
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.2 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Η Γένεση, το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής περιγράφει συμβολικά τη δημιουργία 

του κόσμου και του ανθρώπου σε έξι ημέρες. 

Ο κατά παράδοση συγγραφέας του βιβλίου Μωυσής, ένας θεολόγος της εμπειρίας, 

ενδιαφέρεται να απαντήσει κυρίως στα ερωτήματα ποιος και γιατί δημιουργεί τον 

κόσμο και τον άνθρωπο. Τα ερωτήματα πώς και πότε απαντά η επιστήμη. Απαντά 

και  σ ’αυτά και η Γένεση, αλλά με τρόπο φιλοσοφικό και συμβολικό. 

Στη διήγηση, στον πρώτο κιόλας στίχο εισβάλλει ο Θεός ως αυτονόητα 

προϋπάρχων(Άκτιστος) και «εν αρχή» δηλαδή εκ του μη όντος δημιουργεί τον 

κτιστό κόσμο συλλογικά (ως Αγία Τριάδα) και σταδιακά σε έξι μεγάλα χρονικά 

διαστήματα. Η ημέρα είναι σύμβολο και όχι 24ωρο. Ξεκινά από τα γενικά και 

απλούστερα και φτάνει στα ειδικά και πολυπλοκότερα με τελευταίο τον άνθρωπο. 

Μ’ αυτό ο Θεός δείχνει την ιεράρχηση των όντων στην κτίση , και την ανωτερότητα 

του ανθρώπου σε σχέση με τα υπόλοιπα κτιστά όντα: Είναι ο βασιλιάς αλλά και ο 

«ιερέας» του κόσμου. Αυτός κυριαρχεί αλλά και αυτός καθοδηγεί στο τέλειο. 

Η εξαήμερος δημιουργία: 

1η ημέρα – δημιουργία του φωτός 

2η ημέρα – χωρισμός των υδάτων – (ορίζοντας – κύκλος νερού) 

3η ημέρα – χωρισμός ξηράς – θάλασσας – δημιουργία φυτών 

4η ημέρα – δημιουργία (εμφάνιση) ουράνιων σωμάτων – χωρισμός νύχτας – ημέρας 

– εποχών 

5η ημέρα – δημιουργία ζώων θάλασσας – ερπετά – κήτη – πτηνά 

6η ημέρα – δημιουργία ζώων ξηράς – τετράποδα (κτήνη-θηρία) ερπετά, πτηνά και 

άνθρωπος 

Ο άνθρωπος δημιουργείται «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» δηλαδή με θεία 

χαρακτηριστικά και με προοπτική να φθάσει στην τελειότητα, τη θέωση. Έτσι 

δημιουργεί ο Θεός ένα ζευγάρι, μία κοινωνία αγάπης, όπως κοινωνία αγάπης είναι 

η Αγία Τριάδα. Η γυναίκα (Εύα) πλάθεται από την πλευρά του Αδάμ στη 

πασίγνωστη συμβολική διήγηση. Είναι από το ίδιο υλικό, άρα ισότιμη, γίνεται 

βοηθός και συνοδοιπόρος στην πορεία του Αδάμ για τη θέωση. Επίσης αφού όλες 

οι φυλές προέρχονται από το αρχέγονο ζευγάρι, είναι ισότιμες. Τέλος η έλλειψη 

ντροπής παρά τη γύμνια, δείχνει την αθωότητα του ανθρώπου και την  ασφάλεια 

που ένιωθε. Ο Θεός δίνει στον άνθρωπο λογική, ελεύθερη βούληση, αυτεξούσιο, 

δημιουργικότητα, κυριαρχική εξουσία, ηθική συνείδηση, συναισθήματα κλπ. και την 

εντολή να εργάζεται και να καλλιεργεί και το όμορφο φυσικό περιβάλλον αλλά και 

τον εαυτό του. Το «εργάζεσθαι και φυλάσσειν» έχει την έννοια της καλλιέργειας 

των πνευματικών χαρισμάτων και της προσοχής και προστασίας από την πτώση, 

αφού ο άνθρωπος είναι αυτεξούσιος, αλλά έχει και οικολογική διάσταση. Επίσης η 



εντολή για την ονοματοδοσία των ζώων από τον Αδάμ θέτει την άλογη κτίση κάτω 

από τη δημιουργική κυριαρχία του ανθρώπου, αλλά και τον άνθρωπο απέναντι στην 

ευθύνη του γι’ αυτήν. 

Στους διάφορους μύθους – Ησίοδο – Βαβυλωνιακά έπη κλπ. πρώτα γίνεται λόγος 

για θεογονία και έπειτα για κοσμογονία – ανθρωπογονία. Σε πολλούς από αυτούς 

τους μύθους, ο κόσμος και οι ορατές πλευρές του δημιουργούνται από κομμάτια 

μίας θεότητας που διαμελίζεται. Άρα θεός και κόσμος ταυτίζονται. 

Στις θρησκείες: Ισλάμ. Ο Αλλάχ είναι δημιουργός και κριτής του κόσμου. 

Ιουδαϊσμός: ο Γιαχβέ δημιουργεί τον κόσμο από το μηδέν. Στον Ινδουισμό: Τα 

πάντα απορρέουν από μία υπέρτατη θεία οντότητα, το Μπράχμαν, ακόμα και οι 

θεοί. Μία τριάδα θεοτήτων, διαχειρίζεται τον ορατό κόσμο: ο Βράχμα δημιουργεί, ο 

Βισνού συντηρεί και ο Σίβα καταστρέφει. Στο μαχαγυάνα Βουδισμό όλα απορρέουν 

και καταλήγουν σε έναν υπέρτατο Βούδδα. Αντίστοιχα και στον Ταοϊσμό όλα 

προέρχονται από το Τάο, λειτουργούν με βάση αυτό και σ ’αυτό καταλήγουν. Στα 

αφρικανικά θρησκεύματα τέλος, ένας δημιουργός Θεός που είναι ανώτερος από 

όλα τα πνεύματα, δημιουργεί τον κόσμο, αλλά αποστασιοποιείται από αυτόν λόγω 

κάποιου ανθρώπινου λάθους. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.3 ΒΙΩΜΑ  

 Έννοια: το βίωμα είναι εμπειρία ζωής, καθετί που ζούμε και χαράσσεται στη μνήμη 

μας και σημαδεύει τη ζωή μας. Υπάρχουν κοσμικά και θρησκευτικά βιώματα. Τα 

κοσμικά, προσωπικά, οικογενειακά και κοινωνικά βιώματα, ευχάριστα ή 

δυσάρεστα, είναι σημαντικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου 

και της πορείας του στη ζωή. Το θρησκευτικό βίωμα όμως είναι καθοριστικό για την 

πορεία του στην αιωνιότητα. Το θρησκευτικό βίωμα βασικά είναι εσωτερικό. Αφορά 

την αναζήτηση του Θεού από τον άνθρωπο και την αίσθηση της παρουσίας Του στη 

ζωή του. Εκδηλώνεται όμως και εξωτερικά στη ζωή του ανθρώπου με εμφανείς εκ 

βάθρων αλλαγές. Ο Ζακχαίος πρώτα αναζήτησε εσωτερικά το Χριστό, βίωσε 

εσωτερικά τη μετάνοια και έπειτα τον συνάντησε και ανακοίνωσε δημόσια την 

αλλαγή ζωής του. Παρόμοια και κάθε άνθρωπος που τον συνάντησε ή τον συναντά. 

Επομένως το αυθεντικό θρησκευτικό βίωμα δεν είναι οπωσδήποτε ένα τρανταχτό 

θαύμα, αλλά κυρίως εμπειρία πνευματικής ζωής, κάτι που μυστικά και δυναμικά 

οδηγεί στην ανακαίνιση του ανθρώπου. 

Συνέπειες: Στο Χριστιανισμό, το βίωμα του πιστού είναι διαρκές στην άσκηση, στη 

λατρεία (μυστήρια, γιορτές, πανηγύρια) και στη ζωή της αγάπης. Το βίωμα δεν 

επηρεάζει μόνο την προσωπική ζωή και πορεία του ανθρώπου όταν είναι 

αυθεντικό, αλλά και τις διαπροσωπικές του σχέσεις, την κοινωνική ζωή, τη 

δημιουργικότητά του, και συνολικά την τέχνη, τη λογοτεχνία, την επιστήμη, την 

κοινωνία ολόκληρη, το παρόν και το μέλλον. Και όταν μέσα από αυτό 

αναδεικνύονται μορφές αγίων έχουμε διαχρονικά πρότυπα, ανανέωση και ενίσχυση 

του θρησκευτικού βιώματος στο λαό του Θεού. Ο σύγχρονος πιστός νιώθει πιο 

οικείο το σύγχρονο άγιο χωρίς να χάνεται η σχέση του με τους αγίους όλων των 



εποχών. Οι σύγχρονοι όμως άγιοι αποδεικνύουν τη δύναμη του αυθεντικού 

θρησκευτικού βιώματος.  

Το βίωμα των πιστών, των αληθινών χριστιανών και των αγίων έχει ιστορικά 

αποτυπωθεί στην παράδοση της Εκκλησίας, στην τέχνη (ναοδομία, ζωγραφική, 

υμνογραφία, μουσική) της Εκκλησίας, στην εκκλησιαστική ζωή και λατρεία 

(Συναξάρια, ευχογραφία, λειτουργικά κείμενα, μυστήρια, πανηγύρια, έθιμα κλπ.) 

αλλά και στην κοσμική τέχνη και λογοτεχνία. 

Θρησκείες: Στο Ισλάμ το καθημερινό βίωμα του πιστού είναι η ομολογία πίστης, η 

προσευχή και η ελεημοσύνη των φτωχών, μία φορά το χρόνο η νηστεία του 

ραμαζανιού, κάποιες γιορτές και μία φορά στη ζωή τουλάχιστον το ιερό 

προσκύνημα στη Μέκκα. 

Στον Ινδουισμό τους τελευταίους αιώνες στη καθημερινή εμπειρία του πιστού είναι 

η «τιμή» της θεότητας. Μέσα στο ναό γίνεται περιποίηση του αγάλματος της 

θεότητας, προσφορά αγιάσματος από τον ιερό ποταμό Γάγγη, τροφής, λουλουδιών, 

θυμιάματος κλπ. Επίσης υπάρχουν πολλά προσκυνήματα σε ναούς και ιερούς 

τόπους. 

Στο Βουδισμό αντίστοιχα υπάρχουν μοναστήρια όπου ασκούνται όχι μόνο οι 
μοναχοί αλλά και οι λαϊκοί ελπίζοντας σε μία καλύτερη μεταθανάτια ζωή,κυρίως με 
το διαλογισμό (τεχνική της γιόγκα) που είναι κοινό βίωμα σε όλες σχεδόν τις 
ανατολικές θρησκείες.    

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.4 ΛΥΤΡΩΣΗ 

Η λύτρωση είναι ο βασικός σκοπός-επαγγελία κάθε θρησκείας για τους πιστούς. 

Ανάλογα με την παράδοση αφορά απαλλαγή (λύση) από το κακό κάθε μορφής 

(φθορά, θάνατος, πόνος κλπ.) και οικείωση του καλού (μεταθανάτια μακαριότητα, 

ένωση με το θείο κλπ.). Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει κοσμικό χαρακτήρα, σε άλλες 

έξω-μετά-κοσμικό. 

Στο Χριστιανισμό γίνεται λόγος για σωτηρία «Εν Χριστώ». Ο Χριστός είναι λυτρωτής 

και σωτήρας. Σωτηρία σημαίνει όχι μόνο απαλλαγή από την αμαρτία που είναι η 

αιτία της φθοράς και του θανάτου, αλλά και διάσωση της ακεραιότητας του 

ανθρώπου, της αληθινής του υπόστασης, πραγμάτωση του «καθ’ ομοίωσιν», της 

θέωσης δηλαδή. 

Πηγή της Λύτρωσης-Σωτηρίας είναι ο Τριαδικός Θεός. Για να έρθει ο Χριστός, 

προηγείται η προετοιμασία της ανθρωπότητας από τον Θεό Πατέρα: η κλήση του 

Αβραάμ, η εκλογή του Ισραήλ, ο Νόμος του Δεκαλόγου που παραδίδεται στον 

Μωυσή, η κλήση και το έργο των προφητών είναι έργο της Αγίας Τριάδας με 

«πρωταγωνιστή» το Θεό Πατέρα. Ο Υιός Χριστός εκπληρώνει με το έργο Του την 

Πατρική υπόσχεση: ζητάει μετάνοια, κηρύττει, θαυματουργεί, σταυρώνεται, 

πεθαίνει και ανασταίνεται για να συντρίψει την κυριαρχία του κακού, της αμαρτίας, 

της φθοράς και του θανάτου. Μετά την ανάληψή Του, έρχεται ο Παράκλητος, Το 

Άγιο Πνεύμα που φωτίζει, δυναμώνει και καθοδηγεί την ανθρωπότητα και τους 



πιστούς, ζωοποιώντας την Εκκλησία και κατευθύνοντάς την στα έσχατα, ως τη 

Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, οπότε και θα έρθει σε πληρότητα η σωτηρία της 

ανθρωπότητας (Βασιλεία του Θεού). Το Άγιο Πνεύμα χαρίζει στους πιστούς 

μετάνοια (που είναι η προϋπόθεση της σωτηρίας) και ποικίλα πνευματικά όπλα 

(χαρίσματα) στους πιστούς για τον αγώνα της σωτηρίας μέσω των μυστηρίων της 

Εκκλησίας, αλλά και παρηγοριά (παράκλητος) στις δυσκολίες. Αυτά τροφοδοτούν 

την ελπίδα των πιστών (προσμονή σωτηρίας) στηρίζουν και δυναμώνουν, δίνουν τη 

δυνατότητα της υπέρβασης των δοκιμασιών και εμποδίων. Τροφοδοτούν τέλος τη 

δύναμη για την τήρηση των εντολών και τη βίωση του θυσιαστικού Πνεύματος της 

αγάπης στη ζωή και την υπομονή μέχρι την τελική λύτρωση. 

Θρησκείες: Στο Ισλάμ, η λύτρωση δεν επιτυγχάνεται μέσω κάποιου Μεσσία, γι’ αυτό 

δεν υπάρχει ιερατείο στην λατρεία. Υπάρχουν μόνο οι ηγέτες-οδηγοί (ιμάμηδες). Οι 

πιστοί πρέπει να μελετούν το μοναδικό ιερό βιβλίο (κοράνι) και να εκπληρώνουν τις 

5 βασικές υποχρεώσεις (στύλοι) του Ισλάμ – ομολογία πίστης, προσευχή, νηστεία, 

ελεημοσύνη και ιερό προσκύνημα για να ελπίζουν σε ένα παράδεισο με υλικό 

βασικά χαρακτήρα. 

Στον Ινδουισμό όπου υπάρχει ένας συνδυασμός μονοθεΐας και πολυθεϊσμού βασική 

είναι η ιδέα περί κάρμα και μετενσάρκωσης. Ο πιστός, είτε τηρώντας κάποιους 

κανόνες, είτε μέσω της αφοσίωσης σε μία θεότητα, είτε μέσω ασκητικού τρόπου 

(γιόγκα), προσπαθεί να πετύχει μία καλή μετενσάρκωση βραχυπρόθεσμα ή την 

απελευθέρωση από τον κύκλο των μετενσαρκώσεων μακροπρόθεσμα και την 

ταύτιση με την υπέρτατη ύπαρξη του Μπράχμαν που είναι η πηγή των όντων 

(μόξα). 

Στο Βουδισμό η λύτρωση (νιρβάνα) επιτυγχάνεται βασικά με ασκητικό τρόπο ζωής 

και είτε έχει σκοπό το σβήσιμο του πόνου στη ζωή και της ύπαρξης του από τον 

κύκλο των μετενσαρκώσεων(χιναγυάνα βουδισμός) ή την ζωή σε κάποιο άλλο 

επίπεδο μαζί με τα φωτισμένα όντα (μαχαγυάνα βουδισμός).      

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1.5 ΑΘΕΪΑ  

Ορισμός-έννοιες: Αθεΐα είναι η μη αποδοχή της ύπαρξης θεού ή θεών στη ζωή του 

ανθρώπου. Είναι η άρνηση της πίστης. Αυτή η άρνηση αποτελεί ταυτόχρονα και 

απόρριψη του Θεού. Ο άθεος δεν αναζητά το Θεό, δεν προσεύχεται στο Θεό, δε 

λατρεύει το Θεό, δεν ασχολείται με το Θεό, πολύ περισσότερο με το θέλημά Του. 

Βρίσκει όμως υποκατάστατα. Στη θέση του Θεού βάζει κάτι άλλο. Μία ιδεολογία, το 

χρήμα, τη δόξα κλπ. 

Η αθεΐα δεν είναι πάντα ξεκάθαρη και απροκάλυπτη. Ξεκινά σαν αμφιβολία και 

δισταγμός για τις διδασκαλίες της Εκκλησίας ή για την ύπαρξη μεταθανάτιας ζωής ή 

γενικά μεταφυσικού κόσμου (σκεπτικισμός-αγνωστικισμός) ή ως ντεϊσμός (πίστη 

στην ύπαρξη αλλά όχι στην παρουσία του Θεού) μέχρι σταδιακά να πάρει κάποια 

ξεκάθαρη μορφή. Αξιοσημείωτη επίσης είναι η αθρησκία και η πρακτική αθεΐα, 

δηλαδή η μη ένταξη σε κάποια γνωστή θρησκεία παρά την κάποια θεωρητική πίστη 



και η θεωρητική πίστη σε ένα θεό χωρίς να υπάρχει ενδιαφέρον για πρακτική 

εφαρμογή αυτής της πίστης στη ζωή αντίστοιχα. 

Αθεϊσμός είναι η διατύπωση μιας θεωρίας αθεΐας που είναι θεμελιωμένη σε 

επιχειρήματα. Είναι μαχόμενη αθεΐα. Οι αθεϊστές είναι οι θεωρητικοί της αθεΐας, οι 

εκπρόσωποί της. Τέτοιοι στη νεότεροι εποχή ήταν αρκετοί διαφωτιστές (Βολταίρος 

κα) αργότερα οι Φόιερμπαχ, Μαρξ, Νίτσε, Φρόιντ, Σαρτρ. Γνωστές αθεϊστικές 

θεωρίες είναι ο ανθρωποθεϊσμός (Φόιερμπαχ), βιολογικός υλισμός (Νίτσε), 

ψυχαναλυτική αθεΐα (Φρόιντ), ιστορικός και διαλεκτικός υλισμός (Μαρξ), 

υπαρξιστική αθεΐα (Σαρτρ) κα.   

Οι περισσότερες θεωρίες αθεΐας βασίζονται στον ισχυρισμό της «απουσίας» του 

Θεού από έναν κόσμο στον οποίο κυριαρχεί το κακό και ο πόνος (πρόβλημα της 

θεοδικίας) και στην άποψη ότι η θρησκεία είναι δημιούργημα του ανθρώπου, 

αποτέλεσμα της ανάγκης να έχει στήριγμα στη ζωή του, επομένως ο Θεός είναι μία 

ψευδαίσθηση. Απέναντι σ ’αυτές τις απόψεις, η ορθόδοξη θεολογία  απαντά ότι η 

απουσία του Θεού  μόνο φαινομενική είναι. Μία φανερή παρουσία ή άμεση 

εξάλειψη του κακού θα συνιστούσε καταναγκασμό της πίστης και δέσμευση της 

συνείδησης ή της ελευθερίας. Επίσης τα αποτελέσματα της παρουσίας του Θεού 

στην ιστορία δυο χιλιάδων χρόνων είναι παραπάνω από εμφανής(χριστιανισμός). 

Τέλος, δεν μπορούμε να ταυτίζουμε το Θεό με τη θεολογία μας. Ανεξάρτητα από το 

τι λέει ή κάνει ο άνθρωπος, αυτά δεν αποκλείουν την ύπαρξη του Θεού. Επομένως 

πίστη και αθεΐα δεν αποδεικνύονται θετικά και επιστημονικά, αλλά αποτελούν 

ανθρώπινες επιλογές. Επίσης η πίστη είναι έκφραση ελευθερίας και βίωμα.  

Αίτια της αθεΐας είναι: ο εγωισμός του ανθρώπου που πιστεύει ότι όλα μπορεί να τα 

κατορθώσει και να κατανοήσει. Ο ορθολογισμός που αρνείται ό,τι δεν υπακούει σε 

αυτόν, η αθεϊστική προπαγάνδα, η αδυναμία αποδοχής της πίστης λόγω 

προσωπικών επιλογών, η ασυνέπεια εκπροσώπων της θρησκείας κα. 

Η επίδραση της αθεΐας στη διαμόρφωση ιδεών ή πεποιθήσεων είναι καθοριστικής 

σημασίας: από την απάντηση στο ερώτημα για την ύπαρξη του Θεού εξαρτώνται 

πολλά : το ερώτημα για τη δημιουργία του κόσμου και τον σκοπό του. Το ερώτημα 

για την καταγωγή του ανθρώπου και για τον προορισμό του, και μία σειρά ακόμα 

ερωτήματα για τη στάση ζωής του. Η ηθική του ανθρώπου εξαρτάται από το 

οντολογικό θεώρημα: ποιος είμαι; Ακολουθεί το πώς πρέπει να ζω, τι να κάνω. Με 

βάση τη γνωστή φράση από το βιβλίο του Ντοστογιέφσκι «Αδερφοί Καραμαζώφ» 

«Όταν λείπει ο Θεός όλα επιτρέπονται», μπορεί κανείς να ερμηνεύσει τις επιλογές 

νέων ανθρώπων που αμφισβητώντας τις παραδοσιακές αρχές ή το Θεό καταλήγουν 

σε επιζήμιες επιλογές(πχ ναρκωτικά, σαρκολατρία). Τελικά η πίστη ή η αθεΐα είναι 

συνειδητές επιλογές του ανθρώπου.   

 

 


