
 

 

  
 

 
 

 

ΑΡΧΙΣΑΝ ΟΙ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  ΣΤΟ ΕΠΙΣΚΟΠΕΙΟ  

Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής, κ. Ησαΐας: «Η Επιστήμη της Θεολογίας δεν 

σκανδαλίζεται από την Επιστήμη του φυσικού κόσμου» 

Με μια άκρως ενδιαφέρουσα διάλεξη επέλεξαν οι διοργανωτές του Ελεύθερου Ταμάσιου Πανεπιστημίου να 
αρχίσουν τον 2ο κύκλο του θεσμού που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής. Εισηγητής ήταν ο Μητροπολίτης 
Ταμασού και Ορεινής, κ. Ησαϊας, ο οποίος κατά την ομιλία του στην τελετή έναρξης που πραγματοποιήθηκε 
στις 29 Οκτωβρίου 2021 στο Επισκοπειό, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Η επιστήμη της θεολογίας δεν 
σκανδαλίζεται από την επιστήμη του φυσικού κόσμου όταν η επιστήμη σέβεται τον εαυτό της και τους σκοπούς 
που υπηρετεί. Όταν γίνεται αυτό, συνυπάρχουν αρμονικά η κάθε μια στο γνωστικό της αντικείμενο, 
απαντώντας η πρώτη στο ερώτημα ποιος και η δεύτερη στο ερώτημα πως».   
 
Προχωρώντας, ο Πανιερώτατος μίλησε για την σύγκρουση μεταξύ της Θεολογίας, της Εκκλησίας και της 
Επιστήμης, η οποία επισυμβαίνει, όπως ανέφερε, όταν οι θεράποντες της Επιστήμης άνθρωποι, προσπαθούν 
να υπερβούν τα αδύνατα, να ερευνηθούν και να νοηθούν ζητήματα μεταξύ ανθρώπου, κόσμου και Θεού. 
Ανέφερε πως η διχογνωμία μεταξύ Θεολογίας και Επιστήμης άρχισε γύρω στον 17ο αιώνα με την έναρξη της 
Βιομηχανικής Επανάστασης. Το αποκορύφωμα της σύγκρουσης αυτής, είπε, εκδηλώθηκε από θεράποντες των 
δυο κατευθύνσεων, ακριβώς γιατί υπήρχε η έλλειψη γνώσης του ενός με τον άλλο. Μέσα στην Χριστιανική 
Θεολογία εισχώρησε ο σχολαστικισμός και ο νομιναλισμός. Όταν οι Δυτικοί Θεολόγοι άρχισαν με φυσικούς 
ορισμούς να ορθολογίσουν επί της πίστης αδιαφορώντας για την Ανατολική Ορθόδοξη θεολογία, έκαναν λάθη 
με την Επιστήμη να αδράζει την ευκαιρία αυτής της διαμάχης και να ξεκινά να αμφισβητεί πια με επιστημονική 
απόδειξη, δηλ. αν η γη είναι στρογγυλή ή αν κινείται. Έτσι άρχισε να δημιουργείται και το δίλλημα της 
γνησιότητας του σωστού ή του λάθους.  
 
Οι τοποθετήσεις του Πανιερωτάτου προκάλεσαν το έντονο ενδιαφέρον των παρευρισκομένων και των 
ακροατών του ΡΙΚ, οι οποίοι υπέβαλαν τα ερωτήματα και τις ανησυχίες τους. Στην τοποθέτηση κατά πόσο η 
Εκκλησία ενισχύει με τη στάση της την Επιστήμη ή της στερεί με διάφορες παρεμβάσεις να προχωρήσει στο 
έργο της είτε αυτό αφορά τη δημιουργία του σύμπαντος είτε τον τομέα της ιατρικής, ο Μητροπολίτης, κ. 
Ησαϊας απάντησε πως ουδέποτε η Εκκλησία στάθηκε εμπόδιο μπροστά στην Επιστήμη. Ως πτυχιούχος 
θεολόγος, ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής παρατήρησε ότι η Ανατολική Ορθόδοξη θεολογία, όχι μόνο 
επικροτεί, αλλά και ωθεί  την ιατρική να προχωρεί, διότι όπως και για τις άλλες επιστήμες, θεωρεί ότι η 
επιστήμη αποκωδικοποιεί την σοφία του Θεού, είπε. Τα πάντα είναι δεδομένα και μέσα από την παρατήρηση 
και το πείραμα αποκαλύπτονται και σπάζονται οι κωδικοί.  Έτσι ο άνθρωπος σιγά σιγά ανακαλύπτει τον Θεό 
μέσα από την έρευνα, πρόσθεσε. Η Εκκλησία ενισχύει, είπε, το «πίστευε και ερεύνα, αλλά με προϋποθέσεις». 
 
Κατά την τελετή έναρξης του Ταμάσιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου χαιρετισμό απηύθυνε η Εκπρόσωπος Τύπου 
του Πανεπιστημίου, κα Δόξα Κωμοδρόμου, η οποία ανέφερε ότι στο άρτια καταρτισμένο πρόγραμμα που έχει 
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κυκλοφορήσει, τα θέματα καταπιάνονται με επίκαιρα και τρέχοντα ζητήματα, τα οποία τείνουν να συνδράμουν 
ουσιαστικά στην ιδέα εμπέδωσης μιας κοινωνίας της γνώσης. Ο εποικοδομητικός διάλογος που αναμένεται να 
ακολουθεί την κάθε διάλεξη, πρόσθεσε, θα λειτουργεί επίσης ως αμφίδρομος δίαυλος στην παραγωγική 
επικοινωνία και συλλογιστική των παρευρισκόμενων με φυσική παρουσία, όπως και όσων ακροατών του ΡΙΚ 
παρακολουθούν εξ’ αποστάσεως. 
 
Την διάλεξη του Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής (https://bit.ly/3DPaCJs), την οποία συντόνισε ο Διευθυντής 
της Ακαδημίας Πολιτισμού «Κυπροπαίδεια» της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής, Δρ Γιώργος 
Γεωργίου, παρακολούθησαν και φοιτητές της Θεολογικής Σχολής Μόσχας, μέσω διαδικτύου. Όλες οι διαλέξεις 
του Ταμάσιου Ελεύθερου Πανεπιστημίου, που φιλοξενούνται στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής στο 
Επισκοπειό και τις οποίες συντονίζει το Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης επίσημων εκδηλώσεων του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, μεταδίδονται από το Πρώτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ σε απ’ ευθείας σύνδεση 
κι αργότερα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος http://cybc.com.cy/audio-on-demand/ για ευρύτερη 

παρακολούθηση. 
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