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ΑΠΟΦΑΝΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ #3 

ΘΕΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

 

Η Κιβωτός Ολιστικής Παιδείας, συνεπής στη συζήτηση με μορφή «Δημιουργικού Δια-

λόγου» για τη μελέτη και προσέγγιση των πολύπλοκων προβλημάτων που αναπόφευκτα α-

ντιμετωπίζει η σύγχρονη Κοινωνία, συζήτησε την ανάδυση και συνύπαρξη του Ελληνισμού 

και Χριστιανισμού υπό το πρίσμα εμπειριών και αντιλήψεων της σύγχρονης εποχής. Η όλη 

προσπάθεια των ομότιμων συνδιαλεγόμενων μελών και φίλων της Κιβωτού που έλαβαν μέ-

ρος στη συζήτηση έγινε με κριτήρια επιστημονικά και προσεγγίσεις χωρίς προκαταλήψεις και 

επιβολή υποκειμενικών θέσεων. 

Κατατέθηκαν ποικίλες προφορικές και γραπτές, όπως στα συνημμένα ΠΡΟΣΑΡΤΗ-

ΜΑΤΑ, απόψεις, που συνοψίζονται στα παρακάτω: 

• Οι πολιτισμοί, οι θρησκείες, οι επιστήμες, ως αναδύσεις του ανθρωπίνου πνεύματος 

είναι οιονεί «ζωντανοί» οργανισμοί και φέρνουν συστατικά των καιρών που έλαβαν την αρ-

χική μορφή τους. Αναφύονται από συνθέσεις πνευματικών ενεργημάτων, αναπτύσσονται και 

καρποφορούν, αλλά εξασθενίζουν και ενίοτε αφανίζονται.(ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α΄).  

•  Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία συνεχίζει να εμπνέεται από την πολιτιστική, την θρη-

σκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Αρχαίας Ελλάδας, στην οποία αναπτύχθηκαν 

οι παγκόσμιες αξίες των απαράβατων δικαιωμάτων της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της α-

νεξαρτησίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.(ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β). 

• O ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ προσέφερε στον ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ την Ελληνική γλώσσα και φι-

λοσοφία, την παιδεία και τις κλασικές ηθικές αξίες, τις καλές τέχνες και τις οργανωτικές κοι-

νωνικές δομές. Παράλληλα ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ προσέδωσε στον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ την Ορθό-

δοξη Πίστη (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ΄).  

• Είναι γεγονός, ότι ο σύγχρονος κόσμος διακρίνεται από την αλματώδη επιστημονική 

του εξέλιξη, η οποία διευρύνει τις ανθρώπινες συνειδήσεις, ως επίσης και από την τεχνική 

του εξέλιξη, με αποτέλεσμα να έχει μετατρέψει όλες τις χώρες του πλανήτη μας σε μία «γει-

τονιά». Επομένως επιβάλλεται ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών όλου του κόσμου και του 

Χριστιανικού, ακριβώς χάριν της συμβολής αυτού στην ειρήνη της ανθρωπότητας. (ΠΡΟ-

ΣΑΡΤΗΜΑ Δ΄).  
• Το φως του κλασσικού πολιτισμού παραμένει ανέσπερο και εξακολουθεί να ακτινο-

βολεί από την Ελλάδα σ’ όλες τις χώρες της Γης και πνευματικά τις καθοδηγεί. Αυτό δεν είναι 

στείρα προγονολατρεία, αλλά μια πραγματικότητα. Δεν υπάρχει φιλοσοφία, επιστήμη ή τέχνη 

που να μην έχει τις ρίζες της στην Ελλάδα! ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ε΄).  

• Η θρησκεία αποτελεί στρατηγική επιλογή για την επιβίωση του ανθρώπινου γένους 

και τούτο, γιατί ο δικός μας “ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ” στις τρείς τουλά-

χιστον χιλιετίες που πέρασαν, στύβοντας κυριολεκτικά τις παραπάνω έννοιες-πυλώνες του 

κοινωνικού βίου, προσέφερε πολύ πιο νωρίς στην ανθρωπότητα, ως απόσταγμα, τη “ΧΡΥΣΗ 

ΤΟΜΗ” η οποία πλήρως και ΟΛΙΣΤΙΚΑ αντιμετωπίζει “το ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ στην πίστη, 

τη γνώση και την πράξη”! (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄). 

• Στην εποχή μας, όπου επικρατεί ένας άκρατος "ρελατιβισμός", σύμφωνα με έναν 

πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας,(~) ο Χριστιανισμός συνεχίζει την ολιστική απο-

στολή του, κληρονομιά αιώνων πλέον. Εκείνος ήταν που πρώτος, χίλια χρόνια πρίν, μέσα σε 

βαθύ πολιτιστικό σκότος, ίδρυσε σε Δύση (μέσω του πνεύματος του Σχολαστικισμού και την 
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ενεργοποίηση του Αριστοτελισμού) και Ανατολή (από Ορθόδοξους, ομοίως λάτρεις του Στα-

γειρίτη) τα πρώτα Πανεπιστήμια.(ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ζ΄) 

• Η συνάντηση Ελληνισμού-Χριστιανισμού, η συμπόρευση και η όσμωση τους δη-

μιούργησε ουσιαστικά την Ορθόδοξη χριστιανική πίστη, από τα οργανωτικά της πλαίσια μέ-

χρι και τα βαθιά νοήματα της ορθόδοξης θεολογίας. Ο Ελληνισμός ουσιαστικά προσέφερε 

τότε όλο τον μεθοδολογικό του εξοπλισμό για την δόμηση και διάδοση της νέας αληθινής 

θρησκείας. Έτσι την οικουμενική διάσταση του Ελληνισμού ακολούθησε και η οικουμενική 

διάσταση Ορθοδοξίας (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Η΄). 

• Ενώ θεωρείται από μερίδα ανθρώπων ο φόβος ως βασικός λόγος για την παρουσία 

των θρησκειών, τονίζεται και το στοιχείο της μυσταγωγίας που καταλαμβάνει τους συμμετέ-

χοντες πιστούς, "σε ένα θέατρο τεράστιων διαστάσεων" με φως, μακριά από σκιές για τις 

οποίες δεν πρέπει να σιωπούμε. 

• Ο Σταυρός και οι Εικόνες, δεν πρέπει να αφαιρούνται στα πλαίσια "εκσυγχρονισμού" 

ή "λογικής" και "νοήμονος συμπεριφοράς". 

• Οι κοινοί αγώνες Ελληνισμού-Χριστιανισμού δεν παραγράφονται, όπως δεν θα πρέπει 

να σιωπούμε για τα κακώς κείμενα. Ο δογματισμός παρεμποδίζει την ανθρώπινη ανέλιξη, γι' 

αυτό ακριβώς και έχουμε να ακούσουμε καλά νέα εδώ και αιώνες (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Θ). 

• «Ο Ελληνισμός και Χριστιανισμός είναι αλληλένδετα μεγέθη του ελληνικού πο-

λιτισμού, του Πολιτισμού μας, και τα μηνύματά τους ως ακατάλυτης ψυχοπνευματικής 

«συνωρίδας» είναι για όλο το σύγχρονο κόσμο, που παραπαίει στην αβεβαιότητα και τον 

αυχμό, αρωγά και σωτήρια.- (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι΄).  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Ο Ελληνισμός, ως πολιτισμός και ο Χριστιανισμός, ως θρησκεία, ανήκουν σε εκείνες 

τις ελάχιστες αναδύσεις, που άντεξαν στις μεταβολές, ενίοτε ολέθριες, της ανθρωπότητας και 

άφησαν ανεξίτηλη την επιρροή τους στο ανθρώπινο γίγνεσθαι, γιατί προσέδωσαν στην αν-

θρώπινη ζωή μοναδικές ποιότητες. 

 Εκτιμάται ότι το ίδιο θα συμβεί και στο μέλλον.  

Η σύνθεσή τους διήλθε από στάδια κρίσιμα γεμάτα αντιπαλότητες, ανταγωνισμούς, 

αλλά και αλληλο-συμπληρώσεις από τις οποίες αναδύθηκαν περαιτέρω νέες δυνάμεις για α-

ναγέννηση και ανάπτυξη.  

Η όλη αλληλεπίδραση, με πολλαπλές αναδράσεις, έλαβε χώρα μέσα στον Ρωμαϊκό 

χώρο-χρόνο, όπου αναδύθηκε η νομική πολιτική τεκμηρίωση των ανθρώπινων σχέσεων. 

 Τα τρία αυτά τεράστια δημιουργήματα του ανθρώπινου πνεύματος (Ελληνικός Αν-

θρωπισμός, Χριστιανισμός και Ρωμαϊκό Δίκαιο), τα οποία τελικά συνδέθηκαν σε υψηλό 

βαθμό αρμονικότητας μεταξύ τους, συνιστούν τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, 

από τον οποίο αναδύθηκε ο πολιτισμός του Σύγχρονου Κόσμου. 

 

 O KOΣΜΗΤΟΡΑΣ           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Γρηγόρης Βελουδάκης      Δημήτρης Κ. Μπάκας  
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ  

 

Προοίμιο 

Η καταπληκτική και χωρίς προηγούμενο ανάπτυξη των τεχνολογικών και επιστημονι-

κών τομέων που έχει προσδώσει στον άνθρωπο τεράστιες δυνατότητες αντιμετώπισης των 

κάθε είδος δυσχερειών και προβλημάτων ομολογουμένως δεν εξασφάλισε την ολβιότητα του 

ανθρώπου, παρά το ότι ως σύνολο ο Κόσμος μας είναι, ίσως, ο καλύτερος που υπήρξε ποτέ 

μέχρι τώρα. Αναγνωρίζεται πλέον ως βασική αρχή ο ανθρωποκεντρισμός, τουλάχιστο για το 

δυτικό καλούμενο Κόσμο, με πολίτευμα, έστω και κατ΄ όνομα σχεδόν σε όλο τον Πλανήτη 

μας την «δημοκρατία» σε ποικίλες παραλλαγές και ελάχιστες κοινές ομοιότητες. 

Ο ανθρωπότητα κατέστη κύριος του εαυτού της και προσπαθεί να κατακυριεύσει τον 

Κόσμο, αφού πλέον αριθμεί πολλά δισεκατομμύρια. Από εκεί που ο άνθρωπος θεωρούσε τον 

εαυτό του πλασμένο «κατ΄ εικόνα και ομοίωση του Δημιουργού του» πλέον ξεπέρασε κάθε 

όριο αλλοιώνοντας τον εαυτό του και τον έκανε αγνώριστο! Κατέστη πλέον ένα «χαμένο 

παράδειγμα» χάνοντας το «νόημα της ζωής του». Αφενός τεμαχίζοντας το «ιερό» θεωρού-

μενο σώμα του, αλλά και παραμορφώνοντας το είναι του. Από κυρίαρχος του εαυτού του ήδη 

κατέστη υποχείριος των δικών του επιτευγμάτων. Από πρόσωπο μετατράπηκε σε εργαλείο 

των τεχνολογικών απαιτήσεων. Από ολοκληρωμένος άνθρωπος τείνει να καταστεί ένας από-

λυτα εξειδικευμένος γνώστης ενός ελάχιστου τομέα γνώσης. Ένα είδος «τυφλοπόντικα» με 

ικανότητες εξαιρετικές αλλά απόλυτα περιορισμένες και με πολλαπλές τυφλότητες. Η γενική, 

ολιστική γνώση πλέον είναι όνειρο απατηλό και ταυτόχρονα χάθηκε και η ανθρωπινότητα, 

ως ειδοποιός διαφορά. Ο άνθρωπος κατέστη ένα εργαλείο για πολλούς άλλους σκοπούς εκτός 

τού να βελτιωθεί ως άνθρωπος. Ένας οπαδός, ένα πελάτης, ένα αριθμός και όχι πρόσωπο. Και 

αυτό λόγω ακριβώς ενός αντικειμενικά βεβαιωμένου κακού της υπερβολικής μονομερούς εκ-

παίδευσής του και ουσιαστικής κατάργησης της αρμονικής ολιστικής παιδείας του. Η «ανι-

σόρροπη ανάπτυξη» με υπερεκτίμηση και εξάπλωση της επιστημονικής και τεχνολογικής, 

«εργαλειακής» εκπαίδευσης εις βάρος της κλασσικής παιδείας. Είναι απαραίτητη μια ισόρ-

ροπη ανάπτυξη όλων των πολιτιστικών αξιών, που συνιστά τη φυσική λύση του προβλήμα-

τος. 

Εισαγωγή  

Υπάρχει άραγε κάποιος σκοπός ανώτατος πέραν από την ίδια τη ζωή; Και εάν δεχτούμε 

ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο νόημα πρέπει να παραδεχτούμε ότι υπάρχει ένας μοναδικός σκο-

πός: η δημιουργία πολιτισμού. Η καλλιέργεια και δημιουργία, δηλαδή, των συνθηκών εκεί-

νων που θα εξασφαλίσουν τις καλύτερες βιωματικές προϋποθέσεις στα πρόσωπα. Κοντολογίς 

η πραγμάτωση των αξιών (ιδεών) της αλήθειας, της ωραιότητας και της ηθικής τάξης στα 

ανθρώπινα έργα και τις πράξεις. Αυτό είναι ο αυτονόητος ύπατος σκοπός για όλη την ανθρω-

πότητα. 

Εάν ο άνθρωπος σήμερα, στη γενική περίπτωση, θεωρείται ως η ύπατη αξία της Κόσμου 

το ύπατο αγαθό, ως δώρο, αποτελεί η εγκόσμια ζωή του, που δεν είναι απλά μια διάβαση προς 

άλλους αξιότερους κόσμους, αλλά είναι αυτοσκοπός απόλυτη αξία. Το άξιο δεν είναι το υ-

περβατικό μόνον, αλλά εξ ίσου και το εγκόσμιο, ήτοι η αξία των πράξεων και των έργων του 

κάθε ανθρώπου, ως πρόσωπο ελεύθερο και δημιουργικό. Η δημιουργική δύναμη του ανθρώ-

που είναι πηγή του ορθού λόγου, πλαστουργός του ωραίου και οργανωτής της ορθής κοινω-

νικής(ηθικής) συμπεριφοράς. Αυτό είναι το κύριο χαρακτηριστικό του «δυτικού» πολιτισμού. 

Ο άνθρωπος ως πρόσωπο αυτόνομο πηγή πράξεων και έργων με κορυφαίο υποκειμενικό α-

γαθό την ελευθερία του, που συνιστά το αντικείμενο της παιδείας προς την ελευθερία, της 

ολιστικής δηλαδή παιδείας. 
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Αλήθεια- κάλλος -αγαθό  

Ο Λόγος οδηγεί στη γνώση, τη μάθηση και την αλήθεια με στηρίγματα τις αισθήσεις 

μας. Ο σύγχρονος κόσμος ανήκει στις ανθρωποκεντρικές περιόδους της ιστορίας σε διάκριση 

με άλλες που χαρακτηρίζονται θεοκρατικές ή υλοκεντρικές. Κυριαρχούν η ελευθερία και δη-

μιουργικότητα της προσωπικότητας, που δίνει νόημα στη ζωή. Πρώτη δύναμη είναι ο Λόγος, 

που πηγάζει από την ανθρώπινη συνείδηση και συμφιλιώνεται με την αίσθηση, την οποία δεν 

καταπνίγει αλλά την καθοδηγεί και ανατροφοδοτείται. Ο Λόγος δεν αποστρέφεται την ύλη, 

στην οποία δίνει ωραίες μορφές που αποπνέουν κάλλος. Τέλος σύμφωνα με το Λόγο οργα-

νώνονται οι σχέσεις του ανθρώπου με τη φύση και τους συνανθρώπους του, ώστε να ζει μέσα 

σε μια πολιτική και ηθική τάξη των κοινωνιών, με αμοιβαίο σεβασμό της ελευθερίας με κρι-

τήριο τον ορθό Λόγο. 

Δεν εξαντλείται Πολιτισμός στη θεραπεία της αξίας της αλήθειας. Η αξία του ωραίου 

είναι εξίσου απαραίτητη για την πλήρωση του ανθρώπου. Πλάι στις επιστήμες στέκονται ι-

σοδύναμες και οι τέχνες, που ζητούν το μερίδιό τους από την ψυχή του. Ο Ελληνισμός ανέ-

δειξε το κάλλος στα εγκόσμια αναζητώντας παντού το χρυσό μέτρο. Την πειθαρχία των μερών 

κάτω από το νόημα του συνόλου. Την αρμονία της μορφής και της ουσίας στο ύπατο σημείο 

τελειότητας. Ξεχωρίζει απέναντι στο βυζαντινό ασκητισμό, όπως και στην υπερβολή του ά-

λογου στοιχείου του ρομαντισμού και την απειθαρχία και ανομία της μεταγενέστερης σύγ-

χρονης Τέχνης. 

Στο χώρο της κοινωνικής συμβίωσης η κλασσική παιδεία έδιδε προβάδισμα στους κα-

νόνες που πηγάζουν από τη φύση και το κατά τον λόγο δίκαιο και όχι σε δόγματα θρησκευτικά 

και μύθους. Πάντα κυριαρχούσε το μέτρο της χρυσής αναλογίας, που είχε ισχύ και στις σχέ-

σεις ατόμου και συνόλου. 

Ο Χριστιανισμός, που συνιστά το σημαντικότερο στοιχείο, το οποίο προστέθηκε στον 

ανθρωποκεντρικό κόσμο του Ελληνισμού θεοποίησε τον Λόγο. Εξύψωσε την ηθική συμβί-

ωση των ανθρώπων και πρόσθεσε μια ορισμένη όψη της αισθητικής δημιουργικότητας, αλλά 

δεν μετέβαλε τις βασικές θέσεις του Ελληνισμού. Στο χώρο της Τέχνης εισήγαγε την αδέ-

σμευτη από το λόγο συγκίνηση και έλλαμψη -πληρότητα, την άπειρη νοσταλγία προς κάτι 

καλύτερο από το εγκόσμιο. Μια πολιτεία αγγέλων, έναν Παράδεισο. Ένα εξωλογικό στοιχείο 

απόλυτης αρμονίας, ρομαντικό, θεϊκό τέλειο.. Στις σχέσεις των ανθρώπων εξιδανικεύοντας 

τον αρχαίο έρωτα και πλαταίνοντας τον ηθικό νόμο, χάρισε εκείνα τα πνευματικά πλάτη που 

στην εγκόσμια ζωή αντέχουν μόνο συνδυασμένα με τον έλλογο ηθικό νόμο. Την ανυστερό-

βουλη αγάπη έθεσε ως ύπατο σημείο ηθικού δεσμού επάνω από τον οίκτο, ανθρωπιά. Αλλά 

για την οργάνωση της εγκόσμιας ζωής ως βάση μένει ο ηθικός νόμος.  

 

 

Συμπεράσματα- επίλογος 

Κάθε άνθρωπος, κάθε έθνος υπάρχουν για να εκπληρώσουν τον ύπατο και μοναδικό 

σκοπό της Ανθρωπότητας, που είναι η ανάπτυξη των αξιών που βρίσκουν την ενιαία τους 

έκφραση στο Αγαθό. 

Η φιλοσοφία βρίσκεται, όπου υπάρχει αναζήτηση της αλήθειας, είναι σε απόσταση από 

την εφαρμοσμένη επιστήμη, αλλά επικαλύπτει όλες τις θεωρητικές επιστήμες. Με τη θερα-

πεία της αξίας της αλήθειας δεν εξαντλείται ο ανθρωπισμός. Η αξία του ωραίου είναι εξίσου 

απαραίτητη.  

Η θρησκεία «τελειώνει» το πνεύμα του ανθρώπου και ολοκληρώνει την πνευματική 

φυσιογνωμία του. Η φιλοσοφία, οι επιστήμες, η Τέχνη και η Θρησκεία έχουν ορισμένα απα-

ραίτητα θεμέλια στον εσωτερικό άνθρωπο, που αποτελούν την πηγή κάθε είδους αξίας του 

ανθρώπου. Αυτά είναι οι ριζικές «στάσεις» του ανθρώπου, ως πρόσωπο, από τις οποίες ανα-

δύεται στην θεωρία και πράξη ο πολιτισμός του και συγκροτούν τον πολιτισμένο άνθρωπο. 
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Από αυτές, ήτοι την διαρκή αναζήτηση της αλήθειας, την καλλιέργεια του κάλλους και 

τη βούληση για πραγμάτωση του αγαθού, πρέπει να αρχίσει η καλλιέργεια της όλης προσω-

πικότητας, η διάπλαση. Αυτές συνθέτουν το αντικείμενο της ολιστική παιδείας του και αυτές 

πρέπει να εμφυσήσουν την ποιότητά τους, το νόημά τους και σε όλες τις επιστημονικές, καλ-

λιτεχνικές ή θρησκευτικές επιδόσεις στη θεωρία, όπως και στις ηθικές και πολιτικές επιδόσεις 

στην πράξη. Αυτές στην ενότητά τους αποτελούν την ανθρωπινότητα του ανθρώπου.  

Αυτές τις αέναες και στον ύπατο βαθμό τελειότητας αξίες απέδωσε ο άνθρωπος στο 

Υπέρτατο ΟΝ, τον Θεόν του, τον οποίο χαρακτήρισε ως Πάνσοφο (Γνώστη πάσης αλήθειας), 

Πάγκαλο (έκφραση του τέλειου κάλλους) και Πανάγαθο (Δημιουργό του Ύπατου Αγαθού). 

Οι πολιτισμοί, οι θρησκείες, οι επιστήμες κ λ π, ως αναδύσεις του ανθρωπίνου πνεύμα-

τος είναι οιονεί «ζωντανοί» οργανισμοί και φέρνουν συστατικά των καιρών που έλαβαν την 

αρχική μορφή τους. Αναφύονται από συνθέσεις πνευματικών ανθρώπινων ενεργημάτων, α-

ναπτύσσονται και καρποφορούν, αλλά εξασθενίζουν και ενίοτε αφανίζονται. 

 Ο Ελληνισμός, ως πολιτισμός και ο Χριστιανισμός, ως θρησκεία, ανήκουν σε ε-

κείνες τις ελάχιστες αναδύσεις, που άντεξαν στις μεταβολές, ενίοτε ολέθριες, της ανθρω-

πότητας και άφησαν ανεξίτηλη την επιρροή τους στο ανθρώπινο γίγνεσθαι, γιατί προσέ-

δωσαν στην ανθρώπινη ζωή μοναδικές ποιότητες. Εκτιμάται ότι το ίδιο θα συμβεί και 

στο μέλλον. Η σύνθεσή τους διήλθε από στάδια κρίσιμα γεμάτα αντιπαλότητες, ανταγω-

νισμούς, αλλά και αλληλο-συμπληρώσεις από τις οποίες αναδύθηκαν περαιτέρω νέες δυ-

νάμεις για αναγέννηση και ανάπτυξη. Η όλη αλληλεπίδραση με πολλαπλές αναδράσεις 

έλαβε χώρα μέσα στον Ρωμαϊκό χώρο-χρόνο, όπου αναδύθηκε η νομική πολιτική τεκμη-

ρίωση των ανθρώπινων σχέσεων. Τα τρία αυτά τεράστια δημιουργήματα του ανθρώπι-

νου πνεύματος (Ελληνικός Ανθρωπισμός, Χριστιανισμός και Ρωμαϊκό Δίκαιο) συνδέθη-

καν σε υψηλό βαθμό αρμονικότητας μεταξύ τους Τελικά συνδέθηκαν σε υψηλό βαθμό 

αρμονικότητας μεταξύ τους, συνιστούν τα θεμέλια του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού, από 

τον οποίο αναδύθηκε ο πολιτισμός του Σύγχρονου Κόσμου. 

 

Δημήτρης Κ. Μπάκας 

   Αντιστράτηγος εα 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β΄: Εισήγηση Υποστρατήγου εα Ζαρκάδα Νικ. 

 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 

(Παρατίθενται μερικές σύντομες και εισαγωγικές σκέψεις)  

 

1.Ελληνισμός 

Σήμερα, λέγοντας ελληνισμό εννοούμεν την ίδια την Ελλάδα, όχι βέβαια ως χώρα μό-

νον, αλλά και ως σύνολον εμψύχων ατόμων, τα οποία συνεχίζουν τις προαιώνιες παραδόσεις 

τους, ζουν με τους ίδιους παλμούς και έχουν τις ίδιες προσδοκίες. Εννοούμεν την Ελλάδα ως 

σύνολο ελλήνων οπουδήποτε και αν ευρίσκονται αυτοί ως γένος, ως φυλή και τις υποδιαιρέ-

σεις αυτού ως “ελληνισμός της διασποράς” ή ως “ελληνισμός του εξωτερικού”.  

Ο ελληνισμός υπό την γενική του έννοια χαρακτηρίζεται από τους συνεχείς αγώνες και 

τις επιδιώξεις διατήρησης πρώτα της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας και έπειτα από τις 

προσπάθειες, ενέργειες και δραστηριότητες για την επίτευξη οικονομικής συγκρότησης και 

ανεξαρτησίας.  

 

2.Χριστιανισμός  

Η εμφάνιση του χριστιανισμού συνέπεσε με την εποχή της αλλοίωσης και ανάμιξης των 

αρχαίων θρησκειών και πολιτευμάτων. Ο χριστιανισμός είναι θρησκεία ιστορική και προέρ-

χεται από το ιστορικό πρόσωπο του ιδρυτού αυτής, του Ιησού Χριστού, και των γραπτών 

μνημείων της διδασκαλίας του, είναι όμως και θρησκεία αποκάλυψης. Ο χριστιανισμός έχει 

την αρχήν του εις το κήρυγμα του ιδρυτού του και η δογματική του θεωρείται και φέρει το 

κύρος θείας προέλευσης.  

Η θεμελιώδης διδασκαλία του χριστιανισμού, όπως εκηρύσσετο στην αρχή υπό των 

Αποστόλων, υπήρξε αφ’ ενός μεν η έλευση, ο θάνατος – σταύρωση και η ανάσταση του Ιησού 

Χριστού, που είχε αναγγελθεί από τους προφήτες του Ισραήλ, αφ’ ετέρου δε η ενανθρώπιση 

του Θεού, ο οποίος δια του Ιησού έγινε άνθρωπος για να σώσει και απαλλάξει την ανθρωπό-

τητα από τις αμαρτίες της.  

 

3.Σύγχρονος Κόσμος  

Κόσμος είναι το άθροισμα όλων των πραγμάτων συγκεντρωμένων σε μια ενότητα α-

πείρου έκτασης. Κατά την σύγχρονη εποχή της ανάπτυξης των φυσικών επιστημών, των τε-

χνικών εφαρμογών τους και της ηλεκτρονικής τεχνολογίας νοείται ως κάτι το άπειρον και το 

ατελεύτητο.  

Σήμερα, στην Ελλάδα αισθανόμαστε τα πάντα να γκρεμίζονται και ό,τι ελληνικόν να 

αργοπεθαίνει, όπως η γλώσσα, η ιστορική συνείδηση, η κοινωνική ευπρέπεια, η ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια, η χαρά της άμιλλας και της αριστείας, η καταξίωση της ποιότητας, η κοινωνία 

των σχέσεων, η αίσθηση της Πατρίδας, η παιδεία και το σχολείο που πλάθουν χαρακτήρες 

κ.λ.π. 

Όμως τα πνευματικά αποθέματα και η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ολιστικής παιδείας 

μπορούν όχι μόνον να ανακόψουν την πτωτική πορεία, αλλά και να δημιουργήσουν τις προ-

ϋποθέσεις για μια νέα ανοδική προοπτική.  

Η σύγχρονη ελληνική κοινωνία συνεχίζει να εμπνέεται από την πολιτιστική, την θρη-

σκευτική και την ανθρωπιστική κληρονομιά της Αρχαίας Ελλάδας, στην οποία αναπτύχθηκαν 

οι παγκόσμιες αξίες των απαράβατων δικαιωμάτων της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της α-

νεξαρτησίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.  

 

                               Νικόλαος Ζαρκάδας 

                                                                    Υποστράτηγος ε.α.  

                                                              Θεσσαλονίκη 25 Ιανουαρίου 2018 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : Υποστρατήγου εα Δοξάκη Ιωαν.                                                                                                                                                             

Αθήνα 20.01.2018 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ- ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ 

(Σκέψεις- Απόψεις)  

 

* Στα περισσότερα οργανωμένα Κράτη του κόσμου υπάρχει κατά κανόνα μία διακριτή 

σχέση κράτους και θρησκείας. Στην Πατρίδα μας όμως από της ιδρύσεως του Ελληνικού 

Κράτους υπάρχει μία συνεχής “αναταραχή” στις σχέσεις Κράτους – Εκκλησίας, με κατά πε-

ριόδους εξάρσεις και υφέσεις που οφείλονται στην συνταγματική ασάφεια της διάκρισης των 

αρμοδιοτήτων, ευθυνών και εξουσιών, μεταξύ των δύο θεσμών.  

* Το Ελληνικό Κράτος, μία κατεξοχήν ομοιογενής πολιτιστικά και θρησκευτικά οντό-

τητα, σε ένα παγκοσμιοποιημένο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, παραμένει η κοιτίδα του Ελ-

ληνικού πνεύματος, έκφραση του Ελληνισμού και η αφετηρία εξάπλωσης του Χριστιανισμού. 

* Αρχαία Ελλάς – Βυζάντιο - Νεοελληνικό Κράτος, αδιάσπαστη ενότητα του Ελληνι-

σμού με συγκολλητική ύλη ένα “μείγμα” ελληνικής φιλοσοφίας, πολιτισμού, γλωσσικής έκ-

φρασης και Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης. 

* Από την δημιουργική συνάντηση Ελληνισμού – Χριστιανισμού, μέσα από αναπόφευ-

κτες αλληλεπιδράσεις, κρίσεις, αντιθέσεις και συγκρούσεις, (Αυτοκρατορία Μ. Αλεξάνδρου, 

Ιουδαϊκό Κράτος, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, Βυζαντινή Αυτοκρατορία) αναπτύχθηκε και εξα-

πλώθηκε η Χριστιανική διδασκαλία με όχημα την αθάνατη Ελληνική γλώσσα, σε ένα γόνιμο 

συνδυασμό ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ («το ομόγλωσσον, το ομόηθες, το ομό-

θρησκον,…») επιβεβαιώνοντας την ρήση του Ηρακλείτου. “Πάντα κατ΄ έριν γίνεσθαι, το α-

ντίξουν συμφέρον και εκ των διαφερόντων καλλίστην αρμονίαν”.  

* O ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ προσέφερε στον ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ την Ελληνική γλώσσα και φι-

λοσοφία, την παιδεία και τις κλασικές ηθικές αξίες, τις καλές τέχνες και τις οργανωτικές κοι-

νωνικές δομές. Παράλληλα ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ προσέδωσε στον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ την Ορθό-

δοξη Πίστη, μια αναθεώρηση της σχεσεως του ανθρώπου προς το Θείον, ένα νέο όραμα ορ-

γάνωσης των κοινωνικών σχέσεων, μιας μεταφυσικής προοπτικής του επέκεινα του ανθρώ-

πινου βίου. Τα στοιχεία αυτά προσδιορίζουν την σημερινή νεοελληνική ταυτότητα.  

* Σήμερα, στο σύγχρονο Κόσμο μας, στις μαρξιστικές, σοσιαλιστικές, καπιταλιστικές 

(δεν διαφέρουν και πολύ, όπως έχουν διαμορφωθεί) υλιστικές κοινωνίες, η ορθή σύνθεση και 

αρμονική συνεργασία ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ μπορεί να εμπνεύσει την διεθνή 

κοινότητα με ανθρώπινες λύσεις σε ουσιαστικά προβλήματα. 

  

                                                                       Με εκτίμηση  

                                                                    Δοξάκης Ιωάννης  

                                                                    Υποστράτηγος ε.α. 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Δ΄: Εισήγηση Υποστρατήγου εα Διαμαντοπούλου Άρη 

 

Ελληνισμός-Χριστιανισμός και ο Σύγχρονος Κόσμος 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι της «Κιβωτού» 

 

Πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο το θέμα το οποίον επιλέξατε και ορθή η απόφασή σας 

να θέσετε αυτό σε διάλογο, διότι ο κόσμος αλλάζει και οι άνθρωποι εξελίσσονται. 

Επομένως και οι θεσμοί πρέπει να προσαρμόζονται προκειμένου να διατηρούνται ζω-

ντανοί και σύγχρονοι, σύμφωνα με την Δαρβίνεια θεωρία. 

Όπως έγινε αντιληπτό, το σημείωμά μου αυτό άρχισε από το τμήμα του θέματος που 

ανάγεται στον «σύγχρονο κόσμο». 

Είναι γεγονός, ότι ο σύγχρονος κόσμος διακρίνεται από την αλματώδη επιστημονική 

του εξέλιξη, η οποία διευρύνει τις ανθρώπινες συνειδήσεις, ως επίσης και από την τεχνική 

του εξέλιξη, με αποτέλεσμα να έχει μετατρέψει όλες τις χώρες του πλανήτη μας σε μία «γει-

τονιά». 

Επομένως επιβάλλεται ο διάλογος μεταξύ των θρησκειών όλου του κόσμου και του 

Χριστιανικού, ακριβώς χάριν της συμβολής αυτού στην ειρήνη της ανθρωπότητας. 

Ιδιαίτερα κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή του Χριστιανισμού, ως κατ’ εξοχήν θρησκεία 

της αγάπης. 

Ασφαλώς οι διάλογοι αυτοί φρονώ, ότι ουδόλως αλλοιώνουν τις παραδοσιακές σχέσεις 

του Ελληνισμού και του Ορθόδοξου Χριστιανισμού, οι οποίες, μέσα από δοκιμασίες αγώνων, 

έχουν ζυμωθεί σε μία ενότητα. Αλλά βεβαίως με διακριτούς τους ρόλους μεταξύ Εκκλησίας 

και Πολιτείας. 

Ως γνωστόν, σε αυτούς τους οικουμενικούς διαλόγους, πρωταγωνιστεί ο Πατριάρχης 

μας, αν και αιχμάλωτος στους αλλόθρησκους Τούρκους, εχθρικά διακείμενους προς τον Ελ-

ληνισμό και την Ορθοδοξία. 

Είναι όμως λυπηρό ίσως και αδιανόητο όταν, συνεπεία αυτών των Οικουμενικών του 

πρωτοβουλιών, να υπάρχει μερίδα δογματικών του Ιερού Κλήρου, αλλά και πολιτών, οι ο-

ποίοι βάλλουν εναντίον του Ορθοδόξου Χριστιανού Πατριάρχη της Κωνσταντινουπόλεως, 

που παραμένει η τελευταία ικμάδα της Ελληνο-Ορθόδοξης παράδοσης και του οποίου η θέση 

απειλείται ευθέως από τους Τούρκους. Την δε θέση του επιβουλεύεται, για γεωπολιτικούς 

σκοπούς, η ομόδοξη Εκκλησία της Ρωσίας, η οποία δεν παύει να δημιουργεί προβλήματα στο 

Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως. 

Είναι γεγονός, ότι η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου έχει εισέλθει στην γεωπολι-

τική διελκυστίνδα των Μεγάλων Δυνάμεων Αμερικής και Ρωσίας, ενώ και οι δύο Μεγάλες 

Δυνάμεις από κοινού έπρεπε να ενισχύουν την παρουσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου της 

Κωνσταντινουπόλεως, ως κοιτίδα του Χριστιανισμού γενικά. 

Ας ευχηθούμε αυτή η διελκυστίνδα να αποβεί επ’ ωφελεία αυτού, αλλά και του Ελλη-

νικού Έθνους ειδικότερα. Διότι μέσω του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινουπό-

λεως, αλλά και των άλλων Ορθοδόξων Πατριαρχών, που εκπροσωπούνται από Έλληνες Πα-

τριάρχες, το Ελληνικό Έθνος έχει μία παγκόσμια παρουσία. 

Επομένως είναι απαράδεκτο το Οικουμενικό Πατριαρχείο να βάλλεται και από το γένος 

των Ελλήνων… 

Εάν δε ήθελα να επανέλθω στο τμήμα του θέματος που αναφέρεται στον σύγχρονο κό-

σμο και ασφαλώς στον εκσυγχρονισμό αυτού, αδυνατώ να καταλάβω και να δεχθώ την αθεΐα, 

η οποία δυστυχώς υπάρχει και διατηρείται σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Βέβαια, η έννοια ύπαρξης ή όχι Θεού ανήκει στον χώρο του «πιστεύω» και όχι της 

επιστήμης, αλλά η ανώτατη λειτουργία του ανθρώπου, που είναι ο νους και η λογική, μας 
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υποχρεώνει να δεχθούμε την ύπαρξη ενός ανωτάτου Όντος, ως Δημιουργού και Συντονιστού 

όλου του κόσμου. 

Υπάρχει και η άλλη διάσταση του θέματος, ότι ο άνθρωπος αισθάνεται την ανάγκη να 

πιστεύει και να λατρεύει αυτό το ανώτατο Όν, που ονομάζουμε Θεό! 

Η ανθρώπινη ψυχή είναι άδεια χωρίς τη λατρεία προς τον Θεό και το πιστεύω προς 

Αυτόν έχει υπαρξιακό περιεχόμενο για τον άνθρωπο. 

Άρα η πίστη προς τον Θεό, θα είναι πάντα σύγχρονη, όσο υπάρχει άνθρωπος. 

Ασφαλώς, με την διευκρίνιση γενικά, ότι οι διαφορές απόψεων των ανθρώπων δεν συ-

νεπάγεται και σε εχθρότητα μεταξύ τους, αλλά απεναντίας να υπάρχει, αν όχι αποδοχή, του-

λάχιστον κατανόηση του «ταυτού» προς το «θάτερον», προκειμένου να διατηρείται η ενότητα 

της κοινωνίας. 

Αυτός ο δυϊσμός του «ταυτού» και του «θάτερου» χαρακτηρίζει οντολογικά όλη τη 

φύση, επομένως και την ψυχή του ανθρώπου. 

Επομένως η αυτογνωσία μας, αλλά και η γνώση του άλλου τουλάχιστον καλλιεργεί την 

ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων! 

Εξ άλλου «Κιβωτός Ολιστικής Παιδείας» και ο τίτλο9ς του Συνδέσμου μας…! 

 

Αυτά τα λίγα ήθελα να καταθέσω, έστω και ηλεκτρονικά στον διάλογό σας αγαπητοί 

Συνάδελφοι της «Κιβωτού». 

Σας εύχομαι καλή επιτυχία. 

 

Άρης Διαμαντόπουλος 

Υποστράτηγος ε.α. – Ψυχολόγος - Δρ. Φιλοσοφίας 

Πειραιάς, 18η Ιανουαρίου, 2018 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ 

Ιωάννου Δ. Κακουδάκη 

Αντιστράτηγου ε. α. 

Επίτιμου Α΄ Υπαρχηγού ΓΕΣ και  

Διευθυντή της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού του ΓΕΣ και  

Προέδρου της Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας του ΓΕΕΘΑ 

 

Για το θέμα αυτό υπάγουν τρεις συναφείς λέξεις: Ελλάδα, Έλληνας και Ελληνισμός. Η 

καθεμιά αποτελεί ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο, που εκφεύγει των ορίων της ανάπτυξης στην 

παρούσα εργασία μου και θα περιοριστώ μόνο στην περιληπτική ανάπτυξη του Ελληνισμού. 

Ωστόσο, εισαγωγικά, θα κάνω μια σύντομη τοποθέτηση και στις δύο άλλες λέξεις για την 

πληρότητα του θέματος. 

 

 Ελλάδα. Είναι ο γεωγραφικός χώρος, όπως έχει χαρτογραφηθεί και οριοθετηθεί δια-

χρονικά από διεθνείς συνθήκες με χερσαία, θαλάσσια και εναέρια όρια, όπου ζουν οι Έλληνες 

και μεγαλούργησαν. Η λέξη Ελλάς απαντά για πρώτη φορά στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια 

του Ομήρου, δηλώνοντας περιοχή. «οι τ’είχον Φθίην, ήδ’ Ελλάδα καλλιγύναικα», δηλ. και 

είχαν Φθία και Ελλάδα με όμορφες γυναίκες, Ιλ. Β. στ.683. Επίσης, «φεύγον έπειτ’ απάνευθε 

δι’ Ελλάδος ευρυχόριο», δηλ. κατόπιν έφυγα μακριά στην ευρύχωρη Ελλάδα, Ιλ. Ι. στ.478. 

Και «η μιν ατιμάζουσιν αν’ Ελλάδα τε Φθίην τε», δηλ. ή αν τον περιφρονούν στην Ελλάδα 

και στη Φθία, Οδ. λ. στ.496. 

Η διασφάλιση του ζωτικού χώρου της Ελλάδας και η εδαφική ακεραιότητά του αποτε-

λεί το ύψιστο καθήκον των Ελλήνων διαχρονικά. Και σήμερα, οι προκλήσεις υπάρχουν και 

ελλοχεύει ο κίνδυνος και πρέπει να επαγρυπνούμε. Έχουμε εθνικό χρέος. 

«Όποιος γεννήθηκε στην Ελλάδα έχει το χρέος να συνεχίσει τον αιώνιο ελληνικό 

θρύλο». (Καζαντζάκης, Αναφορά στον Γκρέκο σελ. 205). 

 

Έλληνας. Είναι ο κάτοικος της Ελλάδας. Η λέξη Έλληνες απαντά μια φορά στα Ομη-

ρικά Έπη στη Ισιάδα «Μυρμιιδόνες δε καλεύντο και Έλληνες και Αχαιοί» (Ιλ. Β. στ.684) και 

στα άλλα κείμενα την υποκαθιστούν οι λέξεις Δαναοί, Αργείοι, Αχαιοί. Για το όνομα υπάρ-

χουν και άλλες εκδοχές προέλευσης. 

Μετά τις κατακτήσεις του Μ. Αλεξάνδρου και τη διάδοση του ελληνικού πνεύματος 

Έλληνες, Ελληνίζοντες και Ελληνιστές ονομάστηκαν όσοι μιλούσαν την ελληνική γλώσσα 

και μετείχαν στην ελληνική παιδεία. 

 

Ελληνισμός. Ετυμολογικά παράγεται από το ρήμα ελληνίζω - ελληνίζομαι (αμετάβατο), 

που σημαίνει μιμούμαι τους Έλληνες στη γλώσσα, στα ήθη, στα έθιμα, στη συμπεριφορά, 

στον τρόπο ζωής κλπ., φέρομαι ως Έλληνας. Μπορεί να είμαι Έλληνας και μπορεί να μην 

είμαι! 

Ελληνισμός είναι ένα ενιαίο κα διαχρονικό πολιτισμικό φιλοσοφικό ρεύμα, που δη-

μιούργησαν οι Έλληνες, που κατοικούν εντός και εκτός Ελλάδας και καλλιεργούν το ελλη-

νικό πνεύμα και την ελληνική διανόηση. Συμπεριλαμβάνει όσους αγαπούν και παράγουν ελ-

ληνισμό και εκτός Ελλάδας, χωρίς να είναι Έλληνες. Ο ελληνισμός υπερβαίνει τα όρια της 

Ελλάδας, είναι ευρύτερη έννοια χωρίς να έχει εθνολογικό ή συνοριακό χαρακτήρα. Είναι σύ-

στημα αξιών, αρχών, κατακτήσεων και επιτευγμάτων, είναι πνεύμα με παγκοσμιότητα και 

οικουμενική εμβέλεια. 

Η καρδιά του ελληνισμού είναι και παραμένει η Ελλάδα, που πάντα βρίσκεται στο επί-

κεντρο των κοσμογονικών αλλαγών και ιδιαίτερα στον ευρωπαϊκό χώρο (ΝΑΤΟ, ΕΕ). 
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Γείτονες παραχαράκτες-σφετεριστές της ιστορίας με αλυτρωτικές τάσεις υπήρξαν ανέ-

καθεν (Σκοπιανοί κλπ.). 

Πού οφείλεται η διατήρηση του Ελληνισμού; 

•  Στη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Η γεωπολιτική είναι και «η γεωγραφία της ι-

σχύος». Αναλύεται με το μαθηματικό τύπο: Γεωπολιτική=Γεωστρατηγική+ Γεωοικονομία. 

• Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Έλληνα διαχρονικά: 

• Φιλοπατρία (Αγώνες-Ήρωες-Ευεργέτες). 

• Ανδρεία, Ευψυχία, Ηρωισμός, Φιλότιμο, Αυτοθυσία, Θάρρος, Τόλμη. 

• Ελευθερία 

• Στα ελληνικά ανά τους αιώνες μεγαλουργήματα (Παρθενώνας, Αγία Σοφία, Κνωσός, 

Μυκήνες, Δελφοί, Δωδώνη, Δήλος, Έφεσος, Πέργαμος κ.π.ά.). 

• Στον πνευματικό πολιτισμό, στις τέχνες και τα γράμματα όπως αναλύονται παρακάτω. 

 Αγώνες του Ελληνικού Έθνους 

• Μηδικοί Πόλεμοι.(499-449 π.Χ.). 

• Ελληνιστικοί Χρόνοι(323 π.Χ.-146 π.Χ.) 

• Ρωμαϊκοί χρόνοι(146π.Χ-395μ.Χ.). 

• Βυζαντινή περίοδος(395μ.Χ.-1453 μ.Χ.). 

• Τουρκοκρατία (1453-1821.)  

• Κρητικές Επαναστάσεις 1666-1669. 

• Επανάσταση 1821-1830. 

• Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897. 

• Μακεδονικός Αγώνας 1904-1908. 

• Απελευθερωτικοί Πόλεμοι(5/10/ 1912- 28/7/1913). 

• Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1914. 

• Α΄ΠΠ (15 /71914- 11/11/1918). 

• Εκστρατεία στη Μεσημβρινή Ρωσία(Ιαν.-Ιούλιος 1919) 

• Εκστρατεία στη Μικρά Ασία (2 Μαϊ.1919 - 6 Σεπ.1922). 

• Β΄ΠΠ(1/9/1939-2/9/1945). 

• Εθνική Αντίσταση 1941-1944. 

• Εμφύλιος Πόλεμος 1946-1949. 

• Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στην Κορέα (1950 - 1953).  

• Δικτατορία (1967-1974). 

 

• Παραμένει στη ζωή της Ελλάδας το τρίπτυχο: Πατρίδα-Θρησκεία-Οικογένεια. 

• Εθνική συνείδηση, Ήθη, Έθιμα, Παραδόσεις, Θεσμοί. 

• Αθλητικό ιδεώδες (Ολυμπισμός- Ολυμπιακοί Αγώνες- Παγκόσμιο γεγονός). 

 

 Πνευματικός Πολιτισμός  

(Φιλοσοφία, παιδεία, ιστορία, γλώσσα, γράμματα, επιστήμες, τέχνες). 

Φιλοσοφία. 

Ο ελληνικός φιλοσοφικός στοχασμός υπήρξε μήτρα και παιδαγωγός του νεότερου ευ-

ρωπαϊκού πολιτισμού. 

 Φιλοσοφία: Αριστοτέλης, Σωκράτης, Πλάτωνας, Ηράκλειτος («πόλεμος πατήρ πά-

ντων»), Πλούταρχος, Ζήνων ο Ελεάτης και πολλοί άλλοι φιλόσοφοι. Συνολικά υπερβαίνουν 

τους 300! 

Ποίηση: Όμηρος, Ησίοδος, Περίανδρος κ.ά. 

Ιστορία: Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφών, Πολύβιος, Διοδωρος ο Σικελιώτης, Αρρια-

νός, Παυσανίας. 
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Θέατρο: Αισχύλος, Σοφοκλής, Ευριπίδης, Αριστοφάνης(Έκαναν το θέατρο παγκόσμιο 

σχολείο και ψυχαγωγία της ζωής!). 

Ρητορική: Δημοσθένης, Αισχίνης, Λυσίας, Αγάθων.  

Ανθρωπολατρεία, ανθρωποκεντρισμός 

Δημοκρατία.«Και όνομα μεν δια το μη εις ολίγους αλλ΄ εις πλείονας οικείν δημοκρατία 

κέκληται», δηλ. Το πολίτευμά μας λέγεται δημοκρατία, γιατί την εξουσία δεν την ασκούν 

λίγοι πολίτες, αλλά όλος ο λαός. Θουκ. Περ. Επιτάφιος Κεφ.37). 

Δικαιοσύνη (σύνδρομο των θεών) 

Νομοθεσία. 

Παιδεία (αυτογνωσία αυτοπραγμάτωση, αυτοπειθαρχία, αυτοσυγκράτηση, αρετή, ολι-

στική παιδεία). 

Συγκρότηση εθνικής συνείδησης «Μέτρον άριστον» (Αριστοτέλης). 

Κοσμοπολιτισμός. Η παραδοχή όλης της Γης ως κοινής πατρίδας.(Αντιφών-Στωικοί-

Κυνικοί φιλόσοφοι με δόγμα, «όπου γη και πατρίς», και αργότερα ο ουμανισμός, ο διαφωτι-

σμός και ο διεθνισμός. 

Μέγας Αλέξανδρος(356π.Χ.-323π.Χ.). Το εκπολιτιστικό έργο του υπήρξε μοναδική 

προσφορά ενός λαού, του ελληνικού λαού, στην πολιτιστική ανάπτυξη του κόσμου. 

Ελληνιστικοί χρόνοι(323π.Χ.-31π.Χ.) 

 Διεθνείς Οργανισμοί (ΟΑ, ΚΤΕ,ΟΗΕ.ΕΟΚ, ΕΕ,…). 

Διαπολιτισμική εκπαίδευση (ιστορία, γλώσσα, θρησκεία, πολιτισμός, επανεκτίμηση α-

ξιών). 

Μαθηματικά 

Ο Θαλής ο Μιλήσιος, ο θεμελιωτής της Γεωμετρίας. 

Ο Θεαίτητος, ο ιδρυτής της Στερεομετρίας. 

Ο Πυθαγόρας, «Πυθαγόρας των αρχών τα στοιχεία αριθμούς καλεί» ανακάλυψε τους 

ασύμμετρους αριθμούς, το Πυθαγόρειο θεώρημα κλπ.  

Ο Εύδοξος υπολόγισε τον όγκο του κώνου και της πυραμίδας. 

Ο Αρχύτας (430-360 π.Χ.) υπήρξε ο ιδρυτής της μηχανικής. 

Ο Ευκλείδης με την Ευκλείδειο Γεωμετρία και τα «Στοιχεία», είναι το πρότυπο κάθε 

επιστήμης.  

Ο Δημόκριτος (διάσπαση του ατόμου). 

Άλλοι: Αρχιμήδης, Απολλώνιος κλπ. 

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων (ο αρχαιότερος Η/Υ). 

Αστρονομία 

 Ο Αναξίμανδρος(611-546 π.Χ.) πρώτος υποστήριξε για την κίνηση της Γης γύρω από 

το κέντρο του κόσμου. 

Ο Αρίσταρχος ο Σάμιος(310-230 π.Χ.),πρώτος επιχείρησε να μετρήσει την απόσταση 

του Ήλιου και της Σελήνης από τη Γη. 

Ο Ίππαρχος, ο μεγαλύτερος αστρονόμος της αρχαιότητας, συνέταξε τον πρώτο ακριβή 

κατάλογο των αστέρων. 

Ο Πτολεμαίος 

Ιατρική 

Ο Ιπποκράτης υπήρξε ο κορυφαίος της ιατρικής επιστήμης τον 5ο αι. π.Χ. 

Ο Ηρόφιλος με την ανατομία των νεύρων του εγκεφάλου, και του οφθαλμού. 

Ο Ερασίστρατος 4ος αι. π.Χ. ανακάλυψε πρώτος την βαλβίδα της καρδιάς. 

Ο Γαληνός (128-200 μ.Χ.) έγινε ο πατέρας της φυσιολογίας, της υγιεινής και είναι ο 

ιδρυτής της φαρμακολογίας και της φαρμακευτικής. 

 Τέχνη  

Αλλά και σ’ όλους τους άλλους τομείς του επιστητού της ανθρώπινης δραστηριότητας 

είχαν ανάλογες επιδόσεις, 
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 Αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, με χαρακτηριστικά το μέτρο, την αρμονία, την 

τελειότητα, τη μαθηματική ακρίβεια, την υπερβατικότητα, το γαλήνιο πνεύμα και την ολύ-

μπια μεγαλοσύνη, όπου οι Έλληνες με τα έργα τους σφράγισαν το αθάνατο ελληνικό κάλλος. 

Η μινωική και μυκηναϊκή τέχνη. (Κνωσσός- Μυκήνες). Η Αρχαία Ολυμπία (Ολυμπισμός- 

ΟΑ). Εξάσκηση σώματος και ψυχής. («Νους υγιής εν σώματι υγιεί».) 

Το κτηριακό συγκρότημα της Ακρόπολης.(Φειδίας, Ικτίνος, Καλλικράτης κλπ.)  

 Ο Ερμής του Πραξιτέλη. 

Η Αφροδίτη της Μήλου. 

Πολλά άλλα αγάλματα, θέατρα, μουσεία και έργα τέχνης παγκόσμιας ακτινοβολίας και 

αναγνώρισης που κοσμούν τα Μουσεία μας και άλλα Μουσεία σε άλλες χώρες (Αγγλία, Γαλ-

λία, Γερμανία,Τουρκία, κ.ά.) 

 

Το φως του κλασσικού πολιτισμού παραμένει ανέσπερο και εξακολουθεί να ακτινοβο-

λεί από την Ελλάδα σ’ όλες τις χώρες της Γης και πνευματικά τις καθοδηγεί. Αυτό δεν είναι 

στείρα προγονολατρεία, αλλά μια πραγματικότητα. Δεν υπάρχει φιλοσοφία, επιστήμη ή τέχνη 

που να μην έχει τις ρίζες της στην Ελλάδα! 

Δεν είναι καθόλου υπερβολή, αν πούμε ότι ο ελληνισμός είναι η μόνη ελπίδα για την 

ανθρωπότητα, γιατί ως φιλοσοφικό πνεύμα έχει στόχο τη θέση του ανθρώπου ως ιδέα στον 

πολιτισμό και κανένα εθνολογικό ή συνοριακό χαρακτήρα! 

 

«Έλληνες είμαστε όλοι! Οι νόμοι μας, η φιλολογία μας, η επιστήμη μας, οι τέχνες μας 

έχουν τις ρίζες τους στην Ελλάδα». 

     (Σέλλεϊ 1792-1822, Άγγλος ποιητής).  

 

«Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά για τον άνθρωπο, είναι και η Ελλάδα για την οικουμένη». 

(Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε 1749-1932, Γερμανός ποιητής και πεζογράφος…). 

 

«Ό,τι μοντέρνο υπάρχει στη ζωή μας το οφείλουμε στους αρχαίους Έλληνες». (Όσκαρ 

Γουάλντ 1854-1900,Ιρλανδός συγγραφέας). 

 

«Ο κόσμος είναι η Ελλάδα που διαστέλλεται. Η Ελλάδα είναι ο κόσμος που συστέλλε-

ται» (Βίκτωρ Ουγκώ,1802-1885,Γάλλος συγγραφέας). 

      

    Και, 

«Οι Έλληνες για να πάνε μπροστά, πρέπει να κοιτάζουν πίσω». 

  (Δημήτριος Καμπούρογλου,1852-1942,Έλληνας λογοτέχνης). 

 

« Ετούτος ο λαός δε γονατίζει παρά μονάχα στους νεκρούς του» 

  (Γιάννης Ρίτσος, 1909-1990, Έλληνας ποιητής). 

 

Σήμερα, ο Ελληνισμός προβάλλεται όχι μόνο ως έκφραση οντότητας των απανταχού 

Ελλήνων, αλλά και ως αποτύπωση του λαμπρού εκείνου πολιτισμού πάνω στον οποίο θεμε-

λιώθηκαν όλες σχεδόν οι ανθρώπινες αξίες και το ανέσπερο φως του καταυγάζει την οικου-

μένη! 

Ιωάννης Δ. Κακουδάκης 

Αντιστράτηγος ε. α. 

Επίτιμος Α΄ Υπαρχηγός ΓΕΣ και 

Διευθυντής της Διεύθυνσης Ιστορίας Στρατού του ΓΕΣ και 

Πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Στρατιωτικής Ιστορίας του ΓΕΕΘΑ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 

Παρέμβαση (Καρακώστα Αθαν.- Αντγου ε.α.) 

σε εσπερίδα δημιουργικού διαλόγου της ΚΙΒΩΤΟΥ (30 Ιαν. 2018), 

με θέμα «ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ και ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ)»  

Αξιότιμα και αγαπητά μέλη και φίλοι της ΚΙΒΩΤΟΥ,  

επικαλούμενος τη μεγάθυμη ανοχή σας, θα παρακαλούσα να δεχθείτε την τοποθέτησή 

μου στο σημερινό θέμα με επιείκεια και κατανόηση, ακριβώς επειδή αυτή βασίζεται όχι τόσο 

σε πληρότητα γνώσεων που δεν έχω, όσο στην προσωπική, εμπεδωμένη πλέον, λόγω και της 

ηλικίας, εμπειρία ζωής που αξιώθηκα "πάντων ένεκεν", μέχρι τώρα. 

 Δεν θα με παρεξηγήσετε αν αρχίζοντας την τοποθέτησή μου, αναφερθώ στη βασική 

πεποίθησή μου - το πιστεύω μου δηλαδή - πως το αδιαμφισβήτητο γεγονός “του θανάτου” 

προσδιορίζει και “τη ζωή”, όχι όμως ως δικαίωμα αλλά “ως δώρημα”, με ότι αυτές οι έννοιες 

σημαίνουν και οριοθετούν. 

 Από αυτή τη θέση λοιπόν και μετά, και πάντα κατά τη δική μου άποψη, αυτό που 

παρουσίαζε και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και επιδίωξη του ανθρώπου ήταν και 

είναι "το πώς θα περάσει αυτός στη ζωή του, ίσως και μετά". Έτσι, η αόριστη και ακατάληπτη 

έκτη αίσθηση της ενόρασης και πίστης και για τα πέραν αυτών που βλέπουμε, ή πιο απλά, "το 

θρησκευτικό συναίσθημα", φαίνεται να ήταν συνομήλικο με τον άνθρωπο, ο οποίος και με το 

αυτοσυντηρητικό του ένστικτο επινοούσε και εφάρμοζε κάθε φορά κάποιους κανόνες πνευ-

ματικής και υλικής ευζωίας, μαζί όμως και ρήτρας για την μετά θάνατον υπόστασή του.  

 Η παραπάνω, φιλοσοφική προσέγγιση, πιστεύω πως αντικατοπτρίζει και τη “ζεύξη” 

των ογκόλιθων της παγκόσμιας πολιτισμικής και πνευματικής ιστορίας, του ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 

δηλαδή και του ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ. 

 Η πεμπτουσία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος - με όχημα και την ελληνική γλώσσα 

- πού αόριστα στην αρχή και αναφερόμενο στον “Άγνωστο Θεό”, προσέγγιζε και ερμήνευε 

τα μυστήρια της ζωής και του θανάτου και όχι μόνο, καθορίζοντας μάλιστα και όρια για το 

καλό και το κακό, προς το τέλος αλλά και την μετά Χριστόν περίοδο, βοήθησε καθοριστικά 

τόσο με τις μεταφράσεις στα ελληνικά, της ΠΑΛΑΙΑΣ και της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ αλλά 

και το κυριότερο, στην προετοιμασία του ανθρώπινου γένους να δεχθεί την έλευση του “ΣΩ-

ΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ”.  

 Έτσι, οι αυτόπτες μάρτυρες της επίγειας ζωής Του αλλά και οι αυτήκοοι μάρτυρες 

των μαθητών του ΚΥΡΙΟΥ με σθένος και αυταπάρνηση διέδωσαν τη διδασκαλία Του, ακο-

λουθούμενοι διαχρονικά από πλήθος φωτισμένων απλών και μορφωμένων ανθρώπων. Οι ε-

ξέχουσες π.χ. μορφές των “Τριών Ιεραρχών” που ιστορικά αναφέρονται και ως οι δημιουργοί 

του “Χρυσού Αιώνα της Εκκλησίας μας,” αγωνίσθηκαν ιεραποστολικά και με τη διδασκαλία 

τους κατάφεραν να γεφυρώσουν “τη γνώση με την αρετή”, μετουσιώνοντας έτσι την πραγμα-

τική αλήθεια της ΑΓΑΠΗΣ σε θρησκεία, τον ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ.  

 Η αντιστοίχιση τώρα ή η σύγκρισή του και με άλλους πολιτισμούς και θρησκείες, 

μπορεί να μας αποκαλύψει κοινά σημεία αλλά και πολλές διαφορές. Αυτό όμως που κατά την 

άποψή μου διαφοροποιεί τον ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ από τις “άλλες δοξασίες” είναι το γεγονός ότι 

πέρα από την βαθιά πνευματικότητα του κηρύγματός του για αδελφοσύνη, αλληλεγγύη, ισό-

τητα και δικαιοσύνη, οι πυλώνες στους οποίους στηρίζεται και εξ αυτού υπερισχύει ο ΧΡΙ-

ΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ είναι η διακήρυξη της απόλυτης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ του ανθρώπου να τον ενστερ-

νισθεί, η ΑΓΑΠΗ που πρέπει αυτός να αποπνέει προς όλους, αλλά και ο ΧΡΥΣΟΣ ΥΠΕΡ-

ΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ που περικλείεται σε χωρίο της Αγίας Γραφής: "..και καθώς θέλετε ίνα 

ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως".  

 Το τελευταίο, μεταξύ πολλών άλλων, αποτελεί και μία ακόμη απόδειξη της ζεύξης 

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ και ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ αφού και οι αρχαίοι έλεγαν το περίφημο: "ό συ μι-

σείς ετέρω μη ποιήσεις", διαφοροποιούμενο μόνο ως προς την βάση αναφοράς που ήταν το 

"μίσος" αντί της ΑΓΑΠΗΣ! 
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 Αυτό που επίσης πρέπει να αποτυπωθεί στην τοποθέτησή μου, αποκλειστικά για τον 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ, είναι η πολυμέρεια και αντιπαλότητα που διαχρονικά εμφανίσθηκαν και 

που κατέληξαν στο “ΣΧΙΣΜΑ του 1054”, το διαχωρισμό δηλαδή σε Ανατολική Ορθόδοξη 

Εκκλησία και Δυτική Καθολική Εκκλησία, με βασικές διαφοροποιήσεις κυρίως στις παραδό-

σεις αλλά και σε επίπεδο δογματικό, λειτουργικό και διοικητικό, ενώ υπήρξαν στη συνέχεια 

και άλλες παραλλαγές όπως π.χ. ο Προτεσταντισμός με τις επιμέρους και σ’ αυτόν διασπάσεις 

(Αγγλικανισμός, Αναβαπτισμός, κ.λπ., …). 

 Από το πλήθος τώρα των γεγονότων και πληροφοριών που αναφέρονται για τον ΧΡΙ-

ΣΤΙΑΝΙΣΜΟ στα ιστορικά κείμενα αιώνων, ιδιαίτερη μνεία πρέπει κατά την άποψή μου να 

γίνει και για τη συνεχιζόμενη αντιπαλότητα των δύο Εκκλησιών μετά την Σταυροφορία του 

1202-1204 μ.Χ., που είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση και ισχυροποίηση του ΙΣΛΑΜ και 

δυστυχώς, την πτώση του ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ. 

 Έτσι, αν η μικρή σημερινή ΕΛΛΑΔΑ συνεχίζει “απερίσκεπτα και αυτοκτονικά” το 

ολέθριο “αμάρτημα” της διχόνοιας και του διχασμού, με ότι αυτό συνεπάγεται και το οποίο 

ζούμε έντονα και στις ημέρες μας, στο χώρο του ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ οι δύο Εκκλησίες του 

δεν πρέπει και αυτές να αισθάνονται υπερήφανες για την υποκριτικά καλυπτόμενη αντιπαλό-

τητά τους και κυρίως για τα επίχειρά της που πλήρωσαν και ακόμη πληρώνουν μόνο οι λαοί 

της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στους οποίους ανήκουμε κι’ εμείς. 

 Αυτά τα ολίγα και γενικά, ως συμπτυγμένη αποτύπωση του πνευματικού αισθητηρίου 

μου, σχετικά με τα συνθετικά του τίτλου του θέματός μας, τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ δηλαδή και τον 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ.  

 Στην προσπάθειά μου τώρα, να συνδέσω τα παραπάνω και με το τρίτο συνθετικό, τον 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ, προβληματίσθηκα το πώς θάπρεπε να διατυπώσω την πεποίθηση μου 

για το γεγονός ότι, ενώ η ανθρωπότητα ζει μία αλματώδη υλικο-τεχνική ανάπτυξη, εντούτοις, 

δεν φαίνεται τα αγαθά της να φθάνουν σε μεγαλύτερα κατά το δυνατόν στρώματα της παγκό-

σμιας κοινωνίας. Απεναντίας! Όταν π.χ. διαβάζουμε και πολύ πρόσφατα μάλιστα, πως το 80% 

του παγκόσμιου πλούτου το διαχειρίζεται το 1% του πληθυσμού της Γης, μοιρολατρικά μο-

νολογούμε και λέμε μόνο ένα “ΓΙΑΤΙ;” και αλλάζουμε πλευρό!  

 Γράφοντας τα παραπάνω, θυμήθηκα την περίοδο που έπρεπε να συντάξουμε την Ι-

ΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της ΚΙΒΩΤΟΥ μας είχε απασχολήσει ιδιαίτερα η εξέλιξη του 

“ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΚΟΣΜΟΥ” και 

συμφωνήσαμε τότε στο σόφισμα ότι “....δεν αντιλαμβανόμαστε .…. ότι δεν αντιλαμβα-

νόμαστε ορθά την πραγματικότητα”, αναλύοντας πως: “Έννοιες που εναρμονίζουν τις σχέσεις 

και συνιστούν τους πυλώνες του κοινωνικού μας βίου όπως η Οικογένεια, η Πατρίδα, η Θρη-

σκεία αλλά και η Δημοκρατία ως Ελευθερία-Υποχρεώσεις και Δικαιώματα”, όλα αυτά, δυ-

στυχώς, θεωρούνται ως ασύμβατες (έννοιες)”. Έτσι, καταλήξαμε πως η απάντηση και η λύση 

βρίσκεται μόνο στην ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ. 

 Η ταπεινότητά μου λοιπόν θα αποτολμούσε ως κατάληξη της τοποθέτησης στο θέμα 

μας, να μην χαρίσει την άποψη που αποδίδεται στο Δαρβίνο - αν πράγματι την εξέφρασε, 

ίσως για εξιλέωση - ότι δηλαδή “η θρησκεία αποτελεί στρατηγική επιλογή για την επιβίωση 

του ανθρώπινου γένους”˙ και τούτο, γιατί ο δικός μας “ΕΛΛΗΝΟ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙ-

ΤΙΣΜΟΣ” στις τρείς τουλάχιστον χιλιετίες που πέρασαν, στύβοντας κυριολεκτικά τις παρα-

πάνω έννοιες-πυλώνες του κοινωνικού βίου, προσέφερε πολύ πιο νωρίς στην ανθρωπότητα, 

ως απόσταγμα, τη “ΧΡΥΣΗ ΤΟΜΗ” η οποία πλήρως και ΟΛΙΣΤΙΚΑ αντιμετωπίζει “το 

ΔΕΟΝ ΓΕΝΕΣΘΑΙ στην πίστη, τη γνώση και την πράξη”!  

                                                                        ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ  

                                                                                    Αντιστράτηγος εα 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ζ΄: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ  

“ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ” 

 

 Οποιαδήποτε προσέγγιση του ανωτέρω θέματος χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. 

 Οι αρχές της επιστήμης καλούν τον ερευνητή (διότι αυτή την ιδιότητα οφείλουμε να 

περιβληθούμε πριν την τοποθέτηση μας με τεκμηριωμένο λόγο) σε απομάκρυνση από προ-

σωποπαγείς θέσεις και ιδεοληψίες. 

 Εξοικείωση και γνώση του θέματος είναι ουσιαστικά στοιχεία που απαιτούνται στην 

Ολιστική ματιά που υιοθετούμε στην "Κιβωτό". 

 Είναι αδύνατη, φερ' ειπείν, η κατανόηση της Ελληνικής (Ορθόδοξης) εκδοχής του Χρι-

στιανισμού με την άγνοια του ρόλου της "Φιλοκαλίας" ως σειράς κειμένων {"Νηπτικά") που 

υπογραμμίζουν την επικράτηση του Ησυχαστικού Λόγου στην Ανατολή, ή το ειδικό βάρος 

της παρουσίας του (Αγίου) Γρηγορίου Παλαμά. 

 Ομοίως, με γνώση γίνεται κατανοητή η σημασία της φιλοσοφίας και της θρησκευτικής 

αντίληψης του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου που προετοίμασε έναν ολόκληρο πλανήτη για 

την έλευση του Χριστιανισμού αλλά και αυτού του ίδιου του Θεανθρώπου. 

 Το "Θείο Φως "του Πλάτωνος, η "΄Αμπελος" του Διόνυσου, ο "Είς Θεός", η Τριαδικό-

τητα, ακόμα και η χρήση ναυτικών όρων (Πηδάλιον) σε βιβλία, μετεβλήθησαν στο "credo" 

της νέας πίστης. 

Η αρχή της επικοινωνίας των δύο πλευρών δεν διακρινόταν από αβρότητα και καλο-

προαίρετη διάθεση. 

 Ένας κόσμος (Ελληνισμός)με μοιραία τραύματα στις πολλές κρατικές υποστάσεις που 

τον συνέθεταν και επακόλουθη υποδούλωση, διατηρούσε το "υπερόπλο" της ανώτερης πνευ-

ματικότητας για να νικήσει με άλλους τρόπους τους κατακτητές. Έτσι, γοήτευσε (μετά τις 

ήττες του, τόσο τους Ρωμαίους, όσο και τον Χριστιανισμό. 

Παιδεία Ελληνική στο νέο κέντρο του κόσμου, τη Ρώμη,lingua franca (κυρίαρχη 

γλώσσα διεθνούς επικοινωνίας) αυτή του Ομήρου και του άξιου Πλούταρχου. 

 Πρώτη επιλογή του Χριστιανισμού για την διεθνή διατύπωση των ιερών του κειμένων 

επίσης η Ελληνική. Χωρίς να σταματήσει εκεί, μετατρέπεται σε κιβωτό διάσωσης και των 

δικών της πνευματικών/φιλοσοφικών κειμένων για τις -μετέπειτα γενεές- με τα εκκλησια-

στικά scriptoria να αντιγράφουν ημικατεστραμένους παπύρους νυχθημερόν. 

 Πέραν τούτων, «το ράσο» μεταβλήθηκε σε Εθνικό υπερασπιστή/πολεμιστή και στα 

πεδία μαχών, προσφέροντας τον δικό του βαρύτατο φόρο αίματος. 

 Στην εποχή μας, όπου επικρατεί ένας άκρατος "ρελατιβισμός", σύμφωνα με έναν 

πρώην Πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας,(~) ο Χριστιανισμός συνεχίζει την ολιστική απο-

στολή του, κληρονομιά αιώνων πλέον. Εκείνος ήταν που πρώτος, χίλια χρόνια πρίν, μέσα σε 

βαθύ πολιτιστικό σκότος, ίδρυσε σε Δύση (μέσω του πνεύματος του Σχολαστικισμού και την 

ενεργοποίηση του Αριστοτελισμού)και Ανατολή(από Ορθόδοξους, ομοίως λάτρεις του Στα-

γειρίτη) τα πρώτα Πανεπιστήμια. 

 Εκείνος είναι που στο παρόν είναι η "πυξίδα" προσανατολισμού και εντολοδόχος του 

αιώνιου καταπιστεύματος τόσο αγάπης, όσο και εγκράτειας κυματοθραύστης του αχαλίνωτου 

υλισμού-καταναλωτισμού, που καταδυναστεύει την σύγχρονη σκέψη. 

  

Γρηγόρης Βελουδάκης 30/01/2018 

  

 Αναφορές πηγών 

 1.Φιλοκαλία,Εκδόσεις Αστήρ 

 2.¨Εργα Πλάτωνος,σειρά Ζήτρος 

 3.Σαρκοζί Μάίος 1968 εκδόσεις "Τα Νέα" 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Η΄: Ντίνου Κωνσταντινίδη 

  

Σύγχρονος Κόσμος 

Σκοπός, αξιωματικά, της δόμησης του σύγχρονου κόσμου (θα πρέπει να) είναι η επι-

κράτηση της αλήθειας και, δια μέσου αυτής, της ειρήνης και ευημερίας σε όλα τα μήκη και 

πλάτη της υφηλίου. Ο σύγχρονος κόσμος αποτελείται στην πράξη από ανθρώπους, οι οποίοι, 

με βασικά εργαλεία την γνώση και την τεχνολογία, κινούν όλες τις διαδικασίες δόμησης του 

περιβάλλοντος των μελλοντικών γενεών. Στον ανθρώπινο παράγοντα βασική θέση κατέχει 

σήμερα ο εγωκεντρισμός, αποκυήματα του οποίου είναι ο πόλεμος συμφερόντων, ατομικών 

και συλλογικών, καθώς και οι πολεμικές συγκρούσεις.  

Ο Ελληνισμός 

Η αρχαία Ελλάδα υπήρξε η μητέρα των Ιδεών και των Επιστημών. Ο Ελληνισμός, ως 

πολιτισμός, έδωσε στον κόσμο το φως του πνεύματος, τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας 

και όλες σχεδόν τις επιστήμες (φιλοσοφία, ιατρική, μαθηματικά, μουσική, ρητορική, αρχιτε-

κτονική, φυσική, χημεία, αστρονομία κλπ), δόμησε την πολιτική και την στρατηγική, εφεύρε 

το θέατρο, και γενικά δίδαξε τον ανθρώπινο τρόπο ζωής. 

Βασικό συμπέρασμα της ιστορίας είναι ότι ο Ελληνισμός μεσουρανούσε όταν εξισορ-

ροπούσε το θείο με τη λογική. Η εξισορρόπηση αυτή βρίσκεται στο απόγειό της όταν συν-

δυάζονται η αριστοτελική λογική με την πλατωνική φιλοσοφία. 

Ο Χριστιανισμός 

Ο Χριστιανισμός εμφανίστηκε χρονικά στο παγκόσμιο προσκήνιο όταν το μείζον του 

τότε πολιτισμένου κόσμου είχε δεχθεί μιας μορφής ελληνική πολιτιστική επιρροή. Ο Θεός ως 

αρχή της υπάρξεως, η Θεία Πρόνοια, η έξαρση της ελευθερίας, η αγάπη ως μέγιστη αρετή 

και ίσον του Θείου, η ενανθρώπηση του Θεού, η ανάσταση του Χριστού και η δυνατότητα 

θέωσης των ανθρώπων, αποτέλεσαν νέες επιπλέον αντιλήψεις που προσετέθησαν στην υπάρ-

χουσα Ελληνική φιλοσοφία. 

Η συνάντηση Ελληνισμού-Χριστιανισμού, η συμπόρευση και η όσμωση τους δημιούρ-

γησε ουσιαστικά την Ορθόδοξη χριστιανική πίστη, από τα οργανωτικά της πλαίσια μέχρι και 

τα βαθιά νοήματα της ορθόδοξης θεολογίας. Ο Ελληνισμός ουσιαστικά προσέφερε τότε όλο 

τον μεθοδολογικό του εξοπλισμό για την δόμηση και διάδοση της νέας αληθινής θρησκείας. 

Έτσι την οικουμενική διάσταση του Ελληνισμού ακολούθησε και η οικουμενική διάσταση 

Ορθοδοξίας. Στο κοινωνικό πλαίσιο, οι αξίες της ελληνορθόδοξης παράδοσης αποτελούν τη 

βάση της κοινωνικής ζωής του Ελληνισμού, ο ιδανικός τρόπος να ζει η κοινωνία μας. 

Επιπλέον, είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι ο άρρηκτος δεσμός Ελληνισμού-Χριστιανισμού 

αποτέλεσε τη μεγάλη δύναμη των Ελλήνων στους απελευθερωτικούς αγώνες του Γένους. 

Συμπεράσματα 

Ο Χριστιανισμός ενίσχυσε θεολογικά και φιλοσοφικά το αρχαίο ελληνικό πνεύμα, δη-

μιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πραγματική ειρήνη σε όλο το παγκόσμιο στερέωμα. 

Ο Ελληνισμός προσέφερε στον Χριστιανισμό την ελληνική γλώσσα, καθώς και πλείστα 

όσα φιλοσοφικά και οργανωτικά στοιχεία, απαραίτητα για την ανάπτυξη της νέας θρησκείας. 

Ο Ελληνισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον Χριστιανισμό και τυχόν βιαία απο-

δόμηση του ενός εκ των δύο θα επιφέρει μοιραία την διάλυση και του άλλου. 

Οι ελληνορθόδοξες αξίες, όπως δομήθηκαν από την όσμωση Ελληνισμού-Χριστιανι-

σμού αποτελούν τον ιδανικό τρόπο ζωής της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και την τελευταία 

γραμμή άμυνας του Γένους. 

Ο Ελληνισμός στον σύγχρονο κόσμο επιβάλλεται να επανέλθει στις παραπάνω αξίες, 

να αναγεννηθεί και να αποτελέσει παράδειγμα ενσάρκωσης των ονείρων του σύγχρονου 

σκλαβωμένου κόσμου για ειρήνη και ευημερία. 

                                                                 Ντίνος Κωνσταντινίδης 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Θ΄  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Α΄ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΙΒΩΤΟΥ 

  

Θα αναφερθώ στο θέμα που μας απασχολεί βλέποντάς το μακροσκοπικά και ως προς 

το παρελθόν αλλά κυρίως προς το μέλλον και αυτό με την απ’ αρχής δήλωση ότι η γενική 

μου παιδεία και γνώσεις δεν μου επιτρέπουν να επικαλεσθώ το ρόλο ειδήμονος, ώστε να α-

ντλήσω δια του ρόλου αυτού τα απαραίτητα στοιχεία.  

Η ιστορική πορεία του ελληνισμού φθάνει στην κορύφωσή του κατά το λεγόμενο χρυ-

σούν αιώνα του Περικλέους όπου άνθισαν όλες οι επιστήμες, οι τέχνες και η φιλοσοφία και 

φυσικά η πολιτική με το αποκορύφωμα της δημιουργίας της την δημοκρατία. Μας ενδιαφέ-

ρουν περισσότερο τα δύο τελευταία διότι αυτά μας δίνουν το μέτρο με το οποίο θα βρούμε τα 

σημαντικά χαρακτηριστικά του ελληνισμού. Κατά την άποψή μου αυτά είναι κυρίως δύο. Το 

ελεύθερο πνεύμα του (οξυγόνο ζωής οιασδήποτε πνευματικής δραστηριότητος) και ο ανθρω-

ποκεντρισμός του. Γι αυτό τότε αναπτύχθηκαν πολλές τάσεις και ρεύματα της φιλοσοφίας 

που είναι πολυάριθμα. Έκτοτε σε όλη την ιστορική διαδρομή ο ελληνισμός ακολουθεί φθί-

νουσα πορεία και δέχεται πολλαπλά χτυπήματα που τον καθήλωσαν, με το πνεύμα του διά-

σπαρτο μάλλον στις μνήμες και τα βιβλία και τις αναπτυγμένες κοινωνίες. Και σήμερα ακόμη 

προσωπικά δεν μπορώ να ειπώ ότι ανέρρωσε αφού δεν διαπιστώνω ούτε στην παιδεία ελεύ-

θερο πνεύμα στη χώρα μας. 

Ο Χριστιανισμός αντίθετα, βασιζόμενος στη επικρατούσα γλώσσα της εποχής και δά-

νεια στοιχεία από την ελληνική γραμματεία, αναπτύσσεται, αρχικά καταδιωκόμενος και μετά 

υιοθετούμενος (Μέγας Κωνσταντίνος κλπ) και αποκλειστικά υποστηριζόμενος, αλλά και δι-

χαζόμενος (Ορθόδοξοι, Καθολικοί με τα παρακλάδια του). Κι εδώ το μέτρο με το οποίο θα 

κρίνω το Χριστιανισμό είναι το ανεκτίμητο δώρο της αγάπης, ο συναισθηματισμός που έκανε 

τον άνθρωπο πιο ανεκτικό και συμπονετικό στους συνανθρώπους του, που κατ’ αυτό τον 

τρόπο συμπλέει με τον ανθρωπιστικά στοιχεία του Ελληνισμού. Όμως ο απόλυτος δογματι-

σμός του που έχει επηρεάσει τη ψυχοπνευματική σύσταση του έλληνα και η αποκαλυπτική 

θεώρησή του δεν εκπνέουν ελεύθερο πνεύμα, κύριο χαρακτηριστικό του Ελληνισμού, που θα 

δημιουργούσε τις προυποθέσεις να ακούσουμε κάτι το νεώτερο κάτι που να επιτρέπει την 

οποιαδήποτε πνευματική «ανέλιξή» του και να βοηθά την πρόοδο του ανθρώπου. Επιτρέψτε 

μου να είπω ότι έχουμε να ακούσωμε νέα του πολλούς αιώνες πριν.  

Δεν ξέρω σε ποιόν να ρίξω το «ανάθεμα» ή να καταστήσω μερικώς ή ολικώς υπεύθυνο 

για την κακοδαιμονία μας, στον σημερινό κουτσουρεμένο ελληνισμό ή στη δογματική θρη-

σκεία; Δυσχερέστατη η απάντηση και ακόμη πιο δυσχερής η αποδοχή της. 

  Όσον αφορά το μέλλον του Ελληνισμού κυρίως, θα αρκεσθώ να αναφέρω το παρά-

δειγμα ενός άλλου αρχαίου λαού (απορρίπτοντας τα περί περιουσίου) ο οποίος παρότι νεότε-

ρης κρατικής οντότητος, σήμερα δια του συνεκτικού κρίκου της θρησκείας του και άλλων 

παραγόντων διατηρεί την οντότητά του και προοδεύει.  

Ας αναζητήσουμε και εμείς με βάση το ελεύθερο πνεύμα και ανθρωποκεντρισμό και 

δεδομένη τη θρησκεία, εκείνους τους παράγοντες και τα ερείσματα, για να έχουμε μια πλέον 

εμφανή θέση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, όπως το υποδεικνύει εξ άλλου και το πνεύμα της 

κιβωτού μας. 

 

Μάρκος Γρηγόριος  

30-1-1918΄ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι’ 
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                                                                                    Δημήτρης Ρεντίφης  

                                                                                  Διδάκτωρ Φιλόλογος 

 


