
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

1. Στήν ἐποχή τῆς γενικῆς συγχύσεως καί ἀποστασίας 

ἀπό τόν Θεό, πού ζοῦμε, παρουσιάστηκε ἡ EXELDIM (= 

Ἐξελικτική Δημιουργία), ἤτοι μιά καινοφανής θεωρία ἡ 

ὁποία προσπαθεῖ νά συμβιβάσει μέ ὠμά ψεύδη καί φα-

ντασιώσεις τήν Ἄθεη, Ὑλιστική καί Ψευδοεπιστημονική 

κοσμοθεωρία τῆς Ἐξέλιξης (πατήρ τῆς ὁποίας ἦτο ὁ Δαρ-

βίνος πρό 150 ἐτῶν), μέ τήν Ἁγία Γραφή, τήν ὁποίαν – 

ὅμως – βλασφημοῦν καί ἀγνοοῦν, κυρίως κατά τά κεφά-

λαια αὐτῆς πού ἀναφέρονται στήν Δημιουργία τοῦ 

Ἀνθρώπου. 

2. Οἱ τῆς Ἐξελικτικῆς Δημιουργίας – εἰς τόν προσηλυτι-

σμόν πού ἀσκοῦν ὑπούλως – ποντάρουν στήν ἔλλειψη 

γνώσεων καί χρόνου τοῦ μέσου Ὀρθοδόξου 

Χριστιανοῦ. Καί – πράγματι – ἐάν θέλει κάποιος νά 

ἐννοήσει τά ψεύδη καί τίς κακοδοξίες των, θά πρέπει 

νά μήν μείνει στά δικά των φλύαρα, βλάσφημα καί 

ἀντιεπιστημονικά κείμενά των, ἀλλά νά ἀναζητήσει καί 

κείμενα Παλαιῶν καί Σύγχρονων Πατέρων καί Ἁγίων 

τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως τοῦ πατρός Ἐπιφανίου Θεο-

δωρόπουλου, τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, τοῦ πατρός 

Σεραφείμ Ρόουζ, τοῦ πατρός Θεοδώρου Ζήση, τοῦ πα-

τρός Θωμᾶ Βαβίνη, τῶν Ἐπιστημόνων Κώστα Βουγᾶ, 

Ἀνέστη Καλλίνικου, καί Γεώργιου Παναγιώτου, καί τοῦ 

Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου. Κυρίως, ὅμως, θά 

συνιστοῦσα κείμενα τοῦ Ἀρχιμανδρίτου – Φυσικοῦ 

Ἐπιστήμονος – πατρός Ἰωάννου Κωστώφ, τοῦ 

ἀειμνήστου Θεολόγου Νικόλαου Σωτηρόπουλου, καί 

τοῦ Ἐπιστήμονος κ. Χρήστου Σαλταούρα, ἀπό τό δια-

δίκτυον.  

 

Β. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ – ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 
3. Ἐπειδή οἱ τῆς Ἐξελικτικῆς Δημιουργίας (ἐφεξῆς EX-

ELDIM) προσπαθοῦν νά ἑρμηνεύσουν  θεολογικά θέμα-
τα, μέ γνώσεις τῆς ψευδοεπιστήμης τῆς Ἐξελίξεως, 
ὀφείλουμε νά δώσουμε ἕναν ὁρισμό τῆς 
«Ἐπιστήμης». Διότι ἐπιμένουν ὅτι ἡ «Ἐξέλιξη» 
ἀποτελεῖ δῆθεν «Ἐπιστήμη» ἐνῶ αὐτό δέν ἰσχύει. 

4. Ἡ λέξη «Ἐπιστήμη» προέρχεται ἀπό τό 
ἀρχαιοελληνικόν ρῆμα «ἐπίσταμαι», πού σημαίνει 
«γνωρίζω καλῶς». 
5. Ἡ ἐπιστήμη ἀποτελεῖ σύνολον ἐξειδικευμένων γνώσε-
ων σέ ἕναν τομέα, πού προέκυψαν ἀπό τεκμηριωμένες 
ἀποδείξεις καί οἱ ὁποῖες γνώσεις μποροῦν νά ἐλεγχθοῦν 
ὡς πρός τήν ὀρθότητά τους μέ βάση τίς ἑξῆς τρεῖς (3) 
μεθόδους, ἤτοι: 
α) Τήν παρατήρηση 
β) Τό ἐργαστηριακό πείραμα 
γ) Τόν μαθηματικό λογισμό – τύπο. 
6. Ἡ ἐπιστήμη, κατά τόν ἀνωτέρω ὁρισμό, δέν μπορεῖ 
ἀπό τήν φύση της νά ἀπαντήσει σέ Μεταφυσικά 
ἐρωτήματα καί προτάσεις πίστεως, ὅπως πράττουν τά 
διάφορα Θρησκευτικά Δόγματα καί Φιλοσοφικά συστή-
ματα. Γι’ αὐτό, ὁ Χριστιανισμός δέν συγκρούεται μέ τήν 
Ἐπιστήμη. 
7. Ἡ Ἐκκλησία μᾶς λέει τό «ποῖος» ἐδημιούργησε τό 
Σύμπαν καί τήν ζωή καί ἡ Ἐπιστήμη ἐρευνᾶ τόν τρόπο, 
τό «πῶς» ἐδημιουργήθηκαν ὅλα αὐτά.  
8. Σέ διαφορετικά ἐρωτήματα ἀπαντάει ἡ Ἐκκλησία (πῶς 
θά πορευθοῦμε στόν Πνευματικό Οὐρανό τοῦ Παραδεί-
σου = Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν) καί σέ διαφορετικά 
ἐρωτήματα ἀπαντάει ἡ Ἐπιστήμη (πῶς δημιουργήθηκε ὁ 
φυσικός Οὐρανός). 
9. Ἡ Ἐπιστήμη προσπαθεῖ νά ἑρμηνεύσει τούς «Νόμους 
τῆς Φύσεως», ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία μᾶς λέγει ποῖος εἶναι ὁ 
«Νομοθέτης» αὐτῶν τῶν Νόμων τῆς Φύσεως, καί τί 
ἐντολές συμπεριφορᾶς ἔδωσε πρός ἐμᾶς τούς 
Ἀνθρώπους. 
10. Ἡ Ἐπιστήμη εἶναι σημερινές ἀνθρώπινες γνώσεις πού 
προέρχονται ἐκ τοῦ κόσμου τούτου, ἐνῶ ἡ κεφαλή τῆς 
Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Κύριος 
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός «οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Κόσμου τού-
του». 
 

Γ. ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕ Ο ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΠΡΟ 150 ΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ Η 

ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ 

 

11. Διακαής πόθος, ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος, ἐδῶ καί 

αἰῶνες, ἦταν νά μάθουμε τήν προέλευσή μας καί τήν 

πορεία   μας   πάνω   στόν   πλανήτη   Γῆ,   καθ’ ὅλη   τήν  
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διάρκεια τῆς ὑπάρξεώς μας. 

12. Βασικές πηγές μας στό ὡς ἄνω ἐρώτημα τῆς προελεύ-

σεώς μας εἶναι, ἀφ’ ἑνός ἡ Ἁγία Γραφή καί – κυρίως – 

τό πρῶτο Βιβλίο τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἡ Γένεσις, καί 

ἀφ’ ἑτέρου ὁ ὀρθολογισμός καί ἡ θεωρία τῆς 

«Ἐξέλιξης», πατήρ τῆς ὁποίας ὑπῆρξε πρό 150 ἐτῶν ὁ 

Δαρβίνος, πού συνέγραψε τό βιβλίον μέ τίτλο «Ἡ κατα-

γωγή τῶν Εἰδῶν».  

13. Ὁ Δαρβίνος ἦταν περιηγητής καί φυσιοδίφης καί τήν 

θεωρία του τήν σχεδίασε «ἀπό μυαλοῦ» (ὄχι – δηλαδή – 

ἀπό παρατήρηση!) μέ βάση τίς δικές του ἐντυπώσεις, 

(καί ὄχι – δηλαδή – ἐπιστημονικά ἐργαστηριακά πειρά-

ματα!!). Καί – ἐπιπλέον – δέν ἐδημιούργησε κάποιον 

μαθηματικό τύπο (!!!) τῶν θέσεών του.  

14. Κατά τόν Δαρβίνο, λοιπόν, καί τούς ὀπαδοὑς τῆς 

θεωρίας τῆς Ἐξέλιξης, ὑποστηρίχθηκαν τά ἑξῆς δόγμα-

τα: 

α) Ὁ κόσμος καί οτ,ι δήποτε ὑπάρχει ἔγινε ἀπό μόνος 

του, κατά τύχη – σύμπτωση. Στήν συνέχεια παρουσιά-

ζεται αὐθαίρετα ἤ ὑπονοεῖται τό συμπέρασμα: «ἄρα Θεός 

δέν ὑπάρχει». Ὅλα – δηλαδή – δημιουργήθηκαν 

αὐτόματα (=ἀβιογέννεση) ἀπό τήν Νεκρή Ὕλη, βάσει 

μίας «μεγάλης ἔκρηξης». Τί ἀκριβῶς, πῶς καί γιατί 

ἐξερράγη δέν ἐξηγοῦν. Οὔτε ποῖοι καί ἀπό ποῖο σημεῖο 

παρετήρησαν – δῆθεν – αὐτήν τήν «ἔκρηξη». Σημειωτέον 

ὅτι, ἕνας κατοπινός «ἐξελιγκτής», ὁ Γάλλος Χημικός 

Λουΐ Παστέρ, κατέρριψε τήν θεωρία τῆς Ἀβιογέννεσης! 

Καί – μάλιστα – ἐκεῖ πού προσπαθοῦσε νά τήν ἀποδείξει!  

β) Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπόγονος τοῦ πιθήκου (καί κατά 

συνέπειαν εἶναι ζῶον, συνεχῶς καί σήμερον 

ἐξελισσόμενον, ἐδῶ καί ἑκατομμύρια χρόνια). 

15. Ἡ ὀρθή ἐπιστημονική ἀπάντηση καί στά δύο (2) αὐτά  

δόγματα  εἶναι   ὅτι    δέν    ὑπάρχει    καμμία 

ἐπιστημονική ἀπόδειξη, ἡ ὁποία νά ἐπιβεβαιώνει ὅτι 

αὐτά ἰσχύουν. Ὑπάρχουν μόνον ἐπιστημονικοφανεῖς 

θεωρίες, πιθανολογίες καί ἀνθρώπινες ἑρμηνεῖες, δηλαδή 

προϊόντα ἀνθρώπινης φαντασίας καί ὄχι α) παρατηρήσε-

ως, β) ἐργαστηριακῶν πειραμάτων καί γ) Μαθηματικῶν 

λογισμῶν – τύπων. 

16. Δέν μπορεῖ ποτέ νά ἀποδειχθεῖ ὅτι ἔλαβε χώρα ἡ 

ἐξέλιξη, διότι ἀναγκαία προϋπόθεση τῆς ἀποδείξεως 

εἶναι ἡ ὕπαρξη ἐκείνου ὁ ὁποῖος ἀποδεικνύει. Ἐφόσον, 

ὅμως, σύμφωνα μέ τίς ἐξελικτικές  ἀντιλήψεις,  ὁ  

ἄνθρωπος  (ὁ ὁποῖος θά  

ἔπρεπε νά ἀποδείξει τό ζητούμενο) εἶναι ὁ τελευταῖος 

κρίκος τῆς βιοσφαιρικῆς ἁλυσίδας, αὐτό σημαίνει ὅτι 

δέν ἦταν παρών στά προηγούμενα στάδια καί συνεπῶς 

οὔτε τά παρατήρησε οὔτε τά κατέγραψε!  

17. Ἑτέρωθεν, οἱ πληροφορίες πού ἔχομεν ἀπό εὑρεθέντα 

«ἀπολιθώματα» εἶναι ἐλάχιστες καί δέν φθάνουν νά 

ἀποδείξουν τούς ἐνδιάμεσους κρίκους τῆς εἰκαζομένης 

ἐξέλιξης, πέραν τοῦ ὅτι οἱ «ἐξελικτές» βγάζουν ἕωλα 

ἐπιστημονικῶς συμπεράσματα, γιά τό εἶδος, τόν τρόπο 

ζωῆς τῶν ἀπολιθωμένων ὄντων καί τήν ἡλικία των σάν 

νά ἦσαν ληξίαρχοι τῆς ἐποχῆς ἐκείνης. 

18. Ὁμιλοῦν γιά ὁμοιότητες ὄντων (καί ὄχι μετάβαση 

ἀπό ἕνα εἶδος στό ἄλλο!!), πρᾶγμα πού – φυσικά – δέν 

ταυτίζεται μέ «ἐξέλιξη» ὄντων, ἄκρως δυσαπόδεικτη – σέ 

βάθος ἑκατομμυρίων ἐτῶν! 

19. Ἡ μεγαλύτερη ἀπόδειξη ἀπάτης τῆς θεωρίας τῆς 

ἐξελίξεως, εἶναι ὅτι ποτέ δέν κατάφεραν οἱ χημικοί 

ἐπιστήμονες στά ἐργαστήρια νά ἑνώσουν καί νά κατα-

φέρουν νά γίνει σύλληψη, μέ ἐξωσωματική γονιμοποί-

ηση μεταξύ σπερματοζωαρίου – ὠαρίου, ἀνθρώπου 

καί πιθήκου, ὅσες φορές τό ἐπεχείρησαν αὐτό!  Κάτι 

τέτοιο συνέβη σέ ἐλάχιστα εἴδη (π.χ. γαϊδούρι μέ ἄλογο = 

ἡμίονος, ἤ διάφορα εἴδη σκυλιῶν κ.λπ.). Με ἄνθρωπο καί 

πίθηκο – ὅμως – ποτέ! Συνεπῶς ἡ θεωρία τῆς Ἐξέλιξης, 

οὐδέποτε προήχθη σέ «Ἐπιστήμη». 

20. Μέ τήν πάροδο των ἐτῶν, μάλιστα, ὁμάδα 

ἐπιστημόνων, πού δέν ἔκρυψαν τήν πίστη των στόν Θεό 

καί στήν Ἁγία Γραφή, ἔφεραν στήν ἐπιφάνεια σοβαρό 

ἐπιστημονικό ἀντίλογο – μέ βάση τό DNA τῶν κυττά-

ρων τῶν ζωντανῶν πλασμάτων,  ἀναδεικνύοντας τά 

κενά καί τά ἀσυμβίβαστα τῆς θεωρίας τῆς ἐξέλιξης μέ 

αὐτό πού λέμε ἐπιστήμη. 

21. Θά ἦταν πλεονασμός ἐδῶ νά ἀναφερθῶ σέ λεπτομέ-

ρειες τῶν ἐπιστημόνων αὐτῶν, πού καταρρίπτουν 

ἐπιστημονικά καί τά τρία πεδία ἀνάπτυξης τῆς 

ἐξελικτικῆς θεωρίας, τήν Βιογεωγραφία, τήν Παλαιοντο-

λογία καί τήν Ἐμβρυολογία. Χαρακτηριστικόν εἶναι τό 

ἄρθρον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου πατρός  Ἰωάννου Κωστώφ, 

ἐπιστήμονος Φυσικοῦ, στό Internet, μέ τίτλο: «Ἑκατόν 

Πενήντα χρόνια πλύσης ἐγκεφάλου – κατά τῆς EX-

ELDIM, ἐπιστημονική ἀναίρεση τῆς πλάνης». 

 

Δ. ΤΙ ΛΕΓΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝ-

ΘΡΩΠΟΥ ΤΟ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟΝ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΗΣ 

ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ (ΓΕΝΕΣΙΣ Κ.ΛΠ.) ΩΣ ΚΑΙ Ἡ ΙΕ-

ΡΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΣ  

 

22. Κατ’ ἀρχάς ἡ ἴδια ἡ Ἁγία Γραφή δηλώνει γιά τόν 

ἑαυτόν της: «πᾶσα γραφή θεόπνευστος» (Β΄ Τιμόθεον 

3:16). 
23. Ὅσον ἀφορᾶ τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν 
Θεό, περί αὐτῆς ὑπάρχει σαφής ἀναφορά στό πρῶτο Κε-
φάλαιο τῆς Γενέσεως, πού δέν ἀφήνει περιθώρια γιά νά 
ἀμφισβητηθεῖ, διότι αὐτές οἱ ξεκάθαρες πληροφορίες 
ἐδόθησαν σέ ἀνθρώπους πού δέν εἶχαν ἐπιστημονικές 
γνώσεις, καί ὄχι μόνον νά τίς γράψουν, ἀλλά οὔτε νά τίς 
ἑρμηνεύσουν πρίν 3500 χρόνια τουλάχιστον. Καί ἀφοῦ ἡ 
Ἁγία Γραφή δέν ὑπαινίσσεται πουθενά τήν καταγωγή 
μας, τό λιγότερο πού μποροῦμε νά κάνουμε εἶναι νά τήν 
ἀποδεχθοῦμε καί νά εὐχαριστοῦμε τόν Δημιουργό μας 
γιά ὅσα μᾶς ἀπεκάλυψε. 
24. Ἔχομεν, λοιπόν, τίς ἑξῆς ἀναφορές στήν Ἁγία Γρα-
φή, καί στήν Ἱερά Παράδοση:  
α) Γένεσις – κεφ. 1 – στίχους 26-28 
«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. Καί ἐποίησεν ὁ Θεός τόν 

ἄνθρωπον, κατ’ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν 
καί θήλυ ἐποίησεν αὐτούς. 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». 

 



Περί τοῦ ὅτι ὁ Ἀδάμ καί ἡ Εὔα ἦσαν πρωτόπλαστοι καί 

προπάτορες ὅλου τοῦ ἀνθρώπινου γένους, ἔχομεν: 

β) Σοφία Σολομῶντος κεφ. 7, στίχ. 1 
«Εἰμί μέν καλῷ θνητός ἄνθρωπος ἴσος ἅπασι καί 
γηγενοῦς ἀπόγονος ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΟΥ» 

γ) Α΄ Τιμόθεον κεφ. 2, στίχ. 13 
«Ἀδάμ γάρ πρῶτος ἐπλάσθη, εἶτα Εὔα» 

δ) Τωβίτ κεφ. 8, στίχ. 6 
«σύ ἐποίησας Ἀδάμ καί ἔδωκας αὐτῷ βοηθόν Εὔα, στή-
ριγμα τήν γυναῖκα αὐτοῦ – ἐκ τούτων ἐγεννήθη τό 
ἀνθρώπων σπέρμα» 

ε) Γένεσις κεφ. 2, στιχ. 20 
«τῷ δέ Ἀδάμ οὐχ εὑρέθη βοηθός ὅμοιος αὐτῷ» 

στ) Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
«Ποῖος γάρ, εἰπέ μοι, γάμος ἀπέτεκε Ἀδάμ;» 

ζ) Μέγας Βασίλειος 
«Τοῦ Ἀδάμ μή γεννηθέντος, ἀλλά πλασθέντος» 

ἡ) Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης 
«Ἀδάμ κατά τήν φυσικήν τῶν ἀνθρώπων γέννησιν οὐκ 
ἐγεννήθη»  

θ) Μέγας Ἀθανάσιος 
«Ἡ γάρ Εὔα οὔτε ἐγεννήθη, ὡς ἐγεννήθη ὁ Σήθ, οὔτε 
ἀγέννητος ἦν, ὥσπερ ὁ Ἀδάμ ἀλλ’ ἐπορεύθη ἐκ τῆς 
πλευρᾶς τοῦ Ἀδάμ» 

ι) Α΄ Κορινθίους κεφ. 15, στίχ. 45 
«Ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος Ἀδάμ εἰς ψυχήν ζώσαν. Ὁ 
ἔσχατος Ἀδάμ εἰς πνεῦμα ζωοποιούν» 

ια) Γένεσις κεφ. 3 στίχ. 20  
«Καί ἐκάλεσεν Ἀδάμ τό ὄνομα τῆς γυναικός αὐτοῦ Ζωή, 
ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων» 

ιβ) Νεκρώσιμα εὐλογητάρια 
«Ὁ πάλαι μέν, ἐκ μή ὄντων πλάσας με, καί εἰκόνι σου 
θεία τιμήσας, παραβάσει ἐντολῆς δέ πάλιν με ἐπιστρέψας 
εἰς γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθην, εἰς τό καθ’ ὁμοίωσιν ἐπανάγαγε, 
τό ἀρχαῖον κάλλος ἀναμορφώσασθαι. Εἰκών εἰμί, τῆς 
ἀρρήτου δόξης σου, εἰ καί στίγματα φέρω πταισμάτων. 
Οἰκτείρησον τό σόν πλάσμα Δέσποτα, καί καθάρισον σή 
εὐσπλαχνία, καί τήν ποθεινήν πατρίδα παράσχου μοι, 
Παραδείσου πάλιν ποιῶν πολίτην με». 
25. Συμπέρασμα: Ἡ καταγωγή τοῦ ἀνθρώπινου γένους 
ἀπό τόν βιβλικό Ἀδάμ εἶναι δεδομένη καί δέν διανοήθη-

κε ποτέ κανείς ἐνσυνείδητος Χριστιανός νά τήν 
ἀμφισβητήσει ἐπί 20 αἰῶνες. Πρόβλημα δημιουργήθηκε 
στήν Δύση ὅταν ὁ ὀρθολογισμός ἔβαλε στό στόχαστρο 

καί τήν Γένεση καί προσπάθησε νά διακωμωδήσει καί 

νά ἀπομυθοποιήσει – δῆθεν – τήν διήγηση αὐτῆς περί 

τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου.  

 

Ε. ΤΙ ΔΕΧΕΤΑΙ Η ΑΙΡΕΣΗ / ΠΛΑΝΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙ-

ΚΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ – EXELDIM – ΠΟΙΕΣ ΟΙ 

ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΑΥΤΗΣ;;  

 
26. Οἱ ὀπαδοί τῆς θεωρίας αὐτῆς αὐτοαποκαλοῦνται EX-
ELDIM (= Ἐξελικτική Δημιουργία) καί «Χριστιανοί 
Ὀρθόδοξοι Ἐξελικτές» (κατά τρόπον ἀνάλογον τῶν – 
δῆθεν – «Χριστιανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ») καί κατα-
πιάνονται μέ τό θέμα τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου καί – 
εἰδικώτερα – τοῦ ἀνθρώπου. Ἀντιμάχονται δέ ὅλους 
ὅσους δέχονται τήν Ἁγία Γραφή στό θέμα τῆς Δημιουργί-
ας τοῦ Ἀνθρώπου, τούς ὁποίους ὀνομάζουν 
«Δημιουργιστές».  
 

27. Διαδίδουν τά ἑξῆς δύο (2) ψεύδη: πρῶτον ὅτι τό θέ-
μα τῆς ὁμάδος των εἶναι «ἐπιστημονικό» καί ὅτι δεύτε-
ρον «δέν ἀποτελοῦν θρησκεία», καί – ὅπως θά δοῦμε πιό 
κάτω – ψεύδονται ἀσυστόλως καί εἰς τά δύο, διότι καί 
θρησκεία (αἵρεση) ἀποτελοῦν, ἀφοῦ «ἀνακατεύουν» 
τήν Ἁγία Γραφή καί τόν Θεό στίς κακοδοξίες των, καί 
οὐδεμία σχέση μέ «ἐπιστήμη» ἔχει ἡ θεωρία τῆς 
«Ἐξέλιξης», ἐν ἀπουσίᾳ τεκμηριωμένων ἀποδείξεων, 
παρατήρησης, ἐργαστηριακοῦ πειράματος καί 
μαθηματικοῦ λογισμοῦ – τύπου. 
28. Μέ τά ὡς ἄνω δύο βασικά ψεύδη των ἀσκοῦν 
ὕπουλον προσηλυτισμόν καί μέ φλύαρα ἄρθρα των καί 
μέ ἀτέρμονες ἐπιστημονικοφανεῖς συζητήσεις στό δια-
δίκτυο καί μέ παρερμηνεῖες καί βλασφημίες τῆς Ἁγίας 
Γραφῆς προσπαθοῦν νά παρασύρουν στις πλάνες των εἰ 
δυνατόν καί τούς ἀπληροφόρητους καί καλοπροαίρετους 
ἐκλεκτούς. Γι’ αὐτό χρειάζεται ἐγρήγορση καί σωστή 
ἐνημέρωση τῶν πιστῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. 
29. Κατ’ ἀρχάς ἡ αἵρεση EXELDIM  «ἀνακατεύει» τήν 
Ὀρθόδοξη Διδασκαλία μέ ποικίλα αἱρετικά διδάγματα. 
Καί μόνον τό γεγονός, ὅτι ἐμπλέκουν τόν ὑπέρλογον 
Θεόν στήν θεωρία τους, τούς καθιστᾶ αὐτομάτως θρη-
σκευτική δοξασία καί ὄχι ἐπιστημονική θεωρία, ὅπως 
διατείνονται. 
30. Ἑτέρωθεν, κάθε ἄλλο παρά «ἐπιστημονικό» εἶναι τό 
θέμα των, καθόσον, ὅπως ὅλοι γνωρίζουν, ἡ ἐπιστήμη 
δέν δέχεται τήν ὕπαρξη ψυχῆς οὔτε τήν Ἀνάσταση τοῦ 
Χριστοῦ οὔτε τόν Θεό. Οἱ ἕννοιες «ἁμαρτία» καί 
«Ἅδης», «Παράδεισος» καί «Κόλασις»  εἶναι ἄγνωστες 
γιά τήν Ἐπιστήμη καί δέν τίς δέχεται.  
31. Δέν ἀναφέρουν οὔτε ἕνα ὄνομα «Ἐξελικτή 
Ἐπιστήμονα» πού νά συμφωνεῖ μαζί τους, καθόσον οἱ 
λεγόμενοι «Ἐξελικτές Ἐπιστήμονες» δέν πιστεύουν ὅτι ἡ 
Ἐξέλιξη καθοδηγεῖται ἀπό τόν Θεό, οὔτε πώς ἡ γυναίκα 
τοῦ Ἀδάμ προῆλθε ἀπό τήν πλευρά του! 
32. Περαιτέρω, ὅπως εἴδαμε πιό πάνω στήν παράγραφο 
«Γ», ἡ Θεωρία τῆς Ἐξέλιξης παρέμεινε θεωρία καί 
οὐδέποτε προήχθη σέ Ἐπιστήμη, ἐλλείψει τεκμηριωμέ-
νων ἀποδείξεων, παρατήρησης, ἐργαστηριακοῦ πειράμα-
τος, καί μαθηματικοῦ λογισμοῦ – τύπου.  
Κακοδοξίες των EXELDIM  
33. Ἰσχυρίζονται κατ’ ἀρχάς, ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή «ἔχει 
λάθη» καί ὅτι «δέν εἶναι θεόπνευστα ὅλα τά βιβλία 
αὐτῆς»! Κατά τά ἄλλα εἶναι Χριστιανοί Ὀρθόδοξοι!!! 
34. Δέν παραδέχονται ὅτι ὁ Ἀδάμ ὑπῆρξε ὁ Πρωτόπλα-
στος καί Προπάτοράς μας, ἰσχυριζόμενοι ὅτι είχε γονεῖς, 
προερχόμενους ἀπό τόν πίθηκο!!  Τούς ὁποίους καί δέν 
κατονομάζει. Γιά τήν Εὔα δέχονται ὅτι προῆλθε ἀπό τήν 
πλευρά τοῦ Ἀδάμ, κάτι πού δέν δέχονται – ὅμως – οἱ 
Ἐξελικτικοί!!  Οἱ ὁποῖοι δέχονται ὅτι καί ἡ Εὔα εἶχε 
γονείς, ἐπίσης προερχομένους ἀπό τόν πίθηκο!  
35. Δέχονται ὅτι ὑπάρχει Θεός καί ὅτι αυτός 
ἐπραγματοποίησε τήν «ἀρχική μεγάλη ἔκρηξη», τῆς 
ὁποίας ἠκολούθησε ἡ Ἐξέλιξη μέχρι σήμερον, μέ τόν 
Θεό ἁπλῶς … παρατηρητή!  
36. Δέχονται τήν ὕπαρξη προαδαμιαίων ἀνθρώπων, πού 
προῆλθαν μέσω τῆς Ἐξέλιξης ἀπό τά ζῶα, καί 
εἰδικώτερον ἀπό τόν …πίθηκο. Γι’ αὐτούς τούς προαδα-
μιαίους, δέχονται ὅτι ὁ Θεός ἔχει προβεῖ σέ διευθετήσεις 
πού δέν ἀναφέρονται στήν Ἁγία Γραφή. 
37. Δέν παραδέχονται οὔτε τήν Ἱερά Παράδοση. Τούς 
Ἁγίους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας μας, τούς «στολίζουν» 
μέ διάφορα κοσμητικά ἐπίθετα (ὅπως π.χ. ἀγράμματα 
γεροντάκια, ἄσχετους μέ τήν ἐπιστήμη, πού κάνουν λά-
θη, κ.λπ.). 



38. Μέ παρόμοιο καί χειρότερο τρόπο ἐπιτίθενται σέ 
ὅσους διαφωνοῦν μέ τήν αἵρεση / πλάνη καί τίς προκλη-
τικά βλάσφημες κακοδοξίες των. 
39. Εἰδικά γιά τόν Ἀδάμ, ἀλλοῦ λένε ὅτι ἔλαβε τό Ἅγιο 
Πνεῦμα, ὅπως ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, μέσα στήν 
κοιλιά τῆς… μητρός του, ἀλλοῦ λέγουν ὅτι 
«ζωοποιήθηκε πνευματικά» μέ τό ἐμφύσημα τοῦ Θεοῦ 
καί ὅτι «πρίν τό ἐμφύσημα ἦταν βιολογικά ζωντανός 
πιθηκάνθρωπος καί μετά τό ἐμφύσημα ἔγινε πνευματικά 
ζωντανός». 
40. Δέχονται ὅτι ἡ δημιουργία τοῦ Ἀδάμ ἔγινε σέ δύο 
φάσεις (!!) κάνοντας σοφιστικά λογοπαίγνια περί τοῦ 
«καθ’ ὁμοίωσιν» καί «κατ’ εἰκόνα».  
41. Δέχονται, τέλος, ὅτι ὁ Χριστός θυσιάστηκε ἐπί τοῦ 
Σταυροῦ καί γιά τους προαδαμιαίους ἀνθρώπους (= 
ἐξελισσόμενους πιθηκάνθρωπους), τούς ὁποίους 
εὐαγγέλισε, ἁγίασε καί ἀνέστησε κατά τήν τριήμερον εἰς 
Ἄδην κάθοδόν Του, ἀλλά… «αὐτό δέν τό ἔγραψε ἡ Ἁγία 
Γραφή»!!!  Ἰσχυρίζονται, δηλαδή, ὅτι ὁ Χριστός ἔσωσε 
τόν πίθηκο!!   Ἥμαρτον Κύριε!  
42. Γιά τόν Κατακλυσμό τοῦ Νῶε, ἰσχυρίζονται ὅτι εἶναι 
ἕνα παραμύθι κι ὅτι ἔγινε μία τοπική καταιγίδα, πού κά-
ποιοι πού δέν πρόλαβαν νά φτιάξουν βάρκες, πνίγηκαν 
στίς λάσπες. 
43. Τέλος, οἱ τῆς EXELDIM, οὐδόλως ἐξηγοῦν σέ ποιά 
στιγμή τοῦ χρονικοῦ ὁρίζοντα ὁ Ἀδάμ, ἀλλά καί οἱ 
προαδαμιαῖοι ἀπέκτησαν ψυχή!  Αὐτά καί πολλά ἄλλα, 
ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός, ὑποστηρίζουν οἱ τῆς EXELDIM. 
44. Καί – φυσικά – δέν ἐξηγοῦν, ποῖες εἶναι οἱ πηγές 
τῶν γνώσεών τους, σέ ὅλα αὐτά πού – ἀβασίμως – 
ὑποστηρίζουν. 
45. Πῶς τά ἔχουν καταφέρει, οἱ τῆς EXELDIM, νά 
ἀντιφάσκουν τόσον πρός τήν Ἁγία Γραφή, ὅσον καί πρός 
τήν θεωρία τῆς Ἐξέλιξης, ἀλλά… ταυτόχρονα νά 
ἐπικαλοῦνται πρός ἀπόδειξιν τῆς πλάνης των, 
ἀμφότερες;;  Αὐτό μόνον ἡ EXELDIM τό κατάφερε!! 
Καί δή, κατά τρόπον ἀντιβαίνοντα στήν Κοινήν Λογι-
κήν!!  

46. Στῶμεν καλῶς, λοιπόν, ἀδελφοί μου. Ἡ EX-
ELDIM εἶναι αἵρεση πού χτυπάει τήν καρδιά τῆς 
Ὀρθοδοξίας μας, ἀπορρίπτουσα τήν Ἁγία Γραφή καί 
τήν Ἱερά Παράδοσή μας, ὡς «ἐσφαλμένη» καί «μή 
Θεόπνευστη», δρώντας ὑπό τόν μανδύα μιᾶς 
ἐπιστημονικοφανοῦς θεωρίας καί δογματίζοντας 
ἀσυστόλως.  
47. Τήν σύγχρονη αὐτή μάστιγα περιέργως 
ὑποστηρίζουν, μετά μανίας, Διεθνεῖς Ὀργανώσεις, ὁ Πά-
πας, Πολιτικά Κόμματα καί Καθεστῶτα  τῆς Νέας 
Ἐποχῆς. Ἐπίσης, ἡ Δαρβινική ἀντίληψη γιά τήν Ἐξέλιξη 
ἔχει – ὡς γνωστόν – ἀνακηρυχθεῖ σέ προστατευόμενο 
εἶδος, τό ὁποῖον προφυλάσσουν «ὡς κόρην 
ὀφθαλμοῦ» (!!!) ἰσχυροί ἐκπρόσωποι τόσον τοῦ 
Ἀκαδημαϊκοῦ, ὅσον καί τοῦ Πολιτικοῦ Κατεστημένου. 
Καί παλαιότερα, ἐπίσης, θιασῶτες τῆς θεωρίας τῆς 
Ἐξέλιξης ὑπήρξαν π.χ. ὁ Χίτλερ, ὁ Στάλιν καί ἄλλα 
ἀπολυταρχικά καί ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα. Οἱ θεωρίες 
τοῦ Δαρβίνου, παρά τίς ἔντονες ἀντιδράσεις πολλῶν 
εἰδικῶν ἐπιστημόνων, εἶναι λυπηρόν ὅτι, δυστυχῶς, 
«πέρασαν» καί στό γνωστόν βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς 
ΣΤ΄ Δημοτικοῦ καί στό βιβλίον τῆς Βιολογίας τοῦ Γυ-
μνασίου, κλονίζοντας τήν πίστη τῶν νέων καί ἐφήβων – 
νεανίδων μας στήν Ἁγία Γραφή, δηλητηριάζοντας, μέ 
αὐτές τίς ἰδέες, πολλές ἁγνές παιδικές ψυχές.  
48. Εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε, νά μετανοήσουν καί 
νά ἐπιστρέψουν στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ὅλοι οἱ 
περί τήν Ἐξέλιξη πλανῶντες καί πλανηθέντες.  
49. Καί νά γνωρίζουμε ὅτι: ἄν εἶναι μία «ἐξέλιξη» πού 
μᾶς χρειάζεται καί μᾶς ὠφελεῖ, εἶναι ἀπό τόν ἄνθρωπο 
στόν Θεό, καί ὄχι ἀπό τόν πίθηκο στόν ἄνθρωπο!! 
 
 

 
Ἐπιμέλεια 

 
Κωνσταντίνος Ἐλ. Πετρόπουλος 

Νομικός 
 


