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                                              ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

     Στις 27/10/2011 στην αίθουσα του Εμπορικού Επιμελητηρίου Αγρινίου, φιλοξενήθηκε και 
μίλησε ο Αγιορείτης πατέρας Μάξιμος Ιβηρίτης. Θέμα ήταν «ο Ελληνισμός πάλαι τε και 
νυν». Μεταξύ των εμβρυθέστατων άλλων, ο πατέρας ανέφερε ότι με τους τρεις ιεράρχες 
Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μέγα Βασίλειο και Γρηγόριο τον θεολόγο, ο Χριστιανισμός 
κοινώνησε με την αρχαία Ελληνική φιλοσοφία.  

     Ο συγγραφέας στο τέλος, έκανε παρέμβαση και είπε: «η κοινωνία της αρχαίας Ελληνικής 
φιλοσοφίας με τον Χριστιανισμό, χρονολογείται από τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, 
συγχρόνου των μαθητών του Ιησού. Τα έργα του Διονυσίου, δημοσιεύτηκαν περίπου το 530 
μ.Χ. από αιρετικό μονοθελητιστή επίσκοπο στην Συρία, ο οποίος υποστήριξε ότι ο 
Αρεοπαγίτης δέχεται τον μονοθελητισμό. Τα πήρε ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, τα 
ερμήνευσε ανέτρεψε τα επιχειρήματα του αιρετικού, υποστήριξε ότι υπήρχαν και η θεία και η 
ανθρώπινη θέληση στον Χριστό, επηρέασε την οικουμενική σύνοδο και απεφάνθη ότι 
πρόκειται για τον όντως Διονύσιο και όχι κάποιον ψευδοδιονύσιο κατοπινών χρόνων. Εξ 
άλλου, ο Διονύσιος στο «Περί Θείων Ονομάτων», αναφέρει την φράση και άλλες, «παρήν 
αδελφόθεος Ιάκωβος και Πέτρος, η κορυφαία και η πρεσβυτάτη των θεολόγων ακρότης», 
που σημαίνει ότι στην συγκέντρωση παρεβρίσκονταν με τον Αρεοπαγίτη ο αδελφόθεος 
Ιάκωβος και ο Πέτρος, δηλαδή ο συγγραφέας είναι ο όντως Διονύσιος Αρεοπαγίτης. Στα 
έργα του Διονυσίου, υπάρχουν Πλατωνικές και Αριστοτελικές επιδράσεις». 

     Εδώ θα δούμε την επιρροή της Ελληνικής φιλοσοφίας στον Χριστιανισμό. 

 

                                                  Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 

 

      Όπως αναφέρει ο Διογένης ο Λαέρτιος στις βιογραφίες του, ο Δημόκριτος ανέπτυξε και 
είπε : « και τας ατόμους φέρεσθαι εν τω όλωι δινουμένας», «δεν τας ατόμους ωνόμαζε, μηδέν 



το κενό», «μηδέν τε εκ του μη όντος γίγνεσθαι, μηδέ εις το μη ον φθείρεσθαι» και ότι οι 
άτομες είναι πολλών ειδών. 

     Οι άτομες (όχι τα άτομα), είναι πολλών ειδών και δινούνται όπως το νερό που πέφτει στον 
νεροχύτη και περιστρέφεται, μέσα στο όλο. Έτσι αποτελούν τα συγκρίματα του Παρμενίδη, 
που δεν είναι τίποτε άλλο από τα στοιχειώδη σωμάτια της ύλης, όποια και αν είναι αυτά. 

     Το κενό είναι μηδέν (μη-δεν) και συνεπώς άϋλο, αφού από τις δεν (άτομες), αρχίζει η ύλη. 
Και το μηδέν από το τίποτα έγινε ύλη και δεν φθείρεται στο μηδέν. Εδώ επισημαίνουμε ότι 
στην λειτουργία του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, αναφέρεται «εκ του μη όντος εις το 
είναι εμάς παρήγαγες» και διαπιστώνουμε την συγγένεια των αρχαίων Ελήνων φιλοσόφων με 
τον Χριστιανισμό. 

     Ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης επιλεκτικά αφού χρησιμοποιεί επανειλημμένα την 
φράση μη ον, θα αναφέρει στο «Περί Θείων Ονομάτων», κεφάλαιο Δ: «και ει θεμιτόν φάναι, 
τα’ αγαθού υπέρ πάντα τα όντα, και αυτό το ΜΗ ΟΝ εφίεται…»    

 

                                           Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΠΛΑΤΩΝ 

 

     Όπως αναφέρει ο Ωριγένης στο «Κατά Κέλσου», ο Πλάτων στην επιστολή του προς 
Ερμεία και Κορίσκο, θα μιλήσει ότι θα γεννηθεί ο Υιός Θεός Λόγος. Θα θυμάστε πως ξεκινά 
το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο:   «εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος  ην προς τον Θεόν και ο Θεός 
ην ο Λόγος). Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε την συγγένεια.  

     Επίσης ο Πλάτων θα αναπτύξει την θεωρία των ιδεών. Ο Πλούταρχος ο Χαιρωνεύς στο 
«Περί των Δοκούντων Φιλοσόφοις Φυσικών Δογμάτων Επιτομή», θα αναφέρει: «Σωκράτης 
Σωφρονίσκου Αθηναίος και Πλάτων Αρίστωνος Αθηναίος, τρεις αρχάς έθεσαν. Τον Θεόν 
,την ύλην, την ιδέαν. Εστί δε ο Θεός νους, ύλη δε γενέσει και φθορά, ιδέα ουσία ασώματος εν 
τοις νοήμασι και ταις φαντασίαις του Θεού». Δηλαδή είναι αξίωμα (δόγμα), ότι προϋπάρχει ο 
Θεός, η ύλη και η ιδέα.  Ο Θεός είναι νους, η ύλη υπόκειται σε γένεση και φθορά και η ιδέα 
είναι άϋλη στα νοήματα και την φαντασία του θεού. 

       Αλλά επίσης επιλεκτικά, ο Διονύσιος στο κεφάλαιο Ζ του «Περί Θείων Ονομάτων»: 
«Λόγος δε ο Θεός υμνείται προς των ιερών Λογίων ,ου μόνον ότι λόγου και νου και σοφίας 
χορηγός, αλλ’ ότι και  τας πάντων αιτίας εν εαυτώ μονοειδώς προείληφε….». Επίσης Β’ : «ως 
ζωής χορηγόν, ως σοφίαν, ως ΝΟΥΝ, ως ΛΟΓΟΝ, ως γνώστην…».  

 Βλέπουμε ότι ο Αρεοπαγίτης μιλά για Θεό Λόγο και Θεό νου και διαπιστώνουμε άλλη μία 
συγγένεια με την αρχαία φιλοσοφία.  

 

                                           Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

 



      Στα Φυσικά θα αναφέρει : 192b «ώστε ανάγκη τοις τούτοις περί των ονομάτων είναι τον 
ΛΟΓΟΝ , νοείν δε ΜΗΔΕΝ». Εδώ πέρα από το ότι ο Αριστοτέλης μιλά για τον ΛΟΓΟ, μιλά 
και για το μηδέν.  

      Στο «Περί Ουρανού» 279 a : « Κατά τον αυτόν ΛΟΓΟΝ και το του παντός ουρανού τέλος 
και το τον πάντα χρόνον, και την απειρίαν περιέχον τέλος αιών εστίν, από του αεί είναι την 
επωνυμίαν ειληφώς, αθάνατος και θείος». Εδώ  επωνυμίες του Θεού θα κατονομάσει ο 
Αριστοτέλης, όπως και ο Αρεοπαγίτης στο «Περί Θείων Ονομάτων».    

     Στα «Φυσικά» 186b , ο Αριστοτέλης: « Έσται άρα τι ΟΥΚ ΟΝ….ει ουν το όπερ ον μηδενί 
συμβέβηκεν αλλά εκείνω τι μάλλον το όπερ ον σημαίνει το ον ή ΜΗ ΟΝ…». 187 a: «ουθέν 
γαρ κωλύει, μη απλώς είναι, αλλά ΜΗ ΟΝ τι είναι το ΜΗ ΟΝ.». 

      Είδαμε ήδη ότι το ΜΗ ΟΝ είναι το κενό το άϋλο και ο Αρεοπαγίτης θα πει, Α’: «Αλογία 
και ανοησία και ανωνυμία, κατά ΜΗΔΕΝ των όντων ούσα και αίτιον μεν του είναι πάσιν , 
αυτό δε ΜΗ ΟΝ, ως πάσης ουσίας επέκεινα,…». 

      Είδαμε ότι το ΜΗ ΟΝ είναι το κενό, το άϋλο, και το ίδιο απαντάται στον Αριστοτέλη και 
τον Διονύσιο Αρεοπαγίτη. 

     Στο «Περί Ορανού» 280 b: « τον αυτόν δε τρόπον και το γενητόν ΈΝΑ μεν ει ΜΗ ΟΝ 
πρότερον και ύστερον εστιν, είτε γινόμενον ειτ’ άνευ του γίγνεσθαι, οτέ ΜΗ ΟΝ, πάλι δ’ 
ον… ένα δ’ εάν η γένεσις αυτού εκ του ΜΗ ΟΝΤΟΣ εις το ον, ειτ’ ήδη όντος, διά του 
γίγνεσθαι δ’ όντος , είτε και μήπου όντος, αλλ’ ενδεχόμενον.». Ο Αριστοτέλης μιλά για 
γένεση από το ΜΗ ΟΝ, όπως ο Χρυσόστομος.  

      Επιλεκτικά αναφέρουμε, Φυσικά Α15: « Ανάγκη δ’ ήτοι μίαν είναι την αρχήν  ή πλείους 
και μίαν, ήτοι ακίνητον ως φησί Παρμενίδης και Μέλισσος, ή κινουμένην ώσπερ οι 
φυσικοί.». Πρόκειται για το κινούν ακίνητον του Αριστοτέλη και αρχαίων φιλοσόφων και ο 
Διονύσιος στο «Περί Θείων Ονομάτων»: «Τι δε άλλω γε, παρά το μένειν αυτόν εν εαυτώ τον 
Θεόν και εν ακινήτω ταυτότητι μονίμως πεπηγέναι….και κατά το αμετακίνητον αυτό, και 
ολικώς ακίνητον…». 

 

                                                  ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

      Η συγγένεια του Χριστιανισμού με την αρχαία Ελληνική φιλοσοφία είναι 
αδιαμφισβήτητη. Επειδή ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, αιρετικός Αρειανιστής, ανέφερε ότι επειδή 
οι άτομες είναι πολλών ειδών, από άλλες αποτελείται ο Πατήρ ,από άλλες ο Υιός και από 
άλλες το Άγιο Πνεύμα, άρα, ο Υιός είναι ομοιούσιος και όχι ομοούσιος και κτίσμα του 
Πατέρα.  Έτσι πολλοί είπαν το ασυμβίβαστο του γεννηθέντα Υιού Θεού Λόγου με την 
αρχαία φιλοσοφία.  

     Όμως, με την ανατροπή, ότι οι άτομες είναι ύλη και συνεπώς ο άϋλος Θεός αποτελείται 
από ΜΗ-ΔΕΝ, από κενό, η κοινωνία του Χριστιανισμού με την αρχαία φιλοσοφία είναι 
οριστική.   


