
Η συνάντηση 

του 

Χριστιανισμού 

με τον 

Ελληνισμό

https://kosmaser.wordpress.com/tag/%CE%B8%CE%B1%CF%81%CF%83%CE%B5%CE%AF%CF%84%CE%B5-%CE%B5%CE%B3%CF%8E-%CE%BD%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CE%BA%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%BD%C2%A8-%CE%BA%CE%BF%CF%83/


Ειιεληζκόο Χξηζηηαληζκόο

 Τι πιρε και τι ζδωςε ο ζνασ ςτον άλλον;
 Γιατί ςυγκροφςτθκαν μεταξφ τουσ; 
 Τι κοινό δθμιοφργθςαν; 



Η έλλνηα ηνπ Ειιεληζκνύ

Από τον 3ο αιϊνα π.Χ. ζωσ τον 4ο αιϊνα μ.Χ. θ ζννοια του
ελλθνιςμοφ δεν αναφερόταν ςε μια ςυγκεκριμζνθ φυλι,
αλλά ςτθν παιδεία και τον πολιτιςμό που χαρακτιριηε τθ
ηωι όλων ςχεδόν των λαϊν τθσ Μεςογείου.

 Ο ελλθνιςμόσ για τθν εποχι αυτι είναι τελικά ζνασ
τρόποσ ηωισ, μια ιδζα πολιτιςμοφ. Οι μετζχοντεσ τθσ
ελλθνικισ παιδείασ είναι Ζλλθνεσ.

 Ο ελλθνιςμόσ είναι επίςθσ μια κοςμοκεωρία, θ οποία
ςτθρίηεται ςτθ φφςθ. Για τον λόγο αυτό ο ελλθνιςμόσ
είναι πολυκεϊςτικόσ και ενδοκοςμικόσ. Στον ελλθνιςμό
κοςμογονία και κεογονία ταυτίηονται.



Ο Χξηζηηαληζκόο

Ο χριςτιανιςμόσ είναι μια κοςμοκεωρία, που βαςίηεται ςτθ χάρθ
του ενόσ και μοναδικοφ Θεοφ, που δθμιουργεί τον κόςμο και ζτςι
τον υπερβαίνει. Άρα ο Θεόσ ςτο χριςτιανιςμό είναι υπερβατικόσ.
Ο χριςτιανιςμόσ επιχειρεί και πετυχαίνει να δϊςει λφςθ ςε πολλά
προβλιματα του ανκρϊπου, κυρίωσ υπαρξιακά και να δϊςει
νόθμα ςτθ ηωι του. Εκείνο το οποίο υπόςχεται ο χριςτιανιςμόσ
είναι λφτρωςθ από τα δεςμά τθσ φκοράσ και του κανάτου.
Φυςικά ο χριςτιανιςμόσ, ςε αντίκεςθ με τον ελλθνιςμό, είναι μια
κρθςκεία και μάλιςτα μονοκεϊςτικι. Μια κρθςκεία που ζχει
δθμιουργθκεί εξ’ αποκαλφψεωσ. Και τοφτο διότι ζχει ιερζσ
γραφζσ, κεόπνευςτεσ, οι οποίεσ αποκαλφπτουν το αλθκινό νόθμα
του κόςμου, τθν προζλευςθ και τον προοριςμό του ανκρϊπου
(δθμιουργία κατ’ εικόνα Θεοφ, ανοδικι πορεία προσ το κακ’
ομοίωςθ, δθλαδι τθ κζωςθ) κ.α. Είναι μια κρθςκεία επίςθσ του
επζκεινα, δθλαδι τθσ υπζρβαςθσ τθσ φφςθσ.



Η πξνεηνηκαζία 

γηα ηε γλωξηκία 

ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ 

κε ηνλ Χξηζηηαληζκό



Σο ζργο του Αλζξανδρου, από τθν πολιτιςτικι, πολιτικι, οικονομικι και κοινωνικι ςκοπιά κι
αν το δει κανείσ είναι εξαιρετικό και κετικό. Η αφομοίωςθ μεταξφ τουσ διαφορετικϊν και
μακρινϊν λαϊν, θ ςυνάντθςθ ανάμεςα ςε αντίκετουσ πολιτιςμοφσ και αντιλιψεισ που
επεδίωκε, θ διάδοςθ του Ελλθνικοφ πολιτιςμοφ και τθσ γλϊςςασ, τθσ τζχνθσ, τθσ επιςτιμθσ
τθσ Ελλάδασ είναι θ αρχι μιασ καινοφργιασ εποχισ κατά τθν οποία οι αξίεσ του
Ελλθνιςμοφ κα γίνουν κλθρονομιά όλου του κόςμου, ανεξάρτθτα από φυλετικά και
πολιτικά κριτιρια.

Οι κατακτιςεισ του Μ. Αλεξάνδρου

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/bible atlas.htm


Η Ρωμαϊκι Αυτοκρατορία
α. διατιρθςε τον Ελλθνιςμό ωσ ςτοιχείο ενότθτασ
β. ειςιγαγε παράλλθλα Ρωμαϊκά ικθ και νόμουσ.

http://www.swartzentrover.com/cotor/bible/bible/bible atlas/bible atlas.htm


Σ’ απηό 

ην Ειιελν-Ρωκαϊθό πεξηβάιινλ 

γελλήζεθε ν Χξηζηηαληζκόο.



Ιουδαϊςμόσ και Ελλθνιςμόσ

 Ο Χριςτιανιςμόσ προιλκε από τθν πολιτιςτικι και
κρθςκευτικι μιτρα του Ιουδαϊςμοφ.

 Ο Ιουδαϊςμόσ και ο Ελλθνιςμόσ αντιπροςωπεφουν για
τθν εποχι εκείνθ δυο πνευματικά και πολιτιςτικά
μεγζκθ αςυμβίβαςτα μεταξφ τουσ.

 Η ιςτορία μάσ διδάςκει ότι πράγματι υπιρξε πόλεμοσ
μεταξφ Ιουδαίων και Ελλινων ςε πολλά μζτωπα:
κρθςκευτικό, φιλοςοφικό, ιδεολογικό, πολιτιςτικό,
υλικό.

 Πζρα όμωσ από τισ μακρόχρονεσ διενζξεισ, αλλά και
ζνεκα αυτϊν, πραγματοποιικθκε μια βακιά διείςδυςθ
και αλλθλοπεριχϊρθςι τουσ (=διείςδυςθ του
Ελλθνιςμοφ ςτον Ιουδαϊςμό και αντίςτροφα).



Α.
Η ςυνάντθςθ  

Χριςτιανιςμοφ και Ελλθνιςμοφ:

Η ςυνάντθςθ δφο κοςμοκεωριϊν και 
θ γζννθςθ από τθ ςυνάντθςθ αυτι 

ενόσ νζου κόςμου.



«Ελλθνιςτζσ Ιουδαίοι» ονομάηονται
όςοι από τουσ Ιουδαίουσ τθσ
Παλαιςτίνθσ και τθσ διαςποράσ
μιλοφςαν τθν ελλθνικι και
χρθςιμοποιοφςαν ςτθ λατρεία τουσ τθν
Παλαιά Διακικθ ςτθν μετάφραςθ των
Εβδομικοντα.
Όςοι από αυτοφσ ζγιναν χριςτιανοί με
επικεφαλισ τον πρωτομάρτυρα τζφανο
και ικφνοντα νουν τον Απόςτολο Παφλο
και τουσ άλλουσ πνευματικοφσ ταγοφσ εκ
των «ελλθνιςτϊν», κάνουν το μεγάλο
βιμα τθσ αποςπάςεωσ τθσ Χριςτιανικισ
Εκκλθςίασ από τθ λατρεία του Ναοφ των
Ιεροςολφμων και τθν υποχρζωςθ τθσ
περιτομισ, και ανοίγουν ζτςι το δρόμο
για να ειςζλκουν τα «ζκνθ» ςτθ
χριςτιανικι Εκκλθςία.

Οη πξώηνη πνπ αλαγλώξηζαλ θαη εγθνιπώζεθαλ ηηο δπλαηόηεηεο 

ηνπ Χξηζηηαληζκνύ ήηαλ νη Ειιεληζηέο Ινπδαίνη.

http://www.saint.gr/3153/saint.aspx
https://proskynitis.blogspot.gr/2010_06_01_archive.html


Ο Απόςτολοσ Παφλοσ:
α) κιρυξε τον οικουμενικό χαρακτιρα του Χριςτιανιςμοφ και
β) χρθςιμοποίθςε μια οικουμενικι γλϊςςα τθν Ελλθνικι.



Οι Απολογθτζσ: με αυτοφσ ξεκινά θ ςυμπόρευςθ. 
Εναρμόνιςαν το Χριςτιανιςμό με την ελληνική φιλοςοφία.

Τον 2ο μ. Χ. αιϊνα οι πρϊτοι
Ζλλθνεσ διανοοφμενοι, οι
Απολογθτζσ,

 αςπάηονται τον Χριςτιανιςμό

 και προςπακοφν να κάνουν τθ
διδαςκαλία του ελκυςτικι
ςτθν ελλθνικι διανόθςθ τθσ
εποχισ τουσ.

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DI8XuZQ7NhUJ:users.sch.gr/aiasgr/Agiologia/Patrologia/Apologhtes.htm+%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B7%CF%84%CE%B5%CF%82&cd=20&hl=el&ct=clnk&gl=gr


«Όπωσ είναι δυνατό να είναι κανείσ
πιςτόσ, ακόμθ κι αν είναι αγράμματοσ,
με τον ίδιο τρόπο υποςτθρίηουμε ότι
είναι αδφνατο χωρίσ τθ μάκθςθ να
καταλάβει κάποιοσ ολόκλθρο το
περιεχόμενο τθσ πίςτθσ».

(Κλήμης Ἀλεξανδρεφς, τρωματεῖσ Α΄, VI, 
Β.Ε.Π.Ε.., τομ. 7, ςελ. 248).

Οι Αλεξανδρινοί κεολόγοι του 2ου και 3ου αιϊνα (ιδίωσ 
ο Κλιμθσ και ο Ωριγζνθσ) χρθςιμοποιοφν τθν ελλθνικι 
γλϊςςα και τθν ορολογία τθσ ελλθνικισ φιλοςοφίασ για να 

διατυπϊςουν τα χριςτιανικά δόγματα. 

http://earlychristiandoctrine.wordpress.com/tag/%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CF%83%CE%B7/


Όλοι αυηοί,

παράλληλα με ηη χριζηιανική

θιλολογία,

καλλιεργούζαν και ηην ελληνική

θιλοζοθία και θιλολογία και

ζυνδύαζαν άριζηα ηα χριζηιανικά

βιώμαηα με ηην ελληνική

πολυμάθεια.

Οι Σρεισ Ιεράρχεσ, που αργότερα 
ανακθρφχτθκαν «προςτάτεσ τθσ 
ελλθνοχριςτιανικισ παιδείασ»,

ο πατριάρχθσ Φϊτιοσ, ο 
Αρζκασ, ο Ευςτάκιοσ 

Θεςςαλονίκθσ, ο Μιχαιλ 
Χωνιάτθσ, ο Μιχαιλ Ψελλόσ κ.α. 

http://www.saint.gr/3569/saint.aspx


Β. 
Επιδράςεισ 

του Ελλθνιςμοφ ςτον Χριςτιανιςμό



ε απηήλ γξάθηεθαλ: 

Οη απόζηνινη 

θαη πνιινί 

ηεξαπόζηνινη

1. Η ελλθνικι γλϊςςα

Όια ηα ηεξά 

βηβιία

ε απηήλ θήξπμαλ: 

Καη ηα 

εθθιεζηαζηηθά 

ζπγγξάκκαηα



2. Η Ελλθνικι φιλοςοφία

Με τθν πλοφςια ορολογία τθσ

 βοικθςε ςτθν ακριβι διατφπωςθ των δογμάτων και

 ςτθν αντίκρουςθ των αιρετικϊν κεωριϊν.

Ενδεικτικά αναφζρουμε τισ ζννοιεσ: 

 πρόςωπο/υπόςταςισ ( Πατζρασ, Υιόσ, Άγιο Πνεφμα)

 φφςθ /ουςία - ομοοφςιοσ(Θεόσ  ο Υιόσ))

 ενζργεια (κεϊκζσ ενζργειεσ που αντιλαμβάνεται ο άνκρωποσ) 

τισ οποίεσ κα ςυναντιςουμε και ςτθν ενότθτα των αιρζςεων.



3. Οι θκικζσ/ανκρωπιςτικζσ αξίεσ του 
ελλθνικοφ πολιτιςμοφ

 Η ζννοια του «καλοῦ κἀγακοῦ» πολίτθ
ςυνάντθςε τθ χριςτιανικι αγάπθ.

 Η δικαιοςφνθ και ο ςεβαςμόσ,
ςυνάντθςαν τθν ελευκερία χωρίσ
διακρίςεισ και τθ χριςτιανικι πίςτθ.



4. Οη θαιέο 

ηέρλεο ηνπ 

Ειιεληζκνύ

• Αξρηηεθηνληθή

• Γιππηηθή

• Ζσγξαθηθή

• Πνίεζε, Μνπζηθή.

εθθξάδνπλ ηε 
ζενινγία ηνπ 

ρξηζηηαληζκνύ

• Ρπζκνί λαώλ

• Κηνλόθξαλα, ηέκπιν

• Εηθόλεο, ςεθηδσηά

• Χξηζηηαληθνί ύκλνη ηνληζκέλνη ζε 
αξραίν ειιεληθό κέινο.



5. Μορφζσ δθμόςιασ και ιδιωτικισ κοινωνικισ 
ηωισ των ελλθνιςτικϊν χρόνων βοικθςαν ςτθ 

διαμόρφωςθ τθσ χριςτιανικισ παράδοςθσ

• Το αρχαίο δράμα πρόςφερε τθ δομι και τθ
μορφι ςτθ κεία Λειτουργία.

• Τα ελλθνικά ζκιμα (ονοματοδοςία, γάμοσ,
ταφικά ζκιμα) οδιγθςαν ςτισ χριςτιανικζσ
τελετζσ (μυστήρια).



Γ. 
Επιδράςεισ 

του Χριςτιανιςμοφ ςτον Ελλθνιςμό



• Ο κεόσ των φιλοςόφων είναι
ζνασ κεόσ απρόςωποσ, που
δεν ζχει ιδιαίτερθ επικοινωνία
με τον κόςμο, ζνασ κεόσ
μάλλον απαςχολθμζνοσ με τον
εαυτό του, ζνασ κεόσ προσ τον
οποίο ςτρζφονται οι άλλοι,
χωρίσ όμωσ αυτόσ να
ςτρζφεται προσ κανζναν άλλο
εκτόσ από τον ίδιο του τον
εαυτό.

• [το αγακόν (Πλάτωνασ), το
πρϊτο κινοφν ακίνθτον, νόθςισ
νοιςεωσ (Αριςτοτζλθσ)].

• Για τουσ Χριςτιανοφσ ο
Θεόσ ζχει προςωπικό και
δυναμικό χαρακτιρα:

• Μπαίνει ςτθν ιςτορία,
ςαρκϊνεται, πάςχει
αναςταίνεται, ςϊηει,
γίνεται ζνα με τον
άνκρωπο, είναι φίλοσ
του.

1. Ο προςωπικόσ Θεόσ



2. Η ςχζςθ Θεοφ και κόςμου

τθν πλατωνικι και
νεοπλατωνικι οντολογία
υπάρχει θ ουςιοκρατικι
αντίλθψθ τθσ απορροισ, ότι
όλα απορρζουν από τθν ουςία
μιασ πρϊτθσ απρόςωπθσ
αρχισ (νοθτισ ι υπερνοθτισ),
απ’ τθν οποία, ςταδιακά, με
διαδοχικζσ αλλθλεξαρτϊμενεσ
γεννιςεισ, προζρχεται κάκε
νοθτι και αιςκθτι
πραγματικότθτα.

• Στον Χριςτιανιςμό, εκτόσ ότι ο Θεόσ είναι
προςωπικόσ, τίποτε ςτθ δθμιουργία δεν
προζρχεται από τθν ουςία του, αλλά τα
πάντα είναι ετεροφςια Αυτοφ.

• H νζα χριςτιανικι αντίλθψθ “δεν
διακρίνει το νοθτό από το αιςκθτό ι
υλικό, αλλά το άκτιςτο από το κτιςτό.

• Δεν υπάρχει ςτον Χριςτιανιςμό
“γζννθςθ” του κόςμου αλλά Δθμιουργία.

• Καταργείται ζτςι θ διαρχικι λογικι του
κόςμου όπου το υλικό και αιςκθτό
υςτερεί από το άυλο και κυριαρχεί θ
ενότθτα τθσ κτιςτισ δθμιουργίασ όπου
τα πάντα, άυλα ι μθ, είναι κτιςτά,
διαφορετικισ ουςίασ από τον Θεό,
αποτζλεςμα των ενεργειϊν Tου και όχι
προϊόντα τθσ ουςίασ του.



Δεν υφίςταται ςτον
Χριςτιανιςμό θ ζννοια του
αιϊνιου κόςμου όπωσ ςτθ
Φιλοςοφία, οφτε θ ζννοια
τθσ προχπάρχουςασ φλθσ,
αλλά “εφ’ όςον πριν από
τθ Δθμιουργία δεν υπιρχε
τίποτα παρά μόνον ο
Θεόσ, ο κόςμοσ ζχει
χρονικι αφετθρία, δεν
είναι άναρχοσ. Και εφόςον
ζχει αρχι, κα ζχει και
τζλοσ”.

Η ζωή  και 

η ιστορία 

είναι θύθινο.

3. Ευκφγραμμθ πορεία τθσ ιςτορίασ



Οι ζλλθνεσ φιλόςοφοι
δίδαςκαν ότι:

• Ο άνκρωποσ αποτελείται
από δφο αντικετικά ςτοιχεία,
το ςϊμα και τθ ψυχι
(Ορφικοί, Πυκαγόρειοι,
Πλατωνιςμόσ).

• Η ψυχι είναι φυλακιςμζνθ
μζςα ςτθν φλθ και το ςϊμα,
το οποίο είναι τάφοσ τθσ, και
για να ςωκεί πρζπει να
απελευκερωκεί από τα

δεςμά του.

Ο Χριςτιανιςμόσ
δίδαξε ότι:

 ο άνκρωποσ είναι
ενιαίοσ,

 θ υλικι του
υπόςταςθ δεν είναι
κάτι κακό, και

 θ ςωτθρία αφορά
και το ςϊμα του
(ανάςταςθ νεκρϊν).

4. Η αντίλθψθ περί ανκρϊπου



5. Η οργάνωςθ τθσ κοινωνίασ

Η πίζηη ηηρ Εκκληζίαρ

ζηην αγάπε, θαινζύλε,

αιιειεγγύε, ηζόηεηα,

ειεπζεξία

αλαλεώλεη ηην ελληνική

κοινωνία.

Η ελλθνικι κοινωνία
παρουςίαηε ζντονα
ςθμεία παρακμισ.
Οι Έλληνεσ δυςκολεφονταν
να ςυνδυάςουν την παλιά
δημοκρατική παράδοςη με
τα νζα καθεςτώτα των
διαδόχων του Μεγάλου
Αλεξάνδρου και τησ Ρώμησ.



6. Η ιςότθτα των ανκρϊπων

Σηο Χπιζηιανιζμό οι ιδέερ

αςηέρ ξεπεπνιούνηαι και

αναηπέπονηαι πποκαηαλήψειρ.

 Οικοςμενικό πνεύμα ηος

Χπιζηιανιζμού

 Ο Θεόρ είναι παηέπαρ

όλων αδιακπίηωρ.

«Οὐκ ἔνι Ἕλλην καί Ἰουδαῖος».

Στθν Ελλθνικι 
Φιλοςοφία υπάρχει 
ο ορκολογιςμόσ και θ 
επιμονι ςτθ φυλετικι 
ανωτερότθτα.

«Πᾶς μὴ Ἕλλην, 
βάρβαρος».



Δ. 

Χριςτιανιςμόσ και Ελλθνιςμόσ:

αντίκεςθ και ςφνκεςθ



Ο εκνικόσ κόςμοσ με 
όπλα τθν φιλοςοφία 

και τθν εξουςία δίωξε 
τθν Εκκλθςία.

Η Εκκλθςία όμωσ δεν 
απζρριψε τον εκνικό 

κόςμο αλλά 
υποςτιριξε ότι 

υπάρχουν και ς’ αυτόν 
«ςπζρματα αλθκείασ».

Η αρχικι ςφγκρουςθ



Η νζα ςφγκρουςθ 
(μετά τον Μ. Κωνςταντίνο)

• Φαναηικοί

ρξηζηηαλνί δίωμαλ

ηνπο εηδωινιάηξεο

και καηέζηπεθαν

ειδωλολαηπικά ιεπά.

• Αςηοκπάηοπερ

νομιμοποίηζαν αςηέρ

ηιρ ενέπγειερ.

• Απηό δελ εθθξάδεη 

όκωο ηελ Εθθιεζία.

• Οθείλονηαι ζε 

ςπέπμεηπο 

ενθοςζιαζμό και 

• θαηαδηθάζηεθαλ

από Παηέπερ ηηρ 

Εκκληζίαρ.



Ο χριστιανικός Παρθενώνας 
ςκίτςο του Μανώλη Κορρζ καθηγητή 

Αρχιτεκτονικήσ του ΕΜΠ

Μετατράπθκε ςε ναό χριςτιανικό πικανότατα επί Ιουςτινιανοφ, αλλά «η πρώτη αςφαλήσ
απόδειξη για τη νζα του χρήςη είναι τον επόμενο αιώνα». Αρχικά αφιερϊκθκε ςτθν Αγία
Σοφία του Θεοφ και αργότερα ςτθν Παναγία, και ζλαβε το όνομα «Παναγία θ
Ακθνιϊτιςα». «Η μετατροπή του επετεφχθη με ςχετικά μικρζσ επεμβάςεισ: με τρεισ θφρεσ
που ανοίχτηκαν ςτο μεςότοιχο, το δυτικό διαμζριςμα ςυνδζθηκε με τον κυρίωσ ναό και
ανζλαβε τη λειτουργία του νάρθηκα με είςοδο, όχι μόνο από τη δυτική θφρα, αλλά και
από τισ δφο άλλεσ που ανοίχτηκαν ςτουσ πλευρικοφσ τοίχουσ».

https://ardalion.wordpress.com/2009/07/27/parthenon/


Η αλλαγι χριςθσ ενόσ χϊρου για πρακτικοφσ λόγουσ δεν ςθμαίνει οφτε
καταςτροφι του οφτε αςζβεια. Αντίκετα, ςυνικωσ ςθμαίνει διάςωςθ από τθ
φυςικι φκορά και επιβίωςθ ςε πείςμα του χρόνου.
Οι νζεσ αντιλιψεισ περί τζχνθσ ςτον χριςτιανικό κόςμο περιςτρζφονταν γφρω
από τουσ νζουσ τρόπουσ που κα μποροφςε να εκφραςτεί θ προςωπικι
εμπειρία με τον Θεό, θ αναηιτθςθ μιασ νζασ γλϊςςασ, και ςίγουρα δεν ιταν ο
φανατιςμόσ και θ κάκε λογισ βαρβαρότθτα ςτο όνομα τθσ ευςζβειασ. Θεωρϊ
λοιπόν ιςοπεδωτικι τθν άποψθ αυτι γιατί είναι γνωςτό ότι από πολφ νωρίσ θ
Κωνςταντινοφπολθ, από τον τζταρτο αιϊνα ιταν ζνα υπαίκριο μουςείο, ίςωσ το
ςθμαντικότερο ςτθν Ευρϊπθ με τθ ςυλλογι των αρχαίων κομματιϊν που
υπιρχαν, και μάλιςτα ςτον ιππόδρομο. Εξάλλου, ο ςυγκρθτιςμόσ παγανιςτικϊν
και χριςτιανικϊν κεμάτων ςτθν τζχνθ είναι ζνα ιδιαίτερα αξιομνθμόνευτο
φαινόμενο. Και δεν μπορεί θ καταδικαςτζα πρακτικι των οργιςμζνων
χριςτιανϊν να ςτιγματίηει τθ βυηαντινι χιλιετία.

Οι νζεσ αντιλιψεισ για τθν τζχνθ που επικράτθςαν κατά τθν 
παλαιοχριςτιανικι εποχι οδιγθςαν ςτθν καταςτροφι πολλϊν 

ζργων τζχνθσ ςε ολόκλθρο τον ελλθνικό κόςμο.

https://ardalion.wordpress.com/2009/07/27/parthenon/


Χρονολόγιο καταςτροφϊν του Παρκενϊνα των ιερϊν του και των 
επεμβάςεων ςτον ιςτορικό πυρινα τθσ αρχαίασ Ακινασ 

 480 π.Χ. Καταςτροφι ιεροφ από Πζρςεσ. Οι Πζρςεσ πυρπόλθςαν τθν Ακρόπολθ και
κατζςτρεψαν τα αφιερϊματα. Οι Ακθναίοι ζκαψαν τα ςυντρίμμια και ό,τι απόμεινε
ςε φυςικζσ κοιλότθτεσ ι τα επαναχρθςιμοποίθςαν ςε οχυρϊςεισ τειχϊν. Πολλά από
τα κομμάτια αυτά βρζκθκαν ςε αναςκαφζσ τον 19ο αιϊνα και εκτίκενται ςτο
Μουςείο Ακρόπολθσ.
 267 μ.Χ. Οι Ζρουλοι κατεβαίνουν από τθ Μαφρθ Θάλαςςα και λεθλατοφν τθν Ακινα.

Τθν ίδια χρονιά καταςτρζφεται ο ςθκόσ του Παρκενϊνα και θ ςτζγθ από φωτιά.
 396 μ.Χ. Ο Αλάριχοσ και ο ςτρατόσ των Βθςιγότκων φκάνει ςτθν πόλθ. Οι

καταςτροφζσ τθσ επίκεςθσ δεν είναι εξακριβωμζνεσ. Στο τζλοσ, όμωσ, του τζταρτου
αιϊνα ο Συνζςιοσ ο Κυρθναίοσ κρθνεί για τθν πόλθ που ζχει να επιδείξει μόνο
ονομαςίεσ τόπων παρά κάτι πολφ μεγάλο. Κάπου εδϊ, μετά το 350, τοποκετείται και
το τζλοσ τθσ γιορτισ των Πανακθναίων.
 582 μ.Χ. Οι Γότκοι λεθλατοφν τθν πόλθ.
 8οσ μ.Χ. αι. Απολάξευςθ μετοπϊν τθν εποχι τθσ εικονομαχίασ.
 1460 μ.Χ. Ο ναόσ μετατράπθκε ςε οκωμανικό τηαμί.
 1687 μ.Χ. Τθ νφχτα 26 προσ 27 Σεπτεμβρίου, ςτθ διάρκεια τθσ πολιορκίασ τθσ

Ακινασ από τον Φραγκίςκο Μοροηίνι, μια βόμβα πζφτει ςτθν πυρίτιδα του τηαμιοφ,
καταςτρζφονται τα πυρομαχικά των Τοφρκων κι ανατινάηεται το κεντρικό μνθμείο.
 1802 μ.Χ. Τα ςυνεργεία του Ζλγιν αποςποφν τα μάρμαρα του Παρκενϊνα.

https://ardalion.wordpress.com/2009/07/27/parthenon/
https://ardalion.wordpress.com/2009/07/27/parthenon/
https://ardalion.wordpress.com/2009/07/27/parthenon/
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Εργαςίεσ 
αποκατάςταςθσ 

του δυτικοφ αετϊματοσ 
του Παρκενϊνα

Το δυτικό αζτωμα ςωηόταν ςχεδόν πλιρεσ ζωσ τθν ανατίναξθ του Παρκενϊνα το 1687,
ενϊ μζχρι τθν αρπαγι των γλυπτϊν από τον Ζλγιν, το 1802, οι ορκοςτάτεσ του τυμπάνου
ςϊηονταν ακζραιοι ςτο ςφνολό τουσ (τότε χρονολογείται και θ πτϊςθ των δφο εξ αυτϊν).
Αιτίεσ τθσ πακολογίασ του Παρκενϊνα:
«Τα κφρια αίτια ιταν θ ανατίναξθ του κτθρίου από τον Μοροηίνι, το 1687, θ αρχαία
πυρκαγιά και θ ακατάλλθλθ τεχνολογία του Ν. Μπαλάνου (ς.ς. ςίδερα που οξειδϊνονται)
κατά το πρϊτο Αναςτθλωτικό Πρόγραμμα του Παρκενϊνοσ (1898-1902). Το τζταρτο είναι
ότι ακόμα και οι αρχαίοι ςφνδεςμοι δεν ιταν πάντα τόςο αξιόπιςτοι, κακϊσ κι αυτοί, ςε
πολφ περιςςότερο χρόνο από ό,τι του Μπαλάνου, ζκαναν ηθμιά», Χαράλαμποσ Μποφρασ,
καθηγητήσ Αρχιτεκτονικήσ του ΕΜΠ.

http://www.naftemporiki.gr/story/1134279/parthenonas-prasino-fos-gia-tin-apokatastasi-tou-dutikou-aetomatos


«... Ὁ Ἑλλθνιςμὸσ καὶ ὁ Χριςτιανιςμόσ, δφο μεγάλα πολιτιςμικὰ
μεγζκθ, κατόρκωςαν νὰ περάςουν ἤδθ ἀπὸ τοὺσ πρϊτουσ
μεταχριςτιανικοὺσ χρόνουσ ςὲ μία καυμαςτι, ἱςτορικὰ
τεκμθριωμζνθ, ςυμπόρευςθ.
Αὐτὸ ἐπιτεφχκθκε μὲ πρωτοβουλία μεγάλων Πατζρων τῆσ
Ἐκκλθςία, ὅπωσ ὁ Μ. Βαςίλειοσ καὶ ὁ Γρθγόριοσ ὁ Θεολόγοσ, ὁ
Μ. Φϊτιοσ, ὁ Ἀρζκασ, ὁ Εὐςτάκιοσ Θεςςαλονίκθσ καὶ
ἑκατοντάδεσ ἄλλοι…
Εἶναι δὲ ἰδιαίτερα λυπθρὸ καὶ ἄδικο νὰ προςπακοῦν μερικοὶ
νεοειδωλολάτρεσ νὰ βάλλουν ἐναντίον τοῦ Χριςτιανιςμοῦ ἐν
ὀνόματι δῆκεν τοῦ Ἑλλθνιςμοῦ, νὰ ἀγνοοῦν τὴν ἱςτορικὴ
πραγματικότθτα, αὐτὴ τῆσ «ἀλλθλοπεριχϊρθςθσ» Ἑλλθνιςμοῦ
καὶ Χριςτιανιςμοῦ καὶ νὰ προβάλλουν ψευτοδιλιμματα, ποὺ
ξεπζραςε ὁ Ἑλλθνιςμὸσ ςτὸν ἱςτορικό του βίο, μὲ ἐλάχιςτεσ
ἀποκλίςεισ μερικῶν φανατικῶν ἔνκεν κακείκεν, ποφ, ὅμωσ δὲν
ἐπθρζαςαν τὴ ςυμπόρευςθ. Γεώξγηνο Μπακπηληώηεο

Μία καυμαςτι ςυμπόρευςθ

http://www.byzmusic.gr/category/ianouariou/
http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2012/01/blog-post_5709.html
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 Μποροφν να διατθριςουν τθν αυτονομία τουσ,
αλλά, όταν ςυνδυάηονται, δθμιουργοφν υψθλό
πολιτιςμό.

 Από τθ ςτιγμι τθσ ςυνάντθςισ τουσ ςυνυπάρχουν
και ςυνυφαίνονται (=είναι πολφ ςτενά
ςυνδεδεμζνοι, άλλθλοεξαρτϊνται).

 Οι ςθμερινοί Ζλλθνεσ είναι φορείσ του πολιτιςμοφ,
που προζκυψε από το γόνιμο ςυνδυαςμό
Ελλθνιςμοφ – Χριςτιανιςμοφ (ιδιαίτερθ ευκφνθ).

Ελλθνιςμόσ - Χριςτιανιςμόσ



Τοιχογραφίεσ 
αρχαίων Ελλινων ςυγγραφζων και φιλοςόφων 

ςτθν Ιερά Μονι Μεγάλου Μετεϊρου 
αποδεικνφουν τθν ενότθτα 

Ορκοδοξίασ και Ελλθνιςμοφ.

Οι τοιχογραφίεσ βρίςκονται ςτον προαφλιο χϊρο τθσ Ιεράσ Μονισ Μεγάλου
Μετεϊρου.
Εικονίηονται ο όλωνασ, θ ίβυλλα, ο ωκράτθσ, ο Πυκαγόρασ, ο Όμθροσ, ο
Θουκυδίδθσ, ο Αριςτοτζλθσ, ο Πλάτωνασ, ο Πλοφταρχοσ και δίπλα τουσ ο
Άγιοσ Ιουςτίνοσ ο φιλόςοφοσ και μάρτυρασ του 2ου αιϊνα μ.Χ.
Αντίςτοιχεσ τοιχογραφίεσ υπάρχουν ςε πολλζσ Μονζσ του Αγίου Όρουσ (π.χ
Βατοπαίδι, Μεγίςτθ Λαφρα) κακϊσ και ςε Μονζσ ςτο νθςάκι των Ιωαννίνων.

Δείτε φωτογραφίεσ…



Ιερά Μονι Μεγάλου Μετεϊρου 

http://helleniclegion.blogspot.gr/2011/09/blog-post_4437.html
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http://helleniclegion.blogspot.gr/2011/09/blog-post_4437.html


Ιερά Μονι Μεγάλου Μετεϊρου 

http://helleniclegion.blogspot.gr/2011/09/blog-post_4437.html


Ιερά Μονι Μεγάλου Μετεϊρου 

http://helleniclegion.blogspot.gr/2011/09/blog-post_4437.html


Ιερά Μονι Μεγάλου Μετεϊρου 

http://helleniclegion.blogspot.gr/2011/09/blog-post_4437.html


Αξηζηνηέιεο θαη Πιάησλ ζηελ Ι.Μ. Βαηνπαηδίνπ

http://namarizathema.pblogs.gr/tags/archaioi-ellines-filosofoi-gr.html
http://namarizathema.pblogs.gr/tags/archaioi-ellines-filosofoi-gr.html


ίβπιια θαη νθνθιήο ζηελ Ι.Μ. Βαηνπαηδίνπ

http://hellas-orthodoxy.blogspot.com/2011/05/blog-post_05.html
http://hellas-orthodoxy.blogspot.com/2011/05/blog-post_05.html


Ο Χίλων ο Λακεδαιμόνιος ζηον

νάρθηκα ηης ηοσ παρεκκληζίοσ ηης

Πορηαϊηίζζης ζηην Ι. Μ. Ιβήρων,

Άγιον Όρος.

http://alliotikathriskeytika.blogspot.gr/2014/06/blog-post_1629.html


Ο Αριζηοηέλης ζηον νάρθηκα ηοσ

παρεκκληζίοσ ηης Πορηαϊηίζζης ζηην Ι. Μ.

Ιβήρων, Άγιον Όρος.

http://alliotikathriskeytika.blogspot.gr/2014/06/blog-post_1629.html


Τοιχογραφίεσ τθσ Σίβυλλασ τθσ Ερυκραίασ και του Πλάτωνοσ από τθν Τράπεηα τθσ Μονισ Μεγίςτθσ Λαφρασ

http://www.skarlakidis.gr/el/books/proaggeloi/24-2012-09-08-10-52-23.html


Ζλλθνεσ φιλόςοφοι ςτθ Μονι Φιλανκρωπινϊν ςτο Νθςί τθσ λίμνθσ των Ιωαννίνων

http://vizantinaistorika.blogspot.gr/2014/02/blog-post_10.html


Εικόνες αρταίων υιλοσόυων στην ιστορική μονή Bachkovo της Βοσλγαρίας 

http://o-nekros.blogspot.gr/2010/09/blog-post_26.html



