
ΑΡΧΗ    &    ΠΟΡΕΙΑ       

ΤΟΥ   ΚΟΣΜΟΥ 



Η φιλοσοφική σκέψη 
 
 
 

στοχάζεται…. 
και προσδιορίζει μια Αρχή ως 

αιτία του κόσμου 



    

  

Θαλής ο Μιλήσιος: 

«Κάλλιστος ὁ κόσμος.  

Ποίημα γάρ Θεοῦ ἐστι». 



    

   

 Αναξαγόρας:   

«Νοῦς τις ἐστί  
ὁ τά πάντα διακοσμήσας». 



    

  

  

«Ὁ κόσμος εἰκών τοῦ νοητοῦ Θεοῦ, 
 μέγιστος καί ἄριστος,  

κάλλιστός τε καί τελειότατος γέγονε». 

 Πλάτων :  



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ 

• Η  «μεγάλη έκρηξη»  

The Big Bang Theory,   

(τοῦ Lemaitre 1927). 

 

 

•  Το  παλλόμενο  σύμπαν   

 (Α.  Σαντέιζ, 1965). 

 



Η επιστήμη    
                  

απαντά 
 
 
  

πότε  και πως  
δημιουργήθηκε ο κόσμος.  



--αυτόματη δημιουργία 
 

--τυχαία δημιουργία  

 
αποτελούν προσωπικές εκτιμήσεις  

δεν έχουν επιστημονική βάση 



Ἡ  θεολογία   καί  ἡ  φιλοσοφία   
ἀπαντοῦν  στά ἐρωτήματα  

 ποιος   καί  γιατί . 



1 .    Ἐν   ἀρχῇ    

ἐποίησεν   ὁ   Θεός   

τόν   οὐρανόν    καί    τήν   γῆν .  



Γένεση  

• Δεν είναι επιστημονικό σύγγραμμα 

 

• Γλώσσα αλλογορική και συμβολική  

 

• Μετάδοση θεόπνευστων αληθειών 

 

• Επαλήθευση δεδομένων της από σύγχρονες επιστήμες 



  

Αρχή του κόσμου                         

            

                        ο Θεός 

 

Ουρανός και γη: όλο το σύμπαν 

 

Εν αρχή                 «ἐκ τοῦ μηδενός»  
                                                                (Χρόνος και κόσμος ταυτίζονται) 

 

 



 

• Η δε γη ην αόρατος και ακατασκεύαστος…. Και πνεύμα Θεού 
επεφέρετο επάνω του ύδατος 

 

 

 

Πνεύμα Θεού   

 
Το άγιο πνεύμα «κλωσούσε» την ακατασκεύαστη –άμορφη γη ώστε να την 
ζωοποιήσει ( Μ. Βασίλειος) 



      
3.    Καί  εἶπεν  ὁ  Θεός:  

γενηθήτω  φῶς 
 καί  ἐγένετο  φῶς. 



• Είπεν  ( ανθρωπομορφισμός) 

 

 

Αποφάσισε ελεύθερα—θέλησε                         Δια του Λόγου Του ( του Υιού)   

 

 

 

Πάντα δι αυτού εγένετο ( του Λόγου) και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν (Ιω1,3) 

 

 Ο Πατήρ δι  Υιού εν αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα (Μ. Αθανάσιος) 

  

 

 

 



Προστακτικές:   

 
γενηθήτω και εγένετο 

Συναχθήτω και συνήχθησαν 

Εξαγαγέτω και εξήνεγκεν 

Γενηθήτωσαν και εγένετο 

Εξαγαγέτω και εγένετο 

 

 

                                      Εκπλήρωση του δημιουργικού έργου 

                                      Παντοδυναμία του Θεού 

                                      Ρύθμιση νόμων λειτουργίας  και συντήρησης. 

 

 Πάντα όσα ηθέλησε εποίησεν εν τω  ουρανώ και εν τη γη, εν ταις θαλάσσαις 
και εν πάσαις ταις αβύσσοις ( Ψαλ. 134,6) 

 

 



    

4.   Καί  εἶδεν   ὁ  Θεός  τό  φῶς,   
ὅτι   καλόν 

 καί  διεχώρισεν   ὁ  Θεός   
ἀναμέσον  τοῦ  φωτός  

 καί    ἀναμέσον   τοῦ   σκότους.  
 

    5.   Καί  ἐκάλεσεν  ὁ  Θεός 
  τό  φῶς  ἡμέραν  

 καί  τό  σκότος  ἐκάλεσε   νύκτα.  
 Καί  ἐγένετο  ἑσπέρα καί  ἐγένετο  πρωῒ  

 ἡμέρα  μία. 

 



     

6.   Καί  εἶπεν  ὁ  Θεός: 

  γενηθήτω  στερέωμα 
 ἐν  μέσῳ  τοῦ  ὕδατος  καί  ἔστω  διαχωρίζον  

 ἀνά μέσον  ὕδατος  καί  ὕδατος,  
 καί  ἐγένετο  οὕτως. 

 
7.   Καί  ἐποίησεν  ὁ  Θεός  τό  στερέωμα,  

καί  διεχώρισεν  ὁ  Θεός  ἀνά  μέσον  τοῦ  ὕδατος,  
 ὅ  ἦν  ὑποκάτω  τοῦ  στερεώματος,  

 καί  ἀναμέσον  τοῦ  ὕδατος  τοῦ  ἐπάνω   
τοῦ  στερεώματος. 

 
    8.  Καί  ἐκάλεσεν  ὁ  Θεός  τό  στερέωμα οὐρανόν  

καί  εἶδεν  ὁ  Θεός,  ὅτι  καλόν  
καί  ἐγένετο  ἑσπέρα  καί  ἐγένετο  πρωῒ,  

 ἡμέρα  Δευτέρα. 



9.   Καί  εἶπεν  ὁ  Θεός:  
 συναχθήτω  τό  ὕδωρ  τό  ὑποκάτω  τοῦ  

oὐρανοῦ   
εἰς  συναγωγήν  μίαν,  

 καί  ὀφθήτω  ἡ  ξηρά.  
 Καί  ἐγένετο  οὕτω.    

Καί  συνήχθη  τό  ὕδωρ  τό  ὑποκάτω  τοῦ 
οὐρανοῦ εἰς  τάς  συναγωγάς  αὐτῶν,  

 καί  ὤφθη  ἡ  ξηρά. 
 

       10.   Καί   ἐκάλεσεν  ὁ  Θεός  τήν  ξηράν   γῆν  
καί  τά  συστήματα  τῶν  ὑδάτων ἐκάλεσε   

θαλάσσας.  
Καί  εἶδεν  ὁ  Θεός,  ὅτι  καλόν. 



11.   Καί  εἶπεν  ὁ  Θεός:   

 βλαστησάτω   ἡ  γῆ  βοτάνην  χόρτου  
σπεῖρον  σπέρμα   

 κατά   γένος  καί   καθ’  ὁμοιότητα    

καί  ξύλον   κάρπιμον  ποιοῦν   καρπόν,  
 οὗ  τό  σπέρμα  αὐτοῦ  ἐν  αὐτῷ   

κατά  γένος  ἐπί  τῆς  γῆς.  
  Καί ἐγένετο οὕτω. 



12.   Καί  ἐξήνεγκεν  ἡ  γῆ  
 βοτάνην  χόρτου  σπεῖρον  σπέρμα  
 κατά  γένος  καί  καθ’  ὁμοιότητα,  

 καί  ξύλον  κάρπιμον  ποιοῦν  καρπόν,   
οὗ  τό  σπέρμα  αὐτοῦ  ἐν αὐτῷ  

 κατά  γένος  ἐπί  τῆς  γῆς.  
 

       13.   Καί  εἶδεν  ὁ  Θεός,  ὅτι  καλόν  
 καί  ἐγένετο  ἑσπέρα  καί  ἐγένετο  πρωῒ, 

ἡμέρα τρίτη. 

 



  

14.   Καί  εἶπεν  ὁ  Θεός:  
 γενηθήτωσαν  φωστῆρες  

ἐν  τῷ  στερεώματι  τοῦ  οὐρανοῦ  
 εἰς  φαῦσιν  ἐπί  τῆς  γῆς,  

 τοῦ  διαχωρίζειν   
ἀνά  μέσον  τῆς  ἡμέρας   

 καί  ἀνά  μέσον  τῆς  νυκτός  
 καί   ἔστωσαν  εἰς  σημεῖα  καί  εἰς καιρούς  

καί  εἰς  ἡμέρας  καί  εἰς  ἐνιαυτούς.  
 

    15.    Καί  ἔστωσαν  εἰς  φαῦσιν  
 ἐν  τῷ  στερεώματι  τοῦ  οὐρανοῦ,  

 ὥστε  φαίνειν  ἐπί  τῆς  γῆς.   
 Καί  ἐγένετο  οὕτως. 

 



    

16.   Καί  ἐποίησεν  ὁ  Θεός  
  τούς  δύο  φωστῆρας  τούς  μεγάλους,  

τόν  φωστῆρα  τόν  μέγαν 
 εἰς  ἀρχάς  τῆς  ἡμέρας  

  καί  τόν  φωστῆρα  τόν  ἐλάσσω  
εἰς  ἀρχάς  τῆς  νυκτός,  

 καί  τούς  ἀστέρας. 



17.   Καί  ἔθετο  αὐτούς  ὁ  Θεός   
 ἐν  τῷ  στερεώματι  τοῦ  οὐρανοῦ,   

ὥστε  φαίνειν  ἐπί  τῆς  γῆς, 
 

18.    Καί  ἄρχειν  τῆς  ἡμέραςκαί  τῆς  νυκτός  
καί  διαχωρίζειν   

 ἀνά  μέσον  τοῦ  φωτός   
 καί  ἀνά  μέσον  τοῦ  σκότους.  
 Καί  εἶδεν  ὁ  Θεός,  ὅτι  καλόν.  

 
  19.  Καί  ἐγένετο  ἑσπέρα   καί  ἐγενέτο  πρωῒ,  

  ἡμέρα  τετάρτη. 



 
 

20.    Καί  εἶπεν  ὁ  Θεός:  
  ἐξαγαγέτω  τά  ὕδατα   
ἑρπετά  ψυχῶν  ζωσῶν  

 καί  πετεινά  πετόμενα  ἐπί  τῆς  γῆς   
κατά  τό  στερέωμα  τοῦ  οὐρανοῦ.  

  Καί  ἐγένετο  οὕτως. 
 

   21.    Καί   ἐποίησεν   ὁ  Θεός  
 τά  κήτη  τά  μεγάλα   

 καί  πᾶσαν  ψυχήν  ζώων  ἑρπετῶν,  
 ἅ  ἐξήγαγε  τά  ὕδατα   κατά   γένη  αὐτῶν, 
 καί  πᾶν  πετεινόν   πτερωτόν  κατά γένος.  

 Καί  εἶδεν  ὁ Θεός  ὅτι  καλά. 



22.   Καί  εὐλόγησεν  αὐτά  ὁ  Θεός,  λέγων: 
αὐξάνεσθε  καί  πληθύνεσθε  
καί  πληρώσατε  τά  ὕδατα   

 ἐν  ταῖς  θαλάσσαις,   
 καί  τά  πετεινά  πληθυνέσθωσαν 

ἐπί  τῆς  γῆς. 
23.   Καί  ἐγένετο  ἑσπέρα  καί  ἐγένετο  πρωῒ, 

ἡμέρα πέμπτη. 



24.    Καί  εἶπεν  ὁ  Θεός:  
  ἐξαγαγέτω  ἡ  γῆ   

ψυχήν  ζῶσαν   κατά γένος,   
 τετράποδα   καί   ἑρπετά   καί  θηρία 

τῆς  γῆς  κατά  γένος. 
   Καί  ἐγένετο  οὕτως. 

 
25.    Καί  ἐποίησεν  ὁ  Θεός 

  τά  θηρία  τῆς  γῆς  κατά  γένος,   
 καί  τά  κτήνη  κατά  γένος  αὐτῶν   

καί  πάντα  τά  ἑρπετά   τῆς   γῆς   
κατά  γένος  αὐτῶν.   

 Καί εἶδεν ὁ Θεός, ὅτι  καλά. 



26.   Καί  εἶπεν  ὁ  Θεός: 

  ποιήσωμεν  ἄνθρωπον  
 κατ’  εἰκόνα    ἡμετέραν   

καί   καθ’  ὁμοίωσιν  
 καί   ἀρχέτωσαν 

 τῶν   ἰχθύων   τῆς θαλάσσης  
 καί  τῶν  πετεινῶν  τοῦ  οὐρανοῦ  

 καί  τῶν   κτηνῶν   
 καί  πάσης  τῆς  γῆς 

 καί  πάντων  τῶν  ἑρπετῶν   
τῶν  ἑρπόντων  ἐπί  τῆς  γῆς. 

 



27.  Καί  ἐποίησεν  ὁ  Θεός  τόν  ἄνθρωπον, 
κατ’ εἰκόνα  Θεοῦ   ἐποίησεν  αὐτόν,  

ἄρσεν  καί  θῆλυ  ἐποίησεν  αὐτούς. 
 

   28.    Καί  εὐλόγησεν  αὐτούς  ὁ  Θεός,  
λέγων:    αὐξάνεσθε  καί  πληθύνεσθε  

 καί  πληρώσατε  τήν  γῆν   
 καί  κατακυριεύσατε  αὐτῆς   

 καί  ἄρχετε  τῶν  ἰχθύων  τῆς  θαλάσσης  
καί  τῶν   πετεινῶν  τοῦ  οὐρανοῦ 

 καί  πάντων  τῶν  κτηνῶν  
  καί  πάσης  τῆς  γῆς  

 καί  πάντων τῶν ἑρπετῶν   
τῶν  ἑρπόντων  ἐπί τῆς  γῆς. 



29.   Καί  εἶπεν  ὁ  Θεός:   
 ἰδού  δέδωκα  ὑμῖν  πάντα  χόρτον  

σπόριμον  σπεῖρον  σπέρμα,  
 ὅ  ἐστιν  ἐπάνω  πάσης  τῆς  γῆς,  

  καί  πᾶν  ξύλον,  ὅ  ἔχει  ἐν  ἑαυτῷ καρπόν  
σπέρματος  σπορίμου,  

 ὑμῖν  ἔσται  εἰς  βρῶσιν. 
 

30.      Καί  εἶδεν  ὁ  Θεός  
  τά  πάντα,  ὅσα  ἐποίησε  

 καί  ἰδού  καλά  λίαν.                                                 
Καί  ἐγένετο  ἑσπέρα  καί  ἐγένετο  πρωῒ, 

ἡμέρα ἕκτη. 



 
 
 

Η δημιουργία του 
κόσμου έγινε σε έξι μέρες, 
δηλαδή μεγάλα χρονικά 

διαστήματα 
 
 

Έξι μέρες ταυτίζονται με 
τους έξι γεωλογικούς αιώνες 

 
 
 

Εξαήμερος δημιουργία 
και καθιέρωση της αργίας 

του Σαββάτου 
 
 
΄  



Στη δημιουργία διαπιστώνεται  

   κατευθυνόμενη  

από το Θεό εξέλιξη .  



Η εξέλιξη αφορά: 

 
1.Την μετάβαση από το ανόργανο στο φυτικό και μετά στο ζωικό βασίλειο 

 

2.Την μετάβαση από τους απλούστερους ζωικούς οργανισμούς ( νερό) στους 
συνθετότερους …( άνθρωπος)  

 

 

 

Στη Γένεση υποστηρίζεται η «ανθρωπική αρχή» 



Καλά λίαν: 

 
τάξη, αρμονία        σχέδιο και σκοπιμότητα 

 
οικολογική ισορροπία  



Ο  Θεός  
 
 

Δημιουργός     και     Συντηρητής 
 
 
 
 

                                    Φυσικοί νόμοι 
 

                                     Διασφάλιση λειτουργίας  
                                     Διασφάλιση  ισορροπίας. 

 

Πάντα εν σοφία εποίησας (Ψαλ 103,24)  


