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Πόσο, ἀλήθεια, σκοτίζει 
τὸ πάθος! Τυφλώνει τὸν 
ἄνθρωπο. Τὸν κάνει νὰ 
παραλογίζεται. Τὸν γελοι-
οποιεῖ. Χαρακτηριστικὴ ἡ 

περίπτωση τοῦ βασιλιᾶ Ἡρώδη. Ἀκούει 
ἀπὸ τοὺς Μάγους γιά «τεχθέντα βα-
σιλιά» καὶ ταράζεται καὶ ἀνησυχεῖ καὶ 
φοβᾶται. Ἕνα ἀδύνατο βρέφος γεννιέ-
ται στὴ Βηθλεὲμ καὶ δὲν τὸν ἀφήνει νὰ 
κλείσει μάτι! Καὶ καταστρώνει σχέδια 
ἐξοντωτικά. Καὶ καλεῖ τοὺς ἀρχιερεῖς 
καὶ τοὺς γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, γιὰ νὰ 
συγκεντρώσει στοιχεῖα γιὰ τὸν μέλλοντα 
ἀντίπαλό του. Ἑβδομηντάχρονος αὐτός, 
τρέμει ἕνα νήπιο! Μὰ ὥσπου νὰ ἀνδρω-
θεῖ αὐτό, θὰ ζεῖ ὁ ἴδιος;

Ἀνύπαρκτος, λοιπόν, ὁ φόβος του. 
Γι’ αὐτὸ καὶ ἀδικαιολόγητη ἡ ταραχή 
του. Ἀνησυχεῖ γιὰ τὸν νέο βασιλιά! Ἂν 
ἐξέταζε καὶ ἐρευνοῦσε ψύχραιμα τὰ γε-
γονότα, χωρὶς πάθος, θὰ ἔβλεπε πόσο 
διαφορετικὰ ἦταν τὰ πράγματα. Ναί, εἶχε 

ΒΑΣΙΛΕΙΟ  
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

γεννηθεῖ ὁ βασιλιὰς τῶν ἰουδαίων. Καὶ 
ὄχι μόνο τῶν ἰουδαίων, ἀλλὰ καὶ ὅλων 
τῶν ἀνθρώπων. Ἡ βασιλεία του ὅμως 
δὲν θὰ περιοριζόταν στὰ στενὰ ὅρια τῆς 
ἰουδαίας. Θὰ ἐπεκτεινόταν σὲ ὁλόκλη-
ρη τὴν Οἰκουμένη. Μὲ μιὰ οὐσιαστικὴ 
διαφορά. Ἡ βασιλεία του «δὲν ἦταν ἐκ 
τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰωάν., ιη΄ 36). Δὲν 
ἦλθε νὰ βασιλεύσει καὶ νὰ κατεξουσιάσει 
τοὺς ἀνθρώπους. Δὲν ἦλθε νὰ ἀμφισβη-
τήσει τὴν πολιτικὴ ἐξουσία τοῦ Ἡρώδη ἢ 
ὁποιουδήποτε ἄλλου ἄρχοντα. Ἦλθε νὰ 
πολεμήσει τὴν ἐξουσία τοῦ «κοσμοκρά-
τορα τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» 
(Ἐφεσ., στ΄ 12). Νὰ λύσει καὶ νὰ διαλύσει 
τὰ ἔργα τοῦ Διαβόλου. Ὅμως τὸ πάθος 
τῆς ἐξουσίας τυφλώνει τὸν Ἡρώδη. Καὶ 
σὲ λίγο τὸν σπρώχνει νὰ βάψει τὰ χέρια 
του στὸ αἷμα τῶν ἀθώων νηπίων.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο ὁ αἱμοσταγὴς 
τύραννος ποὺ ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ 
παίρνει ἐχθρικὴ στάση ἀπέναντι στὸ θεῖο 
Βρέφος. Πλάι στὸ πάθος τῆς ἐξουσίας, 
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ἔχουμε καὶ τὴν ὑπεροπτικὴ ἀλαζονεία 
τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων. Ἡ 
ἐξουσία ἀκονίζει μαχαίρια, καὶ ἡ ὑπο-
κρισία περιφρονεῖ τὸν τεχθέντα βασιλιά. 
Πληροφοροῦν τὸν Ἡρώδη. Δίνουν ὁδηγί-
ες στοὺς Μάγους. Οἱ ἴδιοι ὅμως μένουν 
μακριὰ ἀπὸ τὸν ἐνανθρωπήσαντα Θεό. 
Δὲν ἔχουν κἂν τὴν περιέργεια νὰ φθά-
σουν ὣς τὴ Βηθλεὲμ καὶ νὰ ἐρευνήσουν 
οἱ ἴδιοι αὐτοπροσώπως γιὰ τὴν ἔλευση 
τοῦ Μεσσία. Ὑπηρετοῦν τὸ θεϊκὸ σχέδιο 
μὲ τὶς πληροφορίες τους στοὺς Μάγους, 
χωρὶς αὐτοὶ σὲ τίποτα νὰ ὠφελοῦνται. Οἱ 
τυφλοὶ ποὺ μπαίνουν στὴν ὑπηρεσία τοῦ 
φωτός. Οἱ σβησμένοι φανοὶ ποὺ γίνονται 
δρομοδεῖχτες ζωῆς.

Ἂν ὅμως ὁ Ἡρώδης καταστρώνει σχέ-
δια δολοφονικά, καὶ οἱ ἀρχιερεῖς δείχνουν 
τὴν περιφρόνησή τους στὸν Σωτῆρα καὶ 
Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου, ὑπάρχουν καὶ οἱ 
ἄδολες καρδιές. Οἱ εἰλικρινεῖς ἀναζητητὲς 
τῆς ἀλήθειας. Οἱ Μάγοι. Οἱ σοφοὶ τῆς 
ἐποχῆς τους. Οἱ ἐκπρόσωποι τῆς ἐπι-
στήμης. Ταπεινὲς ψυχές. Ἡ μόρφωση δὲν 
τοὺς ξιπάζει. Ποθοῦν τὴ σωτηρία. Χρόνια 
τὴν ἀναζητοῦσαν. Καὶ τώρα ποὺ τοὺς 
φανερώνεται, δὲν ὑπολογίζουν κόπους 
καὶ θυσίες. Δὲν ἦταν καθόλου μικρὸ τὸ 
ἐγχείρημα. Ἆθλος ἕνα τέτοιο μακρινὸ καὶ 
κοπιαστικὸ ταξίδι. Ἀπαιτοῦσε μεγάλη 
ψυχικὴ ἀντοχή. Νὰ διασχίζουν ἡμέρες 
καὶ νύχτες τὶς καυτερὲς ἐρημιές. Καὶ νὰ 
προχωροῦν καὶ νὰ μὴν ἀπογοητεύονται, 
καὶ ὅταν τὸ ὁδηγητικὸ ἀστέρι παύει νὰ 
τοὺς δείχνει τὸν δρόμο.

Ἔτσι ἡ ἄδολη πίστη τους δὲν ἄργησε 
νὰ ἐπιβραβευθεῖ. Ἀπερίγραπτη ἡ χαρὰ καὶ 
ἡ τιμὴ γι’ αὐτούς. «Εἶδον τὸ παιδίον μετὰ 
Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσό-
ντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξα-
ντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνε-
γκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον 
καὶ σμύρναν» (Ματθ., β΄ 11). Ἐδῶ εἶναι 
τὸ θαῦμα ποὺ πραγματοποιεῖται πάντα 
στὶς ταπεινὲς ψυχές. Κανένα ἐξωτερικὸ 

μεγαλεῖο δὲν ἀντικρίζουν. Τίποτε ἀπὸ ὅσα 
βλέπουν ἐκεῖ δὲν εἶναι ἱκανὸ νὰ τοὺς προ-
καλέσει τὸν θαυμασμό. Ὅμως ἡ ἁπλῆ καὶ 
ἄδολη πίστη δὲν ζητάει τὸν ἐντυπωσια-
σμό. Πίσω ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ ἀσημότητα 
διακρίνει τὶς ἀληθινὲς ἀξίες. Ἐκεῖ ποὺ τὸ 
ἀλαζονικὸ μάτι σκανδαλίζεται, ἡ ταπεινὴ 
καρδιὰ γονατίζει μὲ δέος. Ἔτσι ἔγινε τότε. 
Ἔτσι γίνεται καὶ σήμερα. Ὁ ἰησοῦς ἔγι-
νε δεκτὸς ἀπὸ τοὺς ταπεινούς, ἀπὸ τοὺς 
τελῶνες καὶ ἁμαρτωλούς. Ἀπορρίφθηκε 
ἀπὸ τοὺς ἀλαζόνες, τοὺς γραμματεῖς καὶ 
φαρισαίους, τοὺς ὑποκριτές. Στὸ βασίλειο 
τοῦ Χριστοῦ δὲν ὑπάρχει θέση παρὰ μόνο 
γιὰ παιδιά, γιὰ ἐκείνους ποὺ ἔχουν παι-
δικὴ καρδιά. Οἱ ἐγωιστὲς δὲν χωρᾶνε στὸ 
βασίλειο τῶν ταπεινῶν καὶ ἁγνῶν ψυχῶν.

Γ.Β.Μ.

ΔΟΞΑ ΕΝ ΥΨΙΣΤΟΙΣ! 
............................................... 

 
Τ’ ἅγια Σου σπάργανα φιλοῦμε 

μπροστὰ ἐδῶ γονατισμένοι, 
καὶ ταπεινὰ παρακαλοῦμε, 
σὲ Σένα ὁλόψυχα δοσμένοι. 

 
Δῶσε γαλήνη, Βασιλιά μας,  

παντοῦ καὶ μέσα στὴν καρδιά μας. 
Στεῖλε γλυκιὰ παρηγοριὰ  
σὲ πολιτεῖες καὶ χωριά. 

 
Δέξου, Χριστέ, τὴν προσευχή μας, 
κι ἂς γίνει Φάτνη Σου ἡ ψυχή μας. 
Κάνε ν’ ἀνθίσουν ἄσπροι κρίνοι, 

ὅπου περίσσεψαν οἱ θρῆνοι. 
 

Μέσ’ στὶς ψυχὲς νὰ φέξει ἡ Πίστις, 
πεντάκτινο ἄστρο τῆς αὐγῆς, 

κι ἂς ποῦν τὸ Δόξα ἐν ὑψίστοις 
γλῶσσες, λαοί, φυλὲς τῆς γῆς. 

 
           Γ. ΒΕΡΙΤΗΣ
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Τὸ ἐρώτημα ποιοὶ εἶναι 
«οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστή-
μης» ἔχει διάφορες ση-
μαντικὲς πλευρές. Εἶναι 
προφανὲς ὅτι ἡ κύρια 
ἀποστολὴ τῆς Ἐπιστή-
μης εἶναι ἡ γνώση. Ἀλλὰ 
γιὰ ποιὸ σκοπὸ γίνεται ἡ 
αὔξηση τῆς γνώσης; Εἶναι 
μόνο γιὰ νὰ ἱκανοποι-
ήσουμε τὴν περιέργειά 
μας, γιὰ νὰ κατανοήσουμε 
τὴ Φύση γύρω μας,  
ἢ ἔστω ὁλόκληρο τὸ Σύ-
μπαν; Ἢ μήπως κύριος 
σκοπὸς τῆς Ἐπιστήμης 
εἶναι ἡ βελτίωση τῆς 
ζωῆς μας ὡς ἀτόμων καὶ 
ὡς κοινωνίας;

Θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ κανεὶς 
ὅτι οἱ δύο αὐτοὶ σκοποὶ 
εἶναι συμπληρωματικοὶ καὶ 
ὄχι ἀντίθετοι. Ἀλλὰ τὸ θέμα 
τῆς προτεραιότητας ἔχει ἰδι-

αίτερη σημασία, ὅταν τίθενται θέματα 
χρηματοδοτήσεως τῶν διαφόρων ἐρευνῶν. 

Ὅταν ἡ κυβέρνηση τῶν Ἡνωμένων Πο-
λιτειῶν πρόκειται νὰ χρηματοδοτήσει 
ἔρευνες γιὰ τὴν Ἀστρονομία ἢ γιὰ τὸν 
καρκίνο, σὲ ποιὸ θέμα θὰ δώσει προτε-
ραιότητα; Ἡ ἀπάντηση εἶναι «οὔτε στὸ 
ἕνα οὔτε στὸ ἄλλο». Ἡ προτεραιότητα 
δίδεται πάντα στὴν πολεμικὴ βιομηχανία. 
Ἔτσι ἔρχονται στὴν ἐπιφάνεια ἄλλοι σκο-
ποί, ποὺ μποροῦν νὰ παίζουν σημαντικὸ 
ρόλο στὴν ἀνάπτυξη τῆς Ἐπιστήμης. Ἡ 
Ἐπιστήμη μπορεῖ νὰ χρησιμοποιηθεῖ γιὰ 
τὴ βελτίωση τῆς ζωῆς τῶν ἀνθρώπων, 
ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸν πόλεμο καὶ τὴν κατα-
στροφή.

Ἐδῶ ὑπεισέρχονται πολὺ σοβαρὰ 
προβλήματα ἐπιστημονικῆς ἠθικῆς. Εἶναι 
ἐπιτρεπτὸ σὲ ἕναν ἐπιστήμονα νὰ ἐργά-
ζεται στὴν ἀνάπτυξη πυρηνικῶν ὅπλων; 
Ἂς μὴ σπεύσουμε νὰ κάνουμε γενικοὺς 
ἀφορισμούς. Ὅταν ὑπῆρχαν σαφεῖς πλη-
ροφορίες ὅτι ὁ Χίτλερ σκόπευε νὰ ἀνα-
πτύξει πυρηνικὰ ὅπλα, δὲν ἔκαναν καλὰ 
οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ποὺ ἔσπευσαν νὰ 
ἀναπτύξουν πρῶτες τὴν ἀτομικὴ βόμβα;

Ἕνας ἄλλος, παράπλευρος σκοπὸς 
τῆς Ἐπιστήμης εἶναι ἡ οἰκονομικὴ ἀνά-
πτυξη καὶ ἐπικράτηση. Μὲ ἠθικὰ ἢ ἀνή-
θικα μέσα. Π.χ., μπορεῖ ἡ βιομηχανία νὰ 
ἀναπτύξει φθηνότερα καὶ καλύτερα 
ὑλικὰ καὶ νὰ κερδίσει βοηθώντας τοὺς 
ἀνθρώπους. Ἀλλὰ μπορεῖ ὁρισμένα κράτη 
νὰ ἐκμεταλλευθοῦν μέχρις ἐξοντώσεως 
ἄλλα, ἀσθενέστερα κράτη.

Ἕνας ἀκόμη παράγων ποὺ παίζει 
σημαντικὸ ρόλο στὴν ἀνάπτυξη τῆς 
Ἐπιστήμης εἶναι τὸ γόητρο. Ὅταν οἱ 
Ρῶσοι ἔστειλαν πρῶτοι τὸν Sputnik στὸ 

ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
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διάστημα, οἱ Ἀμερικανοὶ ταράχθηκαν 
τόσο πολύ, ὥστε διέθεσαν ἀπεριόριστα 
χρήματα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ διαστη-
μικοῦ προγράμματος καὶ τελικὰ ἔστειλαν 
ἀστροναῦτες στὴ σελήνη.

Ἀλλὰ τὸ γόητρο εἶναι κίνητρο καὶ 
γιὰ πολλὰ ἄλλα ἐπιτεύγματα κρατῶν, 
ἐρευνητικῶν κέντρων ἢ ἀτόμων. Ὁ ἀγώ-
νας γιὰ τὴν προβολὴ ἑνὸς ἐπιστήμονος 
μπορεῖ νὰ ξεκινάει ἀπὸ τὴν ἀναζήτηση 
μιᾶς θέσεως σὲ ἕνα πανεπιστήμιο ἢ σὲ 
ἕνα ἐρευνητικὸ κέντρο, ἀλλὰ συνεχίζεται 
στὴν προσπάθεια ἐξασφαλίσεως χρημα-
τικῶν κονδυλίων, μέχρι τὴ δημιουργία 
ἑνός «μονοπωλίου» σὲ ὁρισμένους τομεῖς 
τῆς Ἐπιστήμης. Ἕνα παράδειγμα ἦταν 
ὁ συναγωνισμὸς στὸ CERN μεταξὺ δύο 
ὁμάδων ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ βροῦν τὰ 
σωμάτια W+, W- καὶ Z. Ὁ Rubbia μὲ τὸν 
van der Meer προηγήθηκαν καὶ πῆραν 
τὸ βραβεῖο Nobel. Ἀλλὰ μερικοὶ ἀναφέ-
ρουν ὅτι, ὅταν ὁ Rubbia ἀνακοίνωσε τὰ 
πρῶτα ἀποτελέσματα, δὲν εἶχε ἀκόμη τὰ 
πλήρη στοιχεῖα καὶ τά «συμπλήρωσε» 
μὲ εἰκαζόμενα δεδομένα, δηλαδὴ μὲ κἄτι 
ἀνεπίτρεπτο ἐπιστημονικά.

Στὰ ἑπόμενα θὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ 
μερικοὺς ἐπιμέρους σκοποὺς τῆς Ἐπι-
στήμης.

1. Γνώση

Ὁ πρῶτος σκοπὸς τῆς Ἐπιστήμης 
εἶναι ἡ συγκέντρωση γνώσεων. Οἱ γνώ-
σεις αὐτὲς ἀναφέρονται κατὰ πρῶτον 
στὴ Φύση, στὴν καταγραφὴ τοῦ περι-
βάλλοντος κόσμου καὶ τῶν φαινομένων 
ποὺ τὸν διέπουν. Ὁ ἄνθρωπος μελέτησε 
τὰ γύρω του φαινόμενα μὲ τὴν παρατή-
ρηση καὶ τὸ πείραμα (Φυσική, Χημεία, 
Βιολογία). Προχώρησε στὴ μαθηματικὴ 
ἀνάλυση τῶν δεδομένων. Ἐπεκτάθηκε 
στὸ διάστημα πέραν τῆς Γῆς μὲ τὴν 
Ἀστρονομία, καὶ ἔφθασε νὰ μελετᾷ τὸ 

ὅλο Σύμπαν. Παράλληλα ἀναπτύχθηκαν 
οἱ ἰατρικὲς ἐπιστῆμες, οἱ οἰκονομικὲς καὶ 
κοινωνικὲς ἐπιστῆμες, ἡ ἱστορία κλπ.

Ὅλη αὐτὴ ἡ γνώση καταγράφηκε σὲ 
ἀπειράριθμα βιβλία, ποὺ γεμίζουν τὶς βι-
βλιοθῆκες ὅλου τοῦ κόσμου. Ἀλλὰ σήμε-
ρα ἡ σημασία τῶν βιβλίων περιορίζεται, 
καὶ πρώτη θέση στὴν καταγραφὴ καὶ 
διάδοση τῶν νέων πληροφοριῶν κατα-
λαμβάνουν οἱ ὑπολογιστὲς καὶ τὸ διαδί-
κτυο. Τὰ νέα παιδιά, ἀπὸ τὴ στιγμὴ ποὺ 
μαθαίνουν νὰ διαβάζουν, μπαίνουν στὸν 
κόσμο τῶν ὑπολογιστῶν, ποὺ τοὺς χαρί-
ζει ἀπίστευτες δυνατότητες νὰ γνωρίσουν 
ὅλες τὶς πλευρὲς τῆς γνώσης. Ἔτσι, ἕνας 
νεαρὸς μαθητὴς μπορεῖ νὰ παρακολου-
θεῖ ὄχι μόνο τί γίνεται στὴν ἄλλη ἄκρη 
τῆς γῆς, ἀλλὰ καὶ τὶς τελευταῖες ἔρευνες 
στὰ ἐργαστήρια, στὰ νοσοκομεῖα, στὸ 
διάστημα. Ἀρκεῖ νὰ σημειώσει μερικὲς 
λέξεις-κλειδιά, γιὰ νὰ δεῖ μπροστά του 
ὅλες τὶς ἐξελίξεις τῆς Ἐπιστήμης.

Τὰ τελευταῖα χρόνια παρακολου-
θήσαμε μερικὲς ἐντυπωσιακὲς ἐξελίξεις 
στὴν Ἐπιστήμη. Μιὰ τέτοια ἐξέλιξη ἦταν 
τὸ γονιδίωμα τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἄνοιξε 
τεράστιες δυνατότητες γιὰ τὴ μελέτη τῆς 
ζωῆς καὶ γιὰ τὴ θεραπεία ἀσθενειῶν. 
Μιὰ ἄλλη σημαντικὴ ἀνακάλυψη ἀφορᾷ 
τὸ Σύμπαν, τὸ ὅτι ἡ διαστολὴ τοῦ Σύ-

Οἱ πληροφορίες ποὺ 
παίρνουμε ἀπὸ τὴ Φύση 
δὲν ἀρκοῦν γιὰ τὴν ἑρμη-
νεία της. Χρειάζεται ἐπι-
πλέον ἡ κατανόηση τῶν 
νόμων τῆς Φύσεως. Τὰ 

διάφορα φυσικὰ φαινόμε-
να ὑπόκεινται σὲ νόμους, 

οἱ ὁποῖοι εἶναι παγκόσμιοι.
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μπαντος ἐπιταχύνεται. Ὑπάρχουν δύο 
περίοδοι ἐπιταχύνσεως τῆς διαστολῆς 
τοῦ Σύμπαντος. Ἡ πρώτη βρέθηκε ἀπὸ 
τὸν Ἕλληνα Δημοσθένη Καζάνα καὶ ἔγινε 
κατὰ τὰ πρῶτα στάδια τῆς ζωῆς τοῦ Σύ-
μπαντος. Ἡ περίοδος ἐκείνη, ποὺ ἔφερε 
μιὰ ἀπότομη μεγέθυνση τοῦ Σύμπαντος 
κατὰ ἕναν παράγοντα 1050-10100, ὀνομά-
ζεται πληθωρισμός. Ἡ δεύτερη περίοδος, 
ποὺ ἄρχισε πρὶν ἀπὸ ἑπτὰ δισεκατομ-
μύρια ἔτη, συνεχίζεται μέχρι σήμερα καὶ 
ὀφείλεται σὲ μιὰ σκοτεινὴ ἐνέργεια ποὺ 
σπρώχνει συνεχῶς πρὸς τὰ ἔξω τὸ Σύ-
μπαν. Ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος, ἡ ἀνακάλυ-
ψη τοῦ σωματίου Higgs στὸ CERN μᾶς 
ἔδωσε στοιχεῖα γιὰ τὴν ἐσώτατη δομὴ 
τῆς ὕλης.

1.1. Ἑρμηνεία τῆς Φύσης –  
Φυσικοὶ νόμοι

Ἀλλὰ οἱ πληροφορίες ποὺ παίρνουμε 
ἀπὸ τὴ Φύση δὲν ἀρκοῦν γιὰ τὴν ἑρμη-
νεία της. Χρειάζεται ἐπιπλέον ἡ κατανό-
ηση τῶν νόμων τῆς Φύσεως. Τὰ διάφορα 
φυσικὰ φαινόμενα ὑπόκεινται σὲ νόμους, 
οἱ ὁποῖοι εἶναι παγκόσμιοι.

Ὅταν ὁ Νεύτων ἔκανε τὴ διαπίστω-
ση ὅτι τὸ μῆλο πέφτει πρὸς τὴ γῆ, ἐνῷ 
ἡ σελήνη δὲν πέφτει, ὁδηγήθηκε στὸν 
νόμο τῆς παγκόσμιας ἕλξης, τῆς βαρύτη-
τος. Ἀνάλογοι νόμοι διατυπώθηκαν γιὰ 
τὶς ἠλεκτρικὲς καὶ μαγνητικὲς δυνάμεις. 
Πολὺ σημαντικὸ ρόλο στὴν περίπτωση 
αὐτὴ ἔπαιξαν οἱ περίφημες ἐξισώσεις 
Maxwell. Τέλος, διατυπώθηκαν νόμοι 
γιὰ τὶς πυρηνικὲς δυνάμεις μεταξὺ στοι-
χειωδῶν σωματίων. Οἱ νόμοι αὐτοὶ ἦταν 
βεβαίως προσεγγιστικοί, καὶ ἄλλοι, ἀκρι-
βέστεροι νόμοι διατυπώθηκαν ἀργότερα. 
Π.χ., ἡ θεωρία τοῦ Νεύτωνος βελτιώθηκε 
μὲ τὴ Γενικὴ Θεωρία τῆς Σχετικότητος 
τοῦ Einstein. Ὅμως οἱ ἐκτροπὲς ἀπὸ τὸν 
Νόμο τοῦ Νεύτωνος εἶναι ἐν γένει μικρές. 
Ἑπομένως, ἡ νευτώνεια θεωρία παριστᾷ 

μὲ ἀρκετὴ ἀκρίβεια τὶς κινήσεις τῶν πλα-
νητῶν καὶ τῶν δορυφόρων τοῦ ἡλιακοῦ 
συστήματος. Μόνον σὲ ἐξαιρετικὲς πε-
ριπτώσεις, ὅπως στὶς μελανὲς ὀπές, οἱ 
διαφορὲς μεταξὺ νευτώνειας καὶ σχετικι-
στικῆς δυναμικῆς εἶναι σημαντικές (ἕνα 
πρόσφατο παράδειγμα ποὺ μελετήσαμε 
εἶναι ἕνα σύστημα δύο μελανῶν ὀπῶν· 
οἱ κινήσεις μικρῶν σωμάτων γύρω ἀπὸ 
τὶς δύο αὐτὲς μελανὲς ὀπὲς εἶναι ὀργα-
νωμένες στὴ νευτώνεια περίπτωση, ἐνῷ 
εἶναι ἐν γένει χαοτικὲς στὴ σχετικότητα).

Μιὰ σημαντικὴ ἐξέλιξη στοὺς φυσι-
κοὺς νόμους προῆλθε ἀπὸ τὴν εἰσαγωγὴ 
τῆς κβαντικῆς θεωρίας. Πολλὰ προβλήμα-
τα τῆς φυσικῆς καὶ τῆς χημείας λύθηκαν 
μὲ ἐντυπωσιακὸ τρόπο χάρη στὴν κβα-
ντικὴ θεωρία. Π.χ., κατανοοῦμε σήμερα 
μὲ μεγάλη ἀκρίβεια τὴ δομὴ τῶν ἀτόμων 
καὶ τῶν μορίων καὶ τὶς ἀντιδράσεις με-
ταξύ τους. Ἐπίσης, πολλὰ δεδομένα τῆς 
πυρηνικῆς φυσικῆς καὶ τῆς φυσικῆς τῶν 
στοιχειωδῶν σωματίων ἐξηγοῦνται μὲ τὶς 
σύγχρονες θεωρίες ποὺ ἀναφέρονται στὶς 
πυρηνικὲς δυνάμεις.

Πολλοὶ θεωροῦν ὅτι σήμερα γνωρί-
ζουμε πολὺ καλὰ τοὺς πιὸ βασικοὺς καὶ 
θεμελιώδεις νόμους τῆς Φύσεως. Ὑπάρ-
χουν τέσσερις βασικὲς δυνάμεις στὴ Φύ-
ση, ἡ βαρύτης, ἡ ἠλεκτρομαγνητική, ἡ 
ἀσθενὴς πυρηνικὴ καὶ ἡ ἰσχυρὴ πυρη-
νικὴ δύναμη. Ἀλλὰ ἴσως ὑπάρχουν καὶ 
ἄλλα φαινόμενα πέραν τῶν τεσσάρων 
αὐτῶν δυνάμεων ἢ νέες ἐκδηλώσεις τῶν 
δυνάμεων αὐτῶν. Π.χ., ἡ ἐπιταχυνόμενη 
διαστολὴ τοῦ Σύμπαντος μπορεῖ νὰ ἀπο-
δοθεῖ στὸ ὅτι ἡ βαρύτης εἶναι ἀπωστικὴ 
σὲ μεγάλες ἀποστάσεις. Ἐξάλλου, ἡ ἴδια 
ἡ ἔννοια τῆς δυνάμεως στὴ Γενικὴ Θε-
ωρία τῆς Σχετικότητος ἀντικαθίσταται 
ἀπὸ τὴν καμπύλωση τοῦ χωροχρόνου.

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἔγινε σαφὲς ὅτι 
πολὺ μεγάλη σημασία στὴ Φύση παίζουν 
τὰ μὴ γραμμικὰ φαινόμενα, ὅπως τὸ χάος, 
ποὺ ὑπάρχει τόσο στὴν κλασικὴ ὅσο καὶ 
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στὴν κβαντικὴ φυσική. Ἕνα χαρακτηρι-
στικὸ κλασικὸ παράδειγμα χάους ἐμφανί-
ζεται στὸ πρόβλημα τῶν τριῶν σωμάτων. 
Ὅταν δύο ἀπὸ τὰ τρία σώματα συγκρου-
σθοῦν, δὲν ἐμφανίζεται χάος, ἐνῷ, ἂν τὰ 
τρία σώματα συγκρουσθοῦν συγχρόνως, 
παρουσιάζεται χάος κοντὰ στὸ σημεῖο 
συγκρούσεως. Μερικοὶ ταὐτίζουν τὸ χάος 
μὲ τὴν τύχη. Ὅμως τὸ χάος εἶναι ἀπολύ-
τως ντετερμινιστικό, δηλαδὴ οἱ τροχιὲς 
τῶν σωμάτων ἀκολουθοῦν αὐστηροὺς 
νόμους, ἐνῷ ἡ τύχη ἀκολουθεῖ μόνον 
στατιστικοὺς νόμους. Γι’ αὐτὸ ἡ μελέτη 
τοῦ χάους ἀποτελεῖ ἕνα σημαντικὸ καὶ 
ἐνδιαφέρον σύγχρονο θέμα ἐρεύνης.

Σημαντικὲς προόδους στὴ σύγχρονη 
Φυσικὴ ἀποτελοῦν οἱ μελέτες μὲ ἠλε-

κτρονικοὺς ὑπολογιστές. Πρὶν ἀπὸ τὴν 
ἀνάπτυξη τῶν ἠλεκτρονικῶν ὑπολο-
γιστῶν, οἱ ἐρευνητὲς προσπαθοῦσαν νὰ 
βροῦν μαθηματικοὺς τύπους ποὺ νὰ πε-
ριγράφουν τὰ διάφορα φαινόμενα. Ἀλλὰ 
αὐτὸ ἦταν ἐν γένει ἀδύνατο. Ὁ διάσημος 
μαθηματικὸς Poincaré εἶχε προσπαθήσει 
νὰ περιγράψει τὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ 
χάους (γι’ αὐτὸ θεωρεῖται «πατέρας τοῦ 
χάους»), ἀλλὰ κατέληξε ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ 
ὁδηγοῦσε σὲ τόσο πολύπλοκες καμπύ-
λες, «ποὺ δὲν θὰ προσπαθοῦσε κἂν νὰ 
τὶς ἰχνογραφήσει».

Ἀργότερα ὅμως, μὲ τὴ χρήση τῶν 
ἠλεκτρονικῶν ὑπολογιστῶν, μπορέσαμε 
νὰ δοῦμε τὰ γενικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ 
χάους, ὅπως τὰ fractals καὶ τὰ φαινόμε-
να διαχύσεως. Σήμερα διαθέτουμε κατα-
πληκτικὰ σχήματα fractals μὲ χρώματα 

ποὺ ἐντυπωσιάζουν. Ἐπίσης, διαθέτουμε 
πληροφορίες γιὰ τὴν ἐξέλιξη τῶν ἀστέ-
ρων καὶ τῶν γαλαξιῶν, ποὺ ἦσαν ἀδια-
νόητες τὰ προηγούμενα ἔτη. Τέλος, οἱ 
ὑπολογιστὲς βοήθησαν στὴν ἀνάπτυξη 
τῶν ἴδιων τῶν μαθηματικῶν μὲ τεράστια 
προγράμματα, ὅπως τό “Mathematica”, 
ποὺ ὑπολογίζει μαθηματικοὺς τύπους 
καὶ ὄχι ἁπλῶς ἀριθμητικὰ στοιχεῖα ἢ 
στατιστικὰ στοιχεῖα.

Μιὰ ἄλλη σημαντικὴ ἐξέλιξη τῆς Ἐπι-
στήμης ἔγινε στὴ Βιολογία. Εἶναι ἐντυ-
πωσιακὸ ὅτι, ἐνῷ, ὅταν ἄρχισε ἐπισήμως 
ἡ μελέτη τοῦ ἀνθρώπινου γονιδιώματος 
τὸ 1990, ὑπολόγιζαν ὅτι θὰ ὁλοκληρωθεῖ 
μέσα σὲ 15 χρόνια (καὶ θὰ περιελάμβανε 
πάνω ἀπὸ 3 δισεκατομμύρια νουκλεο-
τίδια), ἐντούτοις, μὲ τὴν καλὴ ὀργάνω-
ση τῆς διεθνοῦς συνεργασίας ὑπὸ τὸν 
Francis Collins καὶ μὲ τὴ χρησιμοποίηση 
αὐτοματοποιημένων μεθόδων, τὸ κύριο 
μέρος τοῦ προγράμματος αὐτοῦ οὐσι-
αστικὰ τελείωσε σὲ δέκα μόνο χρόνια, 
τὸ 2000. Ἐπίσης, ἔχουν γίνει τεράστιες 
πρόοδοι στὴ μελέτη τῆς λειτουργίας τῶν 
ἰῶν καὶ τῶν κυττάρων καὶ τῶν πολυ-
σύνθετων ὀργανισμῶν. Ἕνας ζωντανὸς 
ὀργανισμὸς δὲν εἶναι ἁπλῶς τὸ ἄθροισμα 
τῶν ἐπιμέρους ἀτόμων καὶ μορίων του. 
Καίτοι ὁ ὀργανισμὸς ἀποτελεῖται ἀπὸ 
ἄτομα καὶ μόρια, ἐντούτοις ἔχει ἀναπτύ-
ξει νέες (ὁλιστικές) ἰδιότητες, ποὺ δὲν 
ὑπάρχουν στὸ ἀτομικὸ καὶ τὸ μοριακὸ 
ἐπίπεδο.

Μιὰ ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἀνακαλύ-
ψεις ὅλων τῶν ἐποχῶν εἶναι τὸ ὅτι οἱ φυ-
σικοὶ νόμοι ποὺ ἰσχύουν στὴ Γῆ ἰσχύουν 
μέχρι τὰ ἄκρα τοῦ ὁρατοῦ Σύμπαντος. 
Ἀπὸ τὰ φάσματα τῶν μακρινῶν ἀστέρων 
καὶ γαλαξιῶν διαπιστώνουμε ὅτι παντοῦ 
στὸ Σύμπαν ὑπάρχουν τὰ ἴδια χημικὰ 
στοιχεῖα, καὶ μάλιστα μὲ τὶς ἴδιες ἐν γέ-
νει ἀναλογίες. Οἱ φασματικὲς γραμμὲς 
ἀνταποκρίνονται πλήρως στοὺς νόμους 
τῆς κβαντικῆς φυσικῆς. Τὰ μαγνητικὰ 

Ὅσο πιὸ πολὺ προχωρεῖ ἡ 
Ἐπιστήμη, τόσο βαθύτερα 
καὶ δυσκολότερα ἐρωτή-

ματα τίθενται.
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πεδία τῶν ἀστέρων ἐξηγοῦνται μὲ τὶς 
ἐξισώσεις Maxwell. Οἱ πηγὲς ἐνέργειας 
στὸ ἐσωτερικὸ τῶν ἀστέρων ἐξηγοῦνται 
μὲ βάση τὶς πυρηνικὲς δυνάμεις ποὺ με-
λετοῦμε στὰ πιὸ μεγάλα ἐργαστήρια τῆς 
γῆς. Τέλος, οἱ κινήσεις τῶν ἀστέρων καὶ 
τῶν γαλαξιῶν ἐξηγοῦνται μὲ τοὺς νόμους 
τοῦ Νεύτωνος καὶ τοῦ Einstein. Π.χ., ἡ 
διαστολὴ τοῦ Σύμπαντος ἀποτελεῖ μία 
ἀπὸ τὶς πιὸ σημαντικὲς συνέπειες τῆς 
Γενικῆς Θεωρίας τῆς Σχετικότητος.

Ἀλλὰ ἡ ἑρμηνεία τῆς Φύσεως δὲν 
σταματάει ἐδῶ. Γιατί, ὅσο πιὸ πολὺ 
προχωρεῖ ἡ Ἐπιστήμη, τόσο βαθύτερα 
καὶ δυσκολότερα ἐρωτήματα τίθενται. 
Ὑπάρχουν σήμερα τρία βασικὰ μέτωπα 
στὴν Ἐπιστήμη.

(1) Ἡ μικροσκοπικὴ δομὴ τῶν ἀτόμων 
τῆς ὕλης ἀποτελεῖται ἀπὸ πρωτόνια, νε-
τρόνια καὶ ἠλεκτρόνια (ἢ τὰ ἀντίστοιχα 
ἀντιπρωτόνια, ἀντινετρόνια καὶ ποζι-
τρόνια). Τὰ πρωτόνια καὶ τὰ νετρόνια 
ἀποτελοῦνται ἀπὸ κουὰρκς ποὺ συν-
δέονται μὲ γλουόνια. Ὑπάρχουν ἀκόμη 
ὅμως τὰ σωμάτια W+, W-, Z καὶ ἄλλα 
«στοιχειώδη» σωμάτια. Ἀλλὰ μήπως καὶ 
αὐτὰ τὰ σωμάτια εἶναι σύνθετα; Μερι-
κοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι τὰ κουὰρκς ἀπο-
τελοῦνται ἀπὸ μικρότερα σωμάτια, ποὺ 
ὀνομάζονται πρεόνια.

Τελευταῖα ἀναπτύχθηκαν θεωρίες 
ποὺ θεωροῦν τὰ στοιχειώδη σωμάτια ὡς 
δονήσεις μικρῶν χορδῶν (ὑπερχορδῶν). 
Οἱ ὑπερχορδὲς αὐτὲς εἶναι πολὺ μικρό-
τερες ἀπὸ τὶς διαστάσεις τῶν βασικῶν 
σωματίων τοῦ πυρῆνος (πρωτονίων καὶ 
νετρονίων), ποὺ εἶναι τῆς τάξεως τῶν 
10-13 cm. Ἀντιθέτως, οἱ ὑπερχορδὲς ἔχουν 
διαστάσεις τῆς τάξεως τῶν 10-35 cm, δη-
λαδὴ εἶναι ἀσύγκριτα μικρότερες. Γιὰ 
τὸν λόγο αὐτὸ οἱ θεωρίες αὐτὲς δὲν 
κατόρθωσαν ἀκόμη νὰ ὑποδείξουν οὔτε 
ἕνα πείραμα ποὺ θὰ ἐλέγξει τὴν ὕπαρξη 
τῶν ὑπερχορδῶν. Ἐξάλλου, δὲν ὑπάρχει 

μία μόνο θεωρία ὑπερχορδῶν, ἀλλὰ πέ-
ντε βασικὲς θεωρίες, ποὺ ἔχουν κάποιες 
σχέσεις μεταξύ τους. Ἔτσι διατυπώθηκε 
ἡ ἄποψη ὅτι οἱ πέντε αὐτὲς θεωρίες 
εἶναι ἐκφράσεις μιᾶς «μυστηριώδους» 
ἑνοποιητικῆς θεωρίας Μ. Πολλοὶ προ-
σπάθησαν νὰ βροῦν τὴν ἑνοποιητικὴ 
αὐτὴ θεωρία Μ, χωρὶς ὅμως ἀποτέλε-
σμα. Καὶ τελευταῖα ὁ S. Hawking καὶ 
ἄλλοι διατύπωσαν τὴν ἄποψη ὅτι ἡ θε-
ωρία Μ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ 
σύνολο τῶν πέντε θεωριῶν ὑπερχορδῶν. 
Δὲν ὑπάρχει, λένε, μία παραγματικότης, 
ἀλλὰ πολλές. Καὶ μάλιστα κατ’ ἐπέ-
κταση ὑποστηρίζουν ὅτι ὑπάρχει ἕνα 
σύνολο 10500 θεωριῶν, ποὺ ἀντιπροσω-

πεύουν ὅλα τὰ δυνατὰ Σύμπαντα. Τε-
λευταῖα, μάλιστα, ὁρισμένοι μιλοῦν γιὰ 
περισσότερες ἀπὸ 1010000 θεωρίες, ποὺ 
ἀντιστοιχοῦν σὲ διάφορα σύμπαντα.

Οἱ τελευταῖες ἔρευνες στὸ CERN, γιὰ 
τὶς ὁποῖες ἔχει γίνει τόσος λόγος τελευ-
ταῖα, δὲν πλησιάζουν κἂν τὴν περιοχὴ 
ἰσχύος τῆς θεωρίας τῶν ὑπερχορδῶν. 
Ἀσχολοῦνται κυρίως μὲ τὴν ἐπιβεβαίωση 
τοῦ βασικοῦ προτύπου (τοῦ Standard 
Model) τῶν στοιχειωδῶν σωματίων, καὶ 
ἔχουν δώσει ἀποδείξεις γιὰ τὴν ὕπαρξη 
τοῦ σωματίου Higgs, ποὺ δημιουργεῖ τὴ 
μᾶζα τῶν ὑπόλοιπων σωματίων. Προ-
σπαθοῦν ἐπίσης νὰ ἐλέγξουν ὁρισμένες 
θεωρίες πέραν τοῦ βασικοῦ προτύπου, 
ὅπως εἶναι ἡ θεωρία τῆς ὑπερσυμμε-
τρίας, χωρὶς ὅμως νὰ ἔχουν μέχρι τῆς 

Ἡ ἔσχατη δομὴ τῆς ὕλης 
παραμένει σήμερα ἕνα θε-

μελιῶδες πρόβλημα. 
Τὸ δεύτερο μέτωπο τῆς 
Φυσικῆς ἀφορᾷ τὴ δομὴ 

τοῦ Σύμπαντος.
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στιγμῆς αὐτῆς καθόλου θετικὰ ἀποτε-
λέσματα. Οἱ ἐνέργειες ποὺ ἐπιτυγχάνουν 
στὸ LHC (Large Hadron Collider) τοῦ 
CERN θὰ φθάσουν τὰ 7000 GeV (Giga 
electron Volts). Ἀλλά, γιὰ νὰ βρεθοῦν 
οἱ ὑπερχορδές, χρειάζονται ἐνέργειες 
τῆς τάξεως τῶν 1020 GeV! Ἑπομένως, ἡ 
ἔσχατη δομὴ τῆς ὕλης παραμένει σήμερα 
ἕνα θεμελιῶδες πρόβλημα.

(2) Τὸ δεύτερο μέτωπο τῆς Φυσικῆς 
ἀφορᾷ τὴ δομὴ τοῦ Σύμπαντος. Τὸ Σύ-
μπαν ἀποτελεῖται ἀπὸ ἀστέρες καὶ με-
σοαστρικὴ ὕλη, ποὺ συγκροτοῦν τοὺς 
γαλαξίες καὶ τὰ σμήνη καὶ ὑπερσμήνη 

γαλαξιῶν. Ἀλλὰ ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀστέ-
ρες καὶ τὴ μεσοαστρικὴ ὕλη, οἱ γαλαξίες 
φαίνεται ὅτι περιέχουν τεράστια ποσὰ 
ἀόρατης ὕλης (σκοτεινῆς ὕλης), τῆς ὁποί-
ας ἡ φύση μᾶς εἶναι ἄγνωστη. Τέλος, 
ἡ ἐπιταχυνόμενη διαστολὴ τοῦ Σύμπα-
ντος μαρτυρεῖ τὴν ὕπαρξη μιᾶς τεράστιας 
σκοτεινῆς ἐνέργειας ποὺ κυριαρχεῖ σὲ 
ὅλο τὸ Σύμπαν. Ἡ ὅλη ὕλη-ἐνέργεια τοῦ 
Σύμπαντος ὑπολογίζεται ὅτι κατὰ 73% 
ἀποτελεῖται ἀπὸ σκοτεινὴ ἐνέργεια, 23% 
σκοτεινὴ ὕλη καὶ μόνο 4% φωτεινὴ ὕλη. 
Δηλαδή, ὅλο τὸ πλῆθος τῶν ἀστέρων καὶ 
τῶν γαλαξιῶν ποὺ παρατηροῦμε μὲ τὰ 
τηλεσκόπιά μας ἀποτελεῖ μόνο τὸ 4% 

τοῦ ὑλικοῦ ποὺ συγκροτεῖ τὸ Σύμπαν.
Ἕνα ἄλλο τεράστιο πρόβλημα ἀπο-

τελεῖ ἡ ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος. Ὅσο πιὸ 
μακριὰ παρατηροῦμε μὲ τὰ τηλεσκόπιά 
μας, τόσο πιὸ κοντὰ φθάνουμε στὴν 
κατάσταση τοῦ ἀρχικοῦ Σύμπαντος. Ἡ 
ἡλικία τοῦ Σύμπαντος εἶναι περίπου 14 
δισεκατομμύρια ἔτη. Ἑπομένως, ὅταν πα-
ρατηροῦμε ἕναν γαλαξία σὲ ἀπόσταση 13 
δισεκατομμυρίων ἐτῶν φωτός, βλέπουμε 
πῶς ἦταν ὁ γαλαξίας αὐτὸς 1 δισεκατομ-
μύριο ἔτη ἀπὸ τὴν ἀρχικὴ ἔκρηξη τοῦ 
Σύμπαντος.

Γιὰ νὰ προχωρήσουμε πιὸ κοντὰ στὴν 
ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος, χρησιμοποιοῦμε 
ὅλες τὶς γνώσεις μας τῆς ἀστρονομίας 
καὶ τῆς φυσικῆς τῶν ὑψηλῶν ἐνεργειῶν. 
Ἔτσι γνωρίζουμε ὅτι, ὅσο πιὸ κοντὰ ἤμα-
σταν στὴν ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος, τόσο πιὸ 
μεγάλη ἦταν ἡ θερμοκρασία του. Παρατη-
ροῦμε τὴν ἀκτινοβολία μικροκυμάτων, ἡ 
ὁποία προέρχεται ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς φάσεις 
τοῦ Σύμπαντος, ὅταν ἡ θερμοκρασία τοῦ 
Σύμπαντος ἦταν μερικὲς χιλιάδες βαθμοί. 
Πρὶν ἀπὸ αὐτὸν τὸν χρόνο δὲν ὑπῆρχαν 
ἄτομα, ἀλλὰ μόνο στοιχειώδη σωμάτια 
στὸ Σύμπαν. Ἀλλὰ στὰ πρῶτα κλάσματα 
τοῦ πρώτου δευτερολέπτου τοῦ Σύμπα-
ντος ἡ θερμοκρασία ἦταν ἑκατομμύρια 
καὶ δισεκατομμύρια βαθμοί.

Οἱ σημερινὲς θεωρίες τῶν ὑψηλῶν 
ἐνεργειῶν δέχονται ὅτι στὰ πρῶτα κλά-
σματα τοῦ πρώτου δευτερολέπτου τοῦ 
Σύμπαντος οἱ διάφορες δυνάμεις τῆς 
φυσικῆς ἦσαν ἑνοποιημένες. Π.χ., ὅταν 
ἡ ἡλικία τοῦ Σύμπαντος ἦταν 10-12 δευ-
τερόλεπτα, ἦσαν ἑνοποιημένες ἡ ἠλε-
κτρομαγνητικὴ δύναμη μὲ τὴν ἀσθενῆ 
πυρηνικὴ δύναμη. Ὅταν ἡ ἡλικία τοῦ 
Σύμπαντος ἦταν 10-33 δευτερόλεπτα, 
ἦταν ἑνοποιημένη καὶ ἡ ἰσχυρὴ πυρηνικὴ 
δύναμη, καὶ τέλος, ὅταν ἡ ἡλικία τοῦ 
Σύμπαντος ἦταν 10-43 δευτερόλεπτα –ὁ 
χρόνος αὐτὸς λέγεται «χρόνος Planck»–, 
ἦταν ἑνοποιημένη καὶ ἡ βαρύτης. Ἂς μὴ 

Ὅταν πλησιάζουμε πρὸς 
τὰ πίσω, στὴν ἀρχὴ τοῦ 
Big Bang, χάνουμε πλέον 
τὶς ἔννοιες τοῦ χώρου καὶ 
τοῦ χρόνου. Ἡ ἀρχὴ τοῦ 
Σύμπαντος εἶναι πέρα 

ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Ἐπιστή-
μης. Εἶναι καθαρὰ θέμα 

μεταφυσικῆς.
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θεωρήσουμε ὅτι οἱ τόσο μικροὶ αὐτοὶ 
χρόνοι εἶναι ἀσήμαντοι· γιατὶ σ’ αὐτοὺς 
τοὺς μικροσκοπικοὺς χρόνους ἔγιναν τὰ 
πιὸ σημαντικὰ γεγονότα στὸ Σύμπαν.

Πρὶν ἀπὸ τὸν χρόνο Planck δὲν ξέ-
ρουμε σχεδὸν τίποτε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι 
ἡ Γενικὴ Θεωρία τῆς Σχετικότητος δὲν 
ἴσχυε στὴν κατάσταση ἐκείνη. Ἀλλὰ οἱ 
θεωρίες ποὺ προσπαθοῦν νὰ γενικεύ-
σουν τὴ Θεωρία τῆς Σχετικότητος εἶναι 
ἀκόμη πολὺ ἀβέβαιες. Καὶ ὅταν πλησιά-
ζουμε πρὸς τὰ πίσω, στὴν ἀρχὴ τοῦ Big 
Bang, ἡ θερμοκρασία καὶ ἡ πυκνότης 
τοῦ Σύμπαντος τείνει στὸ ἄπειρο, καὶ 
χάνουμε πλέον τὶς ἔννοιες τοῦ χώρου καὶ 
τοῦ χρόνου. Δὲν θὰ ἀσχοληθῶ σήμερα 
μὲ τὸ θέμα αὐτό, θὰ τονίσω μόνο ὅτι ἡ 
ἀρχὴ τοῦ Σύμπαντος εἶναι πέρα ἀπὸ τὰ 
ὅρια τῆς Ἐπιστήμης. Εἶναι καθαρὰ θέμα 
μεταφυσικῆς.

(3) Τὸ τρίτο μέτωπο τῆς Φυσικῆς 
ἀποτελεῖ ἡ μελέτη τῶν πολύπλοκων συ-
στημάτων. Ἐνῷ κατανοοῦμε ἐν πολλοῖς 
τὴ συμπεριφορὰ τοῦ ἡλιακοῦ συστήμα-
τος καὶ ἁπλῶν δυναμικῶν συστημάτων 
ὅπως ἀτόμων καὶ ἁπλῶν μορίων, ἔχουμε 
πολλὲς δυσκολίες στὴν κατανόηση πιὸ 
πολύπλοκων συστημάτων.

Γίνονται συνεχῶς προσομοιώσεις μὲ 
μεγάλους ἠλεκτρονικοὺς ὑπολογιστὲς 
στὸ πρόβλημα τῶν Ν σωμάτων, ὅπου τὸ 
Ν φθάνει τὰ ἑκατομμύρια. Παραδείγμα-
τος χάριν, ἔχουν γίνει ἀξιόλογες μελέτες 
τῆς συμπεριφορᾶς τῶν ἀστέρων ποὺ 
ἀποτελοῦν ἕνα γαλαξία. Ἐπίσης, ἔχουν 
μελετηθεῖ ἀριθμητικὰ χημικὲς ἑνώσεις 
ποὺ περιλαμβάνουν ἑκατοντάδες καὶ 
χιλιάδες ἄτομα. Ἀλλὰ οἱ περισσότερες 
δομὲς ποὺ κατασκευάζουμε στοὺς ὑπο-
λογιστές μας εἶναι ἀσταθεῖς. Εἴμαστε 
ἀκόμη στὰ πρῶτα στάδια κατανοήσεως 
τῶν εὐσταθῶν δομῶν ποὺ διέπουν τὴ ζω-
ντανὴ ὕλη. Γιατί τὸ μόριο τοῦ DNA ἔχει 
τέτοια εὐστάθεια, ὥστε ἀναπαράγεται 

πανομοιότυπα μὲ μικρὲς μόνο παραλ-
λαγές; Γιατί ὑπάρχει τὸ RNA, οἱ πρω-
τεΐνες καὶ οἱ ἄλλες πολύπλοκες ἑνώσεις 
τῆς ζωῆς; Γιατί ὑπάρχουν τὰ κύτταρα μὲ 
τὶς τόσες θαυμαστὲς ἰδιότητες; Τέτοια 
ἐρωτήματα ὑπάρχουν πολλά. Καὶ ὅταν 
μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ βρίσκουν τὴ λύση τους, 
νέα ἐρωτήματα ἀνακύπτουν, ποὺ ἀπαι-
τοῦν συνεχῶς νέες ἔρευνες.

Ἕνα βασικὸ ἐρώτημα φυσικῆς καὶ 
μαθηματικῆς ὑφῆς ποὺ ὑπάρχει στὴ βάση 
ὅλων αὐτῶν τῶν προβλημάτων εἶναι ἡ 
διάκριση μεταξὺ τάξης καὶ χάους. Ἕως 
τώρα ἡ διάκριση αὐτὴ ἔχει γίνει ἐν πολ-
λοῖς κατανοητὴ σὲ συστήματα δύο δι-
αστάσεων. Ἀλλὰ πολὺ λίγα ἔχουν γίνει 
σὲ συστήματα πολλῶν διαστάσεων. Τὸ 
θέμα αὐτὸ ἔχει πολὺ μέλλον ἀκόμη καὶ 
δὲν φαίνεται καθόλου πῶς θὰ εἶναι τὸ 
τέλος του.

Τὸ συμπέρασμα εἶναι ὅτι τὰ τρία μέ-
τωπα ποὺ ἀνέφερα συγκεντρώνουν τὸ 
ἐνδιαφέρον τῶν πιὸ σημαντικῶν ἐρευ-
νητῶν τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ καὶ τῶν 
καλύτερων νέων σπουδαστῶν, ποὺ θὰ 
ἀποτελέσουν τὴν πρωτοπορία τῆς ἔρευ-
νας τοῦ αὔριο.

2. Βελτίωση ζωῆς

Τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι τόσο μεγάλο, ποὺ 
θὰ χρειαζόταν ὧρες, γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ.

Ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας καὶ οἱ 
ἐφαρμογές της στὴν καθημερινή μας ζωή, 
καὶ ἰδιαίτερα στὴν ἰατρική, ἀποτελοῦν 
τεράστια κεφάλαια τῆς σημερινῆς Ἐπι-
στήμης.

Εἶναι ἐντυπωσιακὸ τὸ ὅτι οἱ νέες 
ἀνακαλύψεις στὴν Ἐπιστήμη βρίσκουν 
πολὺ σύντομα ἐφαρμογὲς ποὺ πολλα-
πλασιάζουν τὴν ἀπόδοσή της καὶ βελτι-
ώνουν τὴ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου. Π.χ., ἔχουν 
γίνει ἐντυπωσιακὲς ἐξελίξεις στὴν Πληρο-
φορική, στὶς τηλεπικοινωνίες καὶ στοὺς 
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ὑπολογιστές. Ὅταν εἴχαμε ἀρχίσει νὰ 
χρησιμοποιοῦμε συστηματικὰ ἠλεκτρο-
νικοὺς ὑπολογιστὲς στὴν Ἀστρονομία 
γύρω στὸ 1962, ἐγὼ εἶχα ἀναπτύξει τὰ 
προγράμματά μου στὸ ἰνστιτοῦτο Δια-
στημικῶν Ἐρευνῶν τῆς NASA στὴ Νέα 
Ὑόρκη. Ὅταν ἐπέστρεψα στὴν Ἑλλά-
δα, ἔστελνα σὲ ἕνα συνάδελφο στὴ Νέα 
Ὑόρκη τὰ στοιχεῖα ποὺ ἤθελα νὰ μοῦ 
ὑπολογίσουν μὲ τὴ μορφὴ τρυπημένων 
καρτῶν, καὶ μετὰ ἀπὸ ἕνα μῆνα εἶχα 
τὰ ἀποτελέσματα ταχυδρομικῶς. Παρ’ 
ὅλη τὴν καθυστέρηση, εἴχαμε οὐσιαστικὰ 
ἀποτελέσματα. Σήμερα, ὅμως, οἱ ἴδιοι 
ὑπολογισμοὶ μποροῦν νὰ γίνουν σὲ λί-
γα δευτερόλεπτα μὲ ἕναν ἐπιτραπέζιο 

ὑπολογιστή.
Μιὰ τελευταία ἐξέλιξη ποὺ μοῦ ἔκανε 

ἰδιαίτερη ἐντύπωση ἦταν ἡ ἐγκατάσταση 
μιᾶς ὀθόνης στὸ Εὐρωπαϊκὸ Ἀστεροσκο-
πεῖο τοῦ Νότου (ESO) στὸ Μόναχο, χά-
ρις στὴν ὁποία μπορούσαμε νὰ κάνουμε 
ἀστρονομικὲς παρατηρήσεις μὲ τὰ μεγάλα 
τηλεσκόπια τῆς Χιλῆς μέσῳ δορυφόρου. 
Κάναμε τὶς παρατηρήσεις μας ἀπὸ τὸ 
γραφεῖο μας, χωρὶς νὰ χρειασθεῖ νὰ πᾶμε 
στὴ Χιλή.

Ἐξάλλου, οἱ ἐφαρμογὲς τῆς τεχνολο-
γίας στὴν ἰατρικὴ ὑπῆρξαν θεαματικές. 
Μιὰ τέτοια ἐξέλιξη ὑπῆρξε ἡ ρομποτικὴ 
χειρουργική, μὲ τὴν ὁποία μποροῦν νὰ 
γίνουν ἐπεμβάσεις ἀπὸ μεγάλη ἀπό-
σταση. Ἡ πιὸ πρόσφατη ἐξέλιξη στὴν 

ἰατρικὴ ὀφείλεται στὶς ἐφαρμογὲς τῆς 
νανοτεχνολογίας.  Ἡ νανοτεχνολογία 
χρησιμοποιεῖται γιὰ διαγνωστικοὺς καὶ 
θεραπευτικοὺς σκοπούς. Π.χ., γίνεται 
μεταφορὰ φαρμακευτικῶν οὐσιῶν, ποὺ 
ἀπελευθερώνονται μόνο πάνω στὰ πά-
σχοντα κύτταρα, χωρὶς νὰ πλήττονται 
τὰ ὑγιῆ. Ἐπίσης, εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντι-
κατασταθοῦν ἐλαττωματικὰ γονίδια μὲ 
ἄλλα, ὑγιῆ. Μιὰ ἀνάπτυξη τῶν ἐξελίξεων 
αὐτῶν στὴν Ἑλλάδα ἔγινε τὸ 2012 στὸ 
ἰατροβιολογικὸ Κέντρο τῆς Ἀκαδημίας 
Ἀθηνῶν κατὰ τὴν ἐπέτειο τῶν δέκα ἐτῶν 
λειτουργίας του.

Ἔρχομαι τώρα σὲ μερικοὺς ἄλλους 
σκοποὺς τῆς Ἐπιστήμης.

3. Ἄλλοι σκοποί

3.1. Ἀμυντικοὶ σκοποί – Πόλεμος 

Τὰ ποσὰ ποὺ διατίθενται γιὰ ἀμυ-
ντικούς (καὶ ἐπιθετικούς) σκοποὺς εἶναι 
τόσο μεγάλα, ὥστε θὰ μποροῦσε νὰ πεῖ 
κανεὶς ὅτι ἡ πολεμικὴ βιομηχανία εἶναι 
κύριος σκοπὸς τῆς Ἐπιστήμης. Παρ’ ὅλα 
αὐτά, ὁ πόλεμος μόνον ὡς κακό –ἔστω 
καὶ ἀναγκαῖο– μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ. Αὐτὸ 
δὲν σημαίνει ὅτι ἡ ἀμυντικὴ θωράκιση 
μιᾶς χώρας δὲν εἶναι ἀπαραίτητη. Ἑπο-
μένως, ἡ ἀμυντικὴ βιομηχανία καὶ οἱ 
ἀντίστοιχη ἐπιστημονικὴ ἔρευνα εἶναι 
ἀναγκαῖες. Ἀλλὰ δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία 
ὅτι οἱ συμφωνίες ἀφοπλισμοῦ καὶ ἐλέγ-
χου τῶν ἐξοπλισμῶν εἶναι ἀκόμη καλύτε-
ρες. Καὶ ἐδῶ πρέπει νὰ χρησιμοποιηθεῖ 
ἡ Ἐπιστήμη, γιὰ νὰ ἐλέγχει τὶς κρυφὲς 
πυρηνικὲς δοκιμὲς ἢ τὴ διασπορὰ τῶν 
χημικῶν καὶ βιολογικῶν ὅπλων κλπ.

Πάντως, στὸ θέμα αὐτὸ ὑπεισέρχο-
νται πολλὰ ἠθικὰ προβλήματα. Θὰ δώ-
σουν οἱ ἐπιστήμονες ψεύτικα στοιχεῖα, 
γιὰ νὰ ὑποστηρίξουν τὴν πολιτικὴ τῆς 

Ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνο-
λογίας καὶ οἱ ἐφαρμογές 
της στὴν καθημερινή μας 
ζωὴ καὶ ἰδιαίτερα στὴν Ἰα-
τρικὴ ἀποτελοῦν τεράστια 
κεφάλαια τῆς σημερινῆς 

Ἐπιστήμης.
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κυβέρνησής τους; Κἄτι τέτοιο ἔγινε στὴν 
προετοιμασία τοῦ τελευταίου πολέμου 
στὸ ἰράκ. Δὲν ὑπῆρχαν πυρηνικὰ ὅπλα, 
οὔτε χημικὰ καὶ βιολογικὰ ὅπλα σὲ πο-
σότητες ποὺ νὰ ἀπειλοῦν ὁλόκληρο τὸν 
πλανήτη. Ἄλλο παράδειγμα ἀποτέλεσε 
ἡ ἀνάπτυξη τοῦ πολέμου τῶν ἄστρων 
(star war). Διετέθησαν ἀπίστευτα μεγάλα 
ποσὰ γιὰ τὴν προετοιμασία ἑνὸς πολέμου 
στὸ διάστημα, ποὺ ἀποδείχθηκαν στὸ 
τέλος ἄχρηστα μετὰ τὴν κατάρρευση τῆς 
Σοβιετικῆς Ἑνώσεως. Ἀλλά, βεβαίως, οἱ 
πολεμικὲς βιομηχανίες ἔχουν κάθε λόγο 
νὰ προκαλοῦν πολέμους ἢ ἔστω ἀπειλὲς 
πολέμων. Γι’ αὐτὸ ἀγωνίζονται μὲ νύχια 
καὶ μὲ δόντια νὰ διατηρήσουν τὴν ἐπιρ-
ροή τους καὶ τὴν παραγωγὴ τῶν ὅπλων 
τους. Καὶ δὲν εἶναι καθόλου εὔκολο νὰ 
μεταφερθοῦν ξαφνικὰ ὅλα τὰ ποσὰ τοῦ 
Ὑπουργείου Ἄμυνας σὲ εἰρηνικοὺς σκο-
πούς. Θυμᾶμαι μιὰ χρονιὰ στὶς Ἡνωμένες 
Πολιτεῖες ποὺ περίσσεψαν μεγάλα ποσὰ 
ἀπὸ τὸν πόλεμο τῶν ἄστρων καὶ ἔπρεπε 
νὰ διατεθοῦν ἐντὸς ἑνὸς ὁρισμένου ἔτους. 
Ἔβαλαν μιὰ ἐπιτροπὴ καθηγητῶν, γιὰ 
νὰ διαθέσουν τὰ ποσὰ αὐτά, ἀλλὰ ὅλα 
ἔγιναν πρόχειρα.

3.2. Οἰκονομία

Τὸ ἑπόμενο θέμα εἶναι ἡ οἰκονομία, 
ποὺ ἐνδιαφέρει ἰδιαίτερα τὴ χώρα μας.

Ὁ πόλεμος δὲν εἶναι ὁ μόνος τρόπος 
ἐπικρατήσεως ἑνὸς κράτους ἢ τοῦ βιομη-
χανικοῦ-στρατιωτικοῦ κατεστημένου μέ-
σα σὲ ἕνα κράτος. Ἡ οἰκονομία ἀποτελεῖ 
ἕνα ἄλλο πεδίο τεράστιου ἀνταγωνισμοῦ, 
ποὺ συνεχίζει τὸν πόλεμο μέ «εἰρηνικά» 
μέσα. Ὁ πόλεμος αὐτὸς ἀρχίζει μὲ τὴν 
κυριαρχία πάνω στὶς πρῶτες ὕλες. Ὑδρο-
γονάνθρακες, ὀρυκτά, σπάνιες ὕλες. Οἱ 
πόλεμοι γιὰ τὸ πετρέλαιο εἶναι ἁπλῶς τὸ 
τελευταῖο βῆμα στὸν πόλεμο τῆς οἰκονο-
μικῆς ἐπικρατήσεως. Ἡ χρησιμοποίηση 
φθηνοῦ ἐργατικοῦ δυναμικοῦ, ἡ δημιουρ-

γία εὑρεσιτεχνιῶν (πατεντῶν) ἀπὸ τὶς 
φαρμακοβιομηχανίες, ἡ καταπάτηση τῶν 
πατεντῶν ἀπὸ τὴν Κίνα καὶ ἀπὸ ἄλλες 
χῶρες ἔξω ἀπὸ τὸ σύστημα κλπ., ἀποτε-
λοῦν ἐπίσης ὅπλα οἰκονομικῆς ἐπικρά-
τησης. Π.χ., ὅταν ἀναπτύχθηκε ἡ ἔρευ-
να τοῦ γονιδιώματος, ἔγιναν νόμοι ποὺ 
ἀπαγορεύουν νὰ γίνονται τὰ εὑρήματα 
αὐτὰ πατέντες. Ἀλλὰ γίνονται τεράστιες 
προσπάθειες νὰ παρακαμφθοῦν οἱ νόμοι 
αὐτοὶ μὲ τὴ μεταφορὰ τῶν ἐργαστηρίων 
σὲ ἄλλες χῶρες, ποὺ δὲν ἔχουν ἀπαγο-
ρευτικὴ νομοθεσία.

Εἶναι ἀπίστευτο τὸ πόσο παγκο-
σμιοποιημένη εἶναι ἡ οἰκονομία σήμερα. 
Μιὰ μικρὴ ἀναταραχὴ σὲ μιὰ ἄκρη τοῦ 
πλανήτη μπορεῖ νὰ κατεβάσει ἀμέσως 
ἐντυπωσιακὰ τὰ χρηματιστήρια ὅλου 
τοῦ κόσμου. Καὶ μιὰ αἰσιόδοξη δήλωση 
ὁρισμένων πολιτικῶν προσώπων μπορεῖ 
νὰ τὰ ἀνεβάσει ἐπίσης ταχύτατα. Ἀλλὰ 
ἡ οἰκονομία μπορεῖ νὰ ἀποτελέσει τὴν 
ἑνοποιητικὴ δύναμη μεταξὺ τῶν λαῶν. 
Ὄχι μόνο μὲ τὴν παροχὴ δωρεῶν στοὺς 
ἀσθενέστερους, ἀλλὰ κυρίως μὲ τὴ συ-
νεργασία καὶ τὴν ἀξιοποίηση ὅλων τῶν 
δυνάμεων ὅλων τῶν λαῶν τῆς γῆς.

Δὲν θὰ ἐπεκταθῶ περισσότερο στὸ 
θέμα αὐτό. Θὰ ἀναφερθῶ, ὅμως, σ’ ἕνα 
τρίτο θέμα, ποὺ ἔχει πολὺ σημαντικὲς 
προεκτάσεις.

3.3. Ὁλοκληρωτικὴ κυριαρχία

Στὶς ἀρχὲς τοῦ 20οῦ αἰῶνα, ὁ Aldous 
Huxley ἔγραψε ἕνα προφητικὸ βιβλίο, 
τό New Brave World (Νέος, θαυμάσιος 
κόσμος), ὅπου περιγράφει ἕνα ὁλοκλη-
ρωτικὸ καθεστὼς ποὺ κυριεύει τὰ πάντα, 
κυρίως τὸν νοῦ τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἕνα 
ἐφιαλτικὸ ὄνειρο. Οἱ ἄνθρωποι χωρίζο-
νται ἀπὸ μωρὰ σὲ τάξεις. Καὶ οἱ κατώτε-
ρες τάξεις μαθαίνουν μόνο νὰ δουλεύουν 
καὶ νὰ ὑπηρετοῦν τὸν ἡγέτη τους. Στὰ 
νηπιαγωγεῖα τῶν ἐργατῶν, τὰ παιδιὰ 
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ἐκπαιδεύονται νὰ ἀποφεύγουν καθετὶ 
τὸ ὡραῖο. Ὅταν πλησιάζουν λουλούδια 
ἢ ὡραῖες εἰκόνες, δέχονται ὀδυνηρὲς ἠλε-
κτρικὲς ἐκκενώσεις, ποὺ τὰ κάνουν νὰ 
τὰ μισήσουν. Καὶ κανείς –σχεδόν– δὲν 
τολμάει ν’ ἀμφισβητήσει τὸ καθεστώς.

Κανεὶς σχεδὸν τότε δὲν φανταζό-
ταν ὅτι οἱ ἐφιαλτικὲς αὐτὲς συνθῆκες 
θὰ ἐπραγματοποιοῦντο τόσο γρήγορα. 
Ἀλλὰ οἱ συνθῆκες στὶς δικτατορίες τοῦ 
Χίτλερ καὶ τοῦ Στάλιν ξεπέρασαν κάθε 
φαντασία. Ἔχουν γραφτεῖ πολλὰ γιὰ τὶς 

συνθῆκες ζωῆς στὴ ναζιστικὴ Γερμανία. 
Ἐξάλλου, ὁ Σολζενίτσιν ἔχει γράψει 
στὰ βιβλία του Ὁ πρῶτος κύκλος καὶ 
Γκουλὰγκ τὶς συνθῆκες ποὺ ἐπεκράτη-
σαν στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση τοῦ Στάλιν.

Τὸ τραγικὸ εἶναι ὅτι γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ 
τῆς ὁλοκληρωτικῆς κυριαρχίας χρησιμο-
ποιήθηκαν ὅλα τὰ μέσα τῆς ἐπιστήμης 
καὶ τῆς τεχνολογίας. Ἐξάλλου, ἡ προπα-
γάνδα χρησιμοποίησε τὰ ἐπιστημονικὰ 
ἐπιτεύγματα, γιὰ νὰ ὑποβάλει τὴν κυ-
βερνητικὴ ἰδεολογία σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα. 
Ὅταν ἐπισκέφθηκα τὸ Λένινγκραντ πρὸ 

ἀρκετῶν ἐτῶν, εἶδα μιὰ τεράστια ἐκκλη-
σία, τὴ μητρόπολη τοῦ Καζάν, ποὺ εἶχε 
μετατραπεῖ σὲ ἀθεϊστικὸ μουσεῖο. Ἐκεῖ 
ἔκαναν, μὲ εἰκόνες καὶ σχέδια, ἀντιπα-
ράθεση τῆς Θρησκείας μὲ τὴν Ἐπιστήμη. 
Π.χ., πλάι σὲ μιὰ εἰκόνα ποὺ παρίστανε 
τὴ δημιουργία τοῦ κόσμου, ἦταν σχέδια 
γιὰ μιὰ θεωρία προέλευσης τοῦ ἡλια-
κοῦ συστήματος τοῦ Ρώσου ἀστρονόμου 
Ὀ. Σμίτ (πού, ἂς σημειωθεῖ, κανεὶς δὲν 
τὸν ἀναφέρει πλέον σήμερα). Δίπλα σὲ 
μιὰ ἁπλοϊκὴ εἰκόνα ποὺ παρίστανε τὴν 
ψυχὴ ποὺ φεύγει ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο, ὅταν 
πεθαίνει, ὑπῆρχε περιγραφὴ τῶν πειρα-
μάτων τοῦ Παβλὸφ γιὰ τά «ὑποθετικὰ 
ἀντανακλαστικά», δηλαδὴ ὑποτίθεται ὅτι 
ἡ ψυχὴ δὲν εἶναι παρὰ τά «ὑποθετικὰ 
ἀντανακλαστικά» τοῦ Παβλόφ.

Εὐτυχῶς ὁ νέος, θαυμάσιος κόσμος 
τοῦ Huxley ἔπαυσε νὰ ὑπάρχει μὲ τέ-
τοιο ἐμφανῆ τρόπο στὶς περισσότερες 
χῶρες τῆς γῆς. Ἀλλὰ ἐξακολουθοῦν νὰ 
ὑπάρχουν ἐξαιρέσεις. Ὅσοι εἶδαν στὴν 
τηλεόραση τὴν κηδεία τοῦ προέδρου τῆς 
Βορείου Κορέας εἶδαν τὸν ἀπίστευτο 
σπαραγμὸ τοῦ λαοῦ κατὰ τὴ διάρκεια 
τῆς κηδείας – ἀληθινὸ ἢ ψεύτικο δὲν 
ἔχει σημασία.

Ὑπάρχουν καὶ ἄλλες μορφὲς ὁλοκλη-
ρωτισμοῦ σὲ διάφορες χῶρες, ἀκόμη καὶ 
στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες – ἀρκεῖ νὰ ἀνα-
φέρω τὰ τελειοποιημένα βασανιστήρια 
ποὺ ἐπιτρέπονται στὸ Γκουαντάναμο ἢ 
τὰ βασανιστήρια ποὺ κάνουν Ἀμερικανοὶ 
σὲ ἄλλες χῶρες.

4. Τά «ἔσχατα» ἐρωτήματα

Στὸ τελευταῖο μέρος τῆς ὁμιλίας μου, 
θὰ θίξω ἕνα βασικὸ ἐρώτημα. Δίνει ἡ 
Ἐπιστήμη ἀπάντηση σὲ ὅλα τὰ βασικὰ 
ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου;

Ἡ ἀπάντηση εἶναι βεβαίως ὄχι. 
Ὑπάρχουν θέματα ποὺ ξεπερνοῦν τὴν 

Μιὰ διαφορετικὴ ἀπά-
ντηση δίνει ἡ Ἀνθρωπικὴ 
Ἀρχὴ τῆς Φυσικῆς. Ἂν οἱ 
φυσικοὶ νόμοι ἦσαν δια-

φορετικοί, δὲν θὰ ὑπῆρχε 
ἡ ζωή, δὲν θὰ ὑπήρχαμε 
ἐμεῖς νὰ κάνουμε τέτοιες 
ἐρωτήσεις. Οἱ φυσικοὶ 
νόμοι εἶναι ἀπολύτως 

κατάλληλοι γιὰ τὴν ἀνά-
πτυξη τῆς ζωῆς καὶ τοῦ 

ἀνθρώπου.
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Ἐπιστήμη, ποὺ βρίσκονται πέρα ἀπὸ 
τὰ ὅρια τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. Τὸ 
πρῶτο θέμα εἶναι οἱ ἀξίες. Ἀλλὰ δὲν 
θὰ ἐπεκταθῶ στὸ θέμα αὐτό. Ἡ Ἀκα-
δημία Ἀθηνῶν ἔχει κάνει μερικὰ πολὺ 
ἀξιόλογα διεθνῆ συνέδρια σχετικὰ μὲ 
τὶς πανανθρώπινες ἀξίες καὶ ἀντίστοι-
χες δημοσιεύσεις, ποὺ κυκλοφόρησαν 
εὐρύτατα διεθνῶς. Θὰ ἀναφερθῶ μόνο σὲ 
ἕνα τελευταῖο θέμα, ποὺ εἶναι τὸ νόημα 
τοῦ Κόσμου.

4.1 Τὸ νόημα τοῦ Κόσμου

Ἡ Ἐπιστήμη ἀναζητεῖ συνεχῶς ὅλο 
καὶ βαθύτερα αἴτια τοῦ Κόσμου. Για-
τί τὴν ἡμέρα ἔχουμε φῶς καὶ τὴ νύχτα 
σκοτάδι; Διότι τὴν ἡμέρα μᾶς φωτίζει ὁ 
Ἥλιος. Καὶ γιατί φωτίζει ὁ Ἥλιος; Διότι 
στὸ ἐσωτερικό του γίνονται πυρηνικὲς 
ἀντιδράσεις ποὺ παράγουν ἐνέργεια. 
Γιατί ὅμως γίνονται αὐτὲς οἱ πυρηνικὲς 
ἀντιδράσεις; Ἐδῶ χρειάζεται νὰ ἐπιστρα-
τεύσει κανεὶς ὅλη τὴ Φυσικὴ τῶν ὑψηλῶν 

Ἡ ἰδέα τοῦ Πολυσύμπαντος δὲν εἶναι οὐσιαστικὰ μιὰ ἐπι-
στημονικὴ θεωρία. Διότι κάθε ἐπιστημονικὴ θεωρία κάνει 
προβλέψεις καὶ προεκτάσεις ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλεγ-

χθοῦν μὲ τὴν παρατήρηση καὶ τὸ πείραμα. Ὅταν ὅμως ξέ-
ρει κανεὶς ὅτι κανένας ἔλεγχος δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει στὶς 
προβλέψεις τοῦ Πολυσύμπαντος, τότε κάνει κἄτι σὰν μιὰ 

ταινία ἐπιστημονικῆς φαντασίας. 

ἐνεργειῶν, τὴν Κβαντομηχανικὴ καὶ τὴ 
Σχετικότητα, γιὰ νὰ ἐξηγήσει πῶς γίνο-
νται οἱ βασικὲς πυρηνικὲς ἀντιδράσεις 
ποὺ μετατρέπουν τὸ ὑδρογόνο σὲ ἥλιο, 
ἐνῷ ἕνα μέρος τῆς μάζας μετατρέπεται 
σὲ ἐνέργεια σύμφωνα μὲ τὴν ἐξίσωση τοῦ 
Einstein.

Ἀλλὰ τὰ ἐρωτήματα δὲν σταματοῦν. 
Γιατί ὑπάρχουν αὐτὲς οἱ φυσικὲς δυνά-
μεις, γιατί ὑπάρχουν τὰ κβαντικὰ φαινό-
μενα, γιατί ἡ μᾶζα οὐσιαστικὰ ταὐτίζεται 
μὲ τὴν ἐνέργεια; Ἐδῶ πλέον ἡ Ἐπιστήμη 
σταματᾷ μὲ μιὰ διαπίστωση: Διότι ἔτσι 
εἶναι οἱ φυσικοὶ νόμοι ποὺ διέπουν τὸ 
Σύμπαν. Ἀρκεῖ ὅμως αὐτό;

Μιὰ διαφορετικὴ ἀπάντηση δίνει ἡ 
Ἀνθρωπικὴ Ἀρχὴ τῆς Φυσικῆς. Ἂν οἱ 
φυσικοὶ νόμοι ἦσαν διαφορετικοί, δὲν θὰ 
ὑπῆρχε ἡ ζωή, δὲν θὰ ὑπήρχαμε ἐμεῖς νὰ 
κάνουμε τέτοιες ἐρωτήσεις. Οἱ φυσικοὶ 
νόμοι εἶναι ἀπολύτως κατάλληλοι γιὰ 
τὴν ἀνάπτυξη τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἀνθρώ-
που. Ἂν ἡ βαρύτης, οἱ ἠλεκτρομαγνητικὲς 
δυνάμεις ἢ οἱ πυρηνικὲς δυνάμεις ἄλλα-

Δίνει ἡ Ἐπιστήμη ἀπάντηση σὲ ὅλα τὰ βασικὰ ἐρωτήματα 
τοῦ ἀνθρώπου; Ἡ ἀπάντηση εἶναι βεβαίως ὄχι. Ὑπάρχουν 

θέματα ποὺ ξεπερνοῦν τὴν Ἐπιστήμη, ποὺ βρίσκονται 
πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας. 
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ζαν ἔστω καὶ ἐλάχιστα, δὲν θὰ ὑπῆρχαν 
ἀστέρες, δὲν θὰ ὑπῆρχαν πλανῆτες μὲ 
τὶς κατάλληλες θερμοκρασίες, δὲν θὰ 
ὑπῆρχε ὁ ἄνθρακας καὶ τὰ ἄλλα χημικὰ 
στοιχεῖα ποὺ ἀπαρτίζουν τὴ ζωή, ἢ ἡ ζωὴ 
θὰ εἶχε ἐξαφανισθεῖ, πρὶν προλάβει νὰ 
ἐξελιχθεῖ μέχρι τὸν ἄνθρωπο. Ὑπάρχουν 
πάρα πολλὲς ἐκδηλώσεις τῆς Ἀνθρω-
πικῆς Ἀρχῆς ποὺ δείχνουν ὅτι οἱ φυσι-
κοὶ νόμοι, οἱ σταθερὲς ποὺ εἰσέρχονται 
στοὺς φυσικοὺς νόμους καὶ οἱ ἀρχικὲς 

συνθῆκες ποὺ ὁδήγησαν στὴ σημερινὴ 
μορφὴ τοῦ Σύμπαντος εἶναι μὲ μεγάλη 
ἀκρίβεια αὐτὰ ποὺ χρειάζονται, γιὰ νὰ 
δημιουργηθεῖ ἡ ζωὴ καὶ ὁ ἄνθρωπος.

Ἀλλὰ ὑπάρχει, ἀλήθεια, σκοπιμότης 
μέσα στὸ Σύμπαν; Ἢ ὅλα ὅσα παρατη-
ροῦμε καὶ διαπιστώνουμε εἶναι τυχαῖα; 
Μερικοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ φυσικοὶ 
νόμοι εἶναι ἀποτέλεσμα τύχης. Καὶ 
ἐπειδὴ διαπιστώνουμε ὅτι οἱ φυσικοὶ 
νόμοι εἶναι παγκόσμιοι, δηλαδὴ οἱ ἴδι-

οι νόμοι ἰσχύουν σὲ ὅλο τὸ ὁρατὸ Σύ-
μπαν, ἄρα θὰ ὑπάρχουν καὶ ἀπειράριθμα 
ἄλλα συστήματα, ἔξω ἀπὸ τὸ δικό μας, 
ὅπου οἱ φυσικοὶ νόμοι εἶναι διαφορε-
τικοί. Ἔτσι δημιουργήθηκε ἡ ἰδέα του 
Πολυσύμπαντος. Π.χ., στὸ δικό μας Σύ-
μπαν ἡ ἠλεκτρομαγνητικὴ δύναμη εἶναι 
1040 φορὲς ἰσχυρότερη ἀπὸ τὴ βαρύτη-
τα. Σὲ ἄλλα ὅμως σύμπαντα ἡ βαρύτης 
θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἰσχυρότερη ἀπὸ 
τὴν ἠλεκτρομαγνητικὴ δύναμη, κ.ο.κ. Ἂν 
ὑπάρχουν ἀπειράριθμα σύμπαντα στὸ 
Πολυσύμπαν, οἱ διάφορες σταθερές, οἱ 
διάφορες ἀρχικὲς συνθῆκες καὶ τελικὰ οἱ 
διάφοροι φυσικοὶ νόμοι θὰ μποροῦσαν 
νὰ ἔχουν κάθε δυνατὴ μορφή. Ὅλα θὰ 
ἦσαν τυχαῖα.

Σὲ μερικὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ σύμπαντα 
ἴσως θὰ μποροῦσε νὰ δημιουργηθεῖ ζωή, 
ἀλλὰ ἡ πιθανότης νὰ γίνει κἄτι τέτοιο 
εἶναι ἀπίστευτα μικρή. Θὰ ἦταν πολὺ πιὸ 
πιθανὸ νὰ περπατήσει κανεὶς πάνω στὸ 
νερό, ἂν τὰ μόρια τοῦ νεροῦ κινοῦνται μὲ 
κατάλληλες ταχύτητες, ὥστε νὰ συγκρα-
τοῦν τὰ πέλματά μας καὶ νὰ μὴ βουλιά-
ζουμε. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ πιθανότης νὰ 
περπατήσουμε ἄνετα πάνω στὸ νερὸ δὲν 
εἶναι μηδενική, ἄρα κἄτι τέτοιο μπορεῖ 
κάποτε νὰ γίνει, μέσα στὸν ἄπειρο χρό-
νο. Πολὺ μικρότερη εἶναι ἡ πιθανότης 
νὰ ὑπάρχει ἕνα σύμπαν μὲ τὶς κατάλ-
ληλες συνθῆκες γιὰ τὴ δημιουργία ζωῆς. 
Ἀλλά, ὅσο μικρὴ καὶ ἂν εἶναι, δὲν εἶναι 
μηδενική. Ἂν λοιπὸν ὑπάρχουν ἄπειρα 
σύμπαντα, τότε θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπάρ-
ξουν κάπου σύμπαντα κατάλληλα γιὰ τὴ 
ζωή, ἔστω καὶ ἂν αὐτὰ εἶναι ἐλάχιστα, 
ἐν σχέσει μὲ τὰ μικρὰ σύμπαντα, ὅπου 
δὲν ὑπάρχει ἴχνος ζωῆς.

Καὶ γιὰ ν’ ἀναφέρω ἕνα παράδειγμα, 
θὰ μποροῦσε νὰ ὑπάρχει κάπου, σὲ τε-
ράστια ἀπόσταση, κάποιο σύμπαν ποὺ 
νὰ μοιάζει πολὺ μὲ τὸ δικό μας, ὥστε νὰ 
ἔχει ἀνθρώπους σὰν ἐμᾶς, μὲ μόνη δια-

Ὑπάρχει ἕνα πολὺ ση-
μαντικὸ μαθηματικὸ θε-
ώρημα, τὸ θεώρημα τοῦ 
Gödel, ποὺ ἀποδεικνύει 
ὅτι κανένα λογικὸ σύ-

στημα δὲν εἶναι πλῆρες. 
Δηλαδή, ὅποια ἀξιώματα 
καὶ ἂν δεχθοῦμε, ὅποιες 
ὑποθέσεις καὶ ἂν κάνου-
με, ὑπάρχουν πάντοτε 
ἀλήθειες ποὺ δὲν μπο-

ροῦν ν’ ἀποδειχθοῦν, ποὺ 
εἶναι πάντα πέρα ἀπὸ τὰ 
ὅρια τοῦ συστήματός μας.
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φορὰ ὅτι ἐκεῖ ὅλοι οἱ Ἕλληνες νὰ εἶναι 
δισεκατομμυριοῦχοι. Μακάρι νὰ βρίσκαμε 
ἕνα τέτοιο σύμπαν καὶ νὰ μάθουμε πῶς 
τὰ κατάφεραν ἐκεῖ οἱ ἄνθρωποι.

Δυστυχῶς ὅμως δὲν ὑπάρχει ἡ πα-
ραμικρὴ δυνατότης νὰ ἐπικοινωνήσουμε 
μὲ ἄλλα σύμπαντα τοῦ Πολυσύμπαντος, 
γιὰ νὰ διαπιστώσουμε τὴν ὕπαρξή τους. 
Ἕνας ἁπλὸς ὑπολογισμὸς τὸ δείχνει 
αὐτό. Οἱ διαστάσεις τοῦ Σύμπαντός μας 
εἶναι περίπου 14 δισεκατομμύρια ἔτη φω-
τός, καὶ τὸ ὅριο τοῦ ὁρατοῦ μας Σύμπα-
ντος διαστέλλεται μὲ τὴν ταχύτητα τοῦ 
φωτός. Δηλαδὴ δὲν μποροῦμε νὰ δοῦμε 
κἄτι ἔξω ἀπὸ τὸ Σύμπαν μας, γιατὶ χρει-

αζόμαστε μιὰ ταχύτητα μεγαλύτερη ἀπὸ 
τὴν ταχύτητα τοῦ φωτός, πρᾶγμα ποὺ 
ἀποκλείεται. Ἀλλὰ τὸ πλησιέστερο σύ-
μπαν τοῦ Πολυσύμπαντος, ἔξω ἀπὸ τὸ 
δικό μας Σύμπαν, ἀπέχει κάπου 1010000000 
ἔτη φωτός. Δηλαδή, μὲ ὅσα γνωρίζουμε 
ἀπὸ τὴ Φυσικὴ καὶ τὴν Ἀστρονομία, εἶναι 
ἀδύνατο νὰ ἐλέγξουμε τὴν ὕπαρξη τῶν 
ἄλλων συμπάντων τοῦ Πολυσύμπαντος.

Ἔτσι φαίνεται ὅτι ἡ ἰδέα τοῦ Πο-
λυσύμπαντος δὲν εἶναι οὐσιαστικὰ μιὰ 
ἐπιστημονικὴ θεωρία. Διότι κάθε ἐπι-
στημονικὴ θεωρία κάνει προβλέψεις καὶ 
προεκτάσεις ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλεγ-
χθοῦν μὲ τὴν παρατήρηση καὶ τὸ πεί-
ραμα. Ὅταν ὅμως ξέρει κανεὶς ὅτι κανέ-

νας ἔλεγχος δὲν μπορεῖ νὰ ὑπάρξει στὶς 
προβλέψεις τοῦ Πολυσύμπαντος, τότε 
κάνει κἄτι σὰν μιὰ ταινία ἐπιστημονικῆς 
φαντασίας. Κάνει τέχνη, ἀσφαλῶς ἐνδια-
φέρουσα τέχνη, ἀλλὰ ὄχι Ἐπιστήμη. Π.χ., 
σὲ μιὰ κινηματογραφικὴ ταινία μπορεῖ οἱ 
Ἕλληνες νὰ εἶναι δισεκατομμυριοῦχοι, 
ἀλλὰ αὐτὸ δὲν ἔχει δυστυχῶς σχέση μὲ 
τὴν πραγματικότητα.

Τελικά, τὸ ἂν ὑπάρχει σκοπιμότης 
στὸ Σύμπαν εἶναι θέμα Θρησκείας ἢ 
Φιλοσοφίας. Βεβαίως, ἡ Θρησκεία ξεκι-
νάει μὲ τὴν πίστη ὅτι στὸ Σύμπαν, στὴ 
ζωή, στὸν ἄνθρωπο, ὑπάρχει σκοπιμό-
της. Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔγινε τυχαῖα, ἀλλὰ 

ὑπῆρχε ἀνέκαθεν στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ. 
Ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀρχικὴ θέση προκύπτουν 
ὅλες οἱ θρησκευτικὲς καὶ ἠθικὲς ἔννοιες. 
Ὑπάρχουν αἰώνιες ἀξίες, ποὺ ἀποτελοῦν 
τὴ βάση τῆς ἠθικῆς. Ὑπάρχει ἕνας αἰώ-
νιος προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ δὲν 
περιορίζεται στὴ ζωή του ἐδῶ στὴ γῆ.

Προφανῶς αὐτὲς τὶς προτάσεις ἡ 
Θρησκεία δὲν μπορεῖ νὰ τὶς ἀποδεί-
ξει ἐπιστημονικά. Δὲν μπορεῖ νὰ βγά-
λει συμπεράσματα μὲ τὸν τρόπο μὲ τὸν 
ὁποῖο βγάζουν συμπεράσματα οἱ φυσικὲς 
ἐπιστῆμες. Ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευ-
ρά, δὲν μπορεῖ νὰ ἀποδειχθεῖ ἐπιστημο-
νικὰ ὅτι δὲν ὑπάρχει σκοπιμότης στὴ Φύ-
ση. Δὲν μπορεῖ νὰ ἰσχυρισθεῖ κανεὶς ὅτι 

Ἡ Ἐπιστήμη ἀγωνίζεται καὶ προχωρεῖ στὴν πραγμάτωση 
εὐγενικῶν σκοπῶν, ὅπως εἶναι ἡ γνώση καὶ ἐξυπηρέτηση 
τοῦ ἀνθρώπου. Ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ προβλέψουμε 
ἕνα τέλος στὸν ἀγῶνα καὶ στὴν πρόοδό της. Γιατί, στὸ τέ-
λος τέλος, ὁ κύριος σκοπὸς τῆς Ἐπιστήμης εἶναι ἀκριβῶς 
αὐτὸς ὁ ἀγώνας γιὰ πρόοδο, ποὺ συνεχίζεται καὶ θὰ συνε-

χίζεται ἀπεριόριστα, χωρὶς ἕνα τέλος στὸν ὁρίζοντα.
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μόνον ἡ a priori ἄρνηση κάθε σκοπιμότη-
τος στὴ φύση εἶναι ἐπιστημονική. Ὅταν, 
μάλιστα, γιὰ νὰ ὑποστηρίξει κανεὶς τὴν 
ἀρνητικὴ αὐτὴ ἄποψη, ἀναγκάζεται νὰ 
δεχθεῖ, χωρὶς καμμία ἀπόδειξη, ὅτι ὑπάρ-
χουν ἄπειρα οὐσιαστικὰ σύμπαντα πέρα 
ἀπὸ τὸ δικό μας Σύμπαν.

Ἡ πιὸ σοβαρὴ καὶ τίμια ἀπάντηση 
τοῦ ἐπιστήμονος στὸ θέμα αὐτὸ εἶναι 
«δὲν ξέρω». Ἄλλωστε, ὑπάρχει ἕνα πολὺ 
σημαντικὸ μαθηματικὸ θεώρημα, τὸ θε-
ώρημα τοῦ Gödel, ποὺ ἀποδεικνύει 
ὅτι κανένα λογικὸ σύστημα δὲν εἶναι 
πλῆρες. Δηλαδή, ὅποια ἀξιώματα καὶ 
ἂν δεχθοῦμε, ὅποιες ὑποθέσεις καὶ ἂν 
κάνουμε, ὑπάρχουν πάντοτε ἀλήθειες 
ποὺ δὲν μποροῦν ν’ ἀποδειχθοῦν, ποὺ 
εἶναι πάντα πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια τοῦ συ-
στήματός μας. Ἔτσι εἶναι ὄχι ἐντελῶς 
ἀπίθανο, ἀλλὰ οὐσιαστικὰ ἀδύνατο νὰ 
ὑπάρξει κάποτε μιὰ πλήρης ἐπιστημο-
νικὴ ἀπάντηση σὲ ὅλα τὰ ἔσχατα ἐρω-

τήματα τῆς ὑπάρξεως, τοῦ κόσμου, καὶ 
τοῦ ἀνθρώπου εἰδικώτερα.

Καὶ τότε τί κάνει ἡ Ἐπιστήμη;
Ἡ Ἐπιστήμη ἀγωνίζεται καὶ προχω-

ρεῖ στὴν πραγμάτωση εὐγενικῶν σκοπῶν, 
ὅπως εἶναι ἡ γνώση καὶ ἐξυπηρέτηση τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἀλλὰ δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ 
προβλέψουμε ἕνα τέλος στὸν ἀγῶνα καὶ 
στὴν πρόοδό της. Γιατί, στὸ τέλος τέλος, 
ὁ κύριος σκοπὸς τῆς Ἐπιστήμης εἶναι 
ἀκριβῶς αὐτὸς ὁ ἀγώνας γιὰ πρόοδο, 
ποὺ συνεχίζεται καὶ θὰ συνεχίζεται ἀπε-
ριόριστα, χωρὶς ἕνα τέλος στὸν ὁρίζοντα.

Τὸ ἴδιο θέμα παρουσιάστηκε  
κατὰ τὴ λήξη τῆς θητείας μου ὡς Προέδρου 

τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν τὸ 2012

Γ. ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ἀκαδημαϊκός
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ΜΕΤΑΞΥ ΦΘΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΑΦΘΑΡΣΙΑΣ
Ἕνα σπουδαῖο κείμενο 
τοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσ-
σης δίνει μιὰ πραγματικὰ 
ἐκπληκτικὴ ἀπάντηση 
στὸ πιὸ φλέγον σημεῖο 
τοῦ προβλήματος τῆς 
φθορᾶς.

Τὸ πρόβλημα τῆς φθορᾶς ἐγεί-
ρει μιὰ σειρὰ καίρια ἐρωτήμα-
τα, τόσο γιὰ τὴ θρησκευτικὴ 
πίστη, ὅσο καὶ γιὰ τὸν φι-
λοσοφικὸ στοχασμό. Δὲν θὰ 

ἦταν μάλιστα ὑπερβολὴ νὰ ποῦμε ὅτι 
καὶ τὰ δύο αὐτά, καὶ ἡ θρησκευτικὴ 
πίστη καὶ ὁ φιλοσοφικὸς στοχασμός, 
ἀνδρώνονται ἀκριβῶς μέσα ἀπὸ τὴν 
ἀναμέτρησή τους μὲ τὸ πρόβλημα τῆς 
φθορᾶς· διότι τὸ πρόβλημα τῆς φθορᾶς 
δίνει τὰ πιὸ πειστικὰ καὶ ἐναργῆ ἐπιχει-
ρήματα στὸν ὑλισμό, καὶ ἡ υἱοθέτηση 
τοῦ ὑλισμοῦ ἀποτελεῖ τὴν ταφόπλακα 
τόσο τῆς θρησκευτικῆς, ὅσο καὶ τῆς 
φιλοσοφικῆς ἀναζήτησης.

Πρὶν δοῦμε τὴν πραγματικὰ θαυμαστὴ 
ἀπάντηση ποὺ δίνει ὁ Γρηγόριος Νύσσης 
στὸ πιὸ φλέγον σημεῖο τοῦ προβλήματος 
τῆς φθορᾶς, πρὶν κἂν δοῦμε ποιὸ εἶναι 
αὐτὸ τὸ πιὸ φλέγον σημεῖο, εἶναι χρήσι-
μο νὰ παρουσιάσουμε σὲ πολὺ γενικὲς 
γραμμὲς τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἀναμε-
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τρήθηκαν μὲ τὸ πρόβλημα τῆς φθορᾶς 
ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς φιλοσοφικὸς λόγος 
καὶ ἡ χριστιανικὴ πίστη. Σὲ πολὺ γενικὲς 
γραμμές, λοιπόν, θὰ λέγαμε ὅτι, τόσο γιὰ 
τὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ φιλοσοφικὸ λόγο, 
ὅσο καὶ γιὰ τὴ χριστιανικὴ πίστη, ἡ ἀπά-
ντηση στὸ πρόβλημα τῆς φθορᾶς περνάει 
μέσα ἀπὸ τὴν κατ’ ἀρχὴν διάκριση στὸν 
κόσμο καὶ στὸν ἄνθρωπο δύο μερῶν / 
ἐπιπέδων, ἑνὸς ποὺ ὑπόκειται στὴ φθορὰ 
καὶ τὸν θάνατο (τὸ ὁποῖο γιὰ τὸν ἄνθρω-
πο εἶναι τὸ σῶμα) καὶ ἑνὸς ποὺ εἶναι 
ἀπρόσβλητο ἀπὸ αὐτά (τὸ ὁποῖο γιὰ τὸν 
ἄνθρωπο εἶναι ἡ ψυχή).

Στὸν ἀρχαῖο ἑλληνικὸ 
φιλοσοφικὸ λόγο

Ἤδη ἀπὸ τὰ πρῶτα του βήματα, στὴν 
Προσωκρατικὴ φιλοσοφία, ὁ ἀρχαῖος 
ἑλληνικὸς φιλοσοφικὸς λόγος μοιάζει νὰ 
ἀκροβατεῖ ἀνάμεσα σὲ δύο πόλους: τὴν 
ἡρακλείτεια ἔξαρση τῆς πολλαπλότητας 
καὶ τῆς φθορᾶς στὸν κόσμο ἀφ’ ἑνός, 
καὶ τὴν παρμενίδεια ἔξαρση τῆς ἑνότη-
τας καὶ τῆς ἀιδιότητας ἀφ’ ἑτέρου. Τοὺς 
δύο αὐτοὺς ἀντίθετους πόλους ἐπέτυχε 
νὰ συζεύξει ὁ Πλάτων μὲ τὴ θεωρία τῶν 
ἰδεῶν του, καὶ μάλιστα μὲ τόσο μεγαλό-
πνοο καὶ καθοριστικὸ γιὰ τὴν ἱστορία τῆς 
φιλοσοφίας τρόπο, ὥστε ὁ διακεκριμέ-
νος Ἄγγλος φιλόσοφος A. N. Whitehead 
(1861-1947) ἔφθασε νὰ πεῖ ὅτι ὁλόκληρη 
ἡ νεώτερη φιλοσοφία δὲν εἶναι τίποτε 
περισσότερο ἀπό... ὑποσημειώσεις στὸν 
Πλάτωνα.

Σὲ πολὺ γενικὲς γραμμές, ἡ θεωρία 
τῶν ἰδεῶν εἶναι ἡ λύση στὸ πρόβλημα 
τῆς φθορᾶς ποὺ περιγράψαμε παραπάνω: 
ἡ διάκριση στὸν κόσμο δύο ἐπιπέδων, 
ἑνὸς ποὺ ὑπόκειται στὴ φθορά (τὸ ὁποῖο 
βεβαίως κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ἀρνηθεῖ, 
ἀφοῦ ὅλοι τὸ βλέπουμε), καὶ ἑνὸς ποὺ 
εἶναι ὑπεράνω αὐτῆς.

Ἂν θὰ θέλαμε νὰ καταλάβουμε –μὲ 
τὸν κίνδυνο βεβαίως νὰ φανοῦμε ὑπερα-
πλουστευτικοί– τί ἀκριβῶς εἶναι οἱ πλα-
τωνικὲς ἰδέες καὶ πῶς ὁ Πλάτων ὁδη-
γήθηκε στὴ θεωρία τῶν ἰδεῶν, θὰ ἦταν 
χρήσιμο νὰ ἐπιστρέψουμε στοὺς πρώ-
ιμους πλατωνικοὺς διαλόγους, αὐτοὺς 
ποὺ γενικὰ θεωρεῖται ὅτι βρίσκονται πιὸ 
κοντὰ στὴ σωκρατικὴ διδασκαλία. Οἱ 
πρώιμοι αὐτοὶ πλατωνικοὶ διάλογοι ἔχουν 
ὡς ἀφετηρία ἕνα ἐρώτημα τῆς μορφῆς «τί 
εἶναι χ;», π.χ., τί εἶναι δικαιοσύνη, τί εἶναι 
ἀνδρεία, τί εἶναι δικαιοσύνη κτλ.

Ἔστω τὸ ἐρώτημα: Τί εἶναι δικαιοσύ-
νη; Σιγὰ σιγὰ ὁ Πλάτων ὁδηγήθηκε στὸ 
συμπέρασμα ὅτι, γιὰ νὰ καταλάβουμε τί 
εἶναι πραγματικὰ ἡ δικαιοσύνη, πρέπει 
νὰ ἐλευθερώσουμε τὸ πνεῦμα μας ἀπὸ 
τὰ δεσμὰ τοῦ χρόνου καὶ τοῦ χώρου. Δὲν 
ἀρκεῖ δηλαδὴ νὰ ἀναζητήσουμε τί γίνεται 
ἀντιληπτὸ ὡς δίκαιο σήμερα στὴ νομο-
θεσία τῆς χώρας μας. Διότι βεβαίως σὲ 
κάποια ἄλλη ἐποχὴ τὸ δίκαιο μπορεῖ νὰ 
γινόταν ἀντιληπτὸ μὲ διαφορετικὸ τρό-
πο ἀπ’ ὅ,τι σήμερα, ὅπως βεβαίως καὶ 
σήμερα σὲ κάποια ἄλλη χώρα τὸ δίκαιο 
μπορεῖ κάλλιστα νὰ γίνεται ἀντιληπτὸ μὲ 
διαφορετικὸ τρόπο ἀπ’ ὅ,τι στὴ δική μας.

Τὸ εὔλογο ὅμως ἐρώτημα εἶναι τὸ 
ἑξῆς: Ὑπάρχει, ἆραγε, κἄτι ποὺ εἶναι δί-
καιο πέραν τοῦ πῶς τὸ βλέπουμε κάθε 
φορὰ ἐμεῖς, κἄτι τὸ δίκαιο καθ’ ἑαυτό, 
ἐκτὸς τῶν δεσμῶν τοῦ χρόνου καὶ τοῦ 
χώρου; Ἂν ἀπαντήσουμε ὅτι ναί, ὑπάρχει, 
βρισκόμαστε πολὺ κοντὰ σὲ αὐτὸ ποὺ 
ὁ Πλάτων θὰ ἀντιλαμβανόταν ὡς ἰδέα 
τοῦ δικαίου. Καὶ προσοχή: Τὸ ἐν χρόνῳ 
καὶ χώρῳ δίκαιο χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν 
πολλαπλότητα (ἄλλο γίνεται ἀντιληπτὸ 
ὡς δίκαιο στὴ μιὰ ἐποχὴ καὶ ἄλλο στὴν 
ἄλλη, ἄλλο στὴ μιὰ περιοχὴ καὶ ἄλλο 
στὴν ἄλλη) καὶ ὑπόκειται στὴ φθορά 
(νόμοι ψηφίζονται καὶ καταργοῦνται)· 
ἀντίθετα, ἡ ἰδέα τοῦ δικαίου βρίσκεται 
ὑπεράνω τῆς φθορᾶς καὶ μένει μία καὶ 
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ἡ αὐτή· εἶναι τὸ δίκαιο καθ’ ἑαυτό, ἀνε-
ξάρτητα τοῦ πῶς τὸ βλέπουμε ἐμεῖς (γε-
νικά, στὸν Πλάτωνα οἱ ἰδέες εἶναι ὄντα 
«μονοειδῆ», «ἀναλλοίωτα», «ἀίδια», «ἀεὶ 
ὡσαύτως ἔχοντα»). Καὶ ὅλοι οἱ ἀνθρώ-
πινοι νόμοι, ὅ,τι προσδιορίζεται σὲ κάθε 
ἐποχὴ καὶ σὲ κάθε χώρα ὡς δίκαιο, δὲν 
εἶναι παρὰ μίμησις, ἄλλοτε περισσότερο 
καὶ ἄλλοτε λιγώτερο ἐπιτυχημένη, τοῦ 
ἀληθῶς δικαίου, τοῦ ἐκτὸς τῶν δεσμῶν 
τοῦ χρόνου καὶ τοῦ χώρου δικαίου: τῆς 
ἰδέας τοῦ δικαίου.

Ἄν, τώρα, αὐτὰ ποὺ εἴπαμε παραπά-
νω εἰδικὰ γιὰ τὸ δίκαιο τὰ προεκτείνουμε 
γιὰ ὅλα τὰ ἐν τῷ κόσμῳ, τότε ἔχουμε 
μπροστά μας τὸν πλατωνικὸ κόσμο τῶν 
ἰδεῶν. Μέσα ἀπὸ τὴ θεωρία τῶν ἰδεῶν, ὁ 
Πλάτων ἐπέτυχε νὰ δώσει μιὰ ἀπάντηση 
στὸ πρόβλημα τῆς φθορᾶς στὸν κόσμο, 
διακρίνοντας σὲ αὐτὸν δύο ἐπίπεδα: τὸν 
αἰσθητὸ κόσμο, ποὺ ὑπόκειται στὴ φθο-
ρά, καὶ τὸν κόσμο τῶν ἰδεῶν, ποὺ βρί-
σκεται ὑπεράνω αὐτῆς.

Ἡ πλατωνικὴ ἀπάντηση στὸ πρόβλη-
μα τῆς φθορᾶς στὸν κόσμο ἔχει ἰδιαίτερη 
σημασία γιὰ τὸ θέμα μας, ὅταν τὴν δοῦμε 
ἀπὸ τὴν  ὀπτικὴ γωνία τοῦ ἀνθρώπου. 
Καὶ ἐδῶ ἀκριβῶς βρίσκεται ὁ πυρήνας 
τοῦ προβλήματος· διότι ὁ ἄνθρωπος 
δὲν συγκλονίζεται τόσο, ὅταν βλέπει τὴ 
φθορὰ στὸν κόσμο γύρω του, ὅσο ὅταν 
τὴν βλέπει στὸν ἴδιο του τὸν ἑαυτό.

Ὁ Πλάτων συλλογιέται ἐν προκει-
μένῳ ὡς ἑξῆς: Ὅσο ἀπαιτητικὸ ἐγχείρη-
μα καὶ ἂν εἶναι ἡ γνώση τοῦ αἰσθητοῦ 
κόσμου, τὸ μεγάλο ὅμως ζητούμενο, ποὺ 
ἐξασφαλίζει τὴν ἀληθινὴ γνώση, εἶναι ἡ 
γνώση τοῦ νοητοῦ κόσμου, τοῦ κόσμου 
τῶν ἰδεῶν. Ὅσο ἐνδιαφέρον καὶ ἂν εἶναι, 
γιὰ παράδειγμα, νὰ διατρέχει κανεὶς μὲ 
σπουδὴ τὴ νομολογία καὶ νὰ διακρίνει μὲ 
κάθε λεπτομέρεια πῶς γίνεται ἀντιληπτὸ 
καὶ προσδιορίζεται τὸ δίκαιο σήμερα στὴ 
νομοθεσία τῆς χώρας μας, τὸ μέγα ζη-
τούμενο εἶναι ὡστόσο ἡ γνώση τοῦ δι-

καίου ὑπεράνω τῶν δεσμῶν τοῦ χρόνου 
καὶ τοῦ χώρου, αὐτοῦ ποὺ εἶναι δίκαιο 
καθ’ ἑαυτό, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὸ πῶς τὸ 
βλέπουμε ἐμεῖς – μὲ λίγα λόγια, τῆς ἰδέας 
τοῦ δικαίου. Καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ γνώση 
εἶναι ἡ ἀποστολὴ τοῦ φιλοσόφου.

Προκειμένου ὅμως νὰ μπορέσει ὁ 
φιλόσοφος νὰ φθάσει στὴ γνώση τῆς 
ἰδέας –ἔστω, γιὰ παράδειγμα, τῆς ἰδέας 
τοῦ δικαίου– ποὺ βρίσκεται ὑπεράνω τῆς 
φθορᾶς, ὑπεράνω τῶν δεσμῶν τοῦ χρό-
νου καὶ τοῦ χώρου, πρέπει νὰ ἀρθεῖ καὶ 
ὁ ἴδιος ὑπεράνω τῆς φθορᾶς, ὑπεράνω 
τῶν δεσμῶν τοῦ χρόνου καὶ τοῦ χώρου. 
Καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἄρση ὑπεράνω τῆς 
φθορᾶς καὶ ὑπεράνω τῶν δεσμῶν τοῦ 
χρόνου καὶ τοῦ χώρου εἶναι ἡ φιλοσοφία.

Ὑπάρχει ὅμως ἕνα πρόβλημα: Τὸ 
σῶμα «δένει» τὴν ἀθάνατη ψυχὴ μὲ τὴ 
φθορά, παγιδεύοντάς την στὰ δεσμὰ 
τοῦ χρόνου καὶ τοῦ χώρου. Ὑπ’ αὐτὴν 
ἀκριβῶς τὴν ἔννοια, ὁ Πλάτων υἱοθετεῖ 
καὶ ἐπαναλαμβάνει ἀσμένως τὴ θέση 
ὅτι τὸ σῶμα εἶναι, τρόπον τινά, «σῆμα» 
(δηλαδὴ τάφος, πρβ. τὸ Δημόσιον Σῆμα 
στὸν Κεραμεικό) τῆς ψυχῆς.1 Προκειμένου 

1  Πλ., Γοργίας, 493a1-3: «Ἤδη γάρ του ἔγωγε καὶ 
ἤκουσα τῶν σοφῶν ὡς νῦν ἡμεῖς τέθναμεν καὶ 

Μέσα ἀπὸ τὴ θεωρία τῶν 
ἰδεῶν, ὁ Πλάτων ἐπέτυχε 
νὰ δώσει μιὰ ἀπάντηση 

στὸ πρόβλημα τῆς φθορᾶς 
στὸν κόσμο, διακρίνοντας 
σὲ αὐτὸν δύο ἐπίπεδα: τὸν 
αἰσθητὸ κόσμο, ποὺ ὑπό-
κειται στὴ φθορά, καὶ τὸν 
κόσμο τῶν ἰδεῶν, ποὺ βρί-

σκεται ὑπεράνω αὐτῆς.
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λοιπὸν ἡ ψυχὴ νὰ ἀρθεῖ διὰ τῆς φιλοσο-
φίας ὑπεράνω τῆς φθορᾶς καὶ ὑπεράνω 
τῶν δεσμῶν τοῦ χρόνου καὶ τοῦ χώρου 
καὶ νὰ γνωρίσει τὶς ἰδέες, πρέπει νὰ ἀπο-
τινάξει τὰ δεσμὰ τοῦ σώματος.2 Αὐτὸ θὰ 
ἔμοιαζε μὲ ἕναν ἐθελούσιο θάνατο, καθὼς 
ὁ θάνατος δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά 
«λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώμα-

τὸ μὲν σῶμά ἐστιν ἡμῖν σῆμα».
2  Πλ., Φαίδων, 67c5-d2: «Κάθαρσις δὲ εἶναι ἆρα 

οὐ τοῦτο συμβαίνει, ὅπερ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ 
λέγεται, τὸ χωρίζειν ὅ,τι μάλιστα ἀπὸ τοῦ 
σώματος τὴν ψυχὴν καὶ ἐθίσαι αὐτὴν καθ’ αὑτὴν 
πανταχόθεν ἐκ τοῦ σώματος συναγείρεσθαί τε 
καὶ ἁθροίζεσθαι, καὶ οἰκεῖν κατὰ τὸ δυνατὸν 
καὶ ἐν τῷ νῦν παρόντι καὶ ἐν τῷ ἔπειτα μόνην 
καθ’ αὑτήν, ἐκλυομένην ὥσπερ [ἐκ] δεσμῶν ἐκ 
τοῦ σώματος;». Πρβ. ὅ.π., 67d7-10: «Λύειν δέ γε 
αὐτήν, ὥς φαμεν, προθυμοῦνται ἀεὶ μάλιστα καὶ 
μόνοι οἱ φιλοσοφοῦντες ὀρθῶς, καὶ τὸ μελέτημα 
αὐτὸ τοῦτό ἐστι τῶν φιλοσόφων, λύσις καὶ 
χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος».

τος»,3 δηλαδὴ αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ πρέπει 
νὰ ἐπιτύχει ἡ ψυχή, γιὰ νὰ φθάσει στὴν 
ἀληθινὴ γνώση, τὴ γνώση τῶν ἰδεῶν. Ὑπ’ 
αὐτὴν τὴν ἔννοια, κατανοοῦμε πλήρως 
καὶ τὴν περίφημη πλατωνικὴ δήλωση 
ὅτι ἡ φιλοσοφία εἶναι, τελικά, «μελέτη 
θανάτου».4

Τὰ παραπάνω ἀλλάζουν ἄρδην τὸν 
τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ φιλόσοφος βλέπει 
τὴ φθορὰ καὶ τὸν θάνατο. Ὁ Σωκράτης 
ἐμφανίζεται νὰ δηλώνει στὴν πλατωνικὴ 
Ἀπολογία τὸ μέγα παράδοξο, ὅτι ὁ Μέλη-
τος καὶ ὁ Ἄνυτος, οἱ δύο κατήγοροι ποὺ 
τὸν εἶχαν σύρει στὸ δικαστήριο, ὅπου 
βρισκόταν ἀντιμέτωπος μὲ τὴν ποινὴ τοῦ 
θανάτου, ... δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ τὸν 
βλάψουν σὲ τίποτα!5 Δὲν εἶναι δύσκολο 
νὰ καταλάβουμε τὸ γιατί. Ὅλη ἡ ζωὴ 
τοῦ Σωκράτη ἦταν, μὲ τὴν ἔννοια ποὺ 
εἴδαμε παραπάνω, «μελέτη θανάτου», 
μὲ ἀποτέλεσμα τώρα ὁ φιλόσοφος νὰ 
φεύγει ἀπὸ τὴ ζωή «σὰν ἕτοιμος ἀπὸ 
καιρό», γιὰ νὰ θυμηθοῦμε τὸν λόγο τοῦ 
ποιητῆ, «μετὰ ἀγαθῆς ἐλπίδος», ὅπως 
ἄλλωστε καὶ κάθε ἄλλος ἄνθρωπος ποὺ 
θὰ εἶχε προετοιμασθεῖ στὸ πνεῦμα ὅπως 
ὁ ἴδιος.6 Καὶ γενικά, ὅπως φέρεται νὰ 
λέγει ὁ Σωκράτης στὸν πλατωνικὸ Φαί-
δωνα, «ὅσοι φιλοσοφοῦν σωστὰ μελετοῦν 
πῶς θὰ πεθάνουν, καὶ ὁ θάνατος εἶναι 
γι’ αὐτοὺς κἄτι τὸ λιγώτερο φοβερὸ ἀπ’ 
ὅ,τι γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους».7

3  Πλ., Φαίδων, 67d4-5.
4  Πλ., Φαίδων, 81a1-2.
5  Πλ., Ἀπολογία Σωκράτους, 30c8-9: «Ἐμὲ μὲν 

γὰρ οὐδὲν ἂν βλάψειεν οὔτε Μέλητος οὔτε 
Ἄνυτος –οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιτο–».

6  Πλ., Φαίδων, 67b10-c3: «ὥστε ἥ γε ἀποδημία 
ἡ νῦν μοι προστεταγμένη μετὰ ἀγαθῆς 
ἐλπίδος γίγνεται καὶ ἄλλῳ ἀνδρὶ ὃς ἡγεῖταί 
οἱ παρεσκευάσθαι τὴν διάνοιαν ὥσπερ 
κεκαθαρμένην».

7  Πλ., Φαίδων, 67e4-6: «Τῷ ὄντι ἄρα, ἔφη, ὦ 
Σιμμία, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνῄσκειν 
μελετῶσι, καὶ τὸ τεθνάνει ἥκιστα αὐτοῖς 
ἀνθρώπων φοβερόν».



ΕΤΟΣ 76ο  |  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013

212 213

Ἡ πλατωνικὴ προσέγγιση ποὺ εἴδα-
με ἀποτελεῖ μιὰ πλήρως συγκροτημένη 
φιλοσοφικὰ προσπάθεια ὑπέρβασης τοῦ 
προβλήματος τῆς φθορᾶς, τόσο στὸν κό-
σμο ὅσο καὶ στὸν ἄνθρωπο. Ἐξυπακού-
εται, βεβαίως, ὅτι ὁ Πλάτων δὲν ἦταν ὁ 
μόνος ἀπὸ τοὺς ἀρχαίους φιλοσόφους 
ποὺ προσπάθησε νὰ ὑπερβεῖ τὸ πρό-
βλημα τῆς φθορᾶς. Καὶ ὁ δρόμος γι’ αὐτὴ 
τὴν ὑπέρβαση, μὲ τὶς ὅποιες παραλλα-
γές, περνάει ἀκριβῶς ἀπὸ τὴ διάκριση 
δύο μερῶν / ἐπιπέδων στὸν κόσμο καὶ 
στὸν ἄνθρωπο, ἑνὸς ποὺ ὑπόκειται στὴ 
φθορὰ καὶ ἑνὸς ποὺ εἶναι ἀπρόσβλητο 
ἀπὸ αὐτήν.

Ἀξίζει νὰ μνημονεύσουμε ἐδῶ καὶ τὸν 
Ἐπίκτητο, ὁ ὁποῖος ὑπέδειξε ὡς κλειδὶ 
γιὰ τὴν κατάκτηση τῆς εὐτυχίας καὶ τὴν 
ὑπέρβαση τῆς φθορᾶς τὴ σαφῆ καὶ συ-
νεπῆ διάκριση τῶν «ἐφ’ ἡμῖν» (δηλαδὴ 
ὅσων βρίσκονται στὸ χέρι μας, στὴν ἐξου-
σία μας) καὶ τῶν «οὐκ ἐφ’ ἡμῖν» (δηλαδὴ 
ὅσων δὲν ἐξαρτῶνται ἀπὸ μᾶς): Ὅποιος 
ἐπενδύσει γιὰ τὴν εὐτυχία του στὰ «οὐκ 
ἐφ’ ἡμῖν» (ὑγεία, σωματικὸ κάλλος, 
πλοῦτος κτλ.) εἶναι φυσικὸ νὰ δυστυ-
χήσει, καθὼς σὲ ὅλα αὐτὰ κυριαρχεῖ ἡ 
φθορά· ἀντίθετα, ὅποιος ἐπενδύσει στά 
«ἐφ’ ἡμῖν» θὰ κατακτήσει μὲ ἀσφάλεια τὴν 
εὐτυχία, διότι τά «ἐφ’ ἡμῖν» εἶναι πραγ-
ματικὰ στὸ χέρι μας νὰ τὰ κατακτήσουμε 
καὶ μένουν ἀπρόσβλητα ἀπὸ τὴ φθορά. 
Ὁ ἄνθρωπος ποὺ υἱοθετεῖ μὲ συνέπεια 
αὐτὴ τὴ διάκριση τῶν «ἐφ’ ἡμῖν» καὶ τῶν 
«οὐκ ἐφ’ ἡμῖν», καὶ ἐπενδύει στὰ πρῶτα, 
χωρὶς νὰ στηρίζεται στὰ δεύτερα, νιώθει 
στὸ τέλος ὅτι ἡ φθορὰ δὲν τὸν ἀγγίζει. Ὁ 
Ἐπίκτητος φθάνει νὰ γράφει: «Ἡ ἀρρώ-
στια εἶναι ἐμπόδιο τοῦ σώματος, ὄχι ὅμως 
τῆς προαιρέσεως, ἐὰν δὲν τὸ θέλει ἡ ἴδια. 
Ἡ ἀναπηρία εἶναι ἐμπόδιο τοῦ μέλους, ὄχι 
ὅμως τῆς προαιρέσεως. Καὶ αὐτὸ νὰ λὲς 
γιὰ κάθε τὶ ἀπ’ αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν στὴ 
ζωή· γιατὶ θὰ τὸ βρεῖς νὰ εἶναι ἐμπόδιο 

κάποιου ἄλλου, ὄχι ὅμως δικό σου».8
Ὁ λόγος τοῦ Ἐπικτήτου εἶναι σὲ κά-

ποια σημεῖα τόσο δυνατός, καὶ ἡ σκέψη 
του τόσο «σχεδὸν χριστιανική», ὥστε δὲν 
εἶναι παράξενο ποὺ ὁ στωικὸς αὐτὸς φι-
λόσοφος ἦταν τόσο ἀγαπητὸς σὲ ἕναν 
ἀπὸ τοὺς κορυφαίους χριστιανοὺς διανο-
ητὲς τοῦ 20ου αἰῶνα, τὸν Ἀλέξανδρο Τσι-
ριντάνη, ὁ ὁποῖος τὸν μνημόνευε συχνά.

Στὴ χριστιανικὴ πίστη καὶ τὴν 
ἑλληνοχριστιανικὴ φιλοσοφία

Ἂν θελήσουμε νὰ συνοψίσουμε σὲ 
λίγες γραμμὲς τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὁ 
χριστιανισμὸς ἀπάντησε στὸ πρόβλημα 
τῆς φθορᾶς, θὰ κινδυνεύαμε νὰ εἴμαστε 
πιὸ ὑπεραπλουστευτικοὶ καὶ ἀπ’ ὅ,τι 
προηγουμένως, ὅταν γυρέψαμε νὰ χωρέ-
σουμε σὲ λίγες γραμμὲς τὴν πλατωνικὴ 
θεωρία τῶν ἰδεῶν· διότι ὁ χριστιανισμός, 
ἀπὸ μία ἄποψη, προβάλλει ὡς τὸ κατ’ 
ἐξοχὴν μήνυμα κατὰ τῆς φθορᾶς.

Ὣς ἕνα σημεῖο, ἡ χριστιανικὴ πίστη 
βαδίζει στὸν ἴδιο δρόμο ποὺ βάδισαν διὰ 
τοῦ «σπερματικοῦ λόγου» πρωτοπόρα 
πνεύματα τοῦ ἀρχαίου ἑλληνικοῦ φιλο-
σοφικοῦ λόγου, διακρίνοντας ἕνα μέρος 
/ ἐπίπεδο ποὺ ὑπόκειται στὴ φθορά, καὶ 
ἕνα ποὺ εἶναι ἀπρόσβλητο ἀπὸ αὐτήν. Ὁ 
ἰωάννης τῆς Κλίμακος φθάνει νὰ γράφει 
ὅτι ὅλος ὁ κόσμος δὲν εἶναι ἀντάξιος τῆς 
ψυχῆς· γιατὶ ὁ κόσμος ἔρχεται καὶ πα-
ρέρχεται, ἐνῷ ἡ ψυχὴ εἶναι καὶ παραμένει 
ἄφθαρτη.9

8  Ἐπικτήτου, Ἐγχειρίδιον, ed. H. Schenkl, 9, 1.1-5: 
«Νόσος σώματός ἐστιν ἐμπόδιον, προαιρέσεως 
δὲ οὔ, ἐὰν μὴ αὐτὴ θέλῃ. Χώλανσις σκέλους 
ἐστὶν ἐμπόδιον, προαιρέσεως δὲ οὔ. Καὶ τοῦτο 
ἐφ’ ἑκάστου τῶν ἐμπιπτόντων λέγε· εὑρήσεις 
γὰρ αὐτὸ ἄλλου τινὸς ἐμπόδιον, σὸν δὲ οὔ».

9  ἰωάννου Κλίμακος, Κλίμαξ, Λόγος ΛΑ΄, «Πρὸς 

τὸν Ποιμένα», κεφ. ϟ΄· Λόγος πρὸς τὸν Ποιμένα, Κεφ. 

ΙΓ΄, ed. J.-P. Migne, PG 88, 1196 D: «Πᾶς ὁ κόσμος, 
ψυχῆς οὐκ ἀντάξιος· ὁ μὲν γὰρ παρέρχεται· ἡ δὲ 
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Ὁ χριστιανὸς γνω ρί ζει βεβαίως καὶ 
βιώνει τὴν καταθλιπτικὴ παρουσία τῆς 
φθορᾶς στὴν ἀνθρώπινη ζωή. Ὅπως 
γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, ἡ 
πιὸ ποιητικὴ φύση ἀπὸ τοὺς μεγάλους 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, «ὄ ναρ ἐσμὲν 
οὐχ ἱστά με νον» (ὄνειρο εἴμαστε ποὺ δὲν 
στέκεται), «φάσμα τι μὴ κρατούμενον» 
(ὀ πτα σία ποὺ δὲν μπορεῖς νὰ τὴν κρα-
τή σεις), «πτῆσις ὀρνέου παρερχομένου» 
(πέταγμα πουλιοῦ ποὺ φεύγει), «ναῦς 
ἐπὶ θαλάσσης ἴχνος οὐκ ἔχουσα» (πλοῖο 
ποὺ δὲν ἀ φή νει πίσω του ἴχνος στὴ θά-
λασσα), «κόνις» (σκόνη), «ἀτμίς» (ἀτμός), 
«ἑωθινὴ δρόσος» (δρο σο στα λί δα τῆς αὐ-
γῆς), «ἄνθος καιρῷ φυόμενον καὶ καιρῷ 
λυόμενον» (λουλούδι ποὺ τὴ μιὰ ἀνθίζει 
καὶ τὴν ἄλλη μαραίνεται).10

Ἀλλά, ὅσο δεδομένη καὶ ἂν εἶναι ἡ 
καταθλιπτικὴ παρουσία τῆς φθορᾶς, ὁ 
βαθμὸς στὸν ὁποῖο θὰ βάλουμε τὴ φθορὰ 
στὴ ζωή μας εἶναι στὸ δικό μας χέρι. Ὁ 
ἄνθρωπος ποὺ ἐπενδύει στὸν κόσμο τῆς 
φθορᾶς βάζει τὴ φθορὰ στὴ ζωή του, ἐνῷ 
ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἐπενδύει στὰ αἰώνια καὶ 
ὑπεράνω φθορᾶς κερδίζει τὴν αἰώνια ζωή: 

ἄφθαρτος καὶ ἔστι καὶ διαμένει».

10  Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, Εἰς Καισάριον τὸν 
ἑαυτοῦ ἀδελφὸν ἐπιτάφιος (Λόγος Ζ΄), ed. F 
Boulenger, ιθ΄ 1.3-6.

«ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ τῆς 
σαρκὸς θερίσει φθοράν, ὁ δὲ σπείρων 
εἰς τὸ πνεῦμα ἐκ τοῦ πνεύματος θερίσει 
ζωὴν αἰώνιον»·11 καί, «εἰ γὰρ κατὰ σάρκα 
ζῆτε μέλλετε ἀποθνῄσκειν, εἰ δὲ πνεύμα-
τι τὰς πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε 
ζήσεσθε».12

Ἔτσι, ὅμως, ἡ καταθλιπτικὴ παρου-
σία τῆς φθορᾶς μπορεῖ νὰ ἀποδεικνύεται 
ἀκόμη καὶ σωτήρια γιὰ τὸν ἄνθρωπο, 
στὸν βαθμὸ ποὺ τοῦ ἀποκαλύπτει ποιὰ 
εἶναι αὐτὰ στὰ ὁποῖα ἀξίζει νὰ στηρίξει 
τὴ ζωὴ καὶ τὴν εὐτυχία του. Ὑπ’ αὐτὴ 
τὴν ἔννοια, ὁ ἅ γιος Γρη γό ρι ος ὁ Θε ολόγος 
βλέ πει τὴν ἐγγενῆ στὴν ἀνθρώπινη φύση 
φθορὰ ὡς «παι δα γω γίαν», ἡ ὁποία μᾶς 
ἐπιτρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι εἴ μαστε οἱ 
ἴδιοι «μέ γιστοί τε καὶ τα πει νό τα τοι, ἐπί-
γειοι καὶ οὐ ρά νι οι, πρόσκαιροι καὶ ἀθάνα-
τοι, κλη ρο νόμοι φωτὸς καὶ πυ  ρός», ἀνά-
λογα μὲ τὸ πρὸς τὰ ποῦ θὰ ἐπιλέξουμε 
νὰ κινηθοῦμε.13 

Ὁ χριστιανὸς δὲν ἔχει νὰ φοβηθεῖ τὴ 
φθορὰ καὶ τὸν θάνατο. Ὁ Χριστὸς τὸ 
λέγει ξεκάθαρα: «Μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν 
ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ 
δυναμένων ἀποκτεῖναι».14 Ὁ θάνατος δὲν 
τρομάζει καὶ δὲν συγκλονίζει πιά («Οὐ 
θέλομεν δὲ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, περὶ 
τῶν κοιμωμένων, ἵνα μὴ λυπῆσθε καθὼς 
καὶ οἱ λοιποὶ οἱ μὴ ἔχοντες ἐλπίδα»15). 
Καὶ μόνον, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος Νύσσης, αὐτοὶ ποὺ ζοῦν μακριὰ 
ἀπὸ τὴν πίστη καὶ περιορίζουν τῆς ἐλπί-
δες τῆς ζωῆς στὸν παρόντα βίο μοιραῖα 
βλέπουν τὸν θάνατο ὡς συμφορά, γιατὶ 
αὐτοὶ δὲν πιστεύουν αὐτὸ ποὺ ἐλπίζουν 
οἱ χριστιανοί.16

11 Γαλ., στ΄ 8.
12 Ῥωμ., η΄ 13.
13 Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, Περὶ φιλοπτωχίας 

(Λόγος ΙΔ΄), ed. J.-P. Migne, PG 35, 865.38-40.
14 Ματθ., ι΄ 28.
15 Α΄ Θεσ., δ΄ 13
16 Γρηγορίου Νύσσης, Λόγος εἰς τοὺς κοιμηθέντας, 

Ἂν καὶ ἡ χριστιανικὴ ἀπά-
ντηση στὸ πρόβλημα τῆς 

φθορᾶς μοιράζεται κάποια 
κοινὰ μὲ τὴν ἀπάντηση 
ποὺ ἔδωσε ὁ ἀρχαῖος 

ἑλληνικὸς φιλοσοφικὸς 
λόγος, δὲν παύουν νὰ 

ὑπάρχουν καὶ οὐσιώδεις 
διαφορές.
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Βεβαίως, ὑπάρχει μιὰ σημαντικὴ λε-
πτομέρεια: Ὁ χριστιανὸς δὲν ἔχει νὰ φο-
βηθεῖ τίποτα ἀπὸ τὴ φθορὰ στὸν κόσμο 
καὶ τὴ φύση· ἔχει νὰ φοβηθεῖ ὅμως ἀπὸ 
τὴ φθορὰ στὴν ὁποία ὁ ἴδιος καταδι-
κάζει τὸν ἑαυτό του μὲ τὴν ἁμαρτία. Τό 
«μὴ φοβεῖσθε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων 
τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων 
ἀποκτεῖναι» συμπληρώνεται ἀπὸ τό 
«φοβεῖσθε δὲ μᾶλλον τὸν δυνάμενον καὶ 
ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ».17 
Αὐτὸ δίνει καὶ τὸ πραγματικὸ μέτρο τῆς 
φθορᾶς καὶ τῆς ἀφθαρσίας. Ὅπως γράφει 
ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, μία εἶναι ἡ 
ζωή, τὸ νὰ ἔ χεις τὸ βλέμμα σου στραμ-

ed. W. Jaeger, IX 68.14-17 (= ed. J.-P. Migne, PG 
46, 537 C): «Μόνων γάρ ἐστι τῶν ἀπίστων τὸ τῷ 
παρόντι βίῳ τὰς τοῦ ζῆν ἐλπίδας περιορίζειν, 
καὶ διὰ τοῦτο συμφορᾶς ἄξιον ποι οῦνται τὸν 
θάνατον, ὅτι αὐτοῖς τὸ πιστευόμενον παρ’ ἡμῖν 
οὐκ ἐλπίζεται».

17  Ματθ., ι΄ 28.

μένο πρὸς τὴ ζωή – «μία ζωή, πρὸς τὴν 
ζωὴν βλέ πειν»· καὶ ἕνας θάνατος, ἡ ἁ μα-
ρτία – «εἷς θά  νατος, ἡ ἁμαρτία· ψυχῆς 
γὰρ ὄλεθρος». Ὅσο γιὰ τὰ ὑπόλοιπα, 
τὰ πε ρι σπού δα στα γιὰ κάποιους, αὐτὰ 
εἶ ναι «ὀνειράτων ὄ ψις κατὰ τῶν ὄντων 
παίζουσα, καὶ ψυ χῆς ἀπα τη λὰ φάσμα-
τα».18 Πραγματικὴ φθορὰ τῆς ψυχῆς εἶναι 
λοιπὸν ὁ ἐθελούσιος θάνατος, ἡ ἁμαρτία, 
γιατὶ μὲ αὐτὴν ὁ ἄνθρωπος καταδικάζει 
ἑαυτὸν σὲ μιὰ κατ’ ὄνομα ζωὴ μακριὰ ἀπὸ 
τὴ Ζωή, τὸν Θεό.

Ἂν καὶ ἡ χριστιανικὴ ἀπάντηση στὸ 

18  Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ, Ἐπιτάφιος εἰς τὸν 
πατέρα, παρόντος Βασιλείου (Λόγος ΙΗ΄), ed. 
J.-P. Migne, PG 35, 1041.11-17: «καὶ κινδυνεύομεν 
πάσχειν πως ἄλογον πά θος, ἃ μὲν ἔστιν οὐ 
φοβερὰ δε δοικότες, ἃ δὲ φο βεῖ σθαι ἄξιον ὡς 
αἱ  ρετώτερα περιέποντες.  Μία ζωή, πρὸς τὴν 
ζωὴν βλέπειν· εἷς θά νατος, ἡ ἁμαρτία· ψυχῆς 
γὰρ ὄ λε θρος.  Τἄλλα δέ, οἷς μέ γα φρονοῦσί τινες, 
ὀνειράτων ὄ ψις ἐστὶ κα τὰ τῶν ὄντων παίζουσα, 
καὶ ψυχῆς ἀπα τηλὰ φάσματα».
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πρόβλημα τῆς φθορᾶς μοιράζεται κά-
ποια κοινὰ μὲ τὴν ἀπάντηση ποὺ ἔδωσε 
ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς φιλοσοφικὸς λόγος, 
δὲν παύουν νὰ ὑπάρχουν καὶ οὐσιώδεις 
διαφορές, τὶς ὁποῖες δὲν ἐπιτρέπεται νὰ 
παραβλέπουμε.

1. Καθοριστικώτατη διαφορά, βεβαίως, 
εἶναι ἡ ὕπαρξη καὶ ὁ ρόλος τοῦ προσω-
πικοῦ Θεοῦ στὸν ἀγῶνα τοῦ ἀνθρώπου 
γιὰ τὴν ὑπέρβαση τῆς φθορᾶς. Ὁ Χριστὸς 
λέγει: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή· 
ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσε-
ται».19

2. Μία ἄλλη διαφορὰ εἶναι ὅτι ὁ 
ἀρχαῖος Ἕλληνας φιλόσοφος βλέπει τὴν 
πάλη του μὲ τὴ φθορὰ ὡς ἀγῶνα γιὰ τὴν 
κατάκτηση τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς γνώσης, 
ἐνῷ ὁ χριστιανὸς τὴ βλέπει πρωτίστως 
ὡς ἀγῶνα γιὰ τὴ σωτηρία τῆς ψυχῆς. 
Βεβαίως, ὅπως εἶναι φανερό, πρόκειται 
γιὰ διαφορὰ στὴν ἔμφαση, ἀφοῦ καὶ στὸν 
χριστιανισμὸ ἡ σωτηρία εἶναι σωτηρία ἐν 
τῇ ἀληθείᾳ, καὶ ὁ Χριστός, λέγοντας τὸ 
περίφημο «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλή-
θεια καὶ ἡ ζωή»,20 ὑποδεικνύει ἑαυτὸν 
ὡς μοναδικὴ πηγὴ καὶ τῆς ἀλήθειας καὶ 
τῆς σωτηρίας.

19  Ἰω., ια΄ 25.
20  Ἰω., ιδ΄ 6.

3. Διαφορὰ εἶναι καὶ ἡ ἔμφαση τῆς 
χριστιανικῆς διδασκαλίας στὴν ἐθελούσια 
φθορὰ τῆς ἁμαρτίας, ποὺ εἶναι ἡ ὄντως 
φθορά – μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι αὐτὴν δὲν τὴν 
ἐπιβάλλει στὸν ἄνθρωπο ἡ φύση, ἀλλὰ 
τὴ βάζει ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος στὴ ζωή του.

4. Μία ἀκόμη διαφορὰ εἶναι ὅτι, ἀντί-
θετα ἀπ’ ὅ,τι θὰ ὑπέθεταν οἱ πολλοί, 
ὁ χριστιανισμὸς δὲν υἱοθετεῖ τὴ μεγάλη 
δυσπιστία –ἕως ἀνοικτὴ ἐχθρότητα– μὲ 
τὴν ὁποία ἀντιμετωπίζει ὁ ἀρχαῖος ἑλλη-
νικὸς φιλοσοφικὸς λόγος τὸ ἀνθρώπινο 
σῶμα. Πουθενὰ δὲν θὰ δοῦμε τὸ σῶμα νὰ 
ἀντιμετωπίζεται ὡς «σῆμα» (τάφος) τῆς 

ψυχῆς. Ἀλλοίμονο ἂν ὁ Θεὸς εἶχε φτιάξει 
κἄτι ποὺ ἀπὸ τὴ φύση του καὶ κατ’ ἀνά-
γκην ἐμπόδιζε τὸν ἄνθρωπο νὰ φθάσει 
σὲ Αὐτόν. Ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία ποὺ 
βλέπει τὸ σῶμα, ἀπὸ κοινοῦ μὲ τὴν ψυχή, 
ὡς συγκληρονόμο τῆς αἰωνίου ζωῆς, θὰ 
ἔκανε τὸν ἀρχαῖο φιλόσοφο νὰ μειδιάσει, 
κάνοντας λόγο γιά «μωρία».

5. Τέλος, διαφορὰ εἶναι καὶ τὸ γεγονὸς 
ὅτι ἡ πλατωνικὴ ὁδὸς γιὰ τὴν ὑπέρβαση 
τῆς φθορᾶς ἀφορᾷ πρωτίστως τὸν φιλό-
σοφο, ἐνῷ ἡ χριστιανικὴ ὁδὸς τὸν κάθε 
ἄνθρωπο. Ἦταν ὁπωσδήποτε θαυμαστὴ 
ἡ δήλωση τοῦ Σωκράτη στὸ ἀθηναϊκὸ 
δικαστήριο ὅτι ὁ Ἄνυτος καὶ ὁ Μέλητος 

Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβουμε ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλη-
μα: Τὸ πρόβλημα εἶναι ὅτι ἡ φθορὰ τῆς ὕλης φαίνεται νὰ 
μὴν ἀγγίζει μόνο τὸ σῶμα, ποὺ βεβαίως ὅλοι συμφωνοῦμε 
ὅτι ὑπόκειται στὴ φθορά, ἀλλὰ καὶ τὸ κομμάτι ἐκεῖνο τοῦ 
ἀνθρώπου ποὺ θὰ θέλαμε νὰ ἐμφανίζουμε ὡς ἀπρόσβλητο 

ἀπὸ τὴ φθορά: τὸ πνεῦμα, τὸν χαρακτῆρα,  
τὸν ἴδιο τὸν πυρῆνα τῆς ὕπαρξής μας.
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δὲν μποροῦσαν νὰ τὸν βλάψουν σὲ τί-
ποτα· ἀλλὰ ἀκόμη πιὸ θαυμαστὴ ἦταν ἡ 
στάση τῶν ἀμέτρητων χριστιανῶν μαρτύ-
ρων μπροστὰ στὸν θάνατο, ὅταν ἔλεγαν 
στοὺς δημίους τους ὅτι μποροῦσαν νὰ 
τοὺς σκοτώσουν, ἀλλὰ δὲν μποροῦσαν 
νὰ τοὺς βλάψουν. Μὲ τὸν χριστιανισμό, 
θὰ λέγαμε, ἔχουμε ἕναν «ἐκδημοκρατισμό» 
τῆς ὑπέρβασης τῆς φθορᾶς, καθὼς πλέον 
«ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν»21 δὲν 
εἶναι προσιτὴ μόνον στὸν ἐντρεχῆ τὴν δι-
άνοιαν φιλόσοφο, ἀλλὰ ὅλοι ἀνεξαιρέτως 
μποροῦν νὰ τὴ βαδίσουν.

Μ’ ὅλες αὐτὲς τὶς διαφορές, καὶ ἄλλες 
ἀκόμα ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἐπισημά-
νει κανείς, ἡ χριστιανικὴ ἀπάντηση στὸ 
πρόβλημα τῆς φθορᾶς μοιράζεται μὲ τὸν 
ἀρχαῖο ἑλληνικὸ φιλοσοφικὸ λόγο τὴν 
παραδοχὴ ὅτι ὑπάρχει στὸν ἄνθρωπο 
κἄτι ποὺ εἶναι ἀπρόσβλητο ἀπὸ τὴ φθο-
ρά – ἀρκεῖ βεβαίως νὰ μὴ βάλει ὁ ἴδιος 
ὁ ἄνθρωπος τὴ φθορὰ στὴ ζωή του μὲ 
τὴν ἁμαρτία.

Τὸ πιὸ φλέγον σημεῖο 
τοῦ προβλήματος

Ἂν καὶ μ’ ὅλα τὰ παραπάνω μπο-
ροῦμε νὰ νιώθουμε ὅτι ἔχουμε δώσει 
μιὰ πειστικὴ ἀπάντηση στὸ πρόβλη-
μα τῆς φθορᾶς, ἐν τούτοις συμβαίνει 
συχνὰ τὸ πρόβλημα τῆς φθορᾶς νὰ 
ἐπανακάμπτει δριμύτερο καὶ νὰ μᾶς 
σκανδαλίζει.

Ἡ συνήθης ἀντίληψη περὶ μιᾶς 
ἄφθαρτης ψυχῆς ποὺ μένει ἀπρό-
σβλητη ἀπὸ τὴ φθορὰ τοῦ σώματος 
ποὺ τὴν περιβάλλει, ἂν καὶ κατ’ ἀρχὴν 
ὀρθή, ὁδηγεῖ πολλὲς φορὲς σὲ ὑπερ-
πλουστευτικὲς σχηματοποιήσεις ποὺ 
διαψεύδονται ἐν τοῖς πράγμασιν. Γιὰ 
παράδειγμα, συνήθως οἱ περισσότεροι, 

21 Ματθ., ζ΄ 14.

παρασυρόμενοι καὶ ἀπὸ τὶς ὡραιοποι-
ήσεις τῆς λογοτεχνίας καὶ τοῦ κινημα-
τογράφου, φανταζόμαστε ἀρχικὰ ὅτι οἱ 
ἄνθρωποι φεύγουν ἀπὸ τὴ ζωὴ ἀνταλ-
λάσσοντας μέχρι τὴν τελευταία τους 
πνοὴ λόγους σοφίας καὶ ἀγάπης μὲ 
τοὺς οἰκείους τους. Στοιχειώδης πεῖρα 
ζωῆς μᾶς δείχνει ὅτι ἡ πραγματικότητα 
εἶναι πολλὲς φορὲς ἐντελῶς διαφο-
ρετική. Καὶ τότε ἐμεῖς κλονιζόμαστε, 
καὶ κινδυνεύουμε νὰ νιώσουμε ὅτι ἡ 
θεωρία περὶ φθαρτοῦ σώματος καὶ 
ἄφθαρτης ψυχῆς δὲν ἔχει τό «σῴζειν 
τὰ φαινόμενα».

 Καὶ γενικώτερα, κατὰ τὴν ἐκτί-
μησή μας, τὸ πιὸ φλέγον σημεῖο τοῦ 
προβλήματος τῆς φθορᾶς συνδέεται μὲ 
τὴν κάμψη ποὺ παρατηρεῖται, μὲ τὴ 
φθορὰ τῆς ἡλικίας ἢ τῆς ἀρρώστιας, 
ὄχι μόνο στὶς σωματικές, ἀλλὰ καὶ στὶς 
διανοητικὲς δυνάμεις τοῦ ἀνθρώπου. 
Μερικὲς φορὲς προσπαθοῦμε νὰ ὡραι-
οποιήσουμε αὐτὴ τὴν κάμψη τῶν δι-
ανοητικῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου, 
μιλώντας γιά «κόπωση ἀπὸ τὴ ζωή» 
– ὡραῖες λέξεις, ἀλλὰ μέσα μας σὰν νὰ 
ἀκοῦμε ἄλλες λέξεις, ποὺ μᾶς κτυποῦν 
ἀμείλικτα, ἀνελέητα: «φθορὰ τοῦ ἐγκε-
φάλου», «ἔκπτωση τῆς ἐγκεφαλικῆς 
λειτουργίας». Καὶ ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι 
κἄτι ποὺ μποροῦμε νὰ κάνουμε ὅτι 
δὲν βλέπουμε, διότι σχεδὸν μοιραῖα 
θὰ συμβεῖ νὰ δοῦμε αὐτὴ τὴ φθορὰ 
καὶ σὲ ἀνθρώπους ποὺ γνωρίζουμε 
καλά, ἀνθρώπους δικούς μας, ἀκόμη 
καὶ τοὺς πιὸ ἀγαπητούς. Βλέπουμε 
ἀνθρώπους ποὺ ἦταν καθ’ ὅλα ἄμε-
μπτοι νὰ βγάζουν μὲ τὴν ἡλικία ἰδιο-
τροπίες ποὺ οὐδέποτε εἶχαν. Ἐπίσης, 
βλέπουμε ἀνθρώπους ποὺ λίγα μόλις 
χρόνια πρὶν ἦταν «ἀετοί» νὰ ἔχουν 
τρομερὰ προβλήματα ἐπικοινωνίας, νὰ 
πέφτουν σὲ ἀπίστευτα συγχυτικὰ φαι-
νόμενα, νὰ ἀνοηταίνουν, νά... «ξεμωραί-
νονται» – εἶναι, ἀλήθεια, τόσο κυνική, 
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τόσο σχεδὸν ὑβριστικὴ αὐτὴ ἡ λέξη, 
καὶ παρὰ ταῦτα τὴ χρησιμοποιοῦμε 
ἐδῶ, γιὰ νὰ μὴ φανεῖ ὅτι κρυβόμαστε 
ἀπὸ τὸ πρόβλημα.

Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβουμε 
ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημα: Τὸ πρόβλημα 
εἶναι ὅτι ἡ φθορὰ τῆς ὕλης φαίνεται 
νὰ μὴν ἀγγίζει μόνο τὸ σῶμα, ποὺ βε-
βαίως ὅλοι συμφωνοῦμε ὅτι ὑπόκειται 
στὴ φθορά, ἀλλὰ καὶ τὸ κομμάτι ἐκεῖνο 
τοῦ ἀνθρώπου ποὺ θὰ θέλαμε νὰ ἐμφα-
νίζουμε ὡς ἀπρόσβλητο ἀπὸ τὴ φθορά: 
τὸ πνεῦμα, τὸν χαρακτῆρα, τὸν ἴδιο τὸν 
πυρῆνα τῆς ὕπαρξής μας. Καὶ τότε βε-
βαίως ὁ ὑλισμὸς θριαμβεύει: Ἀνόητοι 
εἶστε, μᾶς λέει, ποὺ βαυκαλιζόσασταν 
τόσο καιρὸ πιστεύοντας πὼς ὑπάρχει 
στὸν ἄνθρωπο κἄτι πέρα ἀπὸ τὴν ὕλη· 
ὅλα εἶναι ὕλη, χῶμα. Κι ἐμεῖς, μὲ τὴ 
σειρά μας, ἀκόμη κι ἂν ἀποδιώχνου-
με τέτοιες σκέψεις, συμβαίνει ὡστόσο 
μοιραῖα νὰ σκανδαλιζόμαστε, καὶ ἴσως 
τελικὰ καταλήγουμε νὰ βλέπουμε τὴν 
πίστη μας σὰν ἕνα κομμάτι τῆς παιδικῆς 
μας ἀθωότητας, τὴν ὁποία νοσταλγοῦμε 
μέν, ἀλλὰ ἔχουμε χάσει ἀνεπιστρεπτί...

Σὲ ἕνα ποίημά του, ὁ ἅγιος Γρηγό-
ριος ὁ Θεολόγος γράφει, στοχαζόμενος 
πάνω στὸ πρόβλημα τῆς φθορᾶς: «Ἄλλο 
τὸ ἄνθισμα, ἄλλο ὁ μαρασμός· δὲν εἶμαι 
ἄλλος ὅμως ἐγώ».22 Ὡραῖος ὁ λόγος 
αὐτός, ἀλλὰ βεβαίως προϋποθέτει πὼς 
ὑπάρχει στὴν ἀνθρώπινη ὕπαρξη ἕνας 
κάποιος «πυρήνας» ποὺ δὲν ὑπόκει-
ται στὴ φθορά. Τὸ ἐρώτημα ὅμως εἶναι 
εὔλογο: Ποιὸς ἀκριβῶς μπορεῖ νὰ εἶναι 
αὐτὸς ὁ «πυρήνας» ποὺ δὲν ὑπόκειται 
στὴ φθορά, ὅταν ἀκόμη καὶ τὸ μυαλὸ 
τοῦ ἀνθρώπου φαίνεται νὰ φθείρεται;

Σύμφωνα μὲ μιὰ διήγηση ἀπὸ τὴν 

22  Γρηγ. Ναζ., Ἔπη ῾Ιστορικά, Μέρος Α΄, Ἔπη εἰς 

ἑαυτόν, ΠΘ΄, «Εἰς τὴν νόσον», ed. J.-P. Migne, PG 

37, 1442.17-19: «Ἦν, ἦν, ὅτ’ ἤνθουν· ἀλλὰ νῦν εἰμ’ 
ἄχλοος. / Οὔτε πρὶν ἤρθην, οὔτε νῦν κατεστάλην. / 
Ἀνθεῖν, ἀπανθεῖν, ἄλλο· οὐκ ἄλλος δ’ ἐγώ».

ἀρχαιότητα, ποὺ μᾶς διασῴζει ὁ Στο-
βαῖος, ὅταν ὁ φιλόσοφος Σπεύσιππος 
ἔμεινε παράλυτος, ὁ Διογένης τὸν προέ-
τρεψε νὰ αὐτοκτονήσει, καὶ αὐτὸς ἀπά-
ντησε: «Μά, δὲν ζοῦμε μὲ τὰ πόδια, 
ζοῦμε μὲ τὸν νοῦ».23 Καλὴ καὶ χαριτω-
μένη, ἀσφαλῶς, ἡ ἀπάντηση τοῦ Σπεύ-
σιππου, ἀλλά, ἂν δὲν λύσουμε μέσα μας 
τὸ πρόβλημα τῆς φθορᾶς, τὸ ἐρώτημα 
εἶναι γιὰ μία ἀκόμη φορὰ εὔλογο: Καὶ 
τί γίνεται, ὅταν μὲ τὴν ἡλικία δὲν παρα-
λύει μόνο τὸ σῶμα, ἀλλὰ καὶ τὸ μυαλό;

Τὸ πρόβλημα εἶναι βεβαίως μεγάλο, 
ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ τὸ θέσουμε μὲ 
κάθε εἰλικρίνεια· γιατὶ τὰ μόνα προ-
βλήματα ποὺ εἶναι καταδικασμένα νὰ 
μένουν ἄλυτα εἶναι αὐτὰ ἀπὸ τὰ ὁποῖα 
ἐπιλέγουμε νὰ κρυβόμαστε. Ἂν ὅμως 
κάνουμε αὐτὴ τὴν ἐπιλογή, μοιραῖα βρί-
σκουμε τὰ προβλήματα μπροστά μας.

Ἡ ἀπάντηση τοῦ  
Γρηγορίου Νύσσης

Στὴν πραγματικότητα, ὅλη ἡ αἴσθηση 
τοῦ ἀδιεξόδου ποὺ μᾶς ἀφήνει αὐτὸ τὸ 
πιὸ φλέγον σημεῖο τοῦ προβλήματος τῆς 
φθορᾶς ποὺ εἴδαμε παραπάνω ὀφείλεται 
στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο συνηθίζουμε 
νὰ βλέπουμε τὴ σχέση τῆς ψυχῆς μὲ τὸ 
σῶμα. Πιὸ συγκεκριμένα, ἡ εἰκόνα ποὺ 
ἔχουμε γιὰ τὴ σχέση τῆς ψυχῆς μὲ τὸ 
σῶμα εἶναι ἡ εἰκόνα μιᾶς ἀπρόσβλητης 
ἀπὸ τὴ φθορὰ ψυχῆς ποὺ βρίσκεται «μέ-
σα» στὸ ὑποκείμενο στὴ φθορὰ σῶμα, 
ὥστε τὸ μὲν σῶμα νὰ φθείρεται κατὰ τὴ 
φύση του, ἡ δὲ ψυχή, παρὰ τὴ φθορὰ τοῦ 
σώματος, νὰ παραμένει ἄφθαρτη καὶ στὴν 
οὐσία καὶ στὶς ἐκδηλώσεις της. Εἴδαμε 

23  Στοβαίου, Ἀνθολόγιον, eds. C. Wachsmuth 
καὶ O. Hense, Δ΄ 52a, 17.2-4: «Σπευσίππῳ 
παραλυθέντι τὰ σκέλη Διογένης ἐξαγαγεῖν αὑτὸν 
[τοῦ βίου] παρῄνει· ὁ δέ “οὐ τοῖς σκέλεσιν” ἔφη 
“ζῶμεν, ἀλλὰ τῷ νῷ”».
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ὅμως παραπάνω μὲ κάθε εἰλικρίνεια 
τὰ προβλήματα στὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ 
ὁδηγήσει αὐτὸς ὁ τρόπος θεώρησης τῆς 
σχέσεως τῆς ψυχῆς μὲ τὸ σῶμα.

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης, σὲ ἕνα 
κείμενο τὸ ὁποῖο, ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, 
ἐλάχιστα ἔχει προσεχθεῖ, καὶ πάντως 
ἐλάχιστα μνημονεύεται, εἰσηγεῖται μιὰ 
ἐναλλακτικὴ εἰκόνα γιὰ τὴ σχέση τῆς 
ψυχῆς μὲ τὸ σῶμα· μιὰ εἰκόνα πιὸ σύν-
θετη, πιὸ λειτουργικὴ καί, σὲ τελικὴ 
ἀνάλυση, πιὸ κοντὰ στὴν πραγματικό-
τητα. Πιὸ συγκεκριμένα, ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος Νύσσης βλέπει τὴ σχέση τῆς 
ψυχῆς μὲ τὸ σῶμα ὡς ἀνάλογη τῆς 
σχέσεως τοῦ μουσικοῦ μὲ τὸ μουσικὸ 
ὄργανο, ὅπου ἡ μὲν ψυχὴ ἀντιστοιχεῖ 
στὸν μουσικό, τὸ δὲ σῶμα στὸ μουσικὸ 
ὄργανο («καθάπερ τι μουσικὸν ὄργανον 
ἅπαν τὸ σῶμα δεδημιούργηται»).

Ἂν δοῦμε ἔτσι τὴ σχέση τῆς ψυχῆς 
μὲ τὸ σῶμα, τότε ὅλη ἡ αἴσθηση τοῦ 
ἀδιεξόδου αἴρεται, καὶ τὸ πρόβλημα 
ποὺ μᾶς εἶχε φανεῖ ἄλυτο λύνεται 
αὐτομάτως.

Πράγματι, οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ψυχῆς 
μοιάζουν μὲ τὴ μουσικὴ ποὺ ἀκοῦμε, 
ὅταν ὁ μουσικὸς παίζει τὸ μουσικὸ 
ὄργανο. Ἂς ὑποθέσουμε τώρα ὅτι ἕνας 
μουσικὸς ποὺ στὸ παρελθὸν διακρι-
νόταν γιὰ τὴν τέχνη καὶ τὴν ποιότητα 
τῆς ἑρμηνείας του παίζει μουσικὴ ποὺ 
ἀκούγεται δυσάρεστη καὶ κακόηχη, 
ἢ παλεύει μάταια νὰ παίξει μουσική, 
ἀλλὰ δὲν ἀκούγεται καθόλου ἦχος. Ἂν 
αὐτὸ σήμαινε ὅτι ὁ μουσικὸς ἔχει χάσει 
τὴν τέχνη ποὺ εἶχε κάποτε, τότε αὐτὸ 
θὰ ἦταν πρόβλημα, διότι θὰ σήμαινε 
φθορὰ τοῦ μουσικοῦ – καὶ αὐτὸ βε-
βαίως θὰ ὁδηγοῦσε σὲ ὅλα τὰ ἀδιέξοδα 
ποὺ εἴδαμε παραπάνω. Ἀλλὰ ἡ κακόη-
χη μουσικὴ δὲν σημαίνει κατ’ ἀνάγκην 
ὅτι ὁ μουσικὸς ἔχει χάσει τὴν τέχνη του. 
Διότι μπορεῖ κάλλιστα ὁ μουσικὸς νὰ 
ἔχει τὴν τέχνη του στὸ ἀκέραιο, ἀλλὰ 

Ὅπως ἀκριβῶς ὁ δεξιοτέ-
χνης μουσικὸς ἀδυνατεῖ 

νὰ ἀναδείξει τὴν τέχνη του 
μέσα ἀπὸ τὸ φθαρμένο 
ἢ κατεστραμμένο μου-

σικὸ ὄργανο, ἔτσι μπορεῖ 
νὰ συμβαίνει καὶ μὲ τὴν 

ψυχή: ὅταν τὸ σῶμα, ποὺ 
λειτουργεῖ ὡς ὄργανο τῆς 
ψυχῆς, ἀρχίσει νὰ φέρει 
ἔντονα τὰ σημάδια τῆς 

φθορᾶς, ἡ ψυχὴ μπορεῖ νὰ 
μὴ μπορεῖ πλέον νὰ ἐκδη-
λωθεῖ ὅπως παλαιότερα, 
χωρὶς ὅμως αὐτὸ νὰ συνε-
πάγεται φθορὰ τῆς ἴδιας 

τῆς ψυχῆς.
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ἡ φθορὰ τοῦ ὀργάνου (φθορὰ ἀπὸ τὸν 
χρόνο, σπάσιμο ἀπὸ κάποια πτώση, 
ἀλλοίωση τοῦ ὑλικοῦ του) νὰ μὴν ἀφή-
νει τὴν τέχνη του νὰ ἀναδειχθεῖ. Αὐτὸ 
τονίζεται ρητῶς ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Γρη-
γόριο Νύσσης: «τὸ γὰρ ἢ χρόνῳ φθαρὲν 
ἢ παρερρηγμένον ἐκ καταπτώσεως ἢ 
ὑπό τινος ἰοῦ ἢ εὐρῶτος ἠχρειωμένον 
ἄφθογγον μένει καὶ ἀνενέργητον, κἂν 
ὑπὸ τοῦ προέχειν δοκοῦντος κατὰ τὴν 
αὐλητικὴν τέχνην ἐμπνέηται». Μὲ ἄλλα 
λόγια, ἡ φθορὰ τοῦ ὀργάνου μπορεῖ 
νὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα νὰ παράγεται 
κακόηχη μουσικὴ ἢ καὶ νὰ μὴν ἀκού-
γεται καθόλου ἦχος, ἀκόμη καὶ ἂν ὁ 
ἑρμηνευτὴς εἶναι δεξιοτέχνης μουσικός.

Αὐτὴ ἡ εἰκόνα μᾶς βοηθάει νὰ κα-
ταλάβουμε καλύτερα τὴ σχέση ἀνάμεσα 
στὴν ἀπρόσβλητη ἀπὸ τὴ φθορὰ ψυχὴ 
καὶ τὸ ὑποκείμενο στὴ φθορὰ σῶμα: 
Ὅπως ἀκριβῶς ὁ δεξιοτέχνης μουσικὸς 
ἀδυνατεῖ νὰ ἀναδείξει τὴν τέχνη του 
μέσα ἀπὸ τὸ φθαρμένο ἢ κατεστραμμένο 
μουσικὸ ὄργανο, ἔτσι μπορεῖ νὰ συμ-
βαίνει καὶ μὲ τὴν ψυχή: ὅταν τὸ σῶμα, 
ποὺ λειτουργεῖ ὡς ὄργανο τῆς ψυχῆς, 

ἀρχίσει νὰ φέρει ἔντονα τὰ σημάδια τῆς 
φθορᾶς, ἡ ψυχὴ μπορεῖ νὰ μὴ μπορεῖ 
πλέον νὰ ἐκδηλωθεῖ ὅπως παλαιότερα, 
χωρὶς ὅμως αὐτὸ νὰ συνεπάγεται φθορὰ 
τῆς ἴδιας τῆς ψυχῆς.

Τὸ σημαντικώτατο αὐτό, κατὰ τὴν 
ἐκτίμησή μας, κείμενο τοῦ ἁγίου Γρηγο-
ρίου Νύσσης προέρχεται ἀπὸ τὸ Περὶ 
κατασκευῆς ἀνθρώπου ἔργο του καὶ 
εἶναι τὸ ἑξῆς: «Ἀλλ’ ἐπειδὴ καθάπερ τι 
μουσικὸν ὄργανον ἅπαν τὸ σῶμα δεδη-
μιούργηται, ὥσπερ συμβαίνει πολλάκις 
ἐπὶ τῶν μελῳδεῖν μὲν ἐπισταμένων, ἀδυ-
νατούντων δὲ δεῖξαι τὴν ἐπιστήμην, τῆς 
τῶν ὀργάνων ἀχρηστίας οὐ παραδεχομέ-
νης τὴν τέχνην (τὸ γὰρ ἢ χρόνῳ φθαρὲν 
ἢ παρερρηγμένον ἐκ καταπτώσεως ἢ 
ὑπό τινος ἰοῦ ἢ εὐρῶτος ἠχρειωμένον 
ἄφθογγον μένει καὶ ἀνενέργητον, κἂν 
ὑπὸ τοῦ προέχειν δοκοῦντος κατὰ τὴν 
αὐλητικὴν τέχνην ἐμπνέηται)· οὕτω καὶ 
ὁ νοῦς δι’ ὅλου τοῦ ὀργάνου διήκων, καὶ 
καταλλήλως ταῖς νοητικαῖς ἐνεργείαις, 
καθὸ πέφυκεν, ἑκάστῳ τῶν μερῶν προ-
σαπτόμενος, ἐπὶ μὲν τῶν κατὰ φύσιν 
διακειμένων τὸ οἰκεῖον ἐνήργησεν, ἐπὶ δὲ 
τῶν ἀσθενούντων δέξασθαι τὴν τεχνικὴν 
αὐτοῦ κίνησιν ἄπρακτός τε καὶ ἀνενέρ-
γητος ἔμεινε. Πέφυκε γάρ πως ὁ νοῦς 
πρὸς μὲν τὸ κατὰ φύσιν διακείμενον 
οἰκείως ἔχειν, πρὸς δὲ τὸ παρενεχθὲν 
ἀπὸ ταύτης ἀλλοτριοῦσθαι».24

Ἡ εἰκόνα αὐτὴ τῆς σχέσης ἀνάμεσα 
στὴν ἀπρόσβλητη ἀπὸ τὴ φθορὰ ψυχὴ 
καὶ τὸ ὑποκείμενο στὴ φθορὰ σῶμα λύ-
νει διὰ μιᾶς τὸ πρόβλημα ποὺ παρουσι-
άσαμε μὲ κάθε εἰλικρίνεια παραπάνω. 
Τόσο ἁπλᾶ! Ὅπως ἁπλᾶ συμβαίνει πολὺ 
συχνὰ νὰ λύνονται προβλήματα ποὺ 
μᾶς εἶχαν φανεῖ ἄλυτα, μόνο καὶ μόνο 
ἐπειδὴ τὰ βλέπαμε μὲ λάθος τρόπο...

Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

24  Γρηγορίου Νύσσης, Περὶ κατασκευῆς ἀνθρώπου, 
ed. J.-P. Migne, PG 44, 161.9-26.
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Ἡ Ρητορικὴ καὶ ἡ Ἱστο-
ρία ἀποτελοῦν μαζὶ μὲ 
τὴν Ποίησιν τὶς ὑψηλό-
τερες κατακτήσεις τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Πνεύματος. 

Ὁ λόγος ἀπέκτησε δυνατότητες στὴν 
ἑλληνικήν του ἔκφρασιν νὰ ὑψωθῇ στὴν 
σφαῖρα ἐκείνην ἡ ὁποία ὑπερβαίνει τὶς 
ἁπλὲς ἀνθρώπινες σχέσεις καὶ ἀνοίγεται 
σὲ καταστάσεις ποὺ ἀποτελοῦν καθαρὲς 
δημιουργίες μὲ ὑπερχρονικὴ σημασία.

Ἡ Ρητορικὴ πραγματώνεται ὡς τέχνη 
τοῦ λόγου μὲ πολιτικὴ κυρίως σημασί-
αν, ἐνῷ ἡ Ἱστορία ἐντοπίζεται ὡς πεδίον 
αὐτογνωσίας μὲ διαπιστώσεις ἑρμηνείας 
τῶν ἀνθρωπίνων πράξεων.

Ἡ κληρονομιὰ τῆς 
Ἀρχαιότητας

Ἡ Ρητορικὴ ἐγεννήθη καὶ ἀνεπτύ-
χθη στὴν Ἑλλάδα κατὰ τὴν περίοδον τῆς 
Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας τοῦ Ε΄ αἰ. π.Χ. 
ὡς ἔκφρασις τῆς παρρησίας, δηλαδὴ τῆς 
Ἐλευθερίας τοῦ λόγου, ὁ ὁποῖος ἐδη-
μιουργήθη τότε καὶ ἐχρειάζετο, γιὰ νὰ 
στηρίζῃ τὴν Ἀθηναϊκὴν Δημοκρατίαν. Τὰ 
δημιουργήματα τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρα-
τίας, ἡ Βουλὴ καὶ τὰ Δικαστήρια, ἦσαν 
οἱ τόποι γιὰ τὴν ἐφαρμογὴν τῆς Ἐλευ-
θερίας τοῦ λόγου, γιὰ τὴν ἀνάπτυξιν τῆς 
Ρητορικῆς.

Στὴν Βουλὴν ὅσο καὶ στὰ Δικαστήρια 
οἱ βουλευόμενοι καὶ οἱ διάδικοι προέβαλ-

λαν τὶς ἀπόψεις των, ἀλλ᾿ εἶχαν ἀνάγκην 
τὴν πειθώ, προκειμένου νὰ ἰσχυροποιή-
σουν καὶ νὰ ἐπιβάλουν τὴν γνώμην των. 
Ὅμως ἡ ἐπιβολὴ τῆς πειθοῦς δὲν ἦταν 
ἁπλῆ ὑπόθεσις. Ἐχρειάζετο εἰδικὴ προ-
παιδεία τοῦ ὁμιλητοῦ, τοῦ ρήτορος.

Τὴν ἱκανοποίησιν αὐτῆς τῆς προπαι-
δείας ἀνέλαβαν οἱ σοφισταί. Μὲ προϋ-
πόθεσιν ὅτι ἡ ὑποκειμενικὴ τοποθέτησις 
προέχει τῆς ἀντικειμενικῆς ἀληθείας, οἱ 
σοφισταί-ρητοροδιδάσκαλοι παρεῖχαν ἕνα 
πλῆρες σύστημα διδασκαλίας πῶς «τὸν 
ἥττω λόγον κρείττω ποιεῖν». 

Τὸ σύστημα αὐτὸ ἤρχετο σὲ ἀντίθεσιν 
μὲ τὴν φιλοσοφίαν, ἡ ὁποία ἀπέβλεπε 
στὴν γνῶσιν τῆς ἀληθείας, καὶ τοιουτο-
τρόπως ἡ Ρητορική, ἡ ὁποία διδάσκει 
τὴν τέχνην τοῦ λόγου, καὶ ἡ Φιλοσοφία, 
ἡ ὁποία καθοδηγεῖ στὴν ἀνεύρεσιν τῆς 
ἀληθείας, εὑρέθησαν σὲ ἀντιμαχόμενα 
πεδία. Εἶναι γνωστὴ ἡ διαμάχη τῶν σο-
φιστῶν Γοργίου καὶ Πρωταγόρου ἀφ᾿ ἑνὸς 

ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΡΗΤΟΡΕΣ ΣΤΟ 
ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ

Τὰ δημιουργήματα τῆς 
Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας, 
ἡ Βουλὴ καὶ τὰ Δικαστή-
ρια, ἦσαν οἱ τόποι γιὰ τὴν 
ἐφαρμογὴν τῆς Ἐλευθερί-
ας τοῦ λόγου, γιὰ τὴν ἀνά-

πτυξιν τῆς Ρητορικῆς.
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καὶ Σωκράτους καὶ Πλάτωνος ἀφ᾿ ἑτέρου.
Ἀκολούθως ὁ Ἀριστοτέλης στὸ ἔργον 

του Τέχνη Ρητορικὴ διακρίνει τὰ εἴδη τοῦ 
ρητορικοῦ λόγου σὲ συμβουλευτικόν, δι-
κανικὸν καὶ ἐπιδεικτικόν. Καὶ τὸ μὲν συμ-
βουλευτικὸν εἶδος εἶναι κατ᾿ ἐξοχὴν εἶδος 
πολιτικόν, τὸ δικανικὸν κυρίως εἶδος τῶν 
δικαστηρίων καὶ τὸ ἐπιδεικτικὸν εἶδος 
πανηγυρικὸν καὶ ἐγκωμιαστικόν.

Ἐλέχθη προηγουμένως ὅτι ἡ Ρητορικὴ 
ἐγεννήθη καὶ ἀνεπτύχθη στοὺς κόλπους 
τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας, ὅπου τῆς 
πολιτικῆς ζωῆς κυριαρχοῦσε ἡ Βουλὴ 
καὶ τῆς ἐννόμου τάξεως τὸ Δικαστήριον. 
Ὅμως, ἀπὸ τῆς δημιουργίας τῶν Ἑλλη-
νιστικῶν βασιλείων καὶ ἐν συνεχείᾳ κατὰ 
τὴν περίοδον τῆς Ρωμαιοκρατίας, Βουλὴ 
δὲν ὑπάρχει, καὶ μὲ τὸν μετασχηματισμὸν 
τοῦ βασιλέως ὡς «νόμου ἐμψύχου» ἡ 
ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης ἀποτελεῖ λει-
τουργίαν τοῦ βασιλέως. Ἑπομένως, τὸ 
συμβουλευτικὸν εἶδος καὶ τὸ δικανικὸν 
περιπίπτουν εἰς ἀχρηστίαν. Παραμένει 
λοιπὸν εἰς ἐπίδοσιν τὸ ἐπιδεικτικὸν εἶδος. 
Ὅμως κατὰ τὴν πορείαν τῆς ἐξελίξεως 

τοῦ Βυζαντινοῦ λόγου θὰ ἀναδειχθῇ ἐκ 
νέου τὸ συμβουλευτικὸν εἶδος, ὑπὸ τὴν 
μορφὴν τῶν «κατόπτρων ἡγεμόνων» καὶ 
τῶν ἀπὸ ἄμβωνος ὁμιλιῶν, καθὼς καὶ τὸ 
δικανικὸν εἶδος, ὑπὸ τὴν μορφὴν ἑρμηνεί-
ας τῶν νόμων ἀλλὰ καὶ ὑπὸ τὴν μορφὴν 
αὐτῶν τῶν νόμων, οἱ ὁποῖοι λαμβάνουν 
χαρακτῆρα ρητορικῶν κειμένων.

Γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν σχολείων καὶ τὴν 
διδασκαλίαν τῆς Ρητορικῆς συντάσσον-
ται τόσον θεωρητικὰ ὅσον καὶ πρακτικὰ 
ἐγχειρίδια. Ἡ Τέχνη Ρητορικὴ τοῦ Ἑρμο-
γένους εἶναι τὸ κατ᾿ ἐξοχὴν ἐγχειρίδιον 
διδασκαλίας τῆς Ρητορικῆς.

Κατὰ τοὺς τελευταίους προχριστια-
νικοὺς αἰῶνες, ὁ Ἡγησίας ἀπὸ τὴν Μα-
γνησίαν (πλησίον τῆς Ἐφέσου) δημιουργεῖ 
ἕνα νέον ὕφος στὴν ἔκφρασιν, τὸ ὁποῖον 
ἀπεκλήθη ἀπὸ τὸν τόπον καταγωγῆς τοῦ 
Ἡγησίου «ἀσιανόν». Τὸ ἀσιανὸν ὕφος δι-
ακρίνεται ἀπὸ τὴν ρυθμικὴν ἐκφορὰν τοῦ 
λόγου, τὴν διάσπασιν τῶν περιόδων σὲ 
μικρὰ μέρη, τά «κόμματα», τὶς ὑπερβο-
λικὲς εἰκόνες, ἕνα μπαρόκ, βαρὺ πάθος. 
Τὸ ἀσιανὸν ὕφος ἐχρησιμοποιήθη κυρίως 
στὸ ἐπιδεικτικὸν γένος, στὰ πανηγυρικά, 
καὶ ἐπεδίωκε τὸ “schoc”, τὴν ἔκπληξιν 
τοῦ ἀκροατοῦ. Ἔτσι ἀπεμακρύνετο τὸ 
ἀσιανὸν ὕφος ἀπὸ τὴν κλασικὴν δια-
τύπωσιν τοῦ λόγου, καὶ μάλιστα στὴν 
γλῶσσαν. Ὅμως λόγῳ τοῦ λαϊκοτρόπου 
χαρακτῆρός του εἶχε μεγάλην διάδοσιν.

Δεῖγμα ρητορικοῦ λόγου σὲ ἀσιανὸν 
ὕφος εἶναι τὸ ἑξῆς, ἀπὸ τὸν λόγον τοῦ 
Μελίτωνος Σάρδεων (Β΄ αἰ., β΄ ἥμισυ) Εἰς 
τὸ Πάθος τοῦ Κυρίου:

Τί ἐποίησας, ὦ Ἰσραήλ,  
τὸ καινὸν ἀδίκημα;
Ἠτίμησας τὸν τιμήσαντά σε.
Ἠδόξησας τὸν δοξάσαντά σε.
Ἀπηρνήσω τὸν ὁμολογήσαντά σε.
Ἀπεκήρυξας τὸν κηρύξαντά σε. 
Ἀπέκτεινας τὸν ζωοποιήσαντά σε.
Τί ἐποίησας, ὦ Ἰσραήλ;
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Ἦταν πολὺ φυσικὸν ὅτι ἡ ὑποβάθμι-
σις αὐτὴ τοῦ ρητορικοῦ λόγου θὰ ἔφερεν 
τὴν ἀντίδρασιν. Ὁ Καικίλιος Καλλάκτης 
καὶ ὁ Διονύσιος Ἁλικαρνασσεὺς καθο-
δηγοῦν τὴν ἐπιστροφὴν στὸν Ἀττικισμὸν 
καὶ στὴν λιτότητα τῶν ἀρχαίων Ἀττικῶν 
συγγραφέων. Αὐτοὶ θὰ προβάλουν τήν 
«μίμησιν» τοῦ Ξενοφῶντος, τοῦ Λυσίου, 
τοῦ Δημοσθένους, τοῦ Πλάτωνος.

Ὁ ρητορικὸς λόγος  
στὸ Βυζάντιο

Αὐτὴν τὴν παράδοσιν τοῦ Ρητορι-
κοῦ λόγου παρέλαβαν οἱ Βυζαντινοί. Ὁ 
ἀττικισμὸς καὶ ἡ μίμησις τῶν ἀρχαίων 
ρητόρων ἀποτελοῦν ἀπαράβατα στοιχεῖα 
τοῦ βυζαντινοῦ ρητορικοῦ λόγου. Ἕως τὸ 
τέλος τῆς Αὐτοκρατορίας, συνειδητῶς οἱ 
Βυζαντινοὶ ρήτορες ἀποφεύγουν νὰ κα-

τέλθουν στὴν γλωσσικὴ καθημερινότητα 
τῆς ἐποχῆς των. Ἡ ἀντίληψις αὐτὴ μπο-
ρεῖ, ὅπως βεβαίως καὶ ἔγινε, νὰ συνετέλε-
σε στὴν καθυστέρησιν τῆς ἐξελίξεως τῆς 
νέας ἑλληνικῆς γλώσσης, ἀλλ᾿ ὅμως συν-
ετήρησε τὴν διαδοχὴν τῆς πνευματικῆς 
κληρονομίας. Ἦταν μία πολιτικὴ ἐπιλογὴ 
συνεχίσεως τῆς ἐθνικῆς ταὐτότητος, ποὺ 
συνέδεε τὸν Ἑλληνισμὸν τοῦ Βυζαντίου 
μὲ τὸν Ἑλληνισμὸν τῆς Ἀρχαιότητος.

Κατὰ συνέπειαν, οἱ Βυζαντινοὶ ἔπρε-
πε νὰ φροντίζουν τὰ πρότυπα, γιὰ νὰ τὰ 
μιμοῦνται. Ἑπομένως, ἦσαν ὑποχρεωμένοι 
νὰ διατηροῦν τὰ κείμενα τῶν ἀρχαίων 

Ἑλλήνων ρητόρων, νὰ τὰ ἀντιγράφουν 
καὶ πάλιν, νὰ τὰ ὑπομνηματίζουν καὶ νὰ 
τὰ σχολιάζουν. 

Ἑπομένως ἐδόθη ἔμφασις εἰς τὴν 
διδασκαλίαν τῆς Ρητορικῆς. Γι᾿ αὐτὸ οἱ 
Βυζαντινοὶ κατέγιναν εἰς τὴν διατήρη-
σιν τῆς παραδόσεως τῶν δύο βασικῶν 
ἐγχειριδίων. Τῆς Τέχνης Ρητορικῆς τοῦ 
ἀπὸ Ταρσοῦ Ἑρμογένους (Β΄/Γ΄ αἰ.) καὶ 
τῶν Προγυμνασμάτων τοῦ Ἀφθονίου (Β΄ 
αἰ.). Τὰ δύο αὐτὰ ἔργα συνεχῶς ἀντιγρά-
φονται καὶ ὑπομνηματίζονται. Ἡ διάδο-
σις μάλιστα τῆς Τέχνης ρητορικῆς τοῦ 
Ἑρμογένους ἦταν τόσον ἐκτεταμένη, ὥστε 
ἡ Σοῦδα παρέχει τὴν ἑξῆς πληροφορί-
αν: «Τέχνην ρητορικὴν ἣν μετὰ χεῖρας 
ἔχουσιν ἅπαντες». Ὁ ἰωάννης Τζέτζης 
ἔκαμεν ἐπιτομὴν σὲ στίχους τῆς Τέχνης 
Ρητορικῆς τοῦ Ἑρμογένους, ἐνῷ τοῦ ἐπι-
τίθεται.

Ἡ παράδοση τῶν ἀρχαίων 
ρητόρων στὸ Βυζάντιο

Ὅπως εἶναι ἀναμενόμενον, ὁ Δημο-
σθένης καὶ ὁ ἰσοκράτης εὑρίσκοντο στὴν 
κορυφὴν τῆς ἀποδοχῆς τῆς ρητορικῆς 
τέχνης των. 

Ἡ χειρόγραφος παράδοσις τῶν ἔργων 
τοῦ Δημοσθένους εἶναι πλουσιωτάτη. 
Στὴν κορυφὴν τῆς παραδόσεως εὑρίσκε-
ται ὁ κῶδιξ Παρισίων 2934, τοῦ Ι΄ αἰ., 
χειρόγραφον ὑψηλῆς ἀξίας. Ἀκολουθεῖ 
ὁ Λαυρεντιανὸς τῆς Φλωρεντίας κῶδιξ 
Plut. LVI 9, 136, τοῦ ΙΓ΄/ΙΔ΄ αἰ. , ἐνῷ ἄλλα 

 Ἕως τὸ τέλος τῆς Αὐτοκρατορίας, συνειδητῶς οἱ Βυζαν-
τινοὶ ρήτορες ἀποφεύγουν νὰ κατέλθουν στὴν γλωσσικὴ 

καθημερινότητα τῆς ἐποχῆς των. Ἡ ἀντίληψις αὐτὴ μπορεῖ, 
ὅπως βεβαίως καὶ ἔγινε, νὰ συνετέλεσε στὴν καθυστέρησιν 
τῆς ἐξελίξεως τῆς νέας ἑλληνικῆς γλώσσης, ἀλλ᾿ ὅμως συν-

ετήρησε τὴν διαδοχὴν τῆς πνευματικῆς κληρονομίας.
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δύο χειρόγραφα τοῦ ΙΑ΄ αἰ. (Λαυρεντι-
ανὸς Plut. IX, 9 καὶ Παρισίων 2935) εἶναι 
ἐλλιπῆ. Τὰ ὑπόλοιπα χειρόγραφα εἶναι 
μεταγενέστερα. Διακρίνονται σὲ 4 οἰκο-
γένειες. Ἤδη ὁ Καλλίμαχος, ὁ α΄ βιβλι-
οθηκάριος τῆς περιφήμου Ἀλεξανδρινῆς 
Βιβλιοθήκης, εἶχε κατατάξει σὲ ὡρισμένην 
σειρὰν τοὺς λογους τοῦ Δημοσθένους, ἡ 
σειρὰ δὲ αὐτὴ διετηρήθη καὶ στὴν παρά-
δοσιν τῶν βυζαντινῶν χειρογράφων. Ἀπὸ 
παπύρους ἔχομεν ἐλάχιστα σπαράγματα.

Χωρία τοῦ Δημοσθένους ἐχρησιμο-
ποιήθησαν ἀπὸ πολλοὺς Βυζαντινοὺς 
συγγραφεῖς, ὅπως τὸν Θωμᾶν μάγιστρον, 
τὸν ἰωάννην Δοκειανόν, ὁ ὁποῖος στὸ 
ἐγκώμιόν του στὸν Κωνσταντῖνον Παλαι-
ολόγον χρησιμοποιεῖ πλῆθος χωρίων, τὸν 
ἰωάννην Γλυκύν, τὸν Θεόδωρον Μετοχί-
την, ὁ ὁποῖος συγκρίνει τὸν Δημοσθένη 
πρὸς τὸν Ἀριστείδην.

Ὁ Δημοσθένης ἐδιδάσκετο στὰ σχο-
λεῖα. Γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς μιμήσεως ἔχουν 
συνταχθῆ Λεξικὰ τοῦ Δημοσθένους, 
ὅπως ὁ Μαρκιανὸς κῶδιξ 433, τοῦ ΙΓ΄ 
αἰ. Ἀκόμη, χωρία τοῦ Δημοσθένους ἐχρη-
σιμοποιήθησαν στὰ Προγυμνάσματα, ὡς 
«χρεία», δηλαδὴ ὡς σύντομος ἀπόδοσις 
ἑνὸς λόγου γιὰ ἐπωφελῆ σκοπόν, ὅπως 
τὸ πασίγνωστον «δεῖ δὴ χρημάτων καὶ 
ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δε-
όντων». Ἐνῷ ὁ Λιβάνιος συντάσσει ἠθο-
ποιΐαν μὲ θέμα: Τίνας ἂν εἴποι λόγους 
Αἰσχίνης ἐν τῇ φυγῇ τοῦ Δημοσθένους 
διδόντος αὐτῷ ἐφόδιον. 

Ἐπίσης μεγάλος εἶναι καὶ ὁ ἀριθμὸς 
τῶν βυζαντινῶν χειρογράφων τὰ ὁποῖα 
παραδίδουν λόγους τοῦ ἰσοκράτους. Με-
ταξὺ αὐτῶν διακρίνεται ὁ ἀρχαιότερος 
καὶ σημαντικὸς Βατικανὸς κῶδιξ 65, ὁ 
ὁποῖος ἐγράφη τὸ 1063. «Ἐτελειώθη ἡ 
βίβλος αὕτη παρὰ Θεοδώρου ὑπάτου 
καὶ βασιλικοῦ νοταρίου γραφεῖσα οἰκείᾳ 
χειρὶ αὐτοῦ μηνὶ ἀπριλίῳ κε΄, ἰνδ. α΄, τοῦ 
ἁγίου ... αρίου ἔτους ‚ςφοα΄(=1063). Κύριε 
βοήθει τῷ τοῦτο γράψαντι, ἀμήν». 

Πέρα τῆς πλουσίας χειρογράφου πα-
ραδόσεως τῶν λόγων τοῦ ἰσοκράτους, τὸ 
σημαντικὸν εἶναι ὅτι λόγοι του ἐπηρεά-
ζουν συνεχῶς καθ᾿ ὅλην τὴν διαδρομὴν 
τῆς Βυζαντινῆς Γραμματείας τοὺς διαφό-
ρους συγγραφεῖς. Ὁ Φώτιος χρησιμοποιεῖ 
τὸν Πρὸς Νικοκλέα λόγον τοῦ ἰσοκρά-
τους γιὰ τὴν περίφημον Πρὸς Μιχαὴλ 
τὸν ἄρχοντα Βουλγαρίας ἐπιστολήν του. 
Ὁ συγγραφεὺς τοῦ ποιήματος «Βαρλαὰμ 
καὶ ἰωάσαφ» πρέπει νὰ ἐπηρεάσθη ἀπὸ 
τὸν ἰσοκράτην, καθὼς καὶ τὸν Μ. Βασί-
λειον καὶ τὸν Γρηγόριον τὸν Θεολόγον. Ὁ 
Χοῦμνος ἔχει πρότυπον τὸν ἰσοκράτην.

Ἀλλ᾿ ἐκεῖ ὅπου εἶναι ἐμφανὴς ἡ ἐπί-
δρασις τοῦ ἰσοκράτους εἶναι στὰ «Κά-
τοπτρα Ἡγεμόνων». Δηλαδὴ στοὺς συμ-
βουλευτικοὺς πρὸς τὸν βασιλέα λόγους 
γιὰ τὴν περαιτέρω διαγωγήν του πρὸς 
τοὺς ὑπηκόους του. Ὅλα τὰ βυζαντινὰ 
Κάτοπτρα ἡγεμόνων βασίζονται στοὺς 
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λόγους τοῦ ἰσοκράτους Πρὸς Εὐαγόραν, 
τοὺς δύο Πρὸς Νικοκλέα, καθὼς καὶ στὸν 
ἀποδιδόμενον στὸν ἰσοκράτη λόγον Πρὸς 
Δημόνικον. Βεβαίως οἱ λόγοι αὐτοὶ τοῦ 
ἰσοκράτους διαμορφώνονται πλέον μὲ τὸ 
νέον πνεῦμα, τὸ Χριστιανικόν, τὸ ὁποῖον 
ἔντονα τονίζεται καθ᾿ ὅλην τὴν διάρκει-
αν τοῦ Βυζαντίου, ἀπὸ τὸν Ἀγαπητὸν 
Διάκονον, τῆς ἐποχῆς τοῦ ἰουστινιανοῦ, 
ἕως τὸν αὐτοκράτορα Μανουὴλ τὸν Β΄. 
Εἶναι χαρακτηριστικὸν ὅτι ἡ διατύπωσις 
τοῦ Συνεσίου εἰς τὸν Περὶ Βασιλείας 
λόγον, τὸν ὁποῖον ἀπευθύνει στὸν βασι-
λέα Ἀρκάδιον (399), «βασιλέως μέν ἐστι 
τρόπος ὁ νόμος, τυράννου δὲ ὁ τρόπος 
νόμος», ἔχει ἀνάλογον στὸν Πρὸς Δημό-
νικον λόγον «ἰσχυρότατον μέντοι νόμον 
ἡγοῦ τὸν ἐκείνων (δηλαδὴ τῶν βασιλέων) 
τρόπον».

Καὶ τοῦ ἰσοκράτους διεμορφώθησαν 
λεξικά, γιὰ νὰ διευκολύνουν τοὺς ρήτο-
ρες. Ὅπως ἐπίσης στὰ Προγυμνάσματα 
τοῦ Ἀφθονίου καὶ τοῦ Λιβανίου ἐχρη-
σιμοποιήθη μεταξὺ ἄλλων ὡς χρεία τὸ 
χωρίον τοῦ ἰσοκράτους «ὅτι παιδείας αἱ 
μὲν ρίζαι πικραί, οἱ δὲ καρποὶ ἡδεῖς».

Ὁ Φώτιος ἐκφράζεται μὲ ἐνθου-
σιασμὸν διὰ τὸν ἰσοκράτην: «Τῶν δὲ 
λόγων αὐτοῦ τὸ εὐκρινὲς καὶ σαφὲς 
καὶ μεμελετημένον πᾶσι δῆλον καὶ ὡς 
ἐπανθεῖ αὐτοῖς οὐ μόνον ἔμφυτον ἀλλὰ 
καὶ κομμωτικὸν κάλλος. Οὐ μέντοι γε 
πολυσχήμων ὁ ἀνήρ, οὐδὲ ταῖς κατὰ τὸ 
σχῆμα τροπαῖς ποικιλλόμενος· διὸ καὶ 
δι᾿ ἔνδειαν τῆς ἐν τούτοις μεταβολῆς οὐδ᾿ 
ἐναγώνιος. Ἰσοκρατικὴ δὲ καὶ τῶν ἐν τοῖς 
λόγοις ὑποστάσεων ἡ συνέχεια». 

Ἄλλωστε, ὁ ἰσοκράτης εὑρίσκεται 
πλησιέστερον πρὸς τὴν βυζαντινὴν ἰδε-
ολογίαν, ἀφοῦ μὲ τὴν ρητορικὴν του δει-
νότητα προσεπάθησε νὰ ἐπηρεάσῃ τὴν 
πολιτικὴν τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας νὰ 
ἀποδεχθῇ τὴν κυριαρχίαν τῶν Μακεδό-
νων, γιὰ τὴν ἐπίτευξιν τῆς ἑνότητος τοῦ 
Ἑλληνισμοῦ.

Ὁ Αἰσχίνης καταλέγεται τρίτος με-
ταξὺ τῶν ρητόρων, μετὰ τὸν Δημοσθένη 
καὶ τὸν ἰσοκράτη, καὶ ἕβδομος μεταξὺ 
τῶν πεζογράφων. Ἔχει μίαν παράδοσιν 
16 παπύρων ποὺ χρονολογοῦνται κυρίως 
κατὰ τὸν Β΄ αἰ. μ.Χ. καὶ ἑνὸς τοῦ Ε΄ αἰ. 
μ.Χ. καὶ ἕνα ἀξιόλογον ἀριθμὸν χειρογρά-
φων κωδίκων, οἱ ὁποῖοι χρονολογοῦνται, 
πλὴν ἑνὸς τοῦ Ι΄ αἰ., μετὰ τὸν ΙΓ΄ αἰ. 
Ἀρχαιότερος σῳζόμενος κῶδιξ εἶναι ὁ 
Coislinianus 249, τοῦ Ι΄ αἰ., τῆς Ἐθνικῆς 
Βιβλιοθήκης τῆς Γαλλίας στὸ Παρίσι. 
Ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κείμενον τοῦ Αἰσχίνου, 
παραδίδονται καὶ σχόλια στὴν ᾤα.

Ὁ Αἰσχίνης, ἀντίθετος τοῦ Δημοσθέ-
νους καὶ κατὰ τὸν Λιβάνιον κατώτερός 
του, δὲν ἐγνώρισε μεγάλην ἀπήχησιν. 
Πάντως ὁ Φώτιος παρέχει πληροφορίες 
καὶ κρίσεις γι᾿ αὐτόν, ἡ Σοῦδα διαθέτει 
λῆμμα, ὁ ἰωάννης Τζέτζης (ΙΒ΄ αἰ.) τὸν 
ἀνέγνωσεν, ὁ Γρηγόριος Κορίνθου τὸν 
χρησιμοποιεῖ. 

Τοῦ Λυκούργου παραδίδονται δύο 
τεμάχια παπύρων καὶ μερικὰ χειρόγρα-
φα, ἀπὸ τὸν ΙΔ΄ αἰ. καὶ κατόπιν. Ἀρχαι-
ότεροι φαίνεται ὅτι εἶναι οἱ κώδικες τῆς 
Bodleian βιβλιοθήκης στὴν Ὀξφόρδη 
Auctarius T.2.8, τοῦ ΙΔ΄ αἰ., ὁ ὁποῖος 
πιθανῶς προέρχεται ἐξ Ἁγίου Ὄρους, 
καὶ ὁ ὁποῖος παραδίδει καὶ ἄλλων ρη-
τόρων λόγους, ὅπως τοῦ Δεινάρχου, τοῦ 
Ἀντιφῶντος, τοῦ Λιβανίου, καθὼς καὶ ὁ 
χρονολογούμενος τὸ ἔτος 1320 κῶδιξ τῆς 
Βρεταννικῆς Βιβλιοθήκης Burneianus 95, 
ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολιν 
εὑρέθη στὴν Μονὴν Βατοπεδίου καὶ τὸ 
1803 ὁ Ἀλέξανδρος Χαντζερῆς τὸν ἐδώ-
ρησε στὸν Cripps καὶ ἐν συνεχείᾳ κα-
τετέθη στὴν Βρεταννικὴν Βιβλιοθήκην. 
Στὴν ἰδίαν Βιβλιοθήκην φυλάσσεται καὶ 
ἕνα ἄλλο χειρόγραφον τοῦ ρήτορος Λυ-
κούργου, τὸ ὁποῖον εἶχε γραφῆ ἀπὸ τὸν 
Μᾶρκον Μουσοῦρον στὴν Φλωρεντίαν. 
Ἡ Σοῦδα γνωρίζει τὸν Λυκοῦργον, ἀλλὰ 
ἀπὸ δευτερεύουσες πηγές. 
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Ἀπὸ τοὺς λοιποὺς Ἀρχαίους Ἕλλη-
νες ρήτορες, ὁ Ἀριστείδης καὶ ὁ Λυσίας 
γνωρίζονται περισσότερον στὸ Βυζάντιον. 
Ὁ Ἀριστείδης εἶχε τὴν εὔνοιαν τοῦ ἀρχι-
επισκόπου Καισαρείας Ἀρέθα (τέλη Θ΄ 
αἰ. – ἀρχαὶ Ι΄ αἰ.), ὁ ὁποῖος ἐχρηματοδό-
τησε τὴν ἀντιγραφὴν τοῦ κώδικος ἔργων 
τοῦ Ἀριστείδου, τοῦ σημερινοῦ Βατικανοῦ 
Ἑλληνικοῦ 1298. Ἡ λοιπὴ χειρόγραφος 
παράδοσις τῶν ἔργων του χρονολογεῖται 
ἀπὸ τὸν ΙΔ΄ αἰ. καὶ κατόπιν. Ὁ Θωμᾶς 
μάγιστρος (ΙΔ΄ αἰ.) ἀπὸ ἰδικές του ἀνα-
γνώσεις παρέχει χωρία τοῦ Ἀριστείδου 
στὸ ἔργον του Ἐκλογή (ἢ Ἐκλογαί) ὀνο-
μάτων καὶ ρητόρων Ἀττικῶν. Ὁ Θεόδωρος 
Μετοχίτης (ΙΔ΄ αἰ.) συγκρίνει τὸν Ἀριστεί-
δην πρὸς τὸν Δημοσθένη, καὶ ὑπερτερεῖ 
βεβαίως ὁ Δημοσθένης. Τὸν Ἀριστείδην 
ἀνέγνωσε καὶ ὁ Φώτιος: «Ἀνεγνώσθη 
Ἀριστείδου ὁ Παναθηναϊκός. Ἐκλογὴν 
ὑπέχων ῥημάτων τε καὶ ὀνομάτων καὶ πε-
ριόδων ἀλλὰ καὶ νοημάτων εἰς δεινότητα 
καὶ κάλλος διεσκευασμένων». 

Ὁ Λυσίας μὲ μικρὰν σχετικῶς χειρό-
γραφον παρουσίαν εἶναι γνωστὸς στὸν 
ἰωάννην Τζέτζην, ἐνῶ ἡ Σοῦδα τὸν γνω-
ρίζει ἀπὸ Λεξικά.

Ἐπίλογος

Εἶναι ἐνδιαφέρον ἀλλὰ καὶ σημαν-
τικὸν γιὰ πολλοὺς λόγους ὅτι στὸ ἐπι-
γραφόμενον Ρωμαϊκὸν Κράτος τοῦ Βυ-
ζαντίου οὐδεὶς γνωρίζει τὰ ἔργα τῶν με-
γάλων Ρωμαίων ρητόρων, τοῦ Κικέρωνος 
ἢ τοῦ Κάτωνος, οὔτε χειρόγραφόν των 
ἐγράφη ποτὲ στὸ Βυζάντιον. Καὶ ὅταν 
ὁ ἰωάννης Μαλάλας ἀναφέρει τὸν Κικέ-
ρωνα, τὸν συγχέει μὲ τὸν Σαλλούστιον, 
τοὺς ὁποίους ἀποκαλεῖ «σοφωτάτους 
Ρωμαίων ποιητάς». Θὰ φθάσωμεν στὰ 
τέλη τοῦ ΙΓ΄ αἰ. καὶ τὶς ἀρχὲς τοῦ ΙΔ΄ αἰ., 
γιὰ νὰ μεταφράσῃ ὁ Μάξιμος Πλανούδης, 
ὁ ὁποῖος εἶχε σπουδάσει καὶ στὴν ἰτα-
λίαν, στὰ ἑλληνικὰ τὸ Somnium Scipionis 
τοῦ Κικέρωνος καὶ τὰ Ἀποφθέγματα τοῦ 
Κάτωνος.

Καὶ τὸ γεγονὸς αὐτὸ σημαίνει ἀκριβῶς 
ὅτι οἱ Βυζαντινοὶ ᾐσθάνοντο ἀπόγονοι 
καὶ μόνον Ἑλλήνων, Ἕλληνες, παρὰ τὴν 
ὀνομασίαν Ρωμαῖοι.

Ἐλέχθη στὴν ἀρχὴ ὅτι ἡ Ρητορικὴ 
ἐγεννήθη καὶ ἀνεπτύχθη κατὰ τὴν περί-
οδον τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας καὶ ὅτι 
κατόπιν, ἐπὶ Ἑλληνιστικῆς ἐποχῆς καὶ 
τῆς Ρωμαιοκρατίας, ὑστέρησαν ὁπωσδή-
ποτε τὸ συμβουλευτικὸν (ἐφ᾿ ὅσον δὲν 
ὑπῆρχε Βουλή) καὶ τὸ δικανικὸν εἶδος 
(ἐφ᾿ ὅσον ἡ ἀπονομὴ τῆς δικαιοσύνης 
ἀπετέλει λειτουργίαν τοῦ βασιλέως). Καὶ 
ἀπέμενεν μόνον τὸν ἐπιδεικτικὸν εἶδος 
γιὰ τὰ ἐγκώμια καὶ τοὺς Πανηγυρικούς. 
Ὅμως γιὰ τὸ Βυζάντιον, ἐνῶ δὲν ὑπῆρχε 
Βουλή, ὑπῆρχεν ἡ Ἐκκλησία. Ὑπῆρχεν 
ὁ ἄμβων μὲ τὸ κήρυγμα καὶ τὴν κατή-
χησιν. Ἡ λεγομένη Ὁμιλητική, ἡ ὁποία 
στὴν οὐσία ἦταν Ἐκκλησιαστικὴ Ρητορι-
κή, ἐξηρτᾶτο κατὰ τὴν μορφὴν ἀπὸ τὴν 
ἀρχαίαν Ἑλληνικὴν ρητορικήν, τὴν ὁποίαν 
καὶ ἐκαλλιεργοῦσε. Αὐτὸ δὲ εἶναι ἐμφα-
νέστερον ἀπὸ τὸν Θ΄ αἰ. καὶ κατὰ τοὺς 
Παλαιολογείους χρόνους.

Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ρητορικὴ ἤλλαξε 

Εἶναι ἐνδιαφέρον ἀλλὰ 
καὶ σημαντικὸν γιὰ πολ-
λοὺς λόγους ὅτι στὸ ἐπι-
γραφόμενον Ρωμαϊκὸν 
Κράτος τοῦ Βυζαντίου 
οὐδεὶς γνωρίζει τὰ ἔργα 
τῶν μεγάλων Ρωμαίων 

ρητόρων, τοῦ Κικέρωνος 
ἢ τοῦ Κάτωνος, οὔτε χει-

ρόγραφόν των ἐγράφη 
ποτὲ στὸ Βυζάντιον.
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κατὰ τὸ περιεχόμε-
νον (προσέλαβε χρι-
στιανικὸν περιεχό-
μενον), ἀλλὰ διετή-
ρησε τοὺς κανόνες 
τῆς ἀρχαίας Ἑλλη-
νικῆς Ρητορικῆς. 
Καὶ δὲν ᾐσθάνθη-
σαν τὴν ἀνάγκην νὰ 
δημιουργήσουν μίαν 
ἰδιαιτέραν Ἐκκλη-
σιατικὴν Ρητορικήν. 
Ἐξ ἄλλου, στὴν ζωὴν 
τῆς Ἐκκλησίας ὠργα-
νώθησαν Σύνοδοι, 
Οἰκουμενικαί, Τοπι-
καί, ὑπῆρξαν ἀντιπα-
ραθέσεις μὲ αἱρετικούς, σχισματικούς. Γιὰ 
τὴν ἀντιμετώπισιν καὶ τὴν διεξαγωγὴν 
τῶν συζητήσεων καὶ τῶν ἐργασιῶν ἐχρειά-
ζοντο κατηρτισμένοι στὴν Ἀρχαίαν Ἑλλη-
νικὴν Ρητορικὴν ἐκφρασταί. Πρὸς τὴν 
κατεύθυνσιν αὐτήν, τῆς ἀποδοχῆς τῆς 
Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς Ρητορικῆς, εἶχε βοη-
θήσει ὁ Μ. Βασίλειος μὲ τὴν παραίνεσίν 
του Πρὸς τοὺς νέους ὅπως ἂν ἐξ ἑλλη-
νικῶν ὠφελοῖντο λόγων. «Καὶ ῥητόρων δὲ 
τὴν περὶ τὸ ψεύδεσθαι τέχνην οὐ μιμησό-
μεθα. Οὔτε γὰρ ἐν δικαστηρίοις οὔτε ἐν 
ταῖς ἄλλαις πράξεσιν ἐπιτήδειον ἡμῖν τὸ 
ψεῦδος τοῖς τὴν ὀρθὴν ὁδὸν καὶ ἀληθῆ 
προελομένοις τοῦ βίου, οἷς τὸ μὴ δικά-
ζεσθαι νόμῳ προστεταγμένον ἐστίν· ἀλλ᾿ 
ἐκεῖνα αὐτῶν μᾶλλον ἀποδεξόμεθα, ἐν οἷς 
ἀρετὴν ἐπῄνεσαν ἢ πονηρίαν διέβαλον». 

Ἀλλὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι τῆς διοικήσε-
ως ἔπρεπε νὰ εἶναι κατηρτισμένοι στὴν 
ἀρχαίαν ἑλληνικὴν Ρητορικήν. Ἡ κατάρ-
τισις στὴν Ρητορικὴν καὶ στὸ ὕφος μὲ 
βάσιν τὰ ἀρχαῖα πρότυπα ἀποτελοῦσε 
ἀναπόσπαστον τμῆμα τῆς ἐκπαιδεύσε-
ως τῶν ἀνωτέρων κρατικῶν λειτουργῶν. 
Τὰ στελέχη τῆς αὐτοκρατορικῆς καὶ τῆς 
πατριαρχικῆς αὐλῆς ὤφειλαν νὰ εἶναι σὲ 
θέσιν νὰ καταγράφουν ὀρθῶς ὅ,τι τοὺς 

ὑπηγόρευαν καὶ ἀκόμη νὰ καταρτίζουν 
τὰ προσχέδια τῶν χρυσοβούλλων λόγων 
καὶ τῶν σιγιλλίων καὶ νὰ καθαρογράφουν 
ὠρθογραφημένα γράμματα. Γι᾿ αὐτὸ στὸ 
ἐκπαιδευτικὸν σύστημα ἐπέμεναν πολὺ 
στὴν διδασκαλίαν τῆς Ρητορικῆς, καὶ ὁ 
γραμματικός (δηλαδὴ ὁ ἀντίστοιχος σήμε-
ρα Καθηγητὴς τῆς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως) 
ἦταν ὑποχρεωμένος νὰ διδάσκῃ τὴν Τέ-
χνην Ρητορικὴν τοῦ Ἑρμογένους καὶ τὰ 
Προγυμνάσματα τοῦ Ἀφθονίου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ὁμότ. Καθηγ. Πανεπ. Ἀθηνῶν

 Ἡ κατάρτισις στὴν Ρη-
τορικὴν καὶ στὸ ὕφος μὲ 

βάσιν τὰ ἀρχαῖα πρότυπα 
ἀποτελοῦσε ἀναπόσπα-

στον τμῆμα τῆς ἐκπαιδεύ-
σεως τῶν ἀνωτέρων κρα-

τικῶν λειτουργῶν. 
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«Ὑπὸ τὸ μηδέν» φαίνεται νὰ κι-
νεῖται ἡ κοινωνικὴ εὐθύνη τοῦ Face-
book καὶ τοῦ ἰδιοκτήτη του Μὰρκ Ζού-
κερμπεργκ, παρὰ τὶς ἀλλεπάλληλες 
καταγγελίες τῶν τελευταίων μηνῶν γιὰ 
τὴν ἐπικινδυνότητα τοῦ δημοφιλέστε-
ρου κοινωνικοῦ δικτύου τοῦ Internet 
μὲ τὰ 1,2 δισ. μέλη.

Συγκεκριμένα, σὲ μιὰ πρωτοφανῆ 
κίνηση, τὸ Facebook ἀνακοίνωσε στὶς 
16 Ὀκτωβρίου τὴ χαλάρωση τῶν ρυθ-
μίσεων ἀπορρήτου τῶν ἀνήλικων 
χρηστῶν του, ἡλικίας 13-17 ἐτῶν, οἱ 
ὁποῖοι μποροῦν πλέον νὰ ἀνταλλάσ-
σουν δεδομένα, φωτογραφίες, βίντεο 
καὶ σχόλια μὲ ὅλους τοὺς ἐνήλικες 
χρῆστες τοῦ διαδικτύου!

Ἔτσι, ἐνήλικοι ἄγνωστοι στὰ παι-
διά-χρῆστες, ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ ἐπικίν-
δυνοι, θὰ μποροῦν πιὰ νὰ τά «ἀκο-
λουθοῦν» στὸ Facebook, διαβάζοντας 
ὅσα αὐτὰ ἀναρτοῦν στὶς σελίδες τους! 
Μέχρι σήμερα, οἱ ἀνήλικοι χρῆστες τοῦ 
Facebook μποροῦσαν νὰ κοινοποιοῦν 
ὅσα δεδομένα ἤθελαν μόνο στοὺς φί-
λους τους, ἢ τὸ πολύ-πολὺ στοὺς φί-
λους τῶν φίλων τους.

Στὴν ἀνακοίνωσή του, τὸ Facebook 
προσθέτει ὅτι αὐτὴ ἡ ἄμεσα ἐφαρμό-
σιμη ἀπόφασή του «θὰ βελτιώσει τὴν 
ἐμπειρία τῶν ἐφήβων στὸ Facebook».

Ἐπιπλέον, προσθέτει ὅτι ἔλαβε δύο 
περιοριστικὰ μέτρα, μᾶλλον ἀνώφελα. 
Πρῶτον, ὅ,τι θὰ ἀνεβάζει στὴ σελίδα 
του ἕνας ἀνήλικος χρήστης – νέο μέ-
λος τοῦ δικτύου θὰ προβάλλεται μόνο 
στοὺς φίλους του. Καί, δεύτερον, ὅταν 
ὁ ἀνήλικος χρήστης ἀποφασίσει νὰ ἀξι-
οποιήσει τὴ χαλάρωση τῶν ρυθμίσεων 
ἀπορρήτου καὶ νὰ ἐπιτρέψει σὲ ὅλα τὰ 
μέλη τοῦ Facebook νὰ ἔχουν πρόσβα-

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ  
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ FACEBOOK!

ση στὴ σελίδα του, θὰ λαμβάνει ἕνα 
προειδοποιητικὸ μήνυμα γιὰ τὸ ποιὸν 
ἀντίκτυπο θὰ ἔχει ἡ ἀλλαγὴ ποὺ ἀπο-
φασίζει... Οὐσιαστικά, τὸ Facebook λέ-
ει στὰ παιδιὰ ὅλου τοῦ κόσμου, «Σᾶς 
ἀφήνουμε πλέον νὰ ἐκτεθεῖτε δημόσια 
καὶ παγκόσμια»!

Πέντε μόνο μέρες μετὰ ἀπὸ αὐτὴ 
τὴν ἀπροσδόκητη ἐξέλιξη, τὸ Facebook 
προέβη καὶ σὲ μιὰ ἄλλη ἀλόγιστη κίνη-
ση. Ἀποφάσισε τὴν ἄρση τῆς προσω-
ρινῆς ἀπαγόρευσης ποὺ εἶχε ἐπιβάλει 
γιὰ τὴν ἀνάρτηση βίντεο μὲ περιεχόμενο 
σκληρῆς βίας, ὑπὸ τὸν ὅρο ἡ ἀνάρτηση 
νὰ γίνεται γιὰ τὴν καταδίκη καὶ ὄχι 
γιὰ τὴν ἐξύμνηση ὅσων ἀπεικονίζονται!

«Τὸ Facebook εἶναι μέρος ὅπου ὁ 
κόσμος μοιράζεται τὶς ἐμπειρίες του, 
εἰδικὰ ὅσες σχετίζονται μὲ ἀμφιλεγό-
μενα γεγονότα, ὅπως ἡ παραβίαση 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, πράξεις 
τρομοκρατίας καὶ ἄλλες πράξεις βίας», 
ἀναφέρει ἡ ἀνακοίνωση. Αὐτὸ σημαίνει 
ὅτι τὸ Facebook ἐπιτρέπει σὲ τρομο-
κράτες καὶ πάσης φύσεως ἐγκληματί-
ες νὰ ἀναρτοῦν τά «ἔργα» τους, ὅπως 
στυγερὲς δολοφονίες, ἀκόμη καὶ ἀπο-
κεφαλισμούς, γιὰ νὰ τά «μοιραστοῦν» 
μαζί μας...

Ἐπίκαιρες, λοιπόν, ὅσο ποτέ, εἶναι 
κάποιες ἀπὸ τὶς συμβουλὲς ποὺ δί-
νουν ὁ Εὐρωπαϊκὸς Ὀργανισμὸς γιὰ 
τὴν Ἀσφάλεια Δικτύων καὶ Πληροφο-
ριῶν (ENISA) καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Κέντρο 
Ἀσφαλοῦς Διαδικτύου πρὸς τοὺς γο-
νεῖς, οἱ ὁποῖοι πρέπει νὰ μάθουν στὰ 
παδιά τους ὅτι:

– Οἱ πληροφορίες ποὺ δημοσιεύουν 
στὶς ἱστοσελίδες κοινωνικῆς δικτύωσης 
εἶναι δημόσια προσπελάσιμες, δηλαδὴ 
εἶναι κτῆμα ὅλων τῶν χρηστῶν τοῦ δι-ΑΠ
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αδικτύου, καὶ συνεπῶς δὲν πρέπει νὰ 
προβάλλουν προσωπικὰ στοιχεῖα, φω-
τογραφίες, καὶ γενικῶς δεδομένα ποὺ 
ἐνδέχεται νὰ τὰ φέρουν σὲ δύσκολη 
θέση.

– Ἀκόμη κι ἂν διαγράψουν τὶς πλη-
ροφορίες ἢ καὶ ὁλόκληρη τὴν ἱστοσελί-
δα τους, αὐτὲς θὰ ἔχουν ἤδη διακινηθεῖ 
στὸ διαδίκτυο πρὸς κάθε κατεύθυνση.

– Δὲν πρέπει νὰ ἀναρτοῦν φω-
τογραφίες τους στὶς ὁποῖες φαίνεται 
καθαρὰ ὁ τόπος ὅπου βρίσκονται (π.χ. 
σπίτι, σχολεῖο, καφετέρια). Ὅσο πιὸ 
ἑστιασμένες εἶναι οἱ φωτογραφίες στὰ 
πρόσωπα, τόσο πιὸ ἀσφαλῆ εἶναι τὰ 
παιδιά.

– Πρέπει νὰ προσέχουν ποιοὺς 

προσθέτουν ὡς φίλους στὴν ἱστοσε-
λίδα τους, γιατὶ αὐτοὶ ἀποκτοῦν πρό-
σβαση στὰ δεδομένα ποὺ ἐμφανίζονται 
στὴν ἱστοσελίδα.

– Ἂν ἐνοχληθοῦν ἢ προσβληθοῦν 
ἀπὸ κάποιο μήνυμα ἢ καταλάβουν ὅτι 
ἡ ἱστοσελίδα τους ἔχει παραβιαστεῖ, νὰ 
τὸ καταγγείλουν ἀμέσως στοὺς γονεῖς 
τους ἢ στὴν ἐνσωματωμένη μέθοδο κα-
ταγγελιῶν τῆς ἱστοσελίδας κοινωνικῆς 
δικτύωσης στὴν ὁποία εἶναι μέλη.

– Δὲν πρέπει νὰ δίνουν σὲ κανέ-
ναν τὸν κωδικὸ πρόσβασης στὸ προφίλ 
τους, καθὼς ὅποιος ἀποκτᾷ πρόσβαση 
σὲ αὐτὸ μπορεῖ νὰ διαχειριστεῖ ὅλα τὰ 
δεδομένα του.

ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΜΗΣΙ 
ΤΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

Δύο δημοσιεύματα σχετιζόμενα 
μὲ τὴν τέχνη τοῦ θεάτρου μᾶς δίνουν 
ἐλπίδες πὼς ἀχνοφαίνεται κάποια 
ἀντίδρασις τῶν ὑγιῶν θεραπόντων 
αὐτῆς τῆς τέχνης ἔναντι τῶν διεστραμ-
μένων καὶ διαστροφέων αὐτῆς (βλ. καὶ 
παλαιότερο σημείωμά μας: «Θέατρο: 
Σχολεῖο ἢ σχόλιο;»1).

Στὶς ἡμέρες μας διαπιστώνομε μιὰ 
προσπάθεια κάποιων αὐτοαποκαλου-
μένων προοδευτικῶν καὶ ρηξικελεύθων 
σκηνοθετῶν καὶ ἠθοποιῶν νά «ἐπικαι-
ροποιήσουν» ἢ νά «ἐκσυγχρονίσουν» τὰ 
κλασικὰ θεατρικὰ κείμενα. Ἄλλοτε τὸ 
κίνητρό τους εἶναι ἁγνό, κι ἄλλοτε ἀνε-
βάζουν τά «πειραγμένα» θεατρικὰ ἔργα 
ὡς πρόκλησι, γιὰ νὰ κερδίσουν προ-
σώρας τὰ φῶτα τῆς δημοσιότητος. Ἡ 
ἀποδόμησις καὶ ἀλλοίωσις τοῦ θεατρι-
κοῦ κειμένου γίνεται μὲ ποικίλα σκη-

1 Ἀκτῖνες 647 (ἰανουάριος 2004), σελ. 26-27.

νοθετικὰ εὑρήματα. Ἐπὶ παραδείγματι, 
σὲ ἀρχαία τραγῳδία, πρὶν ἀπὸ χρόνια 
στὴν Ἐπίδαυρο, ἠθοποιὸς ἄναψε τσι-
γάρο καὶ κάπνισε, γιὰ νὰ καταστῇ τὸ 
κείμενο τῆς τραγῳδίας «σημερινό» καὶ 
«σύγχρονο». Ἡ ἀντίληψις αὐτὴ ὑποδη-
λώνει ὅτι ὁ σκηνοθέτης δὲν πιστεύει 
στὴ δύναμη τοῦ λόγου τοῦ θεατρικοῦ 
κειμένου καὶ προσπαθεῖ μὲ τὴ χρήση 
αἰσθητικῶν ἐρεθισμάτων καὶ σκηνοθε-
τικῶν εὑρημάτων νὰ τὸν ἐνισχύσῃ ἢ νὰ 
τὸν ὑποκαταστήσῃ.

Ὑπάρχει, ὅμως, καὶ μιὰ κατηγορία 
σκηνοθετῶν οἱ ὁποῖοι κυριολεκτικῶς 
κατακρεουργοῦν τὰ θεατρικὰ κείμε-
να. Σὲ μιὰ τέτοια θεατρικὴ κακουργία 
ἀντέδρασε εὐθαρσῶς ὁ παλαίμαχος 
θεατράνθρωπος κ. Στέφανος Ληναῖος 
μὲ παρέμβαση - ἄρθρο του στὴν Κα-
θημερινή (4.8.2013). Σὲ αὐτὸ ἐπέκρι-
νε τὴν κακοποίησι-παραποίησι τοῦ ΑΠ
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ἔργου τοῦ Ἴψεν «Ὁ ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ» 
ἡ ὁποία ἔγινε ἀπὸ γερμανὸ σκηνοθέ-
τη στὸ πλαίσιο τοῦ Φεστιβὰλ Ἀθηνῶν 
τὸ καλοκαίρι ποὺ μᾶς πέρασε. Στα-
χυολογοῦμε μερικὲς ἀπὸ τὶς εὔστοχες 
κρίσεις του:

«Συμφωνοῦμε καὶ πλειοδοτοῦμε 
στὴν ἀπόλυτη ἐλευθερία τῶν θεα-
τρανθρώπων νὰ ἑρμηνεύσουν ὅπως 
θέλουν ἕνα κλασικὸ ἔργο. Αὐτὸ κάναμε 
κι ἐμεῖς, 42 χρόνια πρίν, τὸν Ὀκτώ-
βρη τοῦ 1971, παρουσιάζοντας ἕναν 
πειραματικὸ Οἰδίποδα, ὄχι ὅμως τοῦ 
Σοφοκλῆ, ἀλλὰ ἕνα ἔργο βασισμένο 
στὸν μῦθο τοῦ Σοφοκλῆ … [Ὁ γερ-
μανὸς σκηνοθέτης] γιὰ νὰ φέρει στὶς 
μέρες μας καὶ νὰ τό “ἐμπεδώσει” στοὺς 
θεατές, … ἀνάγκασε τοὺς ἠθοποιοὺς νὰ 
οὐρλιάζουν συνέχεια καὶ χωρὶς κανένα 
λόγο, ἔβαλε μουσικὲς ποὺ κούφαναν τ’ 
αὐτιά μας, καὶ μὲ ἕναν κραυγαλέο να-
τουραλισμὸ βρώμισε ὄχι μόνο τὴ σκηνή, 
ἀλλὰ καὶ τὰ πρόσωπα καὶ τὰ σώματα 
τῶν ἠθοποιῶν … Συνολικὰ μετέφερε τὸ 
ἔργο στὴν περιθωριακή, ψυχασθενῆ, 
παρακμιακὴ ἐποχή μας καὶ δίδαξε ἢ 
ἀνάγκασε, δυστυχῶς, ἰδιαίτερα τὸν 
ἥρωα, νὰ παίζει τόσο ὑστερικά, τόσο 
ἄναρχα, τόσο κωμικὰ πολλὲς φορές, 
ὥστε ὅλα τὰ λόγια του ἔχαναν πλέον 
ὁποιαδήποτε ἀξία».

Σὲ ἄλλο δημοσίευμα, ὁ κριτικὸς 
τοῦ θεάτρου κ. Σπῦρος Παγιατάκης 
(Καθημερινὴ 6.10.2013) μᾶς ἐνημερώνει 
γιὰ ἕνα νεοεκδοθὲν βιβλίο ἑνὸς ἄλλου 
γερμανοῦ (μὲ μαρξιστικὴ κοσμοθεω-
ρία) κριτικοῦ θεάτρου. «Τὸ βιβλίο αὐτὸ 
ἀμφισβητεῖ σφόδρα, καὶ μάλιστα μὲ 
ἐπιθετικὸ τρόπο, τὰ ἐπὶ σκηνῆς μο-
ντέρνα … Τὸ λεγόμενο μοντέρνο θέατρο 
εἶναι –λέει– ἀπελπιστικὰ ξεπερασμέ-
νο καί –παρακαλῶ πολύ– τονίζει νὰ 
ξαναγυρίσουμε στὸν ρεαλισμό, κι ἂς 
ἀφήσουμε ξοπίσω μας τὰ ἐξεζητημέ-
να καὶ περίπλοκα “συνθηματικά”, ποὺ 

ἔχουν σκοπὸ τὸν ἐντυπωσιασμὸ καὶ τὸ 
ἐπιδερμικὸ ξάφνιασμα τοῦ κοινοῦ. Καὶ 
εἶναι πολλοὶ οἱ Γερμανοὶ σκηνοθέτες 
ποὺ ἔκαναν τεράστιο ὄνομα, “ἀποδο-
μώντας” κλασικὰ καὶ μοντέρνα κείμε-
να».

Στὴν ἔξαψι τῶν αἰσθήσεων τοῦ θε-
ατοῦ, ἀλλὰ κυρίως στὴν ἀποδόμησι, 
παραποίησι καὶ διαστρέβλωσι τῶν θε-
ατρικῶν κειμένων, τὰ ὁποῖα γιὰ αἰῶνες 
ἐδίδασκαν καὶ προέβαλλαν ὑγιεῖς ἰδέες 
καὶ ἀνώτερες στάσεις ζωῆς, χρειάζεται 
ἀντίστασις καὶ ἀντίδρασις. Κι ὄχι μόνον 
μὲ δημοσιεύματα, ὅπως τὰ ἀνωτέρω, 
ἀλλὰ καὶ μὲ τὸ ἀνέβασμα θεατρικῶν 
ἔργων ἀπὸ τὴν πλουσία παράδοση τοῦ 
γένους μας, ὅπως ἐπὶ παραδείγματι 
τὰ προσφάτως ἐξαιρετικῆς ποιότητος 
ἀνεβασμένα – δραματοποιημένα ἔργα 
«Ἡ φόνισσα» τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπα-
διαμάντη, «Τὸ ἁμάρτημα τῆς μητρός 
μου» τοῦ Γεωργίου Βιζυηνοῦ καί «Ἡ 
γυναῖκα τῆς Ζάκυνθος» τοῦ Διονυσί-
ου Σολωμοῦ. Κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον 
ἀποστομώνονται οἱ ἀποδομητὲς τῶν 
θεατρικῶν κειμένων λόγοις καὶ ἔργοις.

Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στὴν ἔξαψι τῶν αἰσθή-
σεων τοῦ θεατοῦ, ἀλλὰ 

κυρίως στὴν ἀποδό-
μησι, παραποίησι καὶ 

διαστρέβλωσι τῶν 
θεατρικῶν κειμένων, 
τὰ ὁποῖα γιὰ αἰῶνες 
ἐδίδασκαν καὶ προέ-

βαλλαν ὑγιεῖς ἰδέες καὶ 
ἀνώτερες στάσεις ζωῆς, 
χρειάζεται ἀντίστασις 

καὶ ἀντίδρασις.
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ΕΠΙΣΤΟΛEΣ

Ἀγαπητὲς Ἀκτῖνες,
Στὶς 19 Ὀκτωβρίου, Σάββατο βρά-

δυ, στὴ μεγάλη αἴθουσα ἐκδηλώσεων 
τοῦ κτηρίου τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδό-
ξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ 
Ἀπόστολος Παῦλος», Καρύτση 14, 
ποὺ ἦταν κατάμεστη ἀπὸ πλῆθος 
προσώπων ὅλων τῶν ἡλικιῶν, ἑορ-
τάσθηκαν τὰ 80χρονα τῆς πνευμα-
τικῆς πορείας τῆς Χριστιανικῆς Φοι-
τητικῆς Ἕνωσης (Χ.Φ.Ε.), ποὺ ἔχει 
ἀναπτυχθεῖ καὶ λειτουργήσει μέσα 
στὴν πνευματικὴ ἀτμόσφαιρα τῆς 
Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ζωή» καὶ 
τῶν συνεργατῶν της. 

Ἤδη, τὸ ἡμερολόγιο τῆς Χ.Φ.Ε. 
γιὰ τὸ 2013 καὶ τὸ 104ο τεῦχος τοῦ 
περιοδικοῦ Παρεμβολὴ τῆς Χ.Φ.Ε. 
–τὸ πρῶτο γιὰ τὸ 2013– μᾶς εἶχαν 
εἰσαγάγει στὴν ψηλάφηση τοῦ ἔργου 
ποὺ ἔχει συντελεσθεῖ ἀπὸ τοὺς πρω-
τοπόρους νεαροὺς πνευματικοὺς 
ἀγωνιστὲς τῶν δύσκολων ἀλλὰ ἡρω-
ικῶν πρώτων δεκαετιῶν.

Οἱ ὀλιγόλεπτες, ἀλλὰ ἐνδεικτικὲς 
καὶ χαρακτηριστικὲς λεπτομέρειες 
φοιτητικῶν γεγονότων καὶ βιωμάτων 
ποὺ παρουσιάσθηκαν στὴν ἐκδήλω-
ση, εἴτε διὰ ζώσης εἴτε βιντεοσκο-
πημένες, ἀναδείκνυαν μιὰ συνεχῆ 
πνευματικὴ λαμπαδηδρομία, ἕνα 
κῦμα ζωῆς καὶ φωτός, πού, διασχί-
ζοντας τὸν χρόνο, ἐνέπνεε, κατάρτιζε 
πνευματικὰ καὶ καθοδηγοῦσε διψα-
σμένες φοιτητικὲς ψυχές.

«Ἐμπειρίες μὲ διάρκεια, ποιότη-
τα, βάθος καὶ δύναμη ζωῆς, σὲ μιὰ 

ἀτμόσφαιρα αἰσιόδοξου τραγουδι-
οῦ, φωτεινῆς προοπτικῆς, σταθερῆς 
πρόσκλησης γιὰ συμπόρευση μὲ 
τὸν Χριστό. Ὁμιλίες ἀπὸ φωτισμέ-
νους καὶ χαρισματικοὺς ἀνθρώπους 
[μέλη τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων 
«Ζωή» ἢ συνεργάτες τους ἀπὸ τὴ 
Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων 
καὶ ἀλλοῦ] προβλημάτιζαν καὶ βο-
ηθοῦσαν στὸν προσανατολισμό μας 
μέσα στὴν κοσμικὴ σύγχυση ἰδεῶν 
καὶ βιοθεωριῶν. Ἀνακάλυψη τοῦ μο-
ναδικοῦ καὶ λατρευτοῦ προσώπου 
τοῦ ἰησοῦ στὴ μελέτη καὶ ἐμβάθυν-
ση τῆς Ἁγίας Γραφῆς, σὲ ἀξέχαστες 
Θεῖες Λειτουργίες καὶ Μυστήρια τῆς 
Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας. Ἀποφα-
σιστικὴ προσπάθεια καὶ ἀγώνας γιὰ 
βίωση τοῦ θείου θελήματος στὴν κα-
θημερινότητά μας, εἰλικρινεῖς φιλί-
ες, χριστιανικὴ μαρτυρία στὸν χῶρο 
τοῦ Πανεπιστημίου μὲ ἔντυπα καὶ 
μηνύματα, πολιτιστικὲς ἐκδηλώσεις, 
ἐκδρομὲς στὶς ὀμορφιὲς καὶ τὰ ἱερὰ 
προσκυνήματα τῆς πατρίδας μας, 
κατασκηνώσεις καὶ ἐξορμήσεις συ-
μπαράστασης σὲ μακρινὰ χωριά, βο-
ήθεια στοὺς πονεμένους. Αὐτὰ μᾶς 
προσκαλοῦσε νὰ ζήσουμε στὰ φοι-
τητικά μας χρόνια ἡ Χ.Φ.Ε.» (ἀπὸ τὸ 
Ἡμερολόγιο τῆς Χ.Φ.Ε. γιὰ τὸ 2013).

Τὸ πλούσιο φωτογραφικὸ ὑλικὸ 
ποὺ προβλήθηκε στὴν αἴθουσα ἢ 
εἶχε ἀναρτηθεῖ σὲ τοίχους, ὅπως καὶ 
τὰ γραπτὰ συνθήματα στὶς αἴθουσες 
καὶ τὰ τραγούδια ἀπὸ τὴ φοιτητικὴ 
χορῳδία, ὑπενθύμισαν πολλὲς δρά-

80 ΧΡΟΝΙΑ Χ.Φ.Ε.
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σεις καὶ ἐμπειρίες ἀπὸ τὰ 80χρονα 
ζωῆς τῆς Χ.Φ.Ε. Δύο ἀπὸ τοὺς νέους 
εἰσηγητὲς στὶς σύντομες παρεμβά-
σεις τους ἀναφέρθηκαν στὸ διήμερο 
συνέδριο ποὺ ὀργάνωσε ἡ Χ.Φ.Ε. τὸ 
2002 μὲ θέμα «Νέοι καὶ Ἐκκλησία: 
Ὑπάρχει σημεῖο ἐπαφῆς;», στὸ ὁποῖο 
συμμετεῖχαν καὶ ἐπικοινώνησαν πε-
ρισσότεροι ἀπὸ 800 νέοι καὶ νέες 
ἐκπρόσωποι ἀπὸ πολλὲς νεανικὲς 
συντροφιὲς Μητροπόλεων καὶ ἄλλων 
νεανικῶν ὀργανώσεων, καθὼς καὶ 
στὸ τετραήμερο Συνέδριο Ὀρθόδοξης 
Νεότητος «Νέοι καὶ Ἱεραποστολή: 
«Εὐθύνη καὶ μαρτυρία» τὸν Μάιο 
τοῦ 1996, μὲ πολλοὺς ὀρθοδόξους 
ἐκπροσώπους καὶ ἄλλων χωρῶν.

Ἐξάλλου, οἱ ἑβδομαδιαῖες ραδιο-
φωνικὲς ἐκπομπές (ποὺ ἀναφέρθηκε 
στὴν ἑορτὴ ὅτι ἔχουν ὑπερβεῖ τὴν 
εἰκοσαετία), τὰ ἐξώφυλλα τοῦ περι-
οδικοῦ Παρεμβολή (ποὺ ἔχει σήμερα 
ξεπεράσει τὸ 100ο τριμηνιαῖο τεῦχος, 
γιὰ τὸ ὁποῖο προβλήθηκε συγχαρη-
τήριο μήνυμα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 
Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου, ποὺ ἦταν 
ὑπεύθυνος στὴ Χ.Φ.Ε. γιὰ πολλὰ 
χρόνια), ἀναρτημένα στὴν αἴθουσα 
ὅπου ἀκολούθησε μιὰ ἁπλῆ ἀλλὰ 
ζωηρὴ πολυπληθὴς δεξίωση, ὅπως 
καὶ οἱ γύρω πρωτότυπες ἀφίσες γιὰ 
διαλέξεις ποὺ ὀργανώνει μὲ ἐπιτυ-
χία σὲ πανεπιστημιακοὺς χώρους ἢ 
στὸ Καρύτση 14 ἡ Χ.Φ.Ε., καταδεί-
κνυαν τὴν προσπάθεια τῶν μελῶν 
καὶ τῶν συνεργατῶν της, ἔστω καὶ 
χωρὶς τὴ μαζικότητα τοῦ παρελθό-
ντος, νὰ συνεχισθεῖ ἡ πνευματική 
της παράδοση.

Πολλὰ σημαντικὰ πρόσωπα τῆς 
Ἐκκλησίας, τῶν Γραμμάτων, τῶν 
Τεχνῶν, τῶν Ἐπιστημῶν καὶ τῆς 

Ἐκπαίδευσης, ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα καὶ 
τὴν Κύπρο, ἔχουν μιλήσει μὲ εὐγνω-
μοσύνη γιὰ τὴ σημαντικὴ καὶ εὐερ-
γετικὴ ἐπίδραση ποὺ εἶχαν στὴ ζωή 
τους ἔξοχα πρόσωπα ποὺ γνώρισαν 
στὸν χῶρο αὐτὸ καὶ οἱ πνευματικὲς 
ἐμπειρίες ποὺ βίωσαν στὰ φοιτητικά 
τους χρόνια, στὸ πέρασμά τους ἀπὸ 
τὸ φυτώριο τῆς Χ.Φ.Ε. Κάποια μά-
λιστα ἀπὸ αὐτὰ τὰ πρόσωπα ἦσαν 
παρόντα.

Στὸ πλαίσιο τῆς ἑορτῆς δόθηκε 
τὸ σύνθημα τῆς νέας ἀκαδημαϊκῆς 
χρονιᾶς ἀπὸ τὸ μέλος τῆς Ἀδελφό-
τητος Θεολόγων «Ζωή» π. Κυριακὸ 
Τσολάκη: «Τὰ πάντα καὶ ἐν πᾶσι 
Χριστός».

Τὴν ἐκδήλωση παρακλήθηκε νὰ 
κλείσει ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπί-
σκοπος Ἀλβανίας κ. Ἀναστάσιος. 
Στὸ πολὺ δυνατὸ μήνυμά του (τὸ 
ὁποῖο μὲ πληροφοροῦν ὅτι θὰ περι-
ληφθεῖ στὸ ἑπόμενο τεῦχος τῆς Πα-
ρεμβολῆς, μαζὶ μὲ ἐκτενῆ ἀναφορὰ 
στὴν ἑορτή), ὁ Μακαριώτατος εἶπε 
μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς: «Καλά 
μου παιδιά, μὴ μείνουμε κλεισμένοι 
στὸν ἑαυτό μας! Ἐκεῖνο ποὺ μ’ ἔχει 
μάθει ἡ ζωὴ εἶναι πὼς ὅ,τι κλείνεται 
στὸν ἑαυτό του πεθαίνει, μαραίνεται· 
εἴτε εἶναι ἄνθρωπος, εἴτε εἶναι σύλ-
λογος, εἴτε εἶναι ἐνορία, εἴτε εἶναι 
ἐπισκοπή, εἴτε, ἂν θέλετε, τοπικὴ 
ἐκκλησία. Μόνο ὅταν προσφέρεται 
κανείς, βρίσκει τὸν ἑαυτό του. Αὐτὴ 
ἡ προσφορὰ ἦταν πάντα χαρακτη-
ριστικὸ τῆς Χ.Φ.Ε., προσφορὰ ἀνι-
διοτελής. Ἀκτινοβολοῦσε αὐτὸ τὸ 
ὁποῖο ζοῦμε».

Μὲ ἐκτίμηση
Ἠλίας Κ. Κατσούφης
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Σημαντικὸ πλῆθος φίλων ὅλων τῶν ἡλι-
κιῶν, μὲ εὐδιάκριτη τὴν ἀριθμητικὴ ὑπεροχὴ 
τῶν νέων, συναχθήκαμε στὸν περικαλλῆ ἱερὸ 
ναὸ τῆς Ἁγίας Τριάδος Πειραιῶς στὶς 30 
Ὀκτωβρίου γιὰ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ 
ἀδελφοῦ μας Γιάννη Ζαρταλούδη, ὁ ὁποῖος 
ἔφυγε ἀπὸ τὴ ζωὴ στὶς 27 Ὀκτωβρίου 2013. 
Καὶ καθὼς προχωροῦσε ἡ βαθυστόχαστη 
καὶ μελῳδικὴ νεκρώσιμη ἀκολουθία τοῦ 
ἁγίου ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, ἡ καρ-
διὰ καὶ ἡ σκέψη μας ἀνέτρεχε μὲ μεγάλη 
εὐγνωμοσύνη στὸν ἀγαπητὸ φίλο καὶ ἀκού-
ραστο ἐργάτη τῆς Ἐκκλησίας στὸν χῶρο 
τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς Ἕνωσης, τῶν 
Χριστιανικῶν Μαθητικῶν Ὁμάδων, καὶ στὸ 
εὐρύτερο χριστιανικὸ ἔργο ποὺ γίνεται μὲ 
τὴν πνευματικὴ συνεργασία καὶ καθοδήγηση 
τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ζωή».

Συνυπεύθυνος τῆς Χριστιανικῆς Φοι-
τητικῆς Ἕνωσης γιὰ πολλὰ χρόνια καὶ 
σύμβουλος πολλῶν νέων στὸν χριστιανικό 
τους ἀγῶνα, ἐπένδυε σ’ αὐτοὺς καὶ μὲ τὴν 
προοπτικὴ ὅτι θὰ συνεχίσουν τὸ ἔργο τῆς 
χριστιανικῆς ὁμολογίας ὡς χριστιανοὶ κοι-
νωνικοὶ ἐργάτες καὶ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση 
τῶν σπουδῶν τους. Ὑπῆρξε ἕνας ἀκούρα-
στος ἐμπνευστής, ὀργανωτὴς ἢ καὶ ἁπλὸς 
συντελεστὴς ἀναρίθμητων ἐκδηλώσεων καὶ 
ἐνεργειῶν ἐπὶ πολλὲς δεκαετίες, χωρὶς προ-
σωπικὴ προβολή: φοιτητικὲς κατασκηνώσεις 
καὶ ἐξορμήσεις συμπαράστασης σὲ ἀκριτικὰ 
χωριὰ ἢ σὲ τόπους πληγέντες ἀπὸ φυσικὲς 
καταστροφές, ἐπισκέψεις στὴν Ἀλβανία 
στὸ πλευρὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστα-
σίου, αἱμοδοσίες, νεανικὰ ἐκκλησιαστικὰ 
συνέδρια, προσκυνηματικές ἐκδρομὲς στὴν 
Ἑλλάδα καὶ σὲ χῶρες τοῦ ἐξωτερικοῦ, ἑορ-
τασμοὶ ἐθνικῶν γεγονότων. Ἐντυπωσιακὲς 

Εἰς μνημόσυνον 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΡΤΑΛΟΥΔΗΣ

οἱ παρουσιάσεις 
του σὲ μαθητικὲς 
ἢ φοιτητικὲς 
ἐκδηλώσεις καὶ 
κ ατ α σ κ ην ώ -
σεις, συχνὰ καὶ σὲ χώρους συνεργατῶν τῆς 
Ἐκκλησίας ἀνὰ τὴν Ἑλλάδα, μὲ συνδυασμὸ 
λιτοῦ καὶ εὔστοχου διδακτικοῦ λόγου καὶ 
ἐπιλεγμένων καλλιτεχνικῶν φωτογραφιῶν 
ἀπὸ τὸ τεράστιo ἀρχεῖο του.

Στὶς συναντήσεις συνεργασίας τῶν νέων 
ἦταν εὔστοχα ἐπίκαιρος, μὲ λεπτὸ χιοῦμορ, 
προετοιμασμένος, ἔχοντας μελετήσει καὶ 
τὶς λεπτομέρειες, ἐπιμένοντας στὴν ἐκ τῶν 
προτέρων μελέτη μὲ τοὺς συνεργάτες τῶν 
ἐκκρεμῶν ζητημάτων. Εὔστροφος, πηγὴ πρω-
τότυπων ἰδεῶν γιὰ ὑλοποίηση δράσεων προ-
σφορᾶς καὶ ὁμολογίας, μὲ ἐπισήμανση συχνὰ 
τῆς σπουδαιότητας κάποιων λεπτομερειῶν 
καὶ τῆς καλαισθησίας.

Ἄγαμος ὁ ἴδιος, ἐκτιμοῦσε καὶ σεβόταν 
βαθιὰ τοὺς οἰκογενειακοὺς δεσμούς, τονίζο-
ντας τὸν σύνδεσμο τῆς ἀγάπης. Καρτερικὸς 
στὶς ποικίλες ἀσθένειές του, δὲν μιλοῦσε 
στοὺς ἄλλους γι’ αὐτές, γιὰ νὰ μὴν ἀσχο-
λοῦνται μὲ αὐτόν, προσβλέποντας κάθε φορὰ 
στὴν ἀποθεραπεία του, μὲ κύριο ἐνδιαφέρον 
τὴν ἐπιστροφή του στὸ χριστιανικὸ ἔργο.

Ἀπὸ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τῆς Χρι-
στιανικῆς Ἕνωσης Ἐπιστημόνων, τῆς ὁποίας 
ὑπῆρξε ἐπὶ πολλὰ ἔτη μέλος καὶ σύνδεσμος 
μὲ τὴ Χριστιανικὴ Φοιτητικὴ Ἕνωση, ἐκφρά-
ζουμε τὰ θερμά μας συλλυπητήρια στοὺς 
συγγενεῖς του καί, εὐχαριστώντας τὸν Θεό, 
προσευχόμαστε ὅπως ὁ Κύριος τῶν Δυνάμε-
ων καὶ τῆς Δόξης τὸν ἀναπαύσει κοντά Του.

ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤ. ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γ.Β.Μ., «Νέο ἔτος, ἀληθινὰ νέο», σελ. 

1-2 – «Ἐσταυρωμένε, Κύριέ μου», σελ. 
33-34 – «Τίνες οἱ λόγοι... καὶ ἐστὲ σκυ-
θρωποί;», σελ. 74-75 – «Μεταξὺ οὐρανοῦ 
καὶ γῆς», σελ. 113-114 – «Κατέβη λαῖλαψ 
ἀνέμου», σελ. 153-154 – «Βασίλειο γιὰ 
παιδιά», σελ. 193-194.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Βασίλειος Κέκης, «Ἀναδρομὴ στὴν 

ἱστορία τῆς ἰατρικῆς: Ἀναφορὲς στὸν 
Ὅμηρο, Ἱπποκράτη καὶ Μέγα Βασίλειο», 
σελ. 3-14 – Ἀλέξης Βλάχος, «Τὸ μαρτύ-
ριο τοῦ Σταυροῦ (Lautsi καὶ ἄλλοι κατὰ 
ἰταλίας)», σελ. 87-89 – Γεώργιος Κοντό-
πουλος, «Θεωρίες τοῦ Παντός», σελ. 115-
123 – «Οἱ σκοποὶ τῆς Ἐπιστήμης», σελ. 
195-208 – Γιάννης Κ. Τσέντος, «Ἡ πρό-
κληση τῆς μελέτης τῆς Πατερικῆς Γραμ-
ματείας», σελ. 142-148 – «Μεταξὺ φθορᾶς 
καὶ ἀφθαρσίας», σελ. 209-220 – Ἀθα-
νάσιος Β. Ἀβραμίδης, «Τὸ σωματίδιον 
τοῦ Χίγκς, ἀλλὰ καί “σωματίδιον Θεός”, 
καὶ ἡ Δημιουργία τοῦ κόσμου», σελ. 166-
171 – Χρῆστος Γιαμβριᾶς, «Ἕνας πολὺ 
μικρός, ἀλλὰ ἐπικίνδυνος ἐχθρὸς τοῦ ἰου-
στινιανοῦ», σελ. 172-176 – Παναγιώτης 
Γ. Νικολόπουλος, «Ἀρχαῖοι Ἕλληνες 
ρήτορες στὸ Βυζάντιο», σελ. 221-227.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γιάννης Κ. Τσέντος, «Γιατί τὸ Με-

σολόγγι», σελ. 35-44 – «Ἄγνωστες πτυχὲς 
τοῦ Ἔπους», σελ. 155-165 – Ἀγγελικὴ Γ. 
Σκαρβέλη-Νικολοπούλου, «Ἀνδρέας καὶ 

ἰφιγένεια Συγγροῦ», σελ. 57-63 – Ζωὴ 
Γκενάκου, «Βαλκανικῶν Πολέμων πα-
ραλειπόμενα», σελ. 64-67 – Δημήτριος 
Σκαρβέλης, «Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι 
1912-1913. Ἡ στρατιωτικὴ πλευρά», Μέρος 
Α΄, σελ. 76-86 – «Οἱ Βαλκανικοὶ Πόλεμοι 
1912-1913. Ἡ στρατιωτικὴ πλευρά», Μέ-
ρος Β΄, σελ. 134-141 – Βασίλειος Κέκης, 
«Πόντος. Ἕνα ὁδοιπορικὸ στὴν ἱστορία», 
σελ. 90-97 – Δημ. Ν. Παπαθανασόπου-
λος, «Ἀμβρόσιος Φραντζῆς. Ὁ κληρικὸς 
λόγιος καὶ ἀγωνιστὴς τοῦ ’21», σελ. 98-
104 – Βασίλειος Κ. Σταθάκης, «Ἡμέρα 
Πεντηκοστῆς. Ἡ δυναμικὴ ἐξάπλωση τοῦ 
Χριστιανισμοῦ τοὺς πρώτους αἰῶνες», 
σελ. 105-109 – Ἀχ. Γ. Λαζάρου, «Τί εἶναι 
οἱ Βλάχοι», σελ. 124-133.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Δῆμος Ματσκίδης, «Ἡ γιορτὴ τῶν 

Τριῶν Ἱεραρχῶν», σελ. 15-26 – Ἰ. Ἀ. Νι-
κολαΐδης, «Παιδεία καὶ ἦθος στὸν ἑλλη-
νοχριστιανικὸ πολιτισμό», σελ. 182-189.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Βασίλειος Κ. Σταθάκης, «Ἡ οἰκο-

γένεια καὶ ἡ σύγχρονη κοινωνία», σελ. 
27-29 – Ἀντώνιος Τσαγκαρόπουλος, «Τὸ 
ἄγχος τῆς μέριμνας στὴν ἐποχή μας», σελ. 
45-56.

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ
Ἀγγελικὴ Γ. Σκαρβέλη-Νικολοπού-
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1933)», σελ. 177-181.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
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2013
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ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Μάκης Παπαγεωργίου, «Τὸ internet 
κυριαρχεῖ», σελ. 68-69 – «Ραγδαία ἐξά-
πλωση τῶν κοινωνικῶν δικτύων», σελ. 
110-111 – «Ἡ κυριαρχία τῶν κινητῶν τη-
λεφώνων», σελ. 149-150 – «Προσοχὴ στὸ 
Facebook!», σελ. 190-191 – «Ἐξαιρετικὰ 
ἐπικίνδυνο γιὰ τὰ παιδιὰ τὸ Facebook!», 
σελ. 228-229.

Ἰ. Κ. Ἀγγελόπουλος, «Ἡ παιδευ-
τικὴ σημασία τῶν ἐφημερίδων», σελ. 69-
70 – «Θεολογοῦντες δημοσιογράφοι», σελ. 
111-112 – «Θερινὲς ἐκθέσεις», σελ. 191-192 
– «Ἀντίδρασις στὴν ἀποδόμησι τῶν θεα-
τρικῶν κειμένων», σελ. 229-230.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Κ. Π. Καβάφης, «Ἐν μεγάλῃ ἑλλη-

νικῇ ἀποικίᾳ, 200 π.Χ.», σελ. 181 – Γ. 
Βερίτης, «Δόξα ἐν ὑψίστοις!», σελ. 194.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
Χρῆστος Γιαμβριᾶς, «Καὶ μιὰ εὐχά-

ριστη εἴδηση», σελ. 30 – Παῦλος Κα-
νίνιας, Ἐπιστολή, σελ. 31 – Ἠλίας Κ. 
Κατσούφης, «80 χρόνια Χ.Φ.Ε.», σελ. 
231-232.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Ἠλίας Κ. Κατσούφης, «Ἐνημερώ-

σεις συνεργατῶν μας τοῦ Ἐξωτερικοῦ», 
σελ. 150-151 – Χ.Ε.Ε., «Ὁμιλίες - Εἰσηγή-
σεις - Ἐκδηλώσεις τῆς Χ.Ε.Ε., Ὀκτώβριος 
2012 - ἰούνιος 2013», σελ. 152.

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ
Π.Δ.Χ., «Εἰς μνημόσυνον. Χρῖστος Ν. 

Κακούρης», σελ. 32 – Γιάννης Κ. Τσέ-
ντος, «Εἰς μνημόσυνον. Κωνσταντῖνος 
Κωνσταντόπουλος», σελ. 71-72 – Ἠλίας 
Κ. Κατσούφης, «Εἰς μνημόσυνον. ἰωάν-
νης Ζαρταλούδης», σελ. 233.
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

Ἕνα περιοδικό – πολύ-
τιμος συμπαραστάτης 
γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ 
γονεῖς. 

Περιοδικὸ μὲ ἱστορία μεγαλύτερη τῶν 
50 ἐτῶν, ποὺ ἀπευθύνεται στὴ γυναῖκα, 
στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνική της πα-
ρουσία. 

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς 
“Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς 
Ἑνώσεως” – μὲ τὸν ἐνθου-
σιασμὸ τῆς νεότητας καὶ τὴ 
σφραγῖδα τῆς πίστης καὶ 
τῆς παιδείας.

Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ πε-
ριοδικὸ ποὺ κυκλοφο-
ρεῖ ἀπὸ τὸ 1946 – ἕνας 
πολύτιμος πνευματικὸς 
φίλος γιὰ τὰ Ἑλληνό-
πουλα. 

Ἀξίζει νά διαβάζετε
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