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Περιγραφή
Στο βιβλίο μας αυτό επιχειρείται να δοθούν σύντομες, απλές, σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις σε απορίες
των μαθητών μιας σύγχρονης σχολικής τάξης.
Μέσα από 45 ερωτήσεις των παιδιών προς τον δάσκαλό τους, θίγονται οι αμφισβητήσεις της ύπαρξης του Θεού
και της ιστορικής αξιοπιστίας της Αγ. Γραφής, διάφορες κατηγορίες των δωδεκαθεϊστών κατά του
Χριστιανισμού και του Βυζαντινού πολιτισμού, οι σχέσεις επιστήμης και θρησκείας, οι προσπάθειες
παραχάραξης της προσφοράς της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Γένος, η πολεμική κατά του μαθήματος των
θρησκευτικών κι ένα σωρό άλλα συναφή θέματα τα οποία συχνά χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι αρνητές
προκειμένου να προκαλέσουν εντυπώσεις στους αδαείς, και να κλονίσουν την πίστη στη νεολαία.
Απ’ τη μελέτη του βιβλίου αυτού καταφαίνεται το αστήρικτο των «επιχειρημάτων» της απιστίας και
καταδεικνύεται ότι η Χριστιανική Πίστη και Αλήθεια είναι αυτή που βγαίνει νικήτρια μέσα από κάθε ιδεολογική
αναμέτρηση.

Κυκλοφορεί σε 3η έκδοση.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
- Πρόλογος

Ερώτηση 1η: Η ύπαρξη του Θεού είναι ένας μύθος! Δεν υπάρχουν
αποδείξεις ότι υπάρχει Θεός…
Ερώτηση 2η: Η θρησκεία γεννήθηκε στην προσπάθεια του ανθρώπου
να εξηγήσει τα φαινόμενα γύρω του…
Ερώτηση 3η: Ο Θεός είναι μια εφεύρεση του ανθρώπου για να βρίσκει
παρηγοριά στις θλίψεις και στις δυστυχίες του και για να παίρνει
κουράγιο και δύναμη στις αδυναμίες του…
Ερώτηση 4η: Δεν υπάρχει Θεός γιατί στον κόσμο αυτό βασιλεύει η
αδικία…
Ερώτηση 5η: Η Αγία Γραφή μας λέει ότι ο δημιουργός της ζωής στη γη
είναι ο Θεός, ενώ οι επιστήμονες μας λένε ότι η ζωή δημιουργήθηκε
τυχαία πάνω στη γη, ή ότι ήρθε απ’ το διάστημα…
Ερώτηση 6η: Η ιστορία μας λέει ότι τα ίχνη ανθρώπινης παρουσίας
πάνω στη γη χρονολογούνται πριν από 2.000.000 χρόνια, ενώ η Αγία
Γραφή θεωρεί ότι η ιστορία του ανθρώπινου γένους εκτείνεται μόνο
λίγες χιλιάδες χρόνια π.Χ….
Ερώτηση 7η: Η Παλαιά Διαθήκη δανείζεται και περιγράφει μύθους
άλλων λαών όπως π.χ. ο κατακλυσμός του Νώε…
Ερώτηση 8η: Η Αγία Γραφή είναι ιστορικά αναξιόπιστη…
Ερώτηση 9η: Είναι θρησκευτικό παραμύθι της Παλαιάς Διαθήκης ότι
σύμπαν δημιουργήθηκε απ’ τον Θεό…
Ερώτηση 10η: Αυτά που γράφει η Γένεση για τη δημιουργία του
κόσμου δεν έχουν καμμιά σχέση μ’ αυτά που δέχεται σήμερα η
επιστήμη…
Ερώτηση 11η: Η γένεση αναφέρει ότι ο άνθρωπος προήλθε απ’ το
χώμα με μια άμεση δημιουργική πράξη, ενώ τα βιβλία της βιολογίας
γράφουν ότι ο άνθρωπος προήλθε εξελικτικά απ’ τον πίθηκο…
Ερώτηση 12η: Η διήγηση για τον πύργο της Βαβέλ είναι μυθική…
Ερώτηση 13η: Πολλοί ισχυρίζονται ότι οι συγγραφείς των κειμένων
της Αγίας Γραφής απέχουν πολλούς αιώνες από τα γεγονότα που
περιγράφουν ή ότι στην πορεία του χρόνου έγιναν αλλοιώσεις των
κειμένων και συνεπώς αυτά δεν είναι αξιόπιστα κι αυθεντικά…
Ερώτηση 14η: Εκτός από τα βιβλία της Καινής Διαθήκης δεν
υπάρχουν επαρκείς ιστορικές μαρτυρίες ότι ο Χριστός ήταν ιστορικό
πρόσωπο…
Ερώτηση 15η: Όλες οι θρησκείες διδάσκουν τους ίδιους μύθους για
την ύπαρξη μεταθανάτιας ζωής καθώς και για την κόλαση και τον
Παράδεισο.
Ερώτηση 16η: Δεν υπάρχουν υπερφυσικά φαινόμενα, ούτε γίνονται
θαύματα! Όλα έχουν μια λογική εξήγηση…
Ερώτηση 17η: Οι ελληνολάτρες-αρχαιολάτρες ισχυρίζονται ότι οι
έννοιες Χριστιανισμός και Ελληνισμός είναι ξένες και ασυμβίβαστες

μεταξύ τους…
Ερώτηση 18η: Οι ελληνολάτρες - αρχαιολάτρες ισχυρίζονται ότι ο
Χριστιανισμός ήταν η αιτία παρακμής του αρχαίου Ελληνισμού, αφού
στράφηκε εναντίον του…
Ερώτηση 19η: Η Παλαιά Διαθήκη έχει ανθελληνικό χαρακτήρα…
Ερώτηση 20η: Οι φανατικοί Χριστιανοί κατέστρεψαν τους ναούς, τους
βωμούς και τα αγάλματα της αρχαίας Ελληνικής θρησκείας…
Ερώτηση 21η: Οι Χριστιανοί είναι βίαιοι, φανατικοί και μισαλλόδοξοι,
ενώ οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ευρύ πνεύμα, ήταν ανεξίθρησκοι και
φιλελεύθεροι…
Ερώτηση 22η: Οι ελληνολάτρες πιστεύουν στους πάτριους
Ελληνικούς θεούς. Κι όχι στον Χριστιανισμό που είναι ξενόφερτος…
Ερώτηση 23η: Το Βυζάντιο ήταν ο νεκροθάφτης του Ελληνισμού…
Ερώτηση 24η: Επιστήμη και Θρησκεία έρχονται σε αντίθεση μεταξύ
τους και δεν συμβιβάζονται…
Ερώτηση 25η: Δεν υπάρχουν δαιμονισμένοι! Μονάχα ψυχικά άρρωστοι
υπάρχουν…
Ερώτηση 26η: Τα «απόκρυφα» ευαγγέλια μας πληροφορούν ότι ο
Χριστός δεν ήταν αναμάρτητος, αλλ’ ότι είχε κι αυτός αμαρτωλές
κλίσεις και πειρασμούς…
Ερώτηση 27η: Οι άγγελοι, οι δαίμονες κι ο Σατανάς είναι μυθολογικά
ευρήματα πολλών θρησκειών...
Ερώτηση 28η: Τα θαύματα του Χριστού ήταν φανταστικά κι όχι
πραγματικά…
Ερώτηση 29η: Ο Χριστιανισμός υποτιμά τη γυναίκα και τη θεωρεί
κατώτερη του άνδρα…
Ερώτηση 30η: Ο Χριστιανισμός καταπολέμησε τη θεατρική τέχνη…
Ερώτηση 31η: Ο μοναχισμός έφθειρε το Βυζάντιο και το οδήγησε στην
παρακμή και την πτώση του…
Ερώτηση 32η: Ο Χριστιανισμός συγκρούστηκε με την φιλοσοφία και
την καταπολέμησε…
Ερώτηση 33η: Ο Χριστιανισμός είναι το δεκανίκι του καπιταλισμού…
Ερώτηση 34η: Ο Χριστιανισμός έγινε πάντοτε ένα με τις εξουσίες
που κυβερνούν…
Ερώτηση 35η: Ο κλήρος έπαιξε αντιδραστικό ρόλο κατά τη διάρκεια
της Τουρκοκρατίας…
Ερώτηση 36η: Είναι ψέμα ότι ο Επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός
κήρυξε την επανάσταση στην Αγίου Λαύρα…
Ερώτηση 37η: Ο Πατριάρχης Γρηγόριος Ε΄ ήταν προδότης κι αφόρισε
την επανάσταση…
Ερώτηση 38η: Είναι μύθος η ύπαρξη «Κρυφού Σχολειού» κατά τη
διάρκεια της Τουρκοκρατίας…

Ερώτηση 39η: Η διδασκαλία των θρησκευτικών στα σχολεία αποτελεί
παραβίαση της συνείδησης των μαθητών και πρέπει να καταργηθεί…
Ερώτηση 40η: Εφόσον διδάσκονται τα θρησκευτικά, θα έπρεπε να
μελετώνται εξίσου όλα τα θρησκεύματα κι όχι μόνο η θρησκευτική
παιδεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας…
Ερώτηση 41η: Ο Χριστιανισμός εξαναγκάζει τον άνθρωπο να είναι
ηθικός με τον φόβο της τιμωρίας. Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος
καλός Χριστιανός για να είναι ηθικός άνθρωπος…
Ερώτηση 42η: Ο Χριστιανισμός αδιαφορεί για τη μόρφωση κι
ενδιαφέρεται μόνο για τη σωτηρία της ψυχής…
Ερώτηση 43η: Οι λόγιοι του ανθρωπισμού και της Αναγέννησης
απελευθέρωσαν τον άνθρωπο από τα θρησκευτικά σκοτάδια του
Μεσαίωνα…
Ερώτηση 44η: Ο Ευρωπαϊκός διαφωτισμός και η Γαλλική επανάσταση,
συνέβαλλαν καθοριστικά στην πρόοδο της ανθρωπότητας…
Ερώτηση 45η: Ο Χριστιανισμός διδάσκει: «Πίστευε και μη ερεύνα»!...
- ΕΠΙΛΟΓΟΣ
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