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1. ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 Μου είναι πολύ δύσκολο να μπορέσω, έστω και στοιχειωδώς, να πα-

ρουσιάσω το πνεύμα των Αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων και την αξιοποίησή 

του, από τους Χριστιανούς φιλοσόφους, των πατέρων της εκκλησίας και την 

μετά την σύζευξη αυτών, την παράλληλο πορεία των, ανά τους αιώνες μέχρι 

και σήμερα. Γι’ αυτό τον λόγο ζητώ εκ προοιμίου την επιείκεια κάθε αναγνώ-

στη. 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

 Αν προσέξει κανείς την Ελληνική παρουσία, από την μυθολογική έως 

την φιλοσοφική σκέψη, θα διαπιστώσει τεράστιο πνευματικό πλούτο και σοφία 

ως προς το Θείο, την ευσέβεια και την πίστη των αρχαίων Ελλήνων εις τον 

Ένα Θεό. 

 Πολύ περιληπτικά για να επισημάνω την πίστη των Αρχαίων Ελλήνων 

εις ΕΝΑ Θεόν, αναφέρω ενδεικτικά τα παρακάτω: 

- Ο ΟΜΗΡΟΣ στα επικά του θα μας διδάξει ότι «η αρχή των πάντων 

είναι ο Θεός». 

- Ο Σοφός της αρχαιότητος ΘΑΛΗΣ θα πει: «Ο Θεός δεν εγεννήθη, 

δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, είναι άναρχος και αιώνιος». 

- Ο ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ «Το Σύμπαν είναι ο Κόσμος που έχει αρμονία και 

τάξη. Το κινούν αίτιο στον κόσμο είναι ο Θεός που είναι άναρχο Όν». 

- Ο ΠΛΑΤΩΝ θα πει: «Ο Θεός είναι αιώνιος, ουσία και αιτία αγαθής 

φύσεως. Και ο σοφότατος όλων ΣΩΚΡΑΤΗΣ θα πει: «Πιστεύω σε ένα 

Θεό τον άγνωστον Θεόν». Και, «ο Θεός είναι Πάνσοφος, η ανθρώπινη 



 4 

σοφία ολίγον αξίζει ή τίποτε», και «θα υπακούσω εις τον Θεόν, παρά 

σε εσάς». 

Επίσης, νοιώθει κάποιος δέος όταν ανακαλύπτει εις το αρχαίο Δράμα 

(τραγωδία και κωμωδίες), χριστιανικές αξίες, ιδέες, θέσεις και αντιλήψεις. 

Όπως π.χ. εις τον ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΤΥΡΑΝΝΟ του ΣΟΦΟΚΛΗ, όπου, δια τα έν α-

γνοία της Ιοκάστης και του υιού της Οιδίποδος διαπραχθέντα ανοσιουργήμα-

τα, αυτή αυτοκτονεί και εκείνος αυτοτυφλώνεται, διότι θεωρούν τις πράξεις 

των ανοσιουργήματα.  

 Αυτή λοιπόν η αντιμετώπιση του ΘΕΙΟΥ από το αρχαίο Ελληνικό 

Πνεύμα και οι υψηλές ηθικές αξίες που βίωναν οι αρχαίοι Έλληνες, που δη-

λώνουν την προ Χριστού Χριστιανικότητα αυτών, άνοιξαν τον δρόμο για την 

έλευση του Χριστιανισμού και την συνάντησή του με το αρχαίο Ελληνικό 

πνεύμα δηλ. τον Ελληνικό Πολιτισμό. 

 Όταν εδώ μιλάμε για τον Ελληνισμό, ασφαλώς εννοούμε τον Ελληνικό 

Πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι ένα ανθρώπινο έργο. Είναι τα δημιουργήματα 

του ανθρωπίνου πνεύματος που έχουν διαχρονική αξία. Ο χριστιανισμός ό-

μως είναι Θεία αποκάλυψη και συνεπώς δεν είναι στοιχείο του Πολιτισμού. Σ’ 

άλλους λαούς παρατηρούμε θρησκείες που αποτελούν στοιχείο του πολιτι-

σμού π.χ. ο Βουδισμός στην Ινδία, ο Κομφουκιανισμός στην Κίνα όπως και 

των αρχαίων Ελλήνων είναι Φιλοσοφική θρησκεία, δείχνουν βέβαια την άνοδο 

και την τάση που έχει ο άνθρωπος εκ φύσεως να αναζητεί τον Θεό. Αλλά ο 

χριστιανισμός είναι το αντίθετο, είναι η κάθοδος του Θείου προς τον άνθρωπο. 

 Συνάντηση χειροπιαστή μεταξύ Ελληνισμού και Χριστιανισμού έχουμε 

στο Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο (κεφ 12 – στ. 2) αναγράφει: «Ήσαν, δε τινές Έλ-

ληνες εκ των αναβαινόντων ίνα προσκυνήσωσι τη εορτή… και ηρώτον αυτόν 
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(Φίλιππον) λέγοντες: Κύριε θέλομεν τον ΙΗΣΟΥΝ ιδείν…». Όταν πληροφορή-

θηκε ο ΧΡΙΣΤΟΣ την Επιθυμίαν των Ελλήνων, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιω-

άννης στο κείμενό του: «ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτοίς λέγων: «ελήλυθεν η 

ώρα ίνα δοξασθεί ο υιός του ανθρώπου». Εδώ εννοεί τον εαυτόν Του, υπό 

την ανθρώπινή ΤΟΥ φύση. 

 Μια άλλη Ιστορική συνάντηση του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού 

είναι η ομιλία του Παύλου στην Αθήνα στον ΄Αριο Πάγο. 

 Στην Αθήνα οι μορφωμένοι δεν εδέχοντο την ύπαρξη των δώδεκα θε-

ών, αλλά την ύπαρξη ενός θεού. Οι φιλόσοφοι ομίλησαν για ένα θεό και όχι 

για θεούς. Όταν μιλούσαν για θεούς το έκαμαν για να μπορούν να συνεννοού-

νται με τους απλούς ανθρώπους. Ο Απόστολος Παύλος αφού επένεσε τους 

Αθηναίους ως «δεισιδαιμονεστέρους», δηλαδή ως ευσεβεστέρους από τους 

άλλους λαούς, έδωσε έμφαση στην ομιλία του, για το σημείο της επιγραφής 

«Τα αγνώστω θεώ» που ευρίσκετο επάνω εις ένα βωμό στο κέντρο της Αθή-

νας και σε πολλά άλλα μέρη όπως στο Φάληρο κ.λ.π.. Αυτές ήσαν οι πρώτες 

συναντήσεις του Παύλου και εν συνεχεία πολλές άλλες, βεβαίως. 

 Οι πρώτοι Χριστιανοί στοχαστές (τους λέμε Πατέρες) εγνώριζαν την 

αρχαία Ελληνική λογοτεχνία και φιλοσοφία καίτοι ήσαν Χριστιανοί εσπούδα-

σαν εις την Αθήνα όλες τις επιστήμες που διδάσκοντο την εποχή εκείνη. Ήσαν 

άνθρωποι υψηλότατης Παιδείας ο Μ. Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο Νανζιαζη-

νός είχαν σπουδάσει πέρα των πέντε ετών στην Αθήνα.  

Ο απολογητής Ιουστίνος (από Εθνικούς γονείς), φιλόσοφος (νεοπλα-

τωνικός) και μάρτυρας, εκφραζόμενος για τους αρχαίους Έλληνες Φιλοσό-

φους λέγει ότι, όσοι έζησαν σύμφωνα με τον λόγο δηλαδή την λογική σκέψη 

μαζί με την ηθική συνείδηση, είναι Χριστιανοί, αν και στην εποχή των είχαν 
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θεωρηθεί άθεοι. Δηλαδή ο Ιουστίνος θεωρεί τον Σωκράτη και τον Ηράκλειτο 

και όσοι όμοιοι των έζησαν μετά λόγου, ως προ Χριστού Χριστιανούς. 

Ο Διαπρεπής νομομαθής και λαμπρός μελωδός Επίσκοπος Ευχαϊτων Ιωάν-

νης ο Μαυρόπους (11ο αιώνα), που καθιέρωσε την εορτή των τριών Ιεραρχών 

ως Εορτή των Γραμμάτων σ’ ένα επίγραμμα του παρακαλεί τον Χριστό, να 

λυπηθεί τον Πλάτωνα και τον Πλούταρχο και να τους εξαιρέσει (!) από την 

κρίση του, διότι με την σκέψη, την ψυχή και τα συγγράμματά των, ήσαν πολύ 

κοντά στο νόμο που ο Ίδιος ήλθε να διδάξει. 

 Ο Ψελλός (φιλόσοφος του 11ου αιώνα), θα μας πει ότι έβλεπε τους Έλ-

ληνες φιλοσόφους σαν προδρόμους του Χριστιανισμού οι δε Βυζαντινοί υπε-

ρηφάνως ανεγνώριζαν ότι ανήκουν στο «Τίμιο γένος των Ελλήνων». Η λέξις 

Έλλην, Ελληνικός, δεν ήσαν πλέον συνώνυμα του Ειδωλολάτρη ή Εθνικού. 

 Θα προσπαθήσω εδώ με δέος το τονίζω, ν’ αναφερθώ στο έργο των 

πατέρων της εκκλησίας στην σημαντική συνάντηση, της δογματικής Θεολογί-

ας με την γλώσσα της λατρείας. 

 Όταν χρειάστηκε οι πατέρες της εκκλησίας να διατυπώσουν, με την αν-

θρώπινη γλώσσα την Θεία Αποκάλυψη εχρησιμοποίησαν την Ελληνική Φιλο-

σοφία. 

 Λέμε σήμερα, ότι ο Θεός είναι Ένας ως προς την ουσία ή την φύση και 

Τριαδικός ως προς τις υποστάσεις ή πρόσωπα. Οι λέξεις Ουσία και Φύση δεν 

υπάρχουν εις την Π. Διαθήκη. Η λέξη Υπόστασις είναι Ελληνική. Επίσης η Φι-

λολογία χρησιμοποιεί ακόμη τον όρο Περιχώρησις. Είναι βασική λέξη, τι ση-

μαίνει: 

 Τα τρία πρόσωπα της Θεότητας περιχωρούνται το ένα εις το άλλο. Δη-

λαδή, εις το πρόσωπο του πατρός περιχωρείται ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. 
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Εις το του Υιού, ο Πατήρ και το Άγιο Πνεύμα. Και εις το του Αγίου Πνεύματος, 

ο Πατήρ και ο Υιός. Αυτή την έννοια, αυτό το πράγμα, αυτή την αλήθεια δεν 

μπορούσαν αλλοιώς να την εκφράσουν, παρά μόνο παίρνοντας αυτή την ελ-

ληνική λέξη (περιχώρησις). Να! Λοιπόν η σε βάθος συνάντησις της Θείας Α-

ποκαλύψεως με το Ελληνικό Πνεύμα. 

- Εις την γλώσσα της Θείας Λατρείας και κατά την Ιερωτέρα στιγμή της 

Αναφοράς λέει ο Ιερεύς: Άξιον και δίκαιον Σε υμνείν Σε ευλογείν, Σε ευχαρι-

στείν και εις την ευχή επίσης, να λέγει: Άναρχε, Αόρατε, Ακατάληπτε, Απερί-

γραπτε, Αναλλοίωτε. Όλες αυτές τις φιλοσοφικές λέξεις τις πήραν οι συγγρα-

φείς της Θείας λειτουργίας από την Ελληνική Φιλοσοφία, οι οποίες μέχρι τότε 

εξέφραζαν μόνο την φιλοσοφική μορφή ζωής, τις εχρησιμοποίησαν και για να 

εκφράσουν την Χριστιανική θρησκευτική μορφή ζωής. Εδώ λοιπόν παρατη-

ρούμε μια διπλή εννοιακή μορφή ζωής της Γλώσσας. Όταν λέμε: Άναρχε, Αό-

ρατε κ.λπ.. την στιγμή αυτή συνδεόμεθα και συνομιλούμε με τον Θεό. Οι λέ-

ξεις αυτές γίνονται λέξεις λατρείας και η γλώσσα από φιλοσοφική γίνεται λα-

τρευτική. Ενώ, όταν λέμε, φιλοσοφούντες, ότι ο Θεός είναι Άναρχος, Αόρατος 

κ.λ.π. τότε η γλώσσα δεν έχει μορφή λατρευτική: Αυτή λοιπόν, κατά την τα-

πεινή μου γνώμη είναι μια εις βάθος συνάντηση της Θείας αποκάλυψης με το 

Ελληνικό πνεύμα. Εδώ φαίνεται καθαρά η Συνάντηση του Χριστιανικού ορίζο-

ντα της Θείας Αποκαλύψεως, με τον ορίζοντα της Ελληνικής διανοήσεως των 

μεγάλων Ελλήνων φιλοσόφων. Αυτός λοιπόν είναι ένας από τους βασικούς 

λόγους, που δεν μεταφράζεται η γλώσσα της λατρείας, η Θεία Λειτουργία, 

στην Δημοτική γλώσσα, για να την καταλαβαίνουμε όπως λένε μερικοί με ε-

ρωτηματικό βέβαια. 



 8 

 Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι, σε παραστάσεις εντός των ναών, οι 

Αρχαίοι Έλληνες, έβαζαν προσωπικότητες του πνεύματος να βλέπουν προς 

τα επάνω. Διότι είχαν την προαίσθηση ότι θα έλθει κάποιος εις τον Κόσμο. 

Αυτή λοιπόν την προαίσθηση των είχε ιδιαίτερα ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Την είχε βιώ-

σει και την είχε εξαγγείλει στους Αθηναίους την στιγμή που απολογείτο ενώ-

πιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Ηλιαίας. Είπε: «θα με θανατώσετε πειθό-

μενοι στον Άνυτο (κατήγορος), Ναι, αλλά η υπόλοιπος ζωή σας ένας διαρκής 

ύπνος θα είναι για εσάς. Εκτός εάν σας λυπηθεί ο θεός και άλλον κανένα σας 

στείλει». (καθεύδοντες διατελείτε αν, ει μη τινά άλλον ο θεός επιπέμψειεν υμίν 

κηδόμενος υμών). Εδώ παρατηρούμε ότι ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ομιλεί για ένα θεό και 

ότι είχε συνείδηση ότι είναι εκ του θεού σταλμένος. Αυτό δηλαδή που είπε ο 

Ιουστίνος, ότι, αυτοί οι άνθρωποι είναι οι προ Χριστού Χριστιανοί.  

 Η Συνάντηση λοιπόν του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού δεν οδή-

γησε σε καμία αλλοίωση της Θείας Αποκαλύψεως. Όλοι αυτοί που ασχολήθη-

καν με το κοσμοϊστορικό αυτό φαινόμενο επιβεβαίωσαν ότι οι βασικές αλή-

θειες της Χριστιανικής Αποκαλύψεως (Ύπαρξη Θεού, τριαδικότητα του Θεού, 

η Δημιουργία του Κόσμου, η Διδασκαλία του Χριστού κ.λπ..) που περιέχονται 

στο Ευαγγέλιο, διατηρήθηκαν εις το ακέραιο.  

- Από την συνάντηση αυτή, ο χριστιανισμός πήρε: 

Πρώτον: την Ελληνική γλώσσα για να εκφράσει την Θεία Αποκάλυψη, διότι 

ήτο η τελειοτέρα γλώσσα του κόσμου. 

Δεύτερον: πήρε τους φιλοσοφικούς όρους της Ελληνικής γλώσσας, για να δια-

τυπωθούν πλήρως τα Δόγματα του Χριστιανισμού. Το πόσο λεπτή, πλουσία 

και κατάλληλος είναι η Ελληνική γλώσσα στην διατύπωση των Δογμάτων, 

φαίνεται από το εξής π.χ., άλλο πράγμα είναι το Ομοούσιο και άλλο το ο-
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μοιούσιο. Άλλο δηλ. το Ομοούσιος που σημαίνει εκ της «αυτής ουσίας» και 

άλλο το Ομοιούσιος, που σημαίνει από παρόμοιαν ουσίαν. 

Τρίτον: Ο μεν Χριστιανισμός προσέφερε εις τον Ελληνισμό την αλήθεια της 

Θείας αποκάλυψης, ο δε Ελληνισμός προσέφερε την γλώσσα, αλλά και την 

πνευματικότητα του. Προσέφερε επίσης την φιλοσοφία του και έτσι εδημιουρ-

γήθη, αυτό που ονομάζουμε σήμερα, Ελληνοχριστιανικό πνεύμα, αυτό που 

ονομάζουμε σήμερα «Ορθόδοξο Χριστιανισμό». 

 Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι, ο μεν Ορθόδοξος Χριστιανισμός, έ-

χει δεχθεί την ΒΟΗΘΕΙΑ και όχι την επίδραση της Πλατωνικής σκέψεως. Οι 

Πατέρες της Εκκλησίας, ο Γρηγόριος ο Νύσσης, ο Βασίλειος ο Μέγας, ο Γρη-

γόριος ο Νανζιαζηνός, ο Αμφιλόχιος ο Ικονίου και όλοι μέχρι τον Γρηγόριο 

Παλαμά, απεδέχθησαν όλα όσα είπε ο Πλάτων τα οποία συμβιβάζονται άρι-

στα με την Χριστιανική Σκέψη. 

 Ομιλεί ο Πλάτων για το ύψιστον Όν «τίθεμαι γαρ όρον ορίζειν τα όντα 

ουκ εστίν ως εστίν, ουκ άλλο τι, εί Δύναμις». Άρα σαν δύναμη έχει κινητικότη-

τα. Και! ακούμε σήμερα κατά την ώρα που ψάλλεται ο τρισάγιος Ύμνος, τον 

ιερέα να λέγη: Δύναμις. Αυτό σημαίνει ενέργεια, είναι κάτι το οποίο διαρκώς 

εξέρχεται από τον εαυτόν του, προς Συνάντηση του Ανθρώπου. Η Πλατωνική 

αυτή σκέψη δεν αλλάζει την εικόνα του Χριστιανικού Θεού, αλλά, απλούστατα, 

μας βοηθά να γνωρίσουμε καλλίτερα τον Θεό. 

 Και! θα αναφερθεί ακόμη ο Πλάτων περί φυγής: «Ούτε εν θεοίς τα κακά 

ιδρύσθαι κ.λπ.. Δηλ. δεν μπορούμε να πούμε ότι το κακόν έρχεται από τον 

Θεό, αλλά τα κακά κατ’ ανάγκη περιτριγυρίζουν την θνητή φύση του Ανθρώ-

που και αυτόν εδώ τον τόπο (Γη). Γι’ αυτό πρέπει κανείς να προσπαθεί να 

φύγη απ’ εδώ, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα προς τα εκεί και η φυγή αυτή ση-
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μαίνει ομοίωση προς τον Θεό, όσο τούτο γίνεται. Ομοίωση πάλι σημαίνει να 

γίνεις δίκαιος και όσιος με φρόνηση και γνώση. Εδώ είναι φανερό ο Πλάτων, 

δεν λέει να φύγουμε από ένα μέρος και να πάμε σε άλλο, ούτε λέει επίσης, να 

πεθάνουμε και να πάμε στον άλλο κόσμο για να ομοιάσουμε τον Θεό. Εννοεί 

να πραγματοποιήσουμε την υπέρβαση από την μία κατάσταση στην άλλη. 

 Αυτή η διδασκαλία είναι μία προ Χριστού Χριστιανική Διδασκαλία. Και ! 

εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μια διδασκαλία την οποία ο Χριστιανισμός την απε-

δέχθη. Περί φυγής ομιλεί επίσης ο Ορθόδοξος (και Καθολικός) Μοναχισμός. 

Δεν λέει να φύγεις από τον κόσμο αυτό, αλλά να αλλάξης τρόπο ζωής, να κά-

μεις την υπέρβαση. 

 Εδώ βλέπουμε παραλληλισμό και σύγκλιση του Αρχαίου Ελληνικού 

πνεύματος προς τον Χριστιανισμό και την πραγματοποίηση της Συναντήσεως 

εις το πρόσωπο των Πατέρων της εκκλησίας. Συνάντηση του Ανθρώπου με το 

θείον.  

 Όταν, μιλάμε για μία τέτοια Συνάντηση δεν εννοούμε ότι ο ένας προ-

σθέτει στον Άλλο. Για να γίνει κατανοητό αυτό π.χ. όταν δυο άνθρωποι συνα-

ντιούνται και αγαπιούνται και κάνουν την οικογένειά των, δεν προσθέτει ο έ-

νας εις τον άλλον, αλλά από τα δυο σώματα και την ένωση αυτών βγαίνει μια 

νέα ψυχή. Δεν γίνεται πρόσθεσης χαρισμάτων, αλλά μία συγχώνευση οριζό-

ντων.  

 Έχουμε, λοιπόν μια πνευματική συνάντηση εδώ, μια σύζευξη, ένα πά-

ντρεμα Αρχαίου Ελληνικού Πνεύματος με τον Χριστιανισμό, χωρίς ούτε ο ένας 

ούτε ο άλλος να χάσουν τίποτε, αλλά να προκύψει από την Ένωση αυτή κάτι 

ΝΕΟΝ. 
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 Αυτός ο αρμονικός συνδυασμός εδημιούργησε τις κλασσικές εποχές. 

Γι’ αυτό οι Πατέρες της Εκκλησίας θεωρούνται κλασσικοί, διότι επέτυχαν αυ-

τόν τον συνδυασμό του Μυστικισμού και της Λογικής. Εχρησιμοποίησαν εις 

τον λόγο οι πατέρες τις φιλοσοφικές έννοιες του Μέτρου, της Συμμετρίας, της 

αρμονίας, και της μεσότητος (μεταξύ Ελλείψεως και Υπερβολής). 

Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος, λέει ότι, «ο Άνθρωπος πρέπει να θεολογεί μετρίως, 

σωφρόνως και κοσμίως», όπως επίσης είπε, «και η αλήθεια είναι μεσότης». 

 Η Ελληνική λοιπόν Γλώσσα, προσέφερε στον Χριστιανισμό νέους ό-

ρους, τους οποίους καμία άλλη γλώσσα δεν είχε. Προσέφερε καινούργιες λέ-

ξεις – κεραίες για να μπορεί να εκφρασθεί τελειότερα η ουσία του Χριστιανι-

σμού. Γι’ αυτό ο Χριστό, όταν τον επεσκέφθησαν «Έλληνες τινές» είπε ότι «ε-

λήλυθεν η ώρα ίαν δοξασθεί ο Υιός του ανθρώπου». Δηλαδή έφθασε η ώρα 

για να δοξασθεί, τι; για να κατανοηθεί καλύτερα ο Θείος Λόγος.  

Και δεν ήταν τυχαίο έτσι απλά, «εική και ως έτυχεν», (όπως θα έλεγαν οι πρό-

γονοί μας) να ομιλείτε η Ελληνική γλώσσα και να έχει φθάσει σε τέτοιο ύψος η 

Ελληνική φιλοσοφία κ.λπ.. αλλά όλα αυτά εντάσσονται στο «Σχέδιο του Θε-

ού»: Ελήλυθεν η ώρα….». 

 Με βάση λοιπόν σήμερα τον λόγο και την Αποκάλυψη, προσπαθούμε 

να πετύχουμε την κατανόηση του περιεχομένου της, βηματίζοντας πλέον επί 

των αμοιβαίων σχέσεων, της Ελληνικής Φιλοσοφικής Σκέψης και της Χριστια-

νικής Πίστεως. Απέναντι στο Σωκρατικό «γνώθι σ’ αυτόν», που οδηγεί στην 

ανεξαρτησία του λόγου και του ηθικού «Εγώ», έχουμε τώρα ένα άλλο «γνώθι 

σ’ αυτόν», το Χριστιανικό. Αυτό αποτελεί την ουσιώδη διαφορά του Χριστιανι-

κού πνεύματος στον τομέα της φιλοσοφίας. Ο άνθρωπος δεν είναι πλέον μό-

νο το λογικευμένο Όν, αλλά το Όν που λογικεύεται, επειδή πιστεύει. 
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 Να! γιατί ο θεολόγος Ψελλός, ο ύπατος των φιλοσόφων της Βυζαντινής 

περιόδου, έλεγε εις τους Μαθητάς του: «Πρέπει να πάρουμε από τους Έλλη-

νες (αρχαίοι Έλληνες) την επιστήμην αυτών των πραγμάτων και μέσω της δι-

κής μας φιλοσοφίας, να γνωρίσωμεν την Μορφήν και την Αλήθεια. Πρέπει να 

σχίσωμεν το περικάλυμμα και να ξεθάψωμεν το πνεύμα που κρύβεται εκεί 

μέσα και που λάμπει σαν Μαργαριτάρι. Και! μη σκέπτεσθε ότι, όσα είπεν ο 

Μωυσής είναι τα Θεόφραστα της Αλήθειας, και να μη παραμελείτε όσα είπον 

οι Έλληνες (Αρχαίοι Έλληνες) δια την Θεολογίαν…». 

Επειδή δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, αναφέρθηκα στοιχειωδώς και 

όσο το δυνατόν εκλαϊκευμένα, για να μπορέσω να καταδείξω την συνάντηση 

αυτή του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Το δίδυμο αυτό που προέκυψε από 

την συνάντηση θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες πλέον εις τον Ελληνι-

σμό μέσα στην πολυτάραχη ιστορία του και σ’ ολόκληρη την ανθρωπότητα 

ακόμη. 

 Προτού κλείσω το κεφάλαιο αυτό θα ήθελα να πω ότι, η Συνάντηση Αυ-

τή Ελληνισμού και Χριστιανισμού δεν ήτο τυχαία εκράτησε αιώνες για ν’ απο-

φέρει καρπούς. Και! κυρίως μιλάμε για τους τρεις πρώτους μ.Χ. αιώνες. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

3. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ & ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 

 Την κοινωνική και πολιτιστική συνοχή του Ελληνικού Έθνους καθ’ όλη 

την διάρκεια της Τουρκοκρατίας, ιδίως δε κατά τους πρώτους μετά την Άλωση 

χρόνους, διετήρησε η παραδοσιακή προσήλωση του λαού στην θρησκεία, την 

οικογένεια και προπαντός στην Εκκλησιαστική λατρεία. 

 Μετά την ολοκλήρωση της τουρκικής κυριαρχίας μόνη παρηγοριά εις 

τους απελπισμένους Έλληνες, απέμεινε η Εκκλησία. 

 Η Αδήριτος ανάγκη της συσπείρωσης των απορφανισμένων Ελλήνων, 

έκαμε την εκκλησία πολύτιμη και απαραίτητη, όχι μόνο ως θρησκευτικό θεσμό 

αλλά και ως κοινωνικό χώρο. 

 Ο εκκλησιασμός των υποδούλων χριστιανών στους πτωχούς και πενι-

χρούς ναούς των εγένετο, αφ’ ενός μεν για την εκτέλεση των θρησκευτικών 

καθηκόντων των και δια την προσευχήν, και αφ’ ετέρου για την ανάγκη ψυχι-

κής επαφής και εθνικής επικοινωνίας και συναντήσεως μεταξύ των. 

 Με τα βυζαντινά σύμβολα του τελετουργικού, με την Ελληνική γλώσσα 

του Ευαγγελίου και με τα προφητικά αναγνώσματα, ο υπόδουλος λαός σύ-

ντομα ανέκτησε το Ηθικό του και ξαναβρήκε στους ναούς την Μυστική «Εκ-

κλησία του Δήμου». 

 Είναι τεράστια η προσφορά της εκκλησίας, όχι μόνο για την διατήρηση 

της πίστεως και της χριστιανικότητος του υποδούλου έθνους, αλλά και για την 

ανανέωση της Εθνικής και κοινωνικής των συνοχής, της Ελληνικής των ταυτό-

τητας, και ακόμη για την σύνδεση με το ένδοξο ιστορικό παρελθόν. 

 Οι Έλληνες γράφει ο Φωτάκος στ’ απομνημονεύματά του, κατά την συ-

νήθεια: Μετά την λειτουργία εστέκοντο έξω εις την αυλή της εκκλησίας και εκεί 
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εβλέποντο και ομίλουν μεταξύ των και αν κανένας εγνώριζε καμία είδηση εξω-

τερική περί πολέμου των Φράγκων ή των Ρώσων κατά των Τούρκων, αυτοί 

αναστέναζαν για την ελευθερία των και παρεκάλουν τον Θεόν να ενδυναμώση 

την Ρωσία δια να καταβάλει τον Τούρκο. Επίσης λένε τα δημοτικά μας Τρα-

γούδια «…. και έβγαιναν και κουβέντιαζαν στης εκκλησιάς την πόρτα…». Αυτή 

η εθνωφελής συνήθεια, διαφοροποιημένη κάπως, εξακολουθεί να ισχύει ακό-

μη και σήμερα, παρά την άγρια εισβολή της τεχνολογίας. 

 Η Εκκλησία λοιπόν καθ’ όλη την διάρκεια της τουρκοκρατίας, ελειτούρ-

γησε ως φάρος μέσα στο σκοτάδι και ως υπήνεμο λιμάνι, όπου συγκεντρώνο-

ντο οι απελπισμένοι και οι δυστυχισμένοι υπόδουλοι και ωπλίζοντο με θάρρος 

και καρτερία για την αντιμετώπιση των αντιξόων περιστάσεων. Οι αγώνες συ-

νεπώς του Έθνους μας συνδέονται στενά με την θρησκεία και την ηθική και 

υλική συμπαράσταση και συμμετοχή της εκκλησίας. 

 Με τα δεδομένα αυτά είναι εύκολο και ευεξήγητο, γιατί όλα σχεδόν τα 

Ελληνικά συντάγματα, αφ’ ενός μεν επικαλούνται εις το προοίμιον αυτών την 

ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ, αφ’ ετέρου δε περιλαμβάνουν διατάξεις διασφαλίζοντας την 

θρησκευτική ελευθερία, αλλά συγχρόνως και την νομική θέση της Ανατολικής 

Ορθοδόξου Εκκλησίας ως και των λοιπών εκκλησιών έναντι της πολιτείας. 

Βραχύλογο, αλλά σαφές και περιεκτικό το άρθρο 1 του Συντάγματος της Επι-

δαύρου, ώριζεν ότι: «Η Επικρατούσα θρησκεία εις την Ελληνική επικράτεια 

είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας, δέχεται όμως η 

Διοίκηση της Ελλάδος πάσαν άλλην θρησκείαν και αι τελεταί και ιερουργείαι 

εκάστης αυτών εκτελούνται ακωλύτως».  

 Επίσης όμοια διάταξη είχε και το άρθρο 1 του Συντάγματος της Τροιζή-

νος έλεγε ότι: «Καθείς εις την Ελλάδα επαγγέλλεται την θρησκείαν του ελευ-
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θέρως και δια την λατρείαν αυτής έχει ίση υπεράσπιση. Η Ανατολική Ορθόδο-

ξος Εκκλησία του Χριστού είναι θρησκεία της Επικρατείας».  

 Αλλά και άλλες διατάξεις των Συνταγμάτων του επαναστατουμένου γέ-

νους, παρέχουν ακαταμάχητα στοιχεία και αποδείξεις, περί του ενιαίου χαρα-

κτήρα του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. 

 Συγκεκριμένα το πρώτο Σύνταγμα της Επιδαύρου (1-1-1822) ορίζει εις 

την παράγραφον β΄ «Όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της Επικρατείας της Ελλάδος 

πιστεύουν εις Χριστόν εισίν Έλληνες». 

 Στα Συντάγματα αυτά διαφαίνεται επίσης η ψυχική ενότης και η ψυχική 

στροφή του μαχομένου Έθνους προς το Βυζάντιο. Το Σύνταγμα της Επιδαύ-

ρου λέγει ότι: «Άχρι της κοινοποιήσεως των ειρημμένων κωδίκων, αι πολιτικαί 

εγκληματικαί διαδικασίαι βάσιν έχουν τους νόμους των αειμνήστων ημών αυ-

τοκρατόρων». Σε άρθρο του Οργανικού Νόμου της Επιδαύρου του 1823 επα-

ναλαμβάνεται το ίδιο: «… οι Νόμοι των αειμνήστων Αυτοκρατόρων». 

 Επίσης μόλις η Ελλάς απελευθερώθη από τον τουρκικό ζυγό και συνε-

κροτήθη σε κράτος, τους κανόνες βάσει των οποίων θα ερρυθμίζοντο αι σχέ-

σεις των ιδιωτών, ανεζήτησε το νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος εις τους Πολιτι-

κούς Νόμους των Βυζαντινών αυτοκρατόρων.  

 Από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι στην επανάσταση 

του 1821 ενεφανίσθη η ακατάλυτος σύνθεσις Χριστιανισμού και Ελληνισμού. 

Το αγωνιζόμενο Γένος, ήταν Γένος των Χριστιανών και Γένος των Ελλήνων. 

Και! Εδώ βλέπουμε στον αγώνα της Παλιγγενεσίας των Ελλήνων: Η πίστη 

στον Χριστό και οι πατριωτικοί οραματισμοί συμπορεύονται, Σταυρός και Α-

νάσταση του γένους, Ελευθερία και θυσία αδελφώνονται, πατρίς και πίστις, 

Εκκλησία και Έθνος ταυτίζονται. 
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 Ο Κολοκοτρώνης διεκήρυξε: «Σηκώσαμε τα άρματα πρώτα για την 

θρησκεία μας και μετά για την πατρίδα μας». Ο Ήρωας της Αλαμάνας Αθανά-

σιος Διάκος στην ερώτηση του Τούρκου Διοικητού που τον ανέκρινε εάν θέλει 

ν’ αλλάξει πίστη, απαντά: Εγώ Ρωμιός γεννήθηκα Ρωμιός θε να πεθάνω. Ο 

Τούρκος δεν του ζητά ν’ αλλάξει πατρίδα, αλλά πίστη, διότι αυτή η πίστις ήτο 

το εμπόδιο που δεν άφηνε τους Ραγιάδες να Τουρκέψουν. Ο Αθαν. Διάκος 

απαντώντας υπερήφανα δεν ξεχώριζε όπως και ο καθένας αγωνιστής την πί-

στη από την πατρίδα. 

 Αλλά και η δημοτική μας ποίηση και τα δημοτικά μας τραγούδια τα ο-

ποία αποτελούν τον καθρέπτη της ψυχής του Έλληνος, καταλήγουν εις το ίδιο 

συμπέρασμα: «… χαρά ,που τόχουν, τα βουνά τα κάστρα περηφάνεια γιατί 

γιορτάζει η Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα».  

 Αλλά μήπως δεν αποτελεί ταύτιση θρησκείας και πατρίδος ο Ακάθιστος 

Ύμνος ο ψαλλόμενος με συγκίνηση και κατάνυξη: «Τη Υπερμάχω Στρατη-

γώ…» 

 Η κατ’ εξοχήν επαναστατική θρησκευτική ημέρα των Ελλήνων, στους 

χαλεπούς χρόνους της Σκλαβιάς ήταν η Λαμπρή: Το «Χριστός Ανέστη» συνο-

δευόμενο μάλιστα από πυροβολισμούς, ήταν η ελπιδοφόρα και νικήτρια ιαχή 

του έθνους επί αιώνες που ακολουθούσε κάθε χρόνο την ανανεούμενη αλλη-

γορική ευχή «Καλή Ανάσταση». Με το πνεύμα αυτό το ελληνικό έθνος ανθί-

στατο κατά του κατακτητή μέχρις ότου έφθασε το 1821. Και επί των ημερών 

μας, το 1940, ο Ελληνικός Στρατός εθεώρει σύμμαχο και προστάτη την Πανα-

γιά.  

 Αυτά τα ολίγα παραδείγματα αποδεικνύουν την ενότητα και τον άρρη-

κτο δεσμό Ορθοδοξίας και Ελληνισμού. 
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Ακόμη και ο Ε. Παπανούτσος, ο παρεξηγημένος αυτός παιδαγωγός και φιλό-

σοφος ομιλών στην Βουλή των Ελλήνων, ολίγον προ του θανάτου του, διεκή-

ρυξε ότι η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός «είναι μαζί ζυμωμένα». 

 Το ότι όμως το θρήσκευμα είναι στοιχείον της Εθνικής υποστάσεως 

των Ελλήνων Ορθοδόξων, δεν σημαίνει ότι, όσοι Έλληνες δεν είναι Χριστιανοί 

Ορθόδοξοι δεν είναι Έλληνες ή ότι δεν είναι γνήσιοι Έλληνες. Τίποτε δεν απο-

κλείει την περίπτωση, ένας ετερόδοξος Έλλην να είναι καλύτερος από ένα 

Ορθόδοξο. Καμία διάκριση δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα μεταξύ Ορθοδόξων, 

ετεροδόξων ή αλλοθρήσκων ή και αθρήσκων Ελλήνων. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

4. ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ – ΑΠΟΨΕΙΣ 

 Πρώτον: Κατά καιρούς είδαν το φως της Δημοσιότητος κινήσεις έμμε-

σες και άμεσες διάσπασης της σχέσεως πίστεως και πατρίδος του Ελληνικού 

λαού και τούτο γίνεται φανερόν ότι αποσκοπεί εις την αποδυνάμωση του Ε-

θνικού και θρησκευτικού φρονήματος υπερασπίσεως των ιδανικών της πατρί-

δος της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. 

 Δεύτερον: Η ταύτισις του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας αποτελεί θε-

τικόν στοιχείον και πηγήν προόδου του έθνους, διότι με την σύζευξιν των δύο 

τούτων παραγόντων και με τον άρρηκτον δεσμόν των δύο τούτων εννοιών, το 

έθνος εμεγαλούρηγσε κατά την μακραίωνα ιστορικήν του πορείαν. 

 Τρίτον: Ο τέως Υπουργός των Η.Π.Α. Χένρυ Κίσσινγκερ, ο σύγχρονος 

Μέττερνιχ της Ευρώπης, ομιλών το 1994 εις την Ουάσιγκτων, κατά την βρά-

βευσή του από προσωπικότητεες του επιχειρηματικού κόσμου, μεταξύ άλλων, 

έκαμε την εξής καταπληκτική δήλωση (Σεπτ. 1994): «Ο ελληνικός λαός είναι 

δυσκολοκυβέρνητος και γι’ αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθειά στις πολιτι-

στικές του ρίζες. Εννοώ, δηλαδή να πλήξουμε την γλώσσα, την θρησκεία, τα 

πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, να αποκόψουμε κάθε επαφή με το 

παρελθόν των, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητα του να αναπτυ-

χθεί να διακριθεί και να επικρατήσει, για να μη μας παρενοχλεί στα Βαλκάνια. 

 Τέταρτον: Σήμερα κυκλοφορεί από κάποιους κύκλους δυστυχώς και 

στην Ελλάδα ότι: «Εις την Ελλάδα, η ισχυρά έννοια της εθνικής ταυτότητας 

που συνδέεται με την Ορθοδοξία και την Ελληνική καταγωγή, ημπορεί να ο-

δηγήσει εις υπερβολικό εθνικισμό ή ενθικοκεντρισμό». Άρα, δεν είναι μόνο οι 

ξένοι οι οποίοι επιδιώκουν την αποκοπή των Ελλήνων από την θρησκεία των, 
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είναι και μερικοί Έλληνες, άλλοι ενσυνειδήτως και άλλοι ασυνειδήτως και αφε-

λώς. οι οποίοι θέλουν να μεταλλάξουν την υπάρχουσα ταύτιση μεταξύ Ελλη-

νισμού και Ορθοδοξίας: 

 Η σύγχυση επιδεινώνεται και από την αβελτηρία εκείνων που διαθέ-

τουν μερικές ή πολλές γνώσεις αλλά σπανίως προσέρχονται στον Εσπερινό 

και αρκετοί προσερχόμενοι σπανιότερα προσεύχονται στο Θεό να τους δώσει 

«καρδίαν καθαράν και σώφρονα λογισμόν» διότι η φαρέτρα τους είναι γεμάτη 

από τα «πεπυρωμένα βέλη του πονηρού».  

  

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 - Η προσφώνηση που ο αείμνηστος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χριστό-

δουλος, απηύθυνε στον Πάπα ήταν, κατά κοινή ομολογία, ένα λαμπρό πολιτι-

κό-θρησκευτικό κείμενο. Θα μπορούσε άνετα να συγκριθεί με την προσφώνη-

ση που είχε απευθύνει αγρότερα ο τότε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 

κ. Στεφανόπουλος στον Πρόεδρο των Η.Π.Α. Κλίντον. Η εύστοχη και ευγενική 

τόλμη και των δυο αυτών προσφωνήσεων έδωσαν στην Ελληνική κοινωνία 

την αίσθηση ότι εκφράζεται η συλλογική της αξιοπρέπεια, που αγνοείται οδυ-

νηρά και σκόπιμα από τον επίσημο σήμερα Κυβερνητικό λόγο.  

 - Έχει μεγάλη σημασία για την ψυχολογία και το φρόνημα κάθε λαού, 

να τον εκφράζουν οι ηγέτες του, με απεριόριστη καταγγελία των ταπεινώσεων 

που έχει υποστεί και να απαιτούν απ’ τους αυτουργούς τουλάχιστον αίτηση 

συγνώμης.  

 - Η πίστη του Ελληνικού λαού στην θρησκεία του είναι βαθειά ριζωμένη 

μέσα του, στηρίζεται στα θεμελιώδη κείμενα της χριστιανικής εκκλησίας, που 

καταγράφουν μόνο ιστορικές αλήθειες όχι θεωρητικές αρχές ή ιδεολογικές 
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διακυρήξεις. «Εωράκαμεν τοις οφθαλμοίς ημών…» και «εθεασάμεθα και αι 

χείρες ημών εψηλάφησαν». Ιδρυτική επομένως αφετηρία της χριστιανικής εκ-

κλησίας είναι η εμπειρική αμεσότητα.  

 - Η άρρηκτη πίστη του Έλληνα στην θρησκεία του απορρέει από την 

ιστορική αλήθεια καταγεγραμμένη στα Ευαγγέλια, έρχεται να βεβαιώσει ότι ο 

Ιησούς Χριστός πραγμάτωσε ιστορικά την αγάπη ως τρόπο ελευθερίας από 

τον θάνατο: «Ανέστη εκ νεκρών». Δίχως ιδεολογικές επεξεργασίες κατατίθεται 

η μαρτυρία των αυτοπτών μαρτύρων: τον είδαν να πεθαίνει μαρτυρικά επί του 

Σταυρού και οι ίδιοι, ύστερα από τρεις ημέρες τον συνάντησαν σε άμεση εγγύ-

τητα, ψηλάφησαν τα σημάδια του μαρτυρίου του, μίλησαν, περπάτησαν και 

έφαγαν μαζί του. Δεν ήταν φάντασμα ή ομαδική αυθυποβολή. Ήταν ο ίδιος 

που θανατώθηκε δημόσια, και τώρα ζωντανός με σάρκα και οστά ανάμεσα 

στους δύσπιστους και πανικόβλητους μαθητές του. Η Ανάσταση βεβαίωνε ότι 

ο Ιησούς ήταν υιός του Θεού, ήταν ο ενανθρωπίσας Θεός. (Δηλ. ο ίδιος ο Θε-

ός! το Μ. Σάββατο την πρωία ο Ιερεύς αναφωνεί «ΑΝΑΣΤΑ Ο ΘΕΟΣ»). 

 Σε μια τελευταία συνέντευξη, ο σύγχρονος σοφός Βυζαντινολόγος Σέρ 

Στίβεν Ράνσιμαν, που δημοσιεύτηκε στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της 5 Νοε. 2000, με-

ταξύ άλλων είπε:… «… χαίρομαι με την σκέψη ότι στα επόμενα 100 χρόνια η 

Ορθοδοξία θα είναι η μόνη Ιστορική Εκκλησία που θα υφίσταται. Η Αγγλικανι-

κή Εκκλησία είναι σε πολύ κακά χάλια. Η ρωμαιοκαθολική χάνει συνεχώς έ-

δαφος…) 

 Σε άλλο μέρος της συνέντευξής του επίσης είπε: …Πολύ αμφιβάλλω ότι 

θα έχουμε ποτέ πραγματικά ενωμένη την Ευρώπη ή και όλο τον κόσμο. Πι-

στεύω όμως ότι στο πρόβλημα της Ενότητος των λαών, η Ορθοδοξία προ-
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σφέρει μία αρίστη επίλυση, επειδή κατ’ αρχάς δεν προβάλλει τον εθνικισμό και 

έχει βάση την Αλήθεια και την Αγάπη. 

 

6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 Η Παναγία είναι η εικόνα της απεριόριστης θείας αγάπης. Έτσι μάθαμε 

και μ’ αυτό τον τρόπο μεγαλώσαμε τόσο εμείς όσο και οι παλαιότεροι από ε-

μάς. Παράδοση που ξεκινά εδώ και περίπου δύο χιλιάδες χρόνια λίγο μετά 

δηλαδή από την γέννηση του Χριστού, όταν ο Απόστολος Παύλος ήλθε στην 

Ελλάδα και δίδαξε στο ανήσυχο πνεύμα των Ελλήνων αυτό που από μόνοι 

τους επιθυμούσαν να οριστικοποιήσουν τον θάνατο των παλαιών θεών και να 

εγκολπωθούν την ύπαρξη του ενός μοναδικού και αληθινού Θεού. 

 Το Χριστιανικό στοιχείο αναμείχθηκε με το ελληνικό, που βρισκόταν 

τους τελευταίους προ Χριστού αιώνες σε παρακμή και έψαχνε για μια νέα ταυ-

τότητα ή όπως μας εξηγεί ο Γρηγόριος Νύσσης τελούσε σε διαρκή κατάσταση 

εγκυμοσύνης, χωρίς να κατορθώνει να τεκνοποιήσει.  

 Ο καρπός της ζωογόνου αυτής ένωσης έμελλε να μεγαλουργήσει με 

την δημιουργία ενός ιδιαίτερου πολιτισμού που διαρκεί μέχρι σήμερα και κα-

λείται ΕΛΛΗΝΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ.  

 Ενώθηκε η αρχαιοελληνική σοφία του αρίστου και τέλειου με την χρι-

στιανική του εναρέτου και της αγάπης.  

 Σήμερα ο άνθρωπος σε πολλά έχει ξεφύγει από το πλαίσιο της Ελλη-

νοχριστιανικής ζωής. Μέσα στις δύσκολες ώρες που περνάμε καθημερινά, το 

άτομο αναπτύσσεται λανθασμένα και γίνεται ένα ξεπερασμένο γρανάζι το α-

πρόσωπου συστήματος που κανείς δεν ελέγχει. Η κυριαρχία του ανωνύμου 
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και η ταύτιση του κακού με την εξουσία και την δύναμη είναι σε κάθε βήμα 

μπροστά μας.  

 Ένας ολοκληρωμένος αντιανθρωπισμός, που αποσυνθέτει και αντικει-

μενικοποιεί τον άνθρωπο, βρίσκεται σε εξέλιξη.  

 Οι υπάρχοντες υγιείς τύποι που υπηρετούν το καλό των πολλών, θεω-

ρούνται ξεπερασμένοι ή συνθλίβονται από τους παθολογικούς που υπηρε-

τούν τα συμφέροντα των ολίγων.  

 Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να επανέλθει στις ρίζες του, εάν θέλει να 

έχει μέλλον, στην γεμάτη αγάπη και πίστη θρησκεία του, που επεκτάθηκε όχι 

γιατί καταπιέζει, αλλά το αντίθετο, γιατί στην ανθρώπινη σχετική ελευθερία α-

ντέτεινε την θεία την απόλυτη ελευθερία.  

 

 

ΤΕΛΟΣ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

«Α» Συμπληρώματα στο κείμενο «Ελληνισμός & Ορθοδοξία (Β1)» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 

Συμπληρώματα στο κείμενο «Ελληνισμός και Ορθοδοξία (Β1)» 

 

ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ 

 Θρησκεία είναι η στενή και ζωντανή σχέση και επικοινωνία του ανθρώ-

που με τον Θεό και η εξάρτησή του από Αυτόν. Είναι βαθύς σεβασμός, Ιερός 

φόβος προ του Υψίστου και Παντοδύναμου, συναίσθηση συγγένειας και ισχυ-

ρή τάση προς Αυτόν. 

 Να το πούμε πιο απλά: 

 Θρησκεία είναι η φυσική και τέλεια, ολόψυχη στροφή και αφοσίωση του 

ανθρώπου στο Θεό. Ώστε! ο άνθρωπος με αυτή την στροφή του προς τον 

Θεό, να νοιώθει και να ομολογεί, πως χωρίς τον Θεό δεν μπορεί να ζήσει, ού-

τε χαρούμενος, ούτε ευτυχισμένος, ούτε και ειρηνικός. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΓΛΩΣΣΑ 

 Ο φιλόσοφος Σωφρόνιος Ζαχάρωφ (Ρώσος) λέγει: «Οι Έλληνες δια της 

φιλοσοφίας, έφθασαν εις τα υψηλότερα δυνατά όρια αναπτύξεως του ανθρώ-

πινου πνεύματος. Και! δια της γλώσσης παρουσίασαν την τελειοτέραν δυνα-

τήν μορφήν εκφράσεως του ανθρώπινου λόγου. 

 

ΟΜΙΛΕΙ Ο ΠΛΑΝΤΩΝ ΠΕΡΙ ΦΥΓΗΣ 

«Ούτε εν Θεοίς τα κακά ιδρύσθαι την δε θυμητήν φύσιν και τονδε τον τόπον 

περί πολλής εξ ανάγκης. Δι’ ό και πειράσθαι χρη ενθένδε εκείσε φεύγειν ότι 

τάχιστα. Φυγή δε ομοίωσις Θεώ κατά το δυνατόν. Ομοίωσις δε, δίκαιον και 

όσιον μετά φρονήσεως γενέσθαι». 
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ΠΛΑΤΩΝ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

 Εις ό,τι αφορά το Ον, το Ύψιστο Όν θα πει ο Πλάτων δεν είναι στατι-

κόν είναι Δύναμις, που σημαίνει ότι έχει μέσα του κινητικότητα. Ενώ ο Αρι-

στοτέλης λέγει μεν ότι ο Θεός είναι το πρώτον Κινούν, αλλά θεωρεί αυτό 

ακίνητο. 
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