά τη «μεγάλη ενότητα» (Τάι τσι), 

από την οποία γεννάται το γιν και το γιανγκ που αποτελούν τους δύο τρόπους 

ύπαρξης των όντων (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 291). Ο 

Ταοϊσμός περιλαμβάνει και τις μεθόδους που στοχεύουν στην επίτευξη της 

μακροβιότητας και της αθανασίας (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 

294). Για τους Ταοϊστές, το ταό είναι «ο υπάρχων φυσικός Νόμος, λογικός αλλά 

υπερφυσικός, και συγχρόνως το πρωταρχικό Ον» (Glasenapp, χωρίς ημερομηνία: 

216).  

 Ιδρυτής του Κομφουκιανσμού είναι ο Κομφούκιος (551-479 π.Χ.). Ο 

Κομφουκιανισμός είναι περισσότερο ηθικοκοινωνικό σύστημα παρά μια θρησκεία 

(Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 294). Ο Κομφούκιος ήθελε να 

βελτιώσει «τη χαώδη ηθική, πολιτική και κοινωνική κατάσταση του καιρού του» κάτι 

που θα μπορούσε να επιτευχθεί με την ανάπτυξη παραδοσιακών αξιών και αρχών 

(Πελεγρίνης, 2013: 360-361). Το συγκεκριμένο σύστημα σκέψης έδωσε έμφαση στην 

«αυστηρή ιεράρχηση, την πειθαρχία, την υποτακτικότητα, τον σεβασμό προς τους 

γονείς, την οικογένεια, την καλλιέργεια της προσωπικότητας» μέσω διαφόρων 

αρετών, όπως για παράδειγμα τη φιλαλληλία, τη δικαιοσύνη κ.α. (Δρίτσας, Μόσχος 

& Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 294). Για τον Κομφούκιο, το ταό είναι «Νόμος, με 

τον οποίο ο Ουρανός συγκρατεί σε τάξη τη φύση και την ανθρώπινη ζωή» 

(Glasenapp, χωρίς ημερομηνία: 216). 

 

 

8. Ιαπωνική θρησκεία 

Η εν λόγω θρησκεία αποτελείται από τρεις επιμέρους θρησκείες που είναι ο 

Σιντοϊσμός, ο Μαχαγυάνα Βουδισμός και ο Κομφουκιανισμός   αυτές οι τρεις 

ασκούνται ταυτόχρονα. Οι θεοί του Σιντοϊσμού προστατεύουν τη ζωή. Ο Βουδισμός 

ασχολείται με τη ζωή μετά τον θάνατο (εδώ περιλαμβάνεται και η προγονολατρεία) 

και ο Κομφουκιανισμός με τη λειτουργία της κοινωνίας. Η λέξη Σιντοϊσμός 

προέρχεται από τον όρο Σίντο που σημαίνει οδός των θεών (Δρίτσας, Μόσχος & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 300, 302). 
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Στη συγκεκριμένη θρησκεία, υπάρχει ένα πάνθεο από τα θεία όντα του 

Σιντοϊσμού και του Βουδισμού. Ανάλογα με την ιδιότητα που έχουν αυτά τα θεία 

όντα, οι άνθρωποι απευθύνονται και στο αρμόδιο θείο ον κάθε φορά.  Ενδεικτικά να 

αναφερθεί ότι από τον Βουδισμό, υπάρχει ο μποντισάτβα Τζίζο που προστατεύει τα 

παιδιά και από τον Σιντοϊσμό η θεά της γονιμότητας Ινάρι (Δρίτσας, Μόσχος & 

Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 301). 

Ο Σιντοϊσμός αποτελεί μια πολυθεϊστική θρησκεία, καθώς σε αυτήν 

περιλαμβάνεται η λατρεία πολλών θεών που ονομάζονται «κάμι», όπως είναι για 

παράδειγμα οι  θεοί της θάλασσας, του ήλιου κτλ. Τέλος, να σημειωθεί ότι ο 

Σιντοϊσμός έχει πολλές μορφές θεών (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 

2011: 302, 304). 

 

9. Σιχισμός 

Η θρησκεία αυτή είναι σχετικά καινούρια, αφού ξεκίνησε τον 16
ο
 αιώνα μ.Χ. 

Ιδρυτής του Σιχισμού είναι ο Γκουρού Νάνακ, ο οποίος συνδύασε στοιχεία του 

Ισλαμισμού και του Ινδουισμού.  

Αναλυτικότερα, από τον Ισλαμισμό πήρε τον μονοθεϊσμό, την πίστη δηλαδή 

σε έναν Θεό και από τον Ινδουισμό, την πίστη στην αθανασία της ψυχής, την 

μετεμψύχωση και το κάρμα. Συνοπτικά, η βασική πεποίθηση του Σιχισμού είναι η 

εξής: «Επειδή υπάρχει ένας μόνο Θεός και αυτός είναι Πατέρας μας   γι’ αυτό πρέπει 

όλοι να είμαστε αδέρφια». Μία από τις βασικότερες εντολές του είναι: «Να θυμάσαι 

πάντα τον Θεό σου, να επαναλαμβάνεις το όνομά Του» (Ο Άνθρωπος σε Αναζήτηση 

του Θεού, 1990: 100). 

 

10. Αφρικανικά θρησκεύματα 

Τα αφρικανικά θρησκεύματα είναι πολλά, αλλά έχουν και κάποια κοινά 

βασικά στοιχεία. Ένα από αυτά τα στοιχεία είναι η λατρεία πνευμάτων. «Τα 

πνεύματα αυτά είναι προσωποποιημένα όντα, καλά ή κακά, που κατοικούν σε φυσικά 

όντα ή αντικείμενα, όπως ορισμένοι άνθρωποι, δέντρα, ζώα, λίμνες, ποτάμια, βουνά, 

εδαφικές περιοχές   σε φυσικά φαινόμενα, όπως ο άνεμος και η βροχή». 

Επιπροσθέτως, βασικό στοιχείο αυτών των θρησκευμάτων είναι η προγονολατρεία. 

Οι πρόγονοι είναι αυτοί που προστατεύουν την οικογένεια από διάφορα προβλήματα. 
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Γενικότερα, στα πνεύματα οφείλεται σχεδόν ό, τι συμβαίνει γύρω μας (Δρίτσας, 

Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 229). 

Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί πιστεύουν και σε έναν υπέρτατο θεό ο 

οποίος δημιούργησε τον κόσμο και τον εξουσιάζει. Ο θεός απομακρύνθηκε από τη 

δημιουργία του για κάποιον ορισμένο λόγο, όπως είναι για παράδειγμα η 

συμπεριφορά των ανθρώπων κτλ. Γι’ αυτόν τον λόγο, ο θεός αυτός δεν λατρεύεται 

από τους πιστούς, αφού είναι μακριά για να ασχοληθεί με τις ανάγκες τους. Έτσι, 

μπορούμε να συμπεράνουμε ότι στα αφρικανικά θρησκεύματα υπάρχει συνδυασμός 

πολυθεϊσμού και μονοθεϊσμού (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 

229-230). 

Μέσα στην θρησκευτική κοινότητα, υπάρχουν και αυτοί που επικοινωνούν με 

τα πνεύματα. Αυτοί ονομάζονται ιεροδιάμεσοι ή σαμάνοι. Πιο συγκεκριμένα, τα 

πνεύματα εκδηλώνονται χρησιμοποιώντας το σώμα ή τη φωνή των σαμάνων και 

μέσα από αυτούς περνούν μηνύματα που επηρεάζουν τους ανθρώπους σε ατομικό και 

κοινωνικό επίπεδο (π.χ. διεξαγωγή πολέμου). Εκτός από τους σαμάνους, υπάρχουν 

και οι μάγοι που έχουν και αυτοί σημαντικό ρόλο για την κοινότητα (Δρίτσας, 

Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 230). 

 

Κοινά στοιχεία των θρησκειών 

 

Τα βασικότερα κοινά χαρακτηριστικά των θρησκειών είναι ότι απαντούν στα 

υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου, ότι κριτήριο για τη σωτηρία είναι η ηθική 

συνείδηση και πράξη, ότι δίνουν έμφαση στην προσευχή, τη νηστεία και την αποχή 

από τις «πράξεις λαγνείας», καθώς επίσης και «η δίψα για το απόλυτο θεϊκό». 

Επίσης, είναι άξιο αναφοράς ότι οι ιδρυτές αυτών των θρησκειών έχουν πολλά ίδια 

σημεία στη διδασκαλία τους (Μουστάκης, 1991: 330-331). 

Ο Σοφουλάκης (1981) αναφέρει ως κοινά το ότι όλες οι θρησκείες δέχονται 

μια Ανώτατη Αρχή (εκτός από τον Βουδισμό), όλες έχουν ιερά κείμενα, όλες 

θεωρούν ότι πέρα από την εμπειρική πραγματικότητα, υπάρχει και μια άλλη η οποία 

αποκτιέται με ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής. Επίσης, αναφέρει ότι για όλες τις 

θρησκείες ο κόσμος είναι αρμονικός και διαταράχτηκε από τον άνθρωπο, όλες 

πιστεύουν σε «πνευματικές υπεραισθητικές δυνάμεις», όλες επιδιώκουν την 

«αθανασία», σχεδόν όλες δέχονται ότι η ψυχή είναι αθάνατη και προσπαθούν να την 
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σώσουν. Επίσης, η ηθική αν και διαφέρει, έχει βασικό ρόλο παντού   όλες εμπεριέχουν 

την άσκηση, σε όλες υπάρχουν αρχηγοί, σε όλες υπάρχουν χώροι λατρείας και σε 

κάποιες και σύμβολα.  

 

 

Διαφορετικά στοιχεία των θρησκειών 

 

Οι διαφορές που σημειώνονται στις θρησκείες του κόσμου είναι ο 

διαφορετικός τρόπος απάντησης στα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου και η 

διαφορετική «ιστορική προέλευση και προσωπικότητα» των ιδρυτών. Επίσης, παρά 

το γεγονός ότι «έχουν πολλά κοινά σημεία στην ηθική τους διδασκαλία, όσον αφορά 

στην εσωτερική τους μεταφυσική και θεολογική ποιότητα είναι πολύ διαφορετικοί 

από ιδιοσυγκρασία» (Μουστάκης, 1991: 330-332). 

Μία ακόμη βασική διαφορά είναι ότι έχουν διαφορετικές απόψεις για τον 

Θεό, κάτι που φαίνεται και από τον τρόπο διάκρισης των θρησκειών σε 

αποκαλυμμένες ή μη αποκαλυμμένες και σε μονοθεϊστικές ή πολυθεϊστικές 

θρησκείες (αποκαλυμμένη θρησκεία είναι αυτή κατά την οποία ο ίδιος ο Θεός 

αποκαλύπτει τον εαυτό Του). Τέλος, υπάρχει μία ακόμη διαφορά στις μονοθεϊστικές 

θρησκείες, δεδομένου ότι ο Χριστιανισμός δέχεται την Αγία Τριάδα, ότι δηλαδή ο 

Θεός είναι ένας, αλλά με τρεις υποστάσεις, κάτι που είναι αδιανόητο για τις άλλες 

μονοθεϊστικές θρησκείες (Μουστάκης, 1991: 332). 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 

Τα βασικότερα επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού είναι πέντε: το 

κοσμολογικό, το τελολογικό, το οντολογικό, το ιστορικό και το ηθικό επιχείρημα 

(Σπανός, 1986: 147-149). Οι Θεοδωρίδης (1982) και Μακράκης (1988) αναφέρουν 

και αυτοί τα παραπάνω επιχειρήματα, με τη διαφορά ότι το ιστορικό επιχείρημα το 

ονομάζουν επιχείρημα της κοινής ομολογίας. Αυτό το επιχείρημα ονομάζεται και 

επιχείρημα της δημοφιλίας
64

. Οι Δρίτσας, Μόσχος και Παπαλεξανδρόπουλος (2011) 

προσθέτουν και το φιλοσοφικό-αξιολογικό επιχείρημα. Ωστόσο, υπάρχουν και 
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κάποια άλλα επιχειρήματα που προσπαθούν να αποδείξουν την ύπαρξη του Θεού, τα 

οποία είναι τα εξής: αν η πίστη στον Θεό είναι στοιχειώδης πεποίθηση, το 

υπερβατικό επιχείρημα ή αλλιώς το επιχείρημα της προϋπόθεσης, το τρίλημμα του 

Κυρίου-Ψεύτη-Τρελού, το επιχείρημα του μαρτυρίου, το επιχείρημα του μέρους-

όλου, το επιχείρημα των θρησκευτικών εμπειριών, της λεπτομερούς ρύθμισης, οι 

γενικοί συλλογισμοί, η αξιοπιστία της Αγίας Γραφής, τα επιχειρήματα του 

Αυγουστίνου, του Ντεκάρτ και το στοίχημα του Πασκάλ. 

Το κοσμολογικό επιχείρημα προέρχεται από τον Αριστοτέλη (Μακράκης, 

1988: 55). Σύμφωνα με το επιχείρημα αυτό:  

1) «Στο χώρο των αισθητών πραγμάτων υπάρχει μια διαδοχική σειρά από αιτίες και 

αποτελέσματα». Πιο συγκεκριμένα, για ό, τι υπάρχει, υπάρχει και η αντίστοιχη 

αιτία του (Τριαντάρη, 2005: 615). Το ότι κάθε αποτέλεσμα έχει μια αιτία, είναι 

μια «λογική και φυσική αρχή» (Δρίτσας, Μόσχος και Παπαλεξανδρόπουλος, 

2011: 22). 

2) Ένα πράγμα δεν είναι αιτία του εαυτού του και επομένως, οφείλει την ύπαρξή 

του σε κάτι άλλο.  

3) Η αιτιακή αλυσίδα δεν είναι άπειρη. Συνεπώς, δεν μπορούμε επ’ άπειρον να λέμε 

ότι κάτι οφείλεται σε κάτι άλλο. 

Άρα, στην κορυφή της αιτιακής αλυσίδας υπάρχει μια Πρώτη Αιτία που «δεν 

οφείλει την ύπαρξή της σε άλλη αιτία». Αυτή η Πρώτη Αιτία είναι ο Θεός 

(Τριαντάρη, 2005: 616). 

Ο κόσμος δεν είναι αυτοδημιούργητος και επομένως, οφείλει την ύπαρξή του 

σε μια άλλη υπερκόσμια οντότητα. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο κόσμος 

είναι αδύνατον να κινείται από μόνος του, αλλά κάτι άλλο είναι αυτό που του έδωσε 

την αρχή της κινήσεως, οδηγεί αυτομάτως στην ύπαρξη μιας κινητικής αρχής η οποία 

έχει δημιουργήσει τον κόσμο και τον κινεί. Αυτή η κινητική αρχή είναι ο Θεός 

(Σπανός, 1986: 147). Το φαινόμενο της κίνησης εξηγείται αναλυτικότερα στην 

ενότητα με τον Αριστοτέλη.  

Ο Μακράκης (1988) χρησιμοποιεί μια παραπλήσια διατύπωση: «Κάθε ον 

στον κόσμο οφείλει την ύπαρξή του σ’ ένα άλλο ον που είναι η αιτία του. Και το ον 

αυτό υπάρχει επίσης εξαιτίας ενός άλλου όντος. Σε αυτή την αλυσίδα όλων των 

υπαρκτών όντων που σχετίζονται μεταξύ τους όπως η αιτία με το αποτέλεσμα, 

υπάρχει το πρώτο ον, ο Θεός, που είναι η πρώτη αιτία όλων των όντων και που αντλεί 

την ύπαρξή Του από τον εαυτό Του, αφού η ουσία Του είναι να υπάρχει». Οι 
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Δρίτσας, Μόσχος και Παπαλεξανδρόπουλος (2011) επιβεβαιώνουν ότι είναι λογικό 

και φυσικό το ότι «καθετί που γίνεται και κινείται, γίνεται και κινείται από κάποιο 

άλλο». Έτσι, και ο κόσμος δεδομένου ότι δεν δημιουργήθηκε μόνος του, έχει τον δικό 

του δημιουργό, που είναι ο Θεός. 

Η σύγχρονη μορφή αυτού του επιχειρήματος είναι η εξής
65

:  

1. «Ένα ουσιαστικό άπειρο δεν μπορεί να υπάρξει στην πραγματικότητα.  

2. Άρα ένας άπειρος αριθμός γεγονότων δεν μπορεί να έχει συμβεί μέχρι το παρόν.  

3. Άρα το σύμπαν ξεκίνησε να υπάρχει.  

4. Ό, τι ξεκινά να υπάρχει έχει μια αιτία.  

5. Άρα το σύμπαν έχει αιτία».  

 

Γενικό συμπέρασμα του συγκεκριμένου επιχειρήματος είναι ότι ο Θεός 

βρίσκεται στην κορυφή της αιτιακής αλυσίδας και είναι η αιτία, τόσο του εαυτού 

Του, όσο και των άλλων όντων (Μακράκης, 1988: 55). Ο Θεοδωρίδης (1982) 

αναφέρει ότι υπάρχουν παραλλαγές στο εν λόγω επιχείρημα που οφείλονται στη 

διαφορετική χρονική περίοδο κατά την οποία διατυπώθηκε το επιχείρημα. 

Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge (2011: 1216-1217) αναφέρει δύο 

εκδοχές του εν λόγω επιχειρήματος. Σύμφωνα με την πρώτη, «υπάρχουν πράγματα 

που υφίστανται αλλαγή και πράγματα τα οποία προκαλούν αλλαγή. Αν κάτι είναι 

αιτία τέτοιας αλλαγής μόνο επειδή και το ίδιο υφίσταται αλλαγή από κάτι άλλο, τότε 

υπάρχει μια μακρά και ατέρμων αλυσίδα αιτιών αλλαγής. Αλλά, υποστηρίζεται, δεν 

μπορεί να υπάρχει μια ατέρμων αλυσίδα αιτιών. Γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει κάτι το 

οποίο προκαλεί αλλαγή χωρίς το ίδιο να υφίσταται αλλαγή από κάτι άλλο, δηλαδή 

μια πρώτη αιτία».  

Σύμφωνα με τη δεύτερη εκδοχή, στον κόσμο μας υπάρχουν τα λεγόμενα 

ενδεχομενικά όντα, δηλαδή όντα που «θα μπορούσαν και να μην υπάρχουν». 

Δεδομένου ότι ένα ενδεχομενικό ον δεν υπάρχει «δυνάμει λογικής αναγκαιότητας», 

τότε υποχρεωτικά υπάρχει εξαιτίας κάποιου άλλου όντος, επειδή «δεν θα υπήρχε 

εξήγηση γιατί υπάρχει αντί να μην υπάρχει». Στο σημείο αυτό, υπάρχουν δύο 

περιπτώσεις: σύμφωνα με την πρώτη, η αιτιακή αλυσίδα με τα ενδεχομενικά όντα 

«έχει ένα πρώτο μέλος», δηλαδή ένα ενδεχομενικό ον που δεν υπάρχει λόγω κάποιου 
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άλλου όντος, ή αυτή η αλυσίδα είναι άπειρη. Αν υπάρχει αυτό το πρώτο μέλος, τότε 

υπάρχει ένα αναγκαίο ον που κινεί την αλυσίδα. Εφόσον το πρώτο μέλος είναι 

ενδεχομενικό, τότε έχει μια αιτία η οποία δεν είναι ένα άλλο ενδεχομενικό ον. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη περίπτωση, αν η αιτιακή αλυσίδα είναι ατελείωτη, «τότε ένα 

αναγκαίο ον υπάρχει και θέτει σε κίνηση την αλυσίδα στο σύνολό της. Και αυτό 

επειδή η αλυσίδα στο σύνολό της, όντως αφ’ εαυτής ενδεχομενική, απαιτεί μια αιτία 

η οποία να μην είναι ενδεχομενική, αφού δεν αποτελεί μέρος της αλυσίδας». 

Συμπέρασμα και για τις δύο περιπτώσεις είναι ότι υπάρχει ένα αναγκαίο ον από το 

οποίο αντλούν την ύπαρξή τους όλα τα ενδεχομενικά όντα (Cambridge, 2011: 1217).  

Ο Θεοδωρίδης (1982) χρησιμοποιεί παρόμοια μορφή με το Φιλοσοφικό 

Λεξικό του Cambridge (2011). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει: «Όλα στον κόσμο είναι 

πεπερασμένα κι ενδεχόμενα, contingents, καθορισμένα και σχετικά. Ανάγκη λοιπόν 

να παραδεχτούμε κάτι άπειρο, αναγκαίο, ακαθόριστο κι απόλυτο, μια πρώτη αρχή κι 

αιτία του κόσμου, που να εξηγεί την ύπαρξή τους».  

 

Κριτική επιχειρήματος 

Στο σημείο αυτό είναι καλό να γίνει λόγος και για την κριτική του 

συγκεκριμένου επιχειρήματος
66

. Λόγω έλλειψης χώρου δεν είναι δυνατόν να 

αναφερθούν όλα τα σημεία κριτικής.  Υπό το πρίσμα αυτό, τα πιο σημαντικά σημεία 

διαφωνίας είναι τα παρακάτω: 

 Δεν αποδεικνύεται η ύπαρξη του Θεού, αλλά μιας Πρώτης Αιτίας η οποία θα 

μπορούσε να είναι απλώς ένα φυσικό φαινόμενο. 

 Αν ένα πρόσωπο (ο Θεός) μπορεί να ενεργήσει εκτός χρόνου, γιατί να μην 

μπορεί και μια απρόσωπη αιτία να το κάνει; Στον εν λόγω συλλογισμό γίνεται 

χρήση της ειδικής έκκλησης, αφού αναφέρει ότι όλα έχουν μια αιτία εκτός από 

τον Θεό.  

 Είναι άδικο να εξαιρείται η Πρώτη Αρχή από περιορισμούς, από τη στιγμή που 

δεν συμβαίνει το ίδιο και με έναν μεγάλο αριθμό αιτιών. Πιο συγκεκριμένα, 

υπάρχει το σφάλμα της επ’ άπειρον αναδρομής. Είναι παράλογο να προσπαθούμε 

να βρίσκουμε αιτία για το κάθε τι, ενώ για την Πρώτη Αιτία όχι. 

                                                 
66

 Όλες οι πληροφορίες για την κριτική του κοσμολογικού επιχειρήματος (εκτός από 

αυτές που παρατίθενται από άλλη πηγή) ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 2/10/2016 

από: http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html 
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 Η επιστήμη έχει ανακαλύψει ότι υπάρχουν κάποια φυσικά αντικείμενα που 

ξεκινάνε να υπάρχουν αναίτια, χωρίς δηλαδή αιτία (π.χ. εικονικά σωματίδια). 

 Το γεγονός ότι δε μπορούμε να συλλάβουμε την «άπειρη αλληλουχία» δε 

σημαίνει ότι αυτή δεν υπάρχει. Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge (2011: 

1216) επιβεβαιώνει τα δεδομένα της συγκεκριμένης διαδικτυακής ιστοσελίδας, 

ότι δηλαδή οι πολέμιοι του επιχειρήματος δεν δέχονται ότι δεν υπάρχει μια 

ατελείωτη αλυσίδα αιτιών. Την ίδια άποψη πρεσβεύει και ο Θεοδωρίδης (1982): 

«Το σταμάτημα είναι αυθαίρετο, σημαίνει κούραση κι ανάγκη ησυχίας. Η 

πραγματικότητα είναι ατέλειωτη ροή». 

 Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge (2011: 1216) αναφέρει ότι το 

κοσμολογικό επιχείρημα, αφενός δεν αποδεικνύει την ύπαρξη μίας και μόνο 

αποκλειστικά πρώτης αιτίας και αφετέρου δεν αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη 

πρώτη αιτία έχει θεϊκά χαρακτηριστικά (π.χ. παντογνωσία, παντοδυναμία κ.α.). 

 Ο Θεοδωρίδης (1982) επισημαίνει ότι «οι έννοιες απόλυτο, σχετικό, 

αναγκαιότητα κι ενδεχομενικότητα είναι νοητικές κατασκευές, βοηθητικές 

έννοιες, που δεν έχουν νόημα, για τον κόσμο». 

 

Κάποιοι φιλόσοφοι που ενστερνίζονται την κοσμολογική απόδειξη είναι ο 

Αναξαγόρας, ο Αριστοτέλης, ο Αυγουστίνος, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, πολλοί 

πατέρες, ο Leibniz, ο Wolff, ο Voltaire (Σπανός, 1986: 147), ο Ακινάτης (Μακράκης, 

1988: 55), ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, οι Στωικοί, ο Descartes, ο Clarke κ.α. 

(Θεοδωρίδης, 1982: 363). 

Το τελολογικό επιχείρημα ονομάζεται και επιχείρημα των τελικών αιτιών, 

καθώς και φυσικοθεολογικό επιχείρημα (Θεοδωρίδης, 1982: 364). Το Φιλοσοφικό 

Λεξικό του Cambridge (2011) αναφέρει πως το επιχείρημα ονομάζεται και 

«αναλογικό επιχείρημα της ύπαρξης του Θεού» και «επιχείρημα του σχεδίου».  

Το εν λόγω επιχείρημα συνάγει την ύπαρξη του Θεού από την ενυπάρχουσα τάξη και 

αρμονία που υπάρχει στο σύμπαν, κάτι που δείχνει την σκοπιμότητα που υπάρχει σε 

αυτό (Μακράκης, 1988: 56). Η συγκεκριμένη απόδειξη, όπως επισημαίνει ο 

Θεοδωρίδης (1982) και ο Μακράκης (1988), έχει μικρή αποδεικτική ισχύ. 

Η συλλογιστική πορεία του συγκεκριμένου επιχειρήματος είναι η εξής 

(Θεοδωρίδης, 1982: 364   Μακράκης, 1988: 56):  

1) «Υπάρχει σκοπιμότητα, δηλαδή τάξη και αρμονία στη φύση.  
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2) Κάθε σκοπιμότητα όμως υποθέτει νου. 

3) Άρα, η φύση έχει αιτία νοητική». 

 

Μια άλλη διατύπωση του συγκεκριμένου επιχειρήματος αναφέρει και ο 

Σπανός (1986): 

4) «Μέσα σ’ ένα οποιοδήποτε σύστημα, όπου διαφαίνεται η ύπαρξη σκοπών και 

μέσων, ενυπάρχει ασφαλώς και μια λογική αιτία. 

5) Έτσι, αφού ο κόσμος αποτελεί αναμφίβολα ένα σύστημα ευδιάκριτων σκοπών 

και μέσων, προϋποθέτει κατ’ ανάγκη και μια λογική αιτία». 

6) Αυτή η λογική αιτία είναι ο Θεός. 

 

Η δομή και η οργάνωση του σύμπαντος δείχνουν ότι αυτό είναι 

κατασκευασμένο με σκέψη και έτσι, αντικατοπτρίζεται η «σοφία του θεού» 

(Θεοδωρίδης, 1982: 364). Όλος ο κόσμος, που διέπεται από τους φυσικούς νόμους, η 

δομή των φυτών και των ζώων είναι αφύσικο να αποτελούν αποτέλεσμα μιας τυφλής 

τυχαιότητας ή μιας μηχανικής αναγκαιότητας. 

Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge (2011) επισημαίνει την αναλογία 

ανάμεσα στη λειτουργία των ανθρώπινων μηχανών με ολόκληρο το σύμπαν. 

Αναλυτικότερα, όλο το σύμπαν είναι μια μεγάλη μηχανή που αποτελείται από 

επιμέρους μηχανές. Οι μηχανές δημιουργούνται από ανθρώπους και δεν υπάρχουν 

από μόνες τους. Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι «όμοια αποτελέσματα έχουν 

όμοιες αιτίες», μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι «ο κόσμος ως όλον και πολλά από 

τα μέρη του μπορούν πιθανότατα να εκληφθούν ως προϊόντα σχεδιασμού από μία 

διάνοια η οποία μοιάζει με την ανθρώπινη, αλλά βεβαίως πολύ μεγαλύτερη σε 

διαστάσεις και στο μέγεθος των αποτελεσμάτων της». Τέλος, το Λεξικό αναφέρει ότι 

βάση για το εν λόγω επιχείρημα είναι «το φαινόμενο μιας κατευθυντικότητας» προς 

κάποιους σκοπούς μέσα στη φύση. Πράγματα που δεν έχουν νόηση, δρουν σαν να 

κατευθύνονται προς κάποιον συγκεκριμένο σκοπό. 

Πιο απλά, τα ανθρώπινα δημιουργήματα αποτελούνται από μέρη (π.χ. το 

ρολόι αποτελείται από μικροσκοπικά μέρη έτσι ώστε να παράγει κίνηση) τα οποία 

«συνεργάζονται» για να επιτύχουν έναν συγκεκριμένο σκοπό. Το ίδιο συμβαίνει και 
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με ολόκληρο τον κόσμο. Επομένως, αφού τα ανθρώπινα δημιουργήματα έχουν έναν 

δημιουργό, το ίδιο θα ισχύει και για τον κόσμο. Αυτός ο δημιουργός είναι ο Θεός
67

. 

Στη σύγχρονη εποχή, υπάρχουν δύο διανοητές που αξιοποίησαν το 

συγκεκριμένο επιχείρημα. Ο πρώτος είναι ο William Paley που μέσα από ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα, προσπάθησε να κάνει σαφή τη θέση του. Πιο 

συγκεκριμένα, αν ρωτούσε κάποιος άνθρωπος έναν άλλο για το πως βρέθηκε η πέτρα 

στο λιβάδι και αυτός απαντούσε ότι αυτή υπάρχει ανέκαθεν, δεν θα ήταν μια 

παράλογη απάντηση. Αντιθέτως, αν το ίδιο απαντούσε για ένα ρολόι που βρέθηκε 

εκεί, τότε η απάντησή του θα θεωρούνταν παράλογη. Το ρολόι αποτελείται από μικρά 

τμήματα τα οποία λειτουργούν για ένα συγκεκριμένο σκοπό
68

. 

Ο δεύτερος διανοητής είναι ο Michael Behe. Αυτός «στρέφει το βλέμμα του 

στα μικροσκοπικά επίπεδα μέσα στα κύτταρα, στα μοριακά συγκροτήματα που 

ευθύνονται για λειτουργίες, όπως η κίνηση των βακτηριδίων ή η πήξη του αίματος. 

Αυτές οι δομές, ισχυρίζεται ο Behe, είναι πολύ περίπλοκες για να έχουν παραχθεί με 

την εξέλιξη»
69

. 

 

 

Κριτική επιχειρήματος 

Κάποιες από τις κριτικές που έχει δεχθεί το τελολογικό επιχείρημα αφορούν 

τα εξής
70

: 

1. Η αναλογία δεν είναι έγκυρη, εφόσον τα ανθρώπινα αντικείμενα διαφέρουν κατά 

πολύ από τα αντικείμενα της φύσης. Όσο μικραίνει η ομοιότητα ανάμεσα στις 

δύο κατηγορίες (ανθρώπινα δημιουργήματα π.χ. ρολόι – θεϊκό δημιούργημα π.χ. 

κόσμος), τόσο το επιχείρημα χάνει την αποδεικτική του ισχύ και στην εν λόγω 

περίσταση δεν υπάρχει και μεγάλη ομοιότητα. Πιο συγκεκριμένα, «στον φυσικό 

κόσμο βλέπουμε αντικείμενα να κατασκευάζονται μόνα τους από απλούστερα 

υλικά, να φτιάχνουν αντίγραφα του εαυτού τους και να επιδιορθώνονται μόνα 

                                                 
67 

 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 9/10/2016 από: 

http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html 
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 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 9/10/2016 από: 

http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html 
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 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 9/10/2016 από: 

http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html 
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τους, που μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε κάθετα συσχετιζόμενες κατηγορίες 

και που μπορούν να προσαρμοστούν σε άγνωστες καταστάσεις. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά δε βρίσκονται συνήθως στα ανθρώπινα κατασκευάσματα».   

2. Η δαρβινική θεωρία της εξέλιξης έχει αποδυναμώσει το επιχείρημα, αφού «μόνο 

με τις απλές αρχές της τυχαίας διαφοροποίησης και της μη τυχαίας επιλογής 

μπορεί να εξηγηθεί το πως αλλάζει και διαφοροποιείται η ζωή και πως καταλήγει 

να προσαρμόζεται ώστε να εξυπηρετήσει κάθε ανάγκη χωρίς να χρειάζεται 

κάποιος ευφυής σχεδιαστής». Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge (2011) 

επιβεβαιώνει τις πληροφορίες της διαδικτυακής ιστοσελίδας και προσθέτει ότι το 

τελολογικό επιχείρημα έχει αποδυναμωθεί «από την εμφάνιση της δαρβινικής 

ερμηνείας των βιολογικών προσαρμογών μέσω της φυσικής επιλογής, η οποία 

εξηγεί τέτοιες προσαρμογές με όρους σκληρού ανταγωνισμού στο διανοητικό 

σχέδιο». 

3. Αν το επιχείρημα είναι έγκυρο, τότε θα μπορούσαμε να υποθέσουμε όχι μόνο ότι 

υπάρχουν πολλοί σχεδιαστές, αλλά και ότι είναι ανταγωνιστικοί μεταξύ τους, 

δεδομένου ότι υπάρχουν πολλά αντικρουόμενα φαινόμενα μέσα στη φύση. Για 

παράδειγμα, ο ένας σχεδιαστής έδωσε το χαρακτηριστικό της ταχύτητας στη 

γαζέλα για να ξεφεύγει από τον γατόπαρδο, ενώ ένας άλλος (σχεδιαστής) έδωσε 

το χαρακτηριστικό της ταχύτητας στον γατόπαρδο, έτσι ώστε να δύναται να 

πιάσει τη γαζέλα. Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge (2011) αναφέρει ότι 

αυτό το επιχείρημα προωθεί τον πολυθεϊσμό. 

4. Ακόμα και αν δεχτούμε ότι υπάρχει κάποιος σχεδιαστής, τότε σίγουρα δεν 

ενδιαφέρεται για τα δημιουργήματά του, κάτι που αποδεικνύεται από το γεγονός 

ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί παλεύουν για να καταφέρουν να επιβιώσουν.  

Έτσι, συνδυάζοντας τις κριτικές 4 και 5, συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν και πολλοί 

και αδιάφοροι για τα δημιουργήματά τους σχεδιαστές. 

5. Υπάρχει ειδική έκκληση, αφού για όλα τα «φυσικά συστήματα» προϋποθέτεται η 

ύπαρξη ενός σχεδιαστή, ενώ για το μυαλό του σχεδιαστή (που σαφώς είναι πολύ 

πιο πολύπλοκο, εφόσον είναι αφύσικο κάτι απλό να δημιουργήσει κάτι που είναι 

πιο περίπλοκο από τον εαυτό του) δεν ισχύει κάτι τέτοιο.  Και τέλος, αν ειπωθεί 

ότι ο Θεός δεν χρειάζεται σχεδιαστή, είναι ευνόητο να ρωτήσουμε το ίδιο και για 

τη φύση    αν δε χρειάζεται ο Θεός, γιατί να χρειάζεται η φύση; 

6. Η επιστήμη έδειξε ότι «η εξέλιξη μπορεί να παράξει μη ελαττώσιμα περίπλοκες 

δομές, ένα γεγονός που έχει παρατηρηθεί και σε ζωντανούς οργανισμούς, αλλά 
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και σε εξελικτικές προσομειώσεις σε υπολογιστή με τους λεγόμενους 

“γενετικούς αλγόριθμους”». Η μη ελαττώσιμη περιπλοκότητα εξηγείται από την 

παρακάτω φράση: «αν ένα σύστημα αποτελείται από πολλά αλληλένδετα μέρη 

που όλα απαιτούνται για να τη λειτουργία του συστήματος, τότε αυτό το 

σύστημα δε θα μπορούσε να παραχθεί από σταδιακή εξέλιξη και πρέπει να έχει 

σχεδιαστεί». 

7. Το τελολογικό επιχείρημα «στέκεται και πέφτει με τη γενική τελεολογική 

άποψη»: «βρέχει για να φυτρώσει ή φυτρώνει γιατί βρέχει;» (Θεοδωρίδης, 1982: 

364). 

8. Η επιστήμη αντιμετώπισε σθεναρά τις τελικές αιτίες. Επίσης, φιλόσοφοι των 

νεότερων χρόνων ακόμη και αν κράτησαν στοιχεία από την τελολογία, παρόλα 

αυτά κάνουν λόγο για «ασύνειδη σκοπιμότητα» και άρα, δεν προϋποθέτουν 

κάποιον νου πίσω από αυτή τη σκοπιμότητα (Θεοδωρίδης, 1982: 364). 

9. Αν η αναλογία Θεού-δημιουργού και ανθρώπου-δημιουργού ισχύει, τότε 

συμπεραίνουμε ότι δεν υπάρχει εκ του μηδενός δημιουργία, δεδομένου ότι ο 

άνθρωπος-δημιουργός αξιοποίησε την ήδη υπάρχουσα ύλη προκειμένου να 

δημιουργήσει τα διάφορα αντικείμενα (Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge, 

2011: 1218). 

10. Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge (2011) αναφέρει ότι λόγω «της ανάμιξης 

του καλού  και του κακού στο σύμπαν, το επιχείρημα δεν υποδεικνύει ότι ο 

σχεδιαστής ή οι σχεδιαστές είναι τόσο αξιοθαύμαστοι  ηθικώς, ώστε να 

δικαιούνται υπακοή και λατρεία». 

 

Κάποιοι φιλόσοφοι που υποστηρίζουν το τελολογικό επιχείρημα είναι ο 

Ακινάτης, οWilliam Paley (Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge, 2011: 1217), ο 

Αναξαγόρας, ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, οι Στωικοί, οι πατέρες της Εκκλησίας, οι 

Σχολαστικοί, ο Leibniz (Σπανός, 1986: 148), ο Αριστοτέλης, ο Bossuet, Fenelon 

(Θεοδωρίδης, 1982: 364) κ.α.  

Το οντολογικό επιχείρημα συμπεραίνει την ύπαρξη του Θεού από την ίδια 

του την έννοια και ορισμό (Θεοδωρίδης, 1982: 362   Μακράκης, 1988: 55   Σπανός, 

1986: 148   Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge, 2011: 1216). Πιο συγκεκριμένα, η 
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βασική δομή του επιχειρήματος είναι η παρακάτω και διατυπώθηκε από τον Άνσελμο 

του Καντέρμπουρι στο έργο του Προσλόγιον
71

:  

 

1. «Ο Θεός είναι εξ ορισμού το ανώτερο ον που μπορεί να συλληφθεί με το νου.  

2. Αλλά αν ο Θεός δεν υπήρχε στην πραγματικότητα, τότε θα μπορούσαμε να 

φανταστούμε ένα ον που θα είχε όλες τις ιδιότητες του Θεού και θα υπήρχε στην 

πραγματικότητα, οπότε αυτό το ον θα ήταν ανώτερο από το Θεό.  

3. Αφού ο Θεός είναι ανώτερο ον που μπορεί να συλληφθεί με το νου, αυτό είναι 

αδύνατον.  

4. Άρα ο Θεός πρέπει να υπάρχει στην πραγματικότητα».  

 

Παρόμοια φρασεολογία χρησιμοποιεί και Το Φιλοσοφικό Λεξικό του 

Cambridge (2011): «Αντιλαμβανόμαστε τον Θεό ως το τέλειο ον, κάτι του οποίου 

μεγαλύτερο δεν μπορούμε να συλλάβουμε. Από τη στιγμή που έχουμε αυτή την 

έννοια, ο Θεός υπάρχει τουλάχιστον στο νου μας ως αντικείμενο κατανόησης. Ο 

Θεός υπάρχει, λοιπόν, είτε αποκλειστικά στο νου μας είτε ταυτοχρόνως στο νου μας 

και στην εξωνοητική πραγματικότητα. Εάν, όμως, ο Θεός υπήρχε μόνο στο νου, τότε 

θα μπορούσαμε να συλλάβουμε ένα ον μεγαλύτερο από αυτόν, μεγαλύτερο του 

οποίου δεν θα μπορούσαμε να συλλάβουμε: Θα ήταν ακριβώς ένα ον που υπάρχει 

ταυτοχρόνως στο νου, όσο και στην εξωνοητική πραγματικότητα. Εφόσον η έννοια 

ενός όντος μεγαλύτερου από εκείνο του οποίου μεγαλύτερο δεν μπορούμε να 

συλλάβουμε είναι αδιανόητη, ο Θεός δεν μπορεί να υπάρχει αποκλειστικά στο νου. 

Άρα, ο Θεός υπάρχει όχι μόνο στο νου αλλά και στην εξωνοητική πραγματικότητα». 

 Ο Θεοδωρίδης (1982) αποδίδει το οντολογικό επιχείρημα ως εξής: «Ο θεός 

είναι ον τέλειο, δεν μπορεί το τέλειο να είναι χωρίς ύπαρξη, άρα ο θεός υπάρχει 

υποχρεωτικά». Με άλλα λόγια, ο Θεός εννοιολογικά είναι το τελειότερο ον που θα 

μπορούσε κάποιος να σκεφτεί. Εφόσον, ο Θεός είναι το τελειότερο ον, σημαίνει ότι 

υπάρχει, διότι αν δεν υπήρχε, δεν θα ήταν τέλειος. Ο Σπανός (1986) επεξηγεί ότι 

«όταν ο άνθρωπος σχηματίσει στη σκέψη του μια ιδέα για ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο, το αντικείμενο αυτό υπάρχει. Κι αυτό γιατί αν δεν υπήρχε, δεν θα 

μπορούσαμε να σχηματίσουμε την ιδέα του. Αφού λοιπόν ο άνθρωπος σχηματίζει την 
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ιδέα ενός υπερτέλειου όντος, σημαίνει ότι το ον αυτό είναι ο Θεός, ο οποίος υπάρχει 

και στην πραγματικότητα». Τέλος, ο Μακράκης (1988) αναφέρει ότι το επιχείρημα 

«στηρίζεται στον ορισμό για τον Θεό ως τέλειο, ως ύψιστο ον. Ο Θεός είναι το 

ύψιστο ον που ανώτερό του δεν μπορεί να νοηθεί. Αν όμως υπήρχε μόνο στη σκέψη 

μας, τότε δεν θα ήταν το ύψιστο ον. Γιατί θα υπήρχε ανώτερο ον από αυτό που θα 

είχε και πραγματική ύπαρξη. Απ’ εδώ ακολουθεί το συμπέρασμα ότι το ύψιστο ον 

που είναι ο Θεός, πρέπει να υπάρχει όχι μονάχα στη σκέψη αλλά και στην 

πραγματικότητα». 

Ο Alvin Plantinga έχει διατυπώσει μία παραλλαγή του οντολογικού 

επιχειρήματος. Βασική άποψη είναι ότι «κάτι του οποίου μεγαλύτερο δεν μπορούμε 

να συλλάβουμε δεν μπορεί να μην υπάρχει, άρα υπάρχει αναγκαία» (Το Φιλοσοφικό 

Λεξικό του Cambridge, 2011: 1216). Αυτή η παραλλαγή του επιχειρήματος έχει την 

εξής μορφή
72

: 

 

1. «Ένα ον είναι υπέρτατα εξέχον σε έναν δυνατό κόσμο, αν και μόνο αν είναι 

πάνσοφο, παντοδύναμο και ηθικά τέλειο σε εκείνον τον κόσμο.  

2. Ένα ον είναι υπέρτατα εξέχον σε έναν δυνατό κόσμο, αν και μόνο αν είναι 

υπέρτατα εξαίσιο σε κάθε δυνατό κόσμο.  

3. Υπάρχει κάποιος δυνατός κόσμος στον οποίο υπάρχει ένα ον που να είναι 

υπέρτατα εξέχον.  

4. Άρα υπάρχει ένα ον το οποίο είναι υπέρτατα εξέχον σε κάθε δυνατό κόσμο.  

5. Άρα υπάρχει Θεός».  

 

Παρόμοια φρασεολογία χρησιμοποιεί και Το Φιλοσοφικό Λεξικό του 

Cambridge (2011). Πιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «ο Θεός δεν μπορεί να είναι ένα 

ενδεχομενικό ον που θα υπήρχε σε κάποιους δυνατούς κόσμους, αλλά όχι σε άλλους. 

Η ύπαρξη ενός εντελούς όντος είναι είτε αναγκαία, οπότε ο Θεός υπάρχει σε όλους 

τους δυνατούς κόσμους, είτε αδύνατη, οπότε ο Θεός δεν υπάρχει σε κανέναν δυνατό 

κόσμο. Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, αν ένα τέλειο ον είναι δυνατόν να υπάρχει, ο 

Θεός υπάρχει σε κάθε δυνατό κόσμο, συνεπώς και στον υφιστάμενο κόσμο». 

                                                 
72

 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 14/10/2016 από: 

http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html   

http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html


128 

` 

Τέλος, και ο Ντεκάρτ χρησιμοποίησε το οντολογικό επιχείρημα 

(αναλυτικότερα στην ενότητα Φιλοσοφία της επιστήμης όπου παραθέτονται οι 

απόψεις του). Το οντολογικό επιχείρημα είναι μια προσπάθεια απόδειξης της ύπαρξης 

του Θεού μέσα από τη λογική και όχι από την εμπειρία της εξωτερικής 

πραγματικότητας (Θεοδωρίδης, 1982: 362).  

 

 

Κριτική επιχειρήματος 

 

1) Ο μοναχός Gaunilo υποστήριξε ότι, μια έννοια που βρίσκεται στη σκέψη μας, δεν 

μας αποδεικνύει ότι αυτή η έννοια υπάρχει και στην πραγματικότητα. Για 

παράδειγμα, αν έχουμε στο νου μας την έννοια ενός ιδανικού νησιού, αυτό δε 

συνεπάγεται και την ύπαρξή του εν λόγω νησιού (Μακράκης, 1988: 55). Έτσι, 

λοιπόν, τονίζει ο Gaunilo, οφείλουμε να καταλάβουμε ότι άλλο είναι η ύπαρξη 

στη σκέψη μας και άλλο η ύπαρξη στην πραγματικότητα (Θεοδωρίδης, 1982: 

362). Πέρα από το παράδειγμα με το νησί, το ίδιο σκεπτικό θα μπορούσαμε να το 

εφαρμόσουμε και σε κάθε αντικείμενο π.χ. το ιδανικό στυλό κτλ.
73

. 

2) Σύμφωνα με τον Καντ, «η ύπαρξη δεν είναι πραγματικό κατηγόρημα, επειδή ένα 

κατηγόρημα αποτελεί τμήμα του ορισμού της εκάστοτε έννοιας». Για 

παράδειγμα, εκατό πραγματικά τάλιρα που έχω στην τσέπη μου δεν έχουν καμία 

εννοιολογική διαφορά με εκατό τάλιρα που έχω στη σκέψη μου. Πιο 

συγκεκριμένα, είτε υπάρχουν στο μυαλό μου είτε στην πραγματικότητα, έχουν 

ακριβώς τον ίδιο ορισμό. Έτσι λοιπόν, «η ύπαρξη του Θεού δεν μπορεί να 

συναχθεί από την έννοια ενός εντελούς όντος, επειδή η ύπαρξη δεν εμπεριέχεται 

στην έννοια ή στον ορισμό του εντελούς όντος» (Το Φιλοσοφικό Λεξικό του 

Cambridge, 2011: 1216). 

3) Στην παραλλαγή του οντολογικού επιχειρήματος, αυτή με τους 

πιθανούς/δυνατούς κόσμους, αξίζει να σημειωθεί ότι «η κρίσιμη προκείμενη σε 

αυτή τη μορφή επιχειρήματος είναι η υπόθεση πως η ύπαρξη ενός εντελούς όντος 

είναι δυνατή   δεν είναι αυτονόητα αληθής και θα μπορούσε κάποιος να την 

απορρίψει…» (Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge, 2011: 1216). 
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4)  Το οντολογικό επιχείρημα είναι μια προσπάθεια για να αποδειχτεί η ύπαρξη του 

Θεού μόνο μέσω της λογικής, χωρίς να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της 

εξωτερικής πραγματικότητας
74

. 

5) Το επιχείρημα είναι κυκλικό, καθώς ο ορισμός/έννοια του Θεού, από όπου και 

αποδεικνύεται η ύπαρξή Του, εμπεριέχει την ύπαρξή Του. Ουσιαστικά, 

χρησιμοποιεί ως προϋπόθεση κάτι που θέλει να αποδείξει
75

. 

6) Αν δεχθούμε το οντολογικό επιχείρημα  ως ορθό, τότε πρέπει να δεχθούμε ως 

ορθές και τις εξής προτάσεις, οι οποίες δεν είναι ορθές, αλλά δείχνουν την  

προβληματικότητα του επιχειρήματος. «Υπάρχει ένας δυνατός κόσμος που 

περιέχει ένα ον που καταστρέφει όλους τους δυνατούς κόσμους”. Αλλά αν 

υπάρχει ένας τέτοιος δυνατός κόσμος, εξ ορισμού δε θα υπάρχει κανένας δυνατός 

κόσμος. Κατά συνέπεια η λογική του Plantinga οδηγεί σε ένα προφανές άτοπο: 

μόλις απέδειξε ότι δεν υπάρχει τίποτα». Η δεύτερη πρόταση είναι η εξής: 

«Υπάρχει ένας δυνατός κόσμος στον οποίο δεν υπάρχει ον που να κατέχει 

υπέρτατη ανωτερότητα. [ΣτΜ: Αλλά για να είναι ένα ον υπέρτατα εξέχον, πρέπει 

να υπάρχει σε κάθε δυνατό κόσμο.] Άρα δεν υπάρχει ον που να κατέχει υπέρτατη 

ανωτερότητα. Άρα δεν υπάρχει Θεός»
76

. 

7) Το οντολογικό επιχείρημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την απόδειξη ενός 

μοχθηρού όντος. Δηλαδή, «ένα μοχθηρό ον που υπάρχει στ' αλήθεια είναι 

σίγουρα ανώτερο από ένα μοχθηρό ον που υπάρχει μόνο στη φαντασία». Έτσι, 

κάνοντας χρήση της ίδιας συλλογιστικής, αποδεικνύουμε ότι υπάρχει ένα 

μοχθηρό ον
77

. 

8) Επίσης, χρησιμοποιώντας το ίδιο σκεπτικό με αυτό του επιχειρήματος, θα 

μπορούσαμε να καταλήξουμε στα εξής παράδοξα συμπεράσματα: «Ένα μοχθηρό 

ον με παντοδυναμία σίγουρα είναι πιο τέλειο από ένα πεπερασμένο, αφού θα 

μπορούσε να υποβάλει τα θύματά του σε άπειρη οδύνη. Και ένα μοχθηρό ον που 

είναι πάνσοφο σίγουρα είναι πιο μοχθηρό από ένα που δε θα μπορούσε να ξέρει 
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και να απολαμβάνει πόσο κακό προκαλεί. Άρα με τη λογική του οντολογικού 

επιχειρήματος μόλις “αποδείξαμε” πως δεν υπάρχει ένας, αλλά δύο θεοί. Κάθε 

ένας άπειρος, κάθε ένας πάνσοφος, κάθε ένας παντοδύναμος, αλλά που ο 

καθένας επιθυμεί το ακριβώς αντίθετο από τον άλλο. Αλλά αυτό είναι αδύνατο. 

Δεν μπορούν να υπάρχουν δύο παντοδύναμα όντα με αντίθετες επιθυμίες, αφού 

σε κάθε περίπτωση δε θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν οι επιθυμίες και των 

δύο · η επιθυμία του ενός τουλάχιστον δε θα πραγματοποιούνταν και αυτό μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον ένα δεν είναι παντοδύναμο. Ωστόσο το 

οντολογικό επιχείρημα μας οδηγεί αδιαμφισβήτητα σ' αυτή την αδύνατη 

κατάσταση. Συνεπώς, αφού το χρησιμοποιήσαμε για να καταλήξουμε σε μια 

αντίφαση, το οντολογικό επιχείρημα πρέπει να είναι λανθασμένο»
78

. 

9) «Για να είναι η ύπαρξη ενός όντος αναγκαία σημαίνει πως δημιουργείται λογική 

αντίφαση αν κάποιος προσπαθήσει να φανταστεί τη μη ύπαρξή του (ο Plantinga 

εξηγεί πως μια ύπαρξη είναι αναγκαία, αν το ον υπάρχει σε όλους τους δυνατούς 

κόσμους). Δεν είναι δυνατόν για παράδειγμα να φανταστούμε ένα τρίγωνο με 

περισσότερες ή λιγότερες από τρεις πλευρές ή έναν πρώτο αριθμό που είναι 

μεγαλύτερος από οποιονδήποτε άλλο ή έναν παντρεμένο εργένη. Ωστόσο είναι 

δυνατόν να φανταστούμε έναν κόσμο όπου δεν υπάρχει Θεός -η ύπαρξη αθέων 

το αποδεικνύει αυτό. Καμία αντίφαση δε δημιουργείται από αυτό αυτό, άρα η 

ύπαρξη του Θεού δεν μπορεί να είναι αναγκαία»
79

. 

 

Οι υποστηρικτές του οντολογικού επιχειρήματος είναι ο Λάιμπνιτς, ο 

Γκέντελ, ο Alvin Plantinga
80
, ο Άνσελμος της Καντερβουρίας (Μακράκης, 1988: 55), 

ο Αυγουστίνος, ο Βοήθιος ο Ρωμαίος, ο Ντεκάρτ, ο Χέγκελ (Σπανός, 1986: 148), ο 

Charles Hartshorne, ο Norman Malcolm (Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge,  

2011: 1216).  

Το ηθικό επιχείρημα λέγεται αλλιώς και ηθικοθεολογικό επιχείρημα 

(Θεοδωρίδης, 1982: 364-365). Η ηθική αυτή απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού 

προέρχεται από την ηθική τάξη που υπάρχει στον κόσμο. Προϋπόθεση για έναν ηθικό 
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βίο είναι η ισορροπία αρετής και ευδαιμονίας. Οι άνθρωποι νιώθουν ευδαίμονες όταν 

οι πράξεις τους συμβαδίζουν με τον ηθικό νόμο, ο οποίος δεν προέρχεται από κάποια 

εξωτερική πηγή, αλλά από το εσωτερικό του ανθρώπου. Παρόλα αυτά, ο ηθικός 

νόμος δεν είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα, αλλά αποτέλεσμα μιας ανώτερης 

δύναμης, δηλαδή του Θεού (Σπανός, 1986: 149).  

Ο Μακράκης (1988) συμπληρώνει ότι «η ηθική μας συνείδηση ζητά μια 

ολοκλήρωση, το υπέρτατο αγαθό. Το ηθικό αυτό αγαθό δεν είναι ούτε μονάχα ηθικό, 

δηλαδή η αρετή, ούτε μονάχα φυσικό, δηλαδή η ευτυχία, παρά η ένωση των δύο. Αν 

και αναγκαία όμως η ένωση της αρετής και της ευτυχίας, βλέπουμε ωστόσο πως δε 

γίνεται κάτι τέτοιο στον αισθητό κόσμο και στην επίγεια ζωή. Χρειάζεται λοιπόν ένας 

άλλος κόσμος και μια άλλη ζωή, όπου γίνεται η ένωση αυτή, καθώς και μια δύναμη, 

ένα ον για να την κάμει». 

Η ανθρώπινη συνείδηση φανερώνει ότι στον κόσμο στον οποίο ζούμε, 

υπάρχει μια ηθική τάξη. Ο άνθρωπος έχει στο εσωτερικό του μια ηθική τάση, έναν 

ηθικό νόμο που «πραγματώνεται έξω από τον ίδιο, στην κοινωνία». Η κοινωνική 

εμπειρία δείχνει ότι το δίκαιο και η ηθική είναι προτιμότερα από την αδικία και την 

ανηθικότητα. Πέρα από αυτό, όλοι επιθυμούμε «να γίνουμε λογικότεροι, 

φρονιμότεροι, δικαιότεροι, αληθινότεροι, ανθρωπινότεροι και νιώθουμε ξεχωριστή 

χαρά, αν ιδούμε κάτι τέτοιο να γίνεται γύρω μας. Αυτή η «ηθική τάξη και ηθική 

αιτιότητα» πηγάζει από τον Θεό (Θεοδωρίδης, 1982: 365).  

Σύμφωνα με το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge (2011), το ηθικό 

επιχείρημα υποστηρίζει ότι η ύπαρξη του Θεού αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η 

προέλευση της ηθικότητας από τον Θεό είναι η καλύτερη εξήγηση που υπάρχει. Για 

τον Καντ, το ανώτατο αγαθό «συνίσταται στην τέλεια αρετή», η οποία «οφείλει να 

ανταμείβεται με την ανάλογη ευτυχία». Το ύψιστο αυτό αγαθό «είναι μια πραγματική 

δυνατότητα, και έτσι ο πρακτικός Λόγος δικαιούται να προβάλλει το αίτημα ότι 

υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις που εγγυώνται τη δυνατότητά του». Όμως, η 

φύση δεν μας παρέχει τη δυνατότητα απόκτησής του. Στη συνέχεια, γνωρίζουμε ότι 

οι καλοί άνθρωποι συχνά ταλαιπωρούνται, ενώ οι κακοί όχι. Οι  νόμοι της φύσης δεν 

δύνανται να προσφέρουν «ευτυχία ανάλογη με την αρετή». Αυτό μας κάνει να 

συνειδητοποιήσουμε ότι αίτημα του Πρακτικού Λόγου είναι η ύπαρξη ενός 

υπερφυσικού όντος που είναι αγαθό και μπορεί να μας ανταμείψει για την αρετή που 

έχουμε.  
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Το ηθικό επιχείρημα έχει δύο μορφές   η πρώτη είναι αυτή που αναφέρεται και 

πιο πάνω, ότι δηλαδή η ηθικότητα που υπάρχει, εξηγείται μόνο από την ύπαρξη του 

Θεού. Αναλυτικότερα, ο Lewis εξήγησε ότι «οι άνθρωποι υπόκεινται σε έναν ηθικό 

νόμο, τον οποίο δεν έφτιαξαν και δεν μπορούν να ξεχάσουν ακόμα και όταν 

προσπαθούν και τον οποίο γνωρίζουν πως θα έπρεπε να υπακούν». Υπάρχει, δηλαδή, 

ένας παγκόσμιος ηθικός νόμος, ο οποίος υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους εκ 

φύσεως.  Η δεύτερη κατηγορία υποστηρίζει ότι ο Θεός υπάρχει, εφόσον κάνουμε 

λόγο για καλό και για κακό. Πιο συγκεκριμένα, οι άνθρωποι κρίνουν κάτι ως καλό ή 

όχι, με βάση τον Θεό
81

. 

Ως γενικό συμπέρασμα θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ηθική απόδειξη 

προσπαθεί να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού όχι από τον φυσικό κόσμο, αλλά από 

την ηθική τάξη και συνείδηση (Θεοδωρίδης, 1982: 364-365).  

 

Κριτική του επιχειρήματος 

1. Η θεωρία του αθεϊσμού συμβαδίζει «με μια παγκόσμια, αντικειμενική ηθική 

φιλοσοφία». Η θεωρία αυτή είναι καλύτερη από τη θεωρία του θεϊσμού, επειδή 

στην τελευταία προκύπτει ένα σημαντικό «δίλημμα», το δίλημμα του 

Ευθύφρονα, σύμφωνα με τον οποίο ο Θεός επιδοκιμάζει μια πράξη επειδή είναι 

καλή ή μια πράξη θεωρείται καλή, επειδή την εγκρίνει ο Θεός; Όποια και να 

είναι η απάντηση, ο θεϊσμός βρίσκεται σε δύσκολη θέση, εφόσον αν ισχύει το 

πρώτο, τότε η ηθική είναι αντικειμενική και δεν εξαρτάται από τον Θεό, άρα δεν 

υπάρχει λόγος να υπάρχει ο Θεός. Αν, όμως, ισχύει το δεύτερο, οι καλές και οι 

κακές πράξεις εξαρτώνται από τα «καπρίτσια» του Θεού και επομένως δεν 

υπάρχει «γνήσια αντικειμενική ηθική»
82

.  

2. Εξετάζοντας την ανθρώπινη ιστορία, παρατηρούμε ότι δεν έχουν όλοι οι 

άνθρωποι την ίδια άποψη σχετικά με το τι είναι ηθικό και τι όχι. Πιο 

συγκεκριμένα, παλαιότερα υπήρχαν κάποιες πεποιθήσεις και πρακτικές οι οποίες 

διέφεραν από περιοχή σε περιοχή. Κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η 

πολυγαμία, η δουλεία, ο ρατσισμός, η αιμομιξία, η βρεφοκτονία, ο κανιβαλισμός, 

η παιδοφιλία κτλ. Κάποια σημερινά ζητήματα για τα οποία δεν υπάρχει 
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ομοφωνία ως προς την ηθικότητά τους είναι η ομοφυλοφιλία, η έκτρωση, η 

ευθανασία κ.α. Από τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι ανέκαθεν υπήρχε διαφωνία 

για το τι είναι ηθικό και τι ανήθικο. Συνεπώς, η ηθική δεν υπάρχει μέσα μας εκ 

φύσεως και προπαντός δεν είναι κάτι που μας το έχει δώσει κάποιος 

δημιουργός
83

. 

3. Το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge (2011) επισημαίνει ότι δεν «χρειάζεται να 

προϋποθέσουμε έναν συστηματικό δεσμό ανάμεσα στην αρετή και στην ευτυχία 

ως αποφασιστικό λόγο για να είμαστε ηθικοί». Αξίζει να σημειωθεί ότι αν 

δεχτούμε το παραπάνω ως αληθινό, τότε προκύπτει το συμπέρασμα ότι κάποιος 

θα προσπαθεί να γίνει ενάρετος, όχι γιατί αυτός θα είναι ο αυτοσκοπός του, αλλά 

μόνο και μόνο για να γίνει ευτυχισμένος. 

 

Κάποιοι διανοητές οι οποίοι δέχονται το ηθικό επιχείρημα είναι οι εξής: ο 

Καντ (Θεοδωρίδης, 1982: 365   Μακράκης, 1988: 56   Σπανός, 1986: 149   Το 

Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge, 2011: 1218), ο Καλβίνος, ο Μελάχθων 

(Θεοδωρίδης, 1982: 365   Σπανός, 1986: 149) και ο C. S. Lewis
84

. 

Επόμενο επιχείρημα για την ύπαρξη του Θεού είναι το ιστορικό επιχείρημα 

(Σπανός, 1986: 148-149), το οποίο ονομάζεται και επιχείρημα «από την κοινή 

ομολογία» (Θεοδωρίδης, 1982: 365   Μακράκης, 1988: 56).Το επιχείρημα αυτό φέρει 

επίσης και το όνομα «επιχείρημα της δημοφιλίας»
85

. Το επιχείρημα αυτό βασίζεται 

στην καθολικότητα της πίστης που υπάρχει σχετικά με την ύπαρξη του Θεού. Αρχικά, 

πρέπει να ειπωθεί ότι το συγκεκριμένο επιχείρημα ξεκινάει από το ότι όταν μια 

άποψη ή πίστη για κάτι είναι καθολική, υποστηρίζεται δηλαδή από όλους τους 

ανθρώπους, τότε αυτή η άποψη ή πίστη υπάρχει και στην πραγματικότητα. Έτσι 

λοιπόν, εφόσον και για την ύπαρξη του Θεού υπάρχει καθολική πίστη, τότε αυτή η 

πίστη όντως υπάρχει, που σημαίνει ότι ο Θεός υπάρχει (Σπανός, 1986: 148-149).  

Ο Θεοδωρίδης (1982) και ο Μακράκης (1988) χρησιμοποιούν παρόμοια 

φρασεολογία, αναφέροντας ότι όλοι οι λαοί της γης έχουν κάνει «συμφωνία» σχετικά 

με την ύπαρξη του Θεού και ότι όλοι αυτοί οι λαοί έχουν μια προδιάθεση για την 
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ύπαρξη του Θεού. Ο Θεοδωρίδης (1982) προσθέτει επιπλέον ότι η προηγούμενη 

πρόταση επιβεβαιώνεται από «εθνολογικές και ιστορικές έρευνες». Τέλος, ο ίδιος 

αναφέρει ότι «επειδή τις κοινές έννοιες τις είπανε κι έμφυτες, η απόδειξη είναι πάνω 

κάτω η ίδια με κείνη, που θέλει να στηριχτεί στις έμφυτες έννοιες». 

Οι Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος (2011) προσθέτουν ότι «η 

καθολικότητα του θρησκευτικού φαινομένου, το οποίο επικυρώνεται από την 

παγκόσμια ύπαρξη των θρησκειών και του πολιτισμού, η έμφυτη ορμή του ανθρώπου 

προς τον Θεό μαρτυρεί την ύπαρξη του Θεού, που εμφύτεψε στην ψυχή του 

ανθρώπου την τάση αυτή». 

 

Τέλος, το επιχείρημα αυτό φέρει και την ονομασία «ψυχολογική ένδειξη», 

σύμφωνα με την οποία: 

1) Οι έμφυτες τάσεις, ορμές και ανάγκες των ανθρώπων δικαιολογούνται μόνο με 

τις αντίστοιχες πραγματικότητες. 

2) Η πίστη στο Θεό είναι μια έμφυτη τάση, ορμή και ανάγκη του ανθρώπου η οποία 

επιβεβαιώνεται από το πανανθρώπινο φαινόμενο της θρησκείας. 

Άρα, η πίστη στο Θεό δικαιολογείται μόνο με την αντίστοιχη πραγματικότητα 

που είναι η ίδια η ύπαρξη του Θεού (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 

2011: 19, 22). 

Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «η ροπή της ανθρώπινης ύπαρξης προς το 

απόλυτο προϋποθέτει την ύπαρξη μιας απόλυτης αρχής, δηλαδή το Θεό. Το 

ανικανοποίητο της ανθρώπινης ψυχής και η καθολικότητα του θρησκευτικού 

βιώματος συνηγορούν υπέρ αυτής» ((Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 

2011: 22).  

 

Κριτική του επιχειρήματος: 

1) Ο Θεοδωρίδης (1982) αναφέρει: «Η απόδειξη αυτή είναι η αδυνατότερη απ’ 

όλες. Η καθολική ομολογία, κι αν υπάρχει, σημαίνει μόνο πως οι άνθρωποι όλοι 

έχουν την έννοια του θεού, το πολύ πως πιστεύουν σε θεό. Αν ο θεός υπάρχει 

σαν πραγματικότητα, γι αυτό δε μας λέγει τίποτε. Μπορεί να είναι κοινή πλάνη, 

κοινή πλανημένη πίστη, που γεννήθηκε από ψυχολογικές, κοινωνικές και 

φυσικές αιτίες». 

2) Η πλειοψηφία των ανθρώπων που είναι πεπεισμένοι για κάτι, δεν είναι 

απαραίτητα και σωστή. Για παράδειγμα, παλαιότερα θεωρούσαν ότι ο Ήλιος 
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είναι αυτός που γυρίζει γύρω από τη Γη και όχι το αντίστροφο, αλλά αυτό δε 

σημαίνει ότι ίσχυε μόνο και μόνο επειδή το πίστευε η πλειοψηφία
86

. 

3) Οι περισσότεροι άνθρωποι, ενώ συμφωνούν στην ύπαρξη του Θεού, διαφωνούν 

ως προς το ποιος είναι αυτός ο Θεός. Αν υπήρχε Θεός, θα παρείχε σε όλους τους 

ανθρώπους την ίδια γνώση για τον εαυτό Του, αν και αυτό βέβαια θα ήταν 

«παράδοξο» και «μη αναμενόμενο». Επομένως, αυτή η θρησκευτική πολυφωνία 

δείχνει ότι αυτή είναι εφεύρεση των ανθρώπων, και άρα είναι απόδειξη υπέρ της 

αθεΐας και όχι του θεϊσμού
87

. 

4) Μία σημαντική διαφορά είναι το πόσοι θεοί υπάρχουν. Οι μονοθεϊστικές 

θρησκείες πιστεύουν σε έναν, ενώ οι πολυθεϊστικές σε πολλούς. Επομένως, αν το 

επιχείρημα ευσταθεί, δε θα πρέπει να υποστηρίξουμε μόνο ότι υπάρχει ένας 

Θεός, όπως υποστηρίζει ο Χριστιανισμός, ο Ιουδαϊσμός και ο Ισλαμισμός, αλλά 

ότι υπάρχουν και περισσότεροι
88

. 

Οι υπέρμαχοι αυτού του επιχειρήματος είναι ο Σωκράτης, ο Πλάτωνας, οι Στωικοί 

(Σπανός, 1986: 149), ο Αριστοτέλης, ο Κικέρων και ο Σενέκας (Θεοδωρίδης, 1982: 

365). 

Μία άλλη ένδειξη που προσπαθεί να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού είναι η 

«φιλοσοφική – αξιολογική» ένδειξη. Σύμφωνα με αυτήν, πολλοί φιλόσοφοι 

πιστεύουν ότι υπάρχει μια «ύψιστη και αυτοαίτια πνευματική αρχή», δηλαδή ο Θεός 

(Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 22). 

Στη συνέχεια, ένα άλλο επιχείρημα, που προσπαθεί να αποδείξει την ύπαρξη του 

Θεού, είναι αυτό του Alvin Plantinga, το οποίο υποστηρίζει ότι η πίστη στο Θεό είναι 

μια «στοιχειώδης» πεποίθηση
89

. Όταν λέμε στοιχειώδης πεποίθηση, εννοούμε την 

πεποίθηση η οποία δεν εξαρτάται από κάποια άλλη πεποίθηση. Πιο συγκεκριμένα, ο 

Θεός είναι μια «στοιχειώδης» πεποίθηση, εφόσον ο κάθε ένας έχει τη δυνατότητα να 

πιστεύει ό, τι θέλει είτε γνωρίζει κάποιο επιχείρημα που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη 
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θέση είτε όχι, και επίσης μπορεί να πιστεύει αυτό που θέλει, ακόμη και αν δεν 

υπάρχουν τέτοια επιχειρήματα.  

 

 

 

Κριτική του επιχειρήματος 

1) Η ύπαρξη του Βισνού, του Θωρ, η μη ύπαρξη του Θεού θα μπορούσαν να 

θεωρηθούν στοιχειώδεις και να μην ήταν απαραίτητο να διατυπωθούν τα 

ανάλογα επιχειρήματα. 

2) Στη συγκεκριμένη αντίρρηση, ο Plantinga αναφέρει πως δεν είναι όλες οι 

δηλώσεις στοιχειώδεις. Ωστόσο, ο φιλόσοφος δεν μας προσφέρει κάποιο 

κριτήριο για να ξέρουμε ποιες είναι στοιχειώδεις και ποιες όχι. 

3) Οι στοιχειώδεις πεποιθήσεις δεν ανταποκρίνονται στα δεδομένα της 

εμπειρικής πραγματικότητας. 

4) Στο άρθρο προτείνονται 3 είδη «στοιχειωδών πεποιθήσεων»: 

 «τα αξιώματα που είναι αληθή εξ ορισμού» π.χ. μαθηματικά και λογικά 

αξιώματα, όπως 1+1=2.  

 «άμεσες νοητικές εμπειρίες» π.χ. ο πόνος στο δεξί πόδι. Στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα, μπορώ να κάνω λάθος ως προς την αιτία του πόνου, όχι όμως για 

την ίδια εμπειρία. 

 «πεποιθήσεις που χρειάζονται για να κατανοήσουμε τα στοιχεία που βρίσκουμε» 

π.χ. «η αποτελεσματικότητα της γενίκευσης ως μέθοδο κατανόησης του κόσμου, 

η επιστημονική μέθοδος ως αξιόπιστος τρόπος απόκτησης γνώσης και η ύπαρξη 

γνώσιμων νόμων της φύσης». 

Τέλος, στο άρθρο παρατίθενται τα εξής: «Ωστόσο η ύπαρξη του Θεού δεν 

ανήκει σε καμία από αυτές τις κατηγορίες. Ο Θεός δεν είναι ένα ον που υπάρχει εξ 

ορισμού (όπως προσπαθεί αποτυχώς να αποδείξει το οντολογικό επιχείρημα), δεν 

είναι απλή νοητική κατάσταση και η ύπαρξή του δε βασίζεται στο νου (ή τουλάχιστον 

όχι σύμφωνα με τους περισσότερους ένθεους), ούτε και η ύπαρξη του Θεού 

απαιτείται για να κατανοήσουμε τον κόσμο (όπως προσπαθεί να αποδείξει το 

υπερβατικό επιχείρημα). Συνεπώς μπορούμε με ασφάλεια να συμπεράνουμε πως η 

ύπαρξη του Θεού δεν είναι μια στοιχειώδης πεποίθηση, αλλά μια εμπειρική πρόταση 
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για τον εξωτερικό κόσμο και μπορεί να στηριχθεί μόνο με στοιχεία και όχι μια απλή 

δήλωση». 

Επόμενο επιχείρημα είναι το υπερβατικό ή αλλιώς το επιχείρημα της 

προϋπόθεσης
90

. Η διατύπωση του συγκεκριμένου επιχειρήματος είναι η εξής: 

«Αυτός που πιστεύει στο Χριστό πρέπει λοιπόν να βάλει τον εαυτό του στη 

θέση του άπιστου. Έπειτα ο πιστός μπορεί να δείξει ότι ο άπιστος δεν έχει μέρος να 

σταθεί για να αντιμετωπίσει τη χριστιανική θέση. Ο άπιστος πρέπει να προϋποθέσει 

την αλήθεια της χριστιανικής άποψης για να μπορέσει να την αρνηθεί. Αν ο άπιστος 

δε μετανοήσει και με ταπεινή πίστη παραδεχθεί την αυθεντία του Χριστού όπως 

μιλάει στις Γραφές, δεν μπορεί να πει τίποτα ως ερμηνευτής του κόσμου ή για τον 

κόσμο όπως τον ερμηνεύει ο ίδιος. Η σύγχρονη σκέψη, όταν δε βασίζεται στην 

προϋπόθεση της αλήθειας του Χριστιανισμού, είναι χαμένη στο σκοτάδι. Ο 

Χριστιανισμός είναι η μόνη εναλλακτική πέρα από το χάος».   

 

Κριτική του επιχειρήματος
91

 

1) Βασίζεται όπως και τα άλλα επιχειρήματα σε λογικές πλάνες (το οντολογικό σε 

κυκλική λογική, ενώ το κοσμολογικό και το επιχείρημα του σχεδιασμού στην 

ειδική έκκληση). Πιο συγκεκριμένα, στηρίζεται στη λογική του «ψευδούς 

διλήμματος», που σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο 2 εναλλακτικές, πάνω στις οποίες 

μπορούμε να βασιστούμε. Η πρώτη είναι ο Χριστιανισμός και η δεύτερη είναι η 

άποψη «πως όλα βασίζονται στην τύχη». 

2) Αυτό το επιχείρημα θα μπορούσε να το χρησιμοποιήσει ο πιστός της κάθε 

θρησκείας για τη δική του θρησκεία.  

3) Επιπλέον, η κάθε θρησκεία θα μπορούσε να ισχυριστεί η μια για την άλλη ότι οι 

άλλες θρησκείες προϋποθέτουν την αλήθεια της δικής τους θρησκείας, π.χ. η 

εβραϊκή την χριστιανική ή την ινδουιστική κ.ο. 

Το συγκεκριμένο επιχείρημα συνδέθηκε με τους Cornelius Van Til και  Gordon 

Clark.   
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Ένα άλλο επιχείρημα που έχει διατυπωθεί είναι το «Τρίλημμα του 

Κυρίου/Ψεύτη/Τρελού
92
», σύμφωνα με το οποίο  ο Ιησούς Χριστός με όλα αυτά που 

έλεγε και έκανε, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «είτε ψεύτης, είτε παράφρων, είτε 

Θεός». Εφόσον δεν ήταν ψεύτης ή παράφρων, αυτομάτως συμπεραίνουμε ότι είναι 

Θεός. Πιο συγκεκριμένα, ο Χριστός ποτέ δε φερόταν ως παράφρων, αλλά και ποτέ 

δεν είπε ψέματα, αφενός λόγω της υπέροχης συμπεριφοράς του προς τους άλλους και 

της σπουδαίας ηθικής του διδασκαλίας και αφετέρου λόγω του ότι ακόμα και μετά τις 

απειλές για θάνατο, αυτός ουδέποτε άλλαξε το οτιδήποτε από όσα είχε πει. Συνεπώς, 

ο Ιησούς Χριστός δεν ήταν ένας τυχαίος άνθρωπος που προσπάθησε να εξαπατήσει 

τους πάντες, αλλά είναι Θεός.  

Ο Δομουχτσής (2014) χρησιμοποιεί παρόμοια φρασεολογία, δηλαδή 

χρησιμοποιεί τις έννοιες Θεός, παράφρων-φαντασιόπληκτος και απατεώνας. Κανένας 

δεν είπε ότι ο Χριστός είναι παράφρων, ούτε καν οι εχθροί του   άλλωστε αυτό το 

δείχνουν και οι πράξεις του, όπως περιγράφονται στην Αγία Γραφή. Αλλά ούτε και 

απατεώνας ήταν ο Χριστός, καθώς δεν κέρδισε ούτε χρήματα, ούτε δόξα, ούτε 

εξουσία. Αντιθέτως, πέθανε με σκληρό τρόπο για αυτά που πίστευε. Επομένως, ο 

Χριστός είναι Θεός. 

 

 

 

Κριτική του επιχειρήματος
93

 

1. Το επιχείρημα παραβλέπει και μια τέταρτη διάσταση, το να είναι δηλαδή ο 

Χριστός θρύλος. Για παράδειγμα, τα ευαγγέλια θα μπορούσαν να μην 

περιγράφουν τα γεγονότα όπως ακριβώς έγιναν, αλλά να τα έχουν 

παραποιήσει εκουσίως ή κάλλιστα θα μπορούσαν να είναι προϊόντα μιας 

μεταγενέστερης εποχής. 

2. Οι χαρακτηρισμοί που αναφέρονται στο επιχείρημα δεν επαρκούν για να 

καλύψουν όλα τα ενδεχόμενα. Υπάρχουν αρκετές ψυχολογικές παθήσεις, που, 

ενώ ένα άτομο μπορεί να έχει μια τέτοια πάθηση, ωστόσο, είναι δυνατόν να 

φαίνεται τελείως λογικό και φυσιολογικό. 
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 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 29/10/2016 από: 

http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html 
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 Η κριτική του επιχειρήματος ανακτήθηκε τελευταία φορά στις 29/10/2016 από: 

http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html 

http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html
http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html
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3. Οι αρχηγοί πολλών παραθρησκευτικών ομάδων είναι «χαρισματικοί» και 

έχουν την ικανότητα να γοητεύσουν το κοινό τους με τον λόγο, χωρίς αυτό 

(δηλαδή το κοινό) να καταλαβαίνει την πραγματικότητα. 

4. Όλα αυτά που έκανε ο Ιησούς θα μπορούσαν να έχουν εξαπλωθεί σε όλη 

εκείνη την περιοχή τόσο πολύ, έτσι ώστε  και ο ίδιος να νόμιζε ότι είναι ο 

Μεσσίας. 

5. Ένα υπερβολικό ακόμα, όπως παραδέχεται η ίδια η πηγή, ενδεχόμενο είναι ότι 

ο Χριστός «κατανοούσε τη βαρβαρότητα της Παλαιάς Διαθήκης και είπε ένα 

ψέμα για το κοινό καλό, λέγοντας επίτηδες πως ήταν ο Μεσσίας για να 

αποκτήσει τη δύναμη να την ακυρώσει και την αντικαταστήσει με καλύτερους 

νόμους και ήταν τόσο αφοσιωμένος στην αποστολή του που ήταν πρόθυμος 

να θυσιάσει τον εαυτό του στο τέλος».  

 

Ο Ιησούς Χριστός είναι το μόνο πρόσωπο που έχει και προϊστορία και ιστορία 

και που η αναμονή και ο ερχομός του υπήρχαν ανέκαθεν. Αυτό δεν ισχύει για κανένα 

άλλο πρόσωπο. Η έλευση του Χριστού προφητεύεται στην Παλαιά Διαθήκη πολλά 

χρόνια πριν αυτός έρθει. Οι προφητείες αυτές «γράφηκαν από Εβραίους πριν 

γεννηθεί ο Χριστός και βρίσκονται στα χέρια των Εβραίων, οι οποίοι δεν τον 

πίστεψαν και τον σταύρωσαν. Επομένως, οι προφητείες δεν έχουν νοθευτεί» 

(Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 19).  

Η προϊστορία αναφέρεται στις προφητείες τις Παλαιάς Διαθήκης. Κάποιες 

από αυτές τις προφητείες είναι η γέννησή του από παρθένο (Ησαΐας 7: 14 και 

Ματθαίος: 1: 18-25), η προδοσία που υπέστη για 30 νομίσματα (Ζαχαρίας 11: 12 και 

Ματθαίος 26: 14-16), ο κλήρος που έγινε για τα ρούχα του (Ψαλμός 22: 18 και 

Ματθαίος 27: 35), ο εμπαιγμός που υπέστη όταν ήταν πάνω στο σταυρό (Ψαλμός 22: 

7-8 και Ματθαίος 27: 39-43), το γεγονός ότι δεν έσπασαν τα κόκκαλά του (Ψαλμός 

34: 20 και Ιωάννης 19: 33-36), η ανάσταση πριν πάθει φθορά (Ψαλμοί 16: 10 και 

Πράξεις 2: 24-27) και άλλες πολλές. Ειδικά για πολλές από αυτές δεν μπορούμε καν 

να θεωρήσουμε ότι το σχεδίασαν οι μαθητές ή ο ίδιος ο Χριστός, γιατί κάποια από 

αυτά τα γεγονότα δεν εξαρτώνταν από αυτούς π.χ. το ότι δεν έσπασαν τα κόκαλά του.  

Ο Δομουχτσής (2014) τονίζει ότι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης δεν 

αλλοιώθηκαν από τους Χριστιανούς, όπως θεωρούν πολλοί, δεδομένου ότι το 1947 

βρέθηκαν στο Κουμράν χειρόγραφα της Παλαιάς Διαθήκης τα οποία δεν έχουν 

διαφορά με αυτά που έχουν σήμερα οι Χριστιανοί. Αυτά τα χειρόγραφα 
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χρονολογούνται από το 180 π.Χ. μέχρι το 100 π.Χ., κάτι που σημαίνει ότι αυτά 

υπήρχαν πριν την γέννηση του Χριστού. Επομένως, δεν θα μπορούσαν οι Χριστιανοί 

να τα αλλοιώσουν. Έτσι, εξασφαλίζεται η αξιοπιστία των προφητειών. 

Στο σημείο αυτό είναι άξιο αναφοράς ότι ο Χριστός δεν είναι θρύλος, εφόσον 

δηλώνεται καθαρά στην Αγία Γραφή, η οποία δεν παραποιήθηκε, αφού οι μαθητές 

δεν απατήθηκαν, αλλά ούτε και εξαπάτησαν. Δεν απατήθηκαν για τον λόγο ότι ήταν 

οι ίδιοι παρόντες και επίσης, υπήρχαν και πολλοί αυτόπτες μάρτυρες που ομολογούν 

ότι αυτά τα γεγονότα έγιναν σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Ενδεικτικά, να 

αναφερθεί ότι ο Θωμάς, επειδή είχε αμφιβολίες, ζήτησε από τον Χριστό να ελέγξει ο 

ίδιος για τα σημάδια από τα καρφιά (Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 18, 20-21).  

Επίσης, οι μαθητές δεν εξαπάτησαν και δεν παραποίησαν τα κείμενα της 

Αγίας Γραφής αφού: «Ενώ δημοσιεύουν τα ελαττώματά τους, καμιά υβριστική λέξη 

δεν εκτοξεύουν κατά των σταυρωτών του δασκάλου τους. Ο Κύριος τον Πέτρο τον 

ονομάζει ασύνετο. Πάλι ο Πέτρος εμποδίζει τον Χριστό να πάει στα Ιεροσόλυμα να 

σταυρωθεί και ο Χριστός τον αποκαλεί σατανά. Ο ίδιος απόστολος τον αρνείται τρεις 

φορές. Ο Θωμάς και οι άλλοι μαθητές απιστούν στην Ανάσταση του Χριστού και ο 

Κύριος τους επιπλήττει για την απιστία τους. Όλοι οι μαθητές τον εγκατέλειψαν μετά 

τη σύλληψή Του. Μετά την Ανάσταση, εμφανίζεται σε αυτούς και νομίζουν πως 

βλέπουν φάντασμα. Και όμως όλα αυτά τα καταγράφουν». Επίσης, οι μαθητές του 

Χριστού, ούτε δόξα ούτε απόκτηση χρημάτων επιδίωξαν. Αντιθέτως, θυσίασαν την 

ίδια τους τη ζωή π.χ. κάποιοι πέθαναν από μάχαιρα, άλλοι με σταυρικό θάνατο 

(Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 20). Συμπληρωματικά, ο Μωυσής αναφέρει τα 

σφάλματά του (Δευτ. 32: 50-52, Αρ. 20: 1-13), όπως ο Παύλος και ο Ματθαίος που 

αναφέρουν τα δικά τους σφάλματα, καθώς και αυτά των άλλων μαθητών (Πρ. 22: 19, 

20, Τίτ. 3: 3, Ματθ. 17: 18-20, Ματθ. 18: 1-6, Ματθ. 26: 56) (Ζωή – Πώς Βρέθηκε 

Εδώ; Από Εξέλιξη ή Δημιουργία;, 1985: 214-215). Γενικότερα, για την αξιοπιστία 

της Βίβλου δες το κεφάλαιο που μιλά για τις ακριβείς ιστορικές και  επιστημονικές 

πληροφορίες της. 

Συγκεντρωτικά, αυτοί που μιλάνε για τον Χριστό είναι οι 4 ευαγγελιστές, ο 

Παύλος, ο Ιάκωβος, ο Πέτρος και ο Ιούδας (Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 18). Το 

γεγονός ότι ο Χριστός δεν έγραψε ο ίδιος συγγράμματα, δε σημαίνει ότι δεν υπήρξε. 

Ούτως ή άλλως, οι μαθητές άφησαν συγγράμματα πίσω τους. Άλλωστε, και άλλα 

ιστορικά πρόσωπα δεν άφησαν γραπτό έργο πίσω τους, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 

δεν υπήρχαν π.χ. ο Σωκράτης δεν έχει γράψει κάποιο βιβλίο, αλλά γνωρίζουμε 
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πράγματα για αυτόν από τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη και άλλους φιλοσόφους 

(Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 18). 

Πέρα από τις αναφορές της Παλαιάς Διαθήκης, της Καινής Διαθήκης και 

των ίδιων των μαθητών, υπάρχουν και χριστιανικές μαρτυρίες που μιλούν για το 

πρόσωπο του Χριστού. Αυτές οι μαρτυρίες βρίσκονται στους αποστολικούς πατέρες 

(κάποιοι από αυτούς είναι ο άγιος Κλήμης, Επίσκοπος Ρώμης, ο άγιος Ιγνάτιος, 

Επίσκοπος Αντιοχείας, ο άγιος Πολύκαρπος, Επίσκοπος Σμύρνης κ.ά.), οι οποίοι 

ήταν «μαθητές, συνοδοί, αυτόπτες και αυτήκοοι των Αποστόλων» και έζησαν από 

τον 1ο αιώνα μ.Χ. μέχρι και τις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ.
94
. Αργότερα, μαρτυρίες 

συναντώνται  στους απολογητές του 2
ου

 αιώνα μ.Χ., οι οποίοι «άρχισαν σταδιακά να 

αναπτύσσουν την επιχειρηματολογία τους για την υπεράσπιση της χριστολογίας της 

εκκλησίας και γενικότερα της χριστιανικής διδασκαλίας» (Τριαντάρη, 2005: 336) και 

στους πατέρες της Εκκλησίας του 3
ου 

- 5
ου

 αιώνα μ.Χ., όπως σημειώνεται και 

παρακάτω, οι οποίοι χρησιμοποίησαν τη φιλοσοφία, έτσι ώστε αυτή να «υπηρετεί την 

ορθόδοξη πίστη και ήθος» (Τριαντάρη, 2005: 346-347).  Ο Glasenapp (χωρίς 

ημερομηνία: 532) προσθέτει τον Ιούλιο Σέξτο τον Αφρικανό και τον Ανιανό, οι 

οποίοι προσπάθησαν να καθορίσουν το πότε γεννήθηκε ο Χριστός. 

Πέρα από τις χριστιανικές μαρτυρίες, υπάρχει και πλήθος εξωχριστιανικών 

μαρτυριών. Ο Ιουδαίος ιστορικός Φλάβιος Ιώσηπος (37-95 μ.Χ.) στο έργο του 

«Ιουδαϊκή Αρχαιολογία» μιλάει αναλυτικά για τον Ιησού και για τα άλλα πρόσωπα 

που υπήρχαν στο κοντινό του περιβάλλον. Ο Σαμαρείτης Θαλλός αναφέρει για το 

σκότος που υπήρξε στη Σταύρωση του Χριστού, ο στωικός φιλόσοφος Μαρά Βαρ 

Σεραπίων για την καταδίκη του Ιησού, ο ιστορικός Κορνήλιος Τάκιτος στο έργο του 

«Annales» παρέχει κάποιες πληροφορίες για τον Χριστό, ο Γάιος Σουητώνιος 

μαρτυρεί επίσης και αυτός για τον Χριστό και ο Πλίνιος ο Νεώτερος παρέχει κάποια 

στοιχεία για τους Χριστιανούς, αλλά και για τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό. 

Επίσης, υπάρχουν ιστορικές πληροφορίες (π.χ. τοπωνύμια, γεγονότα κ.ά.) στα 

κείμενα της Καινής Διαθήκης που «επιβεβαιώνονται από άλλα ιστορικά έργα και την 

αρχαιολογική σκαπάνη» (Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 60-61). Ο 

Καλπούζος (χωρίς ημερομηνία: 18) επιβεβαιώνει ότι ο Ιώσηπος, ο Τάκιτος, ο 

Σουητώνιος και ο Πλίνιος μας παρέχουν μαρτυρίες σχετικά με την ύπαρξη του 
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 Οι πληροφορίες αυτές ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 8/1/2017 από: 

http://users.sch.gr/aiasgr/Agiologia/Patrologia/Apostolikoi_Pateres.htm  

http://oodegr.co/oode/grafi/kd/exwxr.pig1.htm#tes
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Χριστού. Επίσης, αναφέρει ότι ακόμα και το Ταλμούδ, που έχει καταγεγραμμένη την 

παράδοση των Εβραίων, παρέχει μαρτυρίες σχετικά με τον Χριστό. 

Το άρθρο «Εξωχριστιανικές μαρτυρίες του 1ου και του 2ου αιώνα για τον 

Χριστό»
95 
επιβεβαιώνει τις προαναφερθείσες βιβλιογραφικές πηγές και προσθέτει και 

άλλες πηγές που αποδεικνύουν την ιστορική ύπαρξη του Χριστού. Πιο συγκεκριμένα, 

το άρθρο αναφέρει ως ιστορικές πηγές τους Φλάβιο Ιώσηπο, Πόντιο Πιλάτο, 

Θαλλό, Μαρά Βαρ Σεραπίωνα, Τάκιτο, Σουητώνιο, Πλίνιο τον Νεώτερο, 

Νουμήνιο, Φλέγωνα, Γαληνό, Λουκιανό, Κέλσο, Πόρκιο Φήστο, Ιουστίνο, 

Κορδάτο, Αριστείδη, Μιλτιάδη, Μελίτωνα και Αθηναγόρα. Για τον Πόρκιο 

Φήστο αναφέρει ότι καθώς αυτός «εισηγείται στον Βασιλέα Αγρίππα την κατηγορία 

ενάντια στον Παύλο, μιλάει για τον Χριστιανισμό σαν να πρόκειται για δεισιδαιμονία 

που αφορά τους Ιουδαίους, για τον ιδρυτή δε του Χριστιανισμού μιλά σαν: "περί 

τινός Ιησού τεθνηκότος, ον έφασκεν ο Παύλος ζήν"». 

Επιπλέον, αναφέρει διάφορες μαρτυρίες αιρετικών, καθώς και μαρτυρίες από 

το Ταλμούδ. Πιο συγκεκριμένα, οι αιρετικοί που αναφέρονται είναι ο Βασιλείδης, ο 

Ουαλεντίνος και ο Μαρκίων. Παρά το γεγονός ότι δεν ακολούθησαν την επίσημη 

γραμμή της Εκκλησίας, οι μαρτυρίες τους είναι σημαντικές, γιατί θεωρούνται 

εξωεκκλησιαστικές. Όσον αφορά το Ταλμούδ, οι μαρτυρίες του είναι αξιόλογες για 

δύο λόγους: Πρώτον, η περιγραφή των γεγονότων του Ταλμούδ χρονολογούνται στο 

τέλος του 1ου και στις αρχές του 2ου αιώνα μ.Χ. και δεύτερον, οι Εβραίοι 

εναντιώθηκαν στον Χριστό και προσπάθησαν να τον συκοφαντήσουν. Με άλλα 

λόγια, το γεγονός ότι ακόμα και οι εχθροί Του που τον κατηγορούσαν και τον 

σταύρωσαν δέχονται την ύπαρξή Του, καταλαβαίνουμε ότι ο Χριστός πράγματι 

υπήρξε. Για παράδειγμα, η ιουδαϊκή παράδοση δέχεται ότι ο Χριστός θεράπευε τους 

ανθρώπους, αλλά με τη δύναμη, όχι του Θεού, αλλά των σκοτεινών δυνάμεων
96

. Το 

Κοράνι, επίσης, δέχεται όχι μόνο την ύπαρξή Του, αλλά και ότι είναι σταλμένος 

προφήτης του Αλλάχ. Ως εκ τούτου, δεν αποδέχεται την Θεότητα του Χριστού
97

. Ο 

Μωυσής και ο Ιησούς, όπως προαναφέρθηκε, ήταν προφήτες του Αλλάχ (Δρίτσας, 

Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 245).  
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Το συγκεκριμένο άρθρο ανακτήθηκε τελευταία φορά στις 8/1/2017 από: 

http://oodegr.co/oode/grafi/kd/exwxr.pig1.htm#sygr2  
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 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 8/1/2017 από: 

http://oodegr.co/oode/grafi/kd/exwxr.pig1.htm#sygr2 
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 Οι παραπάνω πληροφορίες ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 12/2/2017 από: 

http://entoytwnika.blogspot.gr/2010/08/blog-post_18.html   
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Η ύπαρξη και η σημαντικότητα του Χριστού γίνεται κατανοητή και από το ότι 

η ιστορία χωρίστηκε σε εποχή προ και μετά Χριστόν. Αν ο Χριστός δεν υπήρχε, δε 

θα συνέβαινε κάτι τέτοιο (Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 18). Επίσης, η σημαντική 

επίδραση που άσκησε ο Ιησούς φαίνεται, αφενός από τη ραγδαία αύξηση των 

Χριστιανών, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διωγμοί εναντίον τους, αλλά και από το 

ότι ακόμα και σήμερα, μετά από 2000 χρόνια, ο Χριστός μας «βασιλεύει» εμάς τους 

ανθρώπους (Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 19). Πιο συγκεκριμένα, «400 μ.Χ.: Η 

κατάσταση παγκοσμίως 12 γενεές μετά τον Χριστό: Ο κόσμος είναι 17,1% 

Χριστιανοί, και ευαγγελισμένος κατά 39%. Οι γραφές μεταφράσθηκαν σε 11 

γλώσσες. Μερικά εκατομμύρια Χριστιανοί είναι γνωστό ότι ετάφησαν σε κατακόμβες 

κοντά στη Ρώμη, επί 3 αιώνες πριν από τη χρονολογία αυτή. Οι τάφοι των 

Χριστιανών που κρύβουν οι κατακόμβες τής Ρώμης, υπολογίζονται από 2 ως 7 

εκατομμύρια, και έχουν βρεθεί περισσότερες από 4000 επιγραφές που ανήκουν στην 

περίοδο από τον Τιβέριο ως τον Κωνσταντίνο. (Εγκυκλοπαίδεια του Χάλεϋ σελ. 

1061). 8.000 Έλληνες Χριστιανοί βρήκαν ταφή στις Κατακόμβες τής Μήλου κατά 

τους πρώτους 3 μ.Χ. αιώνες. Αυτό είναι ενδεικτικό στοιχείο της εξάπλωσης και 

αποδοχής του Χριστιανισμού και την αυτοκρατορική αποδοχή και υποστήριξη της 

νέας θρησκείας»
98

. Συνολικά, κατά τους τρεις πρώτους αιώνες, 11.000.000 μάρτυρες 

(ίσως και παραπάνω) θυσιάστηκαν για τον Χριστό (Δομουχτσής, 2014: 82). 

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός που αποδεικνύει την ύπαρξη του Χριστού είναι 

οι διωγμοί και τα άγρια βασανιστήρια στα οποία υπόκεινταν οι Χριστιανοί για 

αιώνες. Πιο συγκεκριμένα, υπήρξαν 3 ιουδαϊκοί διωγμοί, το 35 μ.Χ., το 42 μ.Χ. και 

το 62 μ.Χ. και πολλοί ρωμαϊκοί διωγμοί που έγιναν από τον Νέρωνα, τον Δομετιανό, 

τον Τραϊνό, τον Αδριανό, τον Αντωνίνο, τον Μάρκο Αυρήλιο, τον Σεπτίμιο Σεβήρο, 

τον Μαξιμίνο, τον Δέκιο, τον Βαλεριανό, τον Διοκλητιανό, τον Γαλέριο, τον 

Μαξιμίνο Δάια και τον Λικίνιο. Αν ο Χριστός δεν υπήρξε ποτέ, δεν θα γίνονταν τόσοι 

διωγμοί. Τόσα εκατομμύρια άνθρωποι δεν θα θυσιάζονταν αν ο Χριστός δεν υπήρχε 

(Δομουχτσής, 2014: 80-83). 

Ο Δομουχτσής (2014) συνοψίζει όλες τις πηγές και προσθέτει και άλλες. Οι 

πρώτες πηγές είναι οι Εβραϊκές. Σε αυτές περιλαμβάνονται ο ιστορικός Ιώσηππος 

(37-94 μ.Χ.), η ραββινική φιλολογία και το Ταλμούδ. Οι δεύτερες πηγές είναι οι 
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 Η παραπάνω πληροφορία ανακτήθηκε τελευταία φορά στις 11/1/2017 από:  

http://oodegr.co/neopaganismos/diogmoi/xr.istor1.htm  

http://oodegr.co/neopaganismos/diogmoi/xr.istor1.htm
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ειδωλολατρικές πηγές οι οποίες κάνουν λόγο για τον Χριστό, αλλά και για τους 

Χριστιανούς. Παρακάτω αναφέρονται με χρονολογική σειρά τα ονόματα που 

ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία: Πλίνιος, Τάκιτος, Πλίνιος Σεκούνδος, 

Τραϊανός αυτοκράτορας, Επίκτητος, Αδριανός αυτοκράτορας, Σουητώνιος, 

Αντωνίνος Πίος αυτοκράτορας, Απουλήιος, Μάρκος Αυρήλιος αυτοκράτορας, 

Λουκιανός, Κέλσος, συστρατιώτης Αλεξάμενου, Δίων Κάσσιος, Αίλιος 

Σπαρτιανός, Αίλιος Λαμπρίδιος, Γαλλιηνός αυτοκράτορας, Αμέλιος, Αυρηλιανός 

αυτοκράτορας, Φλάβιος Βοπίσκος, Διοκλητιανός αυτοκράτορας, Μαξιμιανός 

αυτοκράτορας, Πορφύριος, Γαλέριος αυτοκράτορας, Μαξιμίνος Δάια 

αυτοκράτορας, Σαβίνος, Πλαστογράφος επικρατείας Μαξιμίνου, Λικίνιος 

αυτοκράτορας, Κωνσταντίνος αυτοκράτορας, Ιουλιανός αυτοκράτορας, 

Λιβάνιος, Αμμιανός Μαρκελλίνος, Ευνάπιος και Ζώσιμος. 

Ο Δομουχτσής (2014) παραθέτει ένα απόσπασμα από το βιβλίο του 

Κωνσταντίνου Σιαμάκη Εξωχριστιανικές Μαρτυρίες για τον Χριστό και τους 

Χριστιανούς: «Οι συγγραφείς αυτοί είναι ιστορικοί, επιστολογράφοι, ρήτορες, 

σοφιστές, φιλόσοφοι, φυσιογνώστες, υψηλόβαθμοι αξιοματούχοι και αυτοκράτορες 

του ρωμαϊκού κράτους. Σχεδόν όλοι τους γράφουν εχθρικά για το Χριστό και τους 

χριστιανούς. Αυτό όμως ακριβώς αποτελεί απόδειξη της ιστορικής πραγματικότητας 

του Χριστού και των χριστιανών. Από τους 34 αυτούς συγγραφείς σώζονται 116 

κείμενα. Από τα 116 αυτά κείμενα τα 26 είναι αυτοκρατορικά διατάγματα, τα 49 είναι 

ιστορικά, τα 38 φιλολογικά και ποικίλης φύσεως, και τα 3 είναι ειδικά 

αντιχριστιανικά συγγράμματα. Από αυτά τα κείμενα τα 68 είναι γραμμένα στα 

Ελληνικά, τα 43 στα Λατινικά και τα 5 και στις δύο γλώσσες». 

 Τέλος, ένα γεγονός είναι ότι η φιλοσοφία άλλαξε κατεύθυνση, όπως 

φαίνεται και από την ιστορία της φιλοσοφίας. Πιο συγκεκριμένα, βλέπουμε ότι μετά 

τον Χριστό, αναπτύχθηκε η χριστιανική φιλοσοφία, η οποία ξεκίνησε  με τους 

απολογητές του 2ου αιώνα μ.Χ. (Τριαντάρη, 2005: 334) και συνεχίστηκε με τους 

πατέρες της Εκκλησίας του 3ου-5ου αιώνα μ.Χ. (για τις περιόδους αυτές δες τις 

αντίστοιχες ενότητες της εργασίας αυτής) (Τριαντάρη, 2005: 346).  

Οι υποστηρικτές του θεϊσμού χρησιμοποιούν και το επιχείρημα του 

μαρτυρίου
99

 για να αποδείξουν ότι η θρησκεία τους είναι η αληθινή και κατ’ 

                                                 
99

  Το συγκεκριμένο επιχείρημα και η κριτική του ανακτήθηκαν τελευταία φορά στις 

30/10/2016 από: http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html 

http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html
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επέκταση ότι υπάρχει Θεός. Σύμφωνα με αυτό το επιχείρημα, το γεγονός ότι 

υπάρχουν μάρτυρες για μια θρησκεία, αυτό δείχνει ότι η συγκεκριμένη θρησκευτική 

πεποίθηση είναι ορθή. 

 

 

 

Κριτική του επιχειρήματος 

1. Όλες οι θρησκείες έχουν μάρτυρες. Η ύπαρξη μαρτυρίων δεν αποδεικνύει ότι η 

εκάστοτε θρησκεία είναι η σωστή, αλλά δείχνει τη βαθιά πίστη των όσων 

θυσιάζονται. 

2. Το πόσο αληθινή είναι μια θρησκεία δεν πιστοποιείται από το πόσοι πιστεύουν ή 

θυσιάστηκαν για αυτήν, αλλά από τον έλεγχο στη συγκεκριμένη θρησκεία. 

 

Ένας άλλος συλλογισμός που στοχεύει στην απόδειξη της ύπαρξης του Θεού 

είναι αυτό που αναφέρεται στο μέρος και το όλον
100

 και έχει την εξής διατύπωση: 

1) Για καθετί αποσπασματικό και μερικό προϋποθέτεται η ύπαρξη του 

ολοκληρωμένου και του τέλειου. 

2) Ο άνθρωπος και τα άλλα έμβια όντα είναι αποσπασματικά και μερικά, αφού 

διαφέρουν αφού διαφέρουν μεταξύ τους στη δύναμη, στη γνώση, στη σοφία και 

σε άλλες ικανότητες. 

Άρα, υπάρχει και ένα ον που θα κατέχει το μέγιστο (maximum) αυτών των 

ιδιοτήτων. Αυτό το μέγιστο ον ονομάζεται Θεός. Ένα δεύτερο συμπέρασμα είναι ότι 

για την ύπαρξη του ανθρώπου προϋποθέτεται η ύπαρξη του Θεού. 

Το επιχείρημα των θρησκευτικών εμπειριών
101

 υποστηρίζει ότι εφόσον οι 

άνθρωποι έχουν την εμπειρία του Θεού ή τους έχει συμβεί κάποιο θαύμα, αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει Θεός, επειδή οι εμπειρίες και τα θαύματα δε θα μπορούσαν να 

συμβούν από κάτι που δεν υπάρχει. 
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 Το εν λόγω επιχείρημα ανακτήθηκε τελευταία φορά στις 7/1/2017 από: 

users.sch.gr/andrianop/orth.pdf 
101 

Το συγκεκριμένο επιχείρημα ανακτήθηκε τελευταία φορά στις 7/11/2016 από:  

http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html 

http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html
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Κριτική του επιχειρήματος 

1. Το συγκεκριμένο επιχείρημα δεν δίνει απάντηση στη λεγόμενη θρησκευτική 

πολυφωνία, στην ύπαρξη δηλαδή πολλών θρησκειών στις οποίες πιστεύουν οι 

άνθρωποι. Επιπλέον, πολλοί άνθρωποι έχουν εμπειρίες από αυτούς τους 

διαφορετικούς Θεούς ή γενικά από κάποια πνευματική οντότητα. Είναι φύσει 

αδύνατον να είναι όλες οι θρησκείες σωστές. Αναγκαστικά κάποιες είναι λάθος, 

αλλά αν είναι κάποιες, γιατί να μην είναι όλες; 

2. Δεν μπορούμε να πούμε ότι κάποιες εμπειρίες είναι πιο αξιόπιστες από κάποιες 

άλλες. 

 

Σύμφωνα με το επιχείρημα της λεπτομερούς ρύθμισης
102

, «η ανθρώπινη 

ύπαρξη είναι δυνατή επειδή οι σταθερές της φυσικής και οι παράμετροι του 

σύμπαντος και του πλανήτη Γη βρίσκονται εντός κάποιων ιδιαίτερα στενών 

περιθωρίων. [...] Αυτή η “σύμπτωση” τιμών και σταθερών και των παραμέτρων του 

σύμπαντος μας δείχνουν [...] ένα δημιουργό που βρίσκεται πέρα από τις διαστάσεις 

και τα όρια του υλικού σύμπαντος». Το εν λόγω επιχείρημα είναι παρόμοιο με το 

επιχείρημα του σχεδιασμού. 

Η ύπαρξη του Θεού φανερώνεται μέσα από το σύμπαν το οποίο είναι τέλεια 

κατασκευασμένο. Ένας πίνακας ζωγραφικής προϋποθέτει έναν ζωγράφο, ένα άγαλμα 

τον κατασκευαστή του, ένα ρολόι το ίδιο, άρα και ένα ολόκληρο σύμπαν προϋποθέτει 

τον δικό του δημιουργό, τον Θεό (Χατζηγιάγκου, χωρίς ημερομηνία: 2). Στη 

συνέχεια, θα παρουσιαστούν οι λόγοι για τους οποίους φαίνεται ότι το σύμπαν είναι 

τέλειο, οργανωμένο και άρα, ότι τίποτα από όσα βρίσκονται σε αυτό δε θα μπορούσε 

να υπάρχει κατά τύχη.  

Αναμφισβήτητα, ο έναστρος ουρανός ανέκαθεν προκαλούσε και ακόμα 

προκαλεί δέος, θαυμασμό και απορία σε όλους τους ανθρώπους που τον παρατηρούν. 

Αρχικά, αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι ο αριθμός των αστέρων που υπάρχουν. 

Ενδεικτικά, να σημειωθεί ότι μέσα στο σύμπαν υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 1 

τρισεκατομμύριο γαλαξίες, όπου ο κάθε γαλαξίας περιλαμβάνει από 100 έως 200 

δισεκατομμύρια άστρα. Ένα άλλο που μας προκαλεί θαυμασμό είναι οι αποστάσεις 

που υπάρχουν μεταξύ των ουράνιων σωμάτων. Για παράδειγμα, ο Ήλιος είναι 
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 Το συγκεκριμένο επιχείρημα ανακτήθηκε τελευταία φορά στις 7/11/2016 από την 

ιστοσελίδα  http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html, εκτός αν 

αναφέρεται άλλη πηγή. 

http://ebonmusings.org/atheism/greek/unmoved-mover-greek.html


147 

` 

περίπου 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, η διάμετρος του δικού μας 

γαλαξία υπολογίζεται στα 100.000 έτη φωτός κτλ. Αν προσπαθήσουμε να 

υπολογίσουμε τις αποστάσεις, όχι ανάμεσα στο δικό μας γαλαξία, αλλά ανάμεσα 

στους γαλαξίες μεταξύ τους, καταλαβαίνουμε ότι κάτι τέτοιο είναι ασύλληπτο για τα 

ανθρώπινα δεδομένα (Χατζηγιάγκου, χωρίς ημερομηνία: 3-4). 

Ένα άλλο γεγονός, που υπερβαίνει την ανθρώπινη λογική είναι το μέγεθος 

αυτών των ουράνιων σωμάτων. Για παράδειγμα, η διαφορά μεγέθους Ήλιου και Γης 

αναλογεί με τη διαφορά που έχει ένα πορτοκάλι με έναν κόκκο άμμου. Δεδομένου ότι 

υπάρχουν και πολύ μεγαλύτερα άστρα από τον Ήλιο, καταλαβαίνουμε την τεράστια 

διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στα μεγέθη των σωμάτων (Χατζηγιάγκου, χωρίς 

ημερομηνία: 4). 

Ένα άλλο εντυπωσιακό γεγονός είναι η κίνηση που υπάρχει στο σύμπαν. Πιο 

συγκεκριμένα, η Σελήνη κινείται γύρω από τη Γη, οι πλανήτες γύρω από τον Ήλιο, το 

ηλιακό σύστημα «γύρω από το κέντρο του γαλαξία» κοκ. Με άλλα λόγια, 

παρατηρείται κίνηση στα άστρα, στους γαλαξίες και στα σμήνη των γαλαξιών και 

αυτή η κίνηση επιτυγχάνεται με απόλυτη τάξη, όπως ορίζουν οι συμπαντικοί νόμοι  

(Χατζηγιάγκου, χωρίς ημερομηνία: 4-5). 

Η βαρύτητα, επίσης, παίζει καθοριστικό ρόλο για την ύπαρξη και τη 

διατήρηση του σύμπαντος. Αν δεν υπήρχε αυτή, τότε οι πλανήτες θα κινούνταν 

άτακτα και το Σύμπαν θα καταστρεφόταν (Χατζηγιάγκου, χωρίς ημερομηνία: 5). 

Άλλο ένα θαυμαστό γεγονός είναι η ύπαρξη του Ήλιου, η ύπαρξη του οποίου είναι 

που δίνει ζωή στους ζωντανούς οργανισμούς, αφού μας παρέχει φως και θερμότητα 

και είναι υπεύθυνος για τη φωτοσύνθεση, την εξάτμιση του νερού των ωκεανών και 

την ύπαρξη των ανέμων κ.α. (Χατζηγιάγκου, χωρίς ημερομηνία: 7-8). 

Η Γη είναι ένας πλανήτης που έχει συγκεντρωμένες μέσα της όλες τις 

προδιαγραφές για να υποστηρίξει την ύπαρξη ζωής, κάτι που δεν συμβαίνει σε 

άλλους πλανήτες και γι’ αυτόν τον λόγο καθίσταται ένας μοναδικός πλανήτης. Πιο 

συγκεκριμένα, η Γη έχει την ιδανική θέση όχι μόνο στο ηλιακό σύστημα (π.χ. αν ήταν 

κοντά στον Ήλιο θα ήταν πολύ ζεστή, ενώ αν ήταν μακριά, θα ήταν υπερβολικά 

κρύα), αλλά και στον γαλαξία (η Γη βρίσκεται στη Γαλαξιακή Κατοικήσιμη Ζώνη) 

(Χατζηγιάγκου, χωρίς ημερομηνία: 10-11). 

Επίσης, ο ήλιος είναι τέτοιος (μέγεθος, ποσότητα ακτινοβολίας κτλ.) που 

υποστηρίζει την ύπαρξη ζωής στη Γη. Επιπροσθέτως, η Γη έχει ως αλεξικέραυνα, που 

την προστατεύουν από τους μετεωρίτες, τον Δία και τον Κρόνο (Χατζηγιάγκου, χωρίς 
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ημερομηνία: 11). Άλλα βασικά χαρακτηριστικά της Γης σχετίζονται με την κλίση του 

άξονά της, την περιστροφή της, την μάζα της και την ύπαρξη της Σελήνης, που 

εξασφαλίζει την «σταθερότητα του άξονα της περιστροφής» της (Χατζηγιάγκου, 

χωρίς ημερομηνία: 12-13). Ουσιαστικά, από όλα αυτά συμπεραίνουμε ότι δεν είναι 

τυχαίο ότι η Γη έχει συγκεντρωμένες πάνω της όλες τις κατάλληλες συνθήκες για την 

ύπαρξη της ζωής. Άλλοι πλανήτες και να έχουν κάποια από αυτά τα χαρακτηριστικά, 

πάλι δεν μπορούν να συντηρήσουν τη ζωή, γιατί η ύπαρξη ζωής προϋποθέτει όλα τα 

χαρακτηριστικά και όχι μόνο ένα μέρος αυτών. 

Άλλο βασικό στοιχείο που έχει  η Γη είναι η ατμόσφαιρα, η βασικότερη 

λειτουργία της οποίας είναι η προστασία της Γης από διάφορους μετεωρίτες 

(Χατζηγιάγκου, χωρίς ημερομηνία: 17). Τέλος, απαραίτητο για τη ζωή είναι και το 

νερό, το οποίο βοηθά στη φωτοσύνθεση, κρατά σταθερή την θερμοκρασία όλων των 

ζωντανών οργανισμών κτλ. (Χατζηγιάγκου, χωρίς ημερομηνία: 18). 

Πέρα από το σύμπαν και τη Γη, αξίζει να σημειωθεί ότι και οι ζωντανοί 

οργανισμοί παρουσιάζουν τέλεια οργάνωση π.χ. η δομή του κυττάρου, ο κόσμος των 

φυτών και των ζώων, η ανθρώπινη ανατομία (πεπτικό σύστημα κ.α.) (Χατζηγιάγκου, 

χωρίς ημερομηνία: 21). 

Στο σημείο αυτό πρέπει να λεχθεί ότι «το αχανές Σύμπαν με τα 

τρισεκατομμύρια άστρα, οι αρμονικές κινήσεις τους, η μυστηριώδης έλξη που τα 

συγκρατεί, ο θαυμαστός μηχανισμός με τον οποίο φωτοβολούν, η γενικότερη τάξη 

που επικρατεί στο Σύμπαν, οι τέλειοι νόμοι που το κυβερνούν, καθώς και ένας 

βαθύτερος σκοπός που κρύβεται σ’ αυτό, μας προκαλούν τον θαυμασμό και την 

έκπληξη. Δεν μπορεί όλα αυτά να έγιναν τυχαία» (Χατζηγιάγκου, χωρίς ημερομηνία: 

8). 

Συμπερασματικά, σύμφωνα με το  εν λόγω επιχείρημα, η ύπαρξη του Θεού 

αποδεικνύεται από την τελειότητα και την πολυπλοκότητα που υπάρχει στο σύμπαν, 

καθώς και από το γεγονός ότι αυτό είναι πλήρως οργανωμένο και λεπτομερώς 

ρυθμισμένο.  
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Κριτική του επιχειρήματος
103

 

1) Οι υπέρμαχοι του συγκεκριμένου επιχειρήματος «προϋποθέτουν ότι μόνο ένα σετ 

τιμών μπορούν να οδηγήσουν σε έλλογη ζωή οποιουδήποτε είδους, αλλά δεν 

είναι δυνατόν να το γνωρίζουν αυτό». 

2) Υπάρχουν πλανήτες στους οποίους επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες ή 

αντιθέτως πολύ χαμηλές, πολλή ραδιενέργεια και γενικά συνθήκες ακατάλληλες 

για να ευδοκιμήσει οποιαδήποτε μορφή ζωής. Δεν είναι λογικό η ζωή να έχει 

εμφανιστεί στη Γη και όχι σε εκείνα τα μέρη; Πιο απλά, «ζούμε εκεί που 

μπορούμε να ζήσουμε». Τέλος, η ύπαρξη του Θεού θα γινόταν φανερή από το αν 

μπορούσαμε να επιβιώσουμε σε έναν πλανήτη ο οποίος θα ήταν αφιλόξενος για 

εμάς. 

3) Μία ερώτηση που θέτει το άρθρο είναι η εξής: «πώς γνωρίζουν οι υποστηρικτές 

του επιχειρήματος πόσες από αυτές τις σταθερές θα μπορούσαν να οδηγήσουν 

στην εμφάνιση ζωής;» Πολύ πιθανόν είναι να υπήρχε ζωή με διαφορετική μορφή 

από ότι υπάρχει σήμερα, αλλά δεν αποδεικνύεται ότι δεν θα υπήρχε καθόλου 

ζωή.  

4) Ακόμα και με την προϋπόθεση ότι το σύμπαν είναι λεπτομερώς ρυθμισμένο, δεν 

γνωρίζουμε ότι έγινε «με γνώμονα τον άνθρωπο». Η ανθρώπινη ύπαρξη έχει την 

τάση να θεωρεί ότι είναι το επίκεντρο του σύμπαντος, το οποίο φαίνεται για 

παράδειγμα από την παλαιότερη πεποίθηση ότι η Γη είναι το κέντρο του 

σύμπαντος. 

5) Υπάρχουν περιβαλλοντικές συνθήκες που δεν είναι και τόσο «ευαίσθητες». Πιο 

συγκεκριμένα, υπάρχει η άποψη ότι αν η Γη ήταν πιο κοντά ή πιο μακριά από τον 

Ήλιο κατά μερικά χιλιόμετρα, θα υπήρχαν προβλήματα. Ωστόσο, πρέπει να 

λεχθεί ότι η απόσταση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πλανήτες μεταβάλλεται 

μέχρι και πέντε εκατομμύρια χιλιόμετρα μέσα σε ένα έτος. 

 

Παρακάτω διατυπώνονται κάποιοι συλλογισμοί, όπως ακριβώς παρουσιάζονται 

στο άρθρο
104
, που έχουν ως στόχο να δείξουν την ύπαρξη του Θεού και την αλήθεια 

της Χριστιανοσύνης: 
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1) «Αν ο Χριστός και η Ορθοδοξία Του είναι ένα ψέμα, πως κατάφερε να ζήσει 

τόσους αιώνες παρά τις φοβερές διαμάχες; Πως κατάφερε να γίνει το κέντρο της 

πανίσχυρης βυζαντινής αυτοκρατορίας και να τραβήξει μεγάλους επιστήμονες όπως ο 

Μέγας Βασίλειος, ο Ιωάννης Χρυσόστομος, ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Φώτιος ο 

Μέγας;»  

2) «Αν ο Χριστός είναι ένα ψέμα, γιατί ασχολούνται παγκοσμίως ανά τους αιώνες 

όλοι μαζί του; Είτε για καλό είτε για κακό. Γιατί έχουμε δει ειδήσεις να μη 

προσλαμβάνουν σε δουλειές στο εξωτερικό άτομα που δηλώνουν Χριστιανοί; Γιατί 

τόση εμπάθεια από πολλούς που θα διαβάσουν αυτό το άρθρο; Γιατί ασχολείστε με 

κάτι που δεν υπάρχει και δεν αξίζει το χρόνο σας;»  

3) «Αν ο Χριστός και η Εκκλησία του είναι ένα ψέμα γιατί τόσο κυνήγι στους 

Χριστιανούς ανά τον κόσμο; Πολλοί από εσάς δε μπορεί να μην έχετε διαβάσει για 

διωγμούς είτε στο παρελθόν είτε τους τελευταίους μήνες όπως περιπτώσεις 

νεομαρτύρων σε Αίγυπτο και Συρία…».  

4) «Αν όλα αυτά είναι ψέματα, πως εξηγείτε το γεγονός ότι φωτισμένοι άνθρωποι του 

γένους μας αλλά και παγκοσμίως, πίστεψαν και πρέσβευσαν την Ορθοδοξία; Για 

παράδειγμα ήρωες του 21 και του 40, άνθρωποι του πνεύματος όπως ο Φώτης 

Κόντογλου. Οι περισσότεροι από εμάς δεν έχουμε ούτε το μισό από το πνεύμα και το 

θάρρος τους».  

5) «Αν όλα αυτά είναι ψέματα, πως εξηγείτε το γεγονός πως στη Καινή Διαθήκη ο 

Χριστός μιλάει για πράγματα που τα βλέπουμε μέχρι και σήμερα και περιγράφουν 

τέλεια το σήμερα;»   

Στο σημείο αυτό, πέρα από τις πληροφορίες του άρθρου, θα ήταν καλό να 

αναφερθεί ότι πολλοί Χριστιανοί, ασχέτως χριστιανικού δόγματος, έχουν δεχτεί και 

ακόμα δέχονται διωγμούς και βασανιστήρια για το όνομα του Χριστού (στόχος της 

εργασίας δεν είναι να αποδειχθεί ποιος μαρτύρησε περισσότερο ή λιγότερο ή ποιος 

έχει την αληθινή πίστη   άλλωστε αυτό είναι προσωπικό ζήτημα. Στόχος είναι να γίνει 

μια συνολική καταγραφή των επιχειρημάτων υπέρ και κατά της ύπαρξης του Θεού. 

Από εκεί και πέρα ο κάθε ένας εξάγει τα δικά του συμπεράσματα). 

Ένα σχετικό επιχείρημα που χρησιμοποιούν οι θεϊστές είναι ότι ο Θεός 

υπάρχει, εφόσον το τονίζει η Αγία Γραφή, η οποία είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού και 

η οποία, όπως ισχυρίζονται, είναι θεόπνευστη, καθώς είναι επιστημονικά, ιστορικά, 

γεωγραφικά και γεωλογικά ακριβής. Επίσης, είναι ακριβής σε πρακτικά θέματα 

και θέματα δικαιοσύνης Δεν είναι ένα τυχαίο βιβλίο που χρησιμοποιούνταν παλιά, 
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αλλά όσα αναφέρει επιβεβαιώνονται στις μέρες μας. Επομένως, είναι πράγματι ο 

Λόγος του Θεού και άρα, Αυτός υπάρχει. Θα γίνει μια συνοπτική παρουσίαση και όχι 

μια εκτενής έρευνα, καθώς η έκταση είναι αρκετά ογκώδης για τα δεδομένα της 

παρούσας εργασίας.   

Η Αγία Γραφή αναφέρει ότι η Γη αιωρείται (Ιώβ 26: 7) και ότι είναι 

στρογγυλή (Ησ. 40: 22) και γίνεται αναφορά και στον κύκλο του νερού (Εκκλησ. 1: 

7). Επίσης, στη σημερινή εποχή πολλοί επιστήμονες δέχονται ότι Γένεση και 

Επιστήμη ταυτίζονται. Ο κατακλυσμός του Νώε είναι πραγματικότητα εφόσον σε 

πολύ ψηλά βουνά βρέθηκαν κοχύλια. Επίσης, βρέθηκαν απολιθώματα και πτώματα 

ζώων, τα οποία ήταν νωπά, χωρίς καμία αλλοίωση και πολλές φορές ήταν όρθια ή και 

γονατιστά. Ένα μαμούθ που ανακαλύφθηκε είχε ακόμα την τροφή στο στόμα και στο 

στομάχι και το κρέας του μπορούσε να φαγωθεί (Ζωή – Πώς Βρέθηκε εδώ; Από 

εξέλιξη ή από Δημιουργία, 1985: 200-203). Επίσης, άλλα χωρία που αναφέρονται 

στον κύκλο του νερού είναι στον Ιώβ 36: 27, 28 και Αμώς 9: 6. Τέλος, στην Αγία 

Γραφή αναφέρεται ότι το σύμπαν κυβερνάται από φυσικούς νόμους (Ιώβ 38: 33, 

Ιερεμίας 33: 25)
105

. 

Συμπληρωματικά, να αναφερθεί ότι  τα ¾ της Γης καλύπτονται με νερό και 

ότι οι παγετώνες έχουν τόσο νερό που αν λιώσουν, μεγάλες πόλεις θα εξαφανιστούν. 

Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι ο όγκος των ωκεανών είναι 11 φορές μεγαλύτερος από 

«τον όγκο της ξηράς που βρίσκεται πάνω από το επίπεδο της θάλασσας», φανερώνει 

ότι ο κατακλυσμός όντως συνέβη (Η Αγία Γραφή – Λόγος Θεού ή Ανθρώπων, 2007: 

111). Από το αρχείο των απολιθωμάτων γίνεται φανερό ότι πολλά ζώα πολύ 

μεγαλύτερα και διαφορετικά σε σχέση με σήμερα θανατώθηκαν μαζικά. Τέλος, 

υπάρχουν και αρχαίες παραδόσεις-ιστορίες για τον κατακλυσμό σε λαούς που ήταν 

πολύ μακριά ο ένας από τον άλλον (Η Αγία Γραφή – Λόγος Θεού ή Ανθρώπων, 2007: 

114, 116). Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο κατακλυσμός έγινε στην 
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πραγματικότητα. Τέλος, τη γνώση ότι το νερό υπερέχει κατά πολύ σε όγκο σε σχέση 

με την ξηρά, ένας άνθρωπος είναι αδύνατον να την κατείχε εκείνη την εποχή.   

Ακόμα και σήμερα, πολλοί πιστεύουν σε δεισιδαιμονίες για διάφορα 

ζητήματα υγείας. Ωστόσο, η Αγία Γραφή, αν και είναι παλαιό βιβλίο δεν περιέχει 

τέτοιες αντιλήψεις. Αντιθέτως, παρέχει διαχρονικά χρήσιμες συμβουλές. Ενδεικτικά, 

να αναφερθεί ότι παλιά χρησιμοποιούσαν τα ανθρώπινα περιττώματα, την κοπριά 

γαϊδουριού, το αίμα των σκουληκιών κτλ. για θεραπεία. Αντιθέτως, τα περιττώματα 

πρέπει να καλύπτονται (Δευτ. 23: 13) για να μην υπάρχουν ασθένειες. Τα παλαιότερα 

χρόνια, οι γιατροί από το νεκροτομείο πήγαιναν στο μαιευτήριο, μεταφέροντας τη 

μόλυνση, αφού δεν έπλεναν τα χέρια τους. Ωστόσο, η Γραφή μίλησε για την 

καθαριότητα (Αρ. 19: 11-22). Η περιτομή σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη έπρεπε 

να γίνεται την όγδοη ημέρα (Γεν. 11: 12)   τώρα καταλαβαίνουμε το λόγο: τότε είναι 

σε ικανοποιητικό βαθμό αναπτυγμένα τα αιμοπηκτικά στοιχεία προθρομβίνη και 

βιταμίνη Κ. Η Αγία Γραφή αναφέρει επίσης και τη σχέση της διανοητικής και 

συναισθηματικής μας κατάστασης με την υγεία μας (Παροιμ. 14: 30, Παροιμ. 17: 22).  

Η Καινή Διαθήκη μιλάει μόνο για αγάπη που πρέπει να έχουμε για τους άλλους (Ζωή 

– Πώς Βρέθηκε εδώ; Από εξέλιξη ή από Δημιουργία, 1985: 204-207).  

Σχετικά με την δημιουργία του κόσμου, να σημειωθεί ότι η σειρά που 

περιγράφει η Γραφή, επιβεβαιώνεται και από την επιστήμη. Ένας άνθρωπος εκείνης 

της εποχής δύσκολα θα μπορούσε να έχει αυτές τις γνώσεις (Ζωή – Πώς Βρέθηκε 

εδώ; Από εξέλιξη ή από Δημιουργία, 1985: 37).  Η Αγία Γραφή κάνει λόγο και για 

την ιστορία των βουνών, τα οποία βυθίζονται στη θάλασσα ή αναδύονται από αυτήν 

(Ψαλ. 104: 6, 8). Αν κάποιος είχε στίγμα λέπρας, έπρεπε να απομονωθεί (Λευιτ. 13: 

46) και να καούν τα ρούχα του (Λευιτ. 13: 52) για να μην εξαπλωθεί η μόλυνση. 

Σχετικά με τη δημιουργία του ανθρώπου, είναι άξιο αναφοράς ότι οι χημικές ουσίες 

της γης συναντώνται και στους ζωντανούς οργανισμούς και άρα, και στους 

ανθρώπους. Το γεγονός αυτό είναι σύμφωνο με το χωρίο Γεν. 2: 7, που αναφέρει ότι 

ο άνθρωπος πλάστηκε από χώμα. Μερικοί κάνουν λόγο για τις ομοιότητες του 

ανθρώπου με κάποια ζώα για να υποστηρίξουν την εξέλιξη από ένα κοινό προγονικό 

είδος. Ωστόσο, ο άνθρωπος υπερέχει κατά πολύ στις διανοητικές δυνάμεις, στη 

νοημοσύνη, την αίσθηση του χρόνου κτλ. σε σύγκριση με τα ζώα, κάτι που δεν 

μπορεί να απαντήσει η θεωρία της εξέλιξης. Η Αγία Γραφή (Γεν. 1: 27) αιτιολογεί ότι 

αυτό συμβαίνει, επειδή είμαστε πλασμένοι κατ’ εικόνα Θεού (Η Αγία Γραφή – Λόγος 
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Θεού ή Ανθρώπων, 2007: 100 - 107). Η θεωρία της εξέλιξης παρουσιάζει συνεχώς 

αντιφατικά συμπεράσματα (Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 66).  

Η ποικιλομορφία δεν απορρίπτεται από την Αγία Γραφή, αφού από παλιά 

μέχρι σήμερα υπάρχουν πολλές ανθρώπινες φυλές διαφορετικές μεταξύ τους, οι 

οποίες σύμφωνα με την Αγία Γραφή προέρχονται από ένα ανθρώπινο ζευγάρι, τον 

Αδάμ και την Εύα. Η θεωρία της εξέλιξης πιστεύει ότι κάποιες χημικές ενώσεις 

ενώθηκαν τυχαία και προκάλεσαν αυτόματη γέννηση ζωής. Ωστόσο, υπάρχει 

τεράστια διαφορά ανάμεσα σε ένα άψυχο πράγμα και σε έναν ζωντανό οργανισμό (Η 

Αγία Γραφή – Λόγος Θεού ή Ανθρώπων, 2007: 107-108). 

Η Αγία Γραφή μίλησε για αποδημητικά πουλιά, πριν ακόμα γίνει γνωστό αυτό 

από την επιστήμη (Ιερ. 8: 7) (Οι Μάρτυρες του Ιεχωβά στον εικοστό αιώνα, 1991: 

27). Παλαιότερα, υπήρχε η άποψη ότι τα άστρα ήταν χιλιάδες, ενώ σήμερα η 

επιστήμη έχει δείξει ότι είναι δισεκατομμύρια, κάτι που υποστηρίζει και η Αγία 

Γραφή (Ιερ. 33: 22). Επιπλέον, παλαιότερα πίστευαν ότι το φως δεν κινείται, αλλά 

απλώς υπάρχει. Η επιστήμη και η Αγία Γραφή δεν υποστηρίζουν κάτι τέτοιο (Ιώβ 38: 

19). Η Βίβλος υποστηρίζει και την βαρυτική έλξη μεταξύ των άστρων (Ιώβ 38: 31)
106

. 

Στην υποσημείωση της μετάφρασης του Βάμβα στη δημοτική (σελ. 1727) αναφέρει 

ότι αυτό το χωρίο «δείχνει το μεγαλείο της αλληλοσυγκράτησης των ουράνιων 

σωμάτων μέσω του γνωστού σήμερα Νόμου της βαρύτητας». 

 Παλιά, το «κακό αίμα» ήταν αναγκαίο να βγαίνει από το σώμα κάποιου για 

να γίνει καλά. Η σύγχρονη έρευνα δείχνει ότι το αίμα είναι τόσο σημαντικό, που είναι 

απαραίτητη και η μετάγγιση αίματος. Η Αγία Γραφή τονίζει τη σπουδαιότητα του 

αίματος (Λευιτ. 17: 11). Ο αέρας έχει βάρος (Ιώβ 28: 25). Παλιά θεωρούσαν ότι οι 

άνεμοι διαγράφουν ευθείες πορείες πάνω στη Γη, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, σύμφωνα με 

την επιστήμη και την Γραφή (Εκκλησ. 1: 6). Οι αρρώστιες μεταδίδονται μέσα από τη 

σωματική επαφή (π.χ. βρώμικα χέρια), άρα πρέπει να πλενόμαστε (Λευιτ. 15: 13). 

Παλαιότερα δεν υπήρχε τέτοιος συσχετισμός. Η Αγία Γραφή και η επιστήμη 

επισημαίνουν ότι τα άστρα είναι διαφορετικά (Α’ Κορ. 15: 41). Τέλος, η επιστήμη 

συμπεραίνει ότι «χρειάζεται αιτία για να υπάρχει αποτέλεσμα και εξωτερική δύναμη 

για να υπάρχει έργο». Έτσι, και η δημιουργία του σύμπαντος χρειάζεται ένα τέτοιο 
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αίτιο. (Γεν. 1:1)
107

. Το χωρίο Εκκλησ. 1: 6, ίσως υπονοεί την σφαιρικότητα της Γης, 

αφού «ο άνεμος πηγαίνει προς τον νότο, και επιστρέφει προς τον βορρά», 

διαγράφοντας έτσι μια μια σφαιρική πορεία. 

Σύμφωνα με την επιστήμη, «η κυτταρική δομή της σάρκας ενός είδους είναι 

διαφορετική από τη δομή ενός άλλου, και συνεπώς ο άνθρωπος έχει τη δική του 

χαρακτηριστική ‘σάρκα’», όπως δέχεται και η Καινή Διαθήκη (Α’ Κοριν. 15: 39). 

Βασικό «δόγμα» της ιατρικής είναι ότι η ζωή ενός όντος είναι στο αίμα, κάτι που 

τονίζει η Παλαιά Διαθήκη (Λευιτ. 17: 11-14). Ο λαγός, πρόσφατα ανακαλύφθηκε, ότι 

αναμασάει την τροφή του, κάτι που υποστήριζε εξ αρχής η Αγία Γραφή (Λευιτ. 11: 

6). Τέλος, το κρασί αναφέρεται ότι κάνει καλό στην υγεία (1 Τιμ. 5: 23) (Όλη η 

Γραφή είναι Ωφέλιμη και Θεόπνευστη, 1990: 340). 

Το άρθρο «Επιστημονικές αναφορές μέσα στην Αγία Γραφή»
108

 αναφέρει έναν 

ισχυρισμό   ότι κάτω από το έδαφος υπάρχει «υπόγεια υδάτινη ζώνη» με τεράστιες 

ποσότητες νερού. Η επιβεβαίωση αυτή θα είναι ένα επιπλέον αποδεικτικό στοιχείο 

για τον κατακλυσμό. Τέλος, κάποιες έρευνες έχουν ενδείξεις ότι τα πρώτα φίδια είχαν 

μικρά άκρα με αστραγάλους και δάχτυλα. Αυτό ίσως υπονοεί και η Γραφή στο χωρίο 

Γεν. 3: 14. 

Σχετικά τώρα με την ιστορική αξία της Βίβλου είναι καλό να ειπωθεί ότι οι 

σύγχρονες αρχαιολογικές έρευνες επιβεβαιώνουν την ιστορική της αξία. Ενδεικτικά, 

η Αγία Γραφή κάνει λόγο για τον Σαργών (Ησ. 20: 1) που μέχρι τότε ήταν γνωστός 

μόνο από τη Γραφή και για το τι έκανε, όπως για παράδειγμα την πολιορκία της 

Σαμάρειας (Β’ Βασιλ. 17: 6), κάτι που επιβεβαιώνεται και από την επιγραφή που 

βρέθηκε. Για τον Βαλτάσαρ πολλοί υποστήριζαν ότι δεν υπήρχε, προσπαθώντας να 

αναιρέσουν την Παλαιά Διαθήκη που ανέφερε ότι ήταν βασιλιάς (Δαν. 5: 1-31). 

Κάποια συγγράμματα που βρέθηκαν μετ’ έπειτα τον παρουσιάζουν ως γιο και 

συγκυβερνήτη του βασιλιά Ναβονίδη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τη Γραφή που 

επισημαίνει ότι ο Βαλτάσαρ έκανε τρίτο κυβερνήτη τον Δανιήλ (Δαν. 5: 16, 29)   
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προφανώς αυτός ήταν ο δεύτερος και ο πρώτος ήταν ο πατέρας του (Ζωή – Πώς 

Βρέθηκε εδώ; Από εξέλιξη ή από Δημιουργία, 1985: 208-211).  

Για τον Πιλάτο η κύρια πηγή πληροφόρησης είναι  η Καινή Διαθήκη. Κάποιοι 

θεωρούσαν ότι δεν υπήρχε καν. Ωστόσο, βρέθηκε μια επιγραφή στην οποία είναι 

γραμμένη η λατινική φράση «Στο λαό της Καισάρειας ο Τιβέριος Πόντιος Πιλάτος 

Έπαρχος της Ιουδαίας». Στο ναό Καρνάκ της Αιγύπτου βρέθηκε η αφήγηση της 

επίθεσης του Φαραώ Σισάκ στον Ιούδα, το οποίο αναφέρει και η Παλαιά Διαθήκη (Α’ 

Βασ. 14: 25-26). Η Μωαβιτική Λίθος μας πληροφορεί για την εξέγερση που έκανε 

στον Ισραήλ ο Βασιλιάς Μησά, κάτι που αναφέρει και η Βίβλος (Β’ Βασ. 3: 4-27). 

Επίσης, υπάρχουν αγάλματα των Ρωμαίων Καισάρων (Αύγουστος, Τιβέριος, 

Κλαύδιος), οι οποίοι αναγράφονται στην Καινή Διαθήκη (Λουκ. 2: 1, 3: 1, Πραξ. 11: 

28, 18: 2). Ένα ασημένιο δηνάριο απεικονίζει τον Τιβέριο Καίσαρα, κάτι που 

επιβεβαιώνει και η Καινή Διαθήκη (Ματθ. 22: 19-21). Τέλος, «οι βασιλιάδες του 

Ιούδα και του Ισραήλ όπως ο Εζεκίας, ο Μανασσής, ο Αμρί, ο Αχαάβ, ο Φεκά, ο 

Μεναήμ και ο Ωσηέ εμφανίζονται σε μνημεία Ασσύριων κυβερνητών με σφηνοειδή 

γραφή» (Ζωή – Πώς Βρέθηκε εδώ; Από εξέλιξη ή από Δημιουργία, 1985: 211-213). 

Η Αγία Γραφή προφητεύει την πολιορκία της Τύρου (Ιεζ. 26: 3-5, 7), την 

«πτώση» της στο νερό (Ζαχ. 9: 4), κάτι που έγινε, αφού ο Μέγας Αλέξανδρος 

κατασκεύασε οδογέφυρα από τα ερείπια της πόλης για να ενώσει το νησί με τη 

στεριά. Οι προφήτες προείπαν και την πτώση της Βαβυλώνας και της ξηρασίας του 

Ευφράτη (Ιερ. 50: 38, Ιερ. 51: 11, 30, Ησ. 13: 17-19, 44: 27, 45: 1), τα οποία 

επιβεβαιώνονται και από τους ιστορικούς (π.χ. Ηρόδοτος). Μία από τις μεγαλύτερες 

προφητείες που φαίνονται ακόμη και σήμερα είναι ότι η Βαβυλώνα δεν θα 

ξανακατοικηθεί ποτέ και όντως τόσους αιώνες μετά παραμένει ακατοίκητη (Ησ. 13: 

20-22, Ιερ. 51: 37, 41-43) (Ζωή – Πώς Βρέθηκε εδώ; Από εξέλιξη ή από Δημιουργία, 

1985: 216-219). Ο Δομουχτσής (2014) συνοψίζει ότι «οι πόλεις και τα διοικητικά, 

κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά στοιχεία» της Αγίας Γραφής είναι πραγματικά. 

Γενικότερα, η Αρχαιολογία έχει επιβεβαιώσει όλα αυτά που αναφέρει η Αγία Γραφή. 

Γνωστές προφητείες είναι αυτές που αφορούν τον Μεσσία (οι οποίες είναι 

πολλές), την καταστροφή της Ιερουσαλήμ (Λουκ. 19: 43-44, Λουκ. 21: 20, 21) και 

αυτές που γίνονται σήμερα, όπως πόλεμοι, έλλειψη τροφίμων, σεισμοί, αρρώστιες, 

εγκληματικότητα, φόβος, αλλαγή τρόπου συμπεριφοράς. Βέβαια, αυτά πάντα 

γίνονταν, αλλά αυτό που αποδεικνύει την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής είναι ότι αυτά 

γίνονται σε παγκόσμια κλίμακα, χειροτερεύουν όλο και πιο πολύ και ο τρόπος 
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συμπεριφοράς έχει αλλάξει όλο και πιο πολύ (Β’ Τιμ. 3: 1-5) (Ζωή – Πώς Βρέθηκε 

εδώ; Από εξέλιξη ή από Δημιουργία, 1985: 221-227).  

Επιπλέον, μία εξίσου προφητική εικόνα είναι η αναφορά της Αγίας Γραφής 

για τα αεροπλάνα. Φυσικά, ο συγγραφέας χρησιμοποιεί έννοιες και εικόνες της 

εποχής του. Επομένως, περιγράφει κάτι μελλοντικό με τα δεδομένα της δικής του 

εποχής. Αναλυτικότερα, στην Αποκάλυψη 9: 3- 10 κάνει λόγο για ακρίδες των 

οποίων η περιγραφή ταιριάζει με αυτή των αεροπλάνων. Αναφέρει ότι ήταν έτοιμα 

για πόλεμο, είχαν σιδερένιους θώρακες, είχαν πρόσωπο ανθρώπου (αυτό δηλώνει ότι 

τα χειρίζεται ο άνθρωπος), έκαναν πολύ θόρυβο κτλ. Αυτή η περιγραφή ταιριάζει με 

τα αεροπλάνα της σημερινής εποχής και πολύ πιθανόν να αναφέρεται σε αυτά 

(Βασιλόπουλος, 1986: 71-75). 

Μία ακόμα προφητεία που πρέπει να ειπωθεί είναι αυτή του Δανιήλ η οποία 

έκανε λόγο για τις παγκόσμιες δυνάμεις που θα περνούσαν από αυτόν τον κόσμο 

(Βαβυλώνιοι, Μήδοι και Πέρσες, Έλληνες, Ρωμαίοι) (Καλπούζος, χωρίς ημερομηνία: 

113). Το βιβλίο Δώστε Προσοχή στην Προφητεία του Δανιήλ (σελ. 56) συμφωνεί και 

προσθέτει ως τελευταία παγκόσμια δύναμη την Αγγλία και την Αμερική.    

Ο Χριστός σύμφωνα με την Αγία Γραφή θα είναι σημείο αντιλεγόμενο (Λουκ. 

2: 34-35), κάτι που συμβαίνει μέχρι και σήμερα, δηλαδή υπάρχει διχογνωμία για το 

πρόσωπό του. Για παράδειγμα, πολλοί αμφισβητούν την ιστορική ύπαρξή του, τον 

σκοπό του, τα έργα του, τη θεότητά του κτλ. Στο ερώτημα του ίδιου του Ιησού «τίνα 

με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι» (Μαρκ. 8: 27) δίνονται διαφορετικές απόψεις 

(Δρίτσας, Μόσχος & Παπαλεξανδρόπουλος, 2011: 55, 59, 67). Ακόμα και ανάμεσα 

στα Χριστιανικά δόγματα, όπως θα φανεί παρακάτω, υπάρχουν διαφορές, αφού άλλοι 

τον θεωρούν Θεό, άλλοι ως άνθρωπο και άλλοι ως τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Ο 

Χριστός πιστεύεται (όχι από τον Χριστιανισμό) ότι ανήκε στην αίρεση των Εσσαίων. 

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν ισχύει, εφόσον οι Εσσαίοι δεν είχαν αγάπη για τους εχθρούς 

τους, τηρούσαν αυστηρώς τον Νόμο με την κάθε λεπτομέρειά του, τηρούσαν  το 

Σάββατο, «δεν δέχονταν γυναίκες στις τάξεις τους», δεν έτρωγαν κρέας, δεν έπιναν 

κρασί, δεν συναναστρέφονταν «μιαρούς» κτλ.Ο Χριστός δεν ασπάστηκε τίποτα από 

αυτά και άρα, δεν ανήκε στους Εσσαίους  

Η Αγία Γραφή πέρα από το ότι είναι επιστημονικά και ιστορικά ακριβής, είναι 

και γεωγραφικά και γεωλογικά ακριβής, αφού περιγράφει με πολλή λεπτομέρεια τα 

μέρη στα οποία διαδραματίζονταν τα γεγονότα τα οποία περιγράφει που ισχύουν 

μέχρι και σήμερα. Επίσης, αναφέρει με ακρίβεια πηγές, πηγάδια και ρυάκια. Μεγάλη 
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ακρίβεια υπάρχει και στην περιγραφή της Αιγύπτου και γενικότερα στην απόδοση 

ονομάτων και τοποθεσιών. Τέλος, η θεοπνευστία αποδεικνύεται και από το ότι έχει 

μεγάλη πρακτικότητα και δίνει συμβουλές για καθημερινά ζητήματα της ζωής μας 

(π.χ. επαγγελματικές συναλλαγές, σχέσεις με την οικογένεια, με τους κυβερνήτες κτλ) 

(Όλη η Γραφή είναι Θεόπνευστη και Ωφέλιμη, 1990: 339-340). 

Στο σημείο αυτό να προσθέσω και μία προσωπική εκτίμηση: η Αγία Γραφή 

κάνει λόγο για αυτούς που καταστρέφουν τη Γη (Αποκ. 11: 18). Αυτό είναι κάτι που 

επιβεβαιώνεται τους τελευταίους αιώνες δεδομένου ότι τώρα τελευταία οι άνθρωποι 

έχουν αναπτύξει ισχυρά όπλα, αεροπλάνα που μπορούν να καταστρέψουν τη γη μέσα 

σε λίγη ώρα. Επίσης, υπάρχουν και εργοστάσια που μολύνουν την ατμόσφαιρα. Τα 

παλαιότερα χρόνια οι άνθρωποι δεν είχαν τα μέσα για να καταστρέψουν τον κόσμο 

στον οποίο ζούμε. Πώς θα μπορούσαν να καταστρέψουν έναν ολόκληρο πλανήτη  

χωρίς τα κατάλληλα μέσα; Αυτό δείχνει ότι η Γραφή αναφέρεται σε προχωρημένη 

εποχή από αυτήν που ανήκει.  

Με τις παραπάνω πληροφορίες συμφωνούν όλα τα Χριστιανικά δόγματα. 

Σχετικά με την αξιοπιστία της Αγίας Γραφής δες και σχόλια στο επιχείρημα του 

Κυρίου – Ψεύτη – Τρελού. 

Ο ιερός Αυγουστίνος αναφέρει τρία επιχειρήματα που αποδεικνύουν την 

ύπαρξη του Θεού. Ο Ρενέ Ντεκάρτ κάνει και αυτός λόγο για τρία επιχειρήματα. Ο 

Πασκάλ με το λεγόμενο «στοίχημα» τονίζει ότι είναι προτιμότερο να πιστεύεις από 

το να μένεις άπιστος. Τέλος, και οι Στωικοί κάνουν λόγο για τρία επιχειρήματα (η 

ανάλυση των επιχειρημάτων βρίσκονται στην αντίστοιχη ενότητα με τους 

φιλοσόφους). 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 

Στο πέρασμα των αιώνων, πέρα από τα επιχειρήματα που αποδεικνύουν την 

ύπαρξη του Θεού, έχουν διατυπωθεί και επιχειρήματα που έχουν ως σκοπό να 

αποδείξουν την ανυπαρξία του Θεού.   

  Ένα από τα επιχειρήματα που έχουν διατυπωθεί είναι η ύπαρξη του κακού 

στον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, έχει διατυπωθεί το ερώτημα για το πως είναι 

δυνατόν ένας πανάγαθος Θεός να μην εμποδίζει το κακό που υπάρχει στον κόσμο 
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(Πελεγρίνης, 2013: 291). Επιπροσθέτως, εφόσον υπάρχει το κακό, αυτό σημαίνει ότι 

ο Θεός δεν έχει κάποιες από τις θείες ιδιότητες π.χ. δεν είναι πάνσοφος, 

παντοδύναμος και πανάγαθος, γιατί αν ήταν τότε δεν θα υπήρχε το κακό. Εφόσον 

λοιπόν, ο Θεός στερείται τέτοιων ιδιοτήτων, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν 

είναι Θεός και άρα δεν υπάρχει (Τριαντάρη, 2005: 1281). 

Στο σημείο αυτό είναι καλό να ειπωθεί συνοπτικά η άποψη του Επίκουρου 

(πιο αναλυτικά δες την ενότητα με τον Επίκουρο): αν ο Θεός δε μπορεί να εξαλείψει 

το κακό, σημαίνει ότι είναι αδύναμος και άρα δεν είναι Θεός. Από την άλλη, αν δε 

θέλει να το κάνει, είναι μικρόψυχος, κάτι που δεν ταιριάζει σε έναν Θεό. 

 

 

Κριτική του επιχειρήματος 

1. Στο συγκεκριμένο επιχείρημα αντιπαρατέθηκε ο όρος Θεοδικία που είναι η πίστη 

στη θεία δίκη, στην πίστη ότι ο Θεός μπορεί να επιβάλει την δικαιοσύνη. Για την 

ύπαρξη του κακού υπάρχουν δύο ερμηνείες που προσπαθούν να δώσουν μια 

απάντηση. Μία τέτοια ερμηνεία είναι η αρχή της τελειότητας, σύμφωνα με την 

οποία ο Θεός έφτιαξε τον τέλειο κόσμο. Επομένως, αφού είναι τέλειος, δεν 

μπορεί να μην περιλαμβάνει το κακό, γιατί τότε θα ήταν ελλιπής. Μία άλλη 

ερμηνεία είναι αυτή της ελευθερίας της βούλησης, με βάσει την οποία οι 

άνθρωποι δεν λειτουργούν με μηχανικό τρόπο, αλλά ελεύθερα. Η ελευθερία του 

ανθρώπου δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί αν ο Θεός παρέμβαινε διαρκώς. 

Σχετικά τώρα με το φυσικό κακό π.χ. φυσικές καταστροφές, που δεν σχετίζονται 

με την ελευθερία βούλησης του ανθρώπου και δεν είναι ο άνθρωπος υπεύθυνος 

για αυτές, αξίζει να σημειωθεί ότι ακόμη και αυτές βοηθούν στην καλλιέργεια 

αρετών, όπως το θάρρος, η αλληλεγγύη κ.α. (Πελεγρίνης, 2013: 288). 

2. Στην ερώτηση γιατί ο Θεός δεν παρακάμπτει το κακό ανώδυνα, η απάντηση είναι 

ότι ο άνθρωπος με την ύπαρξη του κακού έχει την ευκαιρία να καλλιεργήσει 

αρετές, που αλλιώς δε θα μπορούσε να το κάνει (Πελεγρίνης, 2013: 288). 

  

Ένα άλλο επιχείρημα αποτελεί η «έλλειψη σαφών ενδείξεων και η συντομία 

της ανθρώπινης ζωής» που υποστήριξε ο Πρωταγόρας (δες ενότητα με τον 

Πρωταγόρα) (Σπανός, 1986: 140). 
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Κάποια άλλα επιχειρήματα που προσπαθούν να αποδείξουν την ανυπαρξία 

του Θεού, όπως αναφέρονται στο άρθρο
109

, είναι τα εξής: 

1. «Η ύπαρξη του κακού και του πόνου στον κόσμο είναι απόδειξη της ανυπαρξίας 

ενός παντοδύναμου και πανάγαθου Θεού, όπως σημειώθηκε και παραπάνω». 

Όμως, ο Θεός μπορεί να σκέφτεται τελείως διαφορετικά από τους ανθρώπους. 

Αφού διαφέρουν γενικότερα, διαφέρουν και στον τρόπο σκέψης. 

2. «Ένας υπαρκτός Θεός θα παρείχε επαρκείς αποδείξεις για την ύπαρξή του σε 

όλους τους ανθρώπους, ώστε να σωθούν». Η ίδια κριτική ισχύει και σε αυτή την 

περίπτωση. Επίσης, ο ισχυρισμός ότι υπάρχει έλλειψη αποδείξεων δεν ισχύει.  

3. «Το επιχείρημα της οικονομίας: Εφόσον οι επιστημονικές (ψυχολογικές) 

θεωρίες εξηγούν την ανάπτυξη του θρησκευτικού συναισθήματος στον άνθρωπο 

χωρίς να προσφεύγουν στην ύπαρξη του Θεού, δεν υπάρχει ανάγκη να 

πιστέψουμε σε μια ιδέα, την οποία μπορούμε να παραβλέψουμε». Το επιχείρημα 

αυτό βασίζεται σε αυτό που θέλει να αποδείξει, δηλαδή στην ανυπαρξία του 

Θεού. Η θεωρία ότι το θρησκευτικό συναίσθημα βασίζεται στην επικοινωνία 

μεταξύ Θεού και ανθρώπων είναι πιο λογική και απλή από αυτή που ισχυρίζεται 

ότι αυτή δημιουργήθηκε από το τίποτα. 

4. «Το επιχείρημα των αντιφατικών αποκαλύψεων: Εφόσον υπάρχουν πολλές 

θρησκείες στον κόσμο, η αποδοχή μίας από αυτές κρίνεται ως λανθασμένη από 

τους πιστούς των άλλων θρησκειών, κρινόμενη από τις δικές τους πηγές. 

Επομένως, η πίστη στον Θεό μίας θρησκείας καθίσταται εξαιρετικά επισφαλής». 

Όμως, αξίζει να τονιστεί ότι δεν είναι έγκυρες όλες οι πηγές των θρησκειών. 

Εξάλλου, αποτελεί σφάλμα ένας άθεος να χρησιμοποιεί τις πηγές μιας θρησκείας 

(που ήδη απορρίπτει) για να αποδείξει ότι κάποια άλλη θρησκεία είναι 

αναξιόπιστη. Με την ίδια λογική, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η Βίβλος 

για να ανατρέψει τις αθεϊστικές θεωρίες. 

5. «Ένας παντοδύναμος και μακάριος Θεός δεν έχει ανάγκη από τίποτε, άρα δε θα 

είχε λόγο να δημιουργήσει το σύμπαν. Εφόσον το σύμπαν υπάρχει, αυτό 
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σημαίνει ότι δεν υπάρχει παντοδύναμος και μακάριος Θεός». Ωστόσο, το ότι ο 

Θεός δεν έχει ανάγκη από κάτι, δεν σημαίνει ότι ο κόσμος δεν πρέπει να υπάρχει. 

Άλλωστε, δεν δημιουργήθηκε ο κόσμος επειδή ο Θεός είχε κάποια ανάγκη. 

6. «Εφόσον όλες οι αρχαίες θεϊστικές θεωρήσεις έχουν αποδειχθεί πλανερές, 

πιθανότατα και οι σύγχρονες στηρίζονται στην πλάνη». Το συγκεκριμένο 

επιχείρημα δεν έχει αποδεικτική ισχύ, επειδή στηρίζεται στην πιθανότητα. 

 

Τα τεκμήρια του αθεϊσμού δεν μπορεί να είναι η επιστήμη, δεδομένου ότι 

πρώτον, αυτή δεν ερευνά και δεν μπορεί άλλωστε να ερευνήσει κάτι το 

υπερχωροχρονικό και δεύτερον, ότι ο Θεός ανήκει στην σφαίρα του χωροχρονικού. 

Επομένως, το ότι «δεν πιστεύω στο Θεό, επειδή δεν υπάρχουν επιστημονικές 

αποδείξεις είναι άτοπο». Επίσης, δεν μπορεί να είναι η εμπειρία, επειδή κάποιος δεν 

ζούσε από παλιά και σε όλες τις περιοχές του πλανήτη για να διαπιστώσει την ύπαρξη 

ή την εμφάνιση του υπερφυσικού κάποια δεδομένη στιγμή. Τέλος, δεν υπάρχει και 

κάποια μαρτυρία για να αποδείξει κάποιος την ανυπαρξία του Θεού. Αντιθέτως, αυτοί 

που πιστεύουν σε κάποιον Θεό, έχουν και  μαρτυρίες και εμπειρίες από όλες τις 

περιοχές και όλες τις χρονικές περιόδους. 

Πέρα από αυτούς τους συλλογισμούς, το άρθρο «Απαντήσεις σε επιχειρήματα 

περί ανυπαρξίας του Θεού», προσθέτει και άλλους επιπρόσθετους
110

: 

7) Η ύπαρξη του Θεού δεν συνάδει με τη λογική. Όμως, προκύπτουν δύο 

ερωτήματα: «Πώς γίνεται το σύμπαν, οι πλανήτες και ο ήλιος, η γη και τα 

πλάσματά της μαζί με τον άνθρωπο, να φτιάχτηκαν από κάτι μη νοήμον, όπως 

ένα σωματίδιο και εντελώς τυχαία να δουλεύουν όλα τόσο άψογα τόσες χιλιάδες 

χρόνια; Δεύτερον, έστω ότι όλα απέκτησαν μορφή από ένα σωματίδιο. Αυτό πάλι 

από που προήλθε»; 

8) Η ύπαρξη του Χριστού είναι πλασματική και αποτελεί συνομωσία των 

ιστορικών. Κάτι τέτοιο όμως δε συμβαίνει (για λεπτομερή ανάλυση δες την 

κριτική του επιχειρήματος του Κυρίου/Ψεύτη/Τρελού). 

9) Όλα αυτά περί Θεού αποτελούν «επιχείρηση» των θρησκευτικών αρχών για 

να αποκομίζουν κέρδη σε βάρος των ανθρώπων. Αυτό δεν είναι επιχείρημα, 

απλώς δικαιολογία για να μην πιστέψει κάποιος. Αυτό το επιχείρημα θα 
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μπορούσε να εφαρμοστεί και στην περίπτωση των γιατρών (π.χ. το γεγονός ότι 

κάποιοι παίρνουν φακελάκια, δεν σημαίνει ότι δεν θα πάμε στο νοσοκομείο), 

καθώς και άλλων κλάδων. Το ότι κάποιοι είναι ανάξιοι και έχουν περιπέσει σε 

σφάλματα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός. 

10) Ο Θεός δεν βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Αυτό το επιχείρημα 

είναι ίδιο με την ύπαρξη του κακού και της αδικίας. Εφόσον υπάρχουν αυτά, δεν 

υπάρχει Θεός. Για το κακό που μας συμβαίνει μπορεί να ευθυνόμαστε εμείς. 

Όταν έχουμε όλα τα υλικά αγαθά, απομακρυνόμαστε από τον Θεό και δεν μας 

απομακρύνει Εκείνος. Δεν εμπλέκεται, γιατί εμείς το θελήσαμε. Σέβεται την 

ελευθερία της βούλησης. Αν ζητήσουμε κάτι και ωφελεί την ψυχή μας, ο Θεός 

θα το δώσει την κατάλληλη στιγμή. Συμπερασματικά, να σκεφτόμαστε αν εμείς 

είμαστε υπεύθυνοι για το κακό που μας συμβαίνει, να σκεφτόμαστε αν αυτό που 

πάθαμε συνέβη για να συνετιστούμε και να αξιολογούμε αν κάτι που ζητάμε το 

χρειαζόμαστε πραγματικά. 

11) Και στους πιστούς συμβαίνουν δυσάρεστα γεγονότα. Για τους φαινομενικά 

πιστούς, οι δυσκολίες συμβάλλουν στο συνετισμό τους. Οι πραγματικά πιστοί με 

τις δυσκολίες μπορούν «να δικαιολογήσουν πιο έμπρακτα και μέχρι τέλους την 

πίστη τους» στον Θεό και να δείξουν ότι μένουν ανεπηρέαστοι στις όποιες 

δυσκολίες. Παράδειγμα οι αθλητές: δυσκολεύονται και προπονούνται συνεχώς, 

αλλά το αποτέλεσμα είναι ευχάριστο. Οι δυσκολίες είναι αυτές που βελτιώνουν 

τον άνθρωπο και όχι οι ανέσεις. 

12) Οι Χριστιανοί έχουν κάνει εγκλήματα. Το ότι κάποιοι είναι ανάξιοι δεν 

σημαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός. Οι αληθινοί Χριστιανοί δεν ενεργούν σε βάρος 

των άλλων. Για τα εγκλήματα του Χριστιανισμού (Σταυροφορίες, Ιερά Εξέταση 

κτλ.) δεν φταίει όλη η Χριστιανοσύνη, αλλά συγκεκριμένες ομάδες του. 

13) Υπάρχουν πολλές μορφές Χριστιανισμού και όχι μία συγκεκριμένη. Το ότι 

υπάρχουν πολλές εκδοχές λόγω διαφωνιών και σχισμάτων, δεν φταίει ο Θεός και 

φυσικά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός. Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο, μία 

είναι η γνήσια μορφή του Χριστιανισμού, η Ορθοδοξία, αφού αυτή είναι που έχει 

ιστορική συνέχεια. 

14) Οι προφητείες δεν εκπληρώνονται. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που βγάζουν 

διάφορες ημερομηνίες και προφητείες. Η Χριστιανική θρησκεία (τουλάχιστον η 

Ορθοδοξία) δεν χρησιμοποιεί ημερομηνίες, αλλά προφητεύει γεγονότα, τα οποία 

και γίνονται (δες ενότητα με το επιχείρημα του Κυρίου/Ψεύτη/Τρελού που 
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αναφέρεται στην εκπλήρωση των προφητειών της Παλαιάς Διαθήκης στο 

πρόσωπο του Χριστού). 

15)  Οι θρησκείες κάνουν δέσμιους τους ανθρώπους στους φόβους τους. Αυτό το 

επιχείρημα ισχυρίζεται ότι η θρησκεία δεν αφήνει ελεύθερους τους ανθρώπους 

να ζήσουν και πρέπει να είναι υπερβολικά συγκρατημένοι για το οτιδήποτε. 

Ωστόσο, η ελευθερία δίχως όρια οδηγεί στην άσωτη ζωή και στην έλλειψη 

στόχων. Η θρησκεία από μόνη της δεν μας περιορίζει, αφού εμείς οι ίδιοι την 

επιλέγουμε   δεν αναγκαζόμαστε να την ακολουθήσουμε. Σχετικά με τον φόβο, οι 

αληθινοί πιστοί δεν έχουν φόβο, αλλά σύμμαχο  τον Θεό, ο οποίος είναι αγάπη. 

16) Ο Θεός μιλάει για ταπείνωση, αλλά θέλει να κάνουμε το θέλημά Του. Ο Θεός 

ξέρει πολύ καλά τι χρειάζονται τα πλάσματά Του. Αυτό που πραγματικά θέλει 

είναι να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Θέλει να τον υπακούμε, όχι από εγωισμό, 

αλλά για να μην οδηγηθούμε σε λάθος δρόμο. Άλλωστε, δείγμα εγωισμού θα 

αποτελούσε η επέμβαση στη ζωή μας χωρίς την άδειά μας. 

17) Αν ο Θεός ήταν πάνσοφος, οι άνθρωποι θα ήταν τέλειοι. Επομένως, αφού οι 

άνθρωποι είναι ατελείς, σημαίνει ότι ο Αυτός δεν υπάρχει. Ο Θεός μπορεί να 

είναι πάνσοφος και παντογνώστης, αλλά και ο άνθρωπος είναι πραγματικά 

ελεύθερος, άρα μπορεί να κάνει είτε το καλό είτε το κακό. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ 

ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ 
 

 Αυτό είναι το τελευταίο μέρος της παρούσας εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, για 

την αντικειμενική και αμερόληπτη έρευνα πάνω στο θέμα της ύπαρξης του Θεού στα 

διάφορα χριστιανικά δόγματα, θεωρήθηκε αναγκαίο να υλοποιηθούν συνεντεύξεις  

στους ίδιους τους ιερείς – πρεσβυτέρους – ποιμένες. Έτσι, λοιπόν επιτυγχάνεται η 

αντικειμενικότητα της έρευνας. Σε κάθε συνέντευξη αναφέρεται το ονοματεπώνυμο 

του εκπροσώπου της Εκκλησίας, η ιδιότητα του και η Εκκλησία του εν λόγω 

δόγματος. Να σημειωθεί ότι μόνο σε ένα δόγμα, αυτό των  Μαρτύρων του Ιεχωβά, 

δεν δόθηκε συνέντευξη, καθώς κάτι τέτοιο είναι απαγορευμένο. Γι’ αυτό το λόγο, ο 
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ίδιος ο πρεσβύτερος της εκκλησίας μου έδωσε γραπτώς αυτό που θα μου έλεγε 

προφορικώς.  

 Τα δόγματα στα οποία έγινε έρευνα είναι τα εξής: Ορθοδοξία, 

Ρωμαιοκαθολικισμός, Προτεσταντισμός (Ευαγγελικοί και Πεντηκοστιανοί) και η 

Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά.  

 

1. Συνέντευξη από εκπρόσωπο της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

 

Καλησπέρα πάτερ, πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη θα ήθελα να μου πείτε λίγο 

το ονοματεπώνυμό σας, την ιδιότητα και σε ποια Εκκλησία βρισκόμαστε. 

Βρισκόμαστε στον ιερό ναό Αγίου Στεφάνου, στον Ορθόδοξο ναό και ονομάζομαι Α. 

Κ. και είμαι πρωτοπρεσβύτερος εδώ στον ναό αυτόν. 

Ωραία, ξεκινάμε τη συνέντευξη; Η πρώτη ερώτηση είναι ποια είναι η ετυμολογία 

της λέξης Θεός. 

Η ακριβής προέλευση της λέξης Θεός δεν είναι σήμερα γνωστή. Και καθώς η έρευνα 

σχετικά με την ακριβή προέλευσή της ακόμα συνεχίζεται, αφού φιλόλογοι, φιλόλογοι, 

γλωσσολόγοι δεν έχουν καταλήξει σε κάποιο σαφή συμπέρασμα. Μία πιθανή λέξη 

προέλευσης της λέξεως Θεός παράγεται από το ρήμα θεώμαι που αποδίδεται σήμερα 

στην έννοια βλέπω τα πάντα και κατά συνέπεια ως Θεός ορίζεται αυτός που επιβλέπει 

τα πάντα. Κατά άλλους προέρχεται από το ρήμα τίθημι που σημαίνει τοποθετώ και 

άρα θέλει να δηλώσει το δημιουργό. Άλλοι υποστηρίζουν πως πιθανή ρίζα του μπορεί 

να είναι το ρήμα θέω ή θείω, που σημαίνει τον πανταχού παρόντα. Η πλειοψηφία των 

γλωσσολόγων θεωρεί πως σήμερα η λέξη προέρχεται από την ινδοευρωπαϊκή 

ομογλωσσία και έχει σχέση προς την σανσκριτική λεξη Deva ή diaos προς το 

λατινικό deus, ακόμα και το ελληνικό Δευς ή Ζευς, οπότε κατά αυτή τη διασύνδεση, 

η έννοια του Θεού σχετίζεται με την έννοια του φωτός. Στην αρχαιότητα, στη 

Βοιωτική διάλεκτο η λέξη απαντάται ως Θιός ή Σχιός, στη Λακωνική Σιός και στη 

Δωρική Θευς. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα και στην Καινή Διαθήκη ως Θεός. 

Ο Πλάτωνας υποστηρίζει ότι η λέξη Θεός παράγεται από το ρήμα θέειν που σημαίνει 

τρέχειν που κυριολεκτείται για κάθε κυκλοτερές πράγμα που φαίνεται ότι περιτρέχει 

και επανέρχεται εις εαυτόν. Θωός, ταχύς, δηλώνει ενέργεια, διότι οι πρώτοι θεοί για 

τους αρχαίους ανθρώπους ήτανε, όπως γνωρίζουμε, ο ήλιος και η σελήνη και τα 

λοιπά ουράνια σώματα που διέτρεχαν το διάστημα. 
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Ποιές είναι οι ενδείξεις για την ύπαρξη του Θεού; 

 Οι ενδειξεις για την ύπαρξη του Θεού, μέσα από τη βιβλιογραφία που συναντάται 

είναι ότι αν ανατρέξουμε σε όλους τους λαούς, σε όλους τους πολιτισμούς θα δούμε 

ότι πάντοτε έχουν το ιερό. Δε θα δεις πουθενά, λέει, να υπάρχει κάποια πολιτεία 

οργανωμένη ή και ανοργάνωτη πολλές φορές σε άγριες καταστάσεις που να μην 

έχουν κάποιο ιερό που να απευθύνεται σε κάποιο Θεό. 

Έχουν όλα τα δόγματα την ίδια άποψη για το Θεό, θρησκείες; 

Όλες οι θρησκείες δεν έχουνε την ίδια άποψη για το Θεό, όπως και όλα τα δόγματα 

δεν πιστεύουν στον ίδιο Θεό. Το θέμα είναι ότι όλες οι θρησκείες και ολοι οι λαοί 

είπαμε έχουν κάποιο Θεό. Όμως, κάποιοι έχουν ένα Θεό τιμωρό, άλλοι ένα Θεό ο 

οποίος πρέπει να εξευμενιστεί με κάποιες ανθρωποθυσίες ενδεχομένως ή ένας Θεός ο 

οποίος θα τιμωρήσει αυτόν, ο οποίος δεν έπραξε αυτό το οποίο ήθελε ο Θεός. Εμείς 

ως Χριστιανοί πιστεύουμε στον αποκεκαλυμμένο Θεό, ένα Θεό προσωπικό, που είναι 

πρόσωπο, το προς και το όπωπα το αρχαιοελληνικό, προς αυτόν τον οποίο βλέπω και 

μάλιστα έχουμε την αναφορά μας στον Ιησού Χριστό ο οποίος είναι ο Υιός και Λόγος 

του Θεού και είναι αυτός ο οποίος μας φανέρωσε τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο. 

Και άρα εμείς πιστεύουμε σε έναν Θεό προσωπικό, και μάλιστα η διδασκαλία του 

Ιησού Χριστού  επί της γης ήταν μία διδασκαλία αγάπης, μία διδασκαλία ειρήνης, μια 

διδασκαλία καταλλαγής. Αυτός είναι ο δικός μας ο Θεός. Εμπερικλύεται στη λέξη 

αγάπη. 

Ποιός είναι ο σκοπός της θεϊκής δημιουργίας του κόσμου;  

 Στην κοσμολογία αν ανατρέξωμε, αναφέρεται ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε καλά 

λίαν. Ο Θεός δημιουργεί, λέει, εκ του μηδενός τον κόσμο και είναι όπως στην αρχαία 

ελληνική, σημαίνει κόσμημα, στολίδι. Έτσι ακριβώς δημιουργεί τα σύμπαντα. 

Υπάρχει η εξαήμερος δημιουργία που αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως. Κατά 

άλλους βέβαια, αυτή η εξαήμερος δημιουργία αποτελεί τους έξι γεωλογικούς αιώνες, 

όμως για τον Θεό, όπως αναφέρει ο προφητάνακτας Δαυίδ σε ένα ψαλμό του, ότι 

χίλια χρόνια ωσί μία μέρα και μία ημέρα ωσί χίλια χρόνια. Ο Θεός δεν έχει χρόνο. 

Τον χρόνο τον ορίζουμε εμείς τα πεπερασμένα όντα, οι άνθρωποι. Γι΄αυτό λοπόν και 

δε μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τον χρόνο της δημιουργίας. Δημιουργείται 

βέβαια ο κόσμος, πάνω από όλα από αγάπη του Θεού και το τελειότερο και 

επικρατέστερο και η κορωνίδα της δημιουργίας, καλύτερα ας το ονομάσουμε έτσι, η 

κορωνίδα της δημιουργίας είναι ο άνθρωπος, τον οποίο τον δημιουργεί την τελευταία 

ημέρα και μάλιστα εαν ανατρέξουμε στο βιβλίο της Γενέσεως θα δούμε ότι είπε ο 
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Θεός γενηθήτω φως, είπε ο Θεός να διαχωριστεί το στερέωμα από τη θάλασσα, είπε ο 

Θεός να δημιουργήθούν τα πετεινά, τα πτηνά και όλα αυτά τα μέρη της δημιουργίας. 

Στον άνθρωπο έχει ακριβώς την έννοια του ποιήσωμεν, ποιήσωμεν άνθρωπον. Είναι 

κατ’ εικόνα ημετέραν και καθ’ ομοίωσιν. Εκεί λοιπόν βλέπουμε όλη τη σύμπραξη της 

θείας ενέργειας στο να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Δεν τον δημιουργεί μόνο με τον 

λόγο του, αλλά ανθρωπομορφικά και μόνο τον πλάθει ο ίδιος ο Θεός από χώμα και 

μάλιστα ενεφύσησε πνοή ζώσαν, φυσάει μέσα του και πνοή ζωής.    

Γιατί υπάρχει δυστυχία στον κόσμο; Ποιός είναι ο ρόλος του Θεού στο 

συγκεκριμένο ζήτημα; 

Ο Θεός, όπως σας προανέφερα, κύριε Γιώργο, είναι ότι επίπλασε (εννοεί έπλασε – τα 

πλάγια γράμματα δικά μου) τον κόσμο καλά λίαν, τον έπλασε δηλαδή πολύ καλά. 

Όμως, στα πλαίσια της ελευθερίας και το αυτεξούσιο με το οποίο στεφάνωσε τον 

άνθρωπο ο Κύριός μας, ο Θεός μας, του θέτει έναν όρο, μέσα στον Παράδεισο, μέσα 

στον κήπο της Εδέμ   και του λέει ότι μπορείς να τρως από όλα, αυτά τα οποία τα 

έχεις ονοματίσει εσύ, γι΄ αυτό και είναι και ο βασιλέας της κτίσεως ο ίδιος ο 

άνθρωπος. Όμως, σε παρακαλώ από αυτό το δέντρο, από αυτόν τον καρπό να μη 

γευτείς. Διότι αν θα γευτείς από αυτόν τον καρπό, θα πεθάνεις. Υπακούει ο άνθρωπος 

σε αυτή την προσταγή, όμως ο διάβολος έρχεται και στροβιλίζει μέσα στο λογισμό 

της Εύας ότι ξέρετε σας το είπε ο Θεός αυτό, όχι ότι θα πεθάνετε, αλλά θα γίνεται και 

εσείς Θεοί. Και έρχεται λοιπόν αυτό το σαράκι μέσα στον άνθρωπο και σου λέει ότι ο 

Θεός κάτι μας κρύβει, άρα θα γίνουμε και εμείς Θεοί. Και μέσα στα πλαίσια της 

ελευθερίας του αυτεξούσιου καταλύει από τον καρπό αυτό και έτσι έρχεται η 

τιμωρία, που τους είπε ο Θεός ότι… ότι τη στιγμή που θα φάτε, θα πεθάνετε. Το 

δειλινό που συναντάται πάντα ο Θεός μαζί τον άνθρωπο, το κτιστό με το άκτιστο και 

συνομιλούν, κρύβεται ο άνθρωπος. Και στην ερώτηση «πού είσαι Αδάμ;», λέει είμαι 

γυμνός λέει. Και ποιος σου λέει ότι είσαι γυμνός; Είναι ότι έχασε τη θεία χάρη που 

είχε ο Αδάμ. Όχι ότι ήταν γυμνός, κατά φύση ήτανε γυμνός, αλλά δεν εντρέποντο. 

Δεν τους ενδιέφερε αυτή η γύμνωση, αλλά ήταν ότι έχασε πλέον τη θεία χάρη. 

Παρέβη μία εντολή. Και θα μου πείτε η εντολή αυτή, γιατί δεν έβαλε ο Θεός, και 

αφού έκανε καλά τον κόσμο, γιατί να αφήσει και να υπάρχει αυτό το πρόσκομμα 

αυτού του καρπού. Διότι δε μπορεί να δημιουργήσει ο Θεός μόνο ρομποτάκια, να 

κάνει μόνο καλά παιδιά, έτσι; Σου δίνει λέει και το καλό και το κακό και μέσα στα 

πλαίσια της ελευθερίας σου, είσαι εσύ ελεύθερος που μπορείς να διαλέξεις. Η 

δυστυχία λοιπόν, εκεί που είναι η ερώτησή σας, είναι ότι συμπαρασύρει πλέον στη 
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φθορά όλη την κτίση ο άνθρωπος, με την πτώση του συμπαρασύρει όλη την κτίση. 

Και έτσι λοιπόν, όλα τα στοιχεία της φύσεως, από τα ζώα μέχρι τους αστέρες, μέχρι 

τις θάλασσες, μέχρι και αυτή ακόμα η γη η οποία πλέον βλαστάνει, λέει, τριβόλους, 

γίνεται δύσκολη προς την καλλιέργειά της. Αρχίζουν λοιπόν, οι δυστυχίες του 

ανθρώπου. Ο Θεός δεν έπλασε τη δυστυχία, ο άνθρωπος συμπαρασύρει στη φθορά 

και στην πτώση όλη την κτίση. 

Τώρα σχετικά με τον Θεό. Ποιός είναι ο Θεός για την Ορθόδοξη Εκκλησία; Εδώ 

θέλω να μου κάνετε μια απλή αναφορά.     

Ο Θεός λοιπόν για την Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι ο ένας και μοναδικός Τριαδικός 

Θεός, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιον. Τριάδα ομοούσιος και αχώριστος. 

Αυτός είναι ο Θεός της Ορθοδόξου Εκκλησίας. 

Τώρα, πιο ξεχωριστά. Ποιός είναι ο Πατέρας για την Ορθόδοξη Εκκλησία; 

Ο Πατέρας για την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αυτός που δημιουργεί τα πάντα, είναι η 

αιτία της δημιουργίας κι είναι αυτός ο οποίος γεννά τον Υιό και εκπορεύει το Άγιο 

Πνεύμα. 

Ποιός είναι ο Ιησούς Χριστός για την Ορθόδοξη Εκκλησία; 

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μονογενής και πρωτότοκος Υιός και Λόγος του Θεού, ο 

οποίος βρίσκεται… «ο ων εν τοις κόλποις του Πατρός», όπως αναφέρει η Αγία 

Γραφή και βρίσκεται προ της δημιουργίας του κόσμου κι είναι αυτός ο οποίος 

αποστέλλεται για να φέρει εις πέρας τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους. Στα πλαίσια 

της θεϊκής οικονομίας, όπως ονομάζεται στη θεολογία. 

Και όσον αφορά το Άγιο Πνεύμα. Τί θέση έχει για την Ορθόδοξη Εκκλησία; 

Το Άγιο Πνεύμα είναι αυτό το οποίο συγκροτεί την Εκκλησία και συνέχει τα πάντα. 

Είναι αυτό το οποίο συνευδοκεί στην όλη δημιουργία του κόσμου, αλλά και αυτής 

ακόμα της Εκκλησίας. Είναι αυτό το οποίο συγκροτεί την Εκκλησία μέσα σε όλα τα 

μυστήριά της. Επικαλούμαστε πάντοτε το Άγιο Πνεύμα. Και η Εκκλησία είναι η 

ταμιούχος της θείας χάριτος, του Αγίου Πνεύματος. Και τα πάντα τελειοποιούνται και 

τελετουργούνται εν Αγίω Πνεύματι. 

Εφόσον ο Θεός είναι Τριαδικός, πώς εξηγείται… Αφού ο Θεός είναι ένας, πώς 

εξηγείται η Τριαδικότητά του; 

Ο Θεός είναι ένας και έχει τρία πρόσωπα, έτσι; Έχει μία ουσία και τρία πρόσωπα, 

Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Τριάδα ομοούσιος, η μία ουσία που είπαμε και 

αχώριστος. Υπήρξαν διάφορες αιρέσεις τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, όπου δε 

μπορούσαν να κατανοήσουν και τότε οι άνθρωποι πως είναι δυνατόν ο Θεός να 
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γεννά. Άρα, ο Χριστός είναι κτίσμα, είναι κτιστός, δεν είναι άκτιστος. Έτσι, με το 

πεπερασμένο μυαλό του κάθε ανθρώπου, προσπαθούσαν να εξηγήσουν την έννοια 

της Αγίας Τριάδος. Η έννοια της Αγίας Τριάδος, βέβαια, δεν εξηγείται νοησιαρχικά, 

αλλά βιώνεται και κατανοείται μόνο ασκητικολειτουργικά. 

Ποιές είναι οι ιδιότητες/χαρακτηριστικά του Πατέρα; 

Είχαμε προαναφέρει ότι είναι η αιτία της δημιουργίας, το αναφέραμε παραπάνω αυτό. 

Σχετικά με τον Ιησού Χριστό; Ουσιαστικά ό, τι αναφέραμε παραπάνω, έτσι; 

(το επιφώνημα του πάτερ σημαίνει ναι) 

Γιατί είναι ξεχωριστές οι ερωτήσεις. 

Ναι. 

Τα τρία αυτά πρόσωπα έχουν κοινές ιδιότητες/χαρακτηριστικά ή και 

διαφορετικές; 

Είπαμε ότι ο Πατέρας γεννά τον Υιό, ο Υιός είναι αυτός ο οποίος τελετουργεί το 

σχέδιο της θείας οικονομίας και το Πνεύμα το Άγιον είναι το εκπορευτόν, 

εκπορεύεται από τον Πατέρα. Σχετικά με το όνομα του Θεού. Έχει…. 

Ο Υιός δηλαδή είναι γεννητός και το Πνεύμα το Άγιον είναι εκπορευτό. 

Έχει όνομα… 

Ο Θεός είναι αγέννητος, αγέννητος ο Πατήρ, γεννητός ο Υιός, εκπορευτόν το Άγιο 

Πνεύμα. Αυτές είναι οι λειτουργίες των προσώπων. 

Έχει όνομα ο Θεός; Αν ναι, ποιό είναι αυτό; Και τι σημαίνει; 

Λοιπόν… 

Και αναφέρεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος; 

Όσο για το όνομα του Θεού, κύριε Γιώργο, είναι ότι ο Θεός έχει πάρα πολλά 

ονόματα. Απ’ την Παλαιά Διαθήκη ακόμα αν ξεκινήσουμε, έχει τα ονόματα Αδωναΐ ή 

Αδωναϊαί που σημαίνει «ο Κύριος», ο Αββάς, έχει Ελωί, Ελωέ ή Ηλί που ακόυμε και 

το Χριστό πάνω στο σταυρό να φωνάζει «Ηλί Ηλί λαμά σαβαχθανί», Θεέ μου Θεέ 

μου γιατί με εγκαταλείπεις; Έχει επίσης το όνομα Σαβαώθ, το οποίο σημαίνει 

«Κύριος των δυνάμεων» και υπάρχει και το Σαδαΐ, που είναι δυνατός, ικανός. Επίσης, 

συναντάμε και αρκετές φορές τις εκφράσεις αυτές. Υπάρχει ακόμα και η Ελωί, όπως 

σας προανέφερα που συναντάται 4 φορές λέει στους Κριτές 5: 5, Βασιλειών Α’ 1: 11, 

στο κατά Ματθαίον 27: 46, στο κατά Μάρκον 15: 34. Επίσης, το Ία, που η λέξη … 

είναι… η λέξη Θεός εμφανίζεται εμμέσως μέσα στη σύνθεση, στη σύνθετη λέξη 

Αλληλούια, όπου είναι αλληλού συν Ία, που σημαίνει αινείτε τον Θεόν. Το Ία 

δηλαδή σημαίνει πάλι Θεός. Απαντάται αυτό 27 φορές. 23 είναι στην Παλαιά 



168 

` 

Διαθήκη και οι 4 στην Αποκάλυψη. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου στο 19: 1, στο 19: 

3, 19: 4 και 19: 6. Το Σαβαώθ το βρίσκουμε, τη λέξη 67 φορές και δεν εμφανίζεται 

μόνη της εκτός από μία φορά. Το συναντάμε κυρίως στον Ησαΐα 13: 13, αλλά και σε 

συνδυαμό με τη λέξη Κύριος ο Θεός, απαντάται στις παρακάτω μορφές: ο Θεός 

Σαβαώθ, Κύριος ο Θεός, Σαβαώθ Κύριος, Ύψιστος Θεός, Δεσπότης Κύριος Σαβαώθ, 

Βασιλεύς Κύριος Σαβαώθ και λοιπά. Έχει πάρα πολλές αναφορές. Μη σας τα 

αναφέρω τα χωρία όλα. Διότι θα μας κουράσουν όλα αυτά. 

Σχετικά με το τετραγράμματο, το Γιαχβέ… 

Ναι… Το Γιαχβέ συναντάται στην Εβραϊκή… μετάφραση και προσφώνηση του 

Θεού. Γιαχβέ σημαίνει Κύριος. Γιαχβέ σημαίνει Θεός. Αυτό που λέμε εμείς Θεός, οι 

Εβραίοι το ονομάζουν Γιαχβέ. Δεν είναι όμως το όνομα του Θεού. Είναι η λέξη… 

πως λέμε Deus, έτσι; Είναι έκφραση του Θεού. Αποκαλούν τον Θεό έτσι. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία χρησιμοποιεί αυτό το όνομα, ας το χαρακτηρίσω έτσι, 

εφόσον δεν είναι ακριβώς όνομα, στην λατρεία; 

Το όνομα Γιαχβέ; 

Ναι. 

Το όνομα Γιαχβέ; Όχι, εφόσον χρησιμοποιεί τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, δεν 

αναφέρεται πουθενά. Πάντοτε αναφέρεται  ότι «Και είπεν ο Θεός: γενηθήτω φως και 

εγένετο φως», «Και είπεν ο Θεός». Ή στις προφητείες που οι προφήτες θέλουν να 

πιστοποιήσουν αυτό το οποίο λέγουν, λένε «Τάδε λέγει Κύριος» και αναφέρεται η 

προφητεία.  Και το συναντάμε κατά κόρον αυτό. Τάδε λέγει Κύριος. Πουθενά δεν 

αναφέρεται στην έκφραση αυτή, στη λέξη Γιαχβέ. Είναι μόνο στην Εβραϊκή 

διάλεκτο. Κάποιες… Κάποια, αλλά ας μη μιλήσουμε για άλλα δόγματα μου είπατε. 

Ναι, ναι. 

Δε χρειάζεται. 

Το Γιαχβέ σχετίζεται με αυτό που λέμε «ο ων, ο ην και ο ερχόμενος»; 

Ναι, είναι ο «ο ων, ο ην και ο ερχόμενος». Εξάλλου, πολλές φορές έχουμε αναφορές 

του Θεού, όπου αναφέρεται στο ποιος είναι. Και βλέπουμε στην Αποκάλυψη του 

Ιωάννου, που αναφέρεται στον Ιωάννη και λέει είμαι «ο ων, ο ην και ο ερχόμενος». 

Επίσης, έχουμε… Δεν αναφέραμε πως είναι τρία τα πρόσωπα, έτσι;… Δεν 

αναφέραμε πως είναι… Πως είναι ένας Θεός να έχει τρία πρόσωπα. Αυτό γίνεται 

αναφορά μέσα απ’ την Παλαιά Διαθήκη, η τριαδολογία, όπου αναφέρεται πλέον ότι ο 

Θεός… από … στην… Στην Παλαιά Διαθήκη στο βιβλίο της Γενέσεως, έτσι; 

Αναφέρεται ως… στην έκφραση εκεί… που λέει ότι και «ποιήσωμεν», υπάρχει ένας 



169 

` 

πληθυντικός αριθμός, «άνθρωπον κατ’ εικόνα ημετέραν και καθ’ ομοίωσιν». Και 

πολλές φορές συναντάται… πάρα πολλές φορές αυτή η τριαδολογία. Υπάρχει αυτός ο 

πληθυντικός στα βιβλία της Γενέσεως, 1: 26 που λέει σε μετάφραση «Ας φτιάξουμε 

τον άνθρωπο κατ’ εικόνα και ομοίωσή μας» και στο Γενέσεως 17… 11:7, συγνώμη, 

«Ας κατέβουμε και ας τους μπερδέψουμε τις γλώσσες» εκεί στον πύργο της Βαβέλ.  

Επίσης, με την εμφάνιση των τριών ανδρών στον Αβραάμ, στο κεφάλαιο 18, στη 

Γένεση πάλι. Εκεί είναι φανερό ότι ο Αβραάμ αντιμετωπίζει και τους τρεις ως 

ισότιμους. Ήρθε να τους συναντήσει. Είπε και στους τρεις να καθίσουν, να πλυθούν 

και να φάνε. Χαρακτήρισε τον εαυτό του υπηρέτη τους και εκείνοι του απάντησαν 

σαν με ένα στόμα. Και οι τρεις μαζί έφαγαν και όταν σηκώθηκαν κοίταξαν προς τα 

Σόδομμα  και τα Γόμορρα. Επίσης, με τους ανεξήγητους για τους τριαδικούς 

πληθυντικούς στις προφητείες, όπου φαίνεται ότι εντός της θεότητος υπάρχουν 

περισσότερα από ένα πρόσωπα. Στον Οβδιού, ότι εμφανίζονται τουλάχιστον δύο 

Κύριοι, που ο ένας στέλνει στη γη τον άλλο. Παραδείγματος χάρη, στο Ζαχαρία κατά 

τους Εβδομήκοντα, στο Μασαροτικό (εννοεί Μασοριτικό – τα πλάγια γράμματα δικά 

μου) Εβραϊκό κείμενο, στο Ζαχαρία 2: 8-11, Ησαΐα 45: 1-45 (εδώ εννοεί ο πάτερ 45: 

1-25 - τα πλάγια γράμματα δικά μου). Επίσης, η εμφάνιση του περήφημου αγγέλου 

του Θεού, στην Παλαιά Διαθήκη τώρα είναι αυτή η τριαδολογία, έτσι; Που 

συγχρόνως είναι και προσκυνητός και χαρακτηρίζεται επίσης Θεός ή Κύριος. Επίσης, 

άλλη αναφορά έχουμε στην εμφάνιση της Σοφίας του Θεού. Ενός ξεκάθαρα θεϊκού 

όντος που μάλιστα μιλάει δια στόματος των προφητών σε πρώτο πρόσωπο, όπως 

μόνον ο Θεός κάνει. Στα βιβλία, λοιπόν, Παροιμίες, Ιώβ, Σοφία Σολομώντος και 

Σοφία Σειράχ. Η Σοφία, λέει, είναι η παρούσα, όταν ο Θεός έκτιζε τον κόσμο και 

προεφήτευε η αποστολή της στον κόσμο. Η Σοφία, λοιπόν, του Θεού είναι αυτό που 

λέμε «Εν αρχή ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και Θεός ην ο Λόγος. 

Ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν. πάντα δι’ αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο 

ουδέ εν ο γέγονεν. εν αυτώ ζωή ην, και η ζωή ην το φως των ανθρώπων. και το φως 

εν τη σκοτία φαίνει, και η σκοτία ουκ κατέλαβεν». «Ην το φως το αληθινόν, ο 

φωτίζει πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμον. εν τω κόσμω ην, και ο κόσμος 

δι’ αυτού εγένετο, και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω». «Και ο Λόγος σαρξ εγένετο και 

εσκήνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά 

πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». «Θεόν ουδείς εώρακε πώποτε». Κανείς δεν 

είδε ποτέ τον Θεό. «Ο μονογενής Υιός «ο ων εις τον κόλπον του πατρός, εκείνον 

εξηγήσατο». Μας λέει πολύ χαρακτηριστικά, αυτό είναι το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 
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είναι το πρώτο κεφάλαιο του Ιωάννου. Είναι το Ευαγγέλιο το οποίο διαβάζεται την 

ημέρα της Αναστάσεως και το Ευαγγέλιο το οποίο βρίσκεται πάνω στην Αγία 

Τράπεζα ξεκινάει πρώτα από το Ευαγγέλιο του Ιωάννου. Δεν είναι, όπως είναι οι 

Καινές Διαθήκες, που έχουμε στα χέρια μας όλοι που ξεκινάει από τον Ματθαίο, που 

είναι Ματθαίου, Μάρκου, Λουκά, Ιωάννου. Αρχίζει από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 

το οποίο είναι ένα θεολογικότατο Ευαγγέλιο και αναφέρει ακριβώς όλη αυτή την 

τριαδολογία. Αυτά τα συναντάμε τώρα στην Παλαιά Διαθήκη. Έχουμε όμως 

αναφορές της τριαδολογίας του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος… μέσα 

στην Καινή Διαθήκη. Αυτό μέσα στην Καινή Διαθήκη, υπάρχουν αυτές οι 

τριαδολογικές μορφές. Στο Ματθαίο 28: 19, λέγει, όταν αποστέλλει ο Χριστός τους 

μαθητές του, τους λέει «βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού 

και του Αγίου Πνεύματος». Πιστοποιεί, λοιπόν, τρία πρόσωπα στη μία θεότητα. 

Επίσης, στη Β’ προς Κορινθίους στο 13 στίχο, λέει ο Απόστολος Παύλος «Η χάρις 

του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία 

του Αγίου Πνεύματος είη μετά πάντων υμών». Ξέρουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν, 

επειδή οι Χριστιανοί ενώνονταν με τον Τριαδικό Θεό, δεν πίστευαν και λάτρευαν ένα 

μονοπρόσωπο Θεό, με τον οποίο δεν είχαν άμεση επαφή, αλλά απλώς διάβαζαν για 

Αυτόν στην Παλαιά Διαθήκη. Και πολλές άλλες αναφορές έχουμε σ’ αυτό που 

προαναφέραμε μέσα στην τριαδολογία. Στη βάπτιση επίσης που υπάρχει, ο Υιός, ο 

οποίος βαπτίζεται… Είναι ο Ιωάννης ο Πρόδομος, ο οποίος τον δεικνύει και λέει 

«αυτός είναι ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». Αυτός είναι, λέει, που θα σηκώσει, 

λέει, είναι ο αμνός του Θεού, ο οποίος θα σηκώσει, λέει, την αμαρτία του κόσμου. 

Κατά την ώρα της βυθίσεως, της καταδύσεως μάλλον μέσα στα νερά του Ιορδάνου, 

υπάρχει ο Πατέρας, ο οποίος, ακούγεται φωνή που λέει «ούτος ο Υιός μου ο 

αγαπητός εν ω ευδόκησα» και εμφανίζεται, λέει, το Πνεύμα το Άγιον εν είδη 

περιστεράς. Έχουμε πάλι μία άλλη τριαδολογία και μία θεοφάνεια. Και πολλές άλλες 

μορφές μπορούμε να αναφέρουμε, αλλά δεν… 

Και η τελευταία ερώτηση, ποιός είναι ο τρόπος λατρείας του Θεού για την 

Ορθόδοξη Εκκλησία;       

  Ο τρόπος λατρείας του Θεού για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι, όπως σας είπα 

ασκητικολειτουργικός. Οι πρώτοι Χριστιανοί λάτρευαν τον Θεό της αγάπης με τη 

θεία ευχαριστία. Ήταν στην αρχή πάρα πολύ απλή η μορφή λατρείας του Θεού μέσα 

στις κατακόμβες, όπου μαζεύονταν, λέει, εν τη προσευχή, εν τη κλάσει του άρτου και 

ψάλλοντας ωδές πνευματικές. Δηλαδή, μαζεύονταν, προσεύχονταν, διαμοίραζαν το 



171 

` 

σώμα και το αίμα του Κυρίου   είναι τα αρχέτυπα της θείας λειτουργίας αυτά, της 

θείας ευχαριστίας και έψελναν μαζί ωδές πνευματικές. Έψελναν απ’ τους Ψαλμούς 

του Δαυΐβ κάποιους ύμνους. Σιγά σιγά, όμως, είναι πιο οργανωμένη η λατρεία. 

Εμφανίστηκε το Βυζάντιο, δόθηκε η ανεξιθρησκεία, με αποτέλεσμα, ξεκίνησαν οι 

πιστοί να οργανώνονται σε κοινότητες και… με αποτέλεσμα να έχουμε… Και όταν 

πλέον οργανώθηκαν σε εκκλησιαστικές κοινότητες, η θεία ευχαριστία τελούνταν από 

τον επίσκοπο. Ήταν ο κατεξοχήν πρόεδρος της εκκλησιαστικής συνάξεως και ήταν ο 

μόνος ο οποίος μπορούσε να τελέσει τη θεία ευχαριστία. Οι πρεσβύτεροι απλώς 

διακονούσαν στην… στο όλο μυστήριο. Γι΄αυτό και υπάρχει το «όπου επίσκοπος εκεί 

και εκκλησία». Αν δεν υπάρχει επίσκοπος δεν υπάρχει εκκλησία. Το θέμα είναι ότι 

πληθύνθηκαν σιγά σιγά οι Χριστιανοί, με αποτέλεσμα, δεν μπορούσε ο επίσκοπος να 

βρίσκεται παντού και έτσι δίδει την άδεια να τελούν οι πρεσβύτεροι τη Θεία 

Ευχαριστία στο όνομα του Επισκόπου. Και αυτό το κάνουν για να δείξουν πλέον την 

ενότητα που έχουνε με τον επίσκοπο και ότι ο καθένας δεν είναι αδέσποτος και 

βρίσκεται ακέφαλος μόνος του και κάνει ότι θέλει. Απλώς βρίσκεται σε μια κοινωνία 

μαζί με τον επίσκοπο, διότι ο επίσκοπος μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ο εις 

τόπον και εις τύπον Χριστού. Μέσα στη θεία ευχαριστία τα πάντα αλλάζουν. Γι΄αυτό 

πολλές φορές κάποιοι σκανδαλίζονται ενδεχομένως, γιατί βλέπουνε χρυσά άμφια, 

βλέπουν έναν υπέρλαμπρο διάκοσμο. Όλα αυτά όμως, ανάγονται στη Βασιλεία των 

Ουρανών. Μας εμφανίζουν έναν άλλο κόσμο, διαφορετικό κόσμο, τον κόσμο που θα 

κατοικήσουμε στον μέλλοντα αιώνα. Και μάλιστα, αυτόν τον μέλλοντα αιώνα τον 

φέρνουμε παροντικά, εν τόπω και χρόνω μέσα στη θεία ευχαριστία. Η θεία 

ευχαριστία δεν αντλεί την… , δεν έλκει την καταγωγή της από την ημέρα του… του 

Μυστικού Δείπνου, από κείνη τη βραδιά που ο Κύριος παραδίδει τα ιερά μυστήρια 

και λέει «Λάβετε φάγετε τούτο εστί το σώμα μου. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί 

το αίμα μου», αλλά από τα έσχατα. Είναι ένα μελλοντικό γεγονός, «Ευλογημένη η 

βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Έτσι ξεκινάει η θεία 

λειτουργία, με αποτέλεσμα ήδη βρισκόμαστε εν τόπω και χρόνω μέσα στη βασιλεία 

των ουρανών. Και φέρνουμε ένα γεγονός μελλοντικό, το φέρνουμε στο παρόν εν 

τόπω και χρόνω. Γι΄αυτό τα πάντα έχουν μια υπέρλαμπρη και μια υπερκόσμια 

κατάσταση και βλέπεις και λες «μα που βρίσκομαι;». Δεν το κάνει ούτε από 

ανθρωπαρέσκεια κάποιος ούτε να του πει κάποιος «δοξάστε με», ούτε να πει «εγώ 

είμαι και κάποιος άλλος». Διότι πολύ απλά μόλις θα πουν το «δι ευχών» και πάλι, είτε 

επίσκοπος είσαι, είτε ιερέας είσαι, θα βγεις με ένα τετριμμένο μαύρο ράσο έξω. Δεν 
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κυκλοφορείς μ’ όλα αυτά. Αυτά είναι σκηνικά, είναι άμφια ή μάλλον είναι αμφίεση, 

όπως λέμε και στην αρχαία ελληνική που δείχνουν ένα άλλο σκηνικό. Ένα σκηνικό 

της μέλλουσας Βασιλείας των Ουρανών που πρέπει να τείνουμε εμείς για να 

φτάσουμε σ’ αυτήν την υπέραμπρη δόξα. Έτσι, φωτεινές και ολόλαμπρες και 

ολόχρυσες θα είναι οι δικές μας ψυχές, ζώντας μέσα στο θείο γνώθο.                  

Πάτερ, έχει τελειώσει εδώ πέρα η συνέντευξη. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας 

ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ χρόνια πολλά. 

Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.  

 

 

2. Συνέντευξη από εκπρόσωπο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας 

 

Σημείωση: επειδή ο υπεφημέριος A. E. δεν μιλάει πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, 

στη συνέντευξη βοήθησε και η βοηθός. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στον 

Ρωμαιοκαθολικό ιερό ναό Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου στη Θεσσαλονίκη, 

στην οδό Φράγκων 19. Τα μαύρα γράμματα αναφέρονται στον συνεντευξιαστή, τα 

υπογραμμισμένα στη βοηθό και τα υπόλοιπα στον πατέρα A. E. 

 

Καλημέρα πάτερ, θα ήθελα να μου δηλώσετε… Πριν αρχίσουμε τη συνέντευξη 

θα ήθελα να μου πείτε το όναμά σας και την ιδιότητά σας. 

Το όνομά μου είναι A., ο πατέρας A. E. A. Ιδιότητας, τί είμαι; Ιδιότητας, εγώ είμαι 

ιερέας, Καθολικός ιερέας σ’ αυτό το ναό, εφημέριος είμαι. 

Ωραία. Ποιές είναι ενδείξεις για την ύπαρξη του Θεού; Από πού καταλαβαίνουμε 

ότι υπάρχει Θεός; 

Να σας πω απ’ την αρχή. Ο Θεός, όταν βλέπουμε όλο τον κόσμο, όταν βλέπουμε όλα 

αυτά που είναι, ποιός το έφτιαξε; Η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο Θεός έφτιαξε όλα 

αυτά. 

Τρίτη ερώτηση. Έχουν όλα τα δόγματα την ίδια άποψη για τον Θεό; Όλες οι 

Χριστιανικές Εκκλησίες έχουν την ίδια άποψη;  

Την ίδια άποψη…; (ο πατέρας δεν κατάλαβε την ερώτηση. Η βοηθός την εξηγεί στη 

γλώσσα του – τα πλάγια γράμματα δικά μου). 
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Δηλαδή, είμαστε Χριστιανική. Υπάρχει Εκκλησία. Εξαρτάται από ποια Εκκλησία 

είναι. Εμάς είναι Χριστιανική.Η Χριστιανική είναι η Καθολική, η Ορθόδοξη, οι 

Προτεστάντες. Υπάρχουν άλλες Εκκλησίες. Αλλά πιστεύουμε όλοι σε έναν Θεός. 

Ένας Θεός να σας πω.  

Ωραία. Ποιός είναι ο σκοπός της θεϊκής δημιουργίας του κόσμου; Δηλαδή, γιατί 

ο Θεός έφτιαξε τον κόσμο και τον άνθρωπο; 

Ο Θεός μας έφτιαξε να μαστε εδώ. Να είμαστε χαρούμενοι για να συνεχίσουμε αυτά 

που έκανε ο Θεός. Γι΄αυτό ο Θεός μας έστειλε εδώ στη γη και να συνεχίσουμε τα 

έργα του. 

Επόμενη ερώτηση. Γιατί υπάρχει δυστυχία στον κόσμο; Ποιός είναι ο ρόλος του 

Θεού; 

Γιατί υπάρχει στεναχώρια στον κόσμο;  

(η βοηθός εξηγεί τα λεγόμενά μου – τα πλάγια γράμματα δικά μου) 

 Στεναχώρια. Να σας πω, όλα αυτά η Αγία Γραφή μας λέει ότι όλα αυτά… ήταν 

ωραίο. Αλλά βλέπουμε απ’ την Αγία Γραφή τι έγινε. Ο Αδάμ και η Εύα τι έγινε απ’ 

την αρχή. Ο Θεός έπλασε αυτά τα άτομα, αλλά τους έδωσε όλα. Αλλά από κει είναι, 

ήρθε η αμαρτία. 

 Η βοηθός είπε: Εννοεί στο χαρακτήρα του ανθρώπου είναι να κάνει και κακό ας 

πούμε. 

Ναι. 

Αυτό δηλαδή δεν… 

Δηλαδή δεν είναι ότι ο Θεός… Ο Θεός μας έπλασε. Αλλά εξαρτάται  από ο καθένας 

από εμάς τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου, που να οδηγήσω τη ζωή μου. Όταν 

βλέπουμε, βλέπουμε σήμερα τι γίνεται στον κόσμο, όλοι πιστεύουν στο Θεό. Πού 

είναι ο Θεός; Ντάξει, πού πάμε;, πού πάμε; Πού πάμε οι άνθρωποι; Ο καθένας κάνει 

ό, τι θες. Δεν έχουμε το φόβο του Θεού καθόλου. Αν αφήνουμε ο Θεός και κάνουμε 

τα πάντα μας. Και αν πάθει όλα αυτά στεναχώρια και τα λοιπά. 

Ωραία. Επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι ο Θεός για τη Ρωμαιοκαθολική 

Εκκλησία;  

Ποιος είναι ο Θεός… 

Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα; 

Βεβαίως, ο Θεός είναι Πατέρας. Όταν κάνουμε το σταυρό μας και στην Ορθόδοξη 

Εκκλησία, παντού. Εις το όνομα του Πατρός, του Γιου και του Αγίου Πνεύματος. 

Η βοηθός είπε: Τριαδικός… 
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Τρία τρία… 

Η βοηθός είπε: Ομοούσια τριάδα είναι και αγέννητη. Είναι το ίδιο πιστεύω μεταξύ… 

Είναι η προηγούμενη ερώτηση    Καθολικών και Ορθοδόξων. Προτεστάντων όχι. Δεν 

το πιστεύουν αυτό. Για Καθολικούς και οι Ορθοδόξοι είναι, απλά αλλάζει το δόγμα. 

Το ίδιο «Πιστεύω» ακριβώς. Τριαδικός Θεός. 

Ωραία. Ποιός είναι ο Πατέρας για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία; 

Ο Πατέρας… Ο Πατέρας είναι οδηγητής, είναι οδηγός, οδηγάει, οδηγός στην 

Εκκλησία για… τι να σας πω ακριβώς. Ο Πατέρας παίρνει τη θέση του όταν… Μόνο 

ο Πατέρας πρέπει να κάνει λειτουργία, οδηγάει την Εκκλησία, οδηγάς ο λαός. 

Η βοηθός είπε: Συγνώμη, εννοείτε ο Πατέρας σαν ιερέας, γιατί…  

Όχι, ο Πατέρας σαν Θεός. 

Η βοηθός είπε: Γιατί εμείς… 

 Εμείς… 

Η βοηθός είπε: Οι Καθολικοί, Πατέρα λέμε τον ιερέα. 

Ναι. 

Γι’ αυτό, δεν κατάλαβε… 

Δεν κατάλαβα. 

Η βοηθός είπε: ποιος είναι ο Πατέρας, δηλαδή ποιος είναι ο Θεός. 

 Ο Θεός… 

Ο Πατέρας του Χριστού δηλαδή. 

Ο Θεός είναι αυτός που μας έπλασε. 

Η βοηθός είπε: Ο… όλων. 

Μας έπλασε εδώ στη Γη. Ο Θεός μας οδηγάει. 

Ποιός είναι ο Ιησούς Χριστός για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία; 

Για την Καθολική Εκκλησία ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός που… Είναι ο Υιός του 

Θεού και αυτός όλοι εμείς τον ακολουθούμε. 

Και τι είναι το Άγιο Πνεύμα; 

Το Άγιο Πνεύμα… το Άγιο Πνεύμα, όταν μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα, δε μπορούμε 

μιλάμε για το Άγιο Πνεύμα χωρίς να πούμε, αν μιλάμε, όπως είπαμε για την Αγία 

Τριάδα. Πατέρας και Γιος και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ας πούμε, τι να 

πω; Αυτό… που εμπνεύσει την Εκκλησία που κρατάει… 

Η βοηθός είπε: … από τα άλλα δύο πρόσωπα και που οδηγεί την Εκκλησία, αυτό 

θέλει να πει στα ελληνικά, έτσι; Ενδυναμώνει… 

Ενδυναμώνει… 
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Η βοηθός είπε: Φωτίζει… 

Φωτίζει…  

Η βοηθός είπε: … την Εκκλησία. Είναι αυτό που σε καθοδηγεί. Ο οδηγός. Και 

εκπορεύεται από τα δύο πρόσωπα. Αυτό λέει… Της τριαδικής… του τριαδικού Θεού. 

Ωραία. Για το Φιλιόκβε (Filioque); Θα μπορούσατε να το σχολιάσετε; Το 

Φιλιόκβε. 

Η βοηθός είπε: Τώρα, ετυμολογικά, θα είναι δύσκολο… 

Το…;  

Φιλιόκβε. Ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Χριστό. 

Δεν κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση. 

Η βοηθός είπε: Λοιπόν, υπάρχει η διαφορά ας πούμε που λέγανε, μεταξύ Καθολικών 

– Ορθοδόξων     γιατί και εγώ τώρα δε μπορώ να στο εξηγήσω. 

Ναι πες μου αν … 

Η βοηθός είπε: Φιλιόκβε, δηλαδή όταν λες το «Πιστεύω», την ομολογία του 

«Πιστέυω», «Πιστέυω εις έναν Θεό Πατέρα Παντοκράτορα» και όλο αυτό, σε κάποια 

στιγμή λες «εκ του Πατρός εκπορευόμενον», δηλαδή το Άγιο Πνεύμα. Εκ, εμείς οι 

Καθολικοί παλιά λέγαμε εκ Φίλιο (Filio), δηλαδή  ότι «εκ του Πατρός και του Υιού» 

εκπορευόμενο. Δηλαδή ότι βγαίνει και απ’ τα δύο. Αυτό παλιά μου είχε πει κάποιος 

ότι ήταν θέμα συντακτικού, δηλαδή όχι ότι αλλάζει κάτι στον Τριαδικό Θεό. Είναι 

δηλαδή τρόπος που εκφράζεις το ίδιο το «Πιστεύω». Όταν λες «εκ του Πατρός 

εκπορευόμενο», ο Πατέρας δεν είναι και Υιός; Πατέρας δεν είναι και Άγιο Πνεύμα; 

Δεν είναι ομούσια; Άρα, γιατί κολλάμε ας πούμε στο… άμα ο άλλος πει «εκ του 

Πατρός και του Υιού»; Με αυτή την έννοια ότι....Αλλά έχει χρόνια τώρα που η 

Καθολική Εκκλησία το έχει αφαιρέσει από το «Πιστεύω» της.  Καθώς το «Πιστέυω» 

είναι ίδιο στην τριαδική…, έτσι; Στον Τριαδικό Θεό. Από κει και έπειτα όμως, ναι, 

είναι λίγο… ετυμολογικά… Αυτό. Πατέρα έχετε να πείτε… Ότι το Άγιο Πνεύμα δεν 

ξέρω τώρα για να μη σας παιδεύουμε ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα και τον Υιό, 

καθώς είναι μοναδική… 

Ωραία. Αφού ο Θεός είναι ένας, πώς εξηγείται η Τριάδα, τα τρία πρόσωπα; 

Ο Θεός είναι ένα, αλλά σε τρία πρόσωπα. Ο Πατέρας, ο Γιος και το Άγιο Πνεύμα. 

Όλοι ένα. Ο Πατέρας είναι  link, πώς να το πω;    

Η βοηθός είπε: Ο σύνδεσμος. 

Ο σύνδεσμος. Ο Πατέρας και ο Γιος είναι ένα. Ο Πατέρας και το Άγιο Πνεύμα είναι 

ένα. Όλα είναι… 
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Η βοηθός είπε: ενωμένα, ενωμένα μεταξύ τους. 

Ενωμένοι, ενωμένοι. Τρία πρόσωπα σε έναν Θεό. 

Πολύ ωραία. Ποιές είναι οι ιδιότητες του Πατέρα; Του Πατέρα… 

Η βοηθός είπε: Ποιού Πατέρα; Του… 

Του Πατέρα του Χριστού. 

Η βοηθός είπε: Του Θεού δηλαδή, έτσι; 

Ναι. Τα χαρακτηριστικά.  

Τα χαρακτηριστικά… Όπως σας είπα απ’ την αρχή, ο Θεός είναι, ο Θεός από την 

αγάπη που… μας έκανε… έκανε όλα αυτά.  

Η βοηθός είπε: Έστειλε τον Υιό… 

Έστειλε τον Υιό. 

Η βοηθός είπε: Να σωθούμε εμείς…  

Έφτιαξε…  

Η βοηθός είπε: τον κόσμο. 

…τον κόσμο. Έστειλε… όταν οι πρώτοι έκαναν το πρώτο αμαρτία, έστειλε τον Γιο 

να μας σώσει. Δηλαδή, ο Θεός είναι αγάπη.  

Άρα, απαντήσατε και στην επόμενη ερώτηση που θα ρωτούσα ποιες είναι οι 

ιδιότητες του Ιησού Χριστού. Μου το απαντήσατε ήδη. 

Η βοηθός είπε: Για να φανεί το… Πατέρα, γιατί είναι αυτά που λένε στο κήρυγμα, 

απλά θέλει μια προετοιμασία για τα ελληνικά του. Ότι ακριβώς γι’ αυτό έστειλε τον 

Υιό, ούτως ώστε να δείξει… το άλλο πρόσωπό του, το οποίο δεν είναι ο φόβος μόνο, 

αλλά είναι και η αγάπη. Η αγάπη, χωρίς όρια, έτσι; Η αγάπη η πατρική και η αγάπη… 

χωρίς αντάλλαγμα εν πάση περιπτώσει και γι’ αυτό ήρθε ο Χριστός, για να 

φανερώσει δηλαδή, για το πρόσωπο της αγάπης του για εμάς. 

Και για τα χαρακτηριστικά του Αγίου Πνεύματος; 

Η βοηθός είπε: Αυτό που… 

Αυτό που είπαμε, να μας εμπνεύσει, να μας φωτίσει, να μας δίνει…  

Η βοηθός είπε: Να καθοδηγεί… 

…δύναμη, να μας οδηγήσει.  

Η βοηθός είπε: Αυτό. 

Ωραία. Έχει όνομα ο Θεός; 

Όχι, όταν πάμε στην Αγία Γραφή και από εκεί στην Παλαιά, Παλαιό, πως λέγεται, 

Παλαιό Διαθήκη, δεν μπορούσαν να πουν το όνομα του Θεού, όταν ήταν να πουν του 

Θεού, ο Θεός. Από τη δική μας… Εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να πούμε κάτι για 
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να εκφράζεται ποιος είναι ο Θεός, αλλά δεν μπορούμε, δεν υπάρχει κανονικά ας 

πούμε όνομα που μπορούμε να πούμε για να καταλαβαίνουμε. Οι άνθρωποι λέμε ο 

Θεός. 

Ας πούμε το Γιαχβέ ή το Ιεχωβά που αναφέρεται στην Έξοδο, στο Μωυσή που 

λέει… 

Γι΄αυτό το λόγο σας εξήγησα ότι… Παλιά Διαθήκη δεν μπορούσανε να πούνε τίποτα. 

Αλλά εμείς οι άνθρωποι πρέπει να πούμε κάτι να εκφραζόμαστε στο λόγο μας, πώς να 

σου πω;. 

Η βοηθός είπε: Ένα όνομα που προσδιορίζει τον Πατέρα, τον Θεό Πατέρα. Δεν ξέρω, 

είναι αυτή η ερώτηση που… γι’ αυτό για την δεύτερη… τα ονόματα που είπατε. 

Δηλαδή αν αυτός είναι ο Θεός; Και τον αποκαλούσαν απλά έτσι; Τί ρωτήσατε 

ακριβώς, δεν κατάλαβα. 

Ας πούμε… Ουσιαστικά, πώς εξηγείται εκείνο το εδάφιο που αναφέρει ότι «εγώ 

είμαι»… Γιαχβέ στα εβραϊκά, εγώ είμαι αυτός που είμαι;    

Γι΄αυτό το λόγο που σου λέω, αυτό από την Παλαιά Διαθήκη. 

Γιατί δίνει το όνομα. 

Να καταλαβαίνεις… Δεν δίνει…  

Η βοηθός είπε: Δηλαδή άμα είναι… 

Είναι αυτό που είναι. 

Η βοηθός είπε: Δηλαδή αν είναι… 

Δεν δίνουν το όνομα ακριβώς. Αυτό το λόγο σου είπα…  

Κατάλαβα. 

Η βοηθός είπε: Κατάλαβες; 

…να πάμε στην Παλαιά Διαθήκη. «Είναι… Είμαι αυτός που είμαι». Δεν δίνουν. 

Είμαι αυτό που είμαι. Ποιός είμαι; Αν σου λέω… εσείς θα μου πεις «είμαι αυτό που 

είμαι». Ποιός είσαι; Δεν δίνουν το όνομα. 

Α, το κατάλαβα. 

Η βοηθός είπε: Γιατί εγώ σας έχασα. 

Ωραία. Άρα, επομένως, αφού δεν υπάρχει, δεν το χρησιμοποιούν κιόλας. Δε 

χρησιμοποιείται αυτό το όνομα, εφόσον δεν υπάρχει κιόλας. Και η τελευταία 

ερώτηση. Ποιός είναι ο τρόπος λατρείας του Θεού για την Ρωμαιοκαθολική 

Εκκλησία; 

Λατρείας; 

Η βοηθός είπε: adoration. 
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Ο τρόπος που… 

Η βοηθός είπε: adore,  

Ο Θεός… 

Η βοηθός είπε: adoration. 

Προσευχές, λειτουργία… 

Η βοηθός είπε: Θεία Λειτουργία 

Θεία Λειτουργία και στην πράξη, στην πράξη. 

Η βοηθός είπε: Στην πράξη… δηλαδή αν κάνεις όλα τ’ άλλα και στην πράξη… 

Δηλαδή βλέπουμε το πρόσωπο του Ιησού, το Θεό στον άλλο. Να πάρουμε για 

παράδειγμα το…, πώς λέγεται αυτό στα ελληνικά; Αυτό που είναι με τον καλό 

Σαμαρείτη. Κάποιος… Δεν μπορούμε να πούμε… 

Η βοηθός είπε: Που δεν είναι Χριστιανός, αλλά...     

Δεν είναι Χριστιανός, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε τα έργα. Κάποιος έρχεται… 

Υπάρχει μία παραβολή που είπε ο Ιησούς ότι κάποιος πήγαινε από Ιεριχώ, δεν ξέρω 

από που και τον έπιασαν οι…, πώς λέγεται; Βandit, στα ελληνικά; Βandit… οι 

κλέφτες, οι κλέφτες και τον έριξαν, έκαναν όλα αυτά και ήταν στον δρόμο. 

 Η βοηθός είπε: Ά, για τον καλό Σαμαρείτη. 

Ένας ιερέας πέρασε από εκεί, δεν έκανε τίποτα, αλλά κάποιος άλλος πήρε και τον 

πέρασε από εκεί, τον πήρε και τον φρόντιζε.  

Η βοηθός είπε: Δηλαδή, η αγάπη στην πράξη. 

Δηλαδή, η αγάπη δεν μπορούμε να πούμε ότι… ο Θεός αν δεν κάνουμε όλα αυτά 

στην πράξη στη ζωή μας. Δηλαδή, ο Θεός δεν… ποτέ δε θα τον βλέπουμε, δε θα τον 

δούμε, αλλά θα τον δούμε και τον βλέπουμε στο πρόσωπο των άλλων με την καλή 

πράξη σε όλα αυτά που κάνουμε. 

Ωραία. Εδώ τελείωσε η συνέντευξη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και τους δύο. 

Και τον πάτερ Αγαπητό και την κυρία... ( το όνομα αναφέρεται στο ηχητικό αρχείο, 

ωστόσο στο σημείο αυτό παραλείπεται, καθώς η ίδια δεν επιθυμεί να αναφερθεί το 

όνομά της, καθώς αυτή απλώς είναι βοηθός. Ο συνεντευξιαζόμενος είναι μόνο ο 

υπεφημέριος A. – τα πλάγια γράμματα δικά μου)  

Τίποτα, συγνώμη για τα ελληνικά. Εγώ δεν περίμενα όλα αυτά. Είπα όλα αυτά που 

είπα με τα ελληνικά που ξέρω, που δεν ξέρω τόσο καλά, αλλά προσπάθησα. 

Η βοηθός είπε: Ε ναι προσπάθησε.  

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε… 
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Η βοηθός είπε: Μπορείτε να βάλετε… έτσι… όλα ειπωθηκαν ότι τα είπε ο πατέρας. 

Εσείς θα δείτε, θα καταλάβετε καλύτερα αυτά που είπαμε και οι δύο.  

Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. 

Τίποτα.  

Η βοηθός είπε: Ναι. 

 

3. Συνέντευξη από εκπρόσωπο της Ελεύθερης Ευαγγελικής 

Εκκλησίας (Προτεσταντική Ομολογία) 

 

Καλησπέρα πρεσβύτερε Παναγιώτη. Πριν ξεκινήσουμε με τη συνέντευξη θα 

ήθελα να μου πείτε καποια πράγματα    την ιδιότητά σας , την ονομασία της 

Εκκλησίας και το ονοματεπώνυμό σας αρχικά. 

Ναι, βρισκόμαστε στην Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πτολεμαίδας. Η ιδιότητά 

μου είναι πρεσβύτερος της Εκκλησίας αυτής και υπεύθυνος λειτουργός της κατά τον 

νόμον. Ονομάζομαι Β. Π. 

Μπορούμε να ξεκινήσουμε; 

Βεβαίως. 

Πρώτη ερώτηση. Ποια είναι η ετυμολογία της λέξης Θεός; 

Το σύνολο των αγίων ιδιοτήτων ενός υπερφυσικού όντος που από μόνο του υπάρχει, 

ο αιώνιος υπάρχων, ο αυθύπαρκτος Θεός. Δηλαδή, ο ων, ο ην και ο ερχόμενος. Είναι 

ο άπειρος Τριαδικός Θεός που φανερώθηκε στο Μωυσή σαν πυρ αναλίσκον, 

καταναλίσκον στην καιόμενη, αλλά μη κατακαιόμενη βάτο. Και στην ερώτηση του 

Μωυσή, σκεύος εκλογής του, «ποιόν να αναγγείλω στον λαό αυτόν;», δηλαδή τον 

Ισραήλ, πήρε την απάντηση «Έτσι θα πεις στο λαό αυτό: εγώ είμαι ο Ων. Ο Ων με 

απέστειλε σε εσάς. Αυτό θα είναι το όνομά μου στον αιώνα σε γενεές γενεών», 

Έξοδος, 3 κεφάλαιο, 13-15 στίχους. Δηλαδή, εγώ είμαι εγώ, ο από μόνος μου αιωνίως 

υπάρχων. Θεός απ’ το ρήμα θέω, τρέχω γρήγορα. Δεν υφίσταται ζήτημα αναζήτησης 

της καταγωγής του. Μη έχων αρχή μήτε τέλος. Μέγα μυστήριο. Άπειρο. Είναι 

μοναδικός στη φύση του, κανένας και τίποτα δε μπορεί να συγκριθεί μαζί του. 

Επομένως, κάθε τι που λέγεται πρέπει να στηρίζεται στις αποκαλύψεις που ο ίδιος 

μας έδωσε. Όσα λέμε για τον Θεό, τα εκφράζουμε με ανθρώπινους όρους. Η αιώνια, 

άγια, αναλλοίωτη, πάνσοφη, παντοδύναμη προσωπικότητα του Θεού είναι πολύ 

ανώτερη απ’ ότι μπορούμε να κατανοήσουμε ή να φανταστούμε. Να εκφράσουμε σαν 
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άνθρωποι με τη διάνοιά μας. Ο αρνούμενος αυτόν, αρνείται την υφιστάμενη ύπαρξή 

του και δημιουργία. Ο Πλ… ο Παύλος, συγνώμη στο πρώτο κεφάλαιο Ρωμαίους… 

19: 25, συγνώμη 1: 25 είναι σαφής στην πνευματική του τοποθέτηση. Αυτό. 

Δεύτερη ερώτηση. Ποιές είναι οι ενδείξεις για την ύπαρξη του Θεού; 

Αρχής γενομένης. Ο Θεός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Αναδεικνύεται μέσα από τη 

δημιουργία του. Περιγράφοντας τις ιδιότητές του, τονίζουμε ότι είναι ένα πνεύμα. 

Είναι πνεύμα, απόλυτα άγιος, ο μόνος ασύγκριτος αιώνιος, υπερβατικός και πανταχού 

παρών στη δημιουργία του που ελέγχει και κατευθύνει με την παντοδυναμία και 

σοφία του. Δεσπόζει πάνω μας. Αν και κατοικεί εν υψηλοίς, σε απρόσιτο φως, όμως 

συγκαταβαίνει στο δικό μας επίπεδο μέσω του Υιού του για να μας κάνει γνωστό τον 

εαυτό του και το θέλημά του. Απόλυτα δίκαιος. Η αγιότητά του υπαγορεύει την 

τρομερή του δικαιοσύνη. Έκανε απαραίτητη την τιμωρία του αμαρτωλού και 

πεσμένου ηθικά και πνευματικά ανθρώπου στο πρόσωπο ενός αθώου και 

αναμάρτητου Ιησού Χριστού για να έρθει λύτρωση και σωτηρία στο ανθρώπινο 

γένος. Ειδάλλως, αν δεν υφίσταντο οι απόλυτες ιδιότητες του υπάρχοντος Θεού 

Δημιουργού, θα είχε καταρρεύσει το ορατό και αόρατο σύμπαν. Γι’ αυτό και η 

τρομερή δικαιοσύνη του, απαιτεί, καθιστά επιβεβλημένη την κόλαση για τους 

απίστους, χλευαστές, βλάσφημους, καταπατητές της αγάπης του και υπομονής του. 

Έτσι, βοά το σύμπαν. Η ζωή, το έργο του σταυρού, της θυσίας και ανάστασης του 

Χριστού είναι η επίσημη, όχι ένδειξη, αλλά απόδειξη της παρέμβασης του Θεού μέσω 

του Γιου στην ανθρώπινη ιστορία για τη σωτηρία του.     

Τρίτη ερώτηση. Έχουν όλα τα δόγματα την ίδια άποψη για τον Θεό; 

Όχι, βέβαια. Ακόμη και οι τρεις μονοθεϊστικές θρησκείες, Ιουδαϊσμός, 

Χριστιανισμός, Μουσουλμανισμός, έχουν διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις 

για τον Θεό. Δεν μιλάμε βέβαια για τις πολυθεϊστικές. Θα μπορούσαμε να 

επιχειρηματολογήσουμε επί μακρόν. Όμως, εμείς μιλάμε και πιστεύουμε στο Θεό της 

Αγίας Γραφής, όπως αποκαλύφηκε στον λαό Ισραήλ. Και επίσημα με το Γιο του. Τον 

αποκάλυψε και μαρτύρησε ο Γιος του, Ιησούς Χριστός. Όποιος είδε εμένα, λέει, είδε 

τον Πατέρα, είπε στο μαθητή του, Φίλιππο. Ιωάννης 14: 9. Επίσης, στο πρώτο 

κεφάλαιο του κατά Ιωάννη 18, διαβάζει, διαβάζουμε «Κανένας δεν είδε ποτέ τον 

Θεό. Ο μονογενής Υιός που είναι στην αγκαλιά του, δηλαδή τον κόλπο του Πατέρα, 

εκείνος τον φανέρωσε», δηλαδή τις αναλλοίωτες ιδιότητές του, όπως είναι η 

υπερβάλλουσα μεγαλειώδης αγάπη του για ανάξια πλάσματα που απείθησαν και 

αμάρτησαν ενώπιόν του. 
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Τέταρτη ερώτηση. Ποιός είναι ο σκοπός της θεϊκής δημιουργίας του κόσμου; 

Μια συνταρακτική αλήθεια προσέλκυσε την προσοχή των συγγραφέων της Βίβλου. 

Ο κόσμος ήρθε στην ύπαρξη ως αποτέλεσμα θείας βούλησης, όχι τύχης από ένα 

Δημιουργό που είναι ελεύθερος, ελεύθερο, προσωπικό, πνευματικό ον. Με δική του, 

λοιπόν, αποκλειστική βούληση δημιούργησε ένα καλό κόσμο, «λίαν καλώς», όπως 

αναφέρεται στη Γένεση, πρώτο κεφάλαιο, 31, για κατοικία όλων των 

δημιουργημάτων του. Ο Θεός συνεχίζει να συντηρεί τη δημιουργία του. Αν δε 

φρόντιζε διαρκώς για αυτό, γρήγορα ο κόσμος θα ξαναγύριζε στην αρχική κατάσταση 

του χάους. Έφτιαξε τον άνθρωπο από αγάπη, εκτός… τον έθεσε στην κορυφή της 

δημιοργίας του, να φυλάττει και να εργάζεται τον Παράδεισο, Γένεσις 2: 15, με ένα 

απώτερο και ένδοξο σκοπό, να ζει αιώνια με τον Δημιουργό Του σε μια σχέση 

αθωότητας, αγάπης και αρμονίας Πλάστη - πλάσματος, που διαταράχτηκε όταν οι 

δύο πρωτόπλαστοι παρέβησαν συνειδητά την εντολή του σαν ηθικά ελεύθερες 

οντότητες, εισάγοντας την αμαρτία και τον θάνατο στον μετέπειτα κόσμο, ενώ είχαν 

προειδοποιηθεί για τον κίνδυνο αυτόν. Έτσι, κατ’ ανεξήγητο τρόπο, η τάση για 

αμαρτία κληρονομείται από τον άνθρωπο σε άνθρωπο με τη φυσική γέννηση μέχρι τη 

συνειδητοποίηση, γι’ αυτό στην κάθε ύπαρξη που έρχεται στη ζωή. Ουδόλως, 

ευθύνεται ο Θεός για το κακό που προέκυψε. Άγια πρόθεση, άγιος σκοπός, άγια 

βούληση. Όμως, η δημιουργία βρίσκει τον σκοπό της στον Χριστό. Υπέρτατη αγάπη 

για τον χαμένο, νεκρωμένο άνθρωπο σαν Σωτήρα και Λυτρωτή, έχει νόημα και 

σκοπό αποκατάστασης και ανασύστασης της χαμένης αιώνιας ζωής στο πρόσωπο του 

Ιησού, που υπήρξε ο θείος εργολάβος της δημιουργίας. Ο Θεός επανεβεβαίωσε την 

εξουσία του πάνω σε όλα, όσα συμβαίνουν στη σκηνή του ανθρώπινου δράματος, το 

οποίο αποκαθιστά στην αρχική του, δεσπόζουσα θέση που έχασε, δια μέσου πάντα 

του Ιησού Χριστού, μοναδικού κληρονόμου και κριτή των πάντων.  

Πέμπτη ερώτηση. Γιατί υπάρχει δυστυχία στον κόσμο; Ποιός είναι ο ρόλος του 

Θεού στο συγκεκριμένο ζήτημα; 

Η δυστυχία ποτέ δεν ήταν, όπως και ο θάνατος στα άγια σχέδια του Θεού και της 

δημιουργίας του. Εξαιτίας της αμαρτίας και της πτώσης του ανθρώπου, όλη η φύση 

υποτάχθηκε στη ματαιότητα, όχι θεληματικά, αλλά εξαιτίας εκείνου που την υπέταξε, 

με την ελπίδα ότι και η ίδια η κτίση θα ελευθερωθεί από τη δουλεία της φθοράς και 

θα μεταβεί στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού, Ρωμαίους 8: 19-25. Η 

πλειοψηφία της ανθρωπότητας θεωρεί σκανδαλωδώς απόντα και υπεύθυνο τον Θεό 

από τα δρώμενα της ανθρωπότητας που βιώνει τον φόβο και τη δυστυχία, παράλληλα 
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με το θάνατο. Όλα αυτά, είναι αποτέλεσμα, απόρροια της αμαρτίας. Είναι η 

ανταρσία, η ανομία, η κακία κατά του Θεού. Από την αρχή ο άνθρωπος ήθελε να έχει 

το γενικό πρόσταγμα. Οι πρωτόπλαστοι έδειξαν την επαναστατική τους φύση 

επιδιώκοντας να γίνουν όμοια με τον Θεό, συνεπικουρούμενοι από τον Διάβολο. 

Αυτό έκανε και ο ίδιος και έπεσε, εισπράττοντας την κατάρα του Θεού, Γένεσις 3 

κεφάλαιο, 14-19. Από τότε, η αρρώστια αυτή μόλυνε κάθε άνθρωπο, η 

απομάνκρυνση από τον Θεό τον έκανε δυστυχισμένο. Ο Θεός δεν έμεινε απαθής με 

το δράμα του ανθρώπου, όπως αβασάνιστα διατείνονται πολλοί. Τιμώρησε την κακία 

με την καταστροφή του πρώτου κόσμου, διασώζοντας τον δίκαιο Νώε, … (ασαφής 

λέξη – τα πλάγια γράμματα δικά μου) ψυχές στην κιβωτό. Τα Σόδομα και τα Γόμορρα 

είναι αποκάλυψη της δικαιοκρισίας και αποδοκιμασίας για τη διαστροφή και 

αλαζονία του κόσμου. Αποκάλυψε τον εαυτό του στον Ισραήλ, τον χαρακτήρα του 

ότι είναι άγιος και δίκαιος, αποκαλύπτοντας στον Μωυσή το νόμο του που περιέχει 

τους όρους της Παλαιάς Διαθήκης, της Διαθήκης του. Έγινε ο κανόνας για να ζει 

σωστά ο άνθρωπος ενώπιόν του. Κάθε παραβίαση αυτού του κώδικα θεωρείται 

αμαρτία. Κάθε επιθυμία που δεν εναρμονίζεται με τον δίκαιο και απόλυτο χαρακτήρα 

του Θεού, είναι αμαρτία. Ας μην λανθάνουμε, ο Θεός ελέγχει και δρομολογεί τις 

εξελίξεις και ας μην κάνει ορατή την παρουσία του στην σπαρασσόμενη 

ανθρωπότητα. Ο ρόλος του είναι κυρίαρχος, καταλυτικός, κυβερνά και συντηρεί τα 

σύμπαντα, σεβόμενος την ηθική και πνευματική ελευθερία του δημιουργήματός του 

να πράττει κατά το δοκούν, έχοντας τον απόλυτο τελευταίο λόγο. Δίνει χρόνο και 

ευκαιρίες για την επιλογή τώρα του ανθρώπου. 

Έκτη ερώτηση. Ποιός είναι  Θεός για την Ευαγγελική Εκκλησία; Εδώ θέλω μια 

απλή αναφορά.  

Ναι. Για την Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία, είναι το Άλφα και το Ωμέγα, η αρχή 

και το τέλος. Είναι ο Λυτρωτής και Σωτήρας της. Είναι ο Κύριος και Ποιμήν της. 

Είναι το πρόσωπο της παντοτινής λατρείας της σαν σώμα και νύφη, με κεφαλήν της 

τον ίδιο. Ο ένας Τριαδικός Θεός είναι ο Δημιουργός, ποιητής, γεννήτων πάντων 

ορατών και αοράτων. Άξιος λατρείας, δοξολογίας, ευχαριστίας, τιμής και φόβου, 

δηλαδή σεβασμού. 

Έβδομη ερώτηση. Ποιός είναι ο Πατέρας για την Ευαγγελική Εκκλησία; 

Ο Πατέρας είναι ο Ων, αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ο μόνος αληθινός Θεός. 

Είναι μοναδικός στη φύση του. Είναι ο Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και 

κεφαλή του. Σχέση Πατέρα- μονογενή Υιού, Α’ Κορινθίους, 11 κεφάλαιο, 3. Είναι 
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αιώνιος, πνεύμα, πυρ καταναλίσκον, υπερβατικός, προικισμένος με θείες απόλυτες 

ιδιότητες. Προσωπικός, οικείος. Είναι ο Πατέρας των πιστών μέσω της υιοθεσίας ή 

λύτρωσης. Είναι ο Πατέρας όλων των ανθρώπων, με την έννοια του Δημιουργού. 

Είναι ο Πατέρας του Χριστού σε μια μοναδική έννοια της ενσάρκωσης, έχοντας 

χαρακτηριστικές ιδιότητες… Πέντε από αυτά τα γνωρίσματα συνοψίζονται, όλες οι 

ιδιότητες, δηλαδή: δικαιοσύνη, αγιότητα, αγάπη, σοφία, παντοδυναμία και παρουσία. 

Όγδοη ερώτηση. Ποιός είναι ο Ιησούς Χριστός για την Ευαγγελική Εκκλησία;    

Είναι ο Λυτρωτής και Σωτήρας. Είναι ο Νυμφίος, είναι ο Κύριος, Αδωναΐ στα 

εβραϊκά. Είναι ο βασιλιάς της, είναι, όπως είπαμε το Άλφα και το Ωμέγα, η αρχή και 

το τέλος. Είναι ο νικητής του θανάτου. Ο δωρητής της ζωής, η πηγή της. Είναι ο 

κεχρισμένος, εβραϊκά Μασσιάχ, ελληνικά Μεσσίας, ο Χριστός δηλαδή. Είναι η πηγή 

του φωτός, το φως του κόσμου. Είναι ο άρτος ο αληθινός που κατεβαίνει από τον 

ουρανό, η θύρα της ζωής. Είναι ο καλός ποιμένας των χαμένων προβάτων. Είναι ο 

αίρων την αμαρτίαν του κόσμου, όπως λέει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιό του. Ο 

άρχοντας της ειρήνης, ο επιδιορθωτής των χαλασμάτων, ο κληρονόμος της 

δημιουργίας. Είναι ο υπέρτατος κριτής, ο μοναδικός μέγας αρχιερέας κατά την τάξη 

Μελχισεδέκ. Είναι άρχοντας αρχόντων, βασιλιάς ειρήνης και δικαιοσύνης που μπήκε 

στα άγια των αγίων άπαξ του ουρανού σαν ο τέλειος άνθρωπος. Είναι ο ενσαρκωθείς 

Θεός που είχε την πρόθεση και αγάπη να θέσει τον εαυτό του στο θέλημα του 

Πατρός, αν ο άνθρωπος έπεφτε, Ιωάννης 10: 17-18. 

Ένατη ερώτηση. Τί είναι το Άγιο Πνεύμα για την Ευαγγελική Εκκλησία;  

Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας, της Αγίας θεότητας Τριάδας, ομοούσιο, 

αδιαίρετο, αδιάσπαστο. Είναι ο Παράκλητος, είναι το πνεύμα της αλήθειας, το οποίο 

ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, επειδή δεν το βλέπει, μας λέει στον λόγο του, ούτε τον 

γνωρίζει, Ιωάννης 14: 17. Χωρίς πίστη, μετάνοια και αναγέννηση. Αυτές πρέπει να 

είναι οι προϋποθέσεις. Στην εσωτερική ύπαρξη του Θεού, υπάρχει ένα μυστήριο και 

ένας πλούτος αγάπης, κοινωνίας και άρρηκτης ενότητας μεταξύ τριών θείων 

προσώπων. Είναι παρόν στην Εκκλησία. Ο παρακαλών, δηλαδή ο βοηθός, ο 

συνήγορος, ο υπερασπιστής. Ήταν παρόν στη δημιουργία, Γένεσις 1: 2, Γένεσις 41: 

38. Με πλήρη και επίσημη αποκάλυψη την ημέρα της Πεντηκοστής, με το θαύμα των 

γλωσσών, Πράξεις 2 κεφάλαιο. Αποκαλείται συνήθως σαν Πνεύμα του Θεού ή 

Πνεύμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Σύμβολά του στη Βίβλο είναι το περιστέρι, ο 

άνεμος, η φωτιά, το νερό. Αποστολή – σκοπός του ήταν να ελέγξει τον κόσμο για 

αμαρτία, για δικαιοσύνη και για κρίση, Ιωάννης 16: 8-11. Να δείξει και να δοξάσει 
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τον Χριστό στους πιστούς. Εργάζεται την πραγματοποίηση των σκοπών και σχεδίων 

του Θεού. Έλαβε μέρος στη σύλληψη και γέννηση του Ιησού Χριστού      με τη μορφή 

περιστεριού κατά τη βάπτισή του. Παρείχε τη νέα γέννηση, παρέχει τη νέα γέννηση 

στους ανθρώπους. Δίνει δύναμη στους πιστούς, χαρίσματα. Σφραγίζει και 

προστατεύει τα παιδιά του Θεού. Ήταν παρόν στην Ανάσταση του Χριστού δια 

μέσου αυτού, Α’ Πέτρου 3: 18. Το Πνεύμα είναι Θεός που δεν πρέπει να το λυπούμε, 

Εφεσίους 4: 30.          

Δέκατη ερώτηση. Αφού ο Θεός είναι ένας, πώς εξηγείται η τριαδική υπόστασή 

του; 

Το πιο θεμελιώδες δόγμα για τον Χριστιανισμό είναι αυτό για τον Θεό. Η σωστή 

αντίληψη για τους Χριστιανούς του αληθινού Θεού περιλαμβάνει την αναγνώριση 

της φύσης, και τον χαρακτήρα της ύπαρξής του. Η ιουδαϊκή πίστη περί Θεού ήταν ο 

αυστηρός μονοθεϊσμός. Διαβάζουμε: «Άκουε Ισραήλ. Ο Κύριος ο Θεός σου είναι 

ένας Κύριος», Δευτερονόμιο 6 κεφάλαιο, 4-9. Όταν οι πρώτοι Χριστιανοί άρχισαν να 

περιγράφουν την επίδραση του Ιησού Χριστού στη ζωή τους και να πειραματίζονται 

την πραγματικότητα του Αγίου Πνεύματος, χρειάστηκε μια νέα διατύπωση για να 

περιγράψει τη φύση του Θεού. Χρειάστηκαν αιώνες και πολλές συζητήσεις για να 

μπορέσει η Εκκλησία να διατυπώσει ένα σαφές δόγμα για την Τριάδα. Η Σύνοδος της 

Νίκαιας με τις αιρετικές θέσεις του Άρειου, πρεσβύτερου της Αλεξάνδρειας, ότι ο 

Γιος είναι πρώτος και μεγαλύτερος από κάθε άλλο δημιούργημα, διαφορετικής 

ουσίας, ετερούσιος δηλαδή από τον Πατέρα αποκρούστηκε και απορρίφθηκε από τον 

Αθανάσιο, αρχιδιάκονο της ίδιας Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας και τους συνοδικούς, 

αλλά και τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Εξού και το Σύμβολο της Πίστης. Στην Νίκαια 

έγινε μόνο μια απλή αφιέρωση για το Άγιο Πνεύμα. Όμως, στη Σύνοδο της 

Κωνσταντινούπολης το 381 μ.Χ., μετά την επίδραση των πρεσβυτέρων Καππαδοκίας 

Γρηγορίου Νύσσης και Γρηγορίου Ναζιανζηνού, μεγάλου Βασιλείου επικύρωσε το 

δόγμα του ομοούσιου του Αγίου Πνεύματος με τον Πατέρα και τον Υιό. Δηλαδή, ο 

ένας και μοναδικός Θεός υπάρχει ταυτόχρονα σε τρεις υποστάσεις    μια ουσία σε 

τρεις υποστάσεις. Ότι ο Πατέρας και εγώ «εν είμεθα», ίδια ουσία, λέει ο Κύριος, 

κατέχοντας τις ίδιες ιδιότητες, Εβραίους 1: 3-6, Ιωάννης 20 κεφάλαιο. Ο μέλλων, 

λοιπόν, να κυβερνήσει, ποιμάνει με ράβδο σιδερά όλα τα έθνη και λαούς.        

Ερώτηση εντέκατη. Ποιές είναι οι ιδιότητες - χαρακτηριστικά του Πατέρα;  

Συγνώμη. Ενδέκατη; 

Ναι, ναι. 
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Εδώ έγινε κάποιο λάθος, συγνώμη… Στο προηγούμενο μπορώ να προσθέσω τίποτα; 

Βεβαίως, ναι. 

Μπορείς να το ξαναρχίσεις από την αρχή;  

Όχι, δεν πειράζει, θα το κάνω… 

Στην… Επειδή δεν την ολοκλήρωσα την δέκατη, αναφέρω τα εξής: Τέλος, ο 

Αυγουστίνος έδωσε στη βιβλική παράδοση την πληρέστερη διατύπωση για την 

Τριάδα. Στο έργο του Τριάδα, ανάμεσα στις τρεις υποστάσεις υπάρχει μια σχέση 

αμοιβαίας αλληλοδιείσδυσης και αλληλοεγκατοίκησης. Τα τρία πρόσωπα της μιας 

Θεότητας δεν είναι τρία… τρεις ξεχωριστές υπάρξεις, όπως είναι τρεις άνθρωποι, 

ανήκοντας στο ίδιο γένος. Το κάθε πρόσωπο της Τριάδας είναι ταυτόσημο με το 

άλλο. Δύο είναι τη θεϊκή ομάδα   με τα άλλα δύο είναι την ίδια θεϊκή ομάδα. Η 

διάκριση, λοιπόν, μεταξύ τους προκύπτει από την αμοιβαία σχέση τους, ουσίας, 

ενότητας, αρμονίας. Ο Πατέρας διακρίνεται από το γεγονός ότι από Αυτόν γεννήθηκε 

ο Γιος. Το Πνεύμα διακρίνεται από το γεγονός ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα και 

από τον Υιό 111. Ανάπτυξη απόψεων φιλοσοφικών και… και μη προσεγγίσεων από 

τις οποίες λείπει το αγκυροβόλιο της θείας αποκάλυψης, μοιραία καταλήγει στην 

απομάκρυνση της χριστιανικής αντίληψης περί φύσης του Τριαδικού Θεού. Θεωρίες 

που εξυψώνουν μια ή περισσότερες ιδιότητες του Θεού έναντι των άλλων, έχουν 

αποδειχτεί ανεπαρκείς. Παραδείγματος χάρη, η αγάπη, που προβλέπει την αγιότητα 

και δικαιοσύνη του Θεού, δεν είναι η αγάπη που διδάσκει η Αγία Γραφή. Αντίθετα, 

μιλά και παρουσιάζει ένα Θεό που η αγάπη εκδηλώνεται μέσω των άλλων ιδιοτήτων 

του. Εντέκατη Ερώτηση… 

Ποιές είναι οι ιδιότητες-χαρακτηριστικά του Πατέρα; 

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Θεού που τον ξεχωρίζει απ’ όλη τη δημιουργία, είναι 

ότι είναι Άγιος, Σαμουήλ 2: 2, Ησαΐας 5: 16. Η απόλυτη ηθική καθαρότητα του Θεού, 

Λευϊτικό 19: 2, Αποκάλυψη 4: 8, τον κάνει μοναδκό, καθώς οι πιστοί Χριστιανοί 

ζητούν και επιδιώκουν να αντανακλούν τον χαρακτήρα του, όπως αποκαλύφθηκε από 

                                                 
111

 Στο σημείο αυτό είναι καλό να σημειωθεί ότι εν τη ρύμη του λόγου στην παραπάνω 

απάντηση έγιναν κάποια λάθη από την πλευρά του πρεσβυτέρου. Ο ίδιος ο πρεσβύτερος Π. 

Β. τόνισε ότι ο Θεός της Γραφής είναι Ένας και Τριαδικός, εφόσον υπάρχει 1 ουσία – φύση 

(είναι δηλαδή ομοούσια) και στα 3 πρόσωπα – υποστάσεις της Θεότητας (Πατήρ, Υιός και 

Άγιο Πνεύμα). Τα τρία αυτά πρόσωπα είναι ξεχωριστές προσωπικότητες και το ένα δεν 

ταυτίζεται με το άλλο. Τέλος, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα, αλλά 

απόστέλλεται και από τον Πατέρα και από τον Υιό (Ιωάν. 14: 26, 15: 26, 16: 7). Τα πρόσωπα 

της Αγίας Τριάδος είναι ομοούσια και ισότιμα μεταξύ τους.  
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τον Ιησού Χριστό. Είναι αγάπη, Α’ Ιωάννου 4: 16, βασική ιδιότητα του Θεού που 

επιζητεί το καλό για τους ανθρώπους άσχετα από τη δική του στάση. Απαίτηση από 

τους πιστούς να αγαπούν ο ένας τον άλλον ανυπόκριτα, Ιωάννης 15: 12. Από τούτο 

θα φαίνεται ότι είναι γνήσια παιδιά του, Α’ Ιωάννου επιστολή, 3 κεφάλαιο και 4 

κεφάλαιο. Είναι δίκαιος, απόλυτα δίκαιος. Η τρομερή του δικαιοσύνη απαιτούσε την 

τιμωρία της αμαρτίας του αμαρτωλού ανθρώπου. Έπρεπε να ικανοποιηθεί. Έφερε τον 

Γιο του στη Γη και το σταυρό στη θέση κάθε αμαρτωλού. Είναι φως, είναι αιώνιος, 

είναι αθάνατος, Ρωμαίους 1: 23, Α’ Τιμόθεο 6: 16, Α’ Κορινθίους 15: 23. Τέλειος, 

αψευδής και απεριόριστος και αμετάβλητος, ασύγκριτος και ανεξερεύνητος, απόλυτα 

αληθής και αξιόπιστος. Δεν είναι προσωπολήπτης. Παντοδύναμος, πανταχού πατών, 

καρδιογνώστης, το απόλυτο Πνεύμα, άναρχος, Τριάδα, πυρ αναλίσκον, πολυέλεος 

και πολυεύσπλαχνος. Θεός οργής και κρίσης, αλλά και οικτίρμων, Παντοκράτορας.                 

Ερώτηση δώδεκα. Ποιές είναι οι ιδιότητες-χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού; 

Ισχύουν όλα τα παραπάνω. Ο Ιησούς είναι Θεός με δύο ιδιότητες: θεία φύση, 

ανθρώπινη φύση. Η αυθυπαρξία του αποδεικνύει ότι έχει την ζωή μέσα του. «Εγώ 

είμαι η ανάσταση και η ζωή», Ιωάννης 11: 25. Πατήρ του μέλλοντος αιώνος, 

Άρχοντας ειρήνης, Δημιουργός, Συντηρητής, Μιχαίας 5: 2, Κολοσσαείς 1: 16-17, 

Εβραίους 1 κεφάλαιο, 3.  Κριτής των πάντων, ο συγχωρών αμαρτία, ο Λόγος που 

έγινε σάρκα. Το «εγώ είμαι» δηλώνει ομοιότητα με τον Πατέρα Θεό, Ιωάννης 20: 17. 

Ότι ο Πατέρας και εγώ «εν είμεθα», ίδια ουσία, κατέχοντας τις ίδιες ιδιότητες, 

Εβραίους 1: 3-6, Ιωάννης 20 κεφάλαιο. Ο μέλλων να κυβερνήσει, να ποιμάνει με 

ράβδο σιδερά όλα τα έθνη και λαούς. 

Συνεχίζω; 

Ναι. 

Δέκατη τρίτη ερώτηση. Ποιές είναι οι ιδιότητες-χαρακτηριστικά του Αγίου 

Πνεύματος;   

Ισχύουν ό, τι και για τα άλλα δύο πρόσωπα της Τριάδας, τον Πατέρα και τον Υιό. 

Λυπάται, Εφεσίους 4: 30. Μεσολαβεί, Ρωμαίους 8: 26. Παίρνει αποφάσεις κατά τη 

θέλησή του, Α’ Κορινθίους 12: 7-3, ως Θεός Παράκλητος, σύμβουλος, 

συμπαραστάτης, συνήγορος. Παρέχει χαρίσματα που λειτουργούν σαν μέλη του ενός 

σώματος του Χριστού,της Εκκλησίας δηλαδή, Α’ Κορινθίους 12: 4-26. 

Ερώτηση δεκατέσερα. Τα τρία αυτά πρόσωπα έχουν κοινές ιδιότητες-

χαρακτηριστικά ή διαφορετικές; Ποιές είναι κοινές και ποιές διαφορετικές;  
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Βεβαίως. Ήδη το αναπτύξαμε εκτενώς. Δεν υπάρχουν άλλες ιδιότητες ή 

χαρακτηριστικά 

Δέκατη πέμπτη ερώτηση. Έχει όνομα ο Θεός; Αν ναι, ποιό είναι αυτό και τι 

σημαίνει. Αναφέρεται και στα τρία πρόσωπα της Τριάδας;  

Το όνομα του Θεού στα εβραϊκά είναι Ιεχωβά, με το οποίο αποκαλύφθηκε στον 

Μωυσή, Έξοδος, 3: 13-15. Και 6 κεφάλαιο, Έξοδος 2-3. Πλην όμως, κατέληξε να 

θεωρείται τόσο άγιο που να μην προφέρεται από τα χείλη των Ιουδαίων, των 

Εβραίων. Συχνά μεταφράζεται ως Κύριος, Αδωναΐ, ή Κύριος των δυνάμεων, Αδωναΐ 

στα εβραϊκά.Ο Παντοκράτωρ, Κριτές 13 κεφάλαιο, 18, Έξοδος 34 κεφάλαιο, 5-7. Το 

όνομά του είναι περισσότερο από μία λέξη και αντιπροσωπεύει την παρουσία του. Οι 

πολλοί τίτλοι περιγράφουν τον χαρακτήρα του. Κανένας όρος δε μπορεί να 

περιγράψει τον Θεό, δηλαδή το άπειρο. «Εγώ είμαι ο Θεός, Θεός Ζηλότυπος». Αλλού 

λέει Άγιος, αλλού ο Πατέρας, «είμαι ο ων, ο ην και ο ερχόμενος». 

Αναφέρεται και στα τρία πρόσωπα της Τριάδας; 

Βεβαίως, αναφέρεται και στα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. 

Δέκατη έκτη ερώτηση. Η Ευαγγελική Εκκλησία χρησιμοποιεί το όνομα του 

Θεού στη λατρεία; Για ποιό λόγο ναι ή όχι; 

Αν και το όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη εμφανίστηκε στο Μωυσή και λαό 

του Ισραήλ σαν Ιεχωβά, ο Θεός σωτήρας σώζει    αυτό σημαίνει. Ή Ελοχίμ στον 

πληθυντικό, στα εβραϊκά, απ’ το Ελωί. Ο Κύριος, γιατί αναφέρεται σε τρία 

πρόσωπα     είπε ο Θεός: «Ας κάμωμεν άνθρωπον καθ’ εικόνα και ομοίωση ημών», 

αναφερόταν όχι σε ένα πρόσωπο, αλλά παραπάνω από ένα. Ο Κύριος Ιησούς στην 

Καινή Διαθήκη, την οικονομία της χάρης, σε σχέση με την Παλαιά Διαθήκη, του 

Νόμου δηλαδή, μας υπέδειξε να προσευχόμαστε και να αναφερόμαστε σ’ συτόν, 

όπως και ο Παύλος, με το όνομα Πατέρα, Πατέρα μας. Αββά, ο Πατήρ, Ρωμαίους 8: 

15, Γαλάτας 4: 6, που είναι απείρως γλυκύτερο και πιο προσφιλές για το σώμα του 

Κυρίου, την Εκκλησία του. Αυτό κάνουμε και εμείς, Ματθαίος 6, κεφάλαιο 9, 

Εφεσίους 3: 14-15. 

Και η τελευταία ερώτηση. Ποιός είναι ο τρόπος λατρείας του Θεού για την 

Ευαγγελική Εκκλησία;   

Ο τρόπος λατρείας στην Εκκλησία, την Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία 

χαρακτηρίζεται από απλότητα, συμμετοχή και ελευθερία στη βάση και αρχή της 

πρώτης Εκκλησίας μετά την Πεντηκοστή, Πράξεις 2: 41 και 47. Η απλότητα έχει να 

κάνει με τον τρόπο που γίνεται το κήρυγμα    την υμνωδία ή ψαλμωδία, την προσευχή 
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και γενικά όλη τη ζώη και τη δραστηριότητα του σώματος. Θεωρούμε ότι τύποι και 

στερεότυπα αντιβιβλικά και αναχρονιστικά, κατάλοιπα ανθρώπινης προσπάθειας και 

πρόσθεσης, να δυσκολέψουν, να βαρύνουν την απλότητα, την καθαρότητα της 

λατρείας του ενός και Τριαδικού Θεού, εμποδίζουν την ελεύθερη και αυθόρμητη 

λατρεία, δοξολογία, ευχαριστία του Θεού. Παράδειγμα: το κήρυγμα γίνεται στην 

απλή καθομιλούμενη γλώσσα, κείμενο και ερμηνεία, ώστε να το καταλαβαίνει ο 

καθένας και ο πλέον αμαθής και θα λέγαμε αγράμματος, σημερινή εποχή. Δηλαδή, 

όλοι οι πιστοί της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας. 

Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Έχουμε ολοκληρώσει τη 

συνέντευξη. Θα θέλατε κάτι να πειτε πριν… να σχολιάσετε κάτι, να πείτε. 

Δε θέλω τίποτα άλλο να προσθέσω. Εκείνο που θα ‘θελα είναι να παρακαλέσω, αυτά 

τα οποία ειπώθηκαν να ερμηνευθούν και να αναζητηθούν μέσα απ’ τον λόγο του 

Θεού, την Αγία Γραφή. Ότι υπέχουν την αλήθεια και μόνο αυτή και δεν υπάρχει 

υπερβολή σε όσα ειπώθηκαν. Και μια παράκληση. Ο ομιλών εύχεται και προσεύχεται 

κάθε ψυχή, δεκτική στον Χριστό να προσέλθει με ειλικρινή μετάνοια και να δώσει 

την καρδιά, την καρδιά του στον Κύριο της δόξης για λύτρωση, για αναγέννηση, για 

σωτηρία. Αυτή είναι η ευχή μου μέσα απ’ την καρδιά μου. Ευχαριστώ. 

Ευχαριστώ και εγώ πρεσβύτερε. 

 

4. Συνέντευξη από εκπρόσωπο της Ελευθέρας Αποστολικής 

Εκκλησίας της Πεντηκοστής (Προτεσταντική Ομολογία) 

 

Καλησπέρα ποιμένα, πριν αρχίσουμε με τις ερωτήσεις, θα ήθελα να δώσετε  λίγο 

τα προσωπικά σας στοιχεία, ονοματεπώνυμο, ιδιότητα και το όνομα της 

Εκκλησίας. 

Ονομάζομαι Κ. Δ. Είμαι ποιμένας στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκησία Πεντηκοστής 

στην Πτολεμαΐδα. 

Ωραία. Ξεκινάμε τις ερωτήσεις; 

Να ξεκινήσουμε.  

Πρώτη ερώτηση. Ποιά είναι η ετυμολογία της λέξης Θεός; 

Έχει αρκετές απόψεις και υπάρχουν ορισμένα συγγράμματα και κάποιες, ξέρω γω, 

γραμμένα μέσα σε εγκυκλοπαίδειες. Ίσως προέρχεται, ίσως, απ’ το θεείν (εννοεί θέειν 

– τα πλάγια γράμματα δικά μου), που σημαίνει τρέχω, δηλαδή είναι πανταχού παρών, 
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ότι είναι ο δημιουργός, αν θες, του κόσμου     μαζί με την… με το ρήμα τίθημι που 

πάλι αυτό σημαίνει, ας πούμε, κατασκεύασε τον κόσμο, κατά κάποια έννοια. Σαφώς, 

όμως, ο Θεός είναι τα πάντα. 

Ωραία. Δεύτερη ερώτηση. Ποιές είναι οι ενδείξεις για την ύπαρξη του Θεού; 

Τώρα, αν μιλήσουμε περί πιστών ανθρώπων, υπάρχουν όχι απλά ενδείξεις, αλλά 

υπάρχουν και αποδείξεις ότι ο Θεός είναι ζωντανός και ζει, κινείται, υπάρχει ανάμεσά 

μας. Όπως έχει μάτια ο άνθρωπος, έτσι έχει μάτια και ο Θεός. Επικοινωνεί, έχει 

αφτιά, ακούει, βλέπει. Αλλά θα μιλήσουμε με την ευρεία έννοια, όπως μιλάει και 

στους Ρωμαίους, στην πρώτη επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο της επιστολής των 

Ρωμαίων, γράφει ότι ο Κύριος δείχνει τη δύναμή του και τη δημιουργία του, αν θες, 

μέσα από αυτά που έχει δημιουργήσει. Μέσα απ’ το σύμπαν που έχει κάνει, μέσα απ’ 

την αρτιότητα των πραγμάτων, όπως λειτουργούν όλα με μία ισορροπία τέλεια και 

όπως μας λέει ο λόγος του Θεού, εμείς πιστεύουμε ότι αυτά δεν γίναν από φαινόμενα, 

αλλά μέσα απ’ τον λόγο του Θεού. 

Ωραία. Τρίτη ερώτηση. Έχουν όλα τα δόγματα την ίδια άποψη για τον Θεό; 

Προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι, γιατί υπάρχουν διαφορές. Αν όλα τα δόγματα 

είχαν την ίδια άποψη ή πρεσβεύαν το αυτό, νομίζω θα ’πρεπε να ’μασταν ένα. 

Ωραία. 

Ο λόγος, όμως,…   

Να συνεχίσω… 

…που δεν είμαστε ένα… Για πες αγόρι μου…  

Τέταρτη ερώτηση. Ποιός είναι ο σκοπός της θεϊκής δημιουργίας του κόσμου; 

Αν θεωρήσουμε, όχι αν θεωρήσουμε και αν πιστέψουμε, το πιστεύουμε αυτό, ο Θεός 

είναι αγάπη. Και μέσα από την αγάπη δημιούργησε ένα πλάσμα για να ζει μαζί του σε 

αρμονία, σε μία τελειότητα, σε μία καθαρότητα. Και για να ζήσει μια μέρα 

ευτυχισμένος στο πλάι του.   

Πολύ ωραία. Πέμπτη ερώτηση. Γιατί υπάρχει δυστυχία στον κόσμο; Ποιός είναι 

ο ρόλος του Θεού στο συγκεκριμένο ζήτημα; 

Η δυστυχία του κόσμου είναι μια επιλογή του ανθρώπου, δυστυχώς. Είναι επιλογή 

του ανθρώπου, καθώς ο Θεός έκανε τον άνθρωπο, όπως είπαμε, μέσα από αγάπη. Του 

έδωσε κάποιες εντολές: Να περπατήσει στην αγιότητα, στην καθαρότητα, στην 

ευλογία του Θεού. Ο Θεός ο ίδιος περπατούσε μαζί του στον Παράδεισο. 

Δημιούργησε έναν Παράδεισο για να τον υπηρετεί τον άνθρωπο ο Θεός. Ο άνθρωπος, 

όμως, επέλεξε και μέσα από ’κει τοποθέτησε, αν θέλετε, τον εχθρό της ψυχής, τον 
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Διάβολο, μέσα στη ζωή του και από κει και πέρα, αυτός το μόνο που είχε να κάνει 

μέσα από το ψέμα που είχε, γιατί είναι ψεύτης, είναι διάβολος, το λέει και η ίδια 

λέξη, τον οδήγησε τον άθρωπο σε άλλα μονοπάτια με αποτέλεσμα να βιώνει τη 

δυστυχία. Η δυστυχία δεν προέρχεται από τον Θεό, αλλά προέρχεται απ’ τον 

Διάβολο. 

Πολύ ωραία. Έκτη ερώτηση. Ποιός είναι ο Θεός για την Εκκλησία της 

Πεντηκοστής; Εδώ μια απλή αναφορά θέλω. 

Είναι ο Πατήρ, Υιός και το Άγιο Πνεύμα. 

Πολύ ωραία. Ποιός είναι ο Πατέρας για την Πεντηκ… για την Εκκλησία της 

Πεντηκοστής; 

Τώρα τι να πούμε; Πατέρας μας είναι ο Θεός, σαφώς. Έτσι; Πατέρας μας είναι ο 

Θεός σαφώς. 

Πολύ ωραία. Ποιός είναι ο Ιησούς Χριστός για την Εκκλησία της Πεντηκοστής; 

Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας μας. Είναι αυτός που ανέβηκε πάνω στο σταυρό 

του Γολγοθά. Είναι ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Η είσοδος για τον ουρανό 

προφανώς. 

Πολύ ωραία. Και τί είναι το Άγιο Πνεύμα; 

Το Άγιο Πνεύμα είναι ο Παράκλητος. Όταν ο Χριστός ο ίδιος θα έφευγε από τη Γη 

για τον ουρανό, είπε στους μαθητές του «Συμφέρει να φύγω εγώ και θα παρακαλέσω 

τον Πατέρα να σας δώσει έναν άλλο Παράκλητο». Είναι ένας σύνδεσμος. Είναι κάτι 

που έχουμε απαραίτητο στη ζωή μας, που το χρειαζόμαστε για να μπορούμε να 

έχουμε δυνάμεις να κινηθούμε, «Θέλετα λάβει δύναμιν εξ ύψους», είπε ο Κύριος 

στους μαθητές του, ο Χριστός και «θέλετε είσθε μάρτυρες» στην Ιουδαία και σε όλον 

τον κόσμο. 

Ωραία. Εφόσον ο Θεός είναι Τριαδικός… Εφόσον ο Θεός είναι ένας, πώς 

εξηγείται η Τριαδική υπόστασή του;  

Ο Θεός είναι ένας, αλλά μέσα από κει έχει πτυχές, ξέρω γω, τι να πω τώρα; Με την 

έννοια ο Χριστός… Ο Χριστός, ας πούμε, έχει τον ρόλο να ενώσει, αν θέλετε, τους 

ανθρώπους, καθώς η διαφορά του ανθρώπου με τον Θεό, που τον οδήγησε στην 

απώλεια, έχει την έννοια μέσα από τη θυσία, τη σωτηρία, ο Χριστός να ενώσει τους 

ανθρώπους. Και άμα θα διαβάσουμε στους Εφεσίους, έλυσε, λέει, σύντριψε το 

μεσότοιχο του φραγμού. Και αυτή η έχθρα που υπήρχε μεταξύ Θεού και ανθρώπων, 

καθώς ο άνθρωπος είχε απορρίψει τον Θεό, ήρθε αυτή και τα συμφιλίωσε ο Χριστός, 

τα έκανε ένα πλέον.  
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Πολύ ωραία. Ποιές είναι οι ιδιότητες-χαρακτηριστικά του Πατέρα;  

Ιδιότητες. Τί να πω; Είναι αγάπη ο Θεός πάνω απ’ όλα και τα χαρακτηριστικά του 

πάλι θα τα τοποθετήσω στην φράση αγάπη. 

Πολύ ωραία. Ποιές είναι οι ιδιότητες-χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού;  

Ο Ιησούς Χριστός, συγνώμη που γίνομαι… και επαναλαμβάνομαι, αλλά δε μπορώ να 

βρω κάτι έξω από τη λέξη αγάπη που είναι το μεγαλύτερο μέγεθος που μπορούμε να 

τοποθετήσουμε. Είναι ο Σωτήρας, είναι τα πάντα, δεν… δεν μπορώ να διανοηθώ ότι 

μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος και να είναι ευτυχισμένος και να είναι ζει όμορφα, 

χωρίς να έχει την παρουσία του Κυρίου στη ζωή.  

Δέκατη Τρίτη ερώτηση. Ποιές είναι οι ιδιότητες χαρακτηριστικά του Αγίου 

Πνεύματος; 

Το Άγιο Πνεύμα, όπως είπαμε, είναι ο Παράκλητος, είναι και αυτό ένας συνδετικός 

κρίκος. Σε μία παραπομπή του λόγου του Θεού, στην Προς Ρωμαίους επιστολή μας 

λέει ότι εμείς οι ίδιοι το πώς να προσευχηθούμε δεν ξέρουμε, αλλά το Πνεύμα το 

Άγιο προσεύχεται για εμάς με στεναγμούς αλλαλήτους, αν μπορεί να γίνει 

κατανοητό. Το Πνεύμα το Άγιο έχει ιδιότητες: φανερώνεται μέσα από διακονίες που 

μοιράζει ο Κύριος, μέσα από προφητείες που σήμερα ζουν, υπάρχουν και κινούνται, 

καθώς όλος ο κόσμος ο πιστός πάνω στο λόγο του Θεού πιστεύει ότι ο Θεός είναι ο 

ίδιος χθες, σήμερα και στους αιώνες. Είναι αμετάβλητος δηλαδή. Υπάρχει μέσα στον 

άνθρωπο, ζει, βαφτίζεται ο άνθρωπος με Πνεύμα Άγιο. Εσείς, λέει ο λόγος του Θεού, 

είστε ναός του Πνεύματος του Αγίου, καθώς του Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα μας. 

Και μας δίνει προφητείες, μας λέει όταν πληρωθείς με Πνεύμα Άγιο «ποταμοί ύδατος 

ζώντος» θα βγουν από μέσα σου. Αυτό είναι το Πνέυμα το Άγιο. Είναι απαραίτητο 

συστατικό στον άνθρωπο για να μπορέσει ο άνθρωπος να ζήσει και να έχει και 

δυνάμεις, καθώς, ας μην ξεχνάμε ότι οι μαθητές μέχρι να λάβουν τη δύναμη την 

ημέρα της Πεντηκοστής από το Πνεύμα το Άγιο ήταν φοβισμένοι και κρυμμένοι από 

τους διώκτες τους.  

Δέκατη τέταρτη ερώτηση. Τα τρία αυτά πρόσωπα έχουν κοινές ιδιότητες-

χαρακτηριστικά ή διαφορετικές; Ποιές είναι κοινές και ποιές διαφοερετικές;  

Θεωρώ ότι έχουν κοινές. Δεν μπορώ να βρω μία διαφορετικότητα. Ο απώτερος 

στόχος τους και σκοπός τους είναι η σωτηρία του ανθρώπου.  

Τώρα όσον αφορά το όνομα του Θεού, έχει όνομα ο Θεός; Αν ναι, ποιό είναι 

αυτό;  
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Μέσα στη Γραφή αναφέρονται σαφώς κάποια ονόματα, αλλά «δεν απεκαλύφθην», 

λέει «σ’ αυτούς με το όνομά μου», το Γιαχβέ. Λέει «εγώ είμαι ο Κύριος», «εγώ είμαι 

ο ην», «ο ων», συγνώμη. Όταν ο Μωυσής ρώτησε τι να πω, ποιος είσαι Κύριε     εγώ 

είμαι ο ων. Αυτό ακριβώς είπε ο Κύριος στο Μωυσή. Αυτό θα πεις στο λαό μου. 

Αυτό το «ο ων», τί σημαίνει; 

Είναι η ολοκλήρωση, είναι τα πάντα. 

Αναφέρεται και στα τρία πρόσωπα της Τριάδας; 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση;  

Όχι, γενικά το όνομα… Το όνομα ο ων. Αναφέρεται και στα τρία πρόσωπα; 

Όχι, όχι, όχι. Ο Παράκλητος είναι το Πνεύμα το Άγιο, ο Ιησούς Χριστός είναι ο 

Σωτήρας, ο Πατέρας Θεός είναι ο ων. 

Και τέλος, η Εκκλησία της Πεντηκοστής, χρησιμοποιεί το όνομα του Θεού στη 

λατρεία; Για ποιό λόγο ναι ή όχι;  

Σαφώς και το χρησιμοποιούμε, καθώς, όπως προείπα και αρχικά που μιλήσαμε ότι ο 

Θεός ακούει, επικοινωνεί, βλέπει. Επικαλούμαστε το Θεό. Σαφώς βέβαια, και η 

σωτηρία μας έρχεται  σ’ αυτή τη ζωή μέσω του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο 

μοναδικός δρόμος. Γιατί ο ίδιος ο Χριστός μας είπε ότι όποιος δεν έχει τον Υιό, δεν 

έχει και τον Πατέρα. Η σωτηρία στον άνθρωπο προσφέρεται μέσω του Ιησού 

Χριστού. Είναι αυτός που είναι ο μεσίτης και εμείς δια του ονόματος του Χριστού 

πλησιάζουμε τον Πατέρα Θεό. 

Και η τελευταία ερώτηση: Ποιός είναι ο τρόπος λατρείας του Θεού για την 

Εκκλησία της Πεντηκοστής;    

 Η δοξολογία θα μπορούσα να πω είναι ένας άπειρος λόγος, η υμνολογία, η 

προσευχή, η νηστεία ακόμα, η αφιέρωση. Όλα αυτά είναι τρόπος λατρείας. Είναι κάτι 

όμως που δεν είναι καταναγκαστικό. Είναι κάτι που γίνεται, προέρχεται από τον 

άνθρωπο, καθώς το θέλει και το επιθυμεί. 

Ωραία. Σ’ αυτό το σημείο η συνέντευξη έχει τελειώσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ 

ποιμένα.   

Να ’σαι καλά παλικάρι μου. 
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5.  Οργάνωση των Μαρτύρων του Ιεχωβά 

 

Τα παρακάτω τα έχει επιμεληθεί ο πρεσβύτερος της Οργάνωσης των Μαρτύρων 

του Ιεχωβά Πτολεμαΐδας για την συγκεκριμένη εργασία και μόνο (ΔΕΝ είναι 

προσωπικά του σχόλια, αλλά πληροφορίες από τις ίδιες τις επίσημες πηγές της 

Οργάνωσης των Μαρτύρων του Ιεχωβά. Όπως έχει επισημάνει ο ίδιος, οι Μάρτυρες 

του Ιεχωβά δεν αναφέρουν τα ονόματά τους σε κανένα βιβλίο, διαδικτυακή 

ιστοσελίδα κτλ., επειδή ο Λόγος του Θεού δεν εμπορευματοποιείται και δεν ανήκει 

σε κανέναν). Το παρακάτω υλικό είναι από τις επίσημες πηγές της εν λόγω 

Οργάνωσης. Ό, τι παρατίθεται παρακάτω είναι όπως μου τα παρέδωσε ο ίδιος. 

Πρεσβύτερος της Εκκλησίας Πτολεμαΐδας των Χριστιανών  Μαρτύρων του 

Ιεχωβά 

1) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΘΕΟΣ;  

it-1 σ. 1150-1154 - Ενόραση, Τόμος 1 

 

ΘΕΟΣ   

Οτιδήποτε λατρεύεται μπορεί να οριστεί ως θεός, εφόσον ο λάτρης του αποδίδει 

δύναμη μεγαλύτερη από τη δική του και το ευλαβείται. Ένα άτομο μπορεί να 

καταστήσει θεό ακόμη και την κοιλιά του. (Ρω 16:18· Φλπ 3:18, 19) Η Αγία Γραφή 

κάνει λόγο για πολλούς θεούς (Ψλ 86:8· 1Κο 8:5, 6), αλλά δείχνει ότι οι θεοί των 

εθνών είναι άχρηστοι. —Ψλ 96:5·  

2) ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;  

w04 1/10 σ. 9-14 - Η Σκοπιά—2004 

«Είναι Αδικαιολόγητοι» 

 
Βλέπουμε αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού στους έναστρους ουρανούς. «Οι 

ουρανοί διακηρύττουν τη δόξα του Θεού», λέει το εδάφιο Ψαλμός 19:1. «Οι 

ουρανοί» —ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα —πιστοποιούν τη δύναμη και τη 

σοφία του Θεού. Ο αριθμός και μόνο των άστρων μας γεμίζει δέος. Επιπλέον, όλα 

αυτά τα ουράνια σώματα κινούνται μέσα στο διάστημα, όχι άσκοπα, αλλά σύμφωνα 

με ακριβείς φυσικούς νόμους.* (Ησαΐας 40:26) Είναι λογικό να αποδίδουμε τέτοια 

http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200001729/0/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200001729/0/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200001729/1/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200001729/1/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200001729/2/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2004723/4/0
http://wol.jw.org/el/wol/fn/r11/lp-g/2004723/1
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2004723/5/0
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τάξη στην τυφλή τύχη; Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πολλούς επιστήμονες το 

σύμπαν άρχισε να υπάρχει ξαφνικά. Εξηγώντας τι συνεπάγεται αυτό, κάποιος 

καθηγητής έγραψε: «Ένα σύμπαν που υπήρχε ανέκαθεν ταιριάζει πολύ περισσότερο 

[στις απόψεις] των αθεϊστών ή των αγνωστικιστών. Αντίστοιχα, ένα σύμπαν που είχε 

αρχή, φαίνεται να προϋποθέτει μια πρώτη αιτία, διότι ποιος θα μπορούσε να 

φανταστεί τέτοιο αποτέλεσμα χωρίς επαρκή αιτία;» 

 
Αποδείξεις για την ύπαρξη του Θεού βλέπουμε και στη γη. Ο ψαλμωδός είπε με 

θαυμασμό: «Πόσο πολλά είναι τα έργα σου, Ιεχωβά! Τα πάντα με σοφία τα έφτιαξες. 

Η γη είναι γεμάτη από τα δημιουργήματά σου». (Ψαλμός 104:24) Τα 

«δημιουργήματα» του Ιεχωβά, περιλαμβανομένης και της ζωικής κτίσης, μαρτυρούν 

τη σοφία του. Όπως παρατηρήσαμε στην αρχή, το σχέδιο των ζωντανών οργανισμών 

είναι τέτοιου επιπέδου που οι επιστήμονες επιδιώκουν πολλές φορές να το μιμηθούν. 

Εξετάστε μερικά παραδείγματα ακόμα. Οι ερευνητές μελετούν τα κέρατα των 

ελαφιών με στόχο να δημιουργήσουν πιο γερά κράνη. Παρατηρούν ένα είδος μύγας 

που έχει οξεία ακοή με σκοπό να βελτιώσουν τα ακουστικά βοηθήματα και εξετάζουν 

τα πούπουλα στα φτερά της κουκουβάγιας θέλοντας να βελτιώσουν τα μη 

εντοπιζόμενα από τα ραντάρ αεροπλάνα τύπου στελθ. Ωστόσο, όσο και αν 

προσπαθήσει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να αναπαραγάγει πραγματικά τα τέλεια 

πρωτότυπα που υπάρχουν στη φύση. Όπως παρατηρεί το βιβλίο Βιομιμητική—

Καινοτομία Εμπνευσμένη από τη Φύση (Biomimicry—Innovation Inspired by Nature): 

«Οι ζωντανοί οργανισμοί έχουν κάνει όλα όσα θέλουμε να κάνουμε εμείς, χωρίς να 

καταβροχθίζουν ορυκτά καύσιμα, να μολύνουν τον πλανήτη ή να υποθηκεύουν το 

μέλλον τους». Αυτό θα πει σοφία! 

3) ΈΧΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟ;  

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2009403 

Υπάρχουν Ουσιαστικές Διαφορές; 

Σύμφωνα με μια εγκυκλοπαίδεια, τώρα υπάρχουν παγκοσμίως 9.900 θρησκείες, 

μερικές από τις οποίες συναντώνται σε πολλά μέρη σε ολόκληρη τη γη και έχουν 

εκατομμύρια μέλη. Οι στατιστικές λένε ότι περίπου το 70 τοις εκατό της 

ανθρωπότητας ανήκει στις πέντε κύριες θρησκείες —το Βουδισμό, τον Ινδουισμό, 

τον Ιουδαϊσμό, τον Ισλαμισμό και τη Χριστιανοσύνη. Αν όλες οι θρησκείες οδηγούν 

στον ίδιο Θεό, αυτά τα πέντε δόγματα θα πρέπει ασφαλώς να έχουν πολλά κοινά 

http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2004723/6/0
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2009403
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όσον αφορά τις διδασκαλίες τους, το πώς παρουσιάζουν τον Θεό και το πώς εξηγούν 

το σκοπό του. Τι δείχνουν τα γεγονότα; 

Ο Ρωμαιοκαθολικός θεολόγος Χανς Κουνγκ λέει ότι οι κύριες θρησκείες 

διακρατούν όντως κάποιες κοινές πεποιθήσεις στη σφαίρα των ανθρώπινων σχέσεων. 

Οι περισσότερες, λόγου χάρη, αποδοκιμάζουν το φόνο, το ψέμα, την κλοπή και την 

αιμομειξία, και διδάσκουν το σεβασμό για τους γονείς καθώς και την αγάπη για τα 

παιδιά. Σε άλλα ζητήματα, ωστόσο, και ιδιαίτερα στο πως παρουσιάζουν τον Θεό, 

αυτές οι κύριες θρησκείες διαφέρουν ριζικά. 

Για παράδειγμα, οι Ινδουιστές λατρεύουν πλήθος θεοτήτων, ενώ οι Βουδιστές 

λέγεται ότι δεν είναι βέβαιοι για το αν υπάρχει Θεός που υφίσταται ως πρόσωπο. Ο 

Ισλαμισμός διδάσκει ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός. Το ίδιο διδάσκουν και οι εκκλησίες 

που ισχυρίζονται ότι είναι Χριστιανικές, αλλά οι περισσότερες από αυτές 

ισχυρίζονται, επίσης, ότι ο Θεός είναι Τριάδα. Ακόμη και μεταξύ των εκκλησιών 

υπάρχουν πολλές και διαφορετικές δοξασίες. Η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, αποτελεί 

αντικείμενο αφοσίωσης για τους Καθολικούς αλλά όχι για τους Προτεστάντες. Ο 

έλεγχος των γεννήσεων είναι γενικά απαγορευμένος για τους Καθολικούς αλλά όχι 

για τους περισσότερους Προτεστάντες. Οι δε Προτεστάντες δεν μπορούν να 

συμφωνήσουν μεταξύ τους στο θέμα της ομοφυλοφιλίας. 

Είναι λογικό να πιστεύουμε ότι όλες οι θρησκείες που αποδέχονται τόσο πολλές 

και διαφορετικές δοξασίες λατρεύουν τον ίδιο Θεό; Κάθε άλλο. Τουναντίον, το 

αποτέλεσμα είναι μόνο σύγχυση ως προς το ποιος είναι ο Θεός και το τι αναμένει από 

εκείνους που τον λατρεύουν.) 

4)  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΪΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ;  

w13 1/8 σ. 1-2 - Η Σκοπιά—2013 

ΠΛΗΣΙΑΣΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ 

“Οι Αόρατες Ιδιότητές του Βλέπονται Καθαρά” 

Ο Παύλος ανέφερε: «Οι αόρατες ιδιότητες του [Θεού], δηλαδή η αιώνια δύναμη 

και η Θειότητά του, βλέπονται καθαρά από τη δημιουργία του κόσμου και έπειτα, 

επειδή γίνονται αντιληπτές μέσω των πραγμάτων που έχουν φτιαχτεί, ώστε αυτοί 

είναι αδικαιολόγητοι». (Ρωμαίους 1:20) Ο Δημιουργός άφησε τη σφραγίδα του στο 

έργο των χεριών του, όπως επισήμανε ο Παύλος. Πόσο σαφείς είναι αυτές οι 

αποδείξεις; Είναι τόσο ξεκάθαρες ώστε όσοι δεν τις βλέπουν και αρνούνται να 

http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2013564/0/0
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πιστέψουν στον Θεό «είναι αδικαιολόγητοι». Κάποιος λόγιος δίνει το εξής 

παράδειγμα: Φανταστείτε έναν οδηγό ο οποίος αγνοεί μια πινακίδα με την ένδειξη 

«Παράκαμψη —Στρίψτε Αριστερά». Ένας τροχονόμος τον σταματάει και αρχίζει να 

γράφει μια κλήση. Ο οδηγός διαμαρτύρεται ότι δεν είδε την πινακίδα. Αλλά τα όσα 

λέει δεν στέκουν, επειδή η πινακίδα βρίσκεται σε κοινή θέα και η όρασή του είναι 

καλή. Επιπλέον, ως οδηγός έχει την ευθύνη να βλέπει τις πινακίδες και να 

συμμορφώνεται με αυτές. Το ίδιο ισχύει και με τις αποδείξεις περί Θεού στη φύση. Η 

εν λόγω «πινακίδα» βρίσκεται σε κοινή θέα. Ως πλάσματα με λογική, είμαστε σε 

θέση να τη βλέπουμε. Δεν δικαιολογείται να την αγνοούμε. 

Ο Δημιουργός άφησε τη σφραγίδα του στο έργο των χεριών του 

Όντως, το βιβλίο της δημιουργίας αποκαλύπτει πολλά για τον Δημιουργό μας. 

Ένα άλλο βιβλίο όμως —η Αγία Γραφή —αποκαλύπτει πολύ περισσότερα για αυτόν.  

Στις σελίδες της μαθαίνουμε την απάντηση στη ζωτική ερώτηση: Ποιος είναι 

ο σκοπός του Θεού για τη γη μας και τους ανθρώπους που κατοικούν σε αυτήν; Η 

απάντηση θα σας βοηθήσει να πλησιάσετε περισσότερο τον Θεό του οποίου “οι 

αόρατες ιδιότητες βλέπονται καθαρά” στον κόσμο που μας περιβάλλει. 

5) ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ; ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΖΗΤΗΜΑ;  http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-

g/1102005141 

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200001729 

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΣΟ ΠΟΛΛΑ ΠΑΘΗΜΑΤΑ; 

5 
Άνθρωποι διαφόρων θρησκειών πηγαίνουν στους θρησκευτικούς τους ηγέτες 

και δασκάλους για να ρωτήσουν γιατί υπάρχουν τόσο πολλά παθήματα. Συνήθως, 

εκείνοι απαντούν ότι τα παθήματα είναι θέλημα του Θεού, ο οποίος καθόρισε πριν 

από πολύ καιρό όλα όσα πρόκειται να συμβούν, περιλαμβανομένων και των τραγικών 

γεγονότων. Πολλοί λαβαίνουν την απάντηση ότι οι οδοί του Θεού είναι μυστηριώδεις 

ή ότι εκείνος φέρνει το θάνατο σε ανθρώπους —ακόμα και σε παιδιά —για να τους 

πάρει μαζί του στον ουρανό. Όπως έχετε μάθει, όμως, ο Ιεχωβά Θεός ποτέ δεν 

προξενεί το κακό. Η Γραφή λέει: «Είναι αδιανόητο να ενεργεί ο αληθινός Θεός με 

πονηρία και ο Παντοδύναμος με αδικία!»—Ιώβ 34:10. 

6 
Ξέρετε γιατί οι άνθρωποι κάνουν το λάθος να κατηγορούν τον Θεό για όλα τα 

παθήματα που υπάρχουν στον κόσμο; Σε πολλές περιπτώσεις, κατηγορούν τον 

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1102005141
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1102005141
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200001729
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1102005141/3/0
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Παντοδύναμο Θεό επειδή νομίζουν ότι εκείνος είναι ο πραγματικός άρχοντας αυτού 

του κόσμου. Δεν γνωρίζουν μια απλή αλλά σημαντική αλήθεια την οποία διδάσκει η 

Αγία Γραφή. Ο πραγματικός άρχοντας αυτού του κόσμου είναι ο Σατανάς ο 

Διάβολος. 

7 
Η Γραφή δηλώνει ξεκάθαρα: «Ολόκληρος ο κόσμος βρίσκεται στην εξουσία 

του πονηρού». (1 Ιωάννη 5:19) Όταν το σκέφτεστε αυτό, δεν φαίνεται λογικό; Αυτός 

ο κόσμος αντανακλά την προσωπικότητα του αόρατου πνευματικού πλάσματος το 

οποίο «παροδηγεί ολόκληρη την κατοικημένη γη». (Αποκάλυψη 12:9) Ο Σατανάς 

είναι γεμάτος μίσος, είναι απατεώνας και σκληρός. Γι’ αυτό και ο κόσμος, ο οποίος 

βρίσκεται υπό την επιρροή του, είναι γεμάτος μίσος, απάτη και σκληρότητα. Αυτός 

είναι ένας λόγος για τον οποίο υπάρχουν τόσο πολλά παθήματα. 

8 
Ένας δεύτερος λόγος για τον οποίο υπάρχουν τόσο πολλά παθήματα είναι το 

ότι, η ανθρωπότητα είναι ατελής και αμαρτωλή αφότου εκδηλώθηκε ο στασιασμός 

στον κήπο της Εδέμ και μετά. Οι αμαρτωλοί άνθρωποι έχουν την τάση να 

αγωνίζονται για την κυριαρχία, και αυτό οδηγεί σε πολέμους, καταδυνάστευση και 

παθήματα. (Εκκλησιαστής 4:1· 8:9) Ένας τρίτος λόγος για τα παθήματα είναι το ότι 

υπάρχει «καιρός και απρόβλεπτη περίσταση». (Εκκλησιαστής 9:11) Σε έναν κόσμο 

που δεν έχει τον Ιεχωβά ως προστατευτικό Άρχοντα, οι άνθρωποι μπορεί να πάθουν 

κάτι κακό επειδή τυχαίνει να βρίσκονται σε λάθος μέρος τη λάθος στιγμή. 

9 
Είναι παρήγορο να γνωρίζουμε ότι ο Θεός δεν προξενεί τα παθήματα. Δεν 

ευθύνεται για τους πολέμους, τα εγκλήματα, την καταδυνάστευση ή για τις φυσικές 

καταστροφές που κάνουν τους ανθρώπους να υποφέρουν. Παρ’ όλα αυτά, χρειάζεται 

να γνωρίζουμε και το λόγο για τον οποίο επιτρέπει ο Ιεχωβά όλα αυτά τα παθήματα. 

Αν είναι ο Παντοδύναμος, έχει τη δύναμη να τα σταματήσει. Γιατί, λοιπόν, δεν το 

κάνει; Ο στοργικός Θεός που έχουμε γνωρίσει πρέπει να έχει σοβαρό λόγο.—

1 Ιωάννη 4:8. 

 

ΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΕΝΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΖΗΤΗΜΑ 

10 
Προκειμένου να μάθουμε γιατί επιτρέπει ο Θεός τα παθήματα, χρειάζεται να 

ανατρέξουμε στον καιρό που άρχισαν αυτά να υπάρχουν. Όταν ο Σατανάς έκανε τον 

Αδάμ και την Εύα να παρακούσουν τον Ιεχωβά, εγέρθηκε ένα σημαντικό ζήτημα. Ο 

Σατανάς δεν αμφισβήτησε τη δύναμη του Ιεχωβά. Ακόμα και ο Σατανάς ξέρει ότι η 

δύναμη του Ιεχωβά δεν έχει όρια. Αντί για αυτό, ο Σατανάς αμφισβήτησε το 

http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1102005141/4/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1102005141/5/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1102005141/6/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1102005141/6/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1102005141/7/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1102005141/8/0
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δικαίωμα που έχει ο Ιεχωβά να κυβερνάει. Όταν είπε ότι ο Θεός είναι ψεύτης και 

στερεί καλά πράγματα από τους υπηκόους του, ο Σατανάς κατηγόρησε τον Ιεχωβά 

ότι είναι κακός κυβερνήτης. (Γένεση 3:2-5) Ο Σατανάς υπαινίχθηκε ότι το ανθρώπινο 

γένος θα τα κατάφερνε καλύτερα χωρίς τη διακυβέρνηση του Θεού. Επρόκειτο για 

μια επίθεση στην κυριαρχία του Ιεχωβά, στο δικαίωμα που έχει να κυβερνάει. 

11 
Ο Αδάμ και η Εύα στασίασαν εναντίον του Ιεχωβά. Στην ουσία, είπαν: “Δεν 

χρειαζόμαστε τον Ιεχωβά ως Κυβερνήτη μας. Μπορούμε να αποφασίζουμε μόνοι μας 

τι είναι σωστό και τι είναι λάθος”. Πώς θα τακτοποιούσε ο Ιεχωβά αυτό το ζήτημα; 

Πώς μπορούσε να διδάξει σε όλα τα νοήμονα πλάσματα ότι οι στασιαστές είχαν 

άδικο και ότι ο δικός του τρόπος είναι όντως ο καλύτερος; Ίσως κάποιος πει ότι ο 

Θεός θα έπρεπε απλώς να καταστρέψει τους στασιαστές και να κάνει μια καινούρια 

αρχή. Αλλά ο Ιεχωβά είχε δηλώσει το σκοπό του ο οποίος ήταν να γεμίσει τη γη με 

τους απογόνους του Αδάμ και της Εύας, και ήθελε να ζουν αυτοί οι απόγονοι σε έναν 

επίγειο παράδεισο. (Γένεση 1:28) Ο Ιεχωβά πάντοτε εκπληρώνει τους σκοπούς του. 

(Ησαΐας 55:10, 11) Εκτός αυτού, η καταστροφή των στασιαστών στην Εδέμ δεν θα 

έδινε απάντηση στο ζήτημα που είχε εγερθεί αναφορικά με το δικαίωμα που είχε ο 

Ιεχωβά να κυβερνάει. 

Έχει ο μαθητής περισσότερα προσόντα από το δάσκαλο; 

13 
Ο Ιεχωβά έχει κάνει κάτι παρόμοιο με αυτό που κάνει ο δάσκαλος. Θυμηθείτε 

ότι οι στασιαστές στην Εδέμ δεν ήταν οι μόνοι που περιλαμβάνονταν. Εκατομμύρια 

άγγελοι παρακολουθούσαν. (Ιώβ 38:7· Δανιήλ 7:10) Ο τρόπος με τον οποίο ο Ιεχωβά 

θα αντιμετώπιζε το στασιασμό θα επηρέαζε πολύ όλους εκείνους τους αγγέλους και 

τελικά ολόκληρη τη νοήμονα δημιουργία. Τι έχει κάνει, λοιπόν, ο Ιεχωβά; Έχει 

επιτρέψει στον Σατανά να δείξει πώς θα κυβερνούσε εκείνος την ανθρωπότητα. Ο 

Θεός έχει επιτρέψει επίσης στους ανθρώπους να αυτοκυβερνηθούν υπό την 

καθοδηγία του Σατανά. 

Παρόμοια, ο Ιεχωβά ξέρει πως όλοι οι άνθρωποι που έχουν ειλικρινή καρδιά και 

οι άγγελοι θα ωφεληθούν βλέποντας ότι ο Σατανάς και όσοι στασίασαν μαζί του 

απέτυχαν και ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να αυτοκυβερνηθούν. Όπως ο Ιερεμίας 

στην αρχαιότητα, θα μάθουν την εξής ζωτική αλήθεια: «Γνωρίζω καλά, Ιεχωβά, ότι 

δεν ανήκει στο χωματένιο άνθρωπο η οδός του. Στον άνθρωπο που περπατάει δεν 

ανήκει το να κατευθύνει το βήμα του». —Ιερεμίας 10:23. 

http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1102005141/9/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1102005141/10/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1102005141/11/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1102005141/12/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1102005141/12/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1102005141/13/0


199 

` 

6) ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ; 

(ΑΠΛΗ ΑΝΑΦΟΡΑ)        

Ο δημιουργός μας, και το όνομά του είναι Ιεχωβά, ο Πατέρας μας.  

7) ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ;  

Ο δημιουργός μας, και το όνομά του είναι Ιεχωβά. 

8) ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 

ΙΕΧΩΒΑ;  

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200002451#h=15  

Ο γιος του Πατέρα ο «μονογενής Γιος» (Ιωα 1:14· 3:16, 18· 1Ιω 4:9)  Το 

όνομα και ο τίτλος του Γιου του Θεού από τη στιγμή που χρίστηκε ενόσω ήταν στη 

γη. 

Δεν είναι συνδημιουργός. Εντούτοις, η συμμετοχή του Γιου στα δημιουργικά 

έργα δεν τον κατέστησε συνδημιουργό με τον Πατέρα του. Η δημιουργική δύναμη 

πήγαζε από τον Θεό μέσω του αγίου πνεύματός του, δηλαδή της ενεργού δύναμής 

του. (Γε 1:2· Ψλ 33:6) Και εφόσον ο Ιεχωβά είναι η Πηγή κάθε ζωής, όλη η έμψυχη 

δημιουργία, ορατή και αόρατη, οφείλει τη ζωή της σε αυτόν. (Ψλ 36:9) Αντί να είναι 

συνδημιουργός, λοιπόν, ο Γιος ήταν ο παράγοντας, ή αλλιώς το μέσο, διά του οποίου 

επιτέλεσε το έργο του ο Ιεχωβά, ο Δημιουργός. Ο ίδιος ο Ιησούς απέδωσε τη 

δημιουργία στον Θεό, όπως άλλωστε κάνει και όλη η Γραφή.—Ματ 19:4-6· 

βλέπε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. 

9) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΆΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ 

ΙΕΧΩΒΑ;  

( http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200004211#h=17 ) 

Η Ενεργός Δύναμη του Θεού—Το Άγιο Πνεύμα. Οι 

λέξεις ρούαχ και πνεῦμα, στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων όπου 

χρησιμοποιούνται, συνδέονται με το πνεύμα του Θεού, την ενεργό Του δύναμη, το 

άγιο πνεύμα Του. 

Δεν είναι πρόσωπο. Η διδασκαλία ότι το άγιο πνεύμα είναι πρόσωπο και μέρος 

του «Τριαδικού Θεού» έγινε επίσημο εκκλησιαστικό δόγμα μόλις τον τέταρτο 

αιώνα Κ.Χ. Οι πρώτοι εκκλησιαστικοί «πατέρες» δεν δίδασκαν κάτι τέτοιο. Ο 

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200002451#h=15
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/25/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/25/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/25/2
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/25/2
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/13/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/13/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/14/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/15/0
http://wol.jw.org/el/wol/tc/r11/lp-g/1200002451/2
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200004211#h=17
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Ιουστίνος ο Μάρτυρας του δεύτερου αιώνα Κ.Χ. δίδαξε ότι το άγιο πνεύμα είναι 

“επενέργεια του Θεού ή τρόπος με τον οποίο δρα ο Θεός”. Αντίστοιχα, ο Ιππόλυτος 

δεν θεωρούσε το άγιο πνεύμα προσωπικότητα. Οι ίδιες οι Γραφές υποστηρίζουν 

ομόφωνα ότι το άγιο πνεύμα του Θεού δεν είναι πρόσωπο, αλλά η ενεργός δύναμη του 

Θεού, μέσω της οποίας Αυτός εκπληρώνει το σκοπό Του και εκτελεί το θέλημά Του.  

10) ΕΦΟΣΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ, ΠΩΣ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ Η ΤΡΙΑΔΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ 

ΤΟΥ;  

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-

g/1101989276?q=%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1&p=pa

r 

Τριάδα 

Ορισμός: Το κεντρικό δόγμα των θρησκειών του Χριστιανικού κόσμου. 

Σύμφωνα με αυτό το δόγμα, υπάρχουν τρία θεϊκά Πρόσωπα (ο Πατέρας, ο Γιος, το 

Άγιο Πνεύμα), για τα οποία λέγεται ότι είναι όλα τους αιώνια, παντοδύναμα και ότι 

κανένα δεν είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο του άλλου· μάλιστα, παρότι το καθένα από 

αυτά λέγεται ότι είναι Θεός, αποτελούν και τα τρία μαζί έναν και μόνο Θεό. Άλλες 

διατυπώσεις του ίδιου δόγματος δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στο ότι αυτά τα τρία 

«Πρόσωπα» δεν είναι χωριστές και διαφορετικές οντότητες, αλλά είναι τρεις 

υποστάσεις στις οποίες υπάρχει η θεϊκή ουσία. Γι’ αυτό, μερικοί Τριαδιστές δίνουν 

ιδιαίτερη έμφαση στη δοξασία ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός ή ότι ο Ιησούς και 

το Άγιο Πνεύμα είναι ο Ιεχωβά. Δεν είναι διδασκαλία της Αγίας Γραφής. 

Συμφωνεί η Αγία Γραφή με εκείνους που διδάσκουν ότι ο Πατέρας και ο Γιος 

δεν είναι ξεχωριστές και διαφορετικές οντότητες; 

Ματθ. 26:39, ΜΠΚ: «Αφού απομακρύνθηκε λίγο [ο Ιησούς Χριστός], έπεσε με 

το πρόσωπο στη γη και προσευχόταν με τούτα τα λόγια: “Πατέρα μου, αν είναι 

δυνατό, ας μην πιω αυτό το ποτήρι· όμως ας μη γίνει το δικό μου θέλημα αλλά το 

δικό σου”». (Αν ο Πατέρας και ο Γιος δεν ήταν διαφορετικές οντότητες, η προσευχή 

αυτή δεν θα είχε νόημα. Ο Ιησούς θα προσευχόταν στον εαυτό του, και το θέλημά 

του θα ήταν αναγκαστικά το θέλημα του Πατέρα.) 

Ιωάν. 8:17, 18, ΚΔΤΚ: «[Ο Ιησούς απάντησε στους Ιουδαίους Φαρισαίους:] Εις 

τον νόμον σας είναι γραμμένον, ότι η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι έγκυρη. Εγώ 

είμαι που δίνω μαρτυρίαν διά τον εαυτόν μου και μαρτυρεί δι’ εμέ και ο Πατέρας που 

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1101989276?q=%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1&p=par
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1101989276?q=%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1&p=par
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1101989276?q=%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1&p=par
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1101989276/5/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1101989276/6/0
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με έστειλε». (Συνεπώς, ο Ιησούς χαρακτήρισε σαφώς τον εαυτό του ως ξεχωριστό και 

διαφορετικό από τον Πατέρα.) 

Διδάσκει η Αγία Γραφή ότι όλα τα υποτιθέμενα πρόσωπα της Τριάδας είναι 

αιώνια, άνευ αρχής; 

Κολ. 1:15, 16, ΚΔΤΚ: «Αυτός [ο Ιησούς Χριστός] είναι εικών του αοράτου Θεού, 

πρωτότοκος όλων των δημιουργημάτων, διότι δι’ αυτού εδημιουργήθησαν τα πάντα, 

τα επουράνια και τα επίγεια». Με ποια έννοια είναι ο Ιησούς Χριστός «πρωτότοκος 

όλων των δημιουργημάτων»; (1) Οι Τριαδιστές λένε ότι «πρωτότοκος» εδώ σημαίνει 

πρώτιστος, εξοχότατος, ο πιο διακεκριμένος· άρα, το συμπέρασμα που πρέπει να 

εξαχθεί είναι ότι ο Χριστός δεν αποτελεί μέρος των δημιουργημάτων, αλλά είναι ο 

πιο διακεκριμένος σε σύγκριση με εκείνους που δημιουργήθηκαν. Αν αυτό είναι 

αλήθεια, και αν η διδασκαλία της Τριάδας είναι αληθινή, τότε γιατί δεν λέγεται και 

για τον Πατέρα και για το άγιο πνεύμα ότι είναι οι πρωτότοκοι όλων των 

δημιουργημάτων; Η Αγία Γραφή, όμως, εφαρμόζει αυτή την έκφραση μόνο στον Γιο. 

Σύμφωνα με τη συνηθισμένη της έννοια, η λέξη «πρωτότοκος» δείχνει ότι ο Ιησούς 

είναι ο αρχαιότερος στην οικογένεια των γιων του Ιεχωβά. (2) Η λέξη «πρωτότοκος» 

συναντάται πολλές φορές στην Αγία Γραφή πριν από το εδάφιο Κολοσσαείς 1:15, και 

κάθε φορά που εφαρμόζεται σε ζωντανά πλάσματα έχει την ίδια σημασία —ο 

πρωτότοκος είναι μέρος του συνόλου. “Ο πρωτότοκος του Ισραήλ” είναι ένας από 

τους γιους του Ισραήλ· “ο πρωτότοκος του Φαραώ” είναι ένας από την οικογένεια 

του Φαραώ· «το πρωτότοκο ζώου» είναι ζώο και αυτό το ίδιο. Τι κάνει, λοιπόν, 

μερικούς να αποδίδουν διαφορετική έννοια σε αυτή τη λέξη στο εδάφιο Κολοσσαείς 

1:15; Μήπως ο τρόπος με τον οποίο τη χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή ή η πεποίθηση 

την οποία ήδη υποστηρίζουν και για την οποία ψάχνουν να βρουν αποδείξεις; 

(3) Μήπως τα εδάφια Κολοσσαείς 1:16, 17 (ΚΔΤΚ) εξαιρούν τον Ιησού από τα 

δημιουργήματα όταν λένε «δι’ αυτού εδημιουργήθησαν τα πάντα . . . τα πάντα δι’ 

αυτού και δι’ αυτόν έχουν δημιουργηθή»; Στο εδάφιο Λουκάς 13:2, η ΚΔΤΚ αποδίδει 

τη λέξη πάντας ως «όλους τους άλλους», το ίδιο και η ΜΠΚ. Σύμφωνα με όλα όσα 

λέει η Αγία Γραφή σχετικά με τον Γιο, η ΜΝΚ αποδίδει την ίδια έννοια στη λέξη 

πάντα των εδαφίων Κολοσσαείς 1:16, 17 λέγοντας εν μέρει: «Μέσω αυτού 

δημιουργήθηκαν όλα τα άλλα πράγματα . . . Όλα τα άλλα πράγματα έχουν 

δημιουργηθεί μέσω αυτού και για αυτόν». Συνεπώς, ο Ιησούς παρουσιάζεται ως 

δημιουργημένο ον, ένα από τα δημιουργήματα του Θεού. 

http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1101989276/7/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1101989276/8/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1101989276/9/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1101989276/9/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1101989276/10/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1101989276/11/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1101989276/12/0
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11) ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ; 

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200002391 

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-

g/2013443?q=%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84

%CE%B5%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B9%CE%B5%CF%87%

CF%89%CE%B2%CE%AC&p=par 

ΙΕΧΩΒΑ 

(Ιεχωβά) [έμμεση ενεργητική διάθεση, μη τετελεσμένη κατάσταση, του εβρ. 

ρήματος χαβάχ (γίνομαι)· σημαίνει «Αυτός Κάνει να Γίνεται»]. 

Το προσωπικό όνομα του Θεού. (Ησ 42:8· 54:5) Παρά το ότι οι Γραφές 

αποδίδουν στον Ιεχωβά διάφορους περιγραφικούς τίτλους, όπως «Θεός», «Υπέρτατος 

Κύριος», «Δημιουργός», «Πατέρας», «ο Παντοδύναμος» και «ο Ύψιστος», τόσο η 

προσωπικότητά Του όσο και οι ιδιότητές Του —το ποιος είναι και το τι είναι —

συγκεφαλαιώνονται απόλυτα σε αυτό το προσωπικό όνομα και εκφράζονται μόνο με 

αυτό. —Ψλ 83:18. 

Οι κυριότερες ιδιότητες του είναι:  Αγάπη, Δύναμη, Δικαιοσύνη και Σοφία. 

 12) ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ; 

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200273113#h=1343 

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200002451#h=108:0-109:653 

Ανυπέρβλητο παράδειγμα αγάπης. Η ιδιότητα που πρυτανεύει σε όλες αυτές τις 

πτυχές της προσωπικότητας του Ιησού είναι η αγάπη —η αγάπη του πάνω από όλα 

για τον Πατέρα του και επίσης για τα άλλα πλάσματα. (Ματ 22:37-39) Ως εκ τούτου, 

η αγάπη επρόκειτο να είναι το διακριτικό γνώρισμα που θα προσδιόριζε τους μαθητές 

του. (Ιωα 13:34, 35· παράβαλε 1Ιω 3:14.) Η αγάπη του δεν ήταν συναισθηματισμός. 

Αν και εκδήλωνε ισχυρά αισθήματα, ο Ιησούς καθοδηγούνταν πάντα από αρχές (Εβρ 

1:9), και το θέλημα του Πατέρα του ήταν το πρώτιστο μέλημά του. (Παράβαλε Ματ 

16:21-23.) Απέδειξε την αγάπη του για τον Θεό τηρώντας τις εντολές του Θεού (Ιωα 

14:30, 31· παράβαλε 1Ιω 5:3) και επιζητώντας να δοξάζει τον Πατέρα του σε κάθε 

περίσταση. (Ιωα 17:1-4) Την τελευταία του νύχτα που ήταν με τους μαθητές του, 

χρησιμοποίησε τις λέξεις «αγάπη» και «αγαπώ» σχεδόν τριάντα φορές, 

επαναλαμβάνοντας τρεις φορές την εντολή “να αγαπούν ο ένας τον άλλον”. (Ιωα 

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200002391
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2013443?q=%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%89%CE%B2%CE%AC&p=par
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2013443?q=%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%89%CE%B2%CE%AC&p=par
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2013443?q=%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%89%CE%B2%CE%AC&p=par
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2013443?q=%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%89%CE%B2%CE%AC&p=par
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002391/0/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002391/0/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002391/1/0
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200273113#h=1343
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200002451#h=108:0-109:653
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/391/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/392/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/393/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/394/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/394/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/395/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/395/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/396/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/396/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/397/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/398/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/399/0
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13:34· 15:12, 17) Τους είπε: «Κανείς δεν έχει αγάπη μεγαλύτερη από αυτήν, από το 

να παραδώσει την ψυχή του για χάρη των φίλων του. Εσείς είστε φίλοι μου αν 

εκτελείτε τις εντολές που σας δίνω».—Ιωα 15:13, 14· παράβαλε Ιωα 10:11-15. 

13) ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ;  

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200004211 

ΠΝΕΥΜΑ 

Η λέξη πνεῦμα του πρωτότυπου ελληνικού κειμένου προέρχεται από το ρήμα 

πνέω, που σημαίνει «αναπνέω» ή «φυσώ», η δε εβραϊκή λέξη ρούαχ (πνεύμα) 

πιστεύεται ότι προέρχεται από μια ρίζα με την ίδια σημασία. Έτσι λοιπόν, οι λέξεις 

ρούαχ και πνεῦμα βασικά σημαίνουν «πνοή», αλλά διαθέτουν και άλλες επιπρόσθετες 

σημασίες πέρα από τη βασική. (Παράβαλε Αββ 2:19· Απ 13:15.) Είναι δυνατόν να 

σημαίνουν επίσης τον άνεμο, τη ζωτική δύναμη στα ζωντανά πλάσματα, το πνεύμα 

κάποιου, τα πνευματικά πρόσωπα, περιλαμβανομένου του Θεού και των αγγελικών 

πλασμάτων του, και τέλος την ενεργό δύναμη του Θεού, δηλαδή το άγιο πνεύμα. 

(Παράβαλε Λεξικό των Βιβλίων της Παλαιάς Διαθήκης [Lexicon in Veteris Testamenti 

Libros], των Κέλερ και Μπαουμγκάρτνερ, Λέιντεν, 1958, σ. 877-879· Εβραϊκό και 

Αγγλικό Λεξικό της Παλαιάς Διαθήκης [Hebrew and English Lexicon of the Old 

Testament], των Μπράουν, Ντράιβερ και Μπριγκς, 1980, σ. 924-926· Θεολογικό 

Λεξικό της Καινής Διαθήκης [Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament], 

επιμέλεια Γκ. Φρίντριχ, 1959, Τόμ. 6, σ. 330-450.) Όλες αυτές οι έννοιες έχουν κάτι 

κοινό: Αναφέρονται σε κάτι αόρατο στα ανθρώπινα μάτια το οποίο μαρτυρεί την 

ύπαρξη μιας δύναμης εν κινήσει. Μια τέτοια αόρατη δύναμη είναι σε θέση να 

παράγει ορατά αποτελέσματα. 

Μια άλλη εβραϊκή λέξη, η λέξη νεσαμάχ (Γε 2:7), σημαίνει επίσης «πνοή», αλλά 

έχει πιο περιορισμένο σημασιολογικό εύρος από τη λέξη ρούαχ. Η λέξη πνοή του 

πρωτότυπου ελληνικού κειμένου φαίνεται πως έχει ανάλογη, περιορισμένη έννοια 

(Πρ 17:25) και χρησιμοποιήθηκε από τους μεταφραστές της Μετάφρασης των 

Εβδομήκοντα για την απόδοση της λέξης νεσαμάχ. 

Η Ενεργός Δύναμη του Θεού —Το Άγιο Πνεύμα. Οι λέξεις ρούαχ και πνεῦμα, 

στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων όπου χρησιμοποιούνται, συνδέονται 

με το πνεύμα του Θεού, την ενεργό Του δύναμη, το άγιο πνεύμα Του. 

http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/399/1
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/399/1
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/400/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200002451/401/0
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1200004211
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200004211/0/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200004211/0/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200004211/1/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/1200004211/2/0
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Δεν είναι πρόσωπο. Η διδασκαλία ότι το άγιο πνεύμα είναι πρόσωπο και μέρος 

του «Τριαδικού Θεού» έγινε επίσημο εκκλησιαστικό δόγμα μόλις τον τέταρτο 

αιώνα Κ.Χ. Οι πρώτοι εκκλησιαστικοί «πατέρες» δεν δίδασκαν κάτι τέτοιο. Ο 

Ιουστίνος ο Μάρτυρας του δεύτερου αιώνα Κ.Χ. δίδαξε ότι το άγιο πνεύμα είναι 

“επενέργεια του Θεού ή τρόπος με τον οποίο δρα ο Θεός”. Αντίστοιχα, ο Ιππόλυτος 

δεν θεωρούσε το άγιο πνεύμα προσωπικότητα. Οι ίδιες οι Γραφές υποστηρίζουν 

ομόφωνα ότι το άγιο πνεύμα του Θεού δεν είναι πρόσωπο, αλλά η ενεργός δύναμη του 

Θεού, μέσω της οποίας Αυτός εκπληρώνει το σκοπό Του και εκτελεί το θέλημά Του. 

14) ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ/ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ή 

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ; ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ; 

Ο Θεός δεν έχει τριαδική υπόσταση. Επομένως δεν υπάρχει σύγκριση ιδιοτήτων 

ανάμεσα στον Πατέρα, τον Γιο και το Άγιο Πνεύμα. 

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-

g/1101989276?q=%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1&p=pa

r 

15) ΈΧΕΙ ΟΝΟΜΑ Ο ΘΕΟΣ; ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ; ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ; 

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΗΣ ΤΡΙΑΔΑΣ; 

https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE

%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%

B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%

B9%CE%AC-%CE%B1%CF%813-2016-

%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82/%CE%AD%CF%87%CE%B5

%CE%B9-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BF-

%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82/ 

https://www.jw.org/el/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%

BA%CE%AD%CF%82-

%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%C

E%AF%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%8

3%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-

%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%8D/ 

 

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1101989276?q=%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1&p=par
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1101989276?q=%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1&p=par
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/1101989276?q=%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%B4%CE%B1&p=par
https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%AC-%CE%B1%CF%813-2016-%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82/%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82/
https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%AC-%CE%B1%CF%813-2016-%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82/%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82/
https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%AC-%CE%B1%CF%813-2016-%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82/%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82/
https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%AC-%CE%B1%CF%813-2016-%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82/%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82/
https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%AC-%CE%B1%CF%813-2016-%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82/%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82/
https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%AC-%CE%B1%CF%813-2016-%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82/%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82/
https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AC/%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B9%CE%AC-%CE%B1%CF%813-2016-%CE%BC%CE%AC%CE%B9%CE%BF%CF%82/%CE%AD%CF%87%CE%B5%CE%B9-%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CE%BF-%CE%B8%CE%B5%CF%8C%CF%82/
https://www.jw.org/el/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%8D/
https://www.jw.org/el/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%8D/
https://www.jw.org/el/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%8D/
https://www.jw.org/el/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%8D/
https://www.jw.org/el/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%8D/
https://www.jw.org/el/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B5%CF%82/%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CF%8C%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%8D/
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Έχει ο Θεός Όνομα; 

Η απάντηση της Αγίας Γραφής 

Κάθε άνθρωπος έχει το όνομά του. Δεν είναι λογικό να έχει και ο Θεός όνομα; 

Το να έχουμε ονόματα και να τα χρησιμοποιούμε παίζει καθοριστικό ρόλο στις φιλίες 

μας με τους άλλους. Δεν είναι λογικό να ισχύει το ίδιο και για τη φιλία μας με τον 

Θεό; 

Στην Αγία Γραφή ο Θεός λέει: «Εγώ είμαι ο Ιεχωβά. Αυτό είναι το όνομά μου». 

(Ησαΐας 42:8) Παρότι Εκείνος έχει πολλούς τίτλους, όπως «Θεός ο Παντοδύναμος», 

“Υπέρτατος Κύριος” και “Δημιουργός”, τιμάει τους λάτρεις του ζητώντας από αυτούς 

να τον προσφωνούν με το προσωπικό του όνομα.—Γένεση 17:1· Πράξεις 4:24· 1 

Πέτρου 4:19. 

Πολλές μεταφράσεις της Αγίας Γραφής περιέχουν το προσωπικό όνομα του Θεού 

στο εδάφιο Έξοδος 6:3. Το εδάφιο αυτό λέει: «Εμφανιζόμουν στον Αβραάμ, στον 

Ισαάκ και στον Ιακώβ ως Θεός Παντοδύναμος, αλλά ως προς το όνομά μου Ιεχωβά 

δεν έκανα τον εαυτό μου γνωστό σε αυτούς». 

Η λέξη «Ιεχωβά» είναι μια απόδοση του ονόματος του Θεού η οποία 

χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες. Η Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία, ένα 

σύγγραμμα της Ορθόδοξης θεολογίας, αναγνωρίζει ότι η προφορά “Ιεχωβά” 

μαρτυρείται ήδη από το 1270, αν και είναι πολύ προγενέστερη. (Αθ. Μαρτίνου, Τόμ. 

6, [Αθήνα, 1965], στ. 592) Μολονότι πολλοί λόγιοι προτιμούν την προφορά 

«Γιαχβέ», η απόδοση «Ιεχωβά» είναι η πλέον αναγνωρισμένη σε πολλές γλώσσες. Το 

πρώτο τμήμα της Αγίας Γραφής γράφτηκε στην εβραϊκή γλώσσα, η οποία διαβάζεται 

από τα δεξιά προς τα αριστερά. Στην εβραϊκή, το θεϊκό όνομα εμφανίζεται με τη 

μορφή τεσσάρων συμφώνων, הוהי. Οι τέσσερις αυτοί χαρακτήρες —οι οποίοι 

μεταγραμματίζονται ως ΓΧΒΧ—είναι γνωστοί ως το Τετραγράμματο. 

16) ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ 

ΘΕΟΥ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ; ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑΙ/ΟΧΙ; 

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-

g/2014883?q=%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7+%CF%84%CE%BF

%CF%85+%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%

CF%82&p=par  

Ναι το Χρησιμοποιούν.  

https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-online/bi12/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/%CE%97%CF%83%CE%B1%CE%90%CE%B1%CF%82/42/#v23042008
https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-online/bi12/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7/17/#v1017001
https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-online/bi12/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/%CE%93%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%83%CE%B7/17/#v1017001
https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-online/bi12/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/1-%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85/4/#v60004019
https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-online/bi12/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/1-%CE%A0%CE%AD%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%85/4/#v60004019
https://www.jw.org/el/%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE-online/bi12/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1/%CE%88%CE%BE%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82/6/#v2006003
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2014883?q=%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&p=par
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2014883?q=%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&p=par
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2014883?q=%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&p=par
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2014883?q=%CF%87%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B7+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%BF%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%82&p=par
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Γνωρίζετε και Χρησιμοποιείτε το Όνομα του Θεού; 

Έχετε κάποιον στενό φίλο του οποίου το όνομα δεν γνωρίζετε; Πιθανότατα όχι. 

Η Ιρίνα, από τη Βουλγαρία, παρατήρησε εύστοχα: «Δεν είναι εφικτό να είσαι κοντά 

στον Θεό αν δεν γνωρίζεις το όνομά του». Ευτυχώς, ο Θεός θέλει να τον πλησιάσετε, 

όπως αναφέρθηκε στο προηγούμενο άρθρο. Συνεπώς, μέσω της Αγίας Γραφής, 

ουσιαστικά σας έχει συστηθεί, λέγοντας: «Εγώ είμαι ο Ιεχωβά. Αυτό είναι το όνομά 

μου».—Ησαΐας 42:8. 

Μέσω της Γραφής, ο Θεός ουσιαστικά σας έχει συστηθεί, λέγοντας: «Εγώ είμαι ο 

Ιεχωβά. Αυτό είναι το όνομά μου».—Ησαΐας 42:8 

Έχει όντως σημασία για τον Ιεχωβά το να γνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε το 

όνομά του; Σκεφτείτε: Το όνομα του Θεού, τέσσερα εβραϊκά σύμφωνα γνωστά ως 

Τετραγράμματο, εμφανίζεται στο πρωτότυπο κείμενο των Εβραϊκών Γραφών σχεδόν 

7.000 φορές. Αναφέρεται πολύ συχνότερα από οποιοδήποτε άλλο όνομα στη Γραφή. 

Αναμφίβολα, αυτό αποδεικνύει ότι ο Ιεχωβά θέλει να γνωρίζουμε και να 

χρησιμοποιούμε το όνομά του.* 

Οι φιλίες συνήθως αρχίζουν όταν δύο άνθρωποι μαθαίνουν ο ένας το όνομα του 

άλλου. Εσείς γνωρίζετε το όνομα του Θεού; 

Ωστόσο, επειδή ο Θεός είναι άγιος και παντοδύναμος, ορισμένοι ίσως πιστεύουν 

ότι η χρήση του ονόματόςτου θα έδειχνε έλλειψη σεβασμού. Φυσικά, θα ήταν 

εσφαλμένο να χρησιμοποιήσετε το όνομα του Θεού με ανάξιο τρόπο, όπως ακριβώς 

δεν θα χρησιμοποιούσατε το όνομα ενός στενού σας φίλου με λάθος τρόπο. 

Εντούτοις, το θέλημα του Ιεχωβά για όσους τον αγαπούν είναι να τιμούν το 

όνομά του και να το γνωστοποιούν. (Ψαλμός 69:30, 31· 96:2, 8) Θυμηθείτε ότι ο 

Ιησούς δίδαξε τους ακολούθους του να προσεύχονται: «Πατέρα μας που είσαι στους 

ουρανούς, ας αγιαστεί το όνομά σου». Έχουμε την ευκαιρία να συμμετέχουμε στον 

αγιασμό του ονόματος του Θεού γνωστοποιώντας το σε άλλους. Με αυτόν τον τρόπο 

τον πλησιάζουμε περισσότερο.—Ματθαίος 6:9. 

Η Γραφή δείχνει ότι ο Θεός δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε “εκείνους που κάνουν 

σκέψεις γύρω από το όνομά του”. (Μαλαχίας 3:16) Σε σχέση με ένα τέτοιο άτομο, ο 

Ιεχωβά υπόσχεται: «Θα τον προστατέψω επειδή γνώρισε το όνομά μου. Θα με 

επικαλεστεί και εγώ θα του απαντήσω. Θα είμαι μαζί του στη στενοχώρια». (Ψαλμός 

http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2014883/0/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2014883/5/0
http://wol.jw.org/el/wol/fn/r11/lp-g/2014883/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2014883/1/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2014883/1/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2014883/1/2
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2014883/2/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2014883/3/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2014883/4/0
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91:14, 15) Αν θέλουμε να απολαμβάνουμε στενή σχέση με τον Ιεχωβά, έχει όντως 

σημασία το να γνωρίζουμε και να χρησιμοποιούμε το όνομά του. 

Δυστυχώς, πολλές μεταφράσεις της Γραφής δεν περιλαμβάνουν το όνομα του 

Θεού, παρότι αυτό εμφανίζεται τόσο συχνά στις Εβραϊκές Γραφές, την κοινώς 

αποκαλούμενη Παλαιά Διαθήκη. Αντιθέτως, έχουν αντικαταστήσει το θεϊκό όνομα με 

τίτλους όπως «Κύριος» ή «Θεός». Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το βιβλίο Τι 

Διδάσκει Πράγματι η Αγία Γραφή;, σελίδες 195-197, που είναι έκδοση των Μαρτύρων 

του Ιεχωβά. 

17) ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ; 

http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2011568#h=8:1-15:465  

Πώς θα Αναγνωρίσετε την Αληθινή Λατρεία; 

1. Υπάρχει μόνο μία αληθινή θρησκεία; 

Ο Ιησούς δίδαξε στους ακολούθους του μόνο μία θρησκεία, την αληθινή, η οποία 

είναι σαν δρόμος που οδηγεί στη ζωή. Σχετικά με αυτόν, ο Ιησούς είπε: «Λίγοι είναι 

εκείνοι που τον βρίσκουν». (Ματθαίος 7:14) Ο Θεός δέχεται μόνο τη λατρεία που 

βασίζεται στο Λόγο της αλήθειας του. Όλοι οι αληθινοί λάτρεις είναι ενωμένοι σε μία 

πίστη.—Διαβάστε Ιωάννης 4:23, 24· 14:6· Εφεσίους 4:4, 5. 

2. Γιατί ισχυρίζονται τόσες διαφορετικές θρησκείες ότι είναι Χριστιανικές; 

Κάποιοι ψευδοπροφήτες έχουν διαφθείρει τη Χριστιανοσύνη και την έχουν 

χρησιμοποιήσει για να προωθήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Όπως προείπε ο 

Ιησούς, αυτοί παρουσιάζονται ως “πρόβατά” του, αλλά ενεργούν σαν πεινασμένοι 

λύκοι. (Ματθαίος 7:13-15, 21, 23) Η ψεύτικη Χριστιανοσύνη αναπτύχθηκε ιδιαίτερα 

μετά το θάνατο των αποστόλων του Ιησού.—Διαβάστε Πράξεις 20:29, 30. 

3. Ποια είναι μερικά χαρακτηριστικά που κάνουν την αληθινή λατρεία να 

ξεχωρίζει; 

Οι αληθινοί λάτρεις σέβονται τη Γραφή ως το Λόγο του Θεού. Αγωνίζονται να 

ζουν σύμφωνα με τις αρχές της. Έτσι λοιπόν, η αληθινή θρησκεία διαφέρει από 

εκείνες που βασίζονται σε ανθρώπινες ιδέες. (Ματθαίος 15:7-9) Οι αληθινοί λάτρεις 

δεν κηρύττουν κάτι και εφαρμόζουν κάτι άλλο.—Διαβάστε Ιωάννης 17:17· 2 Τιμόθεο 

3:16, 17. 

http://wol.jw.org/el/wol/pc/r11/lp-g/2014883/0/0
http://wol.jw.org/el/wol/d/r11/lp-g/2011568#h=8:1-15:465
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/0/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/1/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/1/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/1/2
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/2/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/2/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/2/2
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/3/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/4/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/5/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/5/0
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Η αληθινή θρησκεία τιμάει το όνομα του Θεού, Ιεχωβά. Ο Ιησούς 

γνωστοποίησε το όνομα του Θεού. Βοήθησε τους ανθρώπους να Τον γνωρίσουν και 

τους δίδαξε να προσεύχονται για τον αγιασμό του ονόματός Του. (Ματθαίος 6:9) Στο 

μέρος όπου ζείτε, ποια θρησκεία προωθεί τη χρήση του ονόματος του Θεού;—

Διαβάστε Ιωάννης 17:26· Ρωμαίους 10:13, 14. 

4. Πώς θα αναγνωρίσετε τους αληθινούς λάτρεις; 

Οι αληθινοί Χριστιανοί κηρύττουν για τη Βασιλεία του Θεού. Ο Θεός έστειλε 

τον Ιησού να κηρύξει για αυτήν. Η Βασιλεία του Θεού είναι η μόνη ελπίδα για την 

ανθρωπότητα. Ο Ιησούς συνέχισε να μιλάει για αυτήν μέχρι τη μέρα του θανάτου 

του. (Λουκάς 4:43· 8:1· 23:42, 43) Είπε στους ακολούθους του να κηρύττουν για τη 

Βασιλεία του Θεού. Αν σας πλησιάσει κάποιος και σας μιλήσει για αυτήν, σε ποια 

θρησκεία πιθανότατα ανήκει;—ΔιαβάστεΜατθαίος 10:7· 24:14. 

Οι ακόλουθοι του Ιησού δεν είναι μέρος αυτού του πονηρού κόσμου. Δεν 

αναμειγνύονται στις πολιτικές υποθέσεις ούτε στις κοινωνικές συγκρούσεις. (Ιωάννης 

17:16) Επιπλέον, δεν υιοθετούν τις επιβλαβείς συνήθειες και απόψεις του κόσμου.—

Διαβάστε Ιακώβου 1:27· 4:4. 

5. Ποιο είναι το πρωταρχικό γνώρισμα της αληθινής Χριστιανοσύνης; 

Οι αληθινοί Χριστιανοί αγαπούν πολύ ο ένας τον άλλον. Από το Λόγο του Θεού, 

μαθαίνουν να σέβονται τα μέλη όλων των εθνοτήτων. Αν και η ψεύτικη θρησκεία 

πολλές φορές υποστηρίζει ένθερμα τους πολέμους των εθνών, οι αληθινοί λάτρεις 

αρνούνται να κάνουν κάτι τέτοιο. (Μιχαίας 4:1-4) Αντιθέτως, τα μέλη της αληθινής 

θρησκείας χρησιμοποιούν ανιδιοτελώς το χρόνο και τους πόρους τους για να βοηθούν 

και να ενθαρρύνουν άλλους.—Διαβάστε Ιωάννης 13:34, 35· 1 Ιωάννη 4:20, 21. 

Ποια ομάδα βασίζει όλες τις διδασκαλίες της στο Λόγο του Θεού, τιμάει το θεϊκό 

όνομα και κηρύττει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι η μόνη ελπίδα της ανθρωπότητας; 

Ποια ομάδα δείχνει αγάπη στην πράξη και δεν υποστηρίζει τον πόλεμο; Τα γεγονότα 

καταδεικνύουν ότι είναι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά.—1 Ιωάννη 3:10-12. Για 

περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το κεφάλαιο 15 του βιβλίου Τι Διδάσκει Πράγματι 

η Αγία Γραφή;, που είναι έκδοση των Μαρτύρων του Ιεχωβά. 

 

http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/6/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/7/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/7/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/8/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/8/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/8/2
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/9/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/9/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/10/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/10/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/11/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/11/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/12/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/13/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/13/0
http://wol.jw.org/el/wol/bc/r11/lp-g/2011568/14/0
http://wol.jw.org/el/wol/pc/r11/lp-g/2011568/0/0
http://wol.jw.org/el/wol/pc/r11/lp-g/2011568/0/0
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
 

Η ερευνητική προσέγγιση της συγκεκριμένης εργασίας είναι διπλή, αφού 

χρησιμοποιήθηκε και βιβλιογραφία και συνεντεύξεις από τον εκπρόσωπο της κάθε 

Εκκλησίας, Ομολογίας και Οργάνωσης. Το ερευνητικό ερώτημα της παρούσας 

εργασίας είναι για το ποιος είναι ο Θεός στα Χριστιανικά δόγματα. Αυτό το ερώτημα 

απαντήθηκε από τους ίδιους τους ιερείς, ποιμένες και πρεσβυτέρους των Εκκλησιών, 

Ομολογιών και Οργανώσεων μέσα από συνεντεύξεις. Επίσης, απαντήθηκε και από 

βιβλία και πηγές που προμηθεύτηκα από το κάθε δόγμα ξεχωριστά, έτσι ώστε να 

εξασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπισία των πληροφοριών που αναφέρονται στην 

εργασία.  

Για την υλοποίηση των συνεντεύξεων αρχικά συντάχθηκε, με τη βοήθεια της 

υπεύθυνης καθηγήτριας, το ερωτηματολόγιο. Έπειτα, πήγα στην Εκκλησία, Ομολογία 

και Οργάνωση του κάθε δόγματος και συνεννοήθηκα με τους λειτουργούς της για την 

πραγματοποίηση συνέντευξης με θέμα το τι πιστεύει η εν λόγω Εκκλησία, Ομολογία 

και Οργάνωση για τον Θεό. Για την συνέντευξη από τον Ρωμαιοκαθολικό ιερέα, 

χρειάστηκε να μεταβώ στη Θεσσαλονίκη. Τα μέρη στα οποία πήγα για την εκπόνηση 

της ερευνητικής εργασίας είναι τα ακόλουθα: 

1. Ορθόδοξος Ιερός Ναός Αγίου Στεφάνου Πτολεμαΐδας 

2. Ορθόδοξος Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης 

3. Ορθόδοξος Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Φλώρινας 

4. Ρωμαιοκαθολικός Ιερός Ναός Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου 

Θεσσαλονίκης 

5. Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πτολεμαΐδας 

6. Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Πτολεμαΐδας 

7. Αίθουσα Βασιλείας  Μαρτύρων του Ιεχωβά Πτολεμαΐδας 

8. Αίθουσα Βασιλείας  Μαρτύρων του Ιεχωβά Φλώρινας 

9. Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης (οδός: Αγίου Μηνά 11) 

10. Εβραϊκή Συναγωγή Θεσσαλονίκης (Συναγωγή των Μοναστηριωτών, οδός: 

Συγγρού 35) 

11. Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης – Εβραϊκή Συναγωγή (οδός: Βασιλέως 

Ηρακλείου 26) 
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΑΝΑΛΥΣΗ 
 

Ολοκληρώντας το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας, τα συμπεράσματα τα 

οποία εξάγονται είναι ότι σχεδόν όλες οι Χριστιανικές Εκκλησίες και Ομολογίες 

πιστεύουν ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά με τρία πρόσωπα, Πατήρ, Υιός και Άγιο 

Πνεύμα. Εξαίρεση αποτελούν οι  Μάρτυρες του Ιεχωβά οι οποίοι δέχονται ότι μόνο ο 

Πατέρας είναι Θεός. Απόδειξη για την ύπαρξη του Θεού κυρίως αποτελεί η 

δημιουργία του σύμπαντος, το οποίο δεν θα μπορούσε να φτιαχτεί από μόνο του, 

αλλά μόνο από κάποιο ον που νοεί και μπορέι να ενεργήσει. 

Ο Πατέρας είναι το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και είναι η πηγή της 

Θεότητος. Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά, Θεός είναι μόνο ο Πατέρας. 

Ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Είναι ο 

μονογενής Υιός του Πατέρα και είναι ίσος και ομοούσιος με Αυτόν. Ο Χριστός είναι 

αυτός που έγινε άνθρωπος για χάρη των ανθρώπων, έτσι ώστε αυτοί να σωθούν και 

να μην χαθούν. Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά ο Χριστός είναι το πρώτο 

δημιούργημα του Ιεχωβά Θεού. 

Το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και είναι ίσο και 

ομοούσιο με τα άλλα δύο πρόσωπα της Τριάδας. Αυτό είναι που συγκροτεί την 

Εκκλησία και δίνει τα διάφορα χαρίσματα. Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά το Άγιο 

Πνεύμα δεν είναι Θεός, ούτε πρόσωπο, αλλά η ενεργός δύναμη του Ιεχωβά. 

Ο κόσμος δεν προϋπάρχει ανέκαθεν, αλλά είναι δημιούργημα του Θεού. Ο 

μόνος αιώνιος είναι ο Θεός. Η δυστυχία των ανθρώπων οφείλεται στο προπατορικό 

αμάρτημα. Ωστόσο, η δυστυχία αυτή δεν θα διαρκέσει για πάντα, καθώς ο Θεός θα 

την τερματίσει σε μια ορισμένη στιγμή που μόνο αυτός ξέρει. 

Ο Θεός είναι ένας, αιώνιος, άπειρος, ακατάληπτος, καλός, δίκαιος, 

δημιουργός και συντηρητής του κόσμου. Είναι ο υπέρτατος Κύριος. Σε Αυτόν μόνο 

αρμόζει λατρεία. Το κατεξοχήν όνομα του Θεού είναι το Τετραγράμματο Γιαχβέ. 

Άλλοι χρησιμοποιούν την ελληνική μετάφραση του ονόματος (εγώ ειμι ο Ων), ενώ 

άλλοι την ίδια την εβραϊκή λέξη Ιεχωβά. Πολλοί, επίσης, θεωρούν ότι ο Θεός έχει 

πολλά ονόματα και όχι ένα συγκεκριμένο. 

Η λατρεία του Θεού διαφοροποιείται σε κάθε δόγμα. Η λατρεία περιλαμβάνει 

σε όλα τα δόγματα ύμνους, προσευχές και την κοινωνία του σώματος και του αίματος 
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του Χριστού, εκτός από τους Μάρτυρες του Ιεχωβά οι οποίοι την τελούν μία φορά 

τον χρόνο και κοινωνούν μόνο οι 144.000 της Αποκάλυψης.   

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
 

Η παρούσα εργασία, όπως έχει ήδη λεχθεί, αναλύει την έννοια του Θεού στην 

Φιλοσοφία και την Θεολογία. Το ερευνητικό κομμάτι εστιάζεται στην Χριστιανική 

θρησκεία και συγκεκριμένα το τι πιστεύει το κάθε δόγμα του Χριστιανισμού σχετικά 

με τον Θεό. Ολοκληρώνοντας την εργασία αυτή, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι 

μεγάλο μέρος των φιλοσόφων και των διανοητών πίστευαν σε κάποιο Θεό ή 

γενικότερα σε κάποια ανώτερη δύναμη. Ο κάθε φιλόσοφος με τα μέσα που διέθετε 

προσπαθούσε να ερμηνεύσει τον κόσμο και τι γίνεται πέρα από αυτόν. Οι θρησκείες 

του κόσμου αναφέρονται σε κάποιον Θεό ή θεούς, εκτός από τον Βουδισμό που 

θεωρείται γενικά μια αθεϊστική θρησκεία.  

Όλα αυτά τα χρόνια, ο άνθρωπος με την λογική του προσπάθησε να αποδείξει 

την ύπαρξη του Θεού. Έτσι, με το πέρασμα του χρόνου έχουν διατυπωθεί 

επιχειρήματα για την ύπαρξη, αλλά και την ανυπαρξία του Θεού. Τέλος, η έρευνα 

στα Χριστιανικά δόγματα έδωσε την δυνατότητα να συλλεχθούν πολύτιμες 

πληροφορίες σχετικά με το τι πρεσβεύει το κάθε δόγμα. Οι πληροφορίες είναι 

έγκυρες και αξιόπιστες, δεδομένου ότι προέρχονται από τα ίδια τα βιβλία και 

γενικότερα τις ίδιες τις πηγές του κάθε δόγματος.  

Στην συγκεκριμένη εργασία, δεν υπήρξαν περιορισμοί που να δυσχεράνουν 

την εκπόνησή της. Όλα τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν, έχουν απαντηθεί 

επαρκώς με την βιβλιογραφία και τις συνεντεύξεις. Έτσι, όποιος ενδιαφέρεται να 

προχωρήσει σε μια σφαιρική και αντικειμενική μελέτη της έννοιας του Θεού από την 

πλευρά της Φιλοσοφίας και των Θρησκειών του κόσμου, θα μπορέσει να βρει 

σημαντικές πληροφορίες στην παρούσα εργασία. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στο να δώσει απαντήσεις στο μεγαλύτερο 

ερώτημα όλων των εποχών, αν υπάρχει Θεός. Μέσα από την λεπτομερή ανάλυση της 

έννοιας του Θεού στην Φιλοσοφία και στις Θρησκείες του κόσμου, μπορούμε να 

κατανοήσουμε τι πίστευαν και τι πιστεύουν τόσοι άνθρωποι σε διάφορα μέρη της Γης 

τόσες χιλιάδες χρόνια. Όπως φαίνεται και από όλα αυτά που έχουν ειπωθεί στην 

εργασία, άνθρωποι του πνεύματος, όπως φιλόσοφοι, θεολόγοι και επιστήμονες  

πίστευαν και πιστεύουν στην ύπαρξη του Θεόύ.  

Προσωπικά, ολοκληρώνοντας την εν λόγω εργασία θα ήθελα να σημειώσω τα 

εξής: Ο κόσμος, όπως αναφέρει η Γένεση, δημιουργήθηκε από το μηδέν. Ας 

υποθέσουμε ότι ο κόσμος προϋπήρχε. Η ύπαρξη του Θεού φαίνεται ακόμη και αν 

δεχτούμε ότι το σύμπαν προϋπήρχε. Ας υποθέσουμε ότι η ύλη προϋπήρχε και ότι δεν 

την δημιούργησε κάποιος. Δεν είναι δυνατόν η ύλη να τα έφτιαξε όλα αυτά (δηλαδή 

την φύση, τους ανθρώπους, τα ζώα και τα φυτά) με τόση λεπτομέρεια, ώστε να 

μπορούν και να συντηρηθούν, αφού η ύλη δεν κινείται από μόνη της, δεν νοεί και δεν 

ενεργεί. Επίσης, η ύλη (στον όρo ύλη συμπεριλαμβάνονται και όλες οι προτεινόμενες 

αιτίες για την δημιουργία του κόσμου, όπως π.χ. το Big Bang, αφού προϋποθέτουν 

την ύπαρξη της ύλης για να ενεργήσουν πάνω της), δεν είναι εφικτό και λογικό να 

έδωσε την δυνατότητα σκέψης στους ανθρώπους και στα ζώα, αφού η ίδια δεν μπορεί 

να νοήσει.  Εκτός αυτού, δεν υπάρχει ικανοποιητική απάντηση για την προέλευση της 

ύλης και για τον λόγο που αυτή υπάρχει. Το να πούμε ότι απλώς υπάρχει από πάντα ή 

ότι κάποια στιγμή δημιουργήθηκε, είναι άτοπο. Επίσης, με αυτόν τον τρόπο δεν 

μπορεί να δοθεί απάντηση και για την ύπαρξη του ανθρώπου.  

Το να πούμε ότι πριν την γέννησή μας δεν υπήρχαμε, μετά εντελώς τυχαία 

δημιουργηθήκαμε και έκτοτε «απλώς» ζούμε, «απλώς» αναπτυσσόμαστε, «απλώς» 

κοπιάζουμε σε όλη μας τη ζωή, «απλώς» πεθαίνουμε και «απλώς» δεν υπάρχουμε, 

δεν αποτελεί λογική εξήγηση και δεν ικανοποιεί τον πνευματικό κόσμο του 

ανθρώπου. Τα τόσα «απλώς» δεν μπορούν να ικανοποιήσουν την δίψα του ανθρώπου 

για κάτι πέρα από αυτήν την ζωή. 

 Είναι αφύσικο η πρώτη αρχή των πάντων να μην νοεί και να νοούν τα 

δημιουργήματά της, δεδομένου ότι είναι ανώτερη από αυτά, επειδή τα δημιούργησε 

και έτσι, προκύπτει ότι η πρώτη αρχή έχει το χαρακτηριστικό της νόησης. Από όλες 
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τις προτεινόμενες αιτίες δημιουργίας του κόσμου, καμία δεν νοεί/σκέφτεται παρά 

μόνο ο Θεός. Συνεπώς, ο Θεός είναι ο δημιουργός των πάντων. Έτσι, το φαινόμενο 

της ύπαρξης και κυρίως της ζωής δεν μπορεί να προέλθει από κάτι στατικό χωρίς 

κίνηση, χωρίς νόηση και χωρίς δυνατότητα δράσης. 

Παρακάτω παραθέτονται κάποιοι προσωπικοί συλλογισμοί, που δεν έχουν 

αδιαμφισβήτητο κύρος, γιατί απλώς είναι «προσωπικοί», όπως έχει ήδη σημειωθεί: 

 

1
ος

 συλλογισμός: 

1. Τίποτα στο υλικό σύμπαν δεν προϋπάρχει ή δεν μπορεί να προϋπάρχει 

ανέκαθεν (Από την εμπειρία καταλαβαίνουμε ότι στον υλικό κόσμο υπάρχει 

γένεση και φθορά-θάνατος). 

2. Εφόσον δεν προϋπήρχε, τότε σημαίνει ότι είτε αυτοδημιουργήθηκε, είτε ότι το 

δημιούργησε κάποιος ή κάτι άλλο. 

3. Το πρώτο (δηλαδή η αυτοδημιουργία) είναι αδύνατο και ανέφικτο, αφού η 

ύλη  δεν νοεί και δεν ενεργεί. Επίσης, το να υπήρχε απλώς κενός χώρος και 

μετά να αυτοδημιουργήθηκαν όλα είναι άτοπο. 

4. Επομένως, τα πάντα δημιουργήθηκαν από κάποιον ή κάτι άλλο. 

5. Αυτό το κάτι άλλο δεν είναι ούτε η ύλη, αφού δεν νοεί και δεν ενεργεί, ούτε η 

τύχη, ούτε η μηχανική αναγκαιότητα, αλλά ούτε και κάποιο φυσικό 

φαινόμενο, αφού για όλα αυτά προϋποθέτεται ύλη, η οποία δεν υπάρχει από 

μόνη της. 

Άρα, η αιτία δημιουργίας του παντός είναι ο Θεός.  

 

2ος συλλογισμός: 

1. Η ύλη δεν κινείται, δεν νοεί και δεν ενεργεί. 

2. Άρα, δεν είναι ο δημιουργός των πάντων. 

3. Η ύλη δεν μπορεί να δώσει στον άνθρωπο και στα ζώα την δυνατότητα για 

σκέψη. 

4. Είναι αδύνατον να σκέφτονται, να κινούνται και να ενεργούν τα 

δημιουργήματα και όχι ο δημιουργός - πρώτη αιτία των πάντων, αφού είναι 

ανώτερος. 

5. Έτσι, ο δημιουργός – πρώτη αρχή των πάντων κινείται,  νοεί και ενεργεί. 
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Από όλες τις προτεινόμενες αρχές για την δημιουργία του σύμπαντος, η μόνη που 

νοεί, κινείται και ενεργεί είναι ο Θεός    από αυτό προκύπτει ότι μόνο Αυτός είναι ο 

δημιουργός των πάντων. 

 

3ος συλλογισμός: 

1. Η πρώτη αρχή είναι ανώτερη από τα δημιουργήματά της, αφού αυτή είναι που 

τα δημιούργησε. 

2. Αφού είναι ανώτερη, αυτό σημαίνει ότι όχι μόνο έχει όλες τις θετικές 

δυνατότητες και ικανότητες που έχουν τα δημιουργήματά της, αλλά τις έχει 

και στον μέγιστο βαθμό. 

3. Ο άνθρωπος έχει νόηση/σκέψη και γενικότερα μπορεί να ενεργήσει. 

4. Επομένως, και η πρώτη αρχή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. 

5. Καμία αιτία για την δημιουργία του σύμπαντος δεν έχει αυτά τα 

χαρακτηριστικά, παρά μόνο ο Θεός. 

6. Άρα, ο Θεός υπάρχει και είναι η αιτία των πάντων. 

 

4ος συλλογισμός: 

1. Υπάρχει μία αλήθεια, άσχετα από το αν την γνωρίζουμε ή όχι και άσχετα από 

το αν μπορούμε να την γνωρίσουμε ή όχι π.χ. μετά τον θάνατο, δεν γίνεται να 

ισχύει και η ανυπαρξία της ψυχής και ταυτόχρονα η ύπαρξή της σε 

υπερουράνιο τόπο. Κάτι δεν μπορεί να είναι δύο αντίθετα πράγματα 

ταυτόχρονα. 

2. Στο σύμπαν όλα αλλάζουν και τίποτα δεν μένει ίδιο. Έτσι, η βάση της 

αλήθειας ούτε είναι ο υλικός κόσμος, αλλά ούτε προέρχεται από αυτόν, επειδή 

δεν μπορεί να βασίζεται και να προέρχεται από κάτι ασταθές και 

πεπερασμένο. Στον υλικό κόσμο επικρατεί η μεταβολή, η φθορά κτλ. Αν η 

αλήθεια ήταν ο υλικός κόσμος ή αν προέρχονταν από αυτόν, τότε θα ήταν 

μεταβλητή και «φθαρτή» και άρα, η αλήθεια δεν θα ήταν μία, αλλά πολλές. 

Αποδείξαμε, όμως, ότι η αλήθεια είναι μία. Άρα, δεν έχει καμία σχέση με τον 

υλικό/αισθητό κόσμο. 

3. Επίσης, η φύση της αλήθειας είναι η αμεταβλητότητα, ενώ η φύση του 

σύμπαντος η μεταβλητότητα. Να σημειωθεί πάλι ότι αν η αλήθεια είναι 

μεταβλητή, αυτό θα σήμαινε ότι αλλάζει συνεχώς, που σημαίνει ότι δεν θα 
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υπήρχε μία αλήθεια, αλλά πολλές. Υποστηρίχθηκε, όμως, παραπάνω ότι η 

αλήθεια είναι μία. Άρα, αλήθεια και κόσμος δεν σχετίζονται. 

4. Έτσι, η αλήθεια είναι κάτι το αμετάβλητο    και για να είναι αμετάβλητη, 

σημαίνει ότι μένει πάντα ίδια και άρα, ούτε δημιουργήθηκε από κάτι, αλλά 

ούτε θα αλλάξει από κάτι. Αν η αλήθεια  δημιουργούνταν από κάτι, τότε θα 

προέκυπτε η επ’ άπειρον αναδρομή: ποιος δημιούργησε αυτό το κάτι; κ.ο.κ. 

Επομένως, η αλήθεια είναι αυθύπαρκτη. Η αυθυπαρξία δεν υπάρχει σε ό, τι 

είναι αισθητό. 

5. Στον υλικό κόσμο, το καθετί προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από κάτι άλλο, αυτό 

το κάτι άλλο προέρχεται από κάτι άλλο κτλ. Η αιτιακή αλυσίδα συνεχίζει έτσι, 

μέχρι να φτάσουμε στο πρώτο αίτιο. Όπως είναι γνωστό, η ύλη δεν νοεί και 

άρα, δεν μπορεί να ενεργήσει. Άρα, δεν προϋπάρχει, που σημαίνει ότι έχει 

αρχή και ίσως και κάποιο τέλος. Η αλήθεια, όμως, είναι αυθύπαρκτη και άρα, 

δεν έχει σχέση με αυτήν την αισθητή πραγματικότητα (δηλαδή το σύμπαν). 

6. Η αισθητή πραγματικότητα και η αλήθεια δεν είναι το ίδιο πράγμα, αλλά και 

ούτε η αλήθεια προκύπτει από αυτή την αισθητή πραγματικότητα, επειδή η 

πρώτη, δηλαδή το σύμπαν είναι μεταβλητό, φθαρτό, μη αυθύπαρκτο κτλ., ενώ 

η αλήθεια είναι αμετάβλητη, άφθαρτη, αυθύπαρκτη κτλ. Να σημειωθεί κάτι 

που δεν σημειώθηκε: η αλήθεια είναι άφθαρτη, γιατί αν ήταν φθαρτή, τότε θα 

άλλαζε ο χαρακτήρας της. Ο χαρακτήρας, όμως, της αλήθειας είναι η 

αμεταβλητότητά της. 

7. Επομένως, αφού η αλήθεια δεν είναι η αισθητή πραγματικότητα, αλλά ούτε 

και προκύπτει από αυτήν, αυτό σημαίνει ότι η αλήθεια είναι κάτι άλλο και 

πρέπει να αναζητηθεί αλλού. 

8. Αφού αλήθεια και σύμπαν δεν σχετίζονται, αυτό σημαίνει ότι η αλήθεια είναι 

κάτι μη αισθητό, αμετάβλητο, αυθύπρκτο, άφθαρτο. Με πιο απλά λόγια, η 

αλήθεια πρέπει να βρεθεί στον πνευματικό κόσμο και όχι στον υλικό. 

9. Ο χρόνος συνεπάγεται φθορά/αλλοίωση/αλλαγή. Η αλήθεια, όμως, είναι 

άφθαρτη και αναλλοίωτη. Άρα, είναι άχρονη. 

Το μόνο που μπορεί να «βρεθεί» στον πνευματικό κόσμο είναι ο Θεός. Από όλα 

όσα μπορούμε να σκεφτούμε ως την μία αλήθεια, μόνο ο Θεός μπορεί να είναι αυτή η 

αλήθεια, αφού μόνο αυτός ανταποκρίνεται στα παραπάνω χαρακτηριστικά. Η 

αυθυπαρξία του σύμπαντος, οι προτεινόμενες θεωρίες για την δημιουργία του κόσμου 

(π.χ. Big Bang, παλλόμενο σύμπαν κτλ.), δεν ανταποκρίνονται στα παραπάνω 
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γνωρίσματα τα οποία έχει η αλήθεια. Συνεπώς, η αλήθεια είναι ο Θεός και ό, τι έχει 

σχέση με Αυτόν. Συνοπτικά, η αλήθεια είναι μία, αμετάβλητη, αυθύπαρκτη, άφθαρτη, 

πνευματική και άχρονη. Μόνο ό Θεός και ό, τι σχετίζεται με Αυτόν έχουν αυτά τα 

χαρακτηριστικά. 

Η ανθρώπινη ύπαρξη και γενικά ο άνθρωπος δεν είναι η αλήθεια, αλλά ούτε και 

κριτήριο για αυτήν. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες, αλλά μία και κάποιοι άνθρωποι 

είναι πιο κοντά σε αυτήν και κάποιοι πιο μακριά. Ο κάθε άνθρωπος ως ένα 

υποκειμενικό ον έχει διαφορετικές απόψεις για κάθε ζήτημα. Από αυτό, όμως, 

προκύπτουν διαφορετικές αλήθειες. Η αλήθεια, όμως, είναι μία. Άρα, ο άνθρωπος δεν 

είναι η αλήθεια, αλλά ούτε και κριτήριο για αυτήν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Παρακάτω παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε για την 

εκπόνηση των συνεντεύξεων: 

    

  Εισαγωγικές ερωτήσεις 

1) Ποιά είναι η ετυμολογία της λέξης Θεός;  

2) Ποιές είναι οι ενδείξεις για την ύπαρξη του Θεού; 

3) Έχουν όλα τα χριστιανικά δόγματα την ίδια άποψη για τον Θεό; 

4) Ποιός είναι ο σκοπός της θεϊκής δημιουργίας του κόσμου; 

5)  Γιατί υπάρχει δυστυχία στον κόσμο; Ποιος είναι ο ρόλος του Θεού στο 

συγκεκριμένο ζήτημα; 

     Η υπόσταση του Θεού 

6) Ποιός είναι ο Θεός για την 

Ορθοδοξία/Ρωμαιοκαθολικισμό/Προτεσταντισμό/Μάρτυρες του Ιεχωβά; 

(απλή αναφορά) 

7) Ποιός είναι ο Πατέρας για την 

Ορθοδοξία/Ρωμαιοκαθολικισμό/Προτεσταντισμό/Μάρτυρες του Ιεχωβά; 

8) Ποιός είναι ο Ιησούς Χριστός για την 

Ορθοδοξία/Ρωμαιοκαθολικισμό/Προτεσταντισμό/Μάρτυρες του Ιεχωβά; 

9) Τί είναι το Άγιο Πνεύμα για την 

Ορθοδοξία/Ρωμαιοκαθολικισμό/Προτεσταντισμό/Μάρτυρες του Ιεχωβά; 

10)  Εφόσον ο Θεός είναι ένας, πώς εξηγείται η Τριαδική υπόστασή του; 

     Οι ιδιότητες/ χαρακτηριστικά του Θεού 

11) Ποιές είναι οι ιδιότητες/χαρακτηριστικά του Πατέρα; 

12) Ποιές είναι οι ιδιότητες/χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού; 

13) Ποιές είναι οι ιδιότητες/χαρακτηριστικά του Αγίου Πνεύματος; 

14) Τα τρία αυτά πρόσωπα έχουν κοινές ιδιότητες/χαρακτηριστικά ή 

διαφορετικές; Ποιές είναι συγκεκριμένα οι κοινές και ποιές οι διαφορετικές; 
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       Το όνομα του Θεού 

15) Έχει όνομα Θεός; Αν ναι, ποιό είναι αυτό; Τι σημαίνει; Αναφέρεται και στα 

τρία πρόσωπα της Τριάδας; 

16) Στην Ορθοδοξία/Ρωμαιοκαθολικισμό/Προτεσταντισμό/Οργάνωση των  

Μαρτύρων του Ιεχωβά χρησιμοποιείται το όνομα του Θεού στη λατρεία; Για 

ποιο λόγο ναι/όχι; 

    Η λατρεία του Θεού 

17) Ποιός είναι ο τρόπος λατρείας του Θεού για την 

Ορθοδοξία/Ρωμαιοκαθολικισμό/Προτεσταντισμό/Μάρτυρες του Ιεχωβά;; 

     Σημείωση:  

Ο κάθε εκπρόσωπος της εκάστοτε Εκκλησίας, Ομολογίας και Οργάνωσης 

απαντάει μόνο για την Εκκλησία, Ομολογία και Οργάνωση στην οποία ανήκει και όχι 

για τις άλλες. 

 

 

 

Κατά την εκπόνηση της εργασίας, έγιναν κάποιες επισκέψεις σε διάφορους 

θρησκευτικούς χώρους. Οι χώροι αυτοί αναφέρονται παραπάνω. Στο σημείο αυτό θα 

παρουσιαστούν κάποιες φωτογραφίες που απεικονίζουν τους συγκεκριμένους 

χώρους:  
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1) Ορθόδοξος Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Φλώρινας και Αγίου 

Δημητρίου Θεσσαλονίκης 
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2) Καθολικός Ιερός Ναός Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου Θεσσαλονίκης: 
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     3) Ελεύθερη Ευαγγελική Εκκλησία Πτολεμαΐδας 

 

(https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3

%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B5%CE%BA%CE%BA

%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CF%84%CE%BF%C

E%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&client

=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdqOyc1rXTAhWEDxoKHWX8

DDgQ_AUICSgC&biw=1366&bih=657#imgrc=Wdk_EY3M7O0G6M:) 

https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdqOyc1rXTAhWEDxoKHWX8DDgQ_AUICSgC&biw=1366&bih=657#imgrc=Wdk_EY3M7O0G6M
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdqOyc1rXTAhWEDxoKHWX8DDgQ_AUICSgC&biw=1366&bih=657#imgrc=Wdk_EY3M7O0G6M
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdqOyc1rXTAhWEDxoKHWX8DDgQ_AUICSgC&biw=1366&bih=657#imgrc=Wdk_EY3M7O0G6M
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdqOyc1rXTAhWEDxoKHWX8DDgQ_AUICSgC&biw=1366&bih=657#imgrc=Wdk_EY3M7O0G6M
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdqOyc1rXTAhWEDxoKHWX8DDgQ_AUICSgC&biw=1366&bih=657#imgrc=Wdk_EY3M7O0G6M
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdqOyc1rXTAhWEDxoKHWX8DDgQ_AUICSgC&biw=1366&bih=657#imgrc=Wdk_EY3M7O0G6M
https://www.google.gr/search?q=%CE%B5%CF%85%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B7+%CE%B5%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B9%CE%B1+%CF%80%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CF%82&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjdqOyc1rXTAhWEDxoKHWX8DDgQ_AUICSgC&biw=1366&bih=657#imgrc=Wdk_EY3M7O0G6M
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4) Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής Πτολεμαΐδας 
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5) Εκκλησία  Μαρτύρων του Ιεχωβά Πτολεμαΐδας και Φλώρινας 
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6) Εβραϊκή Συναγωγή Θεσσαλονίκης (Συναγωγή των Μοναστηριωτών, οδός: 

Συγγρού 35) 
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 7) Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης – Εβραϊκή Συναγωγή (οδός: Βασιλέως 

Ηρακλείου 26) 
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