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Ἀχώριστος σύντροφος στὴ 
ζωή μας οἱ δοκιμασίες καὶ 
οἱ θλίψεις. Καὶ μόνο τῆς 
δικῆς μας; Τὸ ἴδιο φαι-
νόμενο καὶ στὴ ζωὴ τοῦ 

ἐνανθρωπήσαντος Κυρίου. Ἀπὸ τὴν 
πρώτη στιγμὴ τῆς γήινης παρουσίας Του 
ὣς τὴν τελευταία, ἀπὸ τὴ θεία γέννηση 
ὣς τὴ σταύρωση, συνεχεῖς οἱ δοκιµασίες.

Δὲν πρόλαβαν νὰ ἀναχωρήσουν οἱ 
Μάγοι, καὶ ὁ οὐράνιος ἀπεσταλμένος 
φέρνει τὸ µήνυµα τῆς φυγῆς στὸν Ἰω-
σήφ. «Ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον 
καὶ τὴν µητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς 
Αἴγυπτον...» (Ματθ. β´ 13). Σήκω, πάρε 
τὸ παιδὶ καὶ φύγε στὴν Αἴγυπτο. Ἐγκα-
ταλεῖψτε τὴ γῆ σας καὶ φύγετε στὴ χώρα 
τῆς ἐξορίας σας.

Νέα δοκιµασία γιὰ τὸν Ἰωσήφ, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τὴν παρθένο Μαρία. Ἡ ἁγία 
Οἰκογένεια στὴν ἐξορία, στὴν προσφυγιά. 
Καὶ ὅμως, ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἱερὸς Χρυ-
σόστοµος: «Ταῦτα ἀκούσας ὁ Ἰωσὴφ οὐκ 
ἐσκανδαλίσθη, οὐδὲ εἶπεν: Αἴνιγµα τὸ 
πρᾶγµά ἐστιν· οὐ πρώην ἔλεγες, ὅτι σώ-
σει τὸν λαὸν αὐτοῦ; Καὶ νῦν οὐδὲ ἑαυτὸν 
σῴζει, ἀλλὰ φυγῆς ἡµῖν χρεία καὶ ἀπο-
δηµίας καὶ µακρᾶς µεταστάσεως· ἐναντία 
τῇ ὑποσχέσει τὰ γινόµενα».

Ἡ πίστη τοῦ Ἰωσὴφ δοκιµάζεται, 
ἀλλὰ δὲν σκανδαλίζεται ὁ ἄνθρωπος τοῦ 
Θεοῦ. Αἰνιγµατικὴ φαίνεται, ἐκ πρώτης 
ὄψεως, ἡ προσταγὴ τοῦ ἀγγέλου γιὰ φυ-
γή. Ὁ ἀπεσταλµένος τοῦ οὐρανοῦ δὲν 
εἶχε πεῖ πιὸ µπροστὰ ὅτι τὸ νεογέννητο 
θεῖο Βρέφος θὰ σώσει τὸν λαό του; Καὶ 
τώρα οὔτε τὸν ἑαυτό του δὲν µπορεῖ νὰ 
σώσει, ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ πάρουν ὅλοι 
τὸν δρόµο τῆς ἐξορίας καὶ τῆς µακρινῆς 
ἀποδηµίας; Ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἀντίθετα 
µὲ τὶς ὑποσχέσεις ποὺ τοὺς ἔχουν δοθεῖ;

Καὶ ὅµως, ὁ πιστὸς Ἰωσὴφ δὲν περι-

«ΦΕΥΓΕ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ»

εργάζεται τὸ θεϊκὸ σχέδιο. Δὲν µεµψιµοι-
ρεῖ. Δὲν κρίνει µὲ τὰ περιορισµένα ἀνθρώ-
πινα κριτήρια τὶς βουλὲς τοῦ Θεοῦ. 
Ὑπακούει καὶ πείθεται καὶ µὲ προθυµία 
δέχεται καὶ ὑποµένει τοὺς πειρασµούς, 
ὅσο ἀκατανόητοι κι ἂν φαίνονται. Ξέρει 
πὼς ὅποιος ἀναλαµβάνει νὰ ὑπηρετήσει 
τὸ θεϊκὸ σχέδιο πρέπει νὰ εἶναι ἕτοιµος 
νὰ ἀντιµετωπίσει θλίψεις καὶ δοκιµασίες.

«Φεῦγε εἰς Αἴγυπτον». Ἡ ἁγία 
Οἰκογένεια, µιὰ Οἰκογένεια ἐξόριστων. 
Πρόσφυγες καὶ φυγάδες. Διπλὴ ἡ ἐξορία 
καὶ ἄγνωστος ὁ χρόνος διαρκείας. Ἐξόρι-
στοι πρῶτα σὲ ξένη χώρα, στὴν Αἴγυπτο, 
καὶ ὕστερα, µετὰ τὸν θάνατο τοῦ Ἡρώ-
δη, στὴ Γαλιλαία, ἀφοῦ ἡ Ἰουδαία τοὺς 
ἦταν ἀπαγορευµένη. Τὸ τυφλὸ πάθος τῆς 
κοσµικῆς ἐξουσίας καταδίωξε ἀπὸ τὴν 
πρώτη στιγµὴ καὶ ἔβαλε σὲ δοκιµασία 
τὸ θεῖο Βρέφος, τὴν Παναγία µητέρα Του 
καὶ τὸν δίκαιο Ἰωσήφ.

Ἀλλὰ ἡ προσφυγιὰ καὶ οἱ ἐξορίες 
τῶν δικαίων, τῶν ἀθώων, δὲν σταµάτη-
σαν. Ἐξακολουθοῦν µέχρι σήµερα. Οἱ 
τύραννοι δὲν ἔπαυσαν νὰ καταδιώκουν, 
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ὅλους ὅσους θεωροῦν πρόσκοµµα στὰ 
παράνοµα σχέδιά τους. Καὶ δὲν διώκονται 
µόνον οἱ µεγάλοι. Καραβάνια τὰ ἀθῶα 
γυναικόπαιδα παίρνουν τόσο συχνὰ τόν, 
χωρὶς ἐπιστροφή, δρόµο τῆς προσφυγιᾶς. 
Μακριὰ ἀπὸ τοὺς τόπους ποὺ ἔζησαν, 
ποὺ ἀγάπησαν, ποὺ ζυµώθηκαν µαζί 
τους, ποὺ τὸ κάθε τι τοὺς µιλοῦσε. Ἕνα 
ξερίζωµα πιὸ ὀδυνηρὸ καὶ ἀπὸ τὸ ξερί-
ζωµα τῆς καρδιᾶς.

Πόσες τέτοιες δραµατικὲς καὶ τρα-
γικὲς συγχρόνως ἐξορίες ἔζησε ἡ ἐπο-
χή µας! Ἐξορίες ποὺ ἀποτελοῦν τὸ πιὸ 
ἀνεξίτηλο στίγµα γιὰ τὸν πολιτισµὸ τοῦ 
εἰκοστοῦ αἰῶνα. Λησµονήσαµε τὰ πρό-
σφατα ἀνθρώπινα φορτία, στοιβαγµένα 
χειρότερα ἀπὸ ζῷα, στὰ σαπιοκάραβα τῆς 
ντροπῆς καὶ τοῦ θανάτου, ποὺ ἔφευγαν 
κυνηγηµένα, µὲ τὴ φρίκη στὰ πρόσωπα, 

γιὰ νὰ γλυτώσουν ἀπὸ τὴ µανία τοῦ σύγ-
χρονου βαρβαρισµοῦ. Πόσοι ἄλλοι πολιτι-
κοὶ πρόσφυγες ἀναγκάζονται καθηµερινά, 
σὲ ὅλα  τὰ µήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς, νὰ 
ἐγκαταλείπουν τοὺς προσφιλεῖς τους! Καὶ 
ὅλα αὐτὰ σὲ µιὰ ἐποχὴ ποὺ τόσος λόγος 
γίνεται γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώµατα!

*     *     *
Ἀλλὰ ὁ κόσµος µας, ἡ σύγχρονη οἰκο-

γένεια, γνώρισε κι ἄλλου εἴδους ἐξορίες. 
Ἐξόριστη συχνὰ ἡ γυναίκα ἀπὸ τὸ σπίτι 

της. Τὸ εὔκολο διαζύγιο τὴν ἀναγκάζει 
συχνὰ νὰ τὸ ἐγκαταλείπει, νὰ φεύγει κυ-
νηγηµένη µακριὰ ἀπὸ ὅλους ἐκείνους καὶ 
ὅλα ἐκεῖνα ποὺ πόθησε, ποὺ ἀγάπησε, 
ποὺ σύνδεσε τὴ ζωή της. Χιλιάδες γνω-
ρίζουν κάθε χρόνο, στὴ µικρὴ χώρα µας, 
τὴν τραγῳδία τῆς ἐξορίας αὐτῆς.

Κι ὕστερα οἱ νέοι µας, ποὺ ἡ ἀδια-
φορία καὶ ἡ ἀστοργία τῆς ἐποχῆς µας 
τοὺς ἀναγκάζει νὰ παίρνουν τὸν δρόµο 
τῆς ξενιτιᾶς γιὰ ἕνα χαρτί, στὴν πιὸ κρί-
σιµη περίοδο τῆς ζωῆς τους. Καὶ πό-
σους ἄλλους τοὺς σπρώχνει σὲ µιὰ ἄλλου 
εἴδους ἐξορία, σὲ ἐξορία ἀπὸ τὸν ἑαυτό 
τους, σὲ ἀλλοτρίωση ἀπὸ τὴν προσω-
πικότητά τους, µὲ τὰ σύγχρονα ναρκω-
τικὰ τοῦ πνεύµατος ποὺ τοὺς προσφέρει 
ἄφθονα! Ναρκωτικά, ἀλκοολισµός, παν-
σεξουαλισµός, σύγχρονες αἱρέσεις, ἐξο-

ρίζουν καθηµερινὰ ἀναρίθµητες ὑπάρξεις 
ἀπὸ τὰ σπίτια τους, ἀπὸ τὸ περιβάλλον 
τους, ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους.

Ἡ προσευχή µας, ἰδιαίτερα τὶς ἡµέ-
ρες αὐτές, ἂς ἀνέβει θερµὴ πρὸς Ἐκεῖνον 
πού, ἀπὸ τὰ πρῶτα βήµατά Του, γνώρισε 
τὴ δοκιµασία τοῦ διωγµοῦ, νὰ ἐξορίσει 
κάθε εἴδους ἐξορία ἀπὸ τὸν πλανήτη µας 
καὶ νὰ δώσει νὰ κυριαρχήσει παντοῦ ἡ 
δική Του εἰρήνη καὶ εὐδοκία.

Γ.Β.Μ.

Ναρκωτικά, ἀλκοολισµός, πανσεξουαλισµός, σύγχρονες αἱρέ-
σεις, ἐξορίζουν καθηµερινὰ ἀναρίθµητες ὑπάρξεις ἀπὸ τὰ 

σπίτια τους, ἀπὸ τὸ περιβάλλον τους, ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους. 
Ἡ προσευχή µας, ἰδιαίτερα τὶς ἡµέρες αὐτές, ἂς ἀνέβει θερµὴ 
πρὸς Ἐκεῖνον πού, ἀπὸ τὰ πρῶτα βήµατά Του, γνώρισε τὴ δο-
κιµασία τοῦ διωγµοῦ, νὰ ἐξορίσει κάθε εἴδους ἐξορία ἀπὸ τὸν 
πλανήτη µας καὶ νὰ δώσει νὰ κυριαρχήσει παντοῦ ἡ δική Του 

εἰρήνη καὶ εὐδοκία.
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Η ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ 
ΦΥΛΕΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΟΥ 

ΝΑΖΙΣΜΟΥ*1

1* Σημ. ἐκ τῆς διευθύνσεως τῶν Ἀκτίνων: Τὸ σημαντικὸ αὐτὸ κείμενο, τὸ ὁποῖο μετέφρασε καὶ μᾶς 
ἀπέστειλε πρὸς δημοσίευση ὁ διακεκριμένος λόγιος, ἐρευνητὴς καὶ πνευματικὸς ἄνθρωπος Λῖνος Γ. 
Μπενάκης, δὲν μπορεῖ νὰ μὴ φέρει στὴ μνήμη μας τὰ πρῶτα χρόνια τῶν Ἀκτίνων καὶ τοὺς ἀγῶνες τοῦ 
περιοδικοῦ ἐνάντια στὴν πλάνη ποὺ ἐμφάνιζε τὴν ἄρνηση καὶ τὸν ὑλισμὸ ὡς κατάκτηση τῆς ἐπιστήμης 
ἐνάντια στὸν σκοταδισμὸ ποὺ ἀντιπροσώπευε ἡ θρησκεία. Πρόσωπο ἀναφορᾶς τοῦ ἐπιστημονικοφανοῦς 
αὐτοῦ ὑλισμοῦ ἀποτελοῦσε ὁ Γερμανὸς Ζωολόγος στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἰένας Ἒρνστ Χαῖκελ (1834-
1919), γιὰ τὸν ὁποῖο ἡ Διακήρυξις τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων ἔγραφε χαρακτηριστικὰ 
τὸ 1946, βεβαίως μεταξὺ πολλῶν ἄλλων: «Ὁ Χαῖκελ εἶχε θεωρηθῆ διὰ πολὺν καιρὸν ὡς ἡ κορυφὴ τοῦ 
ἀντιθρησκευτικοῦ κινήματος τὸ ὁποῖον βασίζεται ἐπάνω εἰς τὴν ἐπιστήμην, πολὺς δὲ κόσμος ἔβλε-
πεν εἰς αὐτὸν τὸ στόμα τῆς ἐπιστημονικῆς σοφίας. Εἰς τὴν Ἑλλάδα δέ, ὅπου ἡ ξενομανία δὲν ἔχει 
ὅρια, ἐξεδόθη καὶ ἕνα περιοδικόν, ὁ “Προμηθεύς”, μὲ τὸν εἰδικὸν σκοπὸν τὴν ἀποθέωσιν τοῦ Χαῖκελ 
μπροστὰ εἰς τὸν ἑλληνικὸν λαόν. Καὶ ἀλλοίμονον εἰς ἐκεῖνον ποὺ θὰ ἐτολμοῦσε νὰ ἐκφράσῃ τὴν πα-
ραμικρὰν ἀμφιβολίαν ὡς πρὸς τὸ ὅτι κάθε λέξις τοῦ Χαῖκελ ἦτο αὐτὴ ἡ ἀλήθεια» (σελ. 102). Βεβαίως, 
τὸ ἐπιστημονικὸ κῦρος τοῦ Χαῖκελ ὑπέστη συντριπτικὸ πλῆγμα, ὅταν ἀπεδείχθη ὅτι δὲν δίσταζε νὰ 
καταφύγει ἀκόμα καὶ στὴν πλαστογραφία, γιὰ νά... «ἀποδείξει» τὸν ἐπιστημονικοφανῆ ὑλισμό του.  
Μὲ τὴ «Διακήρυξη τῆς Ἰένας», περὶ ἧς ὁ λόγος στὸ ἐδῶ δημοσιευόμενο κείμενο, τὸ Πανεπιστήμιο στὸ 
ὁποῖο δίδαξε καὶ δοξάσθηκε ὁ Χαῖκελ ἔρχεται σήμερα, τὸ 2019, νὰ ἀποκηρύξει καὶ νὰ καταγγείλει 
τὶς αὐθαίρετες σχηματοποιήσεις καὶ ψευδοεπιστημονικὲς ταξινομήσεις τοῦ Χαῖκελ ὡς πηγὴ ἑνὸς ἐπι-
στημονικοφανοῦς ρατσισμοῦ, ὁ ὁποῖος υἱοθετήθηκε ἀργότερα ἀσμένως καὶ ἐφαρμόσθηκε μὲ συνέπεια 
ἀπὸ τὸ ναζιστικὸ καθεστώς, σὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ σκοτεινὲς σελίδες τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας. Ὁ 
Walter Rosenthal, πρόεδρος τοῦ Πανεπιστημίου Friedrich Schiller στὴν Ἰένα, φθάνει νὰ λέει σήμερα, 
ἀσφαλῶς ὄχι δίχως κάποια δόση ὑπερβολῆς: «Στὴν Ἰένα βρίσκει τὶς ἀπαρχές της ἡ ἐπιζήμια βιολογικὴ 
θεμελίωση τῆς φυλετικῆς θεωρίας τοῦ Ναζισμοῦ, καὶ ἐδῶ ἔχει τελειώσει πλέον». Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ 
καταλάβει κανεὶς τοὺς λόγους ποὺ ἔκαναν τὸν κ. Λῖνο Μπενάκη νὰ μᾶς ἀποστείλει τὸ συγκεκριμένο 
κείμενο ὡς «σπουδαία δικαίωση» τῶν Ἀκτίνων. 

Στὴν Ἰένα, τὴ γενέθλια πόλη 
τῆς φυλετικῆς θεωρίας τοῦ 
Ναζισμοῦ, συναντήθηκαν τὸν 
Σεπτέμβριο 2019 οἱ Γερμανοὶ 
Ζωολόγοι. Τὸ μήνυμά τους:  Δὲν 

ὑπάρχουν φυλές! 
Ἰένα, 15 Νοεμβρίου 1930. Ὁ Hans F. 

K. Günther κάνει τὴν Εἰσαγωγικὴ Ὁμιλία 
του. Γιὰ τὸν μὴ ἀκαδημαϊκῆς προέλευσης 
δημοσιολόγο (κύριο ἔργο του: «Διδασκαλία 
περὶ φυλῶν τοῦ Γερμανικοῦ λαοῦ») ἱδρύ-
θηκε ἡ ἕδρα τῆς Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολο-
γίας, παρὰ τὴν θέληση τῆς Συγκλήτου τοῦ 
Πανεπιστημίου. Στὴν κατάμεστη αἴθου-

σα τελετῶν ἐμφανίστηκε μεταξὺ ἄλλων ὁ 
Ἀδόλφος Χίτλερ, ὁ Χέρμαν Göring καὶ ὁ 
Ροῦντολφ Hess. Εἶναι ἡ πρώτη ἐπίσκεψη 
τοῦ Χίτλερ σὲ γερμανικὸ Πανεπιστήμιο. 
Καὶ ἡ τελευταία φορά. Ἕνα σαφὲς μήνυμα 
πρὸς τὴν μισητὴ ἀκαδημαϊκὴ ἐλίτ! 

Ἰένα, 10 Σεπτεμβρίου 2019. Ὁ Martin 
Fischer ὁμιλεῖ στὴν 112η Ἐτήσια Συνέλευ-
ση τῆς Γερμανικῆς Ζωολογικῆς Ἑταιρείας. 
Παρουσιάζει τὴν «Διακήρυξη τῆς Ἰένας» 
(Jenaer Erklärung). Ἐπὶ μῆνες τέσσερις 
καθηγητὲς ἐπεξεργάστηκαν ἕνα κείμενο 
τρεισήμισι σελίδων. Οἱ Ζωολόγοι Martin 
Fischer καὶ Stefan Richter, ὁ Γενετιστὴς 
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Johannes Krause καὶ ὁ Ἱστορικός της 
Ἐπιστήμης Uwe Hossfeld. Ἡ διακήρυξή 
τους ἔπρεπε νὰ εἶναι ὅσο πιὸ σύντομη 
ἦταν δυνατόν, ἀλλὰ πλήρης στὴν ἐπιχει-
ρηματολογία της. Τὸ μήνυμα: Φυλὲς δὲν 
ὑπάρχουν. Ἤ, κατὰ τὸν ἐπιτίτλο τοῦ κει-
μένου: «Ἡ σύλληψη (ἔννοια) τῆς φυλῆς 
εἶναι τὸ προϊὸν τοῦ ρατσισμοῦ καὶ ὄχι ἡ 
προϋπόθεσή του». 

Ἡ θεμελίωση τῆς θέσης αὐτῆς εἶναι 
αὐστηρὰ βιολογική: «Στὸ ἀνθρώπινο γε-
νετικὸ ὑλικὸ μεταξὺ τῶν 3,2 δισεκατομμυ-
ρίων ζευγῶν βάσης δὲν ὑπάρχει οὔτε μία 
προσδιορίσιμη διαφορὰ ἡ ὁποία θὰ χώρι-

ζε π.χ. Ἀφρικανοὺς ἀπὸ μὴ-Ἀφρικανούς. 
Δὲν ὑπάρχει –γιὰ νὰ ἀκριβολογήσουμε– ὄχι 
μόνο κανένα γονίδιο ποὺ θεμελιώνει «ρα-
τσιστικὲς» διαφορές, ἀλλὰ οὔτε κἂν ἕνα 
μοναδικὸ βασικὸ ζεῦγος». 

Ἡ «Διακήρυξη τῆς Ἰένας», σὲ ὅση 
ἔκταση ἐπιχειρηματολογεῖ ἐπιστημονικά, 
εἶναι πρωτίστως ἕνα πολιτικὸ μήνυμα, ἕνα 
σύμβολο πρὸς μιὰ κοινωνία στὴν ὁποία 
ρατσιστικὲς σκέψεις στὰ προηγούμενα 
χρόνια ἔρχονταν ὅλο καὶ περισσότερο στὸ 
ἐπίκεντρο τῆς ζωῆς της.

Ἰένα, 1865. Ὁ Ernst Haeckel δέχεται 
μιὰ τακτικὴ ἕδρα καθηγητοῦ Ζωολογίας. 
Μὲ βασικὲς σπουδὲς Ἰατρικῆς, ὁ Haeckel 
εἶναι ἕνας ἔνθερμος θαυμαστὴς τοῦ 
Charles Darwin! Ὡστόσο, τὸν «Γερμανὸ 

Δαρβῖνο» διακρίνει κάτι σημαντικὸ ἀπὸ 
τὸν «Βρετανὸ Δαρβῖνο»: «Ὁ Δαρβῖνος θέλει 
νὰ βλέπει παντοῦ διαφοροποίηση», λέγει 
ὁ Martin Fischer, «ἡ ἔννοια κλειδὶ εἶναι 
ἡ ποικιλομορφία. Ὁ Haeckel, ἀντίθετα, 
σκέπτεται κατηγορικά. Ἡ ποικιλομορφία 
εἶναι ἐνοχλητικὴ ἔννοια». Τὸ πρόβλημα 
αὐτὸ προσφέρει στὴν Βιολογία ἕως σή-
μερα ἀντιδικίες: Τί εἶναι πιὸ σημαντικό, 
οἱ διαφορὲς ἢ οἱ ὁμοιότητες στοὺς ὀργα-
νισμούς; 

Ὁ Haeckel δὲν θέλει νὰ δεῖ καθόλου 
ἐνδιάμεσες μορφὲς καὶ ὑπερβάσεις. Θέ-
λει νὰ διαμορφώσει μιὰ quasi θεϊκὴ τάξη, 

νὰ ἀνακαλύψει διάφορα εἴδη καὶ νὰ τὰ 
κατατάξει. Γιὰ πολλὰ χρόνια ἀσχολήθηκε 
ὁ Haeckel μὲ τὴν θεωρία τῆς ἐξελίξεως. 
Ἱστορία τῶν φύλων καὶ φυλογένεση ὀνο-
μάζει τὴν ἐξέλιξη τῆς ζωῆς. Καὶ ἡ ἐξέλι-
ξη αὐτὴ γνωρίζει μία μόνον κατεύθυνση: 
Πρόοδος. Κατὰ συνέπεια, παρουσιάζει ὁ 
Haeckel τὸ 1874 ἕνα γενεαλογικὸ δέντρο 
μὲ τὴ μορφὴ μιᾶς βελανιδιᾶς. Στὴν κορυφὴ 
τοῦ ἐπιβλητικοῦ στέμματος εἶναι ἐνθρονι-
σμένος ὁ ἄνθρωπος.

Ἡ ἔννοια τῆς τάξης ὁδηγεῖ τὸν Haeckel 
παραπέρα: Ὅπως κατατάσσει τὰ ἀκτι-
νωτὰ ζωύφια ἢ σκουλήκια, ἔτσι ἀρχίζει νὰ 
διαχωρίζει καὶ τοὺς ἀνθρώπους. Διακρίνει 
τοὺς ἀνθρώπους μὲ πολλὰ μαλλιὰ ἀπὸ 
τοὺς φαλακρούς, τοὺς ἐλαττωματικοὺς 

Ἡ ἀρχὴ τῆς ταξινόμησης κάνει τὸν Haeckel καὶ εἰσηγητὴ 
τῆς εὐγονικῆς καὶ τῆς φυλετικῆς κάθαρσης στὴν Γερμανία. 
«Ὁ Ἐθνικοσοσιαλισμὸς δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἐφαρ-

μοσμένη Βιολογία», ἔχει πεῖ τὸ 1934 ὁ Ροῦντολφ Hess. Ὁ 
Haeckel εἶναι ὁ πρῶτος ἐπιστήμονας ὁ ὁποῖος ἐντάσσει σὲ 
ἕνα γενεαλογικὸ δέντρο ἀνθρώπινες φυλές. Οἱ «νέγροι» καὶ 

οἱ «κάφροι» εἶναι πολὺ χαμηλά. Οἱ Μεσογειακοὶ λαοὶ μὲ 
τοὺς Ἰνδο-Γερμανοὺς καὶ τοὺς Καυκασίους στὴν κορυφή.
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στὰ δόντια ἀπὸ τοὺς ὑγιεῖς σ’ αὐτά. 
Ὁ Ζωολόγος Haeckel ταὐτίζει δώδε-

κα ἐν ζωῇ ἀνθρώπινα εἴδη. Καὶ ὅπως ὁ 
ἄνθρωπος μετὰ ἀπὸ πολλὰ ἐξελικτικὰ 
στάδια –μέσῳ ἐπίμοχθης ἀνόδου– μπόρεσε 
νὰ ἐπιτύχει μιὰ ὕψιστη βαθμίδα, προσδι-
ορίζει ὁ Haeckel βαθμίδες στὰ ἀνθρώπινα 
εἴδη. Ἐντελῶς κατώτερη εἶναι οἱ Παπούα 
τῆς Νέας Γουινέας καὶ οἱ «Hottentotten» 
τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς. Ὁ Martin Fischer 
λέγει ὅτι «Hottentotten» δὲν ὑπῆρξαν πο-
τέ. «Αὐτὸ ἦταν ἐξαρχῆς μία ὑποτιμητικὴ 
ἔννοια γιὰ ἐννοιολογικὰ πολὺ διαφορετι-
κοὺς ἀνθρώπους τῆς Νοτίου Ἀφρικῆς». 

Ἡ ἀρχὴ τῆς ταξινόμησης κάνει τὸν 
Haeckel καὶ εἰσηγητὴ τῆς εὐγονικῆς καὶ 
τῆς φυλετικῆς κάθαρσης στὴν Γερμανία. 
«Ὁ Ἐθνικοσοσιαλισμὸς δὲν εἶναι τίποτε 
ἄλλο ἀπὸ ἐφαρμοσμένη Βιολογία», ἔχει πεῖ 
τὸ 1934 ὁ Ροῦντολφ Hess. Ὁ Haeckel εἶναι 
ὁ πρῶτος ἐπιστήμονας ὁ ὁποῖος ἐντάσσει 
σὲ ἕνα γενεαλογικὸ δέντρο ἀνθρώπινες 
φυλές. Οἱ «νέγροι» καὶ οἱ «κάφροι» εἶναι 
πολὺ χαμηλά. Οἱ Μεσογειακοὶ λαοὶ μὲ 
τοὺς Ἰνδο-Γερμανοὺς καὶ τοὺς Καυκασίους 
στὴν κορυφή.

«Ὁ Ernst Haeckel δὲν πρόσεξε καθό-
λου ὅτι ὑπερέβαινε κατὰ πολὺ τὰ ὅρια 
τῆς ἐπιστήμης, ὅτι δὲν κατέτασσε σαλι-
γκάρια ἢ μέδουσες, ἀλλὰ ἀνθρώπους», 
λέγει ὁ Ζωολόγος Martin Fischer. «Μὲ τὸν 
τρόπο του ὑπερβαίνει ἕνα ὅριο, ποὺ δὲν 
εἶναι καθόλου βιολογικό. Κινεῖται μεταξὺ 
Ἐπιστήμης καὶ Ἰδεολογίας». 

Ἡ Ἰδεολογία αὐτὴ καλλιεργήθηκε 
πολὺ ἀποτελεσματικά, κυρίως στὴν Ἰένα. 
Ἐδῶ δημιουργήθηκε ἕνα Ἐθνικοσοσιαλι-
στικὸ πρότυπο πανεπιστήμιο, μὲ τέσσε-
ρις μάλιστα καθηγεσίες γιὰ ἀνθρώπινη 
φυλετικὴ διδασκαλία. Ὁ Hans Günther, 
ὁ ἐπονομαζόμενος «φυλετικὸς Günther», 
θεωρεῖται ὡς πρωτοπόρος της ἐθνικοσο-
σιαλιστικῆς Ἰδεολογίας. 

Ο Karl Astel, ἀθλητικὸς ἰατρὸς μὲ 
«ζωολογικὰ ἐνδιαφέροντα καὶ ἐμπειρίες», 

ἔγινε ἀρχικὰ πρόεδρος τῆς τοπικῆς ἀρχῆς 
τῆς Θουριγγίας γιὰ φυλετικὰ θέματα στὴν 
Βαϊμάρη, καὶ ἔπειτα, τὸ 1934, καθηγητὴς 
γιὰ ἀνθρώπινη ἀγωγὴ καὶ γενετικὴ ἔρευνα 
στὴν Ἰένα. Ὁ τίτλος τοῦ ἐναρκτήριου μα-
θήματός του ἦταν «Φυλετικὴ ἐξασθένηση 
καὶ ἡ ἀντιμετώπισή της μέσῳ τοῦ πνεύ-
ματος καὶ τῆς πράξης ὡς μέγιστο/κρίσιμο 
πρόβλημα τῶν λευκῶν λαῶν». Ὕστερα 
ἀπὸ διαμαρτυρίες καθηγητῶν συναδέλφων 
του, ποὺ ἐνοχλήθηκαν ἀπὸ τὴν «φυλετικὴ 
ἀγωγὴ» τοῦ Astel, ἡ ἕδρα μετονομάστηκε 
σὲ καθηγεσία γιὰ «Ἀνθρώπινη Γενετικὴ 
Ἔρευνα καὶ Φυλετικὴ Πολιτική».

Τὸ 1938 τὸ ὑψηλόβαθμο στέλεχος τῶν 
SS Gerhard Heberer ἔγινε στὴν Ἰένα κα-
θηγητὴς «Γενικῆς Βιολογίας καὶ Ἀνθρω-
πογένεσης». Ὁ Heinrich Himmler τὸν εἶχε 
ὑποστηρίξει θερμὰ προσωπικά. Ἤδη ἀπὸ 
τὸ 1919 δίδασκε στὴν Ἰένα ὁ Victor Julius 
Franz, ἀρχικὰ ὡς κάτοχος τῆς ἕδρας Ritter 
γιὰ φυλογένεση, ἀπὸ τὸ 1936 ὡς καθη-
γητὴς Ζωολογίας, καὶ θεωρεῖ τὸν ἑαυτό 

Ernst Haeckel (1834-1919)
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του ὡς νόμιμο συνεχιστὴ τοῦ ἔργου τοῦ 
Haeckel.

Τέσσερις καθηγεσίες γιὰ 2000-2500 
σπουδαστές! Ὁ ἱστορικὸς τῆς Ἐπιστή-
μης Uwe Hossfeld μιλάει γιὰ μιὰ «φυλε-
τικὴ τετράδα». Ὡς ἐπιστημονικὸς βοηθὸς 
ἦταν μέλος μιᾶς Συγκλητικῆς Ἐπιτροπῆς 
ἡ ὁποία ἐργάστηκε γιὰ μιὰ ἱστορία τοῦ 
Πανεπιστημίου τῆς Ἰένας. «Βιολογικὴ 
Ἀνθρωπολογία μεταξὺ Πολιτικῆς, Ἰδεο-
λογίας καὶ Ἐπιστήμης, 1861-1945, μὲ ἰδι-
αίτερο ἐνδιαφέρον γιὰ τὶς ἐξελίξεις στὸ 
Πανεπιστήμιο τῆς Ἰένας» εἶναι ὁ τίτλος 
τῆς διατριβῆς ἐπὶ ὑφηγεσίᾳ. «Στὴν Ἰένα 
ὑπῆρξε συνεχὴς ἐνασχόληση μὲ τὸ πρό-
βλημα τῶν φυλῶν γιὰ περισσότερα ἀπὸ 

80 χρόνια. Καὶ αὐτὸ μόνον ἐκεῖ!».
Ἡ ἱστορικὰ βεβαιωμένη αὐτὴ παρά-

δοση κάνει τὴν σύγχρονη «Διακήρυξη τῆς 
Ἰένας» ἰδιαίτερα σημαντική. Δὲν εἶναι μό-
νον ἕνα ἐπιστημονικὸ καὶ ἱστορικὸ κεί-
μενο αὐτογνωσίας, ἀλλὰ δίνει καὶ ἕνα 
ἄκρως ἐπίκαιρο πολιτικὸ μήνυμα. «Ὁ 
Ernst Haeckel (...) συνέπραξε σὲ ἕναν 
μοιραῖο, δῆθεν ἐπιστημονικὰ θεμελιω-
μένο, Ρατσισμό», ἐπισημαίνει ἡ ἱστορικὴ 
πλευρὰ τῆς «Διακήρυξης τῆς Ἰένας». «Ἡ 
διαίρεση τῶν ἀνθρώπων σὲ φυλὲς εἶναι 
καταρχὴν μιὰ κοινωνικὴ καὶ πολιτικὴ 
θεωρία, τὴν ὁποία ἀκολουθεῖ καὶ ὑπο-
στηρίζει μιὰ ἀνθρωπολογικὴ κατασκευὴ 
στὴν βάση μιᾶς αὐθαίρετης ἐπιλογῆς ἰδι-

οτήτων, ὅπως τὸ χρῶμα τῆς ἐπιδερμίδας 
καὶ τῶν μαλλιῶν». 

Παρὰ τὴν τόσο ξεκάθαρη θέση τῆς 
«Διακήρυξης», δὲν ὑπάρχουν ἀνοιχτὰ 
ἐρωτήματα; «Ἡ φυλὴ τῶν νέγρων εἶναι 
ἕνα ἀνθρώπινο εἶδος, τὸ ὁποῖο τόσο δια-
φέρει ἀπὸ τὸ δικό μας, ὅσο ἡ ράτσα τῶν 
σπάνιελ ἀπὸ τῶν ποιμενικῶν σκύλων», 
εἶχε γράψει ἤδη τὸ 1760 ὁ Βολταῖρος σὲ 
ἕνα δοκίμιο «Περὶ παγκόσμιας ἱστορίας». 
Ἤδη τὸ 2002 ὁ μεγάλος Βιολόγος Ernst 
Mayr ἦταν πεπεισμένος, παραπέμπο-
ντας στὶς ταξινομικὲς διαφορές, ὅτι οἱ 
ἀνθρώπινες ράτσες εἶναι ἕνα βιολογικὸ 
δεδομένο. 

Τὸ ὅτι ὑπάρχουν διαφορὲς μεταξὺ 

τῶν ἀνθρώπων δὲν τὸ ἀμφισβητοῦν 
οὔτε οἱ συντάκτες τῆς «Διακήρυξης τῆς 
Ἰένας». Ἀλλὰ πόσο μεγάλες πρέπει νὰ 
εἶναι, ὥστε νὰ προσδιορίζουν τὶς φυλές; 
Ἀδιάφορο ἀπὸ τὸ ποιὸ ἰδιαίτερο στοιχεῖο 
ἐρευνοῦν οἱ Βιολόγοι, βλέπουν μιὰ ἀδια-
φιλονίκητη συνέχεια στὴν γενικὴ χάραξη 
τῆς πολιτικῆς τους. Νὰ τονιστεῖ πρέπει 
ὅτι, ὅσο περισσότερη διαφορετικότητα 
θὰ θέλαμε νὰ ὑπάρχει, γιὰ νὰ διακρί-
νουμε φυλές, «τὸ συμπέρασμα θὰ ἦταν 
καθαρὰ αὐθαίρετο», γράφουν οἱ συντά-
κτες τῆς «Διακήρυξης». Ἡ θέση γιὰ τὴν 
φυλετικὴ προτεραιότητα τοῦ ἀνθρώπινου 
γένους δὲν εἶναι «παρὰ μιὰ κατασκευὴ 
τοῦ ἀνθρώπινου πνεύματος». 

 «Ὁ Ernst Haeckel (...) συνέπραξε σὲ ἕναν μοιραῖο, δῆθεν 
ἐπιστημονικὰ θεμελιωμένο, Ρατσισμό», ἐπισημαίνει ἡ ἱστο-
ρικὴ πλευρὰ τῆς «Διακήρυξης τῆς Ἰένας». «Ἡ διαίρεση τῶν 
ἀνθρώπων σὲ φυλὲς εἶναι καταρχὴν μιὰ κοινωνικὴ καὶ πο-
λιτικὴ θεωρία, τὴν ὁποία ἀκολουθεῖ καὶ ὑποστηρίζει μιὰ 
ἀνθρωπολογικὴ κατασκευὴ στὴν βάση μιᾶς αὐθαίρετης 

ἐπιλογῆς ἰδιοτήτων, ὅπως τὸ χρῶμα τῆς ἐπιδερμίδας καὶ 
τῶν μαλλιῶν». 
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Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ νέα πορεία ἰδεῶν δὲν 
ἀρκεῖ γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἀντίκρουση τῆς 
φυλετικῆς θεωρίας. «Πρωτίστως μὲ τὴν 

ἐπιστημονικὴ διερεύνηση τοῦ γενετικοῦ 
πλούτου τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύφθη-
κε ὁριστικὰ ὡς τυπολογικὴ κατασκευή», 
γράφουν οἱ συντάκτες τῆς «Διακήρυξης». 
Γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος τῶν 
ἐννοιῶν εἶδος καὶ φυλὴ συνεισφέρουν οἱ 
ἐργασίες κυρίως τῶν Γενετιστῶν, ὅπως ὁ 
Johannes Krause. Οἱ ἔρευνές τους δεί-
χνουν ὅτι ἕνας κάτοικος τῆς Θουριγγίας 
μπορεῖ νὰ διαφέρει περισσότερο ἀπὸ 
ἕναν ἄλλον κάτοικο τῆς ἴδιας περιοχῆς 
παρὰ ἀπὸ ἕναν βορειοαφρικανὸ μετα-
νάστη. Καὶ οἱ ἐργασίες τοῦ Johannes 
Krause στὸ Ἰνστιτοῦτο Max-Planck γιὰ 
τὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητας στὴν Ἰένα 
περιέχουν ἀκόμη ἕνα σημαντικὸ μήνυμα: 
Στὴν ἱστορία μας ἡ μετανάστευση εἶναι 
ὁ κανόνας, καὶ ὄχι ἡ ἐξαίρεση. 

Ὁ Walter Rosenthal, πρόεδρος τοῦ 
Πανεπιστημίου Friedrich Schiller στὴν 
Ἰένα, συνδέει μὲ τὴν «Διακήρυξη τῆς Ἰέ-
νας» μεγάλες ἐλπίδες: «Στὴν Ἰένα βρίσκει 
τὶς ἀπαρχές της ἡ ἐπιζήμια βιολογικὴ 
θεμελίωση τῆς φυλετικῆς θεωρίας τοῦ 
Ναζισμοῦ, καὶ ἐδῶ ἔχει τελειώσει πλέον». 

Ἀλλὰ ὁ Rosenthal παραμένει ρεαλι-
στής: «Ἔχουμε ἐπίγνωση τοῦ ὅτι ἡ ἁπλὴ 
διαγραφὴ τοῦ ὅρου φυλὴ ἀπὸ τὸ λεξι-
λόγιό μας δὲν μπορεῖ νὰ ἐμποδίσει τὸν 
Ρατσισμό». 

Ὁ ἱστορικὸς τῆς ἐπιστήμης Uwe 
Hossfeld ἐπιμένει ὅτι ἡ ἔννοια τῆς ρά-
τσας πρέπει νὰ ἐξαφανιστεῖ ἀπὸ τὸ κοινὸ 

λεξιλόγιό μας. Ἡ Φιλανδία, ἡ Σουηδία καὶ 
ἡ Αὐστρία διέγραψαν ἀπὸ τὰ Συντάγματά 
τους τὸν ὅρο φυλή, ἡ Γαλλικὴ Ἐθνοσυνέ-

λευση ἀποφάσισε τὸ ἴδιο στὶς 12.7.2018. 
Στὸ ἄρθρο 3 τοῦ Γερμανικοῦ Συντάγματος 
ὅμως, μεταξὺ γενετικῆς προέλευσης καὶ 
γλώσσας, παραμονεύει ὁ ὅρος φυλή. 

ANDREAS SENTKER 
Die Zeit, Hamburg 12.9.2019 

Μετάφραση ΛΙΝΟΥ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗ

ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

Στὸν Ἑλληνικό χῶρο ἔχουμε πολὺ 
πρώιμα (1910) μόνον τὴν μετάφραση τοῦ 
ἔργου τοῦ  Ernest Haeckel (1834-1919) 
Ἡ καταγωγή τοῦ ἀνθρώπου (2η ἔκδοση: 
Ἐγκυκλοπαιδική Βιβλιοθήκη Φέξη 1923, 
87 σελ.,  μετάφραση Ἀνδρέου Π. Φαρμα-
κοπούλου). Το 1900 εἶχε κυκλοφορήσει σε 
μετάφραση Κ. Μετρινοῦ ἡ μονογραφία Ὁ 
Μονισμός: Ὁμολογία πίστεως ἑνὸς φυσι-
οδίφου / Ernest Haeckel (2η ἔκδοση Φέξης 
1925) καὶ τὸ 1910 σὲ μετάφραση Στάθη 
Φερεντίνου τὸ ἔργο τοῦ Κ. Λάμπερτ, Ἡ 
θεωρία τῆς ἐξελίξεως (Ἐκδ. Γκοβόστη, 160 
σελ.). [Ἡ πληρέστερη βιβλιογραφία τοῦ 
πολυγραφότατου Γερμανοῦ ζωολόγου (108 
τίτλοι) ἐκδόθηκε το 1904 στην Ἰένα κατά 
τον ἑορτασμό τῶν 60ῶν γενεθλίων του].  
Ὁ ἐπιστημονικὸς ἔλεγχος τοῦ ζωολόγου 
Ἐρνέστου Χαῖκελ, διδασκάλου τοῦ Κα-
ρόλου Μὰρξ καὶ τῶν ἐν Ἑλλάδι μαθητῶν 
αὐτοῦ, ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Μακράκη 

Ὁ Walter Rosenthal, πρόεδρος τοῦ Πανεπιστημίου Friedrich 
Schiller στὴν Ἰένα, συνδέει μὲ τὴν «Διακήρυξη τῆς Ἰένας» 

μεγάλες ἐλπίδες: «Στὴν Ἰένα βρίσκει τὶς ἀπαρχές της ἡ ἐπι-
ζήμια βιολογικὴ θεμελίωση τῆς φυλετικῆς θεωρίας τοῦ Να-

ζισμοῦ, καὶ ἐδῶ ἔχει τελειώσει πλέον».
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(1831-1905) ἐκδόθηκε πολὺ ἀργότερα, τὸ 
1963, ἄγνωστο γιατί! 

Ἡ βιβλιογραφία γιὰ τὸν Charles Dar-
win (1809-1882) καὶ τὸν Δαρβινισμό, καθὼς 
καὶ τὸν Ἀντι-Δαρβινισμό, εἶναι κυριώτατα 
μετα-πολεμική, μὲ ἐξαίρεση τὸ παράδοξο 
τῆς μετάφρασης τοῦ Ἐγκολπίου τοῦ γυνα-
κείου φύλου ἀπὸ τὸ 1874. Μόνον τὸ 1916 
ἐκδόθηκε τὸ ἔργο τῶν Γαιτάνου-Γιαννιοῦ, 
Λαμάρκ–Δαρβῖνος–Μάρξ. Ἡ καταγωγὴ τοῦ 
ἀνθρώπου καὶ ἡ ἐξέλιξή του στὴν κοινωνία  
(«Σοσιαλιστικά Φύλλα»  2). 

Τέλος, νὰ σημειωθεῖ σήμερα τὸ ἐπί-
καιρο διαφωτιστικὸ ἄρθρο τοῦ Παύλου 
Ἀ. Παλούκα «Ἡ Ἐκκλησία ἔναντι τῶν 
φυλετικῶν καὶ κοινωνικῶν διακρίσεων» 
στὴν Ἑλληνοχριστιανική Ἀγωγή, τ. 633 
(Ἀπρίλιος-Ἰούνιος 2019), 46-48. 

Ἐνδεικτικό, ἐξάλλου, τοῦ σύγχρονου 
ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸ θέμα εἶναι τὸ Β΄ 
Πανελλήνιο Συνέδριο τῆς Ἕνωσης Βι-
οεπιστημόνων (29 Νοεμβρίου 2019), μὲ 
προσκεκλημένη κύρια ὁμιλήτρια τὴ δια-
κεκριμένη Ἑλληνίδα Καθηγήτρια τῆς Πα-
λαιοανθρωπολογίας τοῦ Πανεπιστημίου 
τοῦ Tübingen Κατερίνα Χαρβάτη-Παπα-
θεοδώρου, «ἡ ὁποία μὲ τὸ ἔργο της ἔρι-
ξε φῶς στὴν καταγωγὴ τοῦ ἀνθρώπου, 
ἀνατρέποντας πρότερες ἀντιλήψεις» (Τὸ 
Βῆμα, 24.11.2019).

Βιβλιογραφία  Δαρβίνου

1956 M. Penant, Δαρβῖνος καὶ Δαρβινισμός
1965 N.A. Nekrasov,  Κ. Δαρβῖνος, τὸ ἔργο του και 

ἡ θεωρία τῆς ἐξέλιξης  
1983 Ἀδελφότης Θεολόγων «Ἡ Ζωή», Ὁ Δαρβῖνος 

καὶ ἡ ἀλήθεια
1985 Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» (Ν. Βασιλει-

άδης), Ὁ Δαρβῖνος καὶ ἡ θεωρία τῆς ἐξελίξεως 
1988 M. Lewis, Ἡ προσωπικότητα στὴν Ἱστορία: 

Ἰησοῦς, Αὐγουστῖνος, Θωμᾶς Ἀκινάτης, ... 
Ρουσσό, Δαρβῖνος, Μάρξ... (Ὕψιλον βιβλία) 

1990 J. Gribbin, Ἀναζητώντας τὴν διπλῆ ἕλικα.Ὁ 
Δαρβῖνος. Τὸ DΝΑ καὶ τὸ πιὸ πέρα (Ὠρόρα)

1992 St. Parker, Ὁ Κάρολος Δαρβῖνος καὶ ἡ ἐξέλιξη 
(Ἄμμος)

1997 Κ. Δαρβῖνος, Ἡ καταγωγή τῶν εἰδῶν (Πανεπι-
στήμιο Πατρῶν)

1998 Κ. Δαρβῖνος, Ταξιδεύοντας μὲ τὸ Μπὶγλ στὴ 
Γῆ τοῦ Πυρὸς καὶ στὰ νησιὰ Γκαλαπάγκος 
(Στοχαστής)       

2001 E. Mayr, Ὁ Δαρβῖνος καὶ ἡ γένεση τῆς σύγ-
χρονης ἐξελικτικῆς σκέψης (Σύναλμα) 

2004 A. Fullick, Κάρολος Δαρβῖνος (Σαββάλας)
2007 M. Ridley, Δαρβῖνος (Πατάκης)
2007 Κάρολος Δαρβῖνος, Αὐτοβιογραφία (Γκοβό-

στης)          
2007 E. Ι. Browne, Δαρβῖνος. Ἡ προέλευση τῶν 

εἰδῶν. Ἡ βιογραφία τῆς θεωρίας τῆς ἐξέλιξης 
(Ἑλληνικὰ Γράμματα)

2008 Ὁ Δαρβῖνος καὶ ἡ ἐξέλιξη. Εἰκονογραφημένος 
Ὁδηγός (Θεσσαλονίκη, Ἐπιλογή)

2008 Χρῆστος Γιαμβριᾶς, Ἡ Ἐξέλιξη, ὁ Δαρβῖνος, ὁ 
Ἄνθρωπος (Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων)

2008 Alan Gibbons, Κάρολος Δαρβῖνος (Βιβλιοφό-
ρος)  

2008 G. Huther, Ἡ ἐξέλίξη τῆς ἀγάπης. Αὐτὸ ποὺ 
ὑποψιαζόταν ἤδη ὁ Δαρβῖνος καὶ δὲν θέλουν 
νὰ δεχθοῦν οἱ Δαρβινιστές (Πολύτροπον) 

2009 Ἐξηγώντας στὰ παιδιὰ τὴν θεωρία τῆς ἐξέλι-
ξης. Ὁ Δαρβῖνος μὲ ἁπλᾶ λόγια  (Μεταίχμιο)

2009 Ὁ Δαρβῖνος και ἡ περιπέτεια τοῦ Μπίγκλ 
(Πατάκης) 

2009 Κ. Δαρβῖνος, Περί φυσικῆς ἐπιλογῆς (Τὸ Πο-
ντίκι) 

2012 Ἡ καταγωγὴ καὶ ἡ ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ 
Δαρβῖνος καὶ ἡ Μαρξιστικὴ θεωρία τῆς ἀνθρω-
ποκοινωνιογένεσης (Ὅμιλος Ἐκπαιδευτικοῦ 
Προβληματισμοῦ)

2014 Ἀθανάσιος Φωκᾶς, «Ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη στὸν 
Δαρβῖνο», Πρακτικὰ Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν 89 
(2014), σελ. 63-67.

2017 Κ. Δαρβῖνος, Ἡ ἔκφραση τῶν συγκινήσεων 
στὸν ἄνθρωπο καὶ τὰ ζῷα (Πανεπ. Ἐκδόσεις 
Κρήτης)

2018 Ἡ φυσική ἐπιλογή (Πατάκης)
2019 Fr. Euve, Ὁ Δαρβῖνος καὶ ὁ Χριστιανισμός. 

Ἀληθινὲς καὶ ψεύτικες μάχες (Ἁρμός)
ΛΙΝΟΣ Γ. ΜΠΕΝΑΚΗΣ



ΕΤΟΣ 82ο  | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019  |  778

208 209

Στὸ κείμενό μας ποὺ δημοσι-
εύθηκε στὸ ἀμέσως προηγού-
μενο τεῦχος τῶν Ἀκτίνων, μὲ 
τίτλο «Τὰ θεμέλια τῆς Πατε-
ρικῆς Οἰκολογίας»1, παρου-

σιάσαμε διὰ μακρῶν τὴ θέση ποὺ κατὰ 
τὴν ἐκτίμησή μας ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο 
τῶν οἰκολογικῶν συλλήψεων τῆς ἑλλη-
νοχριστιανικῆς Πατερικῆς φιλοσοφίας: τὴ 
θέση ὅτι τίποτα στὴ φύση δὲν ἔχει γίνει 
στὴν τύχη. Οἱ οἰκολογικὲς προεκτάσεις 
τῆς θέσεως αὐτῆς, ὅπως ἐξηγήσαμε, εἶναι 
ἐντελῶς φανερές: Ὁ καλύτερος τρόπος 
νὰ πεισθοῦν οἱ ἄνθρωποι νὰ μὴν κατα-
στρέφουν ἀλόγιστα τὸ περιβάλλον, καὶ 
μάλιστα εἰ δυνατὸν καὶ νὰ ἀγωνίζονται 
ἐνεργὰ γιὰ τὴ διάσωση καὶ προστασία 
του, θὰ ἦταν νὰ πεισθοῦν οἱ πάντες ὅτι 
τὰ πάντα στὴ φύση ἔχουν τὸν λόγο τῆς 
ὑπάρξεώς τους, ὅτι δηλαδὴ τίποτα στὴ 
φύση δὲν εἶναι τυχαῖο καὶ συμπτωματι-
κό. Τὸ πρόβλημα, βεβαίως, εἶναι ὅτι μιὰ 
τέτοια, τόσο ριζοσπαστικὴ θέση, μοιάζει 
πολὺ δύσκολο νὰ γίνει καθολικὰ ἀπο-
δεκτή.

Καὶ ὅμως, αὐτὴ ἡ τόσο ριζοσπαστικὴ 
οἰκολογικὴ θέση γίνεται οὐσιαστικὰ ἀξι-
ωματικὰ ἀποδεκτὴ ἀπὸ κάθε συνεπῆ 
πρὸς ἑαυτὸν χριστιανὸ διανοητή, ἀλλὰ 
καὶ ἀπὸ κάθε συνεπῆ πρὸς ἑαυτὸν χρι-
στιανὸ ἐν γένει! Διότι ἡ πρώτη καὶ θεμε-
λιωδέστερη παραδοχὴ γιὰ κάθε χριστιανὸ 
εἶναι ἡ παραδοχὴ ὅτι ὑπάρχει Θεὸς καὶ 
ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ δημιουργὸς τοῦ κό-
σμου καὶ τῆς φύσης ποὺ μᾶς περιβάλλει. 

1  Ἀκτῖνες 777 (Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 2019), σελ. 
179-190.

Καὶ ἂν ἡ φύση εἶναι δημιούργημα τοῦ 
Θεοῦ, τότε ἕπεται κατ’ ἀπόλυτη λογικὴ 
ἀναγκαιότητα ὅτι τίποτα στὴ φύση δὲν 
ἔχει γίνει στὴν τύχη. Διότι, πολὺ ἁπλᾶ, 
ἂν ὁ Θεὸς εἶναι ὁ δημιουργὸς τῆς φύσης, 
καὶ κάτι στὴ φύση ἔχει γίνει στὴν τύ-
χη, τότε αὐτὸ θὰ σημαίνει ὅτι ὁ ἴδιος ὁ 
Θεὸς ἔχει κάνει κάτι στὴν τύχη, πρᾶγμα 
βεβαίως ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἀπο-
δεκτό. Ἔτσι, κάθε χριστιανὸς ὁδηγεῖται 
ἤδη ἀπὸ τὶς θεμελιακὲς παραδοχὲς τῆς 
πίστεώς του στὴν υἱοθέτηση τῆς ριζο-
σπαστικῆς οἰκολογικῆς ἀρχῆς ὅτι τίποτα 
στὴ φύση δὲν ἔχει γίνει στὴν τύχη. Αὐτὴ 
ἀκριβῶς ἡ ριζοσπαστικὴ οἰκολογικὴ ἀρχὴ 
ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς πατερικῆς οἰκο-
λογίας.

Στὴ μελέτη μας στὸ τελευταῖο τεῦχος 
τῶν Ἀκτίνων μελετήσαμε ἀναλυτικὰ 
αὐτὸ τὸ θεμέλιο τῆς Πατερικῆς οἰκολο-
γίας, παρουσιάζοντας τὸν τρόπο μὲ τὸν 
ὁποῖο ἡ θέση αὐτὴ ἐκφράζεται ρητῶς 
καὶ ὑποστηρίζεται στὸ ἔργο σπουδαίων 
ἐκπροσώπων τῆς πρώιμης ἑλληνοχρι-
στιανικῆς καὶ Πατερικῆς φιλοσοφίας. 
Σημειώσαμε μάλιστα ὅτι οἱ χριστιανοὶ 
διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι δὲν περιορίσθη-
καν στὸ θεμέλιο, ἀλλὰ προχώρησαν καὶ 
οἰκοδόμησαν πάνω σὲ αὐτὸ τὸ θεμέλιο 
μιὰ ὁλόκληρη οἰκολογικὴ φιλοσοφία, τὴν 
ὁποία θὰ ἐξετάσουμε ἐνδεχομένως στὸ 
μέλλον.

Εἶναι ὥρα ὅμως νὰ ἀγγίξουμε ἐδῶ 
μιὰ ἄλλη πτυχὴ τοῦ θέματος. Ἡ θέση 
τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς καὶ Πατερικῆς 
φιλοσοφίας ὅτι τίποτα στὴ φύση δὲν 
ἔχει γίνει στὴ τύχη, θέση ποὺ ἀποτελεῖ 

ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ  
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
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τὸ θεμέλιο τῆς Πατερικῆς οἰκολογίας, 
ἔχει τὸ ἀνάλογό της σὲ ἀρκετὲς διατυ-
πώσεις στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ φιλοσοφία, 
ἀπὸ τοὺς Προσωκρατικοὺς φιλοσόφους 
ὣς τὸν Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη. 
Ἄλλωστε, ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικὸς κόσμος 
εἶδε ἐξ ἀρχῆς τὸ σύμπαν ὡς «κόσμον», 
δηλαδὴ ὡς κόσμημα, ὡς στολίδι. Καὶ 
αὐτὴ ἡ θεώρηση τοῦ κόσμου, ὅπως πα-
ρατηρεῖ ὁ Jaeger2, ἔπαιξε καθοριστικὸ 
ρόλο τόσο γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ σύ-
μπαντος ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ὅσο καὶ γιὰ 
τὴ στάση τους ἀπέναντι στὴ φύση καὶ 

γιὰ τὴ σχέση τους πρὸς αὐτήν. Ὅταν 
οἱ χριστιανοὶ φιλόσοφοι καὶ οἱ Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας ὑποστηρίζουν μὲ ἔμφα-
ση ὅτι τίποτα στὴ φύση δὲν ἔχει γίνει 
στὴν τύχη, μοιάζουν νὰ ἀντιγράφουν τὴν 
ἀντίστοιχη ἀριστοτελικὴ θέση. Ὡστόσο, 
ὑπάρχουν καίριες διαφορὲς ἀνάμεσα στὶς 
ἀρχαῖες ἑλληνικὲς καὶ τὶς ἑλληνοχριστια-
νικὲς θέσεις, οἱ ὁποῖες ἀφ’ ἑνὸς μὲν δὲν 
πρέπει νὰ περνοῦν ἀπαρατήρητες, ἀφ’ 

2  W. Jaeger, Παιδεία, μετάφρ. Γ. Βερροίου, Ἀθήνα 
1968, τόμ. Αʹ, σελ. 198.

ἑτέρου δὲ ἀναδεικνύουν ἔτι περαιτέρω 
τὴ μείζονα οἰκολογικὴ σημασία τῆς πα-
τερικῆς σκέψης.

α. Προσωκρατικοί

Ἤδη ἀπὸ τὴν αὐγὴ τοῦ φιλοσοφικοῦ 
λόγου, τὴν ὁποία ἀντιπροσωπεύουν οἱ 
Προσωκρατικοὶ φιλόσοφοι, ὑπάρχουν 
διανοητὲς ποὺ φθάνουν σὲ συλλήψεις 
ποὺ βρίσκονται κοντὰ στὴ χριστιανικὴ 
θεώρηση τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσης. 

Γιὰ νὰ ἀπομονώσουμε μία καὶ μόνο τέ-
τοια περίπτωση, καὶ μάλιστα μιὰ περί-
πτωση ἐλάχιστα γνωστή, θὰ σταθοῦμε 
στὸν Διογένη τὸν Ἀπολλωνιάτη, μαθητὴ 
τοῦ Ἀναξιμένη, ὁ ὁποῖος σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ 
σῳζόμενα ἀποσπάσματά του παρατηρεῖ 
ὅτι «δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν χωρὶς νόηση 
νὰ εἶναι τὰ πάντα συνδεδεμένα κατὰ 
τέτοιο τρόπο, ὥστε νὰ ὑπάρχουν μέτρα 
γιὰ ὅλα, καὶ γιὰ τὸν χειμῶνα καὶ γιὰ 
τὸ θέρος καὶ γιὰ τὴ νύκτα καὶ γιὰ τὴν 
ἡμέρα καὶ γιὰ τὶς βροχὲς καὶ γιὰ τοὺς 

Ἡ θέση τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς καὶ Πατερικῆς φιλοσοφί-
ας ὅτι τίποτα στὴ φύση δὲν ἔχει γίνει στὴ τύχη, θέση ποὺ 

ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς Πατερικῆς οἰκολογίας, ἔχει τὸ 
ἀνάλογό της σὲ ἀρκετὲς διατυπώσεις στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ 
φιλοσοφία, ἀπὸ τοὺς Προσωκρατικοὺς φιλοσόφους ὣς τὸν 
Πλάτωνα καὶ τὸν Ἀριστοτέλη. Ἄλλωστε, ὁ ἀρχαῖος ἑλλη-
νικὸς κόσμος εἶδε ἐξ ἀρχῆς τὸ σύμπαν ὡς «κόσμον», δη-

λαδὴ ὡς κόσμημα, ὡς στολίδι. Καὶ αὐτὴ ἡ θεώρηση τοῦ κό-
σμου, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Jaeger, ἔπαιξε καθοριστικὸ ρόλο 
τόσο γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ σύμπαντος ἀπὸ τοὺς Ἕλλη-

νες, ὅσο καὶ γιὰ τὴ στάση τους ἀπέναντι στὴ φύση καὶ γιὰ 
τὴ σχέση τους πρὸς αὐτήν



ΕΤΟΣ 82ο  | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019  |  778

210 211

ἀνέμους καὶ γιὰ τὶς καλοκαιρίες»3. Τὸ 
ἴδιο ἀκριβῶς σκεπτικὸ κάνει τοὺς χρι-

στιανοὺς διανοητὲς καὶ φιλοσόφους νὰ 
βλέπουν πίσω ἀπὸ τὴ σοφία τοῦ κόσμου 
τὴ σοφία τοῦ δημιουργοῦ.

Μιὰ ἄλλη ἐξαιρετικὰ ἐνδιαφέρουσα 
καὶ βαρύνουσας οἰκολογικῆς σημασίας 
ἀποφθεγματικὴ ρήση, τοῦ Θαλῆ τοῦ Μι-
λησίου, ἡ ὁποία μᾶς παραδίδεται ἀπὸ 
τὸν Διογένη τὸν Λαέρτιο στὸ ἔργο του 

3  Διογ. Ἀπολλων., ἀπ. Β 3.1-4, eds H. Diels καὶ 
W. Kranz: «Οὐ γὰρ ἄν, φησίν, οἷόν τε ἦν οὕτω 
δεδάσθαι ἄνευ νοήσιος, ὥστε πάντων μέτρα 
ἔχειν, χειμῶνός τε καὶ θέρους καὶ νυκτὸς καὶ 
ἡμέρας καὶ ὑετῶν καὶ ἀνέμων καὶ εὐδιῶν».

Βίοι φιλοσόφων4, εἶναι ἡ ἑξῆς:
«Ὁ κόσμος εἶναι ὑπέροχος· καὶ εἶναι 

ὑπέροχος, γιατὶ εἶναι ἔργο τοῦ θεοῦ»5.
Ἡ θέση αὐτὴ τοῦ Θαλῆ ἐμφανίζει 

σαφῆ ἀναλογία –τοὐλάχιστον κατὰ τὸν 
τρόπο ἐξαγωγῆς τοῦ συμπεράσματος– 
πρὸς τὴ θέση τῆς χριστιανικῆς φιλοσο-
φίας. Πράγματι, ὁ Θαλῆς ἐξάγει τὸ συ-
μπέρασμα ὅτι ὁ κόσμος εἶναι ὑπέροχος 
ἀπὸ τὴν παραδοχὴ ὅτι ὁ κόσμος εἶναι 
ἔργο τοῦ θεοῦ, ὅπως ἀκριβῶς καὶ οἱ 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας ἐξάγουν τὸ 
συμπέρασμα ὅτι τίποτα στὴ φύση δὲν 
ἔχει γίνει στὴν τύχη ἀπὸ τὴν παραδοχὴ 
ὅτι δημιουργὸς τῶν πάντων εἶναι ὁ Θεός.

Ἡ ἀποφθεγματικὴ αὐτὴ ρήση τοῦ 
Θαλῆ ἔχει μεγάλη οἰκολογικὴ σημασία, 
ἡ ὁποία κακῶς δὲν ἔχει προσεχθεῖ μέχρι 
σήμερα. Ἀλλὰ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
μας λένε κάτι τὸ βαθύτερο, καὶ γι’ αὐτὸν 
τὸν λόγο οὐσιαστικώτερο. Διότι οἱ Πα-
τέρες τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν περιορίζο-
νται νὰ ἐξαίρουν τὸ κάλλος τοῦ κόσμου, 
ἀλλά, ὑποστηρίζοντας ὅτι τίποτα στὴ 
φύση δὲν ἔχει γίνει στὴν τύχη, τονίζουν 
παράλληλα ὅτι κάθε ὂν στὴ φύση ἔχει 
κάποιο «οἰκεῖον τέλος», μὲ ἄλλα λόγια 
ὅτι κάθε τὶ στὴ φύση ἐξυπηρετεῖ μὲ τὴν 
ὕπαρξή του κάποιο σκοπό6, καὶ ὅτι κατὰ 
συνέπειαν τίποτα στὴ φύση δὲν εἶναι 
περιττό7. Καὶ αὐτὸ φανερὰ ἔχει πολὺ με-

4  Διογ. Λαερτ., Βίοι φιλοσόφων, ed. H. S. Long, 
Αʹ 35.8.

5  Θαλ. Μιλ., eds H. Diels καὶ W. Kranz, ἀπ. Α 
1.128. Τὸ ἀρχαῖο κείμενο εἶναι συγκεκριμένα τὸ 
ἑξῆς: «κάλλιστον κόσμος· ποίημα γὰρ θεοῦ». 
Ἡ λέξη «κάλλιστον» τὴν ἐποχὴ τοῦ Θαλῆ ἔχει 
βεβαίως μία πιὸ περιορισμένη σημασία ἀπὸ 
αὐτὴν ποὺ ἀπέκτησε ἀργότερα, καὶ ἀναφέρεται 
στὸ κάλλος τοῦ κόσμου.

6  Βλ. γιὰ παράδειγμα Μεγ. Βασ., Ὁμιλίαι εἰς 
τὴν Ἑξαήμερον, Ὁμιλία Αʹ, ed. S. Giet, 6.11-12· 
Ἰω. Χρυσ., Εἰς τὴν Γένεσιν, Ὁμιλία Ζʹ, ed. J.- P. 
Migne, PG 53, 67.1-6· Διδ. Τυφλ., Εἰς τὸν Ἰὼβ 
5.1-6.29, ed. A. Henrichs, 152.23-24.

7  Βλ. γιὰ παράδειγμα Μεγ. Βασ., Ὁμιλίαι εἰς 
τὴν Ἑξαήμερον, Ὁμιλία Θʹ, ed. S. Giet, 5.57-59· 

Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησί-
ας μας δὲν περιορίζονται 

νὰ ἐξαίρουν τὸ κάλλος τοῦ 
κόσμου, ἀλλά, ὑποστη-
ρίζοντας ὅτι τίποτα στὴ 
φύση δὲν ἔχει γίνει στὴν 

τύχη, τονίζουν παράλληλα 
ὅτι κάθε ὂν στὴ φύση ἔχει 
κάποιο «οἰκεῖον τέλος», 

μὲ ἄλλα λόγια ὅτι κάθε τὶ 
στὴ φύση ἐξυπηρετεῖ μὲ 
τὴν ὕπαρξή του κάποιο 
σκοπό, καὶ ὅτι κατὰ συ-

νέπειαν τίποτα στὴ φύση 
δὲν εἶναι περιττό. Καὶ 

αὐτὸ φανερὰ ἔχει πολὺ 
μεγαλύτερη σημασία ἀπὸ 
μιὰ ἁπλῆ ἔξαρση τοῦ κάλ-

λους τῆς φύσης.
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βεβαίως φανερὸ ὅτι καὶ ἐδῶ, ὅπως ἄλλω-
στε καὶ στὸ προηγούμενο κείμενο ἀπὸ 
τὸν Φίληβο, ὁ Πλάτων βρίσκεται στὸ ἴδιο 
στρατόπεδο μὲ τοὺς χριστιανοὺς στὴν 
ἀρχαιότατη πάλη ἐνάντια στὸν ὑλισμό.

Ἡ πιὸ γνωστὴ ὅμως «οἰκολογική» 
τοποθέτηση τοῦ Πλάτωνος προέρχεται 
ἀπὸ τὸν Τίμαιο, ὅπου ὁ Πλάτων θέτει 
τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: «Μὲ ποιὸ πρότυπο δη-
μιούργησε ὁ θεὸς τὸν κόσμο;». Κατὰ τὸν 
Πλάτωνα ὑπάρχουν οἱ ἑξῆς δύο ἐκδοχές: 
Ἐὰν μὲν συμφωνήσουμε ὅτι ὁ κόσμος 
εἶναι καλός, καὶ ὁ δημιουργὸς ἀγαθός, 
τότε πρότυπο δίχως ἄλλο θὰ ὑπῆρξε 
τό «κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχον», μὲ 
ἄλλα λόγια ὁ αἰώνιος καὶ ἀναλλοίωτος 
κόσμος τῶν πλατωνικῶν ἰδεῶν. Σὲ ἀντί-
θετη περίπτωση, ἡ ὁποία ὅμως κατὰ τὸν 
Πλάτωνα εἶναι ἀδιανόητη, ἐὰν δηλαδὴ 
ὁ κόσμος εἶναι κακός, εἶναι δὲ κακὸς 
καὶ ὁ δημιουργός, τότε πρότυπο θὰ 
ὑπῆρξε κάτι τό «γεγονός», δηλαδὴ κά-
τι τὸ ὑποκείμενο σὲ γένεση καὶ φθορά. 
Εἶναι λοιπὸν πασιφανές, συμπεραίνει ὁ 
Πλάτων, ὅτι πρότυπο τῆς δημιουργίας 
τοῦ κόσμου ὑπῆρξε ὁ αἰώνιος καὶ ἀναλ-

γαλύτερη σημασία ἀπὸ μιὰ ἁπλῆ ἔξαρση 
τοῦ κάλλους τῆς φύσης.

β. Πλάτων
Στὸ πλατωνικὸ ἔργο ὑπάρχουν ση-

μεῖα ποὺ ἐμφανίζουν σαφῆ ἀναλογία 
πρὸς τὴν ἑλληνοχριστιανικὴ πατερικὴ 
θεώρηση τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσης. 
Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, στὸν διάλογο 
Φίληβος, σὲ ἕνα κείμενο ποὺ ἔχει τύχει 
ἐλάχιστης προσοχῆς σὲ οἰκολογικὸ πλαί-
σιο, ὁ Πλάτων θέτει τὸ ἑξῆς ἐρώτημα:

«Τί ἀπὸ τὰ δύο, Πρώταρχε, νὰ ποῦμε 
ὅτι ὅλα τὰ πράγματα καὶ αὐτὸ τὸ κα-
λούμενο ὅλον τὸ ἐπιτροπεύει ἡ δύναμη 
τοῦ ἀλόγου καὶ τοῦ ἀσκόπου καὶ τὸ συ-
μπτωματικό, ἢ ἀντιθέτως, ὅπως ἔλεγαν 
οἱ πρόγονοί μας, ὅτι τὰ κυβερνᾷ ἕνας 
νοῦς καὶ μιὰ φρόνηση θαυμαστή, ποὺ 
βάζει τὰ πάντα σὲ τάξη;»8.

Εἶναι προφανὲς ὅτι τὸ ἴδιο ἀκριβῶς 
ἐρώτημα θὰ μποροῦσε κάλλιστα νὰ εἶχε 
τεθεῖ καὶ ἀπὸ ἕναν χριστιανὸ φιλόσοφο. 
Ὁ Πλάτων συναντᾷ ἐδῶ τὴ χριστιανικὴ 
κοσμοαντίληψη, ἀρνούμενος νὰ δεχθεῖ 
ὅτι ὅλος αὐτὸς ὁ θαυμαστὸς κόσμος 
εἶναι προϊὸν μιᾶς λίγο ὣς πολὺ τυχαίας 
διαδικασίας, καὶ διακρίνοντας πίσω ἀπὸ 
τὴ σοφία τοῦ σύμπαντος τὴ σοφία ἑνὸς 
δημιουργοῦ, «ἕναν νοῦ καὶ μιὰ φρόνηση 
θαυμαστή». Ἄλλωστε, καὶ σὲ ἄλλο του 
ἔργο, τὸν Σοφιστή, ὁ Πλάτων δηλώνει 
ρητῶς ὅτι ἡ φύση δὲν δημιουργεῖ «ἀπό 
τινος αἰτίας αὐτομάτης καὶ ἄνευ διανοί-
ας», ἀλλὰ «μετὰ λόγου τε καὶ ἐπιστήμης 
θείας ἀπὸ θεοῦ γιγνομένης»9. Καὶ εἶναι 

Νεμεσ. Ἐμέσ., Περὶ φύσεως ἀνθρώπου, ed. B. 
Einarson, βʹ 614-615.

8  Πλάτ., Φιλήβ., 28d5-9: «Πότερον, ὦ Πρώταρχε, 
τὰ σύμπαντα καὶ τόδε τὸ καλούμενον ὅλον 
ἐπιτροπεύειν φῶμεν τὴν τοῦ ἀλόγου καὶ εἰκῇ 
δύναμιν καὶ τὸ ὅπῃ ἔτυχεν, ἢ τἀναντία, καθάπερ 
οἱ πρόσθεν ἡμῶν ἔλεγον, νοῦν καὶ φρόνησίν τινα 
θαυμαστὴν συντάττουσαν διακυβερνᾶν;».

9  Πλάτ., Σοφ., 265c7-9.
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λοίωτος κόσμος τῶν ἰδεῶν («τὸ ἀΐδιον»), 
δεδομένου ὅτι ὁ μὲν κόσμος εἶναι «ὁ κάλ-
λιστος τῶν γεγονότων», ὁ δὲ δημιουργὸς 
«ὁ ἄριστος τῶν αἰτίων»10.

Σὲ ἄλλο σημεῖο στὸ ἴδιο ἔργο ὁ Πλά-
των ἐξηγεῖ περαιτέρω γιατί ὁ κόσμος 
εἶναι «ὁ κάλλιστος»:

«Ἐπειδὴ ὁ θεὸς θέλησε νὰ εἶναι ὅλα 
καλὰ καὶ νὰ μὴν ὑπάρχει κατὰ τὸ μέτρο 
τοῦ δυνατοῦ τίποτα τὸ ἀνωφελές, ἔτσι 
λοιπόν, ἀφοῦ παρέλαβε ὅ,τι ἦταν ὁρατό, 
ποὺ δὲν βρισκόταν σὲ ἠρεμία ἀλλὰ ἐκι-
νεῖτο χωρὶς ἁρμονία καὶ τάξη, τὸ ὁδήγησε 
ἀπὸ τὴν ἀταξία σὲ τάξη, ἐπειδὴ θεώρησε 
ὅτι ἡ τάξη εἶναι ἀπὸ κάθε ἄποψη ἀνώ-
τερη ἀπὸ τὴν ἀταξία. Καὶ δὲν ἦταν οὔτε 
εἶναι θεμιτὸ στὸν ἄριστο νὰ κάνει ἄλλο 
ἐκτὸς ἀπὸ τὸ κάλλιστο»11.

 Ἡ πλατωνικὴ αὐτὴ θέση ἔχει 
βεβαίως μεγάλη οἰκολογικὴ σημασία. 
Κατὰ τὴν Madonna Adams, ὁ Πλάτων, 
βεβαιώνοντας ὅτι ὁ Δημιουργός, ὁ ὁποῖος 
ἔφτιαξε τὸ σύμπαν καὶ τοῦ ἔδωσε μορ-
φή, εἶναι σοφὸς καὶ ἀγαθός, μπορεῖ 
συνακόλουθα νὰ βεβαιώνει ὅτι καὶ ὁ 
κόσμος, τὸ δημιούργημά του, ἔχει τάξη, 
σοφία καὶ ὀμορφιά12. Κατὰ τὴν ἐκτίμηση 
τοῦ Timothy Mahoney ἡ δραστηριότητα 
τοῦ πλατωνικοῦ δημιουργοῦ τοῦ κόσμου 
ὑποδηλώνει ὅτι ἡ φύση εἶναι καλὴ καὶ 
ἔχει ἀξία, ἀνεξάρτητα ἀπὸ ὁποιαδήποτε 
ἀνθρώπινη ἐπίνοια καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς 

10  Πλάτ., Τίμαιος, 28c5-29a6.
11  Πλάτ., ὅ.π., 30a2-7: «Βουληθεὶς γὰρ ὁ θεὸς 

ἀγαθὰ μὲν πάντα, φλαῦρον δὲ μηδὲν εἶναι 
κατὰ δύναμιν, οὕτω δὴ πᾶν ὅσον ἦν ὁρατὸν 
παραλαβὸν οὐχ ἡσυχίαν ἄγον ἀλλὰ κινούμενον 
πλημμελῶς καὶ ἀτάκτως, εἰς τάξιν αὐτὸ ἤγαγεν 
ἐκ τῆς ἀταξίας, ἡγησάμενος ἐκεῖνο πάντως 
τούτου ἄμεινον. Θέμις δ’ οὔτ’ ἦν οὔτ’ ἔστιν τῷ 
ἀρίστῳ δρᾶν ἄλλο πλὴν τὸ κάλλιστον».

12  Madonna R. Adams, “Environmental Ethics in 
Plato’s Timaeus”, ἐν Laura Westra καὶ Thomas 
Robinson (eds), The Greeks and the environment, 
Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Lanham 
- New York - Boulder - Oxford 1997, σελ. 57.

ἐπιθυμίες καὶ ἀξιολογήσεις τοῦ ἀνθρώ-
που· καὶ τοῦτο, γιατὶ τὸ καλὸ τῆς φύσης 
πηγάζει ἀπὸ τὸ θεῖο, καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς 
ἀνθρώπους13. Ἡ ἀναλογία πρὸς τὴ θέση 
τῆς πατερικῆς φιλοσοφίας εἶναι βεβαίως 
προφανής.

Ὅμως ἡ πλατωνικὴ θέση ὅτι ὁ κό-
σμος εἶναι «ὁ κάλλιστος τῶν γεγονότων» 
μπορεῖ μὲν νὰ θεωρηθεῖ ὅτι ἔχει σημα-
ντικὲς οἰκολογικὲς προεκτάσεις, ἀλλὰ 
πάντως δὲν ἔχει τὴν ἀπολυτότητα καὶ 
συνεπῶς τὴν οἰκολογικὴ σημασία τῆς 
θέσεως τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς καὶ πα-
τερικῆς φιλοσοφίας ὅτι τίποτα στὴ φύση 
δὲν ἔχει γίνει στὴν τύχη. Τοῦτο καθίστα-
ται σαφές, ἐὰν ἀναλογισθοῦμε τὰ ἑξῆς:

Κατὰ τὸν Πλάτωνα ὁ θεὸς δὲν δημι-
ούργησε τὸν κόσμο ἐκ τοῦ μηδενός, ὅπως 
δέχεται ἡ χριστιανικὴ φιλοσοφία, ἀλλὰ 
ἀπὸ προϋπάρχουσα ὕλη· ἔλαβε δηλαδὴ 
τὴν ὕλη ποὺ προϋπῆρχε καὶ τὴ διαμόρ-
φωσε, δημιουργώντας ἔτσι τὸν κόσμο. 
Ὅμως ἡ ἴδια ἡ δεδομένη παρουσία τῆς 
ὕλης ἀναπόφευκτα ἐπέβαλε κάποιους 
περιορισμοὺς στὸ δημιουργικὸ σχέδιο τοῦ 
θεοῦ. Αὐτὸ ἄλλωστε τὸ παραδέχεται καὶ 
ὁ ἴδιος ὁ Πλάτων, ὅταν γράφει ὅτι ἡ 
γένεση τοῦ κόσμου ὑπῆρξε ἀνάμικτη «ἐξ 
ἀνάγκης τε καὶ νοῦ συστάσεως»14, ὅπου 
ὁ μέν «νοῦς» ἀντιπροσωπεύει τὸν δημι-
ουργικὸ λόγο τοῦ θεοῦ, ἡ δέ «ἀνάγκη» 
τοὺς περιορισμοὺς ποὺ ἐπέβαλε στὸ δη-
μιουργικὸ σχέδιο τοῦ θεοῦ ἡ δεδομένη 
παρουσία τῆς ὕλης.

Βεβαίως, ὁ Πλάτων λέει ρητῶς ὅτι 

13  Timothy A. Mahoney, “Platonic Ecology, Deep 
Ecology”, ἐν Laura Westra καὶ Thomas Robinson 
(eds), The Greeks and the environment, σημ. 18, 
σελ. 191. Παράδοξη ἀντιθέτως εἶναι ἡ ἐκτίμηση 
τοῦ Oelschlaeger ὅτι «ὁ θεῖος δημιουργὸς 
τοῦ Πλάτωνος εἶναι μία ἐπίταση σωκρατικοῦ 
ἀνθρωποκεντρισμοῦ» (Max Oelschlaeger, The 
idea of wilderness. From prehistory to the age of 
ecology, Yale University Press, New Haven καὶ 
London 1991, σελ. 58).

14  Πλάτ., ὅ.π., 48a1-2.
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καὶ ἡ οἰκολογική της σημασία ὑφίσταται 
ἕνα καίριο πλῆγμα.

Πράγματι, ἡ πλατωνικὴ θέση ὅτι ὁ 
κόσμος εἶναι «ὁ κάλλιστος τῶν γεγονό-
των» δημιουργεῖ ἀρχικὰ τὴν ἐντύπωση 
ὅτι ὁ Πλάτων λέει κάτι τὸ ἐντελῶς ἀνά-
λογο μὲ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 

μας· διότι θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ σκε-
φθεῖ εὔλογα ὅτι, ἐὰν ὁ κόσμος εἶναι «ὁ 
κάλλιστος», τότε τίποτα σὲ αὐτὸν δὲν 
θὰ εἶναι τυχαῖο καὶ συμπτωματικό, καὶ 
τὰ πάντα θὰ ἔχουν τὸν λόγο τῆς ὑπάρ-
ξεώς τους· καὶ αὐτὸ ἀκριβῶς λένε καὶ 
οἱ χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι. 
Ἀλλὰ ὁ Πλάτων, ὅπως εἴδαμε, τελικὰ λέ-
ει ἁπλῶς ὅτι τὰ περισσότερα πράγματα 
στὸν κόσμο ἔχουν γίνει «ἐπὶ τὸ βέλτι-
στον», καὶ αὐτὸ συνεπάγεται μιὰ μεγάλη 
συρρίκνωση τῆς οἰκολογικῆς σημασίας 
τῆς θέσεώς του, σὲ σύγκριση μὲ τὴν ἀντί-
στοιχη θέση τῆς πατερικῆς φιλοσοφίας. 
Πράγματι, ἡ θέση τῆς πατερικῆς φιλο-
σοφίας σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία τίποτα 
στὴ φύση δὲν ἔχει γίνει στὴν τύχη ἔχει, 
ὅπως εἴδαμε, μέγιστη οἰκολογικὴ σημα-
σία. Ἂν ὅμως, ἀντ’ αὐτοῦ, λέγαμε ὅτι ὄχι 
ὅλα, ἀλλὰ τὰ περισσότερα πράγματα στὴ 

ὁ «νοῦς» εἶναι «ἄρχων τῆς ἀνάγκης»15, 
καθὼς ἐπιβάλλεται σὲ αὐτὴν «διὰ πει-
θοῦς ἔμφρονος»16. Μέσα ἀπὸ τὴν πολὺ 
ὡραία αὐτὴ εἰκόνα τοῦ ἄρχοντος τῆς 
ἀνάγκης νοῦ, ὁ ὁποῖος νικᾷ τὴν ἀνά-
γκη «διὰ πειθοῦς ἔμφρονος», ὁ Πλάτων 
παριστᾷ κατὰ θαυμάσιο τρόπο πῶς ὁ 

δημιουργικὸς λόγος τοῦ θεοῦ δαμάζει 
τὴν ὕλη, διαμορφώνοντάς την σὲ κόσμο.

Ἀλλὰ τὸ πολὺ πολὺ ποὺ ἐπιτυγχά-
νει κατὰ τὸν Πλάτωνα ὁ δημιουργικὸς 
λόγος τοῦ θεοῦ, δαμάζοντας τὴν ὕλη 
καὶ δημιουργώντας τὸν κόσμο, εἶναι νὰ 
γίνουν κατὰ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο 
τὰ περισσότερα πράγματα στὸν κόσμο, 
ὄχι τὰ πάντα· κατὰ τὴ διατύπωση τοῦ 
Πλάτωνα στὸν Τίμαιο, ὁ νοῦς «πείθει» 
τελικὰ τὴν ἀνάγκη «τῶν γιγνομένων τὰ 
πλεῖστα ἐπὶ τὸ βέλτιστον ἄγειν»17. Ἔτσι 
ὅμως ἡ γενικὴ πρόταση ποὺ ὁ Πλάτων 
εἶχε διατυπώσει νωρίτερα στὸ ἴδιο ἔργο, 
ὅτι δηλαδὴ ὁ κόσμος εἶναι ὁ «κάλλιστος 
τῶν γεγονότων»18, περιορίζεται δραστικά, 

15  Πλάτ., ὅ.π., 48a2.
16  Πλάτ., ὅ.π., 48a4-5.
17  Πλάτ., ὅ.π., 48a3.
18  Πλάτ., ὅ.π., 29a5-6.

Τὸ πολὺ πολὺ ποὺ ἐπιτυγχάνει κατὰ τὸν Πλάτωνα ὁ δη-
μιουργικὸς λόγος τοῦ θεοῦ, δαμάζοντας τὴν ὕλη καὶ δημι-
ουργώντας τὸν κόσμο, εἶναι νὰ γίνουν κατὰ τὸν καλύτερο 
δυνατὸ τρόπο τὰ περισσότερα πράγματα στὸν κόσμο, ὄχι 
τὰ πάντα· κατὰ τὴ διατύπωση τοῦ Πλάτωνα στὸν Τίμαιο, 
ὁ νοῦς «πείθει» τελικὰ τὴν ἀνάγκη «τῶν γιγνομένων τ ὰ 

π λ ε ῖ σ τ α  ἐπὶ τὸ βέλτιστον ἄγειν». Ἔτσι ὅμως ἡ γενικὴ 
πρόταση ποὺ ὁ Πλάτων εἶχε διατυπώσει νωρίτερα στὸ ἴδιο 
ἔργο, ὅτι δηλαδὴ ὁ κόσμος εἶναι ὁ «κάλλιστος τῶν γεγονό-
των» περιορίζεται δραστικά, καὶ ἡ οἰκολογική της σημασία 

ὑφίσταται ἕνα καίριο πλῆγμα.
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φύση δὲν ἔχουν γίνει στὴν τύχη, τότε ἡ 
οἰκολογικὴ σημασία τοῦ λόγου μας θὰ 
συρρικνωνόταν στὸ ἐλάχιστο. Διότι κάθε 
οἰκολογικὴ καταστροφὴ ξεκινάει ἀπὸ τὴ 
θεώρηση κάποιου πράγματος στὴ φύση 
ὡς τυχαίου καὶ συμπτωματικοῦ, δηλαδὴ 
ὡς πράγματος ποὺ εἶναι περιττὸ καὶ δὲν 
ἐξυπηρετεῖ τίποτα μὲ τὴν ὕπαρξή του. 
Ἔτσι, ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἀφήνουμε ἀνοικτὸ 
τὸ ἐνδεχόμενο νὰ ὑπάρχουν στὴ φύση 
πράγματα ἄχρηστα ἢ περιττά, ἀνοίγουμε, 
κατὰ τὸ κοινῶς λεγόμενον, τὸν ἀσκὸ τοῦ 
Αἰόλου. Ἡ θέση λοιπὸν ὅτι τίποτα στὴ 
φύση δὲν ἔχει γίνει στὴν τύχη ἔχει πραγ-
ματικὴ οἰκολογικὴ ἀξία, μόνο ἐφ’ ὅσον 
διατηρεῖ τὴν καθολικότητά της, χωρὶς 
νὰ ἐπιδέχεται ἐξαιρέσεις ἢ περιορισμούς.

Αὐτὴ ἡ «σκοτεινὴ πλευρὰ» τῆς πλα-
τωνικῆς φιλοσοφίας εἶναι μιὰ πραγμα-
τικότητα ποὺ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ πα-
ραβλέψει, ὅσο καὶ ἂν θὰ τὸ ἐπιθυμοῦσε. 
Χαρακτηριστικὴ εἶναι ἡ περίπτωση τοῦ 
Thomas Robinson, Καθηγητῆ τῆς Φιλο-
σοφίας στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Toronto, 
γνωστοῦ μελετητῆ τοῦ πλατωνικοῦ 
ἔργου, ὁ ὁποῖος παράλληλα εἶναι συ-
νεκδότης μαζὶ μὲ τὴ Laura Westra ἑνὸς 
πολὺ σημαντικοῦ καὶ πολὺ γνωστοῦ 
συλλογικοῦ ἔργου μὲ τίτλο The Greeks 
and the environment (Οἱ Ἕλληνες καὶ 
τὸ περιβάλλον)19, καὶ γενικὰ ἐπείγεται 
νὰ ἀποδείξει τὴν οἰκολογικὴ βαρύτη-
τα τῆς πλατωνικῆς φιλοσοφίας. Σὲ μιὰ 
μελέτη του μὲ τίτλο «Τὸ κοσμικὸ πε-
ριβάλλον. Μερικὲς ὑποδηλώσεις στὸν 
Τίμαιο τοῦ Πλάτωνος», σχολιάζοντας τὴν 
πλατωνικὴ θέση ὅτι ὁ κόσμος εἶναι «ὁ 
κάλλιστος τῶν γεγονότων», ὁ Thomas 
Robinson γράφει μεταξὺ ἄλλων πολὺ 
χαρακτηριστικὰ τὰ ἑξῆς: «Ὁ Δημιουρ-
γός, με δεδομένους τοὺς περιορισμοὺς 

19  Laura Westra καὶ Thomas Robinson (eds), 
The Greeks and the environment, Rowman & 
Littlefield Publishers, Inc., Lanham - New York 
- Boulder - Oxford 1997.

ποὺ ἀντιμετώπισε, ἔχει δημιουργήσει τὸν 
καλύτερο δυνατὸ κόσμο ποὺ μποροῦσε. 
Διότι ὑπάρχουν βεβαίως περιορισμοί: ὁ 
Δημιουργός, ἀπέχοντας πολὺ ἀπὸ τὸ νὰ 
δημιουργεῖ ἐκ τοῦ μηδενός, εἶναι ἀπὸ τὴν 
ἀρχή (δηλαδὴ ἀπὸ τὴν αἰωνιότητα) ἀντι-
μέτωπος μὲ τὴ συναΐδια κινούμενη μᾶζα 
αὐτοῦ ποὺ ὁ Τίμαιος ἀποκαλεῖ “ἴχνη” 
αὐτοῦ ποὺ τελικὰ θὰ ἀποτελέσει τὴν 
ὕλη»20. Καὶ παρακάτω στὴν ἴδια μελέτη 
ὁ Robinson προσθέτει: «Ὁ Δημιουργός, 
ὅπως προκύπτει, δὲν μπορεῖ νὰ κάνει 
τίποτα χωρὶς τὴν ἐνεργὸ συνεργασία 
αὐτοῦ ποὺ ὁ Πλάτων ἀποκαλεῖ Ἀνά-
γκη»21. 

Ὅλα τὰ παραπάνω, τὰ ὁποῖα βεβαί-
ως θὰ ἦταν ἀδιανόητα γιὰ ἕναν χριστια-
νό, περιορίζουν δραστικὰ τὴν οἰκολογικὴ 
βαρύτητα τῆς πλατωνικῆς θέσεως ὅτι 
ὁ κόσμος εἶναι «ὁ κάλλιστος τῶν γε-
γονότων». Ἀντίθετα μὲ τὸν Πλάτωνα, 
ἡ χριστιανικὴ θέση περὶ δημιουργίας 
τοῦ κόσμου ἀπὸ τὸν Θεὸ ἐκ τοῦ μη-
δενὸς δημιουργεῖ τὶς προοπτικὲς γιὰ μιὰ 
ἀκραιφνέστατα οἰκολογικὴ σύλληψη τοῦ 
κόσμου καὶ τῆς φύσης, ὁδηγώντας στὴν 
υἱοθέτηση τῆς ριζοσπαστικῆς οἰκολο-
γικῆς ἀρχῆς ὅτι τίποτα στὴ φύση δὲν 
ἔχει γίνει στὴν τύχη.

Πέρα ἀπὸ τὰ παραπάνω, θὰ μπο-
ροῦσε κανεὶς νὰ κάνει καὶ τὴν ἑξῆς πα-
ρατήρηση συναφῶς πρὸς τὴν πλατωνικὴ 
θέση: Ὁ Πλάτων δέχεται μὲν ὅτι ὁ κό-
σμος εἶναι «κάλλιστος» καὶ συνδυάζει 
αὐτὴ τὴν παραδοχὴ πρὸς τὴν ἀγαθότη-
τα τοῦ δημιουργοῦ καὶ τὸ αἰώνιο καὶ 
ἀναλλοίωτο πρότυπο τῆς δημιουργίας, 
τὸν κόσμο τῶν ἰδεῶν. Παράλληλα ὅμως 
ὁ Πλάτων ἀφήνει ἀνοικτὸ τὸ ἐνδεχόμενο 

20  Thomas M. Robinson, “The cosmic environment: 
Some implications in Plato’s Timaeus”, ἐν K. 
Boudouris καὶ K. Kalimtzis (eds), Philosophy 
and ecology, vol. I, Ionia Publications, Athens 
1999, σελ. 156.

21  Thomas M. Robinson, ὅ.π., σελ. 161.
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Πράγματι, μέσα ἀπὸ τὴ συμμετοχὴ καὶ 
«ὑποδεεστέρων θεοτήτων» στὴ δημιουρ-
γία τοῦ κόσμου, ἀφήνεται ἀνοικτὸ τὸ 
ἐνδεχόμενο γιὰ τὴν ὕπαρξη στὸν κόσμο 
καὶ πραγμάτων ὄχι τόσο ὑψηλῶν καὶ 
εὐγενῶν, ἴσως μάλιστα ἀκόμη καὶ κακῶν, 
μὲ τὴν προϋπόθεση βεβαίως ὅτι αὐτὰ 
εἶναι ἔργα τῶν ὑποδεεστέρων θεοτήτων 
καὶ ὄχι τοῦ ἰδίου τοῦ θείου νοῦ. Καὶ 
αὐτὸ φανερὰ περιορίζει ἐκ νέου τὴν ἰσχὺ 
τῆς πλατωνικῆς θέσεως ὅτι ὁ κόσμος 
εἶναι «ὁ κάλλιστος».

Συμπερασματικά, διαπιστώνουμε 
ὅτι ἡ θέση τοῦ Πλάτωνα ὅτι ὁ κόσμος 
εἶναι «ὁ κάλλιστος» ἔχει βεβαίως μεγάλη 

οἰκολογικὴ σημασία ὡς ἐνδεικτικὴ μιᾶς 
πλήρους θαυμασμοῦ καὶ σεβασμοῦ θεώ-
ρησης τοῦ κόσμου, ἀλλὰ δὲν χαρακτηρί-
ζεται ἀπὸ τὴν ἴδια ἀπεριόριστη ἐκτίμηση 
γιὰ τὸν φυσικὸ κόσμο ἡ ὁποία διέπει 
τὴ θέση τῆς πατερικῆς φιλοσοφίας ὅτι 
τίποτα στὴ φύση δὲν ἔχει γίνει στὴν 
τύχη. Ὑπάρχουν πράγματι καίριες δια-
φορὲς ἀνάμεσα στὴν πλατωνικὴ καὶ τὴν 
πατερικὴ θέση, οἱ ὁποῖες τεκμηριώνουν 
τὴ μεγαλύτερη οἰκολογικὴ σημασία τῆς 
θέσεως τῆς πατερικῆς φιλοσοφίας. Οἱ 
χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι δὲν 

συμμετοχῆς στὴ δημιουργία τοῦ κόσμου 
καὶ ἄλλων θεοτήτων ὑποδεέστερων τοῦ 
θείου νοῦ. Εἰδικώτερα στὴν περίπτωση 
τῶν ψυχικῶν δυνάμεων τοῦ ἀνθρώπου, 
γιὰ παράδειγμα, ὁ Πλάτων ἀποδίδει στὸν 
θεῖο νοῦ μόνο τὴ δημιουργία τοῦ θειο-
τέρου στοιχείου τῆς ψυχῆς, τοῦ λογιστι-
κοῦ, δηλαδὴ τῆς λογικῆς δυνάμεως, καὶ 
θεωρεῖ τὶς ἄλλες δυνάμεις τῆς ψυχῆς, 
τὸ θυμοειδὲς καὶ τὸ ἐπιθυμητικόν, ποὺ 
κατ’ αὐτὸν φέρουν ἀκεραία τὴν εὐθύ-
νη γιὰ κάθε ἠθικὸ παραστράτημα τοῦ 
ἀνθρώπου, ὡς ἔργο κατώτερων θεοτή-
των. Συγκεκριμένα, ὁ Πλάτων γράφει 
στὸν Τίμαιο ὅτι οἱ κατώτερες θεότητες, 

«ἀφοῦ παρέλαβαν ἀθάνατη τὴν ἀρχὴ 
τῆς ψυχῆς, ἔκτισαν ἐπιπλέον μέσα στὸν 
ἄνθρωπο ἕνα ἄλλο εἶδος ψυχῆς, τὸ θνη-
τό»22, τὸ ὁποῖο μάλιστα ἐγκατέστησαν 
μακριὰ ἀπὸ τὸ λογιστικόν, «ἀπὸ φόβο 
μήπως μολύνουν τὸ θεϊκὸ στοιχεῖο»23. 

Αὐτό, τώρα, μοιραῖα συνεπάγεται 
ἕναν περαιτέρω περιορισμὸ τῆς οἰκολο-
γικῆς βαρύτητας τοῦ πλατωνικοῦ λόγου. 

22  Πλάτ., ὅ.π., 69c5-8: «παραλαβόντες ἀρχὴν 
ψυχῆς ἀθάνατον, ... ἄλλο τε εἶδος ψυχῆς ἐν 
αὐτῷ προσῳκοδόμουν τὸ θνητόν».

23  Πλάτ., ὅ.π., 69d6: «σεβόμενοι μιαίνειν τὸ θεῖον».

Ἡ θέση τοῦ Πλάτωνα ὅτι ὁ κόσμος εἶναι «ὁ κάλλιστος» ἔχει 
βεβαίως μεγάλη οἰκολογικὴ σημασία ὡς ἐνδεικτικὴ μιᾶς 

πλήρους θαυμασμοῦ καὶ σεβασμοῦ θεώρησης τοῦ κόσμου, 
ἀλλὰ δὲν χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν ἴδια ἀπεριόριστη ἐκτίμη-
ση γιὰ τὸν φυσικὸ κόσμο ἡ ὁποία διέπει τὴ θέση τῆς πατε-
ρικῆς φιλοσοφίας ὅτι τίποτα στὴ φύση δὲν ἔχει γίνει στὴν 
τύχη. Ὑπάρχουν πράγματι καίριες διαφορὲς ἀνάμεσα στὴν 
πλατωνικὴ καὶ τὴν πατερικὴ θέση, οἱ ὁποῖες τεκμηριώνουν 
τὴ μεγαλύτερη οἰκολογικὴ σημασία τῆς θέσεως τῆς πατε-

ρικῆς φιλοσοφίας. 
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θὰ διενοοῦντο βεβαίως ποτὲ νὰ θεωρή-
σουν τὴν ὕλη ὡς συναΐδια τοῦ Θεοῦ, 
οὔτε πολὺ περισσότερο νὰ δεχθοῦν ὅτι 
ἡ παρουσία τῆς ὕλης ἐπέβαλε καὶ πε-
ριορισμοὺς στὸ δημιουργικὸ σχέδιο τοῦ 
Θεοῦ· διότι ἀφ’ ἧς στιγμῆς ἡ παρουσία 
τῆς ὕλης θὰ ἐπέβαλλε ἔστω καὶ ἕναν 
περιορισμὸ στὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ, ἡ ὕλη 
θὰ ἀποδεικνυόταν κατὰ τοῦτο ἀνώτερη 
τοῦ Θεοῦ καὶ τρόπον τινά... θεὸς τοῦ Θε-
οῦ, πρᾶγμα βεβαίως ἀδιανόητο. Ὁμοίως 
ἀδιανόητο θὰ ἦταν, ἐξάλλου, νὰ δεχθεῖ 
ἕνας συνεπὴς χριστιανὸς διανοητὴς τὴ 
συμμετοχὴ στὸ ἔργο τῆς δημιουργίας τοῦ 
κόσμου, πέραν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἄλλων... 
κατώτερων θεοτήτων, ἀφήνοντας ἔτσι 
ἀνοικτὸ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ὕπαρξης καὶ 
κακῶν πραγμάτων στὸν κόσμο.

Ἔτσι, ἡ θέση τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς 
πατερικῆς φιλοσοφίας, ἡ ριζοσπαστικὴ 
οἰκολογικὴ ἀρχὴ ποὺ ἀποτελεῖ τὸ θε-
μέλιο τῆς πατερικῆς οἰκολογίας, ἔχει 
πραγματικὰ ἀπόλυτη ἰσχύ, καὶ συνεπῶς 
καὶ ἀπεριόριστη οἰκολογικὴ σημασία. 
Καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἀφ’ ἧς στιγμῆς 
ἀναγνωρίζουμε τὴν οἰκολογικὴ σημασία 
τῆς πλατωνικῆς θέσεως ὅτι ὁ κόσμος 
εἶναι «ὁ κάλλιστος», μὲ ὅλους τοὺς πε-
ριορισμοὺς ποὺ αὐτὴ ἐπιδέχεται, πολλῷ 
μᾶλλον ὀφείλουμε νὰ ἀναγνωρίσουμε καὶ 
νὰ ἐξάρουμε τὴν οἰκολογικὴ σημασία τῆς 
θέσεως τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς πατε-
ρικῆς φιλοσοφίας, ἡ ὁποία εἶναι ἐνδει-
κτικὴ μιᾶς πραγματικὰ ἀπεριόριστης 
ἐμπιστοσύνης γιὰ τὸν φυσικὸ κόσμο ποὺ 
μᾶς περιβάλλει.

γ. Ἀριστοτέλης
Τὸ ὄνομα τοῦ Ἀριστοτέλη ἀπαντᾷ 

συχνὰ σὲ ἔργα συγχρόνων μας διανοητῶν 
ποὺ εἶναι ἀφιερωμένα στὴ φιλοσοφικὴ 
διερεύνηση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλή-
ματος. Καὶ πράγματι, σὲ πολλὰ σημεῖα 

τοῦ Ἀριστοτέλη βρίσκουμε θέσεις μὲ 
εὐδιάκριτες οἰκολογικὲς προεκτάσεις. 
Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, στὰ Φυσικὰ ὁ 
Ἀριστοτέλης παρατηρεῖ ὅτι «τίποτα ἀπὸ 
τὰ κατὰ φύσιν δὲν εἶναι χωρὶς τάξη»24· 
στὸ Περὶ οὐρανοῦ ἔργο του ἐκφράζει τὴν 
πεποίθησή του ὅτι «ἡ φύση δὲν κάνει 
τίποτα στὴν τύχη»25 καὶ παρακάτω στὸ 
ἴδιο ἔργο ὅτι «ἡ φύση δὲν κάνει τίπο-
τα χωρὶς λόγο οὔτε μάταια»26· στὸ Περὶ 
ψυχῆς γράφει ὅτι «ἡ φύση οὔτε κάνει 
τίποτα μάταια οὔτε ἀφήνει νὰ λείπει 
κάτι ἀπὸ τὰ ἀναγκαῖα»27· στὸ ἔργο του 
Περὶ ζῴων μορίων διατυπώνει ἐκ νέου 
τὴ θέση ὅτι «ἡ φύση δὲν κάνει τίποτα 
μάταια»28, παρακάτω προσθέτει ὅτι «ἡ 
φύση δὲν κάνει τίποτα μάταια οὔτε τί-
ποτα περιττό»29, καὶ ἀκόμη παρακάτω 
ἐπαναλαμβάνει ὅτι «τίποτα τὸ περιττὸ 
δὲν κάνει ἡ φύση»30· στὸ ἔργο του Περὶ 
ζῴων γενέσεως τονίζει ἐκ νέου ὅτι «ἡ 
φύση δὲν κάνει τίποτα μάταια»31, καὶ 
παρακάτω ἐπανέρχεται στὴν παρατήρη-
ση ὅτι «ἡ φύση δὲν κάνει τίποτα περιττὸ 
οὔτε μάταια»32. Αὐτὴ ἡ πάγια –ὅπως 
φαίνεται ἀπὸ τὶς πολλὲς ἐπαναλήψεις 
της– ἀριστοτελικὴ θέση, ἡ ὁποία φαί-
νεται νὰ εἶναι ἐντελῶς ἀνάλογη πρὸς 
τὴν ἀντίληψη τῆς πατερικῆς φιλοσοφί-
ας ὅτι τίποτα στὴ φύση δὲν ἔχει γίνει 
στὴν τύχη, εἶναι περισσότερο γνωστὴ 
ἀπὸ τὴ διατύπωσή της στὴν ἀρχὴ τῶν 

24  Ἀριστ., Φυσ., 252a11-12: «Οὐδὲν ἄτακτον τῶν 
φύσει καὶ κατὰ φύσιν».

25  Ἀριστ., Περὶ οὐρανοῦ, 290a31.
26  Ἀριστ., ὅ.π., 291b13-14: «Ἡ δὲ φύσις οὐδὲν 

ἀλόγως οὐδὲ μάτην ποιεῖ».
27  Ἀριστ., Περὶ ψυχῆς, 432b21-22: «Ἡ δὲ φύσις 

μήτε ποιεῖ μάτην μηδὲν μήτε ἀπολείπει τι τῶν 
ἀναγκαίων».

28  Ἀριστ., Περὶ ζῴων μορίων, 658a8-9.
29  Ἀριστ., ὅ.π., 661b23-24.
30  Ἀριστ., ὅ.π., 691b4.
31  Ἀριστ., Περὶ ζῴων γενέσεως, 741b4-5.
32  Ἀριστ., ὅ.π., 744a36-37: «Οὐθὲν ποιεῖ περίεργον 

οὐδὲ μάτην ἡ φύσις».
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Πολιτικῶν:
«Διότι τίποτα, καθὼς λέμε, δὲν κάνει 

μάταια ἡ φύση»33.
Ἡ πάγια αὐτὴ θέση τοῦ Ἀριστοτέ-

λη ἔχει βεβαίως κατάδηλες οἰκολογικὲς 
προεκτάσεις. Λίγο παρακάτω ὅμως στὸ 
ἴδιο ἔργο ὁ Ἀριστοτέλης ἀναλύει αὐτὴ τὴ 
θέση του κατὰ τρόπο ποὺ ἔχει προκαλέ-
σει πολλὲς συζητήσεις καὶ ἔχει θεωρηθεῖ 
ἀπὸ πολλοὺς ὡς ἐξόχως ἐνδεικτικὸς ἑνὸς 
ἀκράτου ἀνθρωποκεντρισμοῦ καὶ μιᾶς 
ἐντελῶς ἀντιοικολογικῆς στάσης ἔνα-
ντι τοῦ κόσμου καὶ τῆς φύσης: Ἀφοῦ 
ἡ φύση δὲν κάνει τίποτα χωρὶς σκοπὸ 
οὔτε μάταια, γράφει ὁ Ἀριστοτέλης, 
πρέπει νὰ θεωρήσουμε ὅτι τὰ φυτὰ 
ὑπάρχουν γιὰ τὰ ζῷα, καὶ τὰ ἄλλα ζῷα 
χάριν τῶν ἀνθρώπων34. Δὲν δυσκολευ-
όμαστε, ἀσφαλῶς, νὰ φαντασθοῦμε τὴ 
μῆνι ποὺ ἐγείρει μεταξὺ τῶν θεωρητικῶν 
τῆς οἰκολογίας ἕνας τέτοιος ἀνθρωποκε-
ντρισμός35, ἂν καὶ πρέπει νὰ παρατηρή-
σουμε ὅτι ἀρκετοὶ ἔγκριτοι μελετητὲς τοῦ 
Ἀριστοτέλη ἔχουν ἑρμηνεύσει τὸ ἐπίμαχο 
ἀριστοτελικὸ κείμενο κατὰ τέτοιο τρό-
πο, ποὺ τοὺς ἐπιτρέπει νὰ θεωροῦν ὡς 
ἐντελῶς ἄστοχη τὴν καταδίκη του ὡς 

33  Ἀριστ., Πολ., 1253a9: «Οὐδὲν γάρ, ὡς φαμέν, 
μάτην ἡ φύσις ποιεῖ».

34  Ἀριστ., ὅ.π., 1256b15-22: «Ὥστε ὁμοίως δῆλον 
ὅτι καὶ γενομένοις οἰητέον τά τε φυτὰ τῶν ζῴων 
ἕνεκεν εἶναι καὶ τὰ ἄλλα ζῷα τῶν ἀνθρώπων 
χάριν, τὰ μὲν ἥμερα καὶ διὰ τὴν χρῆσιν καὶ διὰ 
τὴν τροφήν, τῶν δ’ ἀγρίων, εἰ μὴ πάντα, ἀλλὰ 
τά γε πλεῖστα τῆς τροφῆς καὶ ἄλλης βοηθείας 
ἕνεκεν, ἵνα καὶ ἐσθὴς καὶ ἄλλα ὄργανα γίνηται ἐξ 
αὐτῶν.  Εἰ οὖν ἡ φύσις μηδὲν μήτε ἀτελὲς ποιεῖ 
μήτε μάτην, ἀναγκαῖον τῶν ἀνθρώπων ἕνεκεν 
αὐτὰ πάντα πεποιηκέναι τὴν φύσιν». 

35  Ἕνας ἀνάλογος «ἀνθρωποκεντρισμός» 
διακρίνεται καὶ σὲ κείμενα τῆς ἑλληνοχριστιανικῆς 
φιλοσοφίας, καὶ ἔχει προκαλέσει σφοδρὲς 
ἐπιθέσεις ἐναντίον της ἀπὸ πολλοὺς οἰκολόγους 
καὶ οἰκοφιλοσόφους. Περὶ τοῦ σὲ ποιὸ βαθμὸ 
εἶναι ἢ δὲν εἶναι ἀντιοικολογικὸς αὐτὸς ὁ 
«ἀνθρωποκεντρισμός» θὰ χρειαστεῖ νὰ κάνουμε 
λόγο σὲ ἄλλη εὐκαιρία.

ἀντιοικολογικοῦ36.
Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὅμως, ἡ ἀρι-

στοτελικὴ θέση σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ἡ 
φύση δὲν κάνει τίποτα μάταια φαίνεται 
νὰ εἶναι τὸ πλησιέστερο ἀνάλογο ποὺ 
μποροῦμε νὰ ἀνεύρουμε στὴν ἀρχαία 
ἑλληνικὴ γραμματεία πρὸς τὴ θέση τῆς 
πατερικῆς φιλοσοφίας ὅτι τίποτα στὴ 
φύση δὲν ἔχει γίνει στὴν τύχη. Καὶ πάλι, 
ὅμως, ὑπάρχουν δύο τοὐλάχιστον δια-
φορές.

Ἡ πρώτη διαφορὰ εἶναι ἡ ἑξῆς. Ἂν 
καὶ τόσο ὁ Ἀριστοτέλης ὅσο καὶ οἱ χρι-
στιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι δέ-
χονται τὴν ὕπαρξη σκοποῦ στὴ φύση, 
κάνουν δηλαδὴ λόγο γιὰ τελολογία, δια-
πιστώνουμε ἐν τούτοις μιὰ σημαντικὴ δι-
αφορὰ ὡς πρὸς τὴν τελολογία τους. Πιὸ 
συγκεκριμένα, ὁ Ἀριστοτέλης δέχεται ὅτι 
κάθε τὶ στὴ φύση ἐξυπηρετεῖ ἕναν καὶ 
μόνο σκοπό, ἐπιτελεῖ δηλαδὴ ἕνα καὶ 
μόνο ἔργο. Τὸ μάτι ἐξυπηρετεῖ τὴν ὅραση 
καὶ τίποτα πέραν αὐτῆς. Τὸ αὐτὶ ἐξυπη-
ρετεῖ τὴν ἀκοὴ καὶ τίποτα πέραν αὐτῆς. 
Ὅπως γράφει χαρακτηριστικὰ ὁ Ἀριστο-
τέλης, τὰ ἔργα τῆς φύσης δὲν μοιάζουν 
μὲ τὴ δελφικὴ μάχαιρα τῶν χαλκουργῶν 
(αὐτὴ ἡ δελφικὴ μάχαιρα φαίνεται ὅτι 
ἦταν ἕνα πολυχρηστικὸ ἐργαλεῖο, ὅπως 
θὰ λέγαμε σήμερα, καθὼς λέγεται ὅτι 
ἦταν φτιαγμένη κατὰ τέτοιο τρόπο, ὥστε 
νὰ μπορεῖ νὰ χρησιμεύει σὰν μαχαίρι, 
πριόνι, ρίνη καὶ σφυρί). Ἀντίθετα, ἡ 
φύση, κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη, δημιουργεῖ 
«ἓν πρὸς ἕν», δηλαδὴ ἕνα πρᾶγμα γιὰ 
ἕναν σκοπό. Ἔτσι, ἀληθεύει μὲν ὅτι ἡ 
τελολογία τοῦ Ἀριστοτέλη ἐπιτρέπει τὴ 
θεώρηση ὅλων τῶν πραγμάτων στὴ φύση 

36  Βλ. γιὰ παράδειγμα W. Wieland, “The problem 
of teleology”, ἐν J. Barnes, M. Schofield καὶ 
R. Sorabji (eds), Articles on Aristotle: Science, 
Duckworth, London 1975, σελ. 141-60· Keekok 
Lee, “Aristotle: Towards an environmental 
philosophy”, ἐν K. Boudouris καὶ K. Kalimtzis 
(eds), Philosophy and ecology, vol. I, Athens 1999, 
Ionia Publications, Athens 1999, σελ. 122.
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ὡς ὀργάνων γιὰ τὴν ἐπιτέλεση κάποιου 
ἔργου (ὑπ’ αὐτὴν ἄλλωστε τὴν ἔννοια 
νοεῖ ὁ Ἀριστοτέλης τὸ ὅτι ἡ φύση δὲν 
κάνει τίποτα μάταια), κατὰ ρητὴ δήλω-
ση τοῦ Ἀριστοτέλη ὅμως κάθε ὄργανο 
θὰ ἦταν φτιαγμένο κατὰ τὸν καλύτερο 
δυνατὸ τρόπο τότε καὶ μόνο τότε, ἐὰν 
δὲν προοριζόταν νὰ ἐπιτελεῖ πολλὰ ἔργα 
συγχρόνως, ἀλλὰ ἕνα καὶ μόνο («μὴ πολ-
λοῖς ἔργοις ἀλλ’ ἑνὶ δουλεῦον»)37. 

Ἐὰν ἑρμηνεύουμε σωστὰ τὰ ὅσα λέει 

ἐδῶ ὁ Ἀριστοτέλης, τότε οἱ χριστιανοὶ 
διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι προχωροῦν ἐν 
προκειμένῳ ἕνα βῆμα παραπέρα. Ἡ πα-
τερικὴ φιλοσοφία ἀναγνωρίζει μιὰ πολὺ 
πιὸ σύνθετη τελολογία στὴ φύση. Πιὸ 
συγκεκριμένα, κατὰ τοὺς χριστιανοὺς 
διανοητὲς καὶ φιλοσόφους κάθε τὶ στὴ 
φύση δὲν ἐξυπηρετεῖ μὲ τὴν ὕπαρξή 
του ἕναν καὶ μόνο σκοπό, ὅπως ἔλεγε 
ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλὰ μπορεῖ κάλλιστα 
νὰ ἐξυπηρετεῖ πολλοὺς συγχρόνως. Πολὺ 
χαρακτηριστικά, ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας 
παρατηρεῖ ὅτι «τὰ ἴδια δένδρα ἄλλη ἀνά-
γκη καλύπτουν γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ 

37  Ἀριστ., ὅ.π., 1252b1-5: «Οὐθὲν γὰρ ἡ φύσις 
ποιεῖ τοιοῦτον οἷον οἱ χαλκοτύποι τὴν Δελφικὴν 
μάχαιραν, πενιχρῶς, ἀλλ’ ἓν πρὸς ἕν· οὕτω γὰρ 
ἂν ἀποτελοῖτο κάλλιστα τῶν ὀργάνων ἕκαστον, 
μὴ πολλοῖς ἔργοις ἀλλ’ ἑνὶ δουλεῦον».

ἄλλη γιὰ τὰ πτηνά»38. Ἔτσι μποροῦμε 
νὰ θεωροῦμε, γιὰ παράδειγμα, ὅτι ἕνα 
δάσος χρησιμεύει συγχρόνως ὡς ἐνδι-
αίτημα γιὰ ζῷα καὶ πτηνά, ἀποτρέπει 
τὴ διάβρωση τοῦ ἐδάφους, προσφέρει 
ἀναψυχή, αἰσθητικὴ ἀπόλαυση ἢ καὶ 
ξυλεία στὸν ἄνθρωπο καὶ πολλὰ ἄλλα. 

Εἶναι φανερὸ ὅτι ἐδῶ ἔχουμε μιὰ 
πρώτη σημαντικὴ διαφορὰ ἀνάμεσα στὸ 
συμπέρασμα τοῦ Ἀριστοτέλη ὅτι ἡ φύση 
δὲν κάνει τίποτα μάταια ἀφ’ ἑνός, καὶ τὸ 

συμπέρασμα τῶν χριστιανῶν διανοητῶν 
καὶ φιλοσόφων ὅτι τίποτα στὴ φύση δὲν 
ἔχει γίνει στὴν τύχη ἀφ’ ἑτέρου. Καὶ μά-
λιστα αὐτὴ ἡ διαφορά –ἐφ’ ὅσον βεβαίως, 
ἐπαναλαμβάνουμε, ἑρμηνεύουμε σωστὰ 
τὰ ὅσα λέει ὁ Ἀριστοτέλης– φέρει τοὺς 
χριστιανοὺς διανοητὲς καὶ φιλοσόφους 
πολὺ πιὸ κοντὰ ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη 
στὶς σύγχρονες οἰκολογικὲς ἀλλὰ καὶ 
ἐπιστημονικὲς ἀντιλήψεις.

Ὑπάρχει ὅμως καὶ μιὰ δεύτερη δι-
αφορά. Ἀκόμη καὶ ἂν δεχόμασταν ὅτι 
τὸ συμπέρασμα τοῦ Ἀριστοτέλη καὶ τὸ 
συμπέρασμα τῆς πατερικῆς φιλοσοφίας 
εἶναι ἀπολύτως ταὐτόσημα μεταξύ τους, 

38  Εὐσ. Καισ., Εἰς τὰς ἐπιγραφὰς τῶν Ψαλμῶν. 
Ἑρμηνεία τινῶν κατ’ ἐπιτομήν, ed. J.- P. Migne, 
PG 23, 1280.14-16: «Τὰ γὰρ αὐτὰ δένδρα ἄλλην 
μὲν ἀνθρώποις χρείαν, ἄλλην δὲ τοῖς ὀρνέοις 
παρέχει».

Ἡ πατερικὴ φιλοσοφία ἀναγνωρίζει μιὰ πολὺ πιὸ σύνθετη 
τελολογία στὴ φύση. Πιὸ συγκεκριμένα, κατὰ τοὺς χρι-

στιανοὺς διανοητὲς καὶ φιλοσόφους κάθε τὶ στὴ φύση δὲν 
ἐξυπηρετεῖ μὲ τὴν ὕπαρξή του ἕναν καὶ μόνο σκοπό, ὅπως 
ἔλεγε ὁ Ἀριστοτέλης, ἀλλὰ μπορεῖ κάλλιστα νὰ ἐξυπηρε-

τεῖ πολλοὺς συγχρόνως. Πολὺ χαρακτηριστικά, ὁ Εὐσέβιος 
Καισαρείας παρατηρεῖ ὅτι «τὰ ἴδια δένδρα ἄλλη ἀνάγκη 
καλύπτουν γιὰ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἄλλη γιὰ τὰ πτηνά»
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καὶ πάλι θὰ ἔπρεπε νὰ ἀναγνωρίσουμε 
ὅτι ὑπάρχει διαφορὰ στὸν τρόπο ἐξα-
γωγῆς τους. Ὁ Ἀριστοτέλης εἶναι ὁ μεγά-
λος φιλόσοφος, ἡ μεγάλη ἐπιστημονικὴ 
διάνοια, ποὺ μέσα ἀπὸ μιὰ ἐμβριθῆ καὶ 
ἐνδελεχῆ μελέτη τῆς φύσης καταλήγει 
στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ φύση δὲν κάνει 
τίποτα μάταια. Ἕνας χριστιανὸς φιλό-
σοφος, ἀντιθέτως, ἐρευνᾷ μὲν καὶ αὐτὸς 
τὴ φύση, προκειμένου νὰ φέρει στὸ φῶς 
τοὺς λόγους τῆς ὑπάρξεως τῶν ὄντων, 
ἀλλὰ δὲν χρειάζεται νὰ περιμένει αὐτὴ 
τὴν ἔρευνα, γιὰ νὰ πεισθεῖ ὅτι τίπο-
τα στὴ φύση δὲν ἔχει γίνει στὴν τύχη. 
Ἐνῷ δηλαδὴ ὁ Ἀριστοτέλης καταλήγει 
τὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ φύση δὲν κάνει 
τίποτα μάταια μέσα ἀπὸ τὴν ἐνδελεχῆ 
καὶ διεξοδικὴ μελέτη τῶν πραγμάτων στὴ 
φύση, ὁ χριστιανὸς φιλόσοφος, ἀντίθετα, 
πρωταρχικὰ καταλήγει στὸ ἴδιο περί-
που συμπέρασμα, ὅτι δηλαδὴ τίποτα στὴ 
φύση δὲν ἔχει γίνει στὴν τύχη, ἀπὸ τὴν 
παραδοχὴ ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ὁ δημιουργὸς 
τῶν πάντων. 

Ἐν τέλει, ἕνας χριστιανὸς δὲν χρει-
άζεται νὰ εἶναι ἐπιστημονικὴ διάνοια, 
προκειμένου νὰ πεισθεῖ ὅτι τίποτα στὴ 
φύση δὲν ἔχει γίνει στὴν τύχη, ἀφοῦ 
ὁδηγεῖται στὸ ἴδιο ἀκριβῶς συμπέρασμα 
ἀπὸ τὶς ἴδιες τὶς βασικὲς προκείμενες 
τῆς χριστιανικῆς πίστης. Ἡ τόσο σημα-
ντικὴ ἀπὸ οἰκολογικὴ ἄποψη θέση τῆς 
πατερικῆς φιλοσοφίας, σύμφωνα μὲ τὴν 
ὁποία τίποτα στὴ φύση δὲν ἔχει γίνει 
στὴν τύχη, δὲν ἀπευθύνεται μόνο στοὺς 
εἰδικοὺς καὶ τοὺς ἐπιστήμονες, ἀλλὰ σὲ 
ὅλους ἀνεξαιρέτως ὅσοι μοιράζονται μὲ 
συνέπεια τὶς ἴδιες θεμελιακὲς παραδοχὲς 
τῆς χριστιανικῆς πίστης, ἀπὸ τὸν μέ-
γα φιλόσοφο ὣς τὸν τελευταῖο πιστὸ 
χωρικό. Καὶ τοῦτο, ἀκόμη καὶ ἂν δὲν 
καθιστᾷ τὴ χριστιανικὴ θέση περισσό-
τερο οἰκολογική, τὴν καθιστᾷ πάντως 
περισσότερο δραστικὴ καὶ περισσότερο 
ἀποτελεσματική.

δ. Ἐπίμετρον

Εἶναι πιθανὸν ὁ ἀναγνώστης νὰ 
κουράσθηκε στὶς σελίδες αὐτῆς καὶ τῆς 
προηγούμενης μελέτης μας νὰ βλέπει νὰ 
ἐπαναλαμβάνεται ξανὰ καὶ ξανὰ ἡ θέση 
ὅτι τίποτα στὴ φύση δὲν ἔχει γίνει στὴν 
τύχη. Ἀλλὰ πρόθεσή μας ἦταν ἀκριβῶς 
νὰ πεισθεῖ ὁ ἀναγνώστης ὅτι πρόκει-
ται γιὰ μιὰ θέση, μὲ κατάδηλες βεβαί-
ως οἰκολογικὲς προεκτάσεις, τὴν ὁποία 
οἱ χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι 
καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν 
κουράζονται νὰ ἐπαναλαμβάνουν καὶ νὰ 
τονίζουν, μὲ κάθε δυνατὴ ἔμφαση. 

Σὲ αὐτὴ τὴ θέση, ποὺ ἀποτελεῖ τὸ 
θεμέλιο τῆς Πατερικῆς Οἰκολογίας, οἱ 
χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι 
πατοῦν ἀσφαλῶς πάνω σὲ κατακτήσεις 
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφικῆς σκέ-
ψης. Ἀλλὰ ἐπίσης, ὅπως εἴδαμε, χάρη 
στὶς ἴδιες τὶς θεμελιακὲς παραδοχὲς τῆς 
χριστιανικῆς πίστεως, προχωροῦν πολὺ 
πέρα ἀπὸ αὐτὲς τὶς κατακτήσεις τῆς 
ἀρχαίας ἑλληνικῆς φιλοσοφικῆς σκέψης, 
ἀρθρώνοντας ἕναν λόγο ποὺ εἶναι πολὺ 
γνησιώτερα καὶ πολὺ πληρέστερα οἰκο-
λογικός.

Κλείνοντας, εἶναι χρήσιμο νὰ θυμη-
θοῦμε αὐτὸ ποὺ τονίσαμε στὸ κλείσιμο 
καὶ τῆς προηγούμενης μελέτης μας: ὅτι 
ἡ πραγματικὰ μεγάλη προσφορὰ τῆς πα-
τερικῆς φιλοσοφίας, καθὼς καὶ ἡ μεγάλη 
διαφορά της ἀπὸ προγενέστερες συνα-
φεῖς διατυπώσεις, ἔγκειται ἀκριβῶς στὸ 
γεγονὸς ὅτι οἱ χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ 
φιλόσοφοι αὐτῆς τῆς περιόδου δὲν πε-
ριορίσθηκαν στὴν παραδοχὴ αὐτὴ ποὺ 
εἴπαμε ὅτι ἀποτελεῖ τὸ θεμέλιο τῆς Πα-
τερικῆς Οἰκολογίας, ἀλλὰ προχώρησαν 
καὶ οἰκοδόμησαν πάνω σὲ αὐτὸ τὸ θε-
μέλιο μιὰ ὁλόκληρη οἰκολογικὴ φιλο-
σοφία, τὴν ὁποία θὰ εἶναι χρήσιμο νὰ 
ἐξετάσουμε σὲ ἄλλη εὐκαιρία.

Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ
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Τὰ ἀνοϊκὰ σύνδρομα ἀποτελοῦν 
ἕνα μεγάλο ἰατροκοινωνικὸ 
πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας, 
ἀφοῦ ἡ παράταση τοῦ μέσου 
ὅρου ζωῆς ἔχει ὁδηγήσει σὲ 

σημαντικὴ αὔξηση τῶν πασχόντων, μὲ 
τεράστιες συνέπειες τόσο στὴν ποιότητα 
ζωῆς τῶν ἀνθρώπων (πασχόντων καὶ 
συγγενῶν), ὅσο καὶ στὴν ἐθνικὴ οἰκο-
νομία. 

Ὑπολογίζεται ὅτι περίπου 10 ἑκατομ-
μύρια Ἀμερικανοὶ πάσχουν ἀπὸ ἄνοια, 
ἐκ τῶν ὁποίων 4 ἑκατομμύρια πάσχουν 
ἀπὸ Alzheimer, καὶ τὸ ἐτήσιο κόστος 
ἀναβιβάζεται σὲ 150 δισεκατομμύρια 

δολάρια. Ὁ ἀριθμὸς τῶν ἀσθενῶν συ-
νεχῶς μεγαλώνει καὶ ὑπολογίζεται μόνο 
γιὰ τὴ νόσο Alzheimer ὅτι τὸ 2050 θὰ 
πάσχουν 16 ἑκατομμύρια ἀσθενεῖς στὶς 
Η.Π.Α. Ἀνάλογα εἶναι τὰ στατιστικὰ καὶ 
γιὰ τὴν Ἑλλάδα.

Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ συχνότητα τῶν 
ἀνοϊκῶν συνδρόμων αὐξάνεται μὲ τὴν 
ἡλικία. Τὰ ἀνοϊκὰ σύνδρομα στὴν ἡλι-
κία τῶν 65 ἐτῶν ὑπολογίζονται στὸ 1%, 
στὴν ἡλικία τῶν 85 ἐτῶν στὸ 23%, στὸ 

40% στὰ 90 καὶ στοὺς πάνω ἀπὸ 95 στὸ 
59%. Ἐὰν λάβουμε ὑπ’ ὄψιν τὴν προο-
δευτικὴ αὐτὴ αὔξηση τῆς συχνότητας, 
θὰ πρέπει νὰ ὑποθέσουμε ὅτι, ἐὰν οἱ 
ἄνθρωποι ζοῦσαν μερικὰ ἀκόμα χρόνια, 
θὰ γίνονταν ὅλοι ἀνοϊκοί. Ἡ ὑπόθεση 
αὐτὴ δὲν εἶναι σωστή, δεδομένου ὅτι τὰ 
ἀνοϊκὰ σύνδρομα δὲν ὀφείλονται μόνο 
στὴ διεργασία τοῦ γήρατος, ἀλλὰ ὑπάρ-
χουν διάφοροι ἄλλοι παράγοντες, ὅπως 
περιβαλλοντικοί, γενετικοί, ἰογενεῖς καὶ 
ἀνοσολογικοί, ποὺ ἐνοχοποιοῦνται στὴν 
παθογένεια τῆς νόσου.

Κατὰ τὴ διεργασία τοῦ γήρατος πα-
ρατηρεῖται μιὰ σειρὰ ἀλλαγῶν καὶ φαι-

νομένων βιολογικῆς ὑποστροφῆς, μὲ 
ἀποτέλεσμα τὴ μείωση τοῦ βάρους τοῦ 
ἐγκεφάλου (5% λιγώτερο στὰ 70 χρόνια 
καὶ 20% λιγώτερο στὰ 90 χρόνια), μείωση 
τῶν νευρώνων τοῦ φλοιοῦ καὶ τῶν ὑπο-
φλοιωδῶν σχηματισμῶν, ἐπιπέδωση τῶν 
ἑλίκων καὶ διαπλάτυνση τῶν αὐλάκων, 
ἐμφάνιση μορφολογικῶν καὶ ἱστολογικῶν 
ἀλλοιώσεων (γεροντικὲς πλάκες, νευρο-
ϊνώδης ἐκφύλιση, ποσοτικὴ ἀλλοίωση 
τῶν ὑποδοχέων, ποιοτικὴ καὶ ποσοτικὴ 

ΑΝΟΪΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ*1

1*  Τὸ κείμενο ἀποτελεῖ ἐπεξεργασμένη μορφὴ τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Καθηγ. κ. Ἀλέξανδρου Παπαδημητρίου 
μὲ τίτλο «Κοινωνικὲς καὶ ἰατρικὲς παράμετροι τῆς ἄνοιας» σὲ ἐκδήλωση τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως 
Ἐπιστημόνων στὶς 3 Φεβρουαρίου 2019 στὴ μεγάλη αἴθουσα τοῦ 1ου ὀρόφου τοῦ κεντρικοῦ κτηρίου 
τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος» ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Καρύτση 
14 στὴν Ἀθήνα. Στὸ τέλος τοῦ κειμένου παρατίθενται ἐρωτήσεις ποὺ κρίθηκαν ὅτι παρουσιάζουν 
ἐνδιαφέρον καὶ οἱ ἀπαντήσεις τοῦ εἰσηγητῆ.

Τὰ ἀνοϊκὰ σύνδρομα ἀποτελοῦν ἕνα μεγάλο ἰατροκοινωνικὸ 
πρόβλημα τῆς ἐποχῆς μας, ἀφοῦ ἡ παράταση τοῦ μέσου 

ὅρου ζωῆς ἔχει ὁδηγήσει σὲ σημαντικὴ αὔξηση τῶν πασχό-
ντων, μὲ τεράστιες συνέπειες τόσο στὴν ποιότητα ζωῆς τῶν 
ἀνθρώπων (πασχόντων καὶ συγγενῶν), ὅσο καὶ στὴν ἐθνικὴ 

οἰκονομία. 
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μείωση τῆς σύνθεσης τῶν νευρομεταβι-
βαστῶν κλπ.).

Σὲ ἀντιστάθμισμα αὐτῶν τῶν ἀλλαγῶν 
ποὺ γίνονται στὰ κύτταρα τοῦ ἐγκεφάλου 
παρατηροῦνται μὲ ἔκφυση νέων δενδρι-
τικῶν καὶ ἀξονικῶν προεκτάσεων. Ἀνάλο-
γα λοιπὸν μὲ τὴν ἀναγεννητικὴ ἱκανότητα 
τῶν νευρικῶν κυττάρων, θὰ ἐμφανισθοῦν 
ἢ ὄχι οἱ διαταραχὲς τῆς μνήμης στὸ πλαί-
σιο τῆς διεργασίας τοῦ γήρατος.

Τὸ πρῶτο λοιπὸν ἐρώτημα τὸ ὁποῖο 
τίθεται στοὺς κλινικοὺς ἰατροὺς εἶναι νὰ 
ἀπαντήσουν ἐὰν ὁ ἐξεταζόμενος ἀσθενὴς 
ποὺ παρατηρεῖται γιὰ διαταραχὲς τῆς 
μνήμης πάσχει ἀπὸ καλοήθη ἀμνησία 
τῶν ἡλικιωμένων ἢ ἀπὸ ἀρχόμενη ἄνοια, 
ἀναστρέψιμη ἢ μή. Θὰ πρέπει νὰ ση-
μειώσουμε ὅτι τὰ διάφορα διαγνωστικὰ 

κριτήρια ποὺ ἔχουν προταθεῖ γιὰ τὴν 
καλοήθη γεροντικὴ ἀμνησία δὲν καλύ-
πτουν ὅλες τὶς περιπτώσεις, καὶ μόνο 
ἡ μακρὰ παρακολούθηση θὰ βάλει τὴν 
τελικὴ σφραγῖδα τῆς διαγνώσεως.

Ὑπάρχουν ὅμως καὶ περιπτώσεις 
ἀσθενῶν νεώτερης κατὰ κανόνα ἡλικίας 
ποὺ παραπονοῦνται γιὰ διαταραχὲς τῆς 
μνήμης, τῆς προσοχῆς καὶ τῆς συγκέ-
ντρωσης, ποὺ διακατέχονται ἀπὸ ἔντο-
νο ἄγχος καὶ σημεῖα κατάθλιψης, χωρὶς 
νὰ διαπιστώνεται ὀργανικὸ νευρολογικὸ 

νόσημα. Οἱ περιπτώσεις αὐτὲς ἀνήκουν 
στὴν καλούμενη ψευδοάνοια καὶ πρέπει 
νὰ διαγνωσθοῦν ἔγκαιρα, δεδομένου ὅτι 
πρόκειται γιὰ θεραπεύσιμες καταστάσεις.

Ἀπὸ κλινικῆς πλευρᾶς οἱ ἀσθενεῖς 
μὲ ἀνοϊκὰ σύνδρομα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ δι-
αταραχὴ τῆς πρόσφατης μνήμης (ἀδυ-
ναμία καταγραφῆς νέων παραστάσεων 
καὶ πληροφοριῶν), ἐμφανίζουν καὶ ἄλλα 
συμπτώματα, ὅπως:
–  Ἔκπτωση ἀπὸ προηγούμενο ἐπίπεδο 

λειτουργικότητας ἐπαγγελματικὰ ἢ 
κοινωνικά

–  Διαταραχὴ προσανατολισμοῦ στὸν 
χῶρο καὶ τὸν χρόνο

–  Διαταραχὴ στὶς κατασκευαστικὲς δε-
ξιότητες

–  Διαταραχὴ στὸν λόγο
–  Διαταραχὴ ἐκτελεστικῶν λειτουργιῶν 

(προγραμματισμός, ὀργάνωση, κρίση, 
προσοχή)

–  Διαταραχὴ στὴν ἀναγνώριση οἰκείων 
ἀντικειμένων, προσώπων, ἑαυτοῦ

–  Διαταραχὲς συναισθήματος
–  Διαταραχὲς συμπεριφορᾶς
–  Διαταραχὲς κινητικότητας
–  Ὀρθοκυστικὲς διαταραχές.

Ἡ διάγνωση ἑπομένως τῆς ἄνοιας 
στηρίζεται στὸ ἱστορικό, τὴ λεπτομερῆ 
νευρολογικὴ ἐξέταση καὶ τὴν ἐξέταση 
τῶν ἀνωτέρων νοητικῶν λειτουργιῶν μὲ 
εἰδικὲς νευροψυχολογικὲς διαδικασίες. 
Θὰ πρέπει δὲ νὰ ἐπιβεβαιώνεται καὶ μὲ 
σειρὰ ἐργαστηριακῶν ἐξετάσεων (βιοχη-
μικές, ἀπεικονιστικές, νευροχημικὲς καὶ 
γενετικές).

Ἡ νόσος Alzheimer εἶναι ἡ πιὸ συ-
νηθισμένη μορφὴ ἀνοϊκοῦ συνδρόμου, 
καθὼς ἀφορᾷ περίπου στὸ 50% τῶν 
ἀσθενῶν ποὺ πάσχουν ἀπὸ αὐτά. Ὑπο-
λογίζεται ὅτι σήμερα 46,8 ἑκατομμύρια 
ἀτόμων πάσχουν ἀπὸ ἀνοϊκὰ νοσήμα-
τα παγκοσμίως, ἐνῷ ἡ πρόβλεψη γιὰ τὸ 
2030 καὶ 2050 εἶναι ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς 
θὰ αὐξηθεῖ σὲ 76 καὶ 130 ἑκατομμύρια 

Τὸ πρῶτο ἐρώτημα τὸ 
ὁποῖο τίθεται στοὺς κλι-
νικοὺς ἰατροὺς εἶναι νὰ 

ἀπαντήσουν ἐὰν ὁ ἐξετα-
ζόμενος ἀσθενὴς ποὺ πα-
ρατηρεῖται γιὰ διαταραχὲς 
τῆς μνήμης πάσχει ἀπὸ 

καλοήθη ἀμνησία τῶν ἡλι-
κιωμένων ἢ ἀπὸ ἀρχόμενη 
ἄνοια, ἀναστρέψιμη ἢ μή. 
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ἀντιστοίχως. Οἱ ἴδιες ἐκτιμήσεις ἰσχύουν 
καὶ γιὰ τὰ περιστατικὰ στὴ χώρα μας, 
καθὼς σήμερα καταγράφονται 160.000 
ἀσθενεῖς μὲ τὴ νόσο Alzheimer, ἐνῷ 
ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς ἀναμένεται νὰ αὐξη-
θεῖ στοὺς 340.000 τὸ 2030 καὶ στοὺς 
560.000 τὸ 2050!

Ἡ νόσος Alzheimer προκαλεῖται ἀπὸ 
τὴν ἐναπόθεση μιᾶς ἀνώμαλης πρωτεΐνης 
(β-ἀμυλοειδές) στὰ ἐγκεφαλικὰ κύτταρα, 
ἡ ὁποία τὰ ἀλλοιώνει σταδιακὰ καὶ κα-
ταστρέφει τοὺς νευρομεταβιβαστὲς ποὺ 
ἐξυπηρετοῦν τὴ μεταξὺ τῶν κυττάρων 
ἐπικοινωνία. Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπιστημο-
νικὰ στοιχεῖα, ὁ παραπάνω μηχανισμὸς 
ἀρχίζει ἀρκετὰ χρόνια πρὶν ἐκδηλωθοῦν 
τὰ πρῶτα συμπτώματα, ἕως καὶ 15-20 
χρόνια νωρίετερα.

Ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία ἔναρξης, ἡ 
νόσος μπορεῖ νὰ ἔχει προγεροντική (σὲ 
ἡλικίες μικρότερες τῶν 60 ἐτῶν) καὶ γε-
ροντικὴ μορφή (σὲ ἡλικίες μεγαλύτερες 
τῶν 60 ἐτῶν). Συγκαταλέγεται στὰ χρό-
νια νοσήματα, ἐνῷ ἐξελίσσεται σταδιακὰ 
μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου, μὲ αὔξουσα 
ἐπιβάρυνση στὸν ἴδιο τὸν ἀσθενῆ, τὴν 
οἰκογένειά του καὶ τὴν κοινωνία.

Ἡ προβλεπόμενη αὔξηση τοῦ ἐπιπο-
λασμοῦ τῆς νόσου Alzheimer ἔχει προ-
καλέσει ἀνησυχία στὰ διεθνῆ συστήματα 
ὑγείας γιὰ τὶς οἰκονομικὲς καὶ κοινωνικὲς 
ἐπιπτώσεις ποὺ θὰ ἐπιφέρει, λόγος γιὰ 
τὸν ὁποῖο ἡ ἐπιστημονικὴ κοινότητα 
ἑστιάζει στὴ μελέτη τῶν ἐπιδημιολογικῶν 
παραγόντων ἡ πρόληψη τῶν ὁποίων μπο-
ρεῖ νὰ μειώσει τὸν τεράστιο αὐτὸν ἀριθμὸ 
τῶν πασχόντων.

Παθολογικοὶ παράγοντες. Ἡ ἐμφά-
νιση τῆς νόσου Alzheimer δὲν ὀφείλε-
ται μόνο στὴ διεργασία τοῦ γήρατος καὶ 
σὲ γενετικοὺς παράγοντες, ἀλλὰ καὶ σὲ 
διάφορους περιβαλλοντικοὺς παράγο-
ντες, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀναστρέψιμοι καὶ 
μποροῦν νὰ προληφθοῦν. Μὲ αὐξημένο 
κίνδυνο ἐμφάνισης τῆς νόσου σχετίζονται 

νοσήματα ἢ καταστάσεις ποὺ βλάπτουν 
τὴν ἀγγειακὴ λειτουργία, ὅπως: σακχα-
ρώδης διαβήτης, ὑπέρταση, κυρίως στὴ 
μέση ἡλικία, κρανιοεγκεφαλικὲς κακώσεις 
καὶ κάπνισμα.

Ὑπάρχει ἐκτεταμένη ἐπιστημονικὴ 
ἔρευνα ποὺ συνδέει τὴ νόσο Alzheimer μὲ 
τὴ διατροφή, τὴν παχυσαρκία, τὴ σωμα-
τικὴ ἄσκηση καὶ τὴν κοινωνικὴ καὶ πνευ-
ματικὴ δραστηριότητα, καὶ ὑπολογίζεται 
ὅτι μὲ τὴ σωστὴ στρατηγικὴ πρόληψης, 
ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 50 ἐτῶν, μποροῦμε 
νὰ ἐπιτύχουμε μείωση τῆς πιθανότητας 
ἐμφάνισης τῆς νόσου, βελτίωση τῆς ἐξέ-
λιξής της καὶ παράταση τῆς ζωῆς τῶν 
ἀσθενῶν.

Ἡ σωματικὴ ἄσκηση, βεβαίως, παίζει 
ἕνα σημαντικὸ ρόλο μέσῳ διαφόρων μηχα-
νισμῶν. Ἔχει ἀποδειχθεῖ ὅτι ἡ σωματικὴ 
ἄσκηση ἀποτελεῖ σημαντικὴ ἀσπίδα πρό-
ληψης γιὰ τὴ νόσο Alzheimer, μειώνοντας 
τὴν πιθανότητα ἐμφάνισής της μέχρι καὶ 
50%. Ἡ βελτίωση τῶν νοητικῶν λειτουρ-
γιῶν, ἡ μείωση τῶν φλεγμονωδῶν στοιχεί-
ων ποὺ ἐντοπίζονται στὸν ἐγκέφαλο καὶ 

Ἡ διάγνωση τῆς ἄνοιας 
στηρίζεται στὸ ἱστορικό, 

τὴ λεπτομερῆ νευρολογικὴ 
ἐξέταση καὶ τὴν ἐξέταση 
τῶν ἀνωτέρων νοητικῶν 
λειτουργιῶν μὲ εἰδικὲς 
νευροψυχολογικὲς δια-
δικασίες. Θὰ πρέπει δὲ 

νὰ ἐπιβεβαιώνεται καὶ μὲ 
σειρὰ ἐργαστηριακῶν ἐξε-
τάσεων (βιοχημικές, ἀπει-
κονιστικές, νευροχημικὲς 

καὶ γενετικές).
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ἡ μείωση τῶν ἐγκεφαλικῶν βλαβῶν ποὺ 
ἐπιτυγχάνονται μὲ τὴν ἄσκηση ἐξασφαλί-
ζουν τὴν πλαστικότητα τῶν ἐγκεφαλικῶν 
κυττάρων καὶ τὴν ταχύτερη ἀνάπλασή 
τους.

Κοινωνικὴ ἀλληλεπίδραση. Οἱ 
ἄνθρωποι μετὰ ἀπὸ κάποια ἡλικία φεύ-
γουν ἀπὸ τὶς δουλειές τους, ἀπομονώ-
νονται καὶ οἰκογενειακά, γιατὶ τὰ παιδιά 
τους φτιάχνουν ἄλλες οἰκογένειες καὶ 

φεύγουν ἀπὸ τὸ σπίτι, καὶ στὸ τέλος 
μένουν οἱ δυό τους, τὸ ζευγάρι, ἤ, ὅταν 
φύγει ὁ ἕνας, μένει ὁ ἄλλος μόνος. Ἔτσι 
ὁ ἄνθρωπος ἀπομονώνεται, ὁ κοινωνικὸς 
περίγυρος μειώνεται, καὶ αὐτὸ ἔχει με-
γάλες συνέπειες στὴν ἐμφάνιση τέτοιων 
νοσημάτων. Κοινωνική, λοιπόν, ἀλληλε-
πίδραση εἶναι καὶ αὐτὸ ποὺ γίνεται ἐδῶ, 
σὲ αὐτὴ τὴν ἱστορικὴ Ἀδελφότητα * μὲ 

*  Στὴν Ἀδελφότητα Θεολόγων «Ἡ Ζωή», ποὺ 
ἔχει τὴν πνευματικὴ ἐποπτεία ἑνὸς μεγάλου 
χριστιανικοῦ ἔργου, στὸ πλαίσιο τοῦ ὁποίου 
ὀργανώνονται καὶ οἱ ἐκδηλώσεις τῆ Χριστιανικῆς 
Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων, σὲ μία ἀπὸ τὶς ὁποῖες 

τὴ μεγάλη κοινωνικὴ προσφορά. Εἶναι 
ἕνα μοντέλο θεραπευτικό. Οἱ συναντήσεις 
αὐτὲς τῆς Κυριακῆς, ἡ ἀλληλεπίδραση 
τῶν ἀνθρώπων καὶ οἱ συζητήσεις ποὺ 
γίνονται εἶναι ἕνας πολὺ καλὸς προγνω-
στικὸς παράγοντας, γιὰ νὰ ἀσκηθεῖ πε-
ρισσότερο τὸ μυαλὸ καὶ νὰ ἀποφευχθεῖ 
ἡ ἐμφάνιση τέτοιων συμπτωμάτων. Ὅσον 
ἀφορᾷ τὴν ἐπαγγελματικὴ δραστηριότητα, 
θὰ πρέπει νὰ διατηρηθεῖ ὅσο εἶναι δυνα-
τόν. Ἐὰν εἶστε ὑποχρεωμένοι νὰ φύγετε 
ἀπὸ τὴν ἐργασία σας, τότε θὰ πρέπει νὰ 
ἀναπτύξετε ἄλλες δραστηριότητες.

Ἡ διατροφὴ μπορεῖ νὰ μᾶς βοηθή-
σει νὰ προλάβουμε τὴ νόσο ἢ νὰ ἔχουμε 
μιὰ καλύτερη πορεία. Οἱ ἔρευνες ἀπα-
ντοῦν θετικά. Σὲ μιὰ δική μας μελέτη 
μὲ μεγάλο πληθυσμό, ἑλληνικὸ καὶ ἀπὸ 
τὴ Νέα Ὑόρκη, σὲ συνεργασία τῶν δύο 
Πανεπιστημίων, ἀπεδείχθη ὅτι ἡ μεσογει-
ακὴ δίαιτα καὶ μειώνει τὸν ἀριθμὸ τῶν 
ἀρρώστων ποὺ πάσχουν, ἀλλὰ καὶ πα-
ρατείνει τὴ ζωὴ τῶν ἤδη πασχόντων. Ἄρα 
ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι εἶναι ἕνας σημαντικὸς 
παράγων. Αὐτοὶ ποὺ ἐφαρμόζουν πιστὰ 
τὴ μεσογειακὴ δίαιτα ἐπιβιώνουν πολὺ 
περισσότερο ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ δὲν τὴν 
ἐφαρμόζουν πλήρως.

Τί ἐννοοῦμε μεσογειακὴ δίαιτα; Ἐννο-
οῦμε αὐτὰ τὰ φαγητὰ ποὺ ἔφτιαχναν οἱ 
γονεῖς μας στὰ σπίτια. Ἡ μεσογειακὴ δί-
αιτα ἔχει πολλὲς οὐσίες ποὺ θεωροῦνται 
προστατευτικοὶ παράγοντες. Σὲ μιὰ μελέ-
τη στὴν ὁποία συγκρίνονται οἱ διάφορες 
διατροφικὲς συνήθειες τῶν ἀνθρώπων, 
παρατηρήθηκε ὅτι ἡ μεσογειακὴ δίαιτα 
μειώνει τὸν ἀριθμὸ τῶν πασχόντων. Ἡ 
δυτικὴ ἢ ἀμερικανικὴ ὅμως αὐξάνει πολὺ 
τὸν ἀριθμὸ καὶ μειώνει τὴν ἐπιβίωση τῶν 
πασχόντων. Πολλὲς μελέτες ἔχουν γίνει 
καὶ γιὰ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ νη-
στεία, μὲ κύριο ἐρευνητὴ τὸν Καθηγητὴ 
κο Καφάτο, ὁ ὁποῖος ἀπέδειξε ὅτι μὲ 

γίνεται καὶ ἡ εἰσήγηση ποὺ ἀποτελεῖ τὴ βάση 
τοῦ παρόντος κειμένου.

Ἀνάλογα μὲ τὴν ἡλικία 
ἔναρξης, ἡ νόσος μπορεῖ 
νὰ ἔχει προγεροντική (σὲ 
ἡλικίες μικρότερες τῶν 60 
ἐτῶν) καὶ γεροντικὴ μορφή 

(σὲ ἡλικίες μεγαλύτερες 
τῶν 60 ἐτῶν). Συγκατα-
λέγεται στὰ χρόνια νο-

σήματα, ἐνῷ ἐξελίσσεται 
σταδιακὰ μὲ τὴν πάροδο 
τοῦ χρόνου, μὲ αὔξουσα 

ἐπιβάρυνση στὸν ἴδιο τὸν 
ἀσθενῆ, τὴν οἰκογένειά 
του καὶ τὴν κοινωνία.
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αὐτὴ τὴ διατροφὴ μειώνεται ὁ ἀριθμὸς 
τῶν πασχόντων γενικώτερα, μειώνεται ἡ 
παχυσαρκία, μεταβάλλονται τὰ λιπίδια 
τοῦ αἵματος καὶ οἱ ἄνθρωποι ἐμφανίζουν 
λιγώτερη θνησιμότητα.

Ἡ θρησκευτικότητα φαίνεται ὅτι σχε-
τίζεται μὲ τὴ συχνότητα ἐμφάνισης τῆς 
ἄνοιας καὶ βοηθάει στὴν καλύτερη πορεία 
τῶν ἀνθρώπων. Ὑπάρχουν πάρα πολλὲς 
μελέτες οἱ ὁποῖες συγχέουν λίγο τὴ θρη-
σκευτικότητα μὲ τὴν πνευματικότητα. Καὶ 
τὸ συμπέρασμα ἀπὸ αὐτὲς τὶς μελέτες 
εἶναι ὅτι, ὅταν λένε θρησκευτικότητα, 
ἐννοοῦν τὴ συμμετοχὴ στὰ τελετουργι-
κά. Μὲ τὴν πνευματικότητα ἐννοοῦν τὸ 
βίωμα, τὴν πνευματικὴ συμμετοχή. Ἀπὸ 

τὶς μελέτες φαίνεται ὅτι ἡ θρησκευτι-
κότητα εἶναι καὶ προστατευτικὸς πα-
ράγων καὶ προσφέρει μιὰ ποιοτικώτερη 
ζωὴ σὲ αὐτοὺς ποὺ εἶναι ἤδη ἀσθενεῖς. 
Καὶ αὐτό, γιατὶ ἔχουν τὴν αἴσθηση μιᾶς 
ἐσωτερικῆς ἠρεμίας, ξέρουν τὸν σκοπὸ 
τῆς ζωῆς, ἔχουν ψυχολογικὴ ὑποστήριξη 

καὶ μειώνονται τὰ στρεσογόνα ἐρεθίσμα-
τα καὶ ἡ κατάθλιψη, ἐπειδὴ ὑπάρχουν 
ψυχικὰ στηρίγματα. Τὸ συμπέρασμα ποὺ 
βγαίνει ἀπὸ τὴ σχέση θρησκευτικότητας 
καὶ νόσου εἶναι ὅτι ἡ βιωματικὴ συμμε-
τοχὴ ἔχει πολὺ μεγαλύτερη ἀποτελεσμα-
τικότητα ἀπ’ ὅ,τι ἔχει ἡ ἁπλῆ συμμετοχὴ 
στὴν τελετουργικὴ διαδικασία. Ἕνας ἀπὸ 
τοὺς μηχανισμοὺς μέσῳ τῶν ὁποίων ἡ 
θρησκευτικότητα μπορεῖ νὰ συμβάλει 
στὴ μείωση τῶν νοσημάτων εἶναι ὅτι ἡ 
θρησκευτικότητα παρέχει στοὺς ἀνθρώ-
πους κοινωνικὴ ὑποστήριξη (βλ. Σχ. 1). Ἡ 
συμπεριφορὰ τῶν θρησκευομένων εἶναι 
κατὰ κανόνα ὑγιέστερη ἀπ’ ὅ,τι εἶναι τῶν 
ἄλλων ἀνθρώπων (καπνίζουν λιγώτερο, 

πίνουν λιγώτερο, γενικῶς δὲν ἐκτίθενται 
σὲ κινδύνους). Ἡ ψυχική τους διάθεση 
εἶναι πολὺ καλύτερη, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ 
μείωση τῶν ὁρμονῶν τοῦ stress, τὴν ἐνί-
σχυση τοῦ ἀνοσοποιητικοῦ συστήματος 
καὶ τὴ μείωση τῆς νοσηρότητας.

Θεραπευτικὲς παρεμβάσεις. Ὑπάρ-

Οἱ φροντιστὲς πρέπει νὰ ἐκπαιδευθοῦν, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ 
διαχειρισθοῦν τὴν κατάσταση. Ὑπάρχουν διάφορες ὀργανώ-
σεις ποὺ μποροῦν νὰ βοηθήσουν. Καμιὰ φορὰ χρειάζονται 
νομικὲς συμβουλὲς ἢ συμβουλὲς γιὰ τὴν οἰκονομικὴ διαχεί-
ριση, ψυχολογικὴ ὑποστήριξη, γιατὶ οἱ φροντιστὲς πολλὲς 
φορὲς ἀπομονώνονται μαζὶ μὲ τὸν ἀσθενῆ καὶ δὲν ζητοῦν 

βοήθεια, καὶ ἔτσι παγιδεύονται.

  Σχέση θρησκευτικότητας καὶ ὑγείας (Σχ. 1)

Πνευματική – ψυχικὴ ἰσορροπία Μείωση stress

Θρησκευτικότητα Κοινωνικὴ ὑποστήριξη Ἀνοσοποιητικὸ σύστημα

Υἱοθέτηση ὑγιεινῶν συμπεριφορῶν Αὐτόνομο νευρικὸ σύστημα

Κάπνισμα - ἀλκοόλ - διατροφή 
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χουν ὁρισμένα φάρμακα, τὰ ὁποῖα εἶναι 
διαθέσιμα ἐδῶ καὶ χρόνια, ποὺ καθυστε-
ροῦν τὴν ἐξέλιξη. Δὲν θεραπεύουν, ἀλλὰ 
καθυστεροῦν τὴν ἐξέλιξη. Τὸ ἀποτέλεσμα 
αὐτὸ δὲν εἶναι λίγο, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος 
μπορεῖ νὰ κερδίσει 5 ἢ 7 χρόνια μιᾶς 
καλῆς καὶ ποιοτικῆς ζωῆς. Στὸ μεταξύ, 
ἀναμένονται τὰ καινούργια φάρμακα 
καὶ τὰ καινούργια δεδομένα ἀπὸ τὴν 
ἐπιστήμη. Πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι ἀπὸ τὴ 
δεκαετία τοῦ ’70, ὁ τότε Πρόεδρος τῶν 
Η.Π.Α. Ρῆγκαν (ὁ ὁποῖος πέθανε ἀπὸ 
Alzheimer) εἶχε ἀνακηρύξει τὴ δεκαετία 
αὐτὴ ὡς δεκαετία τοῦ ἐγκεφάλου, καὶ 
ἀπὸ τότε γίνονται μελέτες καὶ ἔρευνα, 
ὥστε νὰ βρεθοῦν καινούργια φάρμακα 
ποὺ ἀποτρέπουν τὴν ἀνώμαλη ἐναπό-
θεση τῆς πρωτεΐνης ποὺ ἐνοχοποιεῖται 
γιὰ τὴ νόσο στὸν ἐγκέφαλο.

Στὴ νόσο Alzheimer ἀναπτύσσεται 
μιὰ ἀνώμαλη μεταβολικὴ ὁδὸ τοῦ β-ἀμυ-
λοειδοῦς, καὶ ἀντὶ νὰ ἔχουμε ὡς ἀποτέ-
λεσμα τὴν ἐναπόθεση ὑγιοῦς πρωτεΐνης 
συμβατῆς μὲ τὴ γῆρας, ἔχουμε ἐναπόθεση 
τῆς τοξικῆς πρωτεΐνης.

Κλείνοντας, πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι τὴ 
θεραπεία τῆς νόσου δὲν πρέπει νὰ τὴ 
δοῦμε μόνο ὡς φαρμακευτική. Γενικῶς, 
ἡ φαρμακολογία ἀντιμετωπίζει τὰ συ-
μπτώματα, ἐπὶ τοῦ παρόντος. Πρέπει 
ὅμως νὰ δοῦμε τὸν ἀσθενῆ ὡς μιὰ ἰδι-
αίτερη προσωπικότητα, ποὺ δὲν μπορεῖ 
νὰ ἀντιμετωπιστεῖ μόνο μὲ γενικοὺς κα-
νόνες. Πρέπει νὰ καταλάβουμε τὴν προ-
σωπικότητά του καὶ πῶς μποροῦμε νὰ 
τὸν πλησιάσουμε καλύτερα καὶ νὰ τὸν 
βοηθήσουμε.

Ξέρουμε ὅτι τὸ Alzheimer εἶναι μιὰ 
νόσος προοδευτική. Αὐτὸ ποὺ ἐπίσης 
ξέρουμε εἶναι ὅτι δὲν χάνονται ὅλες οἱ 
νοητικὲς λειτουργίες ταὐτόχρονα. Πα-
ραμένουν κάποιες. Αὐτὲς πρέπει νὰ τὶς 
βροῦμε. Καὶ ὄχι μόνο οἱ γιατροί, ἀλλὰ 
καὶ τὸ περιβάλλον. Νὰ τὶς ἀξιοποιήσου-
με, γιὰ νὰ βοηθήσουμε περισσότερο τοὺς 

ἀσθενεῖς.
Μιλήσαμε προηγουμένως γιὰ τὴ θρη-

σκευτικότητα, καὶ εἶναι πραγματικὰ ἐντυ-
πωσιακό, ἀκόμα καὶ οἱ ἄνθρωποι ποὺ 
εἶναι σὲ προχωρημένη κατάσταση, ποὺ 
ἔχουν διαταραχὲς πολὺ μεγάλες καὶ δὲν 
ἀναγνωρίζουν ἀκόμα καὶ τὰ παιδιά τους 
καὶ εἶναι διεγερτικοὶ καὶ ἐπιθετικοί, μὲ τί 
γαλήνιο τρόπο ἀντιμετωπίζουν τὰ θρη-
σκευτικὰ σύμβολα. Ὅταν βλέπουν θρη-
σκευτικὸ σύμβολο, ἐκεῖ γαληνεύουν καὶ 
ἠρεμοῦν. Ἄρα αὐτὰ τὰ γεγονότα πρέπει 
νὰ τὰ ἀξιοποιήσει καὶ ἡ θεραπευτικὴ 
παρέμβαση.

Ἡ σχέση βέβαια τοῦ γιατροῦ μὲ τὴν 
οἰκογένεια εἶναι σημαντική, διότι, μὴν 
ξεχνᾶμε, ὅταν ὑπάρχει τέτοιος ἀσθενής, 
πρέπει νὰ ὑπάρχει κάποιος στὸ σπίτι, 
γιὰ νὰ τὸν φροντίσει. Καὶ οἱ ἀντοχὲς 
αὐτοῦ τοῦ ἀνθρώπου δὲν εἶναι ἀπεριό-
ριστες. Ἄρα εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ ἀντι-
μετωπίσουμε καὶ ἕνα δεύτερο ἀσθενῆ. 
Αὐτὸς ὁ δεύτερος ἀσθενὴς θέλει κοινω-
νικὴ ὑποστήριξη, θέλει ὑποστήριξη ἀπὸ 
τὴν ὑπόλοιπη οἰκογένεια. Καὶ ἂν αὐτὰ 
τὰ στηρίγματα δὲν τὰ ἔχει, πρέπει ἀπὸ 
κάπου νὰ τὰ βρεῖ. Ὑπάρχουν διάφορες 
ἑνώσεις, ὀργανώσεις, ποὺ εἶναι διαθέσιμες 
νὰ βοηθήσουν σὲ αὐτὸν τὸν τομέα.

Καμιὰ φορὰ ρωτᾶνε τὰ παιδιὰ τῶν 
ἀσθενῶν: «Μὰ νὰ πάω νὰ τὸν δῶ; Ἀφοῦ 
δὲν μὲ γνωρίζει, τί νόημα ἔχει νὰ πάω;». 
Ἡ ἀπάντηση εἶναι ὅτι πρέπει νὰ πᾶνε. 
Καὶ μιλᾶμε καὶ γιὰ τὶς προχωρημένες κα-
ταστάσεις. Γιατί; Γιατὶ μπορεῖ νὰ χάνεται 
ἡ μνήμη, ἀλλὰ δὲν χάνεται τὸ συναίσθη-
μα. Τὸ συναίσθημα παραμένει. Ἄρα, μὲ 
τὴν παρουσία τοῦ παιδιοῦ ἢ τὰ λόγια 
του, αἰσθάνεται χαρά. Καὶ ἐπειδὴ πρέπει 
κανεὶς νὰ ἐκμεταλλευθεῖ ὅποια πνευμα-
τικὴ λειτουργία ἔχει μείνει, αὐτὸ τὸ νόημα 
ἔχει καὶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ παιδιοῦ στὸν 
ἀσθενῆ.

Τέλος, πρέπει νὰ προσθέσουμε λίγα 
λόγια γιὰ τοὺς φροντιστὲς τῶν ἀσθενῶν 
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μὲ ἄνοια.  Οἱ φροντιστὲς πρέπει νὰ 
ἐκπαιδευθοῦν, γιὰ νὰ μποροῦν νὰ δια-
χειρισθοῦν τὴν κατάσταση. Ὑπάρχουν 
διάφορες ὀργανώσεις ποὺ μποροῦν νὰ βο-
ηθήσουν. Καμιὰ φορὰ χρειάζονται νομικὲς 
συμβουλὲς ἢ συμβουλὲς γιὰ τὴν οἰκονο-
μικὴ διαχείριση, ψυχολογικὴ ὑποστήριξη, 
γιατὶ οἱ φροντιστὲς πολλὲς φορὲς ἀπο-
μονώνονται μαζὶ μὲ τὸν ἀσθενῆ καὶ δὲν 
ζητοῦν βοήθεια, καὶ ἔτσι παγιδεύονται.

Οὐσιαστικά, αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ 
ποῦμε κλείνοντας εἶναι ὅτι τὸ Alzheimer 
εἶναι μιὰ νόσος χρονία, ἐξελισσόμενη, χρει-
άζεται κοινωνικὴ ὑποστήριξη, οἰκογενει-
ακὴ συνοχὴ καὶ οἰκογενειακὴ ὑποστήριξη. 
Εὐτυχῶς στὴν Ἑλλάδα αὐτὰ ὑπάρχουν 
ἀκόμα. Ἀλλὰ σιγὰ σιγὰ ἡ οἰκογενειακὴ 
ὑποστήριξη μειώνεται καὶ χάνεται. Καὶ 
ἔτσι ἀναπτύσσονται τὰ διάφορα κέντρα, 
οἱ ψυχογηριατρικὲς κλινικές, ὅπου οὐσι-
αστικὰ πολλοὶ ἄνθρωποι καταφεύγουν, 
γιατὶ δὲν μπορεῖ ἡ οἰκογένεια νὰ τοὺς 
ὑποστηρίξει.

Ἔχουμε λοιπὸν νὰ κάνουμε μὲ ἕνα ἰα-
τρικὸ φαινόμενο μὲ κοινωνικὲς προεκτά-
σεις, γιὰ τὸ ὁποῖο ἀπαιτεῖται ὑποστήριξη 
τῆς οἰκογένειας καὶ ὑποστήριξη τῶν ἰδίων 
τῶν ἀρρώστων. Μὲ τὴν αὐστηρὴ τήρηση 
τῶν προδιαθεσιακῶν παραγόντων ποὺ 
ἀναπτύξαμε, μποροῦμε νὰ μειώσουμε τὶς 
πιθανότητες ἐμφάνισης τῆς νόσου.

Ἐρωτήσεις καὶ ἀπαντήσεις

ΕΡ.: Ἡ κληρονομικότης τί ρόλο παίζει;
ΑΠ.: Παίζει ρόλο ἡ κληρονομικό-

τητα, ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ μᾶς πιάσει 
πανικός. Ὑπάρχουν κάποια γονίδια τὰ 
ὁποῖα προκαλοῦν νόσο Alzheimer. Με-
ρικὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ ξέρουμε. Εἶναι συγκε-

κριμένα. Στοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν 
κληρονομικὴ προδιάθεση τὰ συμπτώματα 
ἀρχίζουν πολὺ νωρίς, πρὶν τὰ 50. Ἀρχίζει 
νωρὶς ἡ ἔκπτωση τῶν νοητικῶν λειτουρ-
γιῶν. Ἐπίσης, ὑπάρχουν ὁρισμένοι προ-
γνωστικοὶ δεῖκτες. Ἡ ἀπολιποπρωτεΐνη 
εἶναι μιὰ πρωτεΐνη μὲ τὴν ὁποία μπορεῖ 
κανεὶς νὰ δεῖ τὸ κληρονομικὸ προφὶλ 
τῆς νόσου, ἀλλὰ αὐτὸ εἶναι στατιστικὸ 
μέγεθος καὶ δὲν τὸ συνιστῶ ὡς μέθοδο 
ἐκτίμησης τοῦ κινδύνου νὰ ἀναπτύξει 
κάποιος τὴ νόσο στὸ μέλλον. Οἱ οἰκο-
γένειες ποὺ ἔχουν πρώιμη ἔναρξη τῆς 
νόσου Alzheimer θὰ μποροῦσαν νὰ δοῦν 
ἂν ἔχουν αὐτὸ τὸ γονίδιο. Εἶναι πολὺ λίγα 
τὰ γονίδια καὶ εἶναι πολὺ λίγα τὰ περι-
στατικὰ σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο. Ὅπως 
αὐξάνεται ἡ ἡλικία τῶν ἀνθρώπων, αὐξά-
νονται καὶ οἱ πιθανότητες. Οἱ 70άρηδες 
καὶ οἱ 80άρηδες ἔχουν 30% πιθανότη-
τα νὰ ἀναπτύξουν τὴ νόσο. Μπορεῖ νὰ 
εἶναι τυχαῖο. Νὰ ἀνήκουν στὸ 30%. Σαφῆ 
κληρονομικὰ στοιχεῖα ὑπάρχουν, ὅταν 
ἡ νόσος ἐμφανίζεται νωρίς, πρὶν τὰ 50.

ΕΡ.: Ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἐμφανίζουν 
τὴν ἴδια συχνότητα προσβολῆς;

ΑΠ.: Οἱ γυναῖκες ἐμφανίζουν πιὸ 
συχνὰ τὴ νόσο, ἀλλὰ ζοῦν καὶ πιὸ πολύ.

ΕΡ.: Λέμε ὅτι ἡ ἐξέλιξη εἶναι σταδια-
κή. Ἔχω ὅμως ὑπ’ ὄψη μου κάποια περί-
πτωση ἀσθενοῦς ποὺ κατέπεσε ξαφνικά. 
Φαίνεται ὑπάρχουν καὶ τέτοιες περιπτώ-
σεις;

ΑΠ.: Ὁ ἐγκέφαλος ἔχει ἐφεδρεῖες. 
Αὐτὸ ποὺ λέμε εἶναι ὅτι μειώνεται ὁ 
ἀριθμὸς τῶν κυττάρων, ἀλλὰ τὰ συμπτώ-
ματα ὁ ἀσθενὴς θὰ τὰ ἐμφανίσει, ὅταν 
χάσει τὶς ἐφεδρεῖες. Προοδευτικὰ χάνει 
κάποια κύτταρα, ἀλλὰ τὴ συμπτωματο-
λογία θὰ τὴν ἐμφανίσει, ὅταν ὁ ἀριθμὸς 
τῶν κυττάρων πέσει κάτω ἀπὸ ἕνα κρί-
σιμο ὅριο. Ἀπὸ ἐκεῖ καὶ πέρα μπορεῖ νὰ 
ἐμφανίσει μιὰ ἀπότομη συμπτωματολογία, 
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ἀλλά, ἂν τὸ ψάξει κανεὶς καλύτερα, κάτι 
θὰ βρεῖ στὴν προηγούμενη κατάσταση. 
Τὸ παράδειγμα μᾶς δίνει τὴν ἀφορμὴ νὰ 
ποῦμε ὅτι ἕνας συνήθως ἰσορροπημέ-
νος ἄνθρωπος ποὺ κάνει ἕναν πυρετὸ 
ἀποδιοργανώνεται νοητικά, ἔχει σύγχυ-
ση, γιατὶ μὲ τὸν πυρετὸ θὰ πρέπει νὰ 
ἐπιστρατεύσει ὑγιῆ κύτταρα (ἀπὸ τὶς 
ἐφεδρεῖες). Αὐτὸ εἶναι ἕνα φαινόμενο 
ποὺ τὸ βλέπουμε ἀρκετὰ συχνά, καὶ ἂν 
ἔχετε δικούς σας ἀνθρώπους μὲ τέτοια 
προβλήματα καὶ τοὺς δεῖτε ἀπότομα νὰ 
ἐπιδεινώνονται, τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ 
κάνετε εἶναι νὰ βάλετε ἕνα θερμόμετρο. Ὁ 
ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἔχει 37,1 C – φτάνει 
αὐτό, γιὰ νὰ τὸν ἀποδιοργανώσει, ἀλλὰ 
ἐπανέρχεται ἐκεῖ ποὺ ἦταν, ὅταν περάσει 
ἡ λοίμωξη.

ΕΡ.: Οἱ παθολογικὲς πρωτεΐνες ἐπη-
ρεάζουν τὸν ὑπόλοιπο ὀργανισμό;

ΑΠ.: Ὄχι, ἡ ἐναπόθεσή τους γίνεται 
μόνο στὸν ἐγκέφαλο.

ΕΡ.: Τὰ φάρμακα γιὰ τὴν ἄνοια ἔχουν 
παρενέργειες; 

ΑΠ.:  Γενικὰ εἶναι ἀσφαλῆ φάρμακα. 
Ἔχουν κάποιες παρενέργειες. Πρὶν τὰ 
χορηγήσουμε, πρέπει νὰ ξέρουμε τὸ γε-
νικὸ προφὶλ τοῦ ἀνθρώπου, νὰ μὴν ἔχει 
καρδιακὴ ἀρρυθμία.

ΕΡ.: Ὑπάρχουν δύο κατηγορίες νό-
σου Alzheimer, ἡ κληρονομικῆς προέλευ-
σης καὶ αὐτὴ ποὺ προκύπτει ἀπὸ τὶς 
συνθῆκες τῆς ζωῆς;

ΑΠ.: Ὑπάρχει μιὰ κατηγορία, ἡ προ-
γεροντική, ποὺ ἐμφανίζεται νωρὶς καὶ 
εἶναι κληρονομική. Ὑπάρχει καὶ ἡ γερο-
ντική, ποὺ ἐμφανίζεται σὲ μεγαλύτερες 
ἡλικίες, ὅπου κάποιοι κληρονομικοὶ πα-
ράγοντες πάλι παίζουν ρόλο.

ΕΡ.: Καταλαβαίνουν κάποια πράγμα-
τα οἱ ἀσθενεῖς μὲ νόσο Alzheimer;

ΑΠ.: Μπορεῖ νὰ μὴν καταλαβαίνουν 
τὴ λεπτομέρεια ὅσων λέμε, ἀλλὰ τὸ συ-
ναίσθημα παραμένει, τὴ συναισθηματικὴ 
φόρτιση τὴν παίρνει ὁ ἀσθενής.

ΕΡ.: Πότε θὰ καταλάβουμε ὅτι ἔχου-
με πρόβλημα, γιὰ νὰ ἐπισκεφθοῦμε τὸν 
γιατρό;

ΑΠ.: Νωρίς. Ὅταν διαπιστώσετε ὅτι 
ὑπάρχει μιὰ ἔκπτωση τῶν νοητικῶν λει-
τουργιῶν, διαταραχὲς μνήμης, καὶ αἰσθά-
νεστε καλὰ ψυχολογικὰ καὶ δὲν ἔχετε 
κάποιο στρεσσάρισμα, καλὸ εἶναι νὰ ζη-
τήσετε ἰατρικὴ βοήθεια, γιατὶ μπορεῖ νὰ 
εἶστε στὶς θεραπεύσιμες κατηγορίες καὶ 
νὰ πάρετε ἕνα φάρμακο καὶ νὰ εἶστε 
καλά, νὰ μὴν ἐξελιχθεῖ ἡ νόσος.

ΕΡ.: Τὸ ἔντονο ἐπαγγελματικὸ stress 
μπορεῖ νὰ ἐπιδεινώσει ἢ νὰ κάνει πιὸ 
συχνὴ τὴν ἐμφάνιση τῆς ἄνοιας; Πολὺ 
συχνὰ σὲ ὑπερήλικες, μετὰ ἀπὸ χειρουρ-
γεῖα, παρατηρεῖται ραγδαία ἐξέλιξη τῆς 
νόσου.

ΑΠ.: Τὰ ἐγκεφαλικὰ ἀποθέματα εἶναι 
σὲ ἕνα κρίσιμο ἐπίπεδο, καὶ ἡ μετεγχει-
ρητικὴ περίοδος σίγουρα θέλει ἐπιστρά-
τευση κι ἄλλων κυττάρων, ποὺ δὲν ὑπάρ-
χουν. Καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ καταρρέει, 
καὶ φαίνεται ἡ συμπτωματολογία του 
πολὺ πιὸ ἔντονη. Αὐτὸ συμβαίνει πολὺ 
συχνὰ μετὰ ἀπὸ κάποιες ἐπεμβάσεις (ὄχι 
ὅλες), κυρίως τῶν ματιῶν ἢ ὀρθοπεδικές. 
Ἐνῷ ἄλλες, μεγαλύτερες ἐπεμβάσεις τὶς 
ἀντιμετωπίζουν καλύτερα. Πάντως, αὐτοὶ 
οἱ ἀσθενεῖς, ἂν ἀντιμετωπισθοῦν σωστά, 
ἐπανέρχονται ἐκεῖ ποὺ ἦταν.

Τὸ stress εἶναι παράγοντας κινδύ-
νου. Δὲν ὑπάρχει διάκριση μεταξὺ τοῦ 
ἐπαγγελματικοῦ καὶ τοῦ ἄλλου stress. Τὸ 
ἐπαγγελματικό, ἐπειδὴ εἶναι δημιουργικό, 
εἶναι πιὸ περιορισμένο. Ἄρα, αὐτὸ εἶναι 
λιγώτερο ἐπώδυνο ἀπ’ ὅ,τι εἶναι ἕνα χρό-
νιο stress ἀπὸ ἄλλους παράγοντες.
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ΕΡ.: Οἱ ἐφεδρεῖες τοῦ ἐγκεφάλου 
πότε δημιουργοῦνται; Εἶναι στάσιμες ἢ 
ἀνανεώνονται;

ΑΠ.: Ὑπάρχει μιὰ δυνατότητα ἀνά-
πλασης τῶν κυττάρων τοῦ ἐγκεφάλου. 
Κάθε κύτταρο τοῦ ἐγκεφάλου ἔχει μιὰ 
ἐξειδικευμένη δουλειά. Μιὰ ὁμάδα κυτ-
τάρων εἶναι ὑπεύθυνη γιὰ τὸν λόγο (νὰ 
μιλήσουμε), ἄλλη γιὰ νὰ βλέπουμε, γιὰ τὴ 
σκέψη κ.ο.κ. Ὑπάρχει μιὰ χαρτογράφηση 
τοῦ ἐγκεφάλου. Κάθε περιοχὴ ξέρουμε 
τί εἶναι. Ἐκεῖ εἶναι τὸ συναίσθημα, ἐκεῖ 

ἡ θρησκευτικότητα, ἐκεῖ εἶναι ὁ θυμός. 
Ὅταν χαθεῖ μία ἀπὸ αὐτὲς τὶς οὐσίες, 
κάποια ἄλλα κύτταρα, ποὺ κάνουν ἄλλη 
δουλειά, ἢ ἐφεδρικὰ κύτταρα, ἀναλαμ-
βάνουν τὴ δουλειὰ αὐτῶν. Ἀλλὰ αὐτὸ 
ἀπαιτεῖ χρόνο, ἀπαιτεῖ ἐξειδίκευση τῶν 
κυττάρων.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Ὁμότιμος Καθηγητὴς Νευρολογίας 

τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
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ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ 
ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΥ

Μία εἴδησις ἀπὸ τὴν Ρωσσία μᾶς 
ἔκανε μεγάλη ἐντύπωσι. Ἐπιστήμονες 
μὲ εἰδικὰ μέσα ἀνακάλυψαν περὶ τὶς 
1500 σημειώσεις στὰ περιθώρια τοῦ 
προσωπικοῦ ἀντιτύπου τῆς Καινῆς 
Διαθήκης τοῦ μεγάλου Ρώσσου λο-
γοτέχνου Φιοντὸρ Ντοστογιέφσκυ. 
Ἀντιγράφομε ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ 
σχετικὸ δημοσίευμα:

«Στὴν Μόσχα ἔγινε ἡ παρουσία-
ση ἀντιγράφου τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ 
ἀνῆκε στὸν Ντοστογιέφσκι, βιβλίο 
ποὺ τὸν συνόδευσε σὲ ὅλη του τὴν 
ζωή, ἀπὸ τὴν περίοδο τῶν κατανα-
γκαστικῶν ἔργων μέχρι τὸν θάνατό 
του. Οἱ ἐπιστήμονες κατάφεραν νὰ 
ἐντοπίσουν χίλιες πεντακόσιες σημει-
ώσεις, παρατηρήσεις ἀποτυπωμένες 
ὅλες ἀπὸ τὸν μεγάλο συγγραφέα. ... 
“Στὸ παγκόσμιο λογοτεχνικὸ στερέω-
μα ὑπῆρξε πλῆθος συγγραφέων ποὺ 
γνώριζαν σὲ βάθος τὸ περιεχόμενο 
τῆς Βίβλου”, σχολιάζει ὁ Δόκτωρ 
Λογοτεχνίας Βλαδίμηρος Ζαχάρωφ, 
ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐμπνευστὲς τῆς ἐρευ-
νητικῆς μελέτης. “Μετὰ βίας βρίσκεις, 
ὅμως, κάποιον σὰν τὸν Ντοστογέφ-
σκι, ποὺ ἐπὶ τέσσερα συνεχῆ χρό-
νια δὲν διάβαζε τίποτε ἄλλο παρὰ 
τὸ Εὐαγγέλιο, βιώνοντάς το σὰν τὸ 
πεπρωμένο του”. Τὸ βιβλίο δώρισε 
στὸν συγγραφέα ἡ σύζυγος τοῦ Δε-
κεμβριστῆ Φονζίβιν. Οἱ σύζυγοι τῶν 
Δεκεμβριστῶν συναντήθηκαν μὲ τοὺς 
φυλακισμένους καὶ δώρισαν στὸν κα-
θένα τους ἀπὸ μιὰ Καινὴ Διαθήκη. 
Στὴ συνέχεια, Ντοστογιέφσκι καὶ 
Ναταλία Φονβίζινα ἀλληλογραφοῦν 
μεταξύ τους γιὰ πολλὰ χρόνια. Σ’ 
ἐκείνην εἶναι ποὺ ἀπευθύνεται μὲ 

τὰ γνωστὰ λόγια «θὰ προτιμοῦσα νὰ 
μείνω μὲ τὸν Χριστὸ παρὰ μὲ τὴν 
ἀλήθεια». «Τὸ εὐαγγέλιο ἦταν τὸ 
μόνο βιβλίο ποὺ ἐπιτρεπόταν στὴ 
φυλακή», θυμόταν ὁ Φιόντορ Μι-
χαήλοβιτς. “Βρισκόταν κάτω ἀπὸ τὸ 
μαξιλάρι μου στὸ κάτεργο. Τὸ διά-
βαζα καὶ τὸ διάβαζα καὶ σὲ ἄλλους. 
Ὅλοι οἱ φυλακισμένοι ἔμαθαν νὰ 
διαβάζουν μὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο...”. Οἱ 
πρῶτες σημειώσεις σ’ αὐτὸ ἔγιναν μὲ 
τὴν ἄκρη ἑνὸς καρφιοῦ: βλέπετε, δὲν 
ἐπιτρεπόταν στοὺς κρατουμένους νὰ 
ἔχουν ὄργανα γραφῆς. Στὴν συνέχεια, 
τὰ σημάδια ἀποτυπώνονται προσε-
κτικά: μὲ ἕνα ξηρὸ στυλό, μολύβι, 
σπάνια μὲ μελάνι. Οἱ περισσότερες 
σημειώσεις εἶναι πάνω στὰ κείμενα 
τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου. 
Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ Εὐαγγέλιο μέλλε-
ται νὰ δώσει ὤθηση στὴν ἀνάπτυξη 
τῆς πλοκῆς τοῦ ἔργου «Ἔγκλημα καὶ ΑΠ
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τιμωρία». Στὴν ἀρχὴ τοῦ πιὸ σημα-
ντικοῦ ἐπεισοδίου, ἡ Σόνια διαβάζει 
στὸν Ρασκόλνικωφ τὸ χωρίο περὶ 
Ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου: “Στὸν 

μπουφὲ ἦταν ἕνα βιβλίο - ἡ Καινὴ 
Διαθήκη σὲ ρωσικὴ μετάφραση. Τὸ 
βιβλίο ἦταν παλιό, χρησιμοποιημένο, 
δεμένο μὲ δέρμα.” Αὐτὴ ἡ περιγραφὴ 
ταιριάζει ἀκριβῶς μὲ τὸ εὐαγγέλιο 
τοῦ ἴδιου τοῦ συγγραφέα. Στὶς ἀρχὲς 
τῆς δεκαετίας τοῦ 1870, ἐπεξεργαζό-
μενος τὸ σχέδιο τοῦ μυθιστορήματος 
“Δαιμονισμένοι”, ὁ Ντοστογιέφσκι 
ἐπαναγιγνώσκει τὴν Ἀποκάλυψη τοῦ 
Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου. Οἱ προφη-
τεῖες τοῦ ἀγαπημένου μαθητῆ τοῦ 
Χριστοῦ ἀποτέλεσαν κίνητρο γιὰ τὴν 
συγγραφὴ τοῦ βιβλίου, τὸ ὁποῖο ἐπί-
σης θὰ ὀνομαστεῖ προφητικό. “Καὶ 
εἶδα τὸ θηρίο ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὴ 
γῆ” - ἀπέναντι σὲ αὐτὰ τὰ λόγια ὁ 
Φιόντορ Μιχαήλοβιτς γράφει: “Σοτσι-
άλ”, δηλαδὴ “σοσιαλισμός”. Τὸ θηρίο, 

ὅπως ἀναφέρεται στὴν Ἀποκάλυψη, 
“μιλᾶ περήφανα καὶ βλάσφημα”, θὰ 
πολεμήσει μὲ τοὺς ἁγίους καὶ γιὰ 
κάποιο χρόνο θὰ τοὺς νικήσει ... Στὶς 

26 Ἰανουαρίου 1881, ὁ Φιόντορ Μιχα-
ήλοβιτς ὑπέστη ξαφνικὰ αἱμορραγία 
στὸ λαιμό. Οἱ γιατροὶ διέγνωσαν ρή-
ξη πνευμονικῆς ἀρτηρίας. Τοῦ ἀπα-
γορεύθηκε νὰ μιλᾷ. Ὁ ἱερέας ἦρθε 
ἐκεῖνο τὸ βράδυ. Ὁ Ντοστογιέφσκι 
ἐξομολογήθηκε καὶ κοινώνησε. Νωρὶς 
τὸ πρωὶ τῆς 28ης Ἰανουαρίου, κάλεσε 
τὴ σύζυγό του Ἄννα Γκριγκόριεβνα 
καὶ τῆς ἀνακοίνωσε ὅτι θὰ πεθάνει 
ἐκείνη τὴν μέρα. Ἐν μέσῳ ἀντιρρή-
σεών της, τῆς ζήτησε νὰ ἀνοίξει τὸ 
Εὐαγγέλιο σὲ μία ὁποιαδήποτε σε-
λίδα. Αὐτὴ τὸ ἄνοιξε καὶ διάβασε: 
“Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς 
αὐτόν· ἄφες τώρα· διότι οὕτως εἶναι 
πρέπον εἰς ἡμᾶς νὰ ἐκπληρώσωμεν 
πᾶσαν δικαιοσύνην”. Ἡ τελευταία 
σημείωση στὸ σημαντικὸ γιὰ τὸν Ντο-

«Στὴν Μόσχα ἔγινε ἡ παρουσίαση ἀντιγράφου τοῦ 
Εὐαγγελίου ποὺ ἀνῆκε στὸν Ντοστογιέφσκι, βιβλίο 

ποὺ τὸν συνόδευσε σὲ ὅλη του τὴν ζωή, ἀπὸ τὴν πε-
ρίοδο τῶν καταναγκαστικῶν ἔργων μέχρι τὸν θάνατό 
του. Οἱ ἐπιστήμονες κατάφεραν νὰ ἐντοπίσουν χίλιες 

πεντακόσιες σημειώσεις, παρατηρήσεις ἀποτυπω-
μένες ὅλες ἀπὸ τὸν μεγάλο συγγραφέα. ... “Στὸ πα-
γκόσμιο λογοτεχνικὸ στερέωμα ὑπῆρξε πλῆθος συγ-
γραφέων ποὺ γνώριζαν σὲ βάθος τὸ περιεχόμενο τῆς 

Βίβλου”, σχολιάζει ὁ Δόκτωρ Λογοτεχνίας Βλαδίμηρος 
Ζαχάρωφ, ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐμπνευστὲς τῆς ἐρευνητικῆς 
μελέτης. “Μετὰ βίας βρίσκεις, ὅμως, κάποιον σὰν τὸν 
Ντοστογέφσκι, ποὺ ἐπὶ τέσσερα συνεχῆ χρόνια δὲν 
διάβαζε τίποτε ἄλλο παρὰ τὸ Εὐαγγέλιο, βιώνοντάς 

το σὰν τὸ πεπρωμένο του”.
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στογιέφσκι βιβλίο ἔγινε ἀπὸ τὴν Ἄννα 
Γκριγόριεβνα. Ἡ σημείωση μὲ μολύβι 
σχεδὸν σβήστηκε, ἀλλὰ οἱ ἐπιστή-
μονες κατάφεραν νὰ τὴν ἀποκατα-
στήσουν: «Ἄνοιξα καὶ διάβασα μετὰ 
ἀπὸ αἴτημα τοῦ Φιόντορ Μιχαήλοβιτς 
τὴν ἡμέρα τοῦ θανάτου του, στὶς 3 
ἡ ὥρα». http://www.agiazoni.gr/article.
php?id=46700274264403227609

Ἡ εἴδησις αὐτὴ μᾶς ἀποδεικνύει 
ὅτι ἡ μεγάλη πηγὴ ἐμπνεύσεως τοῦ 
σημαντικοῦ συγγραφέως ὑπῆρξε ἡ 
μελέτη καὶ ἡ βίωσις τοῦ εὐαγγελίου 
τοῦ Κυρίου μας. Αὐτὸ φαίνεται κα-
θαρῶς στὴν φρᾶσι του ὅτι προτιμᾷ 
τὸν Χριστὸ ἀπὸ τὴν ἀλήθεια, ὅταν 
αὐτὰ εἶναι ἀντιθετικά. 

Τὸ παράδειγμα τοῦ Ντοστογιέφ-
σκυ ἐφάρμοσαν καὶ ἐπαναλαμβάνουν 
καὶ πλεῖστοι ἄλλοι δημιουργοὶ καὶ 
κοινωνικοὶ ἀναμορφωτές. Ἄνθρωποι 
οἱ ὁποῖοι ζοῦν καὶ δροῦν μέσα στὴν 
κοινωνία, ἀλλὰ ἔχουν ὡς ἐντρύφημά 
τους τὴν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς. 
Νὰ ἐνθυμίσωμε ἀπὸ τοὺς παλαιοτέ-
ρους τὸν Ἀβραὰμ Λίνκονλ, ὁ ὁποῖος 
λόγῳ τῆς βιβλικῆς του γνώσεως κα-
τήργησε τὴν δουλεία στὴν Ἀμερική, 
καὶ ἀπὸ τοὺς συγχρόνους μας τὸν 
βιολόγο Francis Collins μὲ τὸ βιβλίο 
του Ἡ γλῶσσα τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν 
μουσικοσυνθέτη John Tavener μὲ τὰ 
συμφωνικά του ἔργα.

Ἡ μελέτη τῆς Βίβλου (Παλαιᾶς 
καὶ Καινῆς Διαθήκης) ἀπαιτεῖ θεῖο 
φωτισμὸ καὶ ἀνθρωπίνη σπουδή. 
Ὁ ἅγιος Βασίλειος ἐπισημαίνει: 
«Ὑπάρχει ἀνάγκη ἀπὸ καθαρότητα 
τοῦ βίου, ὥστε μὲ τὴν ἐξάσκησι τῆς 
ἠθικῆς ἀρετῆς νὰ γνωρίζωμε τὸ βά-
θος τὸ ὁποῖο καλύπτεται μέσα στὶς 
Γραφές. Ὑπάρχει ἀκόμη πέραν τῆς 
καθαρότητος τοῦ βίου ἀνάγκη νὰ δι-
ατρίβωμε μέσα στὶς Γραφές, γιὰ νὰ 
ἐντυπώνεται στὴν ψυχή μας τὸ σεμνὸ 

καὶ μυστικὸ νόημα τῶν θείων λόγων 
μέσῳ τῆς συνεχοῦς μελέτης  τους 
(χρεία τῆς ἐν τῷ βίῳ καθαρότητος, 
ὥστε καὶ πρὸς τὴν τῆς ἠθικῆς ἀρετῆς 
ἐπιτήδευσιν τὸ ἐν ταῖς Γραφαῖς κε-
καλυμμένον διαγνωσθῆναι· χρεία δὲ 
πρὸς τῇ καθαρότητι τοῦ βίου καὶ 
τῆς ἐν ταῖς Γραφαῖς διατριβῆς, ἵνα 
τὸ σεμνοπρεπὲς καὶ μυστικὸν τῶν 
θείων λογίων ἐκ τῆς συνεχοῦς μελέ-
της ἐντυπωθῇ τῇ ψυχῇ)» (Μ. Βασι-
λείου, Ἑρμηνεία εἰς τὸν Ἡσαΐαν, 6 
ΒΕΠ 56, 53). Ἡ μελέτη τῶν Γραφῶν 
εἶναι ἐντολὴ τοῦ ἰδίου τοῦ Κυρίου: 
«ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς, ὅτι ὑμεῖς δο-
κεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν· 
καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ 
ἐμοῦ» (Ἰω. 5: 39). Καὶ ὁ ἅγιος ἀπό-
στολος Παῦλος συμπληρώνει: «ταῦτα 
μελέτα ἐν τούτοις ἴσθι, ἵνα σου ἡ 
προκοπὴ φανερὰ ᾖ ἐν πᾶσιν. ἔπεχε 
σεαυτῷ καὶ τῇ διδασκαλίᾳ, ἐπίμενε 
αὐτοῖς· τοῦτο γὰρ ποιῶν καὶ σεαυτὸν 
σώσεις καὶ τοὺς ἀκούοντάς σου» (Α΄ 
Τιμ. 4: 15-16).

Λέγεται γιὰ τὸν ἅγιο Γέροντα 
Εὐσέβιο Ματθόπουλο, ἱδρυτὴ τῆς 
Ἀδελφότητος «Ζωή» καὶ τοῦ νεοελ-
ληνικοῦ χριστιανικοῦ κινήματος, ὅτι 
σὲ προχωρημένη ἡλικία λόγῳ προ-
βλήματος στὴν ὅρασί του ἔβαψε τὶς 
σελίδες τῆς προσωπικῆς του Ἁγί-
ας Γραφῆς, ὥστε νὰ μπορῇ νὰ τὴν 
διαβάζῃ. Ἦταν ἀδιανόητο γι’ αὐτόν, 
ὅπως γιὰ ὅλες τὶς φιλόθεες ψυχές, 
ἡ μὴ μελέτη τῶν θείων λογίων. Τὰ 
παραδείγματα αὐτὰ θὰ πρέπει νὰ 
θερμάνουν καὶ τὸν δικό μας ζῆλο γιὰ 
τὴν μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, γιὰ νὰ 
ἀναφωνοῦμε μαζὶ μὲ τὸν Ψαλμωδό: 
τὰ λόγιά Σου, Κύριε, «γλυκύτερα 
ὑπὲρ μέλι καὶ κηρίον» (Ψαλμ. 18: 11)!

Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣΑΠ
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ΔΡΕΙΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ, 92
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 38-40
ΑΘΗΝΑ (θεά), 70-73
ΑΘΗΝΑ, 4, 5, 7, 69-73, 79, 

83, 110, 120, 135, 152, 
153, 176, 221

ΑΘΗΝΑΙΕΣ, 165
ΑΘΗΝΑΙΟΙ, 69, 71
ΑΙΑΣ, 70, 73
ΑΙΓΑΙΟ, 70, 169
ΑΙΓΕΑΣ, 72
ΑΙΓΙΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

107
ΑΙΓΥΠΤΟΣ, 101, 112, 201
ΑΙΘΙΟΠΙΑ, 121
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Β΄ Η ΜΕΓΑ-

ΛΗ ΡΩΣΙΑΣ, 66
ΑΙΜΟΣ, 170, 171
ΑΙΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ, 

175, 177
ΑΪΝΣΤΑΪΝ ΑΛΜΠΕΡΤ, 14, 

22, 23, 27
ΑΙΟΛΟΣ, 63, 215
ΑΙΣΧΥΛΟΣ, 69, 70, 72, 73, 

183
ΑΙΤΩΛΟΙ, 170
ΑΚΑΡΝΑΝΕΣ, 170

ΑΚΙΝΑΤΗΣ ΘΩΜΑΣ, 91, 
208

ΑΚΟΡΝΙΩΝ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, 
177

ΑΛΑΝΟΙ, 173
ΑΛΑΣΚΑ, 48
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ, 101, 152, 

153, 168
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Α΄ ΡΩΣΙΑΣ, 

64-66, 97
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, 39
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, 71
ΑΜΒΟΥΡΓΟ, 102
ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ, 102
ΑΜΕΡΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΣ, 48
ΑΜΕΡΙΚΗ ΝΟΤΙΟΣ, 48
ΑΜΕΡΙΚΗ, 37, 160
ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ, 72
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ., 

176
ΑΝΑΞΙΜΕΝΗΣ, 210
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΓΙΟΙ, 158
ΑΝΔΡΑΓΑΘΙΟΣ, 152
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, 69, 71
ΑΝΝΑ ΦΡΑΝΚ (ἀστεροει-

δής), 193
ΑΝΤΙΓΟΝΗ, 54, 71, 73
ΑΝΤΙΟΧΕΙΑ, 36, 152, 154
ΑΝΤΩΝΑΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑ-

ΝΟΣ, 3, , 43-55
ΑΟΥΣΒΙΤΣ, 55
ΑΠΟΛΛΩΝ, 71
ΑΡΑΒΕΣ, 36
ΑΡΓΕΙΟΙ, 72
ΑΡΓΟΣ, 72
ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ, 73
ΑΡΗΣ (πλανήτης), 191
ΑΡΙΑΝΖΟΣ, 152
ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ, 22, 128
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, 19, 20, 69, 

83, 84, 88-91, 95, 136, 
139, 146, 182, 189, 208, 
210, 217-220

ΑΡΜΕΝΙΑ, 168
ΑΡΡΙΑΝΟΣ, 173
ΑΡΤΕΜΗ, 71, 73
ΑΤΟΣΣΑ, 70
ΑΤΤΙΚΗ, 120
ΑΥΓΟΥΣΤΙΚΟΣ, 92, 208
ΑΥΛΙΔΑ, 73
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, 48, 52, 194
ΑΥΣΤΡΙΑ, 65, 99, 100, 102, 

106
ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟ-

ΡΙΑ, 59, 63-65, 97, 105
ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΙ, 59, 64, 102
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ΑΥΣΤΡΟΟΥΓΓΑΡΙΑ, 105
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ, 121
ΑΦΡΙΚΗ ΝΟΤΙΟΣ, 205
ΑΦΡΙΚΗ, 48, 79
ΑΧΑΙΟΙ, 71
ΑΧΙΛΛΕΑΣ, 73
ΒΑΪΜΑΡΗ, 205
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ, 171, 178
ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ, 63, 

64
ΒΑΝΤΣΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, 

134
ΒΑΡΤΜΑΝ, 102
ΒΑΣΙΛΕΙΑ, 44
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ, 152, 153, 

155, 156
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑ-

ΟΣ, 134, 208
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Β΄ ΜΑΚΕΔΩΝ 

Ο ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟ-
ΝΟΣ, 177

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 
Ο ΜΕΓΑΣ, 30, 92, 93, 
119, 152-156, 158, 185, 
186, 188, 211, 232

ΒΑΣΙΛΙΚΑ, 166
ΒΕΛΓΙΟ, 168, 171
ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ ΡΗΓΑΣ, 

63, 64
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙ-

ΟΣ, 171
ΒΕΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, 

135-142
ΒΕΡΙΤΗΣ Γ., 78
ΒΕΡΟΛΙΝΟ, 55
ΒΕΡΟΝΑ, 67, 68, 97
ΒΕΡΡΟΙΟΣ Γ., 210
ΒΙΕΝΝΗ, 59-61, 63, 64, 66, 

67, 100-105
ΒΙΛΝΤ-2 (κομήτης), 193
ΒΛΑΧΙΑ, 172
ΒΛΑΧΟΙ, 168, 171-178
ΒΟΓΙΟΥΣΑ, 167
ΒΟΛΤΑΙΡΟΣ, 206
ΒΟΣΝΙΑ, 105
ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ, 143, 188, 190, 
215, 218

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ, 171
ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ, 169
ΒΟΥΡΕΝΙΣΤΑΣ, 177
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ, 172, 177
ΒΥΖΑΝΤΙΟ, 98, 171, 173
Γ.Β.Μ., 1-2, 41-42, 81-82, 121-

122, 161-162, 201-202
ΓΑΙΑ, 183

ΓΑΛΑΞΙΔΙ, 168, 169
ΓΑΛΑΤΕΣ, 171
ΓΑΛΙΛΑΙΑ, 201
ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ, 13, 22, 29, 139
ΓΑΛΛΙΑ, 52, 60, 99, 100, 

104, 110, 159, 160, 168, 
171, 175

ΓΑΛΛΟΙ, 62
ΓΕΝΕΥΗ, 53
ΓΕΡΜΑΝΙΑ, 14, 52, 108, 

198, 204
ΓΕΡΜΑΝΟΙ, 104, 172, 203
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ 

ΠΑΤΡΩΝ, 67
ΓΕΤΟΔΑΚΕΣ, 169, 177
ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ 

Α., 20
ΓΗ, 29, 46, 47, 49, 53, 85, 

87, 107-111, 123-126, 
128, 191-195

ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥ-
ΡΟΣ, 17

ΓΙΑΜΒΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 74-
76, 196-197, 208

ΓΙΑΝΝΕΝΑ, 79, 166
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ, 38
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑ-

ΣΙΟΣ, 79
ΓΙΟΥΝΑΝΟΙ, 70
ΓΙΟΥΤΑ, 109
ΓΚΑΙΡΙΝΓΚ ΧΕΡΜΑΝ, 203
ΓΚΑΛΑΠΑΣΚΟΣ ΝΗΣΙΑ, 

208
ΓΚΕΝΤΣ ΦΡΗΝΤΡΙΧ, 98, 

104
ΓΚΡΙΛΠΑΡΤΣΕΡ ΦΡΑΝΤΣ, 

62
ΓΛΑΥΚΗ, 72
ΓΟΛΓΟΘΑΣ, 42
ΓΟΤΘΙΑ, 153
ΓΟΤΘΟΙ, 169
ΓΟΥΪΑΝΑ, 112
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε΄ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 65
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, 

βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑ-
ΖΙΑΝΖΗΝΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗ-
ΝΟΣ, 92, 152, 153, 155, 
158, 183, 185, 187, 188

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΥΣΣΗΣ, 92, 
93, 130, 131, 134, 143, 
144, 152-154, 158

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, 
93

ΓΡΟΙΛΑΝΔΟΙ, 103

ΔΑΚΕΣ, 172
ΔΑΚΙΑ, 171-174, 177
ΔΑΚΤΥΛΟΣ, 193
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΑΡΧΙΕ-

ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗ-
ΝΩΝ, 165

ΔΑΡΒΙΝΟΣ ΚΑΡΟΛΟΣ, 
204, 208

ΔΑΡΕΙΟΣ, 70
ΔΕΚΕΒΑΛΟΣ, 172
ΔΗΜΗΤΡΑ (ἀστεροειδής), 

191, 192
ΔΗΜΗΤΡΑ, 183
ΔΗΜΟΦΩΝ, 72
ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟ-

ΦΟΡΟΣ, 80
ΔΙΑΣ (πλανήτης), 109, 110, 

191, 192
ΔΙΑΣ, 193
ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΥΦΛΟΣ, 148, 

149, 187-189, 211
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ-

ΤΗΣ, 210, 211
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, 211
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ-

ΑΣ, 184
ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΛΗ, 177
ΔΙΩΝ ΚΑΣΣΙΟΣ, 172
ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗΣ, 62
ΔΟΥΝΑΒΗΣ, 170, 172, 174
ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙ, 65
ΔΡΑΚΟΝΤΙΔΕΣ, 111
ΔΡΙΝΟ, 167
ΔΩΔΩΝΗ, 73
ΕΒΡΑΙΟΙ, 36, 37
ΕΙΡΗΝΗ ΑΘΗΝΑΙΑ, 154
ΕΛΑΣΣΟΝΑ, 178
ΕΛΒΕΤΙΑ, 52, 102
ΕΛΕΝΗ, 73
ΕΛΕΥΣΙΝΑ, 72
ΕΛΙΟΤ Θ. Σ., 49
ΕΛΛΑΔΑ, 4, 5, 29, 40, 

56-58, 61, 62, 69, 70, 
74-76, 79, 98, 102, 104, 
153, 165, 167-169, 171-
174, 176, 203, 208, 221, 
227

ΕΛΛΗΝΕΣ, 22, 36, 59-61, 
63, 65, 67-70, 73, 76, 
78, 97, 98, 101, 103, 
105, 106, 120, 135-137, 
163, 164, 167-178, 210, 
215

ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ, 103, 164, 167
ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, 118
ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ ΚΥΠΡΟΥ, 158

ΕΠΤΑΝΗΣΑ, 64, 67
ΕΡΙΝΥΕΣ, 70
ΕΡΜΗΣ (ἀστεροειδής), 192
ΕΡΜΗΣ (πλανήτης), 22, 

23, 192
ΕΡΜΗΣ, 71
ΕΡΜΙΟΝΗ, 71
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 165
ΕΡΩΤΑΣ (ἀστεροειδής), 192, 

193
ΕΣ ΡΟΥΝΤΟΛΦ, 203, 204, 

205
Ε.Σ.Σ.Δ., 107
ΕΣΤΕΡΧΑΖΥ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ, 

101
ΕΣΤΙΑ (ἀστεροειδής), 192
ΕΣΧΑΤΗ ΘΟΥΛΗ, 195
ΕΤΕΟΚΛΗΣ, 54, 73
ΕΤΡΟΥΣΚΟΙ, 170
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, 164
ΕΥΡΥΣΘΕΑΣ, 72
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, 52
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, 69-73
ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, 59-62, 64, 67, 

68, 97, 98, 108
ΕΥΡΩΠΗ, 5, 48, 56, 59-61, 

67, 68, 97, 98, 102-104, 
106, 160, 175

ΕΥΡΩΤΑΣ, 164
ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, 

182-184, 219
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙ-

ΑΣ, 158
ΖΑΦΕΙΡΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟ-

ΜΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
133, 134

ΖΑΧΑΡΩΦ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ, 
230

ΖΕΥΞΗΣ, 145
ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΕΡΓΑΜΟΥ, 180
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥ-

ΡΟΣ, 159
Η.Π.Α., βλ. ΗΝΩΜΕΝΕΣ 

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙ-
ΚΗΣ

ΗΛΙΟΣ, 22, 24, 27, 30, 34, 
36, 43, 52, 56, 107, 109, 
111, 123, 129, 161, 191, 
192, 221, 226

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 99
ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ, 175
ΗΠΕΙΡΟΣ, 169, 172
ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ, 170
ΗΡΑ (ἀστεροειδής), 191, 192
ΗΡΑΚΛΕΙΑ, 177



236

ΗΡΑΚΛΕΙΔΕΣ, 72, 73
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, 136
ΗΡΑΚΛΗΣ, 71, 72
ΗΡΟΔΟΤΟΣ, 164
ΗΡΩΔΗΣ Ο ΜΕΓΑΣ, 201
ΗΣΑΪΑΣ, 121, 184, 232
ΗΦΑΙΣΤΟΣ (πλανήτης), 23
ΘΑΛΗΣ ΜΙΛΗΣΙΟΣ, 211
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Α΄ Ο ΜΕΓΑΣ, 

154
ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΥΤΟΚΡΑΤΕΙ-

ΡΑ, 154
ΘΕΟΣΕΒΙΑ, 154
ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

163
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, 171, 172
ΘΕΣΣΑΛΟΙ, 170
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 39, 178
ΘΗΒΑ, 71-73
ΘΗΣΕΑΣ, 71, 72
ΘΟΥΛΗ, 195
ΘΟΥΡΙΓΓΙΑ, 205, 207
ΘΡΑΚΗ, 74, 169
ΘΥΣΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ, 65
ΙΑΚΩΒ, 38
ΙΑΠΩΝΕΣ, 107, 194
ΙΑΠΩΝΙΑ, 52, 108
ΙΑΣΩΝ, 72
ΙΔΗ (ἀστεροειδής), 193
ΙΕΝΑ, 203, 205-208
ΙΕΡΑ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, 60-62, 

65, 66, 98, 99, 103
ΙΕΡΙΧΩ, 42
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, 36
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄ ΑΡΧΙΕ-

ΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑ-
ΔΟΣ, 4-5

ΙΗΣΟΥΣ, 1, 5, 11, 36-38, 42, 
57, 116, 117, 122, 129, 
132, 199, 208

ΙΚΑΡΟΣ (ἀστεροειδής), 192
ΙΜΕΡΙΟΣ, 152
ΙΜΠΡΑΗΜ, 101
ΙΝΔΙΑΝΟΙ, 104
ΙΝΔΟ-ΓΕΡΜΑΝΟΙ, 204, 205
ΙΟΚΑΣΤΗ, 54
ΙΟΛΑΟΣ, 72
ΙΟΥΔΑΙΟΙ, 199
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ, 

153
ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ, 177
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ, 113, 115, 

157
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ, 133
ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, 73

ΙΡΑΚ, 121
ΙΡΙΔΑ, 72
ΙΣΑΑΚ, 38
ΙΣΛΑΝΔΙΑ, 195
ΙΣΜΗΝΗ, 54, 71
ΙΣΠΑΝΙΑ, 67, 68, 109, 195
ΙΣΡΑΗΛ, 37, 38
ΙΣΡΑΗΛΙΝΟΙ, 121
ΙΣΧΛ, 98
ΙΤΑΛΙΑ, 8, 44, 67, 68, 171, 

172
ΙΤΑΛΟΙ, 63, 97, 105, 163, 172
ΙΤΟΚΑΒΑ (ἀστεροειδής), 

193, 194
ΙΤΟΚΑΒΑ ΧΙΝΤΕΟ, 194
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ, 71, 73
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ, 

131, 188
ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, 

230, 231
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΔΟΣ, 175, 178
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, 

199
ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ, 

187, 189
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟ-

ΜΟΣ, 37, 54, 56, 57, 
92, 146-153, 156, 158, 
186, 187, 201, 211

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 7
ΙΩΒ, 189
ΙΩΝ, 70, 71
ΙΩΝΕΣ, 70
ΙΩΣΗΦ, 201
ΚΑΪΡΟ, 79
ΚΑΙΣΑΡΑΣ ΙΟΥΛΙΟΣ, 177
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑΔΟ-

ΚΙΑΣ, 152
ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ, 153
ΚΑΛΑΒΡΙΑ, 175
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ, 

134
ΚΑΛΑΜΑΣ, 167
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 6
ΚΑΛΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 29
ΚΑΛΙΜΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ, 190, 215, 218, 188
ΚΑΝΑΔΑΣ, 52
ΚΑΝΝΙΝΓΚ ΤΖΩΡΤΖ, 97, 

99, 101
ΚΑΝΤ ΙΜΜΑΝΟΥΕΛ, 139, 

140, 141, 142, 150
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣ, 66, 67
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ, 152, 155
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 134
ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 131
ΚΑΡΟΥΖΟΣ ΝΙΚΟΣ, 118
ΚΑΡΠΑΘΙΑ, 168, 177
ΚΑΣΤΛΕΡΙΓ ΛΟΡΔΟΣ, 66
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 

178
ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑ-

ΜΠΟΣ, 167
ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ ΗΛΙΑΣ Κ., 4, 

43, 79-80
ΚΑΤΩ ΙΤΑΛΙΑ, 177
ΚΑΥΚΑΣΙΟΙ, 204, 205
ΚΑΦΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ, 224
ΚΕΚΑΥΜΕΝΟΣ, 171, 172
ΚΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 120
ΚΕΛΣΟΣ, 183
ΚΕΛΤΙΚΗ, 153
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩ-

ΝΙΟΣ, 171
ΚΙΜΒΑΣ ΛΟΓΓΟΣ, 176
ΚΙΝΑ, 52
ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ, 

20
ΚΛΕΙΝΙΑΣ, 146
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ, 164
ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ, 

183
ΚΛΥΤΑΙΜΝΗΣΤΡΑ, 73
ΚΟΔΡΙΝΓΚΤΟΝ ΕΝΤΟΥ-

ΑΡΝΤ, 101
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ, 

60, 61
ΚΟΛΛΙΝΣ ΦΡΑΝΣΙΣ, 5
ΚΟΛΟΣΣΑΙΟ, 111
ΚΟΛΩΝΟΣ, 71
ΚΟΝΙΤΣΑ, 79
ΚΟΝΡΑΝΤ ΤΖΟΖΕΦ, 77
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ, 78
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙ-

ΟΣ, 3, 14, 22-34, 43, 
123-128

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, 23
ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ, 22, 128
ΚΟΡΕΑ ΒΟΡΕΙΟΣ, 121
ΚΟΡΕΑ ΝΟΤΙΟΣ, 121
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, 72
ΚΟΡΜΠΜΑΝ ΜΑΡΤΖΟ-

ΡΥ, 36
ΚΟΡΝΕΛ, 111
ΚΟΡΥΤΣΑ, 166
ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-

ΝΟΣ, 172
ΚΟΥΡΟΥ, 112
ΚΡΕΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, 72

ΚΡΕΩΝ, 71, 73
ΚΡΗΤΗ, 109
ΚΡΗΤΗ, 75, 170
ΚΡΙΜΑΙΑ, 158
ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, 

193, 194
ΚΡΟΑΤΕΣ, 63, 97, 105
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, 98
ΚΥΜΗ, 170
ΚΥΠΡΟΣ, 76, 175
ΚΥΡΗΝΑΪΚΗ, 168
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙ-

ΑΣ, 92
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α΄ Ο ΜΕ-

ΓΑΣ, 183
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ζ΄ ΠΟΡ-

ΦΥΡΟΓΕΝΝΗΤΟΣ, 169
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ 

ΔΟΥΚΑΣ, 66
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ο ΜΕ-

ΓΑΣ, 154
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 

65, 66, 100, 101, 103, 
152, 153, 156

ΛΑΒΥ ΝΤΕΪΒΙΝΤ, 109
ΛΑΖΑΡΟΣ, 42, 231
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ., 

168-178
ΛΑΪΜΠΝΙΤΣ ΓΚΟΤΦΡΙΝΤ, 

91
ΛΑΜΑΡΚ ΖΑΝ-ΜΠΑΤΙΣΤ, 

208
ΛΑΜΠΕΡΤ Κ., 207
ΛΑΝΓΚΕΝΣΒΑΡΤΣ ΜΑΞ 

(ΜΑΞΙΜΙΛΙΑΝ) ΛΕ-
ΠΟΛΝΤ, 104

ΛΑΡΙΣΑ, 39, 40
ΛΑΡΙΣΑΙΟΙ, 39
ΛΑΫΜΠΑΧ, 64, 67, 68
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΤΑΣΟΣ, 118
ΛΕΙΨΙΑ, 169
ΛΕΣΒΟΣ, 143
ΛΙΑΚΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 178
ΛΙΒΑΝΙΟΣ, 152
ΛΙΒΑΝΟΣ, 121
ΛΙΟΥΙΣ ΣΙΝΚΛΕΡ, 77
ΛΙΣΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 

163-167
ΛΙΧΑΣ, 73
ΛΟΚ ΤΖΩΝ, 138, 139
ΛΟΝΔΙΝΟ, 99-101, 167
ΛΟΡΕΝΣ ΝΤ. Χ., 77
ΛΟΥΚΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΥΠΟ-

ΛΕΩΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ, 158
ΛΥΓΚΙΣΤΙΔΑ, 177
ΛΥΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 175, 178
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ΛΥΚΟΣ, 72
ΛΥΣΣΑ, 72
ΛΩΖΑΝΝΗ, 8
ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥ-

ΣΗΣ Κ., 116-117
ΜΑΙΖΟΝ ΝΙΚΟΛΑ-ΓΙΟ-

ΖΕΦ, 101
ΜΑΙΤΛΑΝΤ ΤΟΜΑΣ, 67
ΜΑΚΑΡΙΟΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, 

132, 133
ΜΑΚ-ΓΙΟΥΑΝ ΙΑΝ, 77
ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, 170, 171
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 39, 74, 172, 

175-178
ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ, 155
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 

207
ΜΑΚΡΙΝΑ, 154
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣ, 175
ΜΑΛΧΟΣ, 178
ΜΑΝΙΑΤΕΣ, 164
ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙ-

ΟΣ, 134
ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕ-

ΛΟΣ, 134
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΕ-

ΝΤΟΥ ΧΡΥΣΗ, 143
ΜΑΞΙΜΟΣ ΟΜΟΛΟΓΗ-

ΤΗΣ, 92
ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 120
ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΟΛΓΑ, 120
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, 72
ΜΑΡΙΑ, 201
ΜΑΡΚΙΔΕΣ ΠΟΥΛΙΟΥ, 63
ΜΑΡΞ ΚΑΡΛ, 208
ΜΑΡΤΥΡΙΑ, 154
ΜΑΣΣΑΛΙΑ, 110, 111
ΜΑΤΘΙΛΔΗ (ἀστεροειδής), 

193
ΜΑΤΘΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΕ-

ΒΙΟΣ, 232
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΑ-

ΚΗΣ, 67
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟ-

ΜΠΕΗΣ, 67
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 107-112, 
191-195

ΜΑΧΜΟΥΤ ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ, 
101

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, 97, 
195

ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΛΑΔΑ, 170
ΜΕΓΑΡΑ (γυναίκα Ἡρακλῆ), 

71-72

ΜΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, 163
ΜΕΝΕΛΑΟΣ, 71
ΜΕΝΟΙΚΕΑΣ, 73
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΛΑΟΙ, 204, 

205
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, 98
ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, 67
ΜΕΤΡΙΝΟΣ Κ., 207
ΜΕΤΤΕΡΝΙΧ ΚΛΕΜΕΝΣ 

ΦΟΝ, 59-68, 97-106
ΜΗΔΕΙΑ, 72
ΜΗΘΥΜΝΑ, 143
ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 80
ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 80
ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΘΩΜΑΣ, 80
ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, 79-

80
ΜΗΛΙΟΙ, 71
ΜΗΛΟΣ, 71
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑ-

ΟΣ, 130-132, 134
ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ, 69, 152, 154, 

177
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑ-

ΛΙΑ, 70
ΜΙΛΛΕΡ ΤΙΜΟΘΥ, 158
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, 

134
ΜΟΔΙΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, 77
ΜΟΝΕ ΚΛΩΝΤ, 147
ΜΟΥΚΑΤΣΕΒΟ, 65
ΜΟΥΝΚΑΤΣ, 65
ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ ΜΠΕΝΙΤΟ, 8
ΜΟΧΑΒΕ ΕΡΗΜΟΣ, 109
ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ, 

167
ΜΠΑΝΚΣ ΟΥΪΛΛΙΑΜ, 112
ΜΠΕΝΑΚΗΣ ΛΙΝΟΣ Γ., 

203-208
ΜΠΕΡΝΣΤΑΪΝ ΤΖΕΗΜΣ 

π., 36
ΜΠΕΤΟΒΕΝ ΛΟΥΝΤΒΙΧ 

ΒΑΝ, 150
ΜΠΟΡΜΑΝ ΓΚΕΟΡΓΚ, 102
ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΣ, 7
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΚΗΣ ΑΝΤΩ-

ΝΙΟΣ, 178
ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΡΗ ΠΟΠΗ, 80
ΜΠΡΑΪΓ (ἀστεροειδής), 193
ΜΠΡΑΟΥΝΛΙ ΝΤΟΝ, 109
ΜΥΚΗΝΕΣ, 72
ΜΩΥΣΗΣ, 183
ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΛΥ ΑΙΓΥ-

ΠΤΟΥ, 101
ΝΑΒΑΡΙΝΟ, 62, 99-101

ΝΑΖΑΡΗΝΟΙ, 36
ΝΑΖΙΑΝΖΟΣ, 152
ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΒΟΝΑΠΑΡ-

ΤΗΣ, 60, 112
ΝΕΑ ΓΟΥΪΝΕΑ, 205
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ, 224
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΡΔΗ-

ΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 68
ΝΕΙΛΟΣ, 112
ΝΕΜΕΣΙΟΣ ΕΜΕΣΗΣ, 158, 

187, 188, 212
ΝΕΜΠΡΑΣΚΑ, 120
ΝΕΟΠΤΟΛΕΜΟΣ, 73
ΝΕΣΤΟΡΙΟΣ, 131
ΝΕΥΤΩΝ ΙΣΑΑΚ, 22, 139, 

140
ΝΙΑΡΧΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, 118
ΝΙΓΗΡΙΑ, 121
ΝΙΚΑΙΑ, 79, 153
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟ-

ΛΟΣ, 129
ΝΟΝΝΟΣ, 183
ΝΟΡΒΗΓΙΑ, 195
ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ, 108
ΝΤΕΚΑΡΤ ΡΕΝΕ, 138
ΝΤΕΜΠΡΕ ΡΕΖΙΣ, 159
ΝΤΕΡΙΝΤΑ ΖΑΚ, 135
ΝΤΟΡΣΕΤ, 112
ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΥ ΦΙΟ-

ΝΤΟΡ, 230-232
ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ, 55
ΞΕΝΟΦΩΝ, 151
ΞΕΡΞΗΣ, 70
ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑ-

ΤΟΡΙΑ, 62-68, 97, 98, 
100, 105

ΟΙΔΙΠΟΔΑΣ, 71
ΟΙΔΙΠΟΥΣ, 54
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ, 181, 

190
ΟΚΚΑΜ ΟΥΪΛΛΙΑΜ, 137, 

138
ΟΛΥΜΠΙΑΣ, 154
ΟΜΗΡΟΣ, 175, 176, 178
ΟΠΠΙΑΝΟΣ, 183
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕ-

ΝΩΝ ΕΘΝΩΝ, 60-62
ΟΡΓΟΥΕΛ ΤΖΩΡΤΖ, 77
ΟΡΕΙΒΑΣΙΟΣ, 153
ΟΡΕΣΤΗΣ, 72, 73
ΟΣΤΕΝ ΠΡΟΚΕΣ ΦΟΝ, 98
ΟΤΤΕΝΦΕΛΝΤΣ ΒΑΡΩ-

ΝΟΣ, 100
ΟΥΑΛΗΣ, 155
ΟΥΑΛΛΙΑ, 171
ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ, 109

ΟΥΓΓΑΡΙΑ, 177
ΟΥΓΓΡΟΙ, 63, 97, 105, 177
ΟΥΕΛΛΙΝΓΚΤΟΝ ΔΟΥ-

ΚΑΣ, 99, 103, 104
ΟΥΚΡΑΝΙΑ, 65
ΟΥΝΝΟΙ, 169
ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΣ, 102
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, 154
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, 36, 41
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ, 121
ΠΑΛΛΑΔΑ (ἀστεροειδής), 

191, 192
ΠΑΛΛΑΔΑ ΑΘΗΝΑ, 71
ΠΑΛΛΑΔΙΑ, 154
ΠΑΛΟΥΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, 208
ΠΑΝΑΓΙΑ, 163, 201
ΠΑΝΝΟΝΙΑ, 177
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΑΓΙΟΣ, 

158
ΠΑΝΤΟΒΑ, 44
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙ-

ΟΣ Κ., 152-158
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑ-

ΝΤΙΝΟΣ, 38-40
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΣ, 221-229
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΛΕ-

ΞΑΝΔΡΟΣ, 78
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΥ-

ΣΟΣΤΟΜΟΣ ( βλ . 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ΄ 
ΜΑΝΗΣ)

ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΣ, 116

ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 171

ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑΣ ΓΟΥΪΝΕ-
ΑΣ, 205

ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΕΣ ΗΓΕ-
ΜΟΝΙΕΣ, 64, 65, 97

ΠΑΡΗΣ, 73
ΠΑΡΙΣΙ, 158, 174
ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, 136
ΠΑΡΡΑΣΙΟΣ, 145, 151
ΠΑΣΧΑ, 41
ΠΑΤΡΑ, 74
ΠΑΥΛΟΣ, 2, 11, 37, 81, 92, 

199
, 232
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΟΙ, 170
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, 65, 67, 

98, 101, 102
ΠΕΝΤΕΛΗ, 114
ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ, 79
ΠΕΡΣΕΣ, 69, 70
ΠΕΡΣΙΑ, 153
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ΠΕΤΡΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΡΩΣΙ-
ΑΣ, 101

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, 67, 98, 99
ΠΕΤΣΑΣ Φ., 173
ΠΙΑΤΣΙ ΤΖΙΟΥΖΕΠΕ, 191
ΠΙΚΑΝΤΙΛΥ, 167
ΠΙΚΑΣΣΟ ΠΑΜΠΛΟ, 147, 

150
ΠΙΝΔΟΣ, 164, 166, 167, 172
ΠΙΟΣ Ζ΄ ΠΑΠΑΣ ΡΩΜΗΣ, 

68
ΠΛΑΚΙΛΛΑ, 154
ΠΛΑΤΩΝ, 136-138, 146, 183, 

210, 212-214, 216
ΠΛΙΝΙΟΣ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ, 

145, 148
ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ, 173
ΠΛΟΥΤΩΝ (πλανήτης), 109, 

194, 195
ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, 

154
ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ, 54, 73
ΠΟΛΩΝΙΑ, 66, 101
ΠΟΛΩΝΟΙ, 66
ΠΟΜΠΗΙΟΣ, 177
ΠΟΝΤΟΣ, 169, 175
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, 168
ΠΡΙΝΤΣΙΠ ΓΑΒΡΙΛΟ, 105
ΠΡΙΣΚΟΣ, 178
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΟΣ, 152
ΠΡΟΚΛΑ, 154
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, 73
ΠΡΟΣΩΚΡΑΤΙΚΟΙ, 210
ΠΡΩΤΑΡΧΟΣ, 212
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Ε΄ ΕΠΙΦΑ-

ΝΗΣ, 112
ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ, 22
ΠΥΘΕΑΣ, 195
ΠΥΛΟΣ, 175
ΡΑΣΙΝΤ, 112
ΡΑΣΚΟΛΝΙΚΩΦ, 231
ΡΕΑ, 183
ΡΕΪΖ ΕΦΕΝΤΗΣ, 100, 101
ΡΗΓΚΑΝ ΡΟΝΑΛΝΤ, 226
ΡΟΖΕΝΜΠΕΡΓΚ ΑΛ-

ΦΡΕΝΤ, 8
ΡΟΜΑ, 55
ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 168, 169, 171, 

172
ΡΟΥΜΑΝΟΙ, 172-178
ΡΟΥΜΕΛΗ, 169
ΡΟΥΣΣΩ ΑΝΡΙ, 147
ΡΟΥΣΣΩ ΖΑΝ-ΖΑΚ, 208
ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΡΚΑΤΟ-

ΡΙΑ, 152
ΡΩΜΑΙΟΙ, 168, 170-172, 175, 

177
ΡΩΜΗ, 153, 154, 170, 171
ΡΩΜΙΟΙ, 169, 171, 173
ΡΩΜΥΛΙΑ, 169
ΡΩΣΙΑ, 50, 62, 64, 65, 97-

100, 102, 191, 230
ΡΩΣΟΙ, 98, 102
ΣΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

169
ΣΑΪΝΤΛ, 102
ΣΑΙΞΠΗΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, 55
ΣΑΛΑΜΙΝΑ, 69-72
ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΙ, 71
ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΟΙ, 69-

70, 72
ΣΑΜΠΟΛΙΟΝ ΖΑΝ-ΦΡΑΝ-

ΣΟΥΑ, 112
ΣΑΝΚΤ ΓΚΑΛΛΕΝ, 102
ΣΑΝΤΑΡΜΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝ., 35, 113-115
ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ ΜΙΛΤΟΣ, 118
ΣΕΛΗΝΗ, 126
ΣΕΡΑΓΕΒΟ, 105
ΣΕΤΛΑΝΤ ΝΗΣΟΙ, 195
ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 49
ΣΙΑΣΟΥ ΖΩΗ, 134
ΣΙΚΕΛΙΑ, 69, 71, 170
ΣΙΛΒΙΝΑ, 154
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, 

104
ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΙΩΑΝ-

ΝΗΣ, 29
ΣΚΙΝΑΚΑΣ, 109
ΣΚΥΘΙΑ, 153
ΣΚΥΛΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

176
ΣΛΑΒΟΙ, 169, 172, 174, 178
ΣΛΟΒΑΚΟΙ, 63, 97, 105
ΣΛΟΒΕΝΟΙ, 63, 97, 105
ΣΜΙΤ ΙΟΥΛΙΟΣ, 110
ΣΜΟΡΕΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 

198
ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, 107
ΣΟΛΩΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, 78
ΣΟΥΜΕΪΚΕΡ ΕΥΓΕΝΙΟΣ, 

109
ΣΟΥΜΕΪΚΕΡ ΚΑΡΟΛΑΪΝ, 

109
ΣΟΥΜΕΪΚΕΡ-ΛΕΒΥ (κομή-

της), 109, 110
ΣΟΥΣΑ, 69
ΣΟΦΙΑ σύζυγος Φραγκί-

σκου Φερδινάνδου, 105
ΣΟΦΟΚΛΗΣ, 54, 69-71, 

73, 173
ΣΠΑΡΤΗ, 71, 72, 164

ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΣΣΕΣ, 164
ΣΠΕΤΣΕΣ, 101
ΣΤΕΤΣΕΝΥΙ ΙΣΤΒΑΝ, 63
ΣΤΟΟΥ ΧΑΡΙΕΤ ΜΠΙ-

ΠΤΣΕΡ, 77
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, 56, 57
ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΟΔΟΧΟΣ, 38
ΣΥΡΙΑ, 152, 154
ΣΩΚΡΑΤΗΣ, 137, 151
ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, 54, 73
ΤΕΜΠΕΛ-1 (κομήτης), 110, 

111
ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, 

116, 164
ΤΖΙΑΚΟΜΠΙΝΙ-ΖΙΝΕΡ (κο-

μήτης), 111
ΤΖΙΑΣΙΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ, 6
ΤΖΙΟΤΤΟ ΝΤΙ ΜΠΟΝΤΟ-

ΝΕ, 108
ΤΗΝΟΣ, 163
ΤΙΜΟΘΕΟΣ, 2
ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, 64
ΤΟΥΡΚΟΙ, 64, 70, 101, 103, 

169
ΤΟΥΡΝΙΕ ΠΩΛ, 80
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, 79
ΤΡΑΪΑΝΟΣ, 172
ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ-

ΤΗΣ, 29, 30
ΤΡΕΜΠΕΣΙΝΑ, 164
ΤΡΟΙΑ, 70, 71, 73, 164
ΤΡΩΙΚΟΙ ΑΣΤΕΡΟΕΙΔΕΙΣ, 

191-192
ΤΣΕΝΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ., 

3, 8-21, 43, 59-68, 97-
106, 143-151, 179-190, 
209-220

ΤΣΕΧΟΙ, 63, 97, 105
ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΣ Ν., 11, 12
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, 69-73
ΤΣΟΥΡΟΜΙΟΦ-ΓΕΡΑΣΙ-

ΜΕΝΚΟ κομήτης, 111
ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΟΥΪΝΣΤΟΝ, 167
ΥΔΡΑ, 101
ΥΨΗΛΑΝΤΗΔΕΣ, 65
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝ-

ΔΡΟΣ, 64, 65
ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ-

ΟΣ, 67
ΥΨΗΛΗ ΠΥΛΗ, 65, 100, 101
ΦΑΛΜΕΡΑΓΙΕΡ ΓΙΑΚΟΜΠ 

ΦΙΛΙΠ, 64
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ-

ΔΡΕΑΣ, 207
ΦΑΡΣΑΛΑ, 177

ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΗΣ, 
207

ΦΕΡΟΕ ΝΗΣΟΙ, 195
ΦΕΡΡΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ, 63, 64
ΦΙΛΑΙ, 112
ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, 67
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΔΑΝΙΗΛ, 169
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ, 73
ΦΙΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ, 

183
ΦΛΩΡΙΝΙΩΤΙΣΣΕΣ, 166
ΦΟΙΝΙΚΗ, 153
ΦΟΝΖΙΒΙΝ, 230
ΦΟΝΤΑΙΝ ΖΑΚ, 82
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ Α΄ ΑΥΣΤΡΙ-

ΑΣ, 100, 101
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΙΩΣΗΦ ΑΥΣ-

ΤΡΙΑΣ, 105
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΦΕΡΔΙΝΑΝ-

ΔΟΣ, 105
ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ 

ΠΡΩΣΙΑΣ, 101
ΦΩΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 208
ΧΑΒΑΗ, 109
ΧΑΓΗ, 62
ΧΑΙΚΕΛ ΕΡΝΣΤ, 18, 30, 31, 

203, 205, 206, 208
ΧΑΛΕΫ (κομήτης), 107, 108
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗΣ ΛΑΟ-

ΝΙΚΟΣ, 171, 172
ΧΑΡΒΑΤΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩ-

ΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, 208
ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙ-

ΟΣ, 111
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΣΤΕ-

ΡΙΟΣ π., 6
ΧΕΡΣΕΛ ΓΟΥΪΛΛΙΑΜ, 191
ΧΙΛΗ, 48, 109
ΧΙΜΜΛΕΡ ΧΑΪΝΡΙΧ, 205
ΧΙΟΥΜ ΝΤΕΪΒΙΝΤ, 139, 140
ΧΙΤΛΕΡ ΑΔΟΛΦΟΣ, 198, 

203
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ, 36, 37
ΧΡΙΣΤΟΣ, 1, 2, 5, 11, 12, 30, 

38, 39, 57, 58, 82, 116, 
117, 119, 120, 122, 129, 
130, 132, 157, 199, 232

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΛΟΥΚΑΣ 
Γ., 83-96

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ΄ ΜΑ-
ΝΗΣ, 56-58

ΨΑΡΑ, 98
ΨΥΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 174, 

175
ΩΡΙΓΕΝΗΣ, 153, 158, 183
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΟΜΟΥ (2019)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γ.Β.Μ., «Θρησκεία Σταυροῦ καὶ Θυσί-
ας», σελ. 1-2 – «Ἐρωτήματα στὸν Ἰησοῦ», 
σελ. 41-42 – «Ἥρωες στὴ ζωὴ καὶ στὸν 
θάνατο», σελ. 81-82 – «Γιὰ νὰ βασιλεύσει 
ἡ εἰρήνη», σελ. 121-122 – «Ὁ τύραννος 
τῆς ἀγωνίας», σελ. 161-162 – «Φεῦγε εἰς 
Αἴγυπτον», σελ. 201-202 – Διονύσης Κ. 
Μαγκλιβέρας, «Ἡ διαφορὰ τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ», σελ. 116-117. 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γιάννης Κ. Τσέντος, «Πίστη καὶ Ἐπι-
στήμη. Ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστη-
μόνων καὶ οἱ Ἀκτῖνες», σελ. 8-21 – «Βή-
ματα πρὸς μιὰ βαθύτερη κατανόηση τῆς 
ζωγραφικῆς στὴν Πατερικὴ φιλοσοφία», 
σελ. 143-151 – «Τὰ θεμέλια τῆς Πατερικῆς 
Οἰκολογίας», σελ. 179-190 – «Τίποτα στὴ 
φύση δὲν ἔχει γίνει στὴν τύχη. Ἀρχαία 
ἑλληνικὴ καὶ Πατερικὴ φιλοσοφία», σελ. 
209-220 – Γεώργιος Κοντόπουλος, 
«Ἐπιστήμη καὶ Πίστη», σελ. 22-34 – 
«Ἡ θέση τοῦ ἀνθρώπου στὸ Σύμπαν», 
σελ. 123-128 – Στυλιανὸς Ἀντωναρά-
κης, «Τὸ γονιδίωμα... (Ματθ., κε΄ 14-15, 
Ματθ., ι΄ 34-35)», σελ. 43-55 – Λουκᾶς 
Γ. Χριστοφόρου, «Ἐνέργεια. Ἐπιστη-
μονική, φιλοσοφικὴ καὶ θεολογικὴ δι-
άσταση», σελ. 83-96 – Κωνσταντῖνος 
Μαυρομμάτης, «Κυνήγι κομητῶν», σελ. 
107-112 – «Τὸ κυνήγι τῶν ἀστεροειδῶν 
(μικρῶν πλανητῶν), σελ. 191-195 – Ἰ. Κ. 
Ἀγγελόπουλος, «Ἠθικοδογματικὴ θεώ-
ρησις τῶν ἐκτρώσεων», σελ. 129-134 – 
Χαράλαμπος Βέντης, «Μιὰ σύντομη 
εἰσαγωγὴ στὴ φιλοσοφικὴ ἔννοια τῆς 
Ὀντολογίας», σελ. 135-142 –Γεώργιος Κ. 
Παπαγεωργίου, «Οἱ Τρεῖς Ἱεράρχες καὶ 

ἡ ἰατρικὴ φροντίδα στὴν ἐποχή τους», 
σελ. 152-158 – Ἀχιλλεὺς Γ. Λαζάρου, 
«Ρωμανολογία καὶ τεκμήρια καταγωγῆς 
τῶν Βλάχων», σελ. 168-178 – Andreas 
Sentker (μτφ. Λῖνος Μπενάκης), «Ἡ 
καταδίκη τῆς φυλετικῆς θεωρίας τοῦ 
Ναζισμοῦ», σελ. 203-208 – Ἀλέξανδρος 
Παπαδημητρίου, «Ἀνοϊκὰ σύνδρομα», 
σελ. 221-229.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γιάννης Κ. Τσέντος, «Μέττερνιχ: Ὁ 
ὁρκισμένος ἐχθρὸς τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπα-
νάστασης», Μέρος Α΄, σελ. 59-68 – 
«Μέττερνιχ: Ὁ ὁρκισμένος ἐχθρὸς τῆς 
Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης», Μέρος Β΄, 
σελ. 97-106 – Δημήτριος Λισμάνης, «Ἡ 
Ἑλληνίδα στὸ Ἔπος τοῦ ’40. Ἡ ἀφανὴς 
ἡρωίδα», σελ. 163-167.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Ἰ. Κ. Ἀγγελόπουλος, «Ἠθικοδογματικὴ 
θεώρησις τῶν ἐκτρώσεων», σελ. 129-134.

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Χρῆστος Γιαμβριᾶς, «Ἀλλαγὲς στὴν 
Ἀνώτατη Ἐκπαίδευση ποὺ προκαλοῦν 
προβληματισμό», σελ. 74-76 – «Τὰ ἀπο-
τελέσματα τῶν Πανελλαδικῶν Ἐξετάσε-
ων πάλι στὸ προσκήνιο», σελ. 196-197.

ΤΕΧΝΗ – ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Νῖκος Τσιρώνης, «Ἡ φιλοπατρία τῶν 
ἀρχαίων Ἑλλήνων τραγικῶν», σελ. 69-73 
– Ἰ. Κ. Ἀγγελόπουλος, «Ἡ ἐπίδρασις 
τῆς Λογοτεχνίας», σελ. 77-78 – Γιάννης 
Κ. Τσέντος, «Βήματα πρὸς μιὰ βαθύ-
τερη κατανόηση τῆς ζωγραφικῆς στὴν 
Πατερικὴ φιλοσοφία», σελ. 143-151.
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Γιὰ συνδρομὴ Ἐσωτερικοῦ
α)  Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank, 

στὸν λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χρι-
στιανικὴ Ἕνωσις  Ἀκτίνων ὑπ’ ἀριθμ.: 
0026-0201-94-0100366081 (ΙΒΑΝ: 
GR1102602010000940100366081). Νὰ 
ζητᾶτε νὰ σημειώνεται ρητῶς τὸ ὀνοματε-
πώνυμό σας στὴν Αἰτιολογία.

β)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ταχυδρομικὴ ἐπιταγὴ στὴ 
διεύθυνση τοῦ περιοδικοῦ (Καρύτση 14, 
105 61 Ἀθήνα). Προβλέπεται ἐπιβάρυνση 
μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.

γ)  Στὰ ΕΛΤΑ μὲ ἔντυπο ταχυπληρωμῆς ποὺ 
συναποστέλλεται μὲ τὸ τελευταῖο τεῦχος 
κάθε χρονιᾶς γιὰ ὅσους ἔχουν ὀφειλή. 

 Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται 
ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.

δ)  Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζό-
μενα βιβλιοπωλεῖα.

ε)  Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπρο-
σώπους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς 
ἀποδείξεις.

Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ
Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ 
ἀδυνατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ συνδρομὴ 
μπορεῖ νὰ κατατεθεῖ μὲ τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ 
στοιχεῖα ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:
– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA

Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΑΣ
Ἰ. Κ. Ἀγγελόπουλος, «Μεταστροφὴ 
Ἑβραίων στὴν Ὀρθοδοξία», σελ. 36-38 – 
«Ἡ ἐπίδρασις τῆς Λογοτεχνίας», σελ. 77-
78 – «Ἡ ἐπανάστασις τῆς ὀλιγαρκείας», 
σελ. 118-119 – «Ἔλλειμμα θεολογικῆς 
παιδείας», σελ. 159-160 – «Δὲ θὰ σιωπή-
σουμε ποτέ», σελ. 198-200 – «Τὸ εὐαγγέ-
λιο τοῦ Ντοστογιέφσκυ», σελ. 230-232.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Γιάννης Ἀν. Σαντάρμης, «Καὶ ποῦ νὰ 
πᾶμε», σελ. 35 – «Τὸ σχέδιο τῆς Ἁγια-
Σοφιᾶς», σελ. 113-115.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Ἠλίας Κ. Κατσούφης, Πρόλογος στὴν 
Ἡμερίδα τῆς ΧΕΕ «Ἐπιστήμη καὶ χρι-
στιανικὴ κοσμοθεωρία», σελ. 4 – Ἱερώ-
νυμος Β΄ Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλά-
δος, Χαιρετισμὸς στὴν Ἡμερίδα τῆς 

ΧΕΕ «Ἐπιστήμη καὶ χριστιανικὴ κοσμο-
θεωρία», σελ. 5 – Γεώργιος Καλαντζῆς, 
Χαιρετισμὸς στὴν Ἡμερίδα τῆς ΧΕΕ 
«Ἐπιστήμη καὶ χριστιανικὴ κοσμοθε-
ωρία», σελ. 6 – Τηλέμαχος Τζιάσιος, 
Χαιρετισμὸς στὴν Ἡμερίδα τῆς ΧΕΕ 
«Ἐπιστήμη καὶ χριστιανικὴ κοσμοθεω-
ρία», σελ. 6-7 – Δημήτριος Μπούμπας, 
Χαιρετισμὸς στὴν Ἡμερίδα τῆς ΧΕΕ 
«Ἐπιστήμη καὶ χριστιανικὴ κοσμοθεω-
ρία», σελ. 7 – Χρυσόστομος Γ΄ Μάνης, 
«Ἡ θρησκευτικὴ οὐδετερότητα στὸ Σύ-
νταγμα», σελ. 56-58.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Κωνσταντῖνος Παπαδάκης, «Κων-
σταντῖνος Ἀθανασόπουλος (1930-
2019)», σελ. 38-40 – Ἠλίας Κ. Κατσού-
φης, «Μιχαὴλ Μηλῖγκος (1929-2019)», 
σελ. 79-80 – Βασίλης Κέκης, «Γεώργιος 
Μαραγκός», σελ. 120.



ΕΤΟΣ 82ο  | ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019  |  778

240 241

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 60 ἐτῶν, ποὺ 
ἀπευθύνεται στὴ γυναῖκα, στὴν πνευμα-
τικὴ καὶ κοινωνική της παρουσία. 

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. 

Τ Η Σ  ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ
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m «Καθὼς πλησιάζουν τὰ Χριστούγεννα»
m «Τὰ μικρὰ καὶ τὰ μεγάλα»
m «Συνήθεια, ὁ μεγάλος ἐχθρός»
m «Ἀδελφὸς ὑπ᾽ ἀδελφοῦ βασταζόμενος»
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ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ì ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ)

ì ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ  
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ 

ì ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ì ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΙΕΡΩΜΕΝΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΗΘΗΚΑΝ  
ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ì Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ἀξίζει νά διαβάζετε
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ: 
ὅλοι οἱ τόμοι τοῦ περιοδικοῦ «Ἀκτῖνες» 

καθώς καί τό εὑρετήριο τῶν ἐτῶν 1938-1997

«Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων» 
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