
ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

Η θρησκεία μου έγκειται σε ένα ταπεινό θαυμασμό 
προς το ανώτερο και απεριόριστο εκείνο Πνεύμα, 
το οποίο αποκαλύπτεται στις πιο μικρές 
λεπτομέρειες που μπορούμε να συλλάβουμε με το 
αδύνατο και εύθραυστο πνεύμα μας.  Α. Αϊστάιν 



Πίστη και επιστήμη  

 Δύο εκφάνσεις του ανθρώπινου πνεύματος 

 Δύο πνευματικά και μεγέθη  

 Συνθέτουν τον πολιτισμό 

         

 

                        Αλληλοαποκλειόμενα   

                                                Ή 

                                                 αλληλοσυμπληρούμενα;  

 

                                                                                               



Πίστη 

Έστι δε πίστις ελπιζομένων υπόστασις, πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων (Εβρ.11,1) 

 

 

 Απόλυτη βεβαιότητα των αληθειών της Εκκλησίας. 

 Σχέση ανεπιφύλακτης εμπιστοσύνης. 

 Η προσωπική συνάντηση ανθρώπου – θεού. 

 

   

                       Αιφνίδια και βαθμιαία 

 



Πίστη 

 

 Το περιεχόμενό της ορίζεται  στα δόγματα που συγκεφαλαιώνονται στο 

«Πιστεύω»  

 

 

  Προϋποθέτει την ανθρώπινη ελευθερία:  

« όστις θέλει οπίσω μου ελθείν, απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον 

σταυρόν αυτού και ακολουθήτω μοι (Μάρκ8,34) 

 

 



Επιστήμη 

 Επιστήμη: μελέτη, έρευνα κόσμου – ανθρώπου 

 

 

 Μέθοδος:  πείραμα, παρατήρηση λογισμός. 

 

 

 Σκοπός:  γνώση φυσικού κόσμου και ανθρώπου και βελτίωση της ζωής 

 



Επιστήμη                                         Πίστη 

 Ερευνά τον αισθητό , φυσικό 
κόσμο 

 

 Χρησιμοποιεί τους νόμους της 
λογικής 

 

 Ερευνά το πώς και πότε της 
δημιουργίας 

 

 Βοηθά την υλική πρόοδο 
(τεχνολογικός πολιτισμός) 

 Ερευνά τον υπεραισθητό, 
μεταφυσικό κόσμο 

 

 Βασίζεται στη βούληση, το 
συναίσθημα, την εμπειρία 

 

 Απαντά στο ποιος και γιατί της 
δημιουργίας 

 

 Βοηθά στην πνευματική 
καλλιέργεια ( πνευματικός 
πολιτισμός) 



Άρα:  

  

 Είναι αυτόνομες περιοχές  

 

 Ανταποκρίνονται σε διαφορετικές 

ανάγκες 

 

 Είναι δύο κύκλοι τεμνόμενοι ή 

εφαπτόμενοι  

      και όχι 

      ταυτιζόμενοι ούτε συγκρουόμενοι 

 

 

 

 

 

 

 

Σχέση διαλεκτική  

       και                        

αλληλοσυμπληρωματική 



Πίστη - Επιστήμη 

 Κοινό σημείο τους είναι ο άνθρωπος  

 

 

 Κρίνονται από το κατά πόσο οδηγούν 

τον άνθρωπο  στον εξανθρωπισμό ή 

απανθρωπισμό  του. 

 Να δώσουν απαντήσεις στα 

ερωτήματά του  

 

 Να βελτιώσουν τη ζωή του  

 

 

 

 Η κατάκτηση της αλήθεια  

 Η εξασφάλιση της ευτυχίας 



Οι αντιπαραθέσεις του παρελθόντος  

 

 Ιδεολογικές  προκαταλήψεις 

 

 Υπέρβαση ορίων 

 

 Απολυτοποίηση λογική 

(Διαφωτισμός) 

 

 Καχυποψία έναντι ανακαλύψεων 

 

 

 Φόβος και κίνδυνος αμφισβήτησης 

της πίστης 

 



Σήμερα 

 

 Η επιστήμη δεν υποτιμάται, ούτε 
υπερτιμάται 

 

 Η γνώση εκλαμβάνεται ως 
αποτέλεσμα της λογικής αλλά και 
της εμπειρίας 

 

 Η θρησκευτικότητα 
πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη 
του ανθρώπου 

 

 Σπουδαίοι  επιστήμονες  
ταυτόχρονα είναι και πιστοί 
άνθρωποι. 

 

Το τελευταίο βήμα της λογικής 
έγκειται στο να αναγνωρίσει ότι 
υπάρχουν άπειρα ζητήματα που 
υπερβαίνουν τις αντιληπτικές της 
ικανότητες  

 

                           Λ. Πασκάλ 



Η ορθή σχέση ορίζεται ως: 

Γινώσκουσα πίστη  

 

και πιστεύουσα γνώση 

 Ούτε η γνώσις άνευ πίστεως, ούτε η 
πίστις άνευ γνώσεως  

                           Κλήμης Αλεξανδρεύς 

 

 Άκουε τους σοφούς αλλά μόνο με το 
ένα αυτί. Το άλλο ας είναι πάντοτε 
έτοιμο να δεχτεί τους ήχους του 
ουράνιου φίλου σου  

                                           Α. Αμπέρ 

 

 Ο θεός είναι η πηγή της βεβαιότητας 
και η εγγύηση της επιστήμης. 

                                        Ρ. Καρτέσιος 



Σχέση αλληλοσυμπλήρωσης 

Πίστη και επιστήμη είναι διάφοροι αλλά όχι αδιάφοροι 

μεταξύ τους . Διαφέρουν στη μέθοδο, στα μέσα, στους 

σκοπούς, αλλά δεν αδιαφορούν η μία για την άλλη, ούτε 

παραμένουν αδιάφορες για τον άνθρωπο και την ιστορία, 

ούτε πάλι είναι άσχετες με τον πολιτισμό μας. 


