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  Ἐδῶθεν ἄρχεται τό πρῶτον βιβλίον τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἤγουν πῶς ὁ 

Θεός ἔκαμεν τόν κόσμον καί ὅλα τά ἄλλα πράγματα ὥσπερ τά θέλετε 

ἠκούσει ἐδῶ παρακάτου 

Κεφ. κε΄ 

 

  Τήν τρίτην ἡμέραν ἄστρη δέν ἦσαν μήτε ἥλιος μήτε φεγγάριν, πῶς ἔτσι 

ἐξεφύτρωσαν ὅλα ἕνα ἔκαστον κατά τόν καρπόν του, ὁπού ἥλιος δέν τά 

ἐζωοπύρησεν; Λοιπόν δι’ αὐτήν τήν αἰτίαν ὁ ὕψιστος Θεός ἔκαμεν ἕνα 

ἕκαστον τήν ἡμέραν ὁπού ἠθέλησεν, διά νά μήν ἔχουν αἰτία αὐτοί ὁπού 

εἴπαμεν οἱ ψευδοδιδάσκαλοι νά λέγουν ὅτι τό φεγγάριν καί τά ἄστρη ἤ 

  τά τέσσαρα στοιχεῖα τῆς γῆς αὔξουν καί ζωοποιοῦν ὅλα τά φυτά τῆς 

γῆς καί ὄχι ὁ Θεός. Πλήν δέ αὐτοί οἱ ἄπιστοι οἱ κακοί καί οἱ θεόργιστοι 

ἐπίστευσαν εἰς τά ποιήματα τοῦ Θεοῦ καί ὄχι εἰς τόν ποιήσαντα αὐτά, 

ἤγουν ἐπίστευσαν εἰς τόν ἥλιον, εἰς τό φεγγάριν, εἰς τά ἄστρη καί εἰς 

τούς ἑτέρους πλανήτας καί ἐπονόμασάν τα ἕνα ἕκαστον ἀπ’ αὐτά τά 

  

  

  

  

54 

στοιχεῖα τοῦ οὐρανοῦ, ὁ μέν θεόν Ζεῦ, ὁ δέ Δία, ὁ δέ Ἡρακλήν, ὁ δέ 

Ἀπόλλων, ὁ δέ ἕτερον, ὁπού αὐτά τά ἔκαμεν ὁ Θεός διά ὑπηρεσίαν τοῦ 

ἀνθρώπου καί ἐάν δέν τά κινήσει ὁ ποιήσας αὐτά Θεός κανένα δέν 

κινᾶται. Λοιπόν ἐτύχαινε ὅτι ἄν ἤθελαν εἶσταιν ἀληθινοί σοφοί νά 

βά/λουν εἰς τόν νοῦν τους τίς τά κινᾶ καί τίς τά ἔκαμεν καί ἐκεῖνον να 

  προσκυνοῦν διά Θεόν, ὄχι νά προσκυνοῦν αὐτά διά θεούς. Καί λοιπόν 

ἡ σοφία αὐτῶν ἐμωράνθη καί διά τοῦτο δέν τούς ἔχομεν οὐδετίποτες 

αὐτούς τούς σοφούς, οὐδέ τά συγγράμματα αὐτῶν θέλομεν νά τά δια- 

βάζομεν εἰς τήν ἐκκλησίαν μας, ὥσπερ εἶναι τουτουνῶν, τοῦ Πλάτωνος, 

τοῦ Σοφοκλέους, τοῦ Ἀριστοτέλους, τοῦ Αἰσχύλου, τοῦ Μπίνδαρου, 

  τοῦ Ἀριστοφάνους, τοῦ Ὁμήρου τούς μύθους καί ἄλλων μυρίων 

ποιητῶν, ὁπού εἶναι ψεῦται καί ἄτυχοι, ἀλλά πιστεύομεν καί διαβάζο- 

μεν τούς λόγους τῶν ἁγίων καί πανευφήμων ἀποστόλων καί ἐκεινῶν 

τῶν ἁγίων ἀνδρῶν ὁπού ἐπίστευσαν τόν Θεόν ἀδιστάκτως καί διχῶς νά 

τόν πολυπραγμονοῦν τί ἔκαμεν καί τί δέν ἔκαμεν, ἀλλά μόνον εἶπαν ὅτι 

  αὐτός ὁπού ἔκαμεν τόν οὐρανόν καί τήν γῆν καί πάντα τά ἐν αὐτοῖς, 

αὐτός ἐστίν ὁ ἀληθινός Θεός, καί λοιπόν τοῦτοι εἶναι οἱ σοφοί οἱ ἀληθι- 

νοί ὁπού πιστεύομεν ἡμεῖς, διότι ἡ ἀρχή τῆς σοφίας ἔναι ἐκεῖνος ὁπού 

ἔχει τόν φόβον τοῦ Θεοῦ. [...] 

 



Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, MIS:296442 Π 4.3.7: «Πρόσθετο 
ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Ψηφιοποίηση Αρχείου 

Γεωργακά.»  
Ιωαννίκιος Καρτάνος, Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη, «κεφάλαιο κε΄, 53-54 [Εδώθεν 

άρχεται το πρώτον βιβλίον… ηκούσει εδώ παρακάτου]». 

 
 

 

Ελένη Κακουλίδη-Πάνου (επιμ.), Ιωαννίκιος Καρτάνος, Παλαιά τε και Νέα Διαθήκη, Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη 2000. 


