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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς δημιουργήθηκε το σύμπαν και ο κόσμος ; Εδώ και 

αιώνες η ανθρωπότητα προσπαθεί να  εξηγήσει την ίδια της την ύπαρξη. Κύριος 

σκοπός της έρευνας μας ήταν να μελετήσουμε και να προσεγγίσουμε τόσο τους 

μύθους όσο και τις φιλοσοφικές, επιστημονικές και θεολογικές θεωρίες που 

σχετίζονται με το θέμα αυτό. Εστιάσαμε στην μελέτη των μύθων που σχετίζονται με 

την δημιουργία του κόσμου, προσεγγίσαμε τις θεωρίες των αρχαίων ελλήνων 

φιλοσόφων, διερευνήσαμε το θέμα από επιστημονική άποψη με αφετηρία τη 

θεωρία της μεγάλης έκρηξης, το εξετάσαμε θεολογικά και προβληματιστήκαμε για 

το αν επιστήμη και θεολογία συγκρούονται ή όχι. Τα ερευνητικά ερωτήματα που 

θέσαμε και η διερεύνηση της γνώσης που κάναμε μας βοήθησαν να διευρύνουμε 

τις γνώσεις και τους ορίζοντες μας. 
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Μύθοι για την δημιουργία του κόσμου 

 

Στόχος  της  εργασίας μας ήταν η διερεύνηση της  γνώσης μέσα από τους 

μύθους διάφορων αναπτυγμένων λαών με έντονη πολιτιστική  δραστηριότητα. 

Οι μύθοι είναι ιερές ιστορίες όπου διηγούνται τη δημιουργία του κόσμου, την 

εμφάνιση των θέων και των πρώτων ανθρώπων. Μιλάνε για τις περιπέτειες των 

ηρώων και το θράσος των κατεργάρηδων θεών. Περιγράφουν τη φύση των 

ουράνιων στέρεων σωμάτων και του κάτω κόσμου. Κάθε ανθρώπινη κοινωνία 

έχει δικούς της μύθους. 

 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Ορφικός Μύθος 

Το νερό για τον Ορφέα ήταν η αρχή των πάντων που κατακάθησε στην λάσπη 

δημιουργώντας ένα φίδι με κεφάλι λονταριού και ανάμεσα τους το θεό Ηρακλή και 

Χρόνο. Ο Ηρακλής γέννησε ένα τεράστιο αυγό που από την τριβή έσκασε στα δύο, 

δημιουργώντας τον Ουρανό και την Γη και από μέσα ξεπρόβαλε ένας διπρόσωπος 

θεός. Και ο Ουρανός με την Γη γέννησαν την Κλωθώ, τη Λάχεση και την Άτροπο 
(Τρείς Μοίρες). 

Ησίοδος: πρώτα γεννήθηκε το Χάος  

Χάος – Γαία – Έρως  

Στην Θεογονία του Ησιόδου προϋπάρχουν  τρία στοιχειά το Χάος η Γαία και ο Έρως. 

Αυτές οι τρεις μορφές δεν έχουν γεννηθεί η μια από την άλλη είναι αυτογέννητες. 

Αυτός ενώνει και ωθεί τις άλλες δυνάμεις σε δημιουργία. Από το Χάος γεννηθήκαν 

το Έρεβος και η Νύχτα ένωση τους γεννηθήκαν ο Αιθέρας και η Ημέρα. Η Γαία χωρίς 

ερωτική ένωση γεννά μονή της τον Ουρανό, γέννησε επίσης τα Όροι και τον Πόντο 
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διαμόρφωση του κόσμου ξεκινά από εκείνη ,δημιουργεί το συμπάν γεννώντας τα 

συστατικά του. Παραχωρεί μέρος από τις εξουσίες τις στον ουρανό και τεκνοποιεί 

από το σπέρμα του τον Ωκεανό, τον Κοίο, τον Κρειο ,τον Υπερίονα , τη θεία , τη Ρέα, 

την θέμιδα, τη μνημοσύνη, τη Φοίβη, την Τηθύα, τον Κρόνο . Εκτός από τους τιτάνες 
γέννησε τους Κύκλωπες και τους Εκατόγχειρες.  

ΚΟΣΜΟΓΟΝΙΚΟΙ ΜΥΘΟΙ 

 

Αιγυπτιακή Κοσμολογία και οι εκλείψεις της σελήνης  

 

Η Αιγυπτιακή Κοσμολογική παράδοση 

έχει ανασυντεθεί από πολλά ευρήματα 

όπως παπύρους και τοιχογραφίες. 

Σύμφωνα με αυτόν ο δημιουργός του 

κόσμου είναι ο προαιώνιος Θεός Ρα που 

με τον λόγο του δημιούργησε τον κόσμο 

‚την Γη, το Νερό, την χλωρίδα, την 

βλάστηση και την έρημο. Ο λόγος του 

Ρα έφτασε και στην νέο-δημιουργημένη Γη και ενζυμώμενη με το χώμα έπλασε 

ανθρώπους, ζώα, φυτά κ.τ.λ. Το Σύμπαν το φανταζόταν ως ορθογώνιο κουτί με 

πάτωμα την Γη και οροφή ή μια Αγελάδα με τα άκρα της στα άκρα της Γης ή το 

επιμηκυμένο σώμα της θεάς Νουτ με το πρόσωπο της στραμένο στην ανατολή και 

τα άκρα της να αποτελούν τους στύλους του στερεώματος. Γύρω από το Σύμπαν-

κουτί έρεε ένας μεγάλος ποταμός πάνω τον οποίο ταξίδευαν με τη βοήθεια καϊκιών 

ο Ήλιος και η Σελήνη που κρύβονταν στις σπηλιές των όχθεών του κατά την Δύση 

Τους. Το ίδιο και οι πλανήτες. Κάθε δεκαπενθήμερο περίπου ένα Αγριογούρουνο 

έτρωγε σιγά σιγά τη σελήνη για δυο εβδομάδες. Όταν πείναγε πολύ την έτρωγε με 

τη μία δημιουργώντας εκλείψεις. 
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ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ 

 Κατά την Αρχαία Κινεζική Κοσμολογική δοξασία τον Κόσμο δημιούργησε ο Πανκου, 

ένας θεός-μάγος, από το ίδιο του το σώμα, 2.500.000 έτη πριν την γέννηση του 

Κομφούκιου. 

Τα διάφορα μέρη του σώματος του μετατράπηκαν σε: 

1. Ανάσα = Αέρας 

2. Φωνή = Κεραυνός 

3. Φλέβες Ποταμοί 

4. Οστά = Μέταλλα 

5. Τρίχες Φυτά 

6. Ιδρώτας = Βροχή 

7. Σάρκα = Έδαφος 

8. Έντομα που κατοικούσαν στο σώμα του = Άνθρωποι 

 

Η μεταγενέστερη Ταοϊστική φιλοσοφία δεν αναφέρει δημιουργό αλλά μία 

πρωτογενή υπέρτατη αιτία, το Τάο, το οποίο προκύπτει διαμέσου δύο, διαμετρικά 

αντίθετων, δυνάμεων. 

Οι δυνάμεις αυτές καλούνται: Γιν και Γιανγκ. 

Ο άνθρωπος αποτελεί αναπόσπαστο αρμονικό στοιχείο του φυσικού κόσμου. 

Κίνα, το Μέσο Βασίλειο 

Ένα κοσμικό αυγό (Για τους Κινέζους το αβγό συμβολίζει την ολότητα. Ο κρόκος 

είναι ο ουρανός και το ασπράδι η γη). Κατά Τη δημιουργία του κόσμου το Κοσμικό 

Αβγό άνοιξε στα δύο και τα δύο μισά σχημάτισαν τον ουρανό και τη γη. Επέπλεε στο 

άχρονο διάστημα και περιείχε τις αντίθετες δυνάμεις του yin και του yang. Μετά 
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από αιώνες επώασης το πρώτο ον, ο Ρan Gu ήρθε στη ζωή. Τα βαριά τμήματα του 

αυγού (yin) παρασύρθηκαν προς τα κάτω σχηματίζοντας τη Γη. Τα ελαφρύτερα 

τμήματα (yang) υψώθηκαν και σχημάτισαν τον ουρανό. Ο Ρan Gu φοβούμενος ότι 

τα τμήματα του αυγού θα επανενωθούν, στάθηκε επάνω στη Γη και κράτησε τον 

ουρανό. Ψήλωνε 3 μέτρα κάθε μέρα για 18.000 χρόνια μέχρι που ο ουρανός έφτασε 

σε απόσταση 30.000 μιλίων ψηλά. Όταν τελείωσε η αποστολή του, πέθανε. Τα μέλη 

του μεταμορφώθηκαν σε στοιχεία του κόσμου, κάποια από αυτά έγιναν ζώα, 

κάποια έγιναν καιρικά φαινόμενα ή ουράνια σώματα. Κάποιοι λένε ότι οι ψύλλοι 

που κάθονταν πάνω του έγιναν άνθρωποι, αλλά υπάρχει και μια δεύτερη εκδοχή. Η 

Θεά Nuwa  ένιωθε μοναξιά και έτσι έφτιαξε τους ανθρώπους από λάσπη που βρήκε 

στον Κίτρινο Ποταμό. Αυτοί οι Πρώτοι άνθρωποι τη γοήτευσαν αλλά επειδή έπαιρνε 

πολύ χρόνο για να τους φτιάξει, σκόρπισε σταγόνες λάσπης σε όλη τη Γη και κάθε 

μία από αυτές έγινε ένας νέο άνθρωπος. Αυτοί οι βιαστικά φτιαγμένοι άνθρωποι 

έγιναν οι κοινοί άνθρωποι, ενώ οι προηγούμενοι ήταν οι εκλεκτοί.. 

ΕΒΡΑΪΚΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Τα δύο πρώτα κεφάλαια της Γένεσης, του πρώτου βιβλίου της Πεντατεύχου αλλά 

και ολόκληρης της Βίβλου, μας δίνουν δύο διηγήσεις για τη δημιουργία του κόσμου 
και του ανθρώπου. 

• Στην πρώτη διήγηση, τη λεγόμενη "ιερατική" (Γεν. 1:1-2:4α), σε μια 

μεγαλειώδη εικόνα ο Θεός, φέρνει στην ύπαρξη το σύμπαν. Ο Θεός είναι 

δημιουργός της πρώτης άμορφης πραγματικότητας που μέσα σε σκοτεινά 

και ακαθόριστα νερά αποκαλείται "ουρανός και γη". Ο Ουρανός και η Γη 
γίνονται αντιληπτά ως το παν. 

Έπειτα σε έξι φάσεις πραγματώνεται η διαμόρφωση του σύμπαντος: 

1. Γένεση του φωτός (πιθανόν αυτό το πρώτο φως να έχει μια υπαρξιακή 

σημασία: εμφάνιση των θεϊκών ενεργειών. Ο Θεός φωτίζει τα βήματα του 

άνθρωπου αλλιώς ο άνθρωπος περπατά στο σκοτάδι  

2. Σχηματισμός της ατμόσφαιρας, 

3. διαμόρφωση ξηράς και θάλασσας, και εμφάνιση του φυτικού βασιλείου, 

4. Δημιουργία του ήλιου, της σελήνης και των αστεριών 

5. Δημιουργία των θαλάσσιων οργανισμών και των πετεινών του ουρανού 

και 
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6. Δημιουργία των τετραπόδων, και τελικά του ανθρώπου ως "άρσεν και 

θήλυ" κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν του Θεού. 

7. Το δημιουργικό έργο των έξη ημερών κλείνει η ανάπαυση του Θεού την 

εβδόμη ημέρα. 

• Η δεύτερη βιβλική διήγηση περί δημιουργίας έχει κύριο θέμα τη δημιουργία 

του πρώτου ανθρώπινου ζεύγους, του Αδάμ και της Εύας. 

Αρχίζει από την πλάση του άντρα, ακολουθεί η δημιουργία του κήπου της Εδέμ ως 

κατοικίας του ανθρώπου, και μετά έρχεται η δημιουργία των παντός είδους ζώων. 

Κατόπιν, ο Θεός δημιουργός, δημιουργεί τη γυναίκα και μετά η διήγηση οδηγεί στα 

περί της πτώσεως των πρωτοπλάστων. 

 

ΙΝΔΟΥΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ 

Ο Ινδουιστικός Κοσμολογικός μύθος μπορεί να ανασυνθεθεί μέσα από την μελέτη 

των ιερών βιβλίων των Ινδουιστών τις Βέδες. Αρχικά πίστευαν ότι επικρατούσε ότι 

το Σύμπαν βρισκόταν σε ακατανόητη κατάσταση ύπνου. Το υπέρτατο πνεύμα το 

ξύπνησε γονιμοποιώντας το θεϊκό σπέρμα με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

εκτυφλωτικού αυγού μέσα στο οποίο το πνεύμα μεταμορφώθηκε σε Βραχμάνο και 

έζησε εκεί ένα βραχμανικό έτος περίπου 518.400.000.000 γήινων ετών. Το αυγό 

τελικά εξεράγη (αυτή η έκρηξη λένε ότι ενέπνευσε την (θεωρία της Μεγάλης 

Έκρηξης) και χωρίστηκε σε δύο μεγάλα κομμάτια, Γη και Ουρανό, και σε πολλά 

μικρά που δημιούργησαν κάθε τι στο Σύμπαν. Το σύμπαν συγκρατείται στο κενό 

από ένα Φίδι πάνω στο οποίο ακουμπά μια τεράστια θαλάσσια Χελώνα που 
στηρίζει με την σειρά της 4 Ελέφαντες που στηρίζουν την Γη.   

 

Από την παραπάνω έρευνά μας συμπεραίνουμε ότι σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις 

εποχές και κάτω από οποιεσδήποτε περιστάσεις οι μύθοι των ανθρώπων υπήρξαν η 

ζωντανή έμπνευση για όλες τις δραστηριότητες του νου των συγκινήσεων και του 

σώματος. Πολύ περισσότερο κάτι τέτοιο είναι αληθινό για τους Έλληνες αλλά και 

τους Αιγύπτιους, τους Κινέζικους τους Εβραϊκούς και τους Ινδουιστικούς λαούς 
ανεπτυγμένους με μυθοπλαστική φαντασία. 
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

 
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ  
 
 

 Καθοριστικό ρολό στη μετάβαση από τους μύθους στην επιστημονική εξήγηση των 

φυσικών φαινόμενων έπαιξε  και η εξέλιξη της φιλοσοφίας  

Από τους πρώτους που αγνόησαν τους μύθους και έδωσαν μια επιστημονική  

εξήγηση για το φαινόμενο και τον κόσμο ήταν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. 

Ωστόσο οι απόψεις  των φιλοσόφων είναι ποικίλες. Οι προσωκρατικοί  φιλόσοφοι  

προσπαθούν να διαμορφώσουν μια συνολική και συνεκτική θεωρία του κόσμου και 

της θέσης του ανθρώπου. Η φιλοσοφία έρχεται πριν από τις επιστήμες για να 

συμβάλει στη διαμόρφωση των εννοιών  και των μεθόδων αλλά και μετά από αυτές 

να ερμηνεύσει το πορίσματα τους. Το έργο των φιλοσόφων ικανοποιεί  μια 

βαθύτερη πνευματική ανάγκη. Οι φιλόσοφοι καλούνται να δώσουν ο  καθένας 

ξεχωριστά την δική τους θεωρία για την δημιουργία του κόσμου 

 

 

ΘΑΛΗΣ 
 

624 -548 Πχ.Ο Θαλής, θεμελιωτής της ελληνικής φιλοσοφίας και της μιλήσιας 

σχολής των κοσμολόγων, γεννήθηκε στη Μίλητο .και πέθανε σε ηλικία ενενήντα 

ετών. Ο Ηρόδοτος αναφέρει πως ο Θαλής κατόρθωσε να προβλέψει επιτυχώς μια 

ηλιακή έκλειψη. Η φιλοσοφία του βασιζόταν σε δυο προϋποθέσεις. Ότι η γη 

αποτελεί έναν επίπεδο δίσκο που επιπλέει στο νερό και ότι την αρχή του κόσμου 

αποτελεί το νερό. Όλα προέρχονται από το νερό και όλα καταλήγουν στο νερό. Αυτή 

η θεώρηση σημαίνει ότι το νερό αποτελεί το πρωταρχικό στοιχείο ύπαρξης και 

επομένως το οτιδήποτε άλλο στο σύμπαν είναι απλά μια τροποποίηση του ύδατος. 

Το νερό επικρατεί λοιπόν έναντι των άλλων δομικών φυσικών στοιχείων, της γης, 

της φωτιάς και του αέρα Το πώς ο Θαλής έφτασε σε αυτή την αντίληψη δε μπορεί 

να εξακριβωθεί με βεβαιότητα. Ο Αριστοτέλης αναφέρει πως ο Θαλής πιθανόν να 

άντλησε τη θεώρηση του αυτή από την παρατήρηση ότι το θρεπτικό στοιχείο όλων 

των όντων είναι το υγρό και επιπλέον αυτό είναι που κυριαρχεί ποσοτικά έναντι των 

άλλων τριών στοιχείων. Φυσικά καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε και το γεγονός ότι 

ο ίδιος ο Θαλής προερχόταν από τόπο όπου η παρουσία του υγρού στοιχείου ήταν 

έντονη, επρόκειτο δηλαδή για παραθαλάσσια πόλη με ποτάμι και συχνές 

βροχοπτώσεις 

                

 

ΑΝΑΞΙΜΑΝΔΡΟΣ 
 

Ο Αναξίμανδρος, (610 π.Χ. - 547 π.Χ.) Ήταν ο δεύτερος από τους φυσικούς 

φιλόσοφους ή φυσιολόγους της Ιωνίας. Ο Αναξίμανδρος, σύμφωνα με τον Ψευδο-

Πλούταρχο (Στρωματείς 2), εξήγησε την δημιουργία του κόσμου εκκινώντας από το 

άπειρο. Από το άπειρο ξεχώρισε μια φλόγα και ο νεφελώδης αέρας. Στον πυρήνα 
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του νεφελώματος συμπυκνώθηκε η Γη, ενώ φλόγα έζωνε τον αέρα. Κατόπιν η 

πύρινη σφαίρα εξερράγη και διαλύθηκε σε κύκλους τυλιγμένους από νεφελώδη 

αέρα. Οι κύκλοι απλώθηκαν και σχημάτισαν τα ουράνια σώματα. Σύμφωνα με τον 

Αέτιο, ο Αναξίμανδρος θεωρεί πως τα άστρα είναι συμπυκνώσεις αερίων και πυρός, 

που δημιουργήθηκαν από περιδινήσεις. Ο Αναξίμανδρος διατύπωσε επίσης και μια 

πρώιμη εξελικτική θεωρία, βάσει της οποίας η ζωή εμφανίστηκε -μέσω προφανώς 

της αυτόματης γένεσης εξαιτίας της ηλιακής θερμότητας- στον πηλό ή τη λάσπη. Τα 

πρώτα πλάσματα που παρουσιάστηκαν ήταν ιχθυόμορφα και τα περιέκλειαν 

κελύφη. Αποβάλλοντας τα κελύφη τα πλάσματα αυτά προσαρμόστηκαν βαθμιαία 

στο αέριο περιβάλλον. Ο άνθρωπος εμφανίζεται στο τέλος αυτής της εξελικτικής 

βαθμίδας, γεγονός που μας οδηγεί στη σκέψη ότι ο φιλόσοφος είδε την γένεση του 

κόσμου και της ζωής ως μια ενιαία εξελικτική διαδικασία, που δεν απέχει πολύ από 

τη σύγχρονη εξελικτική θεωρία. 

Ο Αναξίμανδρος ακόμη, πίστευε οτι κανένα από τα 4 βασικά στοιχεία δεν υπερτερεί 

στον Κόσμο σε σχέση με τα άλλα, και πως υπάρχει μια "κοσμική δικαιοσύνη" η 

οποία εξασφαλίζει την ισορροπία αυτή. Η γη, θεώρησε ο Αναξίμανδρος, δε 

στηρίζεται πουθενά αλλά αιωρείται ελεύθερη στο διάστημα εξαιτίας δυνάμεων που 

ασκούνται πάνω της και αλληλοεξουδετερώνονται. Όσον αφορά το σχήμα της γης, 

έδωσε μια ενδιάμεση θεώρηση μεταξύ της θεωρίας του Θαλή -ότι η γη είναι δίσκος- 

και της θεωρίας των Πυθαγορείων -ότι η γη είναι σφαίρα-, ότι δηλαδή η γη είναι 

ένας ελλιπής κύλινδρος σε αναλογία με το σχήμα μιας κολόνας. Επίσης θεώρησε ότι 

τα έμβια όντα προήλθαν από τη θάλασσα 

 

 

ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ 
 
598-525π Χ. Ο Αναξιμένης ταυτίζει τον αέρα με την ψυχή σαν «γενετική αιτία» του 

σύμπαντος κόσμου.  

Μ' αυτό τον τρόπο εγκαινιάζει την θεωρία του «μικρόκοσμου» και του 

«μεγάκοσμου» που θα κυριαρχήσουν στον επόμενο αιώνα.  

Ο αέρας είναι η «άπειρος αρχή».  

Από τον αέρα παράγονται τα πάντα. 

 

 
ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ 
 

580-500πΧ .Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος, υπήρξε σημαντικός έλληνας φιλόσοφος, 

μαθηματικός, γεωμέτρης και θεωρητικός της μουσικής. Είναι ο κατεξοχήν 

θεμελιωτής των ελληνικών μαθηματικών και δημιούργησε ένα άρτιο σύστημα για 

την επιστήμη των ουρανίων σωμάτων, που κατοχύρωσε με όλες τις σχετικές 

αριθμητικές και γεωμετρικές αποδείξεις. Γεννήθηκε σε χρονολογία που δεν μας 

είναι γνωστή, αλλά που εικάζεται πως είναι μεταξύ των ετών 580 - 572 π.Χ. Κατά τον 

Πυθαγόρα, ο κόσμος δημιουργήθηκε μετά την σύσταση του Ενός, από το πρώτο 

αρμοσθέν το οποίο έλκει προς τον εαυτό του το άπειρον. Ο Φιλόλαος λέει ότι η 

φύση στον κόσμο και ό,τι υπάρχει σ’ αυτόν, σχηματίσθηκαν από την αρμονία των 
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απείρων. Η αρμονία αυτή είναι ηγεμόνας και άρχοντας, ο Θεός των πάντων, ένας 

και μοναδικός, μόνιμος, ακίνητος και όμοιος προς τον εαυτό του. Προϋπήρχε δε ο 

Θεός – Δημιουργός, αυτός που έπλασε τον κόσμο τέλειο από ύλη έμψυχο και 

άψυχο. Δηλαδή οι Πυθαγόρειοι παραδέχονταν ότι η απαρχή της Δημιουργίας ήταν 

η Θεία Μονάδα – το Εν, τo οποίο διαστελλόμενο διαρκώς περιελάμβανε εντός του 

το άπειρο. Είναι δε εκπληκτικό ότι και οι σύγχρονοι επιστήμονες δέχονται αυτήν 

ακριβώς την εκδοχή των Πυθαγορείων, ότι δηλαδή το Σύμπαν είναι σφαίρα που 

διαστέλλεται συνεχώς και αποτελείται από ένα ή δύο πυρήνες. Αυτήν ακριβώς την 

αντίληψη μαρτυρεί και ο Αριστοτέλης, ο οποίος λέει: «Φανερώς γαρ λέγουσιν ως 

του ενός συσταθέντος είτε εξ επιπέδου, είτε εκ χροιάς (επιφανείας), είτε εκ 

σπέρματος, είτε εξ ων απορούσιν ειπείν, ευθύς τα έγγιστα του απείρου ήλκετο και 

επεραίνετο υπό του πέρατος». 

 

 
ΞΕΝΟΦΑΝΗΣ 

 
Ο Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος (580-485π.Χ.) ήταν φιλόσοφος και ποιητής που 

γεννήθηκε στην μικρασιατική Κολοφώνα και έζησε σε διάφορα μέρη του αρχαίου 

ελληνικού κόσμου Ο Ξενοφάνης ασκεί σκληρή κριτική στην ανθρώπινη μορφή που 

έχουν οι θεοί της εποχής του και το ελάττωμα των ιερατείων να ταυτίζουν τους 

θεούς με τα ανθρώπινα μέτρα.  

Η Ιωνική Φυσική που ανακάλυψε την έννοια της Ενότητας και της Ολότητας του 

κόσμου, βοήθησε τον Ξενοφάνη στην σύλληψη του θείου και η έννοια του Θεού 

ορίζεται ως αρχή και ουσία του Σύμπαντος κόσμου.  

Η επαναστατική αυτή ιδέα ανεβάζει την Θεότητα στην κορυφή της πνευματικής 

ανάτασης του ανθρώπου και το «ρεύμα» της διαμορφώνει τις βασικές αρχές της 

ιστορίας του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού.  

 
ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ 
 
549-480πΧ Ο Παρμενίδης γεννήθηκε στην Ελέα της Κάτω Ιταλίας στα τέλη του 6ου 

αι. π.Χ., σε ένα περιβάλλον επηρεασμένο από τις απόψεις του Πυθαγόρα και του 

Ξενοφάνη. Θεωρείται η πλέον πρωτότυπη μορφή της προσωκρατικής σκέψης. Σε 

αντίθεση με τους Ίωνες φυσιολόγους δεν αναζητά την ενότητα του κόσμου σε μια 

φυσική ουσία, αλλά στην ίδια την «οντότητα» των πραγμάτων που μας 

περιβάλλουν, στο είναι όλων των όντων και όλων των πραγμάτων. Άσχετα από τη 

μεταβολή των εξωτερικών πραγμάτων το είναι, που αφορά αδιακρίτως κάθε ον, 

αποτελεί το μοναδικό αντικείμενο της Αλήθειας, η οποία δεν αρνείται τον Κόσμο 

και την πολλαπλότητα, την κίνηση και την πολυμορφία, αλλά υπογραμμίζει την 

ενότητα και συνέχεια που τον διέπει, αν φυσικά τον δούμε γεμάτο από το είναι. 

  
ΕΜΠΕΔΟΚΛΗΣ 
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Ο Εμπεδοκλής (495 - 435 π.Χ.) ήταν ένας από τους σπουδαιότερους αντιπροσώπους 

της προσωκρατικής ελληνικής φιλοσοφίας. Όπως συμβαίνει και με τον Παρμενίδη, 

ο Εμπεδοκλής απορρίπτει τη γένεση και τη φθορά. Στη θέση τους χρησιμοποιεί δύο 

άλλες έννοιες που τις περιγράφει ως μείξη (γέννηση) και χωρισμός (φθορά) 

«αγέννητων στοιχείων». Κρατά το μηδέν έξω από τον κόσμο και ανάγει την γέννηση 

του κόσμου και τις κοσμικές μεταβολές σε τέσσερις θεμελιώδεις υποστάσεις, 

ισοδύναμες μεταξύ τους. Αυτές οι υποστάσεις, όμοιες με το εόν του Παρμενίδη 

είναι τα «ριζώματα», δηλαδή η γη, το νερό, η φωτιά και ο αέρας. Τα ριζώματα, 

αντίθετα από τα φυσικά στοιχεία δεν χάνουν την ταυτότητά τους. Οι δε μεταξύ τους 

σχέσεις διέπονται από την επιδραση δύο κοσμικών δυνάμεων, που είναι επίσης 

αγέννητες και αιώνιες, της φιλότητας, (έλξης και συνένωσης) και του νείκους, 

(έχθρας διάσπασης και διάλυσης). 

Στην κοσμολογία του περιγράφει το κοσμικό γίγνεσθαι ως αιώνια κυκλική πορεία. 

Τα δύο ορόσημα αυτής της κυκλικής πορείας είναι ο θεϊκός σφαίρος και η χαοτική 

δίνη, (δίνος) και η συνολική πορεία διακρίνεται σε τέσσερις φάσεις. 

Στη αρχή επικρατεί απόλυτα η φιλότητα και τα τέσσερα ριζώματα βρίσκονται σε 

πλήρη αρμονία μεταξύ τους, σε κατάσταση μείξης, στη μορφή του σφαίρου.  

Κατόπιν η είσοδος του νείκους στον σφαίρο οδηγεί σε διαδικασία σταδιακής 

διάλυσης και αποσύνθεσης. Μέσω μιας επεκτεινόμενης δίνης τα ριζώματα 

ξεχωρίζονται και απομακρύνονται. Τα έμβια όντα που δημιουργούνται σε αυτή τη 

φάση του κοσμικού γίγνεσθαι υπόκεινται στην αυξανόμενη επιρροή του νείκους. Σε 

αυτή τη φάση βρίσκεται ο κόσμος μας, που βαδίζει σε κατάσταση αυξανόμενης 

διαμάχης και εχθρότητας.  

Ο δίνος είναι η φάση της πλήρους κυριαρχίας του νείκους, στην οποία προκαλείται 

χάος, διάλυση και ολοκληρωτική αποσύνθεση.  

Εν τέλει εισέρχεται βαθμιαία η φιλότητα και ο κόσμος επιστρέφει στη συγκρότηση 

του σφαίρου. Η φιλότητα και το νείκος είναι δυνάμεις που ασκώνται πάνω στα 

τέσσερα στοιχεία τα οποία τα φέρνουν σε κατάσταση ισσοροπίας.  

 

 

 

ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ 
 
496-428πΧ Ο Αναξαγόρας ήταν σπουδαίος αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος και 

αστρονόμος. Γεννήθηκε στις Κλαζομενές της Ιωνίας .Σε ηλικία 20 ετών 

εγκαταστάθηκε στην ΑθήναΓια τη Γη ο Αναξαγόρας πιστεύει πως έχει τυμπανοειδές 

σχήμα, και πως συγκρατείται στον αέρα, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. 

Για τον Ήλιο, ο Διογένης Λαέρτιος αναφέρει πως ο Αναξαγόρας τον θεωρεί ως 

διάπυρο λίθο, ενώ το μέγεθός του είναι μεγαλύτερο από την Πελοπόννησο. 

Για τη Σελήνη, ο φιλόσοφος πιστεύει πως είναι ετερόφωτη, αλλά τη θεωρεί ως μια 

δεύτερη Γη που κατοικείται από ανθρώπους και άλλα όντα.(κατά τον Πλάτωνα) 

Για τα άστρα, πιστεύει οτι αυτά έχουν όμοια μορφή με αυτή του Ηλίου. 

Για τους κομήτες, θεωρεί πως είναι πλανήτες, οι οποίοι εκπέμπουν φλόγες, τους 

διάττοντες αστέρες θεωρεί ως "σπινθήρες" που εκτινάσσονται από τον αέρα, και 

για τους μετεωρίτες, ο Αναξαγόρας πιστεύει οτι είναι λίθοι που στροβιλίζονται και 

έλκονται από τη Γη. 
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ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
 

470-399πΧ. Ο Σωκράτης, ο μεγάλος εραστής της σοφίας διδάσκει πως κορυφαία 

εκδήλωση του νου είναι η αναζήτηση της Αλήθειας μέσα από τη λειτουργία του 

διαλόγου για την κατάκτηση της Αρετής.  

Πρώτος ο Σωκράτης ανακαλύπτει την αιώνια και ασύγκριτη αξία της ψυχής και την 

ένωση της ανθρώπινης ψυχής με την ψυχή του κόσμου.  

Η ματιά του κορυφαίου στοχαστή της ανθρωπότητος ανιχνεύει τα άστρα, 

οραματίζεται το σύνολο του κόσμου κι έχει μέσα του την βαθιά πεποίθηση ότι μέσα 

στο «κοσμικό γίγνεσθαι» και μέσα στην «ανθρώπινη μοίρα» δεσπόζει μία ανώτερη 

Διάνοια που αποτύπωμά της είναι η δική μας η Διάνοια.  

Μ' αυτή την πεποίθηση θεμελιώνει μία θεϊκή ενέργεια που συντάσσει την τάξη του 

κόσμου κι ότι μέσα από αυτή την τάξη, ό,τι φυσικό συμβαίνει γύρω μας είναι και 

Λογικό. Το Σωκρατικόν «δαιμόνιον» είναι η φωνή του Θεού που λειτουργεί μέσα 

μας, αντίλαλος της φωνής που πρυτανεύει στο Σύμπαν και καθορίζει την λειτουργία 

όλων των πραγμάτων του κόσμου.  

Με τον τρόπο αυτό ο Σωκράτης ενώνει σε μία κοινή ουσία τον άνθρωπο, το Σύμπαν 

και τον Θεό. 

 

ΠΛΑΤΩΝ 
 

427-347 πΧ.. Κυνηγώντας ακατάπαυστα την Αρετή, ο Πλάτων γίνεται θεμελιωτής 

της Ιδεοκρατίας και μόνον οι Ιδέες είναι γι' αυτόν η ζωντανή πραγματικότητα.  

Η ιδέα του Αγαθού είναι το σύνολο όλων των αιτίων, ο απόλυτος σκοπός του 

κόσμου αλλά και ο έσχατος λόγος του. Αυτά που οι άνθρωποι ονομάζουν Έννοιες 

για τον Πλάτωνα είναι αιώνιες Οντότητες με πραγματική υπόσταση, εντελώς 

αδέσμευτες από την ανθρώπινη σκέψη. 

Όλα τα φαινόμενα του κόσμου είναι απατηλά και αυτό που αντιλαμβάνονται τα 

ανθρώπινα όργανα είναι όλα ψευδαισθήσεις. Μέσα από την Αρετή ο Πλάτων 

ανακαλύπτει τον άϋλο κόσμο, αυτό το ονομάζει Ιδέα και γίνεται θεμελιωτής της 

Ιδεοκρατίας. Η ερμηνεία της ύλης του ορατού κόσμου για τον Πλάτωνα είναι μία 

πλάνη. Το πραγματικό Σύμπαν και η αιώνια υπόστασή του, χωρίς αρχή, χωρίς τέλος, 

πλήρης και ολοτελής, είναι η υπόσταση των Ιδεών από τις οποίες προέρχεται και 

επιστρέφει η ανθρώπινη ψυχή. Η ψυχή έχει θεία καταγωγή, είναι συγγενική με τις 

Ιδέες αλλά μόνον αυτή από όλα τα πράγματα του κόσμου μοιάζει με τις Ιδέες. 

Γνωρίζοντας η ψυχή του θείου γίνεται και η ίδια θεία και ομοιώνεται με τον ίδιο τον 

Θεό. Η Διαλεκτική είναι η βασίλισσα των επιστημών και ο μοναδικός δρόμος για την 

αληθινή Γνώση.  

Ο κόσμος μπορεί να ερμηνευθεί μόνον με την κλιμακωτή έρευνα από το μερικόν 

προς το πλήρες, από το φύλλο στο δένδρο, από το δένδρο στο δάσος, από το δάσος 

στην φύση, από την φύση στον κόσμο, από τον κόσμο στο Σύμπαν. Η παρατήρηση 

του γενικού με άγνοια του μερικού, είναι πλάνη. 
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ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 
 

384-322πΧ . Για την δημιουργία και τη λειτουργία του κόσμου ο Αριστοτέλης 

θεμελιώνει την δική του επιστημονική άποψη και υποστηρίζει το αιώνιον 

«γίγνεσθαι». Δεν έχουμε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε την ύλη χωρίς μορφή, ούτε 

τη μορφή χωρίς ύλη.  

Η σχέση ύλης - μορφής είναι άμεση. Η ύλη είναι τόσο αγέννητη όσο και η μορφή. 

Και τα δύο είναι αιώνια. Ό,τι γεννιέται ήδη υπάρχει μέσα στο «γίγνεσθαι» και 

αποτελεί την λειτουργία από μία ύλη και μία μορφή να προκύπτει μία νέα ύλη και 

μία νέα μορφή. Το «γίγνεσθαι» δηλαδή η συμπαντική μηχανή, είναι η μετάβαση 

από μία δυνατότητα σε μία πραγματικότητα, μέσω της κίνησης.  

Όμως όλα αυτά είναι αιώνια. Η «κινητική αρχή» δεν άρχισε ποτέ, είναι νόμος που 

υπάρχει από πάντα και έχει σαν ουσία της την καθαρή ενέργεια. Αυτή η «αρχή» 

είναι εντελώς άϋλη, απόλυτα καθαρή, ολοτελής και πλήρης στον έλεγχο της 

λειτουργίας του παντός. Αυτή είναι το απόλυτο Πνεύμα που ορίζει την ιδιότητα του 

Θεού. 

Όμως, τι είναι αυτή η αιώνια ενέργεια της «κινητικής αρχής»; Είναι η καθαρή νόησις 

του εαυτού της. Ο Συμπαντικός «Νους» καταλαβαίνει τον εαυτό του, όταν η 

Θεότητα «στοχάζεται τον εαυτό της». Είναι «Νόησις Νοήσεως». Ο Θεός μόνον το 

θείον μπορεί να σκέφτεται, μόνον δηλαδή τον Εαυτό του. Ο κόσμος μόνον από το 

θείον προέρχεται και στο θείον ανήκει. Η ζωή κάθε μορφής ύλης είναι ενέργεια του 

πνεύματος και ο άνθρωπος είναι το μοναδικό έμψυχο ζώον της φύσεως που 

μετέχει, στο πνεύμα της δημιουργίας, είναι δηλαδή «μέτοχος Θεού». 

Με την μύηση μας στις φιλοσοφικές θεωρίες των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων 

συνειδητοποιήσαμε την αγωνία και την προσπάθεια τους να ερμηνεύσουν ο 

καθένας με τον δικό του τρόπο, πώς δημιουργήθηκε ο κόσμος και ποια ήταν η θέση 

των ανθρώπων σε αυτόν. Οι θεωρίες αυτές ακόμα και σήμερα αιώνες μετά 

απασχολούν την ανθρώπινη σκέψη 
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ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Επιστημονικές θεωρίες για την δημιουργία του κόσμου 

O Bertrand Russell έδωσε κάποτε μια διάλεξη για την αστρονομία. Έλεγε ότι η Γη 

κινείται γύρω από τον ήλιο και ότι ο ήλιος κινείται γύρω από τον γαλαξία. Στο τέλος 

της διάλεξης, μια μικροκαμωμένη γηραιά κυρία από το βάθος της αίθουσας 

σηκώθηκε και είπε: <<Αυτά που λες είναι ανοησίες, η Γη είναι επίπεδη και 

στηρίζεται στην πλάτη μιας γιγαντιαίας χελώνας >>Ο επιστήμονας χαμογέλασε 

υπεροπτικά. <<Και σε τι στηρίζεται αυτή η χελώνα? >>,ρώτησε με ειρωνεία. Η 

γηραιά κυρία δεν έδειξε να αιφνιδιάζεται. <<Είσαι έξυπνος, πολύ έξυπνος>>, 

απάντησε. <<Μαθέ λοιπόν, νεαρέ μου πως αυτή η χελώνα στηρίζεται σε μια άλλη, 

σε μια άλλη, σε μια άλλη…>> .Όπως και στην παραπάνω περίπτωση ,στην 

παρακάτω εργασία θα απαντήσουμε σε ορισμένες απορίες όπως:  

� Τι υπήρχε πριν από την Μεγάλη Έκρηξη  

� Η ιστορία της Μεγάλης Έκρηξης 

� Η ιστορία της Γης 

� Πότε και πώς δημιουργήθηκε η Γη 

 

Τι υπήρχε πριν από την Μεγάλη Έκρηξη  

Αρχικά το αέριο γίνεται ολοένα παχύτερο και πυκνότερο .Στην αρχή γίνεται πυκνό 

σαν νερό στην συνέχεια σαν πέτρα κ.τ.λ. Στο τέλος όταν πλέον έχουμε φτάσει στην 

αρχή τη στιγμή δηλαδή που έγινε η Μ.Ε. η πυκνότητα έχει γίνει άπειρη. Η άπειρη 

πυκνότητα λοιπόν είναι ένα ζήτημα που δεν μπορούν να το χειριστούν οι 

επιστήμονες.  

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΡΗΞΗΣ 

Τα πάντα στο συμπάν βρισκόταν αρχικά συγκεντρωμένα σε ένα σημείο στη 

συνέχεια έγινε ξαφνικά μια ΕΚΡΗΞΗ. Το κάθε τι λοιπόν εκσφενδονίστηκε, 

απομακρυσμένο ολοένα και περισσότερο από κάθε τι άλλο –και ακριβώς αυτό 

παρατηρούμε ότι κάνουν και σήμερα όλοι οι γαλαξίες. Η έκρηξη αυτή 

ονομάστηκε <<Μεγάλη Έκρηξη>>. Πώς είμαστε όμως σίγουροι ότι έγινε η Μ.Ε.?  

Αν έχουμε πράγματι δίκιο, τότε η έκρηξη  πρέπει να ήταν εξαιρετικά βίαιη. Οι 

βίαιες εκρήξεις είναι καυτές και απελευθερώνουν τεραστία ποσά θερμότητας της 

φωτεινής ενέργειας. Η φωτεινή λάμψη από την μεγάλη έκρηξη πρέπει να 

εξακολουθεί να υπάρχει κάπου  στο συμπάν. Η αλήθεια είναι ότι έχει σβήσει εδώ 

και καιρό και δεν είναι διακριτή με γυμνό μάτι. Σήμερα έχει πάρει κυρίως την 

μορφή των ραδιοκυμάτων ή μικροκυμάτων.  
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Ο Arnold Penzias και ο Robert Wilson, ανακάλυψαν πρώτοι την ακτινοβολία που 

προέρχεται από την Μ.Ε. Η ακτινοβολία αυτή φτάνει διαρκώς στη Γη από το 

διάστημα και προκαλούν παράσιτα στην τηλεόραση.  

Όλες οι παραπάνω ανακαλύψεις, λοιπόν, οδήγησαν τους επιστήμονες στην ιδέα 

της Μ.Ε. 

 ΙΝΤΕΡΛΟΥΔΙΟ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 

Στη διάρκεια των τελευταίων 200 χρόνων , οι επιστήμονες ερεύνησαν προσεκτικά 

τα πετρώματα της Γης και διέσωσαν τα απομεινάρια ζώων και φυτών του 

παρελθόντος , στην προσπάθεια να ανασυνθέσουν την ιστορία του πλανήτη μας. 

Η Γη δημιουργήθηκε πριν από 4,56 δισ. χρόνια, ως ένα θερμό πετρώδες σώμα του 

Ηλιακού μας Συστήματος. 

Η αρχέγονη ζωή εμφανίστηκε στους ωκεανούς πριν από 4 δις χρόνια , και από 

τότε εξαπλώνεται και διαφοροποιείται , ακολουθώντας το κάθε άλλο παρά 

ομαλό μονοπάτι της εξέλιξης. Τα γήινα περιβάλλοντα υποβληθήκαν σε πολλές 

αλλαγές , καθώς η ηφαιστειακή δραστηριότητα , οι πτώσεις μετεωριτών και οι 

κλιματικές μεταβολές απείλησαν συχνά τη ζωή, κάποιες φορές με καταστροφικά 

αποτελέσματα.  

Η ανάπτυξη του πλανήτη μας αποδείχτηκε ιδιαιτέρα περιπετειώδης και θα 

εξακολουθήσει να είναι τέτοια. 

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Η ΓΗ 

Η Γη είναι ένας πλανήτης όπως όλοι οι άλλοι . Σχηματίστηκε λοιπόν από ένα 

στρόβιλο αερίου και σκόνης κοντά στον ήλιο. Πιστεύουμε ότι η γη , ο ήλιος και οι 

άλλοι πλανήτες δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα δηλαδή πριν από 4,6 δις χρόνια .Πως 

το γνωρίζουμε? Χάρη στην ραδιενέργεια. Υπάρχουν ορισμένα άτομα που οι 

πυρήνες τους παρά είναι μεγάλοι και ασταθείς. Με το πέρασμα του χρόνου, οι 

πυρήνες αυτοί χάνουν ή αποβάλλουν μικρά τμήματα τους, και έτσι αποκτούν πιο 

φυσιολογικό μέγεθος. Όταν το μέγεθος ενός πυρήνα ελαττώνεται, λέμε ότι έγινε 

<<διάσπαση>> ή αλλιώς ,ότι ο πυρήνας υπέστη <<ραδιενεργό διάσπαση>>. Αν 

έχουμε μια ποσότητα συγκεκριμένου τύπου τέτοιων πυρήνων , ο χρόνος που 

χρειάζεται για να διασπαστούν οι μισοί από αυτούς ονομάζεται <<χρόνος 

ημιζωής>>. Για παράδειγμα , ο χρόνος ημιζωής κάποιου πυρήνα μπορεί να είναι 1 

εκατ. χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι αν διαθέτουμε 16 πυρήνες , τότε έπειτα από 1 εκατ. 

χρόνια θα έχουν απομείνει οι μισοί , δηλαδή 8. Τότε θα βρισκόμαστε με 8 πυρήνες 

και 8 νέους , μικρότερου μεγέθους. Βέβαια , στην διάρκεια άλλου ενός εκατ. χρόνων 

θα διασπαστούν οι μισοί από τους 8 πυρήνες που θα έχουν απομείνει. Αυτό 

σημαίνει ότι μετά από 2 εκατ. χρόνια θα υπάρχουν μονό 4 μεγάλοι πυρήνες και 4 

νέοι μικροί πυρήνες οι οποίοι προστίθενται στους 8, με αποτέλεσμα να μας δοθούν 
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στο σύνολο 12.Τοιουτοτροπως μας δίνεται  η δυνατότητα να υπολογίσουμε πόσος 

χρόνος πέρασε μέχρις ότου απομείνει ορισμένη ποσότητα ή συγκέντρωση πυρήνων. 

Εξετάζοντας το έδαφος της γης και μετρώντας τον αριθμό ενός τύπου πυρήνων 

μεγάλου μεγέθους σε σχέση με τους μικρότερους , μπορούμε να υπολογίσουμε την 

ηλικία της συγκέντρωσης πυρήνων. Κατά αυτόν τον τρόπο οι επιστήμονες 

υπολόγισαν ότι η ηλικία της γης είναι 4,6 δις έτη. 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Θεολογία και Επιστήμη 

 
Τον 17ο αιώνα, όταν ξεκίνησε η ραγδαία ανάπτυξη των φυσικών επιστημών, 

δημιουργήθηκε σε πολλούς η εντύπωση ότι η επιστήμη είναι αντίθετη από την 

θρησκεία και ότι εκείνη θα αντικαταστήσει τον ρόλο της στη ζωή του ανθρώπου. 

Η επιστήμη συγκεκριμένα παραθέτει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε σε 15 

δισεκατομμύρια χρόνια με τη μεγάλη έκρηξη και την βαθμιαία εξέλιξη του 

ανόργανου και οργανικού κόσμου ενώ η Παλαιά Διαθήκη στο πρώτο κεφάλαιο της 

Γενέσεως γράφει ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε από τον Θεό σε έξι μέρες. Αλλά στην 

αρχή της δημιουργίας του κόσμου δεν υπήρχαν μέρες με 24 ώρες όπως σήμερα. Το 

σημαντικότερο όμως είναι ότι στην πραγματικότητα, στο μεγαλύτερο μέρος της, η 

εξιστόρηση της Παλαιάς Διαθήκης δεν διαφωνεί με την σύγχρονη επιστήμη. Στόχος 

της εργασίας είναι η διερεύνηση της γνώσης που σχετίζεται με το αν τελικά οι 

πεποιθήσεις της θεολογίας και της επιστήμης συγκλίνουν ή αποκλίνουν. 

 

 

EΠΙΣΤΗΜΗ: 
 
Οι θεωρίες της επιστήμης για την δημιουργία του κόσμου δέχονται ότι το σύμπαν 

είχε μία αρχή που συγκλίνει με τη μεγάλη έκρηξη. 

Η πρώτη θεωρία είναι ότι το σύμπαν διαστέλλεται διαδοχικά και ομοιόμορφα κατά 

περιόδους δισεκατομμυρίων ετών. Τώρα βρίσκεται σε φάση διαστολής. 

Η δεύτερη θεωρία αναφέρεται στις χορδές και στις υπερχορδές. Σύμφωνα με τη 

θεωρία αυτή, ένα απλό σωματίδιο όπως το ηλεκτρόνιο (κουαρκ) ερμηνεύεται ως 

μία παλλόμενη χορδή. Οι συχνότητες συντονισμού των διαφόρων σωματιδίων 

καθορίζουν τις ιδιότητές τους. Οι δονήσεις των χορδών πρέπει να 

πραγματοποιούνται σε έναν χωροχρόνο δέκα ή έντεκα διαστάσεων. Τέλος, η 

θεωρία της Κβαντικής Βαρύτητας, έχει ως στόχο την ενοποίηση των θεμελιωδών 

δυνάμεων της Φύσης. Ερμηνεύεται επίσης ως βαρύτητα βρόχων και κβαντική 

γεωμετρία, θεωρία του χωροχρόνου που προσπαθεί να συμφιλιώσει τις 

φαινομενικά ασυμβίβαστες θεωρίες κβαντομηχανικής και της γενικής σχετικότητας. 

Από την τελευταία θεωρία προκύπτει και μία επιπλέον ονομαζόμενη Μεγάλη 
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Ανάπαλση. Σύμφωνα με αυτήν, οι επιστήμονες οδηγούνται στην μεγάλη έκρηξη 

καταργώντας την αδυναμία προσέγγισης γεγονότων πριν και μετά την στιγμή της 

δημιουργίας του σύμπαντος. 
 

Καταλήγοντας, είναι αντιληπτό πως η επιστήμη έχει κατακλύσει τις περισσότερες 

θεωρίες για τη δημιουργία του κόσμου υστερώντας θεολογικές απόψεις για την 

δημιουργία του σύμπαντος.  

 

 

ΘΕΟΛΟΓΙΑ: 
 

Η θρησκεία βασίζεται στις αρχές της δημιουργίας του κόσμου όπου εκεί 

εναποτίθενται ο Θεός ως δημιουργός. Από θεολογική άποψη, όπως είναι γνωστό 

από το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής και όπως προαναφέρθηκε, ο Θεός 

δημιούργησε τον κόσμο σε έξι μέρες σε μακρά, χρονικά διαστήματα - ίσως 

εκατοντάδων ή εκατομμυρίων ετών - που αναφέρονται στην Αγία Γραφή σαν μέρες. 

Αρχίζοντας από τα ανόργανα και τα άψυχα και καταλήγοντας στα ενόργανα και στα 

έμψυχα. Πρώτα από την ανόργανη, άπλαστη και άμορφη ύλη, προχώρησε 

προοδευτικά στα φυτά, τα ζώα και τέλος στην δημιουργία του ανθρώπου στον 

οποίο έδωσε πνευματική και αθάνατη ψυχή και εκ του μηδενός προερχόμενη. 

 

Σχετικά με τις φάσεις δημιουργίας του κόσμου χωρισμένες σε έξι μέρες, 

ονομάστηκαν: 

Η πρώτη ημέρα, Κοσμικός και Αζωικός αιώνας. Ο αιώνας αυτός όπως μαρτυρείται 

και από το όνομά του, είναι η περίοδος της δημιουργίας του πλανητικού μας 

συστήματος. Στο διάστημα αυτό, το νέφος από το οποίο δημιουργήθηκε το Ηλιακό 

μας σύστημα συμπυκνώθηκε σε πλανήτες και ήλιο. Η γη ήταν ακόμα σε διάπυρη και 

ρευστή μορφή χωρίς στερεό φλοιό. Η δεύτερη ημέρα, ονομάστηκε Αρχαιοζωικός 

αιώνας και χαρακτηρίζεται από τη δημιουργία κυανοβακτηρίων και ένα είδος 

χαλαζία που χρονολογείται στα 3.500.000.000. χρόνια πριν. Η τρίτη ημέρα, 

ονομάστηκε Ηωζωικός αιώνας, διότι τα πετρώματά του περικλείαν τα απολιθωμένα 

λίψανα των πρώτων ζώντων όντων. 

Ο αιώνας αυτός υπολογίζεται ότι διήρκησε περίπου 650 εκατομμύρια έτη. Η 

τέταρτη ημέρα, Παλαιοζωικός αιώνας. Στην αρχή του Παλαιοζωικού, εμφανίζονται 

ξαφνικά με την κάμβριο έκρηξη όλες οι βαθμίδες των ασπόνδυλων. Δεν υπάρχει 

ακόμα χερσαία ζωή παρά μόνο αυτή που ευημερεί  στους ωκεανούς. Η πέμπτη 

ημέρα, Μεσοζωικός αιώνας. Κατά τη διάρκεια του Μεσοζωικού αιώνα εμφανίζονται 

πολλά νέα είδη όπως οι Δεινόσαυροι, τα πρώτα θηλαστικά, τα φυτά και τα πρώτα 

σπερματόφυτα. Το τέλος του Μεσοζωικού αιώνα συνδέεται με την εξαφάνιση των 

δεινοσαύρων. Η έκτη μέρα, ονομάστηκε Καινοζωικός αιώνας και χαρακτηρίζεται 

από τις μεγάλες και πολύ εντατικές ορογενετικές κινήσεις του φλοιού της γης.  

 

Φαίνεται λοιπόν πως υπάρχει τάξη και ρυθμός στη δημιουργία του Σύμπαντος που 

μαρτυρούν την άπειρη σοφία του Θεού αφού κάθε ον έχει δημιουργηθεί έτσι, 

προκαλώντας τον θαυμασμό και την δοξολογία. Άρα ο κόσμος δημιουργήθηκε εκ 

του μηδενός, κάτι που επιβεβαιώνεται και στα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης 

που λέγονται βιβλία των Μακαββαίων. 
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Είναι αλήθεια πως ο προσδιορισμός του χρόνου κτίσεως του κόσμου με βάση την 

κατά γράμμα ερμηνεία των γενεαλογιών της Γενέσεως που τοποθετήθηκε στο 5.508 

π.Χ., έρχεται σε αντίθεση με τις σύγχρονες απόψεις των φυσικών επιστημών. Η 

εκκλησία, πάνω από όλα, βλέπει την αφετηρία της Θείας οικονομίας και την ιστορία 

της σωτηρίας και δεν την ενδιαφέρει να βρει λύσεις στη Παλαιοδιαθηκή δημιουργία 

για να ικανοποιήσει την ανθρώπινη περιέργεια λύνοντας το πρόβλημα της αρχής 

του κόσμου. Συγκεκριμένα, στα κείμενα της Παλαιάς διαθήκης, δεν έχουμε καμία 

επιστημονική διερεύνηση, αλλά μια καθαρά θεολογική. Είναι ενδεικτικό ότι η 

Ορθόδοξη Εκκλησία, ιδιαίτερα στην εικονογραφία και την υμνολογία της, προτιμά 

να βλέπει τον Μωυσή, τον ιερό συγγραφέα του βιβλίου της Γένεσης, περισσότερο 

ως προφήτη, ως αρχιερέα και ποιμένα, παρά ως ιστορικό συγγραφέα, με τη 

σημερινή κοσμική έννοια, ή ως θεωρητικό διερευνητή του προβλήματος της 

δημιουργίας του κόσμου. 

Αξιοσημείωτο πάντως θεωρείται πως η ανάπτυξη του "θεϊσμού" τον 18ο αιώνα 

συνέδεσε κατά κάποιο τρόπο Επιστήμη-Θεολογία.«Το γεγονός ότι οι φυσικοί νόμοι 

του σύμπαντος επέτρεψαν την ανάπτυξη ορισμένων βιολογικών δομών, οι οποίοι 

οδήγησαν στην εμφάνιση της συνείδησης, αποτελεί για μένα την προφανή 

απόδειξη ότι υπάρχει στη φύση κάτι που μας ξεπερνά. Είμαι πεπεισμένος ότι πίσω 

από το θαύμα του σύμπαντος υπάρχει ένα σχέδιο θεϊκής πνοής»,γράφει ο Άγγλος 

φυσικός Πολ Ντέιβις. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν, ο Θεός συγκρινόταν με 

ωρολογοποιό: «Ο Θεός-ωρολογοποιός κατασκεύασε το σύμπαν, το κούρδισε και 

μετά το άφησε να λειτουργεί από μόνο του». Στην πραγματικότητα όμως το σύμπαν 

δεν μπορεί να είναι τόσο προβλέψιμο όσο ένα ρολόι. Στο μικρόκοσμο, για 

παράδειγμα, όσο περισσότερο προχωρούν οι επιστήμονες τις έρευνές τους, τόσο 

αποκαλύπτεται μια πραγματικότητα που πολύ δύσκολα γίνεται κατανοητή. 

Παρ' όλα αυτά, η σύνδεση μεταξύ θρησκείας και επιστήμης επιφέρει σίγουρα 

βασικές διαφορές. 
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ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 

Σημαντικό κεφάλαιο στην ανάπτυξη και καθιέρωση της Θεολογίας με θέμα τη 

δημιουργία του κόσμου αποτέλεσε η τέχνη που συνδέθηκε με ολόκληρο τον 

καλλιτεχνικό τομέα. Μέσα από αυτό, μπορεί να συγκριθεί η θέση της με την 

Επιστήμη. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Καπέλα Σιξτίνα, ένα παρεκκλήσι του 

Βατικανό. Πρόκειται για το διασημότερο (και σχολαστικότερα διακοσμημένο) από 

τα μουσεία του, λόγω ίσως των σπουδαίων έργων του Μικελάντζελο αλλά και γιατί 

είναι το μέρος όπου λαμβάνουν χώρα τα κονκλάβια του πάπα και εκεί όπου 

παίρνονται οι αποφάσεις για τη διαδοχή του. Στα τρία του επίπεδα μπορεί να 

θαυμάσει κανείς μία υπέροχη γκαλερί, έργα της τεχνοτροπίας ΄΄φρέσκο΄΄, αλλά και 

πίνακες που αναπαριστούν τη ζωή του Χριστού. Ο τελευταίος όροφος, φιλοξενεί το 

περίφημο ταβάνι του Μικελάντζελο με τη θεϊκή δημιουργία του κόσμου. Ο Ραφαήλ, 

αλλά και ο Μποτιτσέλι, ο Γκιρλάντιο και ο Περουτζίνο, είναι κάποιοι από αυτούς 

που επιμελήθηκαν τις τοιχογραφίες, συνεισφέροντας τελικά σε ένα εξαιρετικό 

αποτέλεσμα. 

Δεν είναι τυχαίο πως οι τοιχογραφίες έγινα υπό την καθοδήγηση παπικών 

θεολόγων. Συμπεραίνουμε λοιπόν πως κάθε λεπτομέρεια των τοιχογραφιών δεν 

εξέφραζε μόνο μια μορφολογική εξήγηση αλλά προσπαθούσε να εκφράσει και  μία 

θεολογική περί της δημιουργίας. 

Η Θεολογία μιλά για τον Θεό, για το ότι δημιουργός του κόσμου είναι ο Θεός, για 

την πτώση και ασθένεια της ανθρώπινης φύσης και για την θεραπεία της, ώστε να 

φθάσει ο άνθρωπος σε κοινωνία με τον Θεό. Το θέμα με την θρησκεία είναι πως δεν 

περιορίζει και δεν περιορίζεται. 

Διαχέεται και αποκαλύπτει, γιατί είναι πάνω από όλα ένα βίωμα και ύστερα γνώση. 

Από την άλλη η επιστήμη ασχολείται με το επιστητό, για εκείνα που ελέγχουν οι 
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αισθήσεις και προσπαθεί να κάνει την ζωή του ανθρώπου υποφερτή μέσα στην 

πτωτική κατάσταση του. Βέβαια το πρόβλημα δημιουργείται όταν η επιστήμη 

ιεροποιείται, μυθοποιείται, και όταν η θεολογία εκκοσμικεύεται. 

Η επιστήμη ιεροποιείται όταν διάφοροι επιστήμονες χρησιμοποιούν τα 

επιστημονικά δεδομένα και μερικές ανακαλύψεις για να καταρρίψουν την 

διδασκαλία περί του Θεού ή ακόμη για να ταυτισθούν με τον Θεό, πράγμα το οποίο 

συνιστά την ύβρη, με την αρχαία σημασία της λέξεως, ή ακόμη όταν προσπαθούν 

να βρουν ένα σύστημα για να λύσουν όλα τα προβλήματα του ανθρώπου, ακόμη 

και αυτά τα υπαρξιακά. Η θεολογία πάλι εκκοσμικεύεται όταν αποβάλει την ουσία 

της, που είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο στην κάθαρση, τον φωτισμό και την 

θέωση, όταν χάνει τον εσχατολογικό της προσανατολισμό, και όταν 

ιστορικοποιείται και κοινωνικοποιείται. Βέβαια όσο η επιστήμη προχωρά ολοένα 

και περισσότερο με τις ανακαλύψεις της, ο χώρος που απομένει για τον Θεό γίνεται 

διαρκώς και πιο ασφυκτικός.  

  

Το σύμπαν όμως μοιάζει με ένα καλοκουρδισμένο ρολόι που δεν χρειάζεται τη 

βοήθεια κανενός υπερβαντικού όντος, για να λειτουργήσει;  

Ο άνθρωπος όντας ανήσυχο ον συνεχίζει να διερευνά την αρχή του κόσμου για 

γνώση. Επιπροσθέτως, μέσα από το πείραμα του CERN, γίνονται προσπάθειες 

ανακάλυψης του σωματιδίου του Θεού. Παρόλο που οι έρευνες δεν έχουν επιφέρει 

καρπούς, όταν ανακαλυφθεί, όπως ελπίζουμε ο τρόπος της δημιουργίας του 

κόσμου, τότε καταρρίπτεται ή ενισχύεται η πρόνοια του Θεού για την συντήρηση 

και την διακυβέρνησή του; 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Εδώ και αιώνες η ανθρωπότητα προσπαθεί να εξηγήσει την ίδια της την ύπαρξη . 

Κατά την αρχαιότητα , οι άνθρωποι απέδιδαν τη δημιουργία  του κόσμου σε 

κάποιες ανώτερες υπάρξεις , τους θεούς , με αποτέλεσμα οι μύθοι να συνδέονται 

άμεσα με θρησκευτικές πεποιθήσεις και δοξασίες. 

Πάντοτε το κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στον οποίο αναπτύσσονταν 

επηρέαζε τον προσανατολισμό τόσο των μύθων όσο και την μεθοδολογία των 

φυσικών επιστημών. 

Οι φυσικές επιστήμες έχουν περάσει από διάφορα στάδια και μορφές.Ο ρόλος τους 

δεν αντιμετωπίζονταν ξεχωριστά από τις φιλοσοφικές και θρησκευτικές ιδέες και 

αντιλήψεις των ανθρώπων οι τρεις αυτοί κλάδοι {φυσικές επιστήμες , φιλοσοφία 

και θρησκεία} άλλοτε συμπορευόταν και άλλοτε συγκρούονταν επηρεάζοντας 

θετικά ή αρνητικά την εξέλιξη της ανθρωπότητας. 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η επιστήμη μπορεί να μας απαντήσει στο ερώτημα 

πώς είναι κατασκευασμένος ο κόσμος και το σύμπαν  αλλά δεν μπορεί να μας 

απαντήσει στο ερώτημα ποιος δημιούργησε το σύμπαν και γιατί.Ο μεγάλος 
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σύγχρονος επιστήμονας Steven Hawking έχει γράψει ότι <<ακόμη και αν η επιστήμη 

καταφέρει να εξηγήσει τι έχει συμβεί από την γέννηση του σύμπαντος μέχρι σήμερα 

, δεν θα μπορέσει να απαντήσει στο γιατί>> {περιοδικό FOCUS}  

Παρόλο που οι επιστήμονες θέλουν να πιστεύουν ότι έγινε το Big Bang, παραμένει 

μια θεωρία που μπορεί να καταρριφθεί από την μια μέρα στην άλλη γιατί είναι μια 

υπόθεση και οι υποθέσεις είναι κομμάτι της επιστημονικής έρευνας, αλλά δεν είναι 

επιβεβαιωμένη .Επιπλέον υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την 

δημιουργία του κόσμου .Συλληβδην , ο άνθρωπος βρίσκεται στην αρχή μιας 

μακρόχρονης έρευνας όπου μόνο ο χρόνος θα δείξει ότι τα συμπεράσματα του είναι 

σωστά και εναρμονισμένα με την αλήθεια. 

Περαιτέρω , αν και καταφέραμε να κατανοήσουμε το πώς δημιουργήθηκε η γη και 

από πού προήλθαμε ( κν τα βακτήρια ) μπορεί να υπήρχαν παραπάνω από ένα Big 

Bang στο σύμπαν και να είμαστε απλά ένα απειροελάχιστο κομμάτι του απείρου 

σύμπαντος που συνεχώς μεγαλώνει με ταχείς ρυθμούς , αφού οι συνέπειες του Big 

Bang συνεχίζουν να φαίνονται. 

 

 

Με λίγα λόγια ,το σύμπαν δεν έχει ούτε ΑΡΧΗ ,ούτε ΤΕΛΟΣ !!! 

 

Τόσο η θρησκεία και η φιλοσοφία όσο και η επιστήμη έχουν στο επίκεντρο τους τον 

άνθρωπο .Προχωρούν σε παραλλήλους δρόμους , ασχολούνται με διαφορετικά 

θέματα και έχουν διαφορετική μέθοδο και εκδηλώσεις του πολιτισμού , που πρέπει 

να συνεργάζονται για το καλό του ανθρώπου. 
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Βιβλιογραφία 

 

 

• STEVEN HAWKING : το χρονικό του χρόνου  

• RUSSELL STANNARD : ο θείος Αλβέρτος σας απαντά  

• PHILIP WILKINSON, NEIL PHILIP : Παγκόσμια  

• Μυθολογία. ΣΚΑΪ ΒΙΒΛΙΟ 

• Αρχές Φιλοσοφίας. ΒΙΒΛΙΟ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

 

 

Ιστοσελίδες Βιβλιογραφίας 

 

 

• www.wikipedia.org http://www.sfrang.blogspot.com/ 

• www.sfrang.blogspot.comhttp://www.google.com 

• www.google.com 

• http://el.wikipedia.org/wiki/κοσμολογία 

• http://el.wikipedia.org/wiki/Άτλας 

• http://theogonia.gr/ 
 


