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ΚΟΙΤΑ ΨΗΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑ

Ε

ἶπαν πὼς ἡ ἀπελπισία μοιάζει
μὲ παράφορο παιδί, πού, ὅταν
τοῦ πάρεις ἕνα ἀπὸ τὰ παιχνίδια
του, ρίχνει μὲ πεῖσμα καὶ ὅλα τὰ
ἄλλα στὴ φωτιά. Ἡ ἀπελπισία,
δηλαδή, ἀχρηστεύει τὸ λογικὸ καί, κατ᾿ ἐπέκταση, τὸν ὅλο ἄνθρωπο. Ἔτσι ἕνα ἁπλὸ
ἀτύχημα μπορεῖ νὰ γίνει ἀληθινὸ δυστύχημα.
Πολλὲς οἱ ἀφορμές. Κάποτε –καὶ μάλιστα ἀναπάντεχα– τὸ ἕνα κακὸ διαδέχεται
τὸ ἄλλο. Ἀλλεπάλληλα τὰ χτυπήματα, δὲν
ἀφήνουν χρόνο γιὰ ἤρεμη σκέψη καὶ ἀντιμετώπιση. Ἂν δὲν ὑπάρχει ἡ κατάλληλη
ψυχικὴ προετοιμασία, ὁ ἄνθρωπος τὰ χάνει, ἀπελπίζεται, φθάνει στὴν ἀπόγνωση.
Παγιδεύεται στὰ γρανάζια τῆς ἀπελπισίας

Παραστατικὴ ἡ εἰκόνα τοῦ μικροῦ ναυτόπουλου. Σφύριζαν
οἱ ἄνεμοι καὶ λυσσομανοῦσε ἡ τρικυμία, καὶ αὐτὸ ἀτρόμητο
σκαρφάλωνε πάνω στὸ κατάρτι, γιὰ νὰ δέσει τὰ σχοινιά.
Ὅσο κοίταζε ψηλά, τίποτα δὲν τὸ πτοοῦσε. Περιφρονοῦσε
καὶ τὰ κύματα καὶ τοὺς ἀνέμους. Ὅταν ὅμως σὲ μιὰ στιγμὴ
γύρισε τὸ βλέμμα του στὴν ἀγριεμένη θάλασσα, ἄρχισε
νὰ δειλιάζει, νὰ τρέμει καὶ νὰ κινδυνεύει νὰ σωριασθεῖ
στὸ κατάστρωμα. Καὶ τότε ἀντήχησε βροντερὴ ἡ φωνὴ
τοῦ καπετάνιου: «Κοίτα ψηλὰ καὶ προχώρα».
καὶ γίνεται ἀγνώριστος. Ἀξιολύπητος. Τότε
ἀρχίζει νὰ διερωτᾶται: Τί νόημα μπορεῖ νὰ
ἔχει μιὰ τέτοια ζωή, ποὺ ὅλο δεινὰ τοῦ
σωρεύει; Ἀξίζει νὰ τὴν ζεῖ; Ἔτσι, ἐπειδὴ
χάνει κάτι, νομίζει πὼς ἔχασε τὸ πᾶν. Καὶ
φθάνει στὸ τέλος νὰ χάνει, ἀπὸ τὴν ἡττοπάθειά του, τὸ πᾶν.
Ὁ πιστὸς ὅμως, καὶ ὅταν ὅλα γύρω
του φαίνονται σκοτεινά, ἀντλεῖ θάρρος
ἀπὸ τὴν ἀστείρευτη πηγὴ τῆς θείας δυνάμεως καὶ στέκεται ἀλύγιστος. «Κλυδωνίζεται, ἀλλ᾿ οὐ καταποντίζεται». Τὸ βλέμμα

τῆς πίστεως διατρυπᾷ τὰ σκοτάδια καὶ
βλέπει ἥλιο τὰ μεσάνυχτα.
Νὰ πῶς μᾶς συμβουλεύει ὁ πολυδοκιμασμένος ἀγωνιστὴς ἱερὸς Χρυσόστομος.
Τί μᾶς λέει:
Πρέπει πάντοτε νὰ ἐλπίζουμε καὶ
ποτὲ νὰ μὴν ἀπελπιζόμαστε. Σὲ καμιὰ
περίπτωση δὲν δικαιολογεῖται ἡ ἀπελπισία. Καὶ ὅταν δὲν ὑπάρχει καμιὰ λύση
καὶ ὅταν τὰ πράγματα μᾶς δυσκολεύουν
ἀφάνταστα, καὶ τότε, περισσότερο τότε,
νὰ ἐλπίζετε. «Δυνατὸν γὰρ τῷ Θεῷ καὶ ἐξ
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ἀπόρων πόρον εὑρεῖν». Νὰ τὸ μυστικό.
Γιὰ τὸν Θεὸ δὲν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα. Ὅλα
εἶναι δυνατά. Ἡ παντοδυναμία Του ἔχει
διεξόδους στὰ ἀνθρώπινα ἀδιέξοδα. Ἀρκεῖ
νὰ στηρίζουμε ὅλη τὴν ἐμπιστοσύνη μας
στὸν ἀναστάντα Κύριο καὶ νὰ ἀντλοῦμε
ἀπὸ Αὐτὸν τὴν δύναμη. Τότε δὲν θὰ δίνουμε ὅλη τὴν προσοχή μας μονάχα στὶς
δυσκολίες ποὺ μᾶς γεμίζουν ἀπόγνωση.
Θὰ προσέχουμε καὶ θὰ στηριζόμαστε πιὸ
πολὺ στὴ δύναμη τοῦ Θεοῦ. Καὶ αὐτὴ ἡ
δύναμη θὰ μᾶς γεμίζει ἐλπίδα καὶ θάρρος.

ταμορφωθοῦν. Θὰ χάσουν τὴν ἀγριωπή
τους ὄψη. Τὰ κύματα ἦταν τὰ ἴδια γιὰ τὸ
ναυτόπουλο. Ὅσο κοίταζε τὸν οὐρανό,
δὲν τὸ τρόμαζαν. Τὰ ἀντιμετώπιζε, χωρὶς
νὰ τὸ ἐπηρεάζουν. Ὅταν ὅμως ἔστρεψε
τὸ βλέμμα του περίτρομο σ᾿ αὐτά, ἔνιωσε
τὸν ἴλιγγο. Παρέλυσαν οἱ δυνάμεις του.
Τὸ ἴδιο κι ἐμεῖς. Ὅταν ἀτενίζουμε τὶς
δυσκολίες τῆς ζωῆς μὲ τὸ φοβισμένο βλέμμα τῆς ὀλιγοπιστίας ἢ μόνο μὲ τὶς φτωχὲς
ἀνθρώπινες δυνάμεις, τὶς βλέπουμε τρομερές, ἀξεπέραστες. Ὅταν ὅμως τὶς παρα-

Ὅταν ἀτενίζουμε τὶς δυσκολίες τῆς ζωῆς μὲ τὸ φοβισμένο
βλέμμα τῆς ὀλιγοπιστίας ἢ μόνο μὲ τὶς φτωχὲς ἀνθρώπινες
δυνάμεις, τὶς βλέπουμε τρομερές, ἀξεπέραστες. Ὅταν
ὅμως τὶς παρατηροῦμε μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς πίστεως
καὶ μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν πατρικὴ πρόνοια καὶ προστασία
τοῦ Θεοῦ, τότε καὶ τὰ πιὸ δυνατὰ χτυπήματα τὰ
ἀντιμετωπίζουμε μὲ αἰσιοδοξία. Ὄχι μόνο τὰ ξεπερνᾶμε,
ἀλλὰ γίνονται ἀφορμὴ νὰ ἰσχυροποιούμεθα στὴν
πνευματική, ἀλλὰ καὶ στὴν καθημερινή μας ζωή.
Παραστατικὴ ἡ εἰκόνα τοῦ μικροῦ ναυτόπουλου. Σφύριζαν οἱ ἄνεμοι καὶ λυσσομανοῦσε ἡ τρικυμία, καὶ αὐτὸ ἀτρόμητο σκαρφάλωνε πάνω στὸ κατάρτι, γιὰ νὰ δέσει τὰ
σχοινιά. Ὅσο κοίταζε ψηλά, τίποτα δὲν τὸ
πτοοῦσε. Περιφρονοῦσε καὶ τὰ κύματα καὶ
τοὺς ἀνέμους. Ὅταν ὅμως σὲ μιὰ στιγμὴ
γύρισε τὸ βλέμμα του στὴν ἀγριεμένη θάλασσα, ἄρχισε νὰ δειλιάζει, νὰ τρέμει καὶ νὰ
κινδυνεύει νὰ σωριασθεῖ στὸ κατάστρωμα.
Καὶ τότε ἀντήχησε βροντερὴ ἡ φωνὴ τοῦ
καπετάνιου: «Κοίτα ψηλὰ καὶ προχώρα».
«Κοίτα ψηλὰ καὶ προχώρα». Ἕνα σύνθημα γεμᾶτο δύναμη καὶ ἐλπίδα. Κοίτα
ψηλά, καὶ τότε προχώρα ἀτρόμητος στὴ
ζωή. Ὕψωσε τὰ μάτια σου στὸν οὐρανό, καὶ θὰ δεῖς πόσο σταθερὴ θὰ εἶναι
ἡ πορεία σου στὴ γῆ. Οἱ δυσκολίες καὶ
οἱ ἀντιξοότητες δὲν θὰ λείψουν. Θὰ με-

τηροῦμε μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τῆς πίστεως
καὶ μὲ ἐμπιστοσύνη στὴν πατρικὴ πρόνοια
καὶ προστασία τοῦ Θεοῦ, τότε καὶ τὰ πιὸ
δυνατὰ χτυπήματα τὰ ἀντιμετωπίζουμε μὲ
αἰσιοδοξία. Ὄχι μόνο τὰ ξεπερνᾶμε, ἀλλὰ
γίνονται ἀφορμὴ νὰ ἰσχυροποιούμεθα στὴν
πνευματική, ἀλλὰ καὶ στὴν καθημερινή
μας ζωή. Οἱ θλίψεις ποὺ συντρίβουν τὸν
χωρὶς τὴν «ἄγκυραν τῆς ἐλπίδος», ποὺ
στηρίζεται στὸν οὐρανό, ἀναδεικνύουν
τὸν πιστό. Τὸν γυμνάζουν καὶ τὸν ἰσχυροποιοῦν. Ἡ ἐλπίδα διώχνει τὴν δειλία
καὶ τὴν ἡττοπάθεια. Ἐξουδετερώνει τὴν
ἀπελπισία, τὸν δήμιο αὐτὸν τῆς ψυχῆς,
τοῦ ὑπενθυμίζει πὼς τὸν Γολγοθᾶ ἀκολουθεῖ ἡ Ἀνάσταση. Θριαμβεύει ἡ ἐλπίδα, καὶ
«ἡ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει» (Ρωμ. ε´ 5).
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Γ.Β.Μ.
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ΤΑΞΗ, ΧΑΟΣ ΚΑΙ ΤΥΧΗ
1. Εἰσαγωγή
Ἕνα θεμελιῶδες φιλοσοφικὸ ἐρώτημα εἶναι τὸ ἑξῆς: Ποιὰ εἶναι τὰ βασικὰ
φαινόμενα στὴ φύση, τὰ ντετερμινιστικὰ
φαινόμενα ποὺ διέπονται ἀπὸ φυσικοὺς
νόμους ἢ τὰ τυχαῖα φαινόμενα; Γιὰ παράδειγμα, οἱ νόμοι τῶν ἀερίων μποροῦν
νὰ ὁρισθοῦν ντετερμινιστικὰ βάσει τῶν
νόμων ποὺ διέπουν τὶς κινήσεις τῶν ἐπιμέρους ἀτόμων, ἢ μὲ βάση τὴν τυχαιότητα, δηλαδὴ μὲ τὸ νὰ θεωρήσουμε τὶς
κινήσεις τῶν ἀτόμων τυχαῖες.
Εἶναι ἐνδιαφέρον ὅτι οἱ αὐστηροὶ νόμοι ποὺ διέπουν τὶς κινήσεις τῶν ἀτόμων
δίνουν σὲ ὁρισμένες περιπτώσεις τὰ ἴδια
μέσα ἀποτελέσματα ποὺ δίνει ἡ τυχαιότητα, π.χ. ὅτι ἡ πυκνότητα τοῦ ἀερίου σὲ
ἕνα δωμάτιο εἶναι περίπου ἴδια παντοῦ.
Ἀποδεικνύεται δηλαδὴ ὅτι ἡ τροχιὰ κάθε
ἀτόμου περνάει ἐν γένει ἀπὸ κάθε μικρὴ
περιοχὴ τοῦ δωματίου καὶ μένει μέσα σὲ
αὐτὴ κατὰ μέσο ὅρο γιὰ χρόνο ἀνάλογο
πρὸς τὸν ὄγκο τῆς περιοχῆς αὐτῆς. Τὰ
ἴδια ἰσχύουν γιὰ τὴν πίεση καὶ τὴ θερμοκρασία τοῦ ἀερίου.
Ἐν τούτοις, αὐτὴ ἡ ταυτότητα μεταξὺ
ντετερμινισμοῦ καὶ τυχαιότητας ἐν γένει
δὲν ὑφίσταται. Π.χ., οἱ κινήσεις τῶν πλανητῶν στὸ ἡλιακὸ σύστημα διέπονται ἀπὸ
τοὺς νόμους τοῦ Νεύτωνος (ἢ γενικώτερα
τοῦ Einstein) καὶ δὲν εἶναι τυχαῖες. Ἡ τυχαιότητα περιορίζεται στὶς παρατηρήσεις
τῶν πλανητῶν, στὶς ὁποῖες ὑπάρχει κάποιος «θόρυβος», δηλαδὴ μικρὲς τυχαῖες
ἀνακρίβειες.
Εἰδικώτερα, οἱ εὐσταθεῖς περιοδικὲς
τροχιὲς τῶν πλανητῶν εἶναι προβλέψιμες
καὶ δὲν εἶναι καθόλου τυχαῖες. Ἀκόμη
καὶ ἂν ὑπάρχουν μικρὲς ἐκτροπὲς ἀπὸ
μιὰ περιοδικὴ τροχιά, αὐτὲς παραμένουν μικρὲς καὶ δὲν προκαλοῦν μεγάλες

ἐκτροπὲς τῶν τροχιῶν. Ἀντιθέτως, ὅμως,
μιὰ ἀσταθὴς περιοδικὴ τροχιὰ μπορεῖ νὰ
ἀλλάξει σημαντικὰ μὲ τὴν παραμικρὴ τυχαία ἐκτροπή. Ἕνα παράδειγμα ἀστάθειας εἶναι ἡ ἰσορροπία ἑνὸς μολυβιοῦ ποὺ
στέκεται στερεωμένο στὴ μύτη του. Μιὰ
ὁποιαδήποτε μικρὴ ἐκτροπὴ προκαλεῖ
τὴν πτώση τοῦ μολυβιοῦ. Ἡ διεύθυνση
τῆς πτώσεως εἶναι τυχαία, διότι δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ προβλέψουμε ποιὰ θὰ εἶναι ἡ
ἐκτροπὴ ποὺ θὰ προκαλέσει τὴν πτώση.
Μήπως ὅμως ἡ ἀδυναμία πρόβλεψης
ὀφείλεται μόνο στὴν ἔλλειψη γνώσης τῶν
διαφόρων ἐπιδράσεων σὲ ἕνα ἀσταθὲς
σύστημα; Σὲ ἕνα ἀπολύτως ντετερμινιστικὸ σύστημα ὅλες οἱ δυνατὲς κινήσεις
εἶναι καθορισμένες. Γιὰ παράδειγμα, μιὰ
ρουλέτα θὰ μποροῦσε νὰ ἔχει ἀπολύτως καθορισμένα ἐξαγόμενα ἀναλόγως
τῆς ἀρχικῆς ταχύτητος περιστροφῆς της.
Ἔτσι, ἂν κάποιος γνώριζε ὅλες τὶς λεπτομέρειες τῆς ρουλέτας, τὰ σημεῖα τριβῆς
κ.λπ., θὰ μποροῦσε, μόλις μετρήσει τὴν
ἀρχικὴ ταχύτητα περιστροφῆς, νὰ χρησιμοποιήσει ἕνα μεγάλο ὑπολογιστὴ καὶ
νὰ ὑπολογίσει ταχύτατα καὶ μὲ ἀκρίβεια
ποῦ θὰ σταματήσει ἡ ρουλέτα.
Ἡ τυχὸν ἔλλειψη προβλεψιμότητος
σὲ ἕνα ντετερμινιστικὸ σύστημα ὀφείλεται σὲ ἕνα βασικὸ χαρακτηριστικό,
ποὺ ὀνομάζεται «χάος». Τὸ χάος ὀφείλεται στὴν εὐαίσθητη ἐξάρτηση ἀπὸ τὶς
ἀρχικὲς συνθῆκες ἑνὸς συστήματος. Ἂν
δηλαδὴ δύο τροχιὲς ἀρχίζουν ἀπὸ δύο
γειτονικὰ σημεῖα στὸν χῶρο x0 καὶ x0 +
ξ0, ὅπου τὸ ξ0 εἶναι μιὰ πολὺ μικρὴ ποσότητα, τότε μετὰ ἀπὸ ἕνα χρόνο t τὰ
δύο σημεῖα τῆς τροχιᾶς βρίσκονται σὲ
θέσεις x καὶ x + ξ, ὅπου τὸ ξ αὐξάνει
ἐκθετικὰ μὲ τὸν χρόνο. Ἕνα παράδειγμα
εὐαίσθητης ἐξάρτησης ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς
συνθῆκες εἶναι τὸ γνωστὸ φαινόμενο τῆς
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πεταλούδας, σύμφωνα μὲ τὸ ὁποῖο τὸ
πέταγμα μιᾶς πεταλούδας στὴν Ἰαπωνία
μπορεῖ νὰ προκαλέσει μιὰ καταιγίδα στὴν
Εὐρώπη. Παρ’ ὅλα αὐτά, ἡ μετεωρολογικὴ
ὑπηρεσία μπορεῖ νὰ κάνει προβλέψεις
γιὰ τὸν καιρὸ τῶν ἑπόμενων ἡμερῶν. Δὲν
μπορεῖ ὅμως νὰ κάνει προβλέψεις γιὰ
πολὺ μεγάλα χρονικὰ διαστήματα.
Ἕνα μέτρο τοῦ χάους εἶναι ὁ «χαρακτηριστικὸς ἀριθμὸς Lyapunov»
(Lyapunov Characteristic Number, LCN),
ὁ ὁποῖος εἶναι τὸ ὅριο τοῦ ἀριθμοῦ χ ποὺ
εἶναι ὁ λογάριθμος τοῦ λόγου ξ/ξ0, ὅταν
διαιρεθεῖ διὰ τοῦ χρόνου, δηλαδή
ln|ξ/ξο|
χ = –––––––––
t

(1)

Ὅταν ὁ χρόνος τείνει στὸ ἄπειρο,
τὸ χ τείνει στὸν χαρακτηριστικὸ ἀριθμὸ
Lyapunov (LCN = lim χ).
t∞

Ἂν ὁ χαρακτηριστικὸς ἀριθμὸς Lyapunov εἶναι θετικός, ἡ τροχιὰ εἶναι χαοτική, ἐνῷ ἂν ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι μηδέν,
ἡ τροχιὰ εἶναι ὀργανωμένη. Π.χ., σὲ μιὰ
εὐσταθῆ περιοδικὴ τροχιὰ τὸ ξ εἶναι τῆς
τάξεως τοῦ ξ0, δηλαδὴ ὁ λόγος ξ/ξ0 εἶναι
τῆς τάξεως τῆς μονάδος καὶ ὁ λογάριθμός
του εἶναι ἕνας μικρὸς ἀριθμός. Ἑπομένως, ἂν ὁ χρόνος t τείνει στὸ ἄπειρο,
τὸ ὅριο τοῦ χ τείνει στὸ μηδέν. Ἀντιθέτως, σὲ μιὰ ἀσταθῆ περιοδικὴ τροχιὰ τὸ
ξ αὐξάνει ἐκθετικὰ στὸν χρόνο, δηλαδὴ
ὁ λογάριθμὸς του ξ/ξ0 εἶναι τῆς τάξεως
τοῦ t, καὶ ἄρα ὁ ἀριθμὸς Lyapunov εἶναι
θετικός. Ἡ ἐκθετικὴ ἄυξηση τοῦ λόγου ξ/
ξ0 σημαίνει ὅτι εἶναι ἀδύνατο πρακτικὰ νὰ
προβλέψουμε τὶς θέσεις τῶν γειτονικῶν
τροχιῶν μετὰ ἀπὸ ἕνα μεγάλο χρονικὸ
διάστημα.
Ἡ ἴδια ὅμως ἀπροσδιοριστία ὑπάρχει
καὶ στὰ τυχαῖα γεγονότα. Ἑπομένως, δίνεται ἡ ἐντύπωση ὅτι χάος καὶ τύχη εἶναι
ἰσοδύναμα. Θὰ δοῦμε ὅμως κατωτέρω ὅτι
αὐτὸ δὲν εἶναι σωστό, διότι ὑπάρχουν

σημαντικὲς διαφορὲς μεταξὺ χάους καὶ
τυχαιότητος.

2. Τύχη
Ὅπως εἴδαμε, μπορεῖ νὰ κάνει κανεὶς
προβλέψεις στὰ τυχαῖα γεγονότα, ὅταν
ἔχουμε μεγάλους ἀριθμοὺς περιπτώσεων.
Πράγματι, τὰ καζίνα καὶ ὅλοι οἱ ὀργανισμοὶ παιχνιδιῶν τύχης ἐργάζονται μὲ βάση
τὴ νομοτέλεια τῶν μεγάλων ἀριθμῶν. Ποῦ
ὅμως ὀφείλεται αὐτὴ ἡ νομοτέλεια; Γιὰ
παράδειγμα, ἕνα καλοφτιαγμένο ζάρι ἔχει
πιθανότητα 1/6 νὰ δείξει ἕναν ὁρισμένο
ἀριθμό. Ἔτσι, μετὰ ἀπὸ 600 ρίψεις ἔχουμε περίπου 100 φορὲς τὸ 1, 100 φορὲς τὸ
2 κ.ο.κ. Τί γίνεται ὅμως, ἂν τὸ ζάρι εἶναι
ἑτεροβαρές; π.χ., δείχνει διπλάσιες φορὲς
τὸ 1 ἀπὸ ὅ,τι τοὺς ἄλλους ἀριθμούς; Στὴν
περίπτωση αὐτὴ μποροῦμε νὰ κάνουμε
πειράματα, ρίχνοντας τὸ ζάρι 700 φορές,
ὁπότε βρίσκουμε 200 φορὲς τὸ 1 καὶ ἀπὸ
100 φορὲς τοὺς ἄλλους ἀριθμούς. Στὶς
ἑπόμενες δοκιμὲς ἰσχύει καὶ πάλι ἡ ἀναλογία 2:1:1:1:1:1, καὶ ἄρα πάλι μποροῦμε
νὰ κάνουμε προβλέψεις.
Εἶναι ὅμως αὐτὸ πάντοτε δυνατόν;
Θὰ δοῦμε ἕνα παράδειγμα ποὺ ὀνομάζεται «παράδοξο τοῦ Bertrand». Ἔχουμε
ἕνα κύκλο, καὶ παίρνουμε τυχαῖα διάφορες χορδές (Σχ. 1a). Ποιὰ εἶναι ἡ πιθανότητα νὰ πάρουμε μιὰ χορδὴ μεγαλύτερη
ἀπὸ τὴν πλευρὰ ἑνὸς ἐγγεγραμμένου
ἰσόπλευρου τριγώνου ΑΒΓ; Μιὰ χορδὴ
ὁρίζεται ἀπὸ τὰ δύο ἄκρα της. Ἑπομένως,
ἂν πάρουμε ἕνα ἀρχικὸ σημεῖο Α, ζητοῦμε
ποιὰ εἶναι ἡ πιθανότητα τὸ ἄλλο σημεῖο
τῆς χορδῆς νὰ εἶναι μεταξὺ Β καὶ Γ, ὥστε
ἡ χορδὴ νὰ εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν
πλευρὰ ΑΒ τοῦ τριγώνου. Εἶναι προφανὲς
ὅτι τὸ ἄλλο σημεῖο μπορεῖ νὰ εἶναι ὁπουδήποτε πάνω στὴν περιφέρεια. Δηλαδὴ
ἡ πιθανότητα νὰ βρίσκεται σὲ δύο ἴσα
τόξα τοῦ κύκλου εἶναι ἰσοπίθανη. Κατὰ
συνέπεια, ἡ πιθανότητα νὰ βρίσκεται τὸ
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Σχῆμα 1: (a) Ἡ χορδὴ ΑΔ εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἐγγεγραμμένου ἰσόπλευρου
τριγώνου ΑΒΓ, ἐνῷ ἡ χορδὴ ΑΕ εἶναι μικρότερη. (b) Ἡ χορδὴ μὲ κέντρο τὸ Α σὲ ἀπόσταση
ΚΑ = 1/2 τῆς ἀκτίνας τοῦ κύκλου εἶναι ἴση μὲ τὴν πλευρὰ ἰσοπλεύρου τριγώνου, ἡ χορδὴ μὲ
κέντρο τὸ Β εἶναι μεγαλύτερη καὶ ἡ χορδὴ μὲ κέντρο τὸ Γ εἶναι μικρότερη.

δεύτερο σημεῖο τῆς χορδῆς στὸ τόξο ΒΓ
εἶναι τὸ 1/3 τῆς ὅλης περιφέρειας.
Ἀλλὰ μιὰ χορδὴ μπορεῖ νὰ ὁρισθεῖ καὶ
ἀπὸ τὸ κέντρο της (Σχ. 1b). Ἂν ἡ ἀπόσταση τοῦ κέντρου τῆς χορδῆς ἀπὸ τὸ κέντρο
τοῦ κύκλου Κ εἶναι μικρότερη ἀπὸ τὸ 1/2
τῆς ἀκτῖνος, τότε ἡ χορδὴ εἶναι μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ἰσόπλευρου
τριγώνου. Ἂν πάρουμε τυχαῖα τὸ κέντρο
τῆς χορδῆς μέσα στὸν κύκλο, τότε ἡ πιθανότητα εἶναι ἀνάλογη τοῦ ἐμβαδοῦ μιᾶς
περιοχῆς. Τὸ ἐμβαδὸν ἑνὸς κύκλου ἀκτῖνος
1/2 εἶναι τὸ 1/4 ὅλου τοῦ ἐμβαδοῦ τοῦ
κύκλου. Ἄρα ἡ πιθανότητα νὰ πάρουμε
μιὰ χορδὴ μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν πλευρὰ
ἰσόπλευρου τριγώνου εἶναι 1/4.
Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ἡ πιθανότητα
ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ πῶς ὁρίζεται ἡ χορδή.
Μάλιστα ὑπάρχουν τρόποι ὁρισμοῦ τῆς
χορδῆς ποὺ μᾶς δίνουν ὅποια πιθανότητα θέλουμε. Ἄρα δὲν εἶναι προφανὲς τὸ
ποιὰ εἶναι ἡ πιθανότητα τῶν τυχαίων

γεγονότων. Πρέπει ἡ πιθανότητα νὰ μετρηθεῖ μὲ πολλὰ πειράματα, καὶ μετὰ τὰ
ἑπόμενα πειράματα θὰ μᾶς δώσουν τὶς
ἴδιες πιθανότητες.

3. Τάξη καὶ χάος
Ἄς ἔρθουμε ὅμως τώρα στὰ ντετερμινιστικὰ συστήματα, δηλαδὴ σὲ συστήματα
ποὺ διέπονται ἀπὸ φυσικοὺς νόμους. Τὰ
ντετερμινιστικὰ συστήματα ἔχουν ἐν γένει
τάξη καὶ χάος. Μιὰ ἀκραία περίπτωση
εἶναι τὰ ὁλοκληρώσιμα συστήματα, τὰ
ὁποῖα ἔχουν μόνο τάξη. Τάξη σημαίνει
ὅτι δὲν ὑπάρχει εὐαίσθητη ἐξάρτηση ἀπὸ
τὶς ἀρχικὲς συνθῆκες. Κατὰ κανόνα οἱ
τροχιὲς βρίσκονται ἀπὸ ἁπλοὺς μαθηματικοὺς τύπους. Ἕνα παράδειγμα τάξεως εἶναι οἱ τροχιὲς ἑνὸς κινητοῦ στὸ
δυναμικὸ τοῦ δισδιάστατου ἁρμονικοῦ
ταλαντωτῆ:
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1
2 2
2 2
V(x, y) = –––
2 (ω 1 x + ω 2 y )

y

(2)

στὸ ὁποῖο οἱ τροχιὲς δίνονται ἀπὸ τοὺς
ἁπλοὺς τύπους:
x = x0cosω1(t – t0)

y = y0cosω2(t – t0)

Ἂν ὁ λόγος τῶν συχνοτήτων ω1/ω2
εἶναι ἄρρητος, ἡ τροχιὰ εἶναι μιὰ καμπύλη
Lissajous, ποὺ γεμίζει ἕνα παραλληλόγραμμο (Σχ. 2). Πάντως οἱ τροχιὲς αὐτὲς
δὲν γεμίζουν ὅλο τὸν χῶρο (x, y) ἐντὸς τῆς
καμπύλης μηδενικῆς ταχύτητος, ἡ ὁποία
προκύπτει ἀπὸ τὴν ἐξίσωση ἐνεργείας
ἑνὸς σωματίου μάζας m = 1
.
1 .2
1
–––
(x + ω 21 x2) + ––– ( y2 + ω 22 y 2) = E (3)
2
2
.
.
ὅταν οἱ ταχύτητες x καὶ y μηδενίζονται.
Ἂν ὁ λόγος τῶν συχνοτήτων ω1/ω2
εἶναι ρητός, τότε ὅλες οἱ τροχιὲς τοῦ
συστήματος εἶναι περιοδικές.
Στὴν περίπτωση τοῦ δυναμικοῦ (2)
ἡ ἐνέργεια τοῦ συστήματος διατηρεῖται
σταθερή, ἀλλὰ καὶ οἱ ἐπιμέρους ἐνέργειες
κατὰ τοὺς ἄξονες x καὶ y διατηροῦνται
σταθερές
1 .2
1 .
(x + ω21 x2), Ey= ––– ( y2 + ω22 y 2) =
Ex = –––
2
2
= E = Ex

(4)

Ἑπομένως, ὑπάρχουν δύο ἀνεξάρτητα ὁλοκληρώματα τῆς κινήσεως, ἡ ὁλικὴ
ἐνέργεια E καὶ ἡ ἐνέργεια Ex κατὰ τὸν
ἄξονα x.
Γενικώτερα, σὲ ἕνα ὁλοκληρώσιμο σύστημα δύο βαθμῶν ἐλευθερίας (ἀνεξάρτητο τοῦ χρόνου) ἔχουμε δύο σταθερές, τὴν
ὁλικὴ ἐνέργεια E καὶ μία ἀκόμη
. σταθερὴ
.
ποσότητα (ὁλοκλήρωμα) l(x, x, y, y).
Μιὰ ἄλλη ἀκραία περίπτωση εἶναι
τὰ ἐργοδικὰ συστήματα, δηλαδὴ συστήματα ὅπου οἱ τροχιὲς γεμίζουν ὅλο τὸν
χῶρο τῶν φάσεων, δηλαδὴ τὸν χῶρο τῶν

x

Σχῆμα 2: Μιὰ καμπύλη Lissajous ἡ ὁποία
γεμίζει ἕνα παραλληλόγραμμο, ὄχι ὅμως ὅλη
τὴν ἐπιτρεπτὴ περιοχή, ἡ ὁποία εἶναι τὸ ἐσωτερικὸ τῆς περιβάλλουσας ἐλλείψεως.

.
.
θέσεων καὶ τῶν ταχυτήτων (x, x, y, y),
διερχόμενες ἀπὸ τὴ γειτονιὰ ὅλων τῶν
σημείων τοῦ χώρου αὐτοῦ. Τὰ ἐργοδικὰ
συστήματα δὲν ἔχουν σχεδὸν καθόλου
ὀργανωμένες τροχιές, ἀλλὰ ἐν γένει οἱ
τροχιές τους ἔχουν εὐαίσθητη ἐξάρτηση
ἀπὸ τὶς ἀρχικὲς συνθῆκες, δηλαδὴ εἶναι
χαοτικές.
Ἐν πολλοῖς τὰ ὁλοκληρώσιμα καὶ τὰ
ἐργοδικὰ συστήματα ἀποτελοῦν ἐξαιρέσεις. Ἐν γένει τὰ δυναμικὰ συστήματα περιέχουν καὶ τάξη καὶ χάος. Ἕνας τρόπος
νὰ διαπιστωθεῖ αὐτὸ εἶναι οἱ ἐπιφάνειες
τομῆς Poincaré, δηλαδὴ ἐπιφάνειες ποὺ
τέμνουν ὅλες τὶς τροχιὲς στὸν χῶρο τῶν
φάσεων. Μιὰ. τέτοια ἐπιφάνεια εἶναι τὸ
ἐπίπεδο (x, x), ὅταν y = 0. Τότε ἀπὸ τὰ
δύο ὁλοκληρώματα (σταθερές) Ε καὶ Ι
παίρνουμε τὶς διαδοχικὲς τομὲς τῶν τροχιῶν,. δηλαδὴ τὰ διαδοχικὰ σημεῖα τομῆς
(xi , xi ), (ὅπου i = 1, 2, ...). Ἂν μιὰ τροχιὰ
εἶναι ὀργανωμένη, τὰ διαδοχικὰ σημεῖα
βρίσκονται πάνω σὲ μιὰ κλειστὴ καμπύλη, ἐνῷ, ἂν ἡ τροχιὰ εἶναι χαοτική, τὰ
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στὶς εὐσταθεῖς ἀσυμπτωτικὲς καμπύλες
πλησιάζουν τὴν περιοδικὴ τροχιὰ γιὰ ἕνα
χρονικὸ διάστημα, ἀλλὰ κατόπιν ἀπομακρύνονται ἀπὸ αὐτή, ἀκολουθώντας
μία ἀπὸ τὶς ἀσταθεῖς ἀσυμπτωτικὲς καμπύλες.
Ἑπομένως, ὑπάρχει ἕνα πλῆθος ἀπὸ
γειτονικὲς τροχιὲς ποὺ πλησιάζουν τὴν
περιοδικὴ τροχιὰ Ο καὶ ἐκτρέπονται
ἄλλες πρὸς τὰ ἀριστερὰ καὶ ἄλλες πρὸς
τὰ δεξιά. Αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ διαχωρισμὸς
τῶν ἀρχικὰ γειτονικῶν τροχιῶν ἀποτελεῖ
τὸ χάος.

1.50

.
x

0.50

-0.50

-1.50
-1.50

-0.50

x

0.50

1.50

Σχῆμα 3: Οἱ καμπύλες σὲ μιὰ ἐπιφάνεια
τομῆς Poincaré ἀντιπροσωπεύουν ὀργανωμένες τροχιές, ἐνῷ τὰ διάσπαρτα σημεῖα ἀντιπροσωπεύουν χαοτικὲς τροχιές.

διαδοχικὰ σημεῖα εἶναι σκόρπια. (Σχ. 3).
Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον στὸ Σχ. 3 παρουσιάζουν οἱ περιοδικὲς τροχιές, οἱ
ὁποῖες χαρακτηρίζονται ἀπὸ ἕνα πεπερασμένο ἀριθμὸ σημείων. Οἱ εὐσταθεῖς
περιοδικὲς τροχιὲς περιβάλλονται ἀπὸ
κλειστὲς καμπύλες, ποὺ ὀφείλονται σὲ
γειτονικὲς ὀργανωμένες τροχιές. Οἱ καμπύλες αὐτὲς ὀνομάζονται νησίδες.
Ἐξάλλου, οἱ ἀσταθεῖς περιοδικὲς τροχιὲς περιβάλλονται ἀπὸ χαοτικὲς τροχιές. Ἀπὸ τὶς ἀσταθεῖς περιοδικὲς τροχιές
(σημεῖα στὴν ἐπιφάνεια τομῆς Poincaré)
ξεκινοῦν 4 εἰδικὲς καμπύλες, ὅπως ἀναφέρεται στὴν παράγραφο 5. Οἱ δύο ἀπὸ
αὐτὲς ὀνομάζονται ἀσταθεῖς ἀσυμπτωτικὲς καμπύλες καὶ περιέχουν τὶς τομὲς
τροχιῶν ποὺ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὴν
περιοδικὴ τροχιά. Οἱ ἄλλες δύο ὀνομάζονται εὐσταθεῖς ἀσυμπτωτικὲς καμπύλες καὶ περιέχουν τὶς τομὲς τροχιῶν ποὺ
πλησιάζουν ἀσυμπτωτικὰ τὴν περιοδικὴ
τροχιά. Οἱ τροχιὲς ποὺ ξεκινοῦν κοντὰ

4. Διαφορὲς μεταξὺ χαοτικῶν
καὶ τυχαίων συστημάτων
Πολλὰ χαρακτηριστικὰ τῶν χαοτικῶν
καὶ τῶν τυχαίων συστημάτων εἶναι παρόμοια. Π.χ., ὅπως εἴδαμε, οἱ κινήσεις τῶν
μορίων ἑνὸς ἀερίου σὲ ἕνα δωμάτιο, εἴτε
εἶναι ντετερμινιστικὲς εἴτε εἶναι τυχαῖες,
γεμίζουν ὁμοιόμορφα τὸ δωμάτιο κατὰ
τὸν ἴδιο τρόπο. Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ
τὴν πίεση καὶ τὴ θερμοκρασία σὲ διάφορα σημεῖα τοῦ δωματίου. Ἑπομένως,
τὸ χάος στὴν περίπτωση αὐτὴ ἔχει τὰ
ἴδια χαρακτηριστικὰ μὲ τὴν τύχη. Ὅμως,
ἂν μελετήσουμε λεπτομερῶς τὶς τροχιὲς
σὲ ἕνα χαοτικὸ σύστημα, παρατηροῦμε
σημαντικὲς διαφορὲς ἀπὸ τὶς τροχιὲς σὲ
ἕνα τυχαῖο σύστημα.
Ἕνα παράδειγμα μεγάλης διαφορᾶς
ἀναφέρεται στὴν τυπικὴ ἀπεικόνιση1.
Ἂν θεωρήσουμε τὰ διαδοχικὰ σημεῖα
μιᾶς τροχιᾶς (xi + ξi , yi + ηi ), μποροῦμε
νὰ ὁρίσουμε τὴ γωνία φi τοῦ διανύσματος (ξi, ηi) μὲ τὸν ἄξονα x γιὰ Ν χρόνους
(ἀνὰ σταθερὰ χρονικὰ διαστήματα Δt).
Ἡ γωνία αὐτὴ ὀνομάζεται γωνία ἑλικώσεως. Τότε τὸ πλῆθος dΝ τῶν σημείων
μὲ γωνίες μεταξὺ φi καὶ φi + dφi, ἂν
1. Ἡ τυπικὴ ἀπεικόνιση δίνεται ἀπὸ τοὺς τύπους:
K
xi + 1 = xi + yi + 1 = yi + ––––– sin(2πxi) (modulo 1)
2π
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Φ

Φ

Σχῆμα 4: (a) Τὸ φάσμα τῶν γωνιῶν ἑλικώσεως, ὅταν ἡ παράμετρος Κ τείνει στὸ ἄπειρο, καὶ
(b) τὸ φάσμα μιᾶς τυχαίας κατανομῆς.

διαιρεθεῖ μὲ τὸ dφi καὶ τὸν ὁλικὸ ἀριθμὸ
σημείων Ν, δίνει τὸ φάσμα τῶν γωνιῶν
ἑλικώσεως. Ἄρα τὸ φάσμα αὐτὸ δίνεται
ἀπὸ τὸν τύπο
dN
S(φ) = ––––––
Ndφ

(5)

Ὅταν ἡ παράμετρος Κ τῆς τυπικῆς
ἀπεικόνισης γίνει πολὺ μεγάλη καὶ τείνει
στὸ ἄπειρο, τὸ χάος τείνει στὸ ἄπειρο
(LCN  ∞). Τότε τὸ φάσμα S τείνει στὸ
Σχ. 4α, μὲ δύο μέγιστα στὶς γωνίες 45ο
καὶ -135ο. Ἐξάλλου, ἡ κατανομὴ τῶν γωνιῶν σὲ μιὰ τυχαία περίπτωση εἶναι ἡ
ἴδια πρὸς ὅλες τὶς διευθύνσεις, δηλαδὴ
ἡ κατανομὴ δίνεται ἀπὸ μία σταθερά,ἀνεξάρτητη τῆς γωνίας φ (Σχ. 4b), ἐνῷ πάλι
τὸ χάος εἶναι ἄπειρο (LCN  ∞).
Ἐδῶ φαίνεται ὅτι, ἀκόμα καὶ ὅταν τὸ
χάος τείνει στὸ ἄπειρο, ἡ κατανομὴ τῶν
χαοτικῶν διευθύνσεων εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ ἀπὸ τὴν κατανομὴ τῶν τυχαίων
διευθύνσεων.

Οἱ διαφορὲς αὐτὲς μεταξὺ χαοτικῶν
καὶ τυχαίων τροχιῶν μποροῦν νὰ διαπιστωθοῦν μὲ κατάλληλα πειράματα. Τὸ
συμπέρασμα εἶναι ὅτι μεταξὺ χάους καὶ
τυχαιότητας ὑπάρχουν σημαντικὲς διαφορές, ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ ἐλεγχθοῦν
πειραματικά.

5. Ποῦ ὑπάρχει τύχη;
Ὅπως εἴδαμε στὴν εἰσαγωγή, πολλὰ
τυχαῖα φαινόμενα, ὅπως ἡ ρουλέτα, θὰ
μποροῦσαν νὰ περιγραφοῦν ντετερμινιστικά. Πράγματι, εἶναι πολὺ χρήσιμο
νὰ ἀναζητήσει κανεὶς αἰτίες ἀκόμη καὶ
σὲ φαινόμενα ποὺ φαίνονται ἐντελῶς
τυχαῖα. Π.χ., ὅταν μελετᾶμε τὴν κατανομὴ τῶν αὐτοκινητιστικῶν ἀτυχημάτων,
μποροῦμε νὰ χρησιμοποιήσουμε ἕνα τυχαῖο μοντέλο, ἀλλὰ δὲν ἀμφιβάλλουμε
ὅτι κάθε ἐπὶ μέρους ἀτύχημα ἔχει ὁρισμένα αἴτια.
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Σχῆμα 5: (a) Τὰ διαδοχικὰ σημεῖα (x, y) μιᾶς τροχιᾶς φαίνονται τυχαῖα. (b) Ὅμως τὰ σημεῖα
αὐτὰ διατάσσονται πάνω σὲ μιὰ ἀσυμπτωτικὴ καμπύλη U ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῶν ἀξόνων, ἡ ὁποία
ἔχει πολλὲς ἀναδιπλώσεις (ἀπὸ τὸ σημεῖο Ο ἀρχίζουν 2 ἀσταθεῖς ἀσυμπτωτικὲς καμπύλες,
U καὶ UU, καὶ δύο εὐσταθεῖς ἀσυμπτωτικὲς καμπύλες (S καὶ SS)).

Ἰδιαίτερη σημασία ἔχει ἡ μελέτη τοῦ
χάους γύρω ἀπὸ ἀσταθεῖς περιοδικὲς
τροχιές, ποὺ ἔχουν ὁδηγήσει σὲ σημαντικὲς ἀνακαλύψεις σχετικὰ μὲ τὴ δομὴ
τοῦ χάους. Μία τέτοια ἀνακάλυψη εἶναι
ὅτι οἱ χαοτικὲς τροχιὲς γύρω ἀπὸ μιὰ
ἀσταθῆ περιοδικὴ τροχιὰ εἶναι δυνατὸν
νὰ δοθοῦν μὲ ἀκριβεῖς μαθηματικοὺς τύπους (Moser 1956, 1958 κ.λπ.). Ὡς παράδειγμα θεωροῦμε τὰ σημεῖα μιᾶς τροχιᾶς
στὸν χῶρο τῶν 2 διαστάσεων (x, y) ἡ
ὁποία ἀρχίζει πλησίον τοῦ σημείου (0,0)
(Σχ. 5a). Τὰ σημεῖα αὐτὰ φαίνεται ὅτι
εἶναι διατεταγμένα κατὰ τυχαῖο τρόπο.
Ἐν τούτοις, ἀποδεικνύεται ὅτι τὰ διαδοχικὰ σημεῖα βρίσκονται πάνω σὲ μιὰ
περίπλοκη καμπύλη (τὴν ἀσταθῆ ἀσυμπτωτικὴ καμπύλη ἀπὸ τὸ σημεῖο (0,0),
Σχ. 5β), ἡ ὁποία δίνεται μὲ αὐστηροὺς
μαθηματικοὺς τύπους (τοὺς τύπους τοῦ
Moser). Ἂν τὰ σημεῖα αὐτὰ ἦταν τυχαῖα,

κανένας μαθηματικὸς τύπος δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὰ δώσει.
Εἶναι ὅμως δυνατὸν πάντοτε νὰ δώσουμε αἰτιοκρατικές (ντετερμινιστικές)
ἑρμηνεῖες στὰ παρατηρούμενα φυσικὰ
φαινόμενα; Θὰ δοῦμε τώρα δύο περιπτώσεις ποὺ αὐτὸ φαίνεται ἀδύνατον.
Πρῶτον εἶναι τὸ φαινόμενο τοῦ «θορύβου». Σὲ κάθε πείραμα, σὲ κάθε μέτρηση, ὑπάρχει μιὰ μικρὴ ἀβεβαιότητα, ποὺ
ὀφείλεται στὸν θόρυβο. Αὐτὸς ὑπάρχει
σχεδὸν πάντοτε. Γιὰ παράδειγμα, στὸν
ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ συνήθως οἱ
ὑπολογισμοὶ γίνονται μὲ διπλῆ ἀκρίβεια,
δηλαδὴ μὲ 16 δεκαδικὰ ψηφία. Ἀλλὰ
ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ ἡ ἀκρίβεια
αὐτὴ εἶναι ἀνεπαρκής. Βεβαίως, ὑπάρχουν προγράμματα μεγαλύτερης ἀκρίβειας, π.χ. μὲ 50 δεκαδικὰ ψηφία. Ἀλλὰ
ἡ ἀκρίβεια ποτὲ δὲν εἶναι ἄπειρη.
Ὁ μόνος τρόπος, γιὰ νὰ ἔχουμε ἀπό-
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λυτη ἀκρίβεια, εἶναι ὅταν ὅλοι οἱ ὑπολογισμοί μας γίνονται μὲ ἀκεραίους. Π.χ.,
ἀποφεύγουμε νὰ γράψουμε τὸ κλάσμα 1/3
σὲ δεκαδικὴ μορφὴ 0,333... (ὁπότε εἴμαστε ἀναγκασμένοι νὰ κόψουμε τὸν δεκαδικὸ ἀριθμὸ μετὰ ἀπὸ ὁρισμένο ἀριθμὸ
ψηφίων). Πράγματι, μὲ τὴ μέθοδο τῶν
ἀκεραίων ἔχουν ἀναπτυχθεῖ πολλὰ σημαντικὰ μαθηματικὰ ἀποτελέσματα. Ἀλλὰ ἡ
μέθοδος αὐτὴ δὲν μπορεῖ νὰ ἐφαρμοσθεῖ
πάντοτε. Καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει, τὰ
πειράματά μας ποὺ γίνονται μὲ ὄργανα
σπανίως δίνουν ἀπαντήσεις μὲ ἀκεραίους
(π.χ., 0 ἢ 1). Ἐν γένει τὰ πειράματά μας
δίνουν ὁρισμένους ἀριθμοὺς μὲ κάποια
πεπερασμένη ἀκρίβεια. Ἔτσι, ἐν γένει
ὑπάρχει θόρυβος στὶς παρατηρήσεις καὶ
στὶς μετρήσεις μας. Καὶ ὁ θόρυβος ὀφείλεται σὲ τόσα πολλὰ δυνατὰ αἴτια, ὥστε
εἶναι πρακτικὰ ἀδύνατο νὰ τὸν ἐξαλείψουμε. Εἴμαστε ἀναγκασμένοι νὰ κάνουμε παρατηρήσεις μὲ κάποια, μικρὴ ἔστω,
ἀβεβαιότητα.
Ἕνας ἄλλος γνωστὸς τομέας ὅπου
ὑπεισέρχεται ἡ τύχη εἶναι τὰ κβαντικὰ
φαινόμενα. Εἶναι γνωστὴ ἡ ἀβεβαιότητα
τοῦ Heisenberg ποὺ δίνεται ἀπὸ τὴ σχέση
ΔxΔp ≥ ħ, ὅπου Δx εἶναι ἡ ἀβεβαιότητα
στὴ θέση καὶ Δp ἡ ἀβεβαιότητα στὴν ὁρμή
(Δp = mΔv, ὅπου Δv εἶναι ἡ ἀβεβαιότητα
στὴν ταχύτητα).
Στὴ συνήθη ἑρμηνεία τῆς Κβαντομηχανικῆς (τὴν ἑρμηνεία τῆς Κοπεγχάγης,
δηλαδὴ τῶν Bohr, Born, Heisenberg κ.λπ.)
δὲν ὑπολογίζονται τροχιές, διότι γιὰ τὸν
ὁρισμὸ τῆς τροχιᾶς ἀπαιτεῖται συγχρόνως νὰ δοθοῦν ἡ θέση καὶ ἡ ταχύτητα
μὲ ἀκρίβεια. Γι’ αὐτὸ στὴν ἑρμηνεία τῆς
Κοπεγχάγης οἱ πιθανότητες παίζουν θεμελιώδη ρόλο, πολὺ πιὸ σημαντικὸ ἀπὸ
ὅ,τι στὴν Κλασικὴ Μηχανική. Ἐν τούτοις,
ὑπάρχει καὶ ἡ ἐναλλακτική «ὀντολογική» ἑρμηνεία τῆς Κβαντομηχανικῆς (de
Broglie, Bohm κ.λπ.), ἡ ὁποία δέχεται τὴν
ὕπαρξη τροχιῶν. Οἱ τροχιὲς εἶναι ντετερ-

μινιστικὲς καὶ μπορεῖ νὰ εἶναι ὀργανωμένες ἢ χαοτικές.
Δεδομένου ὅτι οἱ δύο ἑρμηνεῖες τῆς
Κβαντομηχανικῆς (ἡ ὀντολογικὴ καὶ τῆς
Κοπεγχάγης) δίνουν, ἐν γένει, τὰ ἴδια
ἀποτελέσματα, εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ
ὀντολογικὴ θεωρία δίνει λεπτομερέστερα στοιχεῖα γιὰ τὰ κβαντικὰ φαινόμενα.
Ἄλλωστε, τὰ τελευταῖα χρόνια ἔγιναν
πειράματα ἀπὸ τοὺς Kocsis et al (2011)
καὶ ἄλλους, ποὺ ὑποδεικνύουν ὅτι οἱ
τροχιὲς ποὺ ἀποτελοῦν τὸ βασικὸ χαρακτηριστικὸ τῆς ὀντολογικῆς θεωρίας
ἔχουν πραγματικὴ ὑπόσταση. Πάντως,
καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ οἱ ὑπολογισμένες τροχιὲς ἔχουν μιὰ ἀβεβαιότητα, ἡ
ὁποία γίνεται ὅλο καὶ μικρότερη, ὅταν ὁ
ἀριθμὸς τῶν σωμάτων ποὺ ἀκολουθοῦν
τὶς τροχιὲς γίνεται μεγαλύτερος.

6. Συμπεράσματα
Τὸ κύριο συμπέρασμα τοῦ παρόντος
ἄρθρου εἶναι ὅτι ἡ τυχαιότητα δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ ἀντικαταστήσει τὸν ντετερμινισμό, ὁ ὁποῖος βασίζεται στὴν ὕπαρξη
φυσικῶν νόμων ποὺ διέπουν τὰ φαινόμενα τῆς Φυσικῆς. Ἡ ὕπαρξη τοῦ χάους
δὲν σημαίνει ὅτι τὰ φαινόμενα εἶναι τυχαῖα. Ἀντιστρόφως, σὲ φαινόμενα ποὺ
ἐκ πρώτης ὄψεως ἐμφανίζονται τυχαῖα
προσπαθοῦμε νὰ βροῦμε τὰ βαθύτερα
αἴτια ποὺ τὰ προκαλοῦν, δηλαδὴ τοὺς
φυσικοὺς νόμους ποὺ τὰ διέπουν.
Τὸ ἐρώτημα ὅμως ποὺ μένει ἀναπάντητο εἶναι ἂν οἱ φυσικοὶ νόμοι ἰσχύουν
πάντοτε. Π.χ., ἂν διατυπώσουμε τὸν νόμο
τῆς βαρύτητος ὡς ἑξῆς: «κάθε σῶμα ποὺ
ἀφήνεται ἐλεύθερο πίπτει πρὸς τὰ κάτω», τὸν νόμο αὐτὸ τὸν διαπιστώνουμε
πάρα πολλὲς φορές. Ἂν ὅμως ἀφήσουμε
ἐλεύθερο ἕνα μπαλόνι, καὶ πάει πρὸς τὰ
πάνω, εἴμαστε ἀναγκασμένοι νὰ ἀλλάξουμε τὸν νόμο αὐτὸ καὶ νὰ θεωρήσουμε,
ἐκτὸς τῆς βαρύτητος, καὶ τὶς δυνάμεις
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Τὸ κύριο συμπέρασμα τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶναι
ὅτι ἡ τυχαιότητα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντικαταστήσει
τὸν ντετερμινισμό, ὁ ὁποῖος βασίζεται στὴν ὕπαρξη
φυσικῶν νόμων ποὺ διέπουν τὰ φαινόμενα τῆς Φυσικῆς.
Ἡ ὕπαρξη τοῦ χάους δὲν σημαίνει ὅτι τὰ φαινόμενα εἶναι
τυχαῖα. Ἀντιστρόφως, σὲ φαινόμενα ποὺ ἐκ πρώτης ὄψεως
ἐμφανίζονται τυχαῖα προσπαθοῦμε νὰ βροῦμε τὰ βαθύτερα
αἴτια ποὺ τὰ προκαλοῦν, δηλαδὴ τοὺς φυσικοὺς
νόμους ποὺ τὰ διέπουν.
ἀνώσεως. Δὲν θὰ ποῦμε ὅμως ὅτι τὸ ἂν
θὰ πάει ἕνα σῶμα πάνω ἢ κάτω εἶναι
τυχαῖο φαινόμενο. Ἑπομένως, ἡ νομοτέλεια (ντετερμινισμός) εἶναι πιὸ βασικὴ
στὴ φύση ἀπὸ τὴν τυχαιότητα.
Τὸ χάος, ὅπως εἴδαμε, ἔχει ὁρισμένη
ὁμοιότητα μὲ τὴν τύχη, ἀλλὰ ἔχει καὶ
ὁρισμένες σημαντικὲς διαφορές. Πάντως
ὑπάρχουν περιπτώσεις ποὺ ἡ τυχαιότητα εἶναι ἀναπόφευκτη, κυρίως ὅπου
ὑπάρχουν μετρήσεις ποὺ ἀποκτοῦνται
μὲ θόρυβο. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς ὅμως
ἰσχύουν οἱ νόμοι τῶν μεγάλων ἀριθμῶν,
δηλαδὴ ἡ χρησιμοποίηση μέσων ὅρων.
Τόσο σὲ θεωρητικοὺς ὑπολογισμούς, ὅσο
καὶ σὲ παρατηρήσεις καὶ πειράματα, ὁδηγοῦν σὲ ἀρκετὰ ἀκριβῆ ἀποτελέσματα,
ποὺ φθάνουν νὰ ἔχουν τὴν ἰσχὺ φυσικῶν
νόμων.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ἀκαδημαϊκός

ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Η ΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ

1. Εἰσαγωγικὲς παρατηρήσεις
Σὲ πρόσφατη μελέτη μας1 παρουσιάσαμε τὴ θεμελιώδη γιὰ τὴν Πατερικὴ
Οἰκολογία θέση ὅτι τίποτε στὴ φύση δὲν
ἔχει γίνει στὴν τύχη, ἐνῷ σὲ ἄλλη μελέτη2 ἀναδείξαμε περαιτέρω τὴν οἰκολογικὴ
σημασία αὐτῆς τῆς θέσης, συγκρίνοντάς
την πρὸς ἀνάλογες διατυπώσεις ἀπὸ τὴν
1. Γιάννη Κ. Τσέντου, «Τὰ θεμέλια τῆς Πατερικῆς
Οἰκολογίας», Ἀκτῖνες 777 (Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος
2019), σελ. 179-190.
2. Γιάννη Κ. Τσέντου, «Τίποτα στὴ φύση δὲν ἔχει
γίνει στὴν τύχη. Ἀρχαία Ἑλληνικὴ καὶ Πατερικὴ
φιλοσοφία», Ἀκτῖνες 778 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος
2019), σελ. 209-220.

Ἀρχαία Ἑλληνικὴ φιλοσοφία. Ἐὰν ἀναλογισθοῦμε ὅτι κάθε οἰκολογικὴ καταστροφὴ ἔχει ὡς ἀφετηρία της ἀκριβῶς τὴ
θεώρηση κάποιου πράγματος στὴ φύση
ὡς ἀχρήστου ἢ περιττοῦ, ἀντιλαμβανόμαστε εὔκολα πόσο μεγάλη σημασία ἔχει ἡ
διατυπωμένη πεποίθηση τῶν χριστιανῶν
διανοητῶν καὶ φιλοσόφων σύμφωνα μὲ
τὴν ὁποία τίποτε τὸ ἄχρηστο ἢ περιττὸ
δὲν ὑπάρχει στὴ φύση.
Ἡ ἐν λόγῳ πεποίθηση ὡστόσο μπορεῖ
μὲν νὰ ἔχει φανερὰ μείζονα οἰκολογικὴ
σημασία, ἀλλὰ δὲν εἶναι καθόλου αὐτονόητη. Διότι ὑπάρχουν πλεῖστα πράγματα
στὴ φύση γύρω μας ποὺ οἱ περισσότεροι
θὰ ἔκριναν ὅτι τυχὸν ἀπουσία τους ὄχι
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ἁπλῶς δὲν θὰ ζημίωνε τὴ φύση καὶ τὸν
ἄνθρωπο, ἀλλὰ ἀντιθέτως θὰ ἀποδεικνυόταν ἐνδεχομένως καὶ ἐπωφελής. Ἔτσι,
θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ μεμφθεῖ τὴ φύση
γιὰ ἀρκετὰ πράγματα, νὰ διατυπώσει, μὲ
ἄλλα λόγια, πλῆθος «ἐνστάσεων» κατὰ
τῆς φύσεως. Σὲ αὐτὴ τὴ μελέτη θὰ ἐξετάσουμε σύντομα μερικὲς ἀπὸ τὶς πλέον χαρακτηριστικὲς ἐνστάσεις κατὰ τῆς φύσεως μὲ τὶς ὁποῖες βρίσκονταν ἀντιμέτωποι
ἤδη οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ
θὰ δοῦμε σὲ γενικὲς γραμμὲς τὴν ἀπάντηση ποὺ δίνουν σὲ αὐτὲς τὶς ἐνστάσεις οἱ
χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι τῆς
περιόδου ποὺ ἐξετάζουμε, δηλαδὴ τῆς
περιόδου τῆς πρώιμης Ἑλληνοχριστιανικῆς καὶ Πατερικῆς φιλοσοφίας.

2. Ἐνστάσεις κατὰ
τῆς φύσεως μὲ τὶς ὁποῖες
ὀφείλει νὰ ἀναμετρηθεῖ
μία οἰκολογικὴ φιλοσοφία
Μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐνστάσεις κατὰ τῆς
φύσεως μὲ τὶς ὁποῖες ὀφείλει νὰ ἀναμετρηθεῖ μία οἰκολογικὴ φιλοσοφία, ἐνστάσεις μὲ τὶς ὁποῖες βρίσκονταν ἀντιμέτωποι ἤδη οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας,
θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι οἱ ἑξῆς:
Στὴ φύση ὑπάρχει ἄπειρη ὀμορφιά·
σύμφωνοι. Ἀλλά, μεταξύ μας, στὴ φύση ὑπάρχει καὶ ἀπερίγραπτη ἀσχήμια·
καὶ εἰλικρινὰ δὲν βλέπουμε τί ὀμορφιὰ
θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ βρεῖ σὲ κάποια
ἀπεχθῆ ἔντομα.
Σίγουρα στὴ φύση ὑπάρχουν πολλὰ
ὄμορφα λουλούδια· ἀλλὰ γιατί πρέπει
δίπλα στὸ τριαντάφυλλο νὰ ὑπάρχει καὶ
τὸ ἀγκάθι;
Ἔπειτα, τί ἐξυπηρετοῦν ἀλήθεια μὲ
τὴν ὕπαρξή τους τὰ δηλητηριώδη φυτά;
Κατὰ τί θὰ ζημιωνόταν ἡ φύση, γιὰ παράδειγμα, ἐὰν ἔλειπε ἀπὸ αὐτὴν τὸ τόσο
ἐπιβλαβὲς ὄπιο;

Ὁμοίως, κανεὶς βεβαίως δὲν ἀρνεῖται
τὴ χρησιμότητα καὶ τὴν ὀμορφιὰ τῶν
λιμνῶν καὶ τῶν ποταμῶν, τῶν δασῶν
καὶ τῶν εὐφόρων πεδιάδων. Ἀλλὰ γιατί
πρέπει νὰ ὑπάρχουν τὰ ἀπόκρημνα καὶ
ἀφιλόξενα βουνὰ καὶ οἱ ἔρημοι;
Ἐπὶ πλέον δὲ καὶ ἡ ὕπαρξη πολλῶν
ζῴων δίνει ἀφορμὴ γιὰ τὴ διατύπωση
ἐνστάσεων κατὰ τῆς φύσεως. Εἶναι γιὰ
παράδειγμα βέβαιο ὅτι οἱ περισσότεροι
θὰ περιέρχονταν σὲ ἀπορία, ἐὰν ζητούσαμε ἀπὸ αὐτοὺς νὰ μᾶς ἐξηγήσουν σὲ τί
χρησιμεύουν στὴ φύση τὰ δηλητηριώδη
φίδια ἢ τὰ σκουλήκια.
Εἰδικώτερα μάλιστα ἐκείνη τὴν ἐποχή,
κατὰ τοὺς πρώτους αἰῶνες μετὰ Χριστόν,
ποὺ οἱ χριστιανοὶ βίωναν ἰδιαίτερα ἔντονα
τὴ ζωντανὴ παρουσία τοῦ Θεοῦ, ἦταν
ἀπολύτως φυσικὸ νὰ γεννηθοῦν στὴ σκέψη πολλῶν ἀπορίες ὅπως ἡ ἑξῆς: Σὲ ἕναν
κόσμο δημιουργημένο ἀπὸ τὸν Θεό, ὅπως
δεχόμαστε, ποιὸς ὁ λόγος τῆς ὕπαρξης
τῶν ἄγριων θηρίων, ποὺ κατασπαράσσουν ἀθώους ἀνθρώπους καὶ βυθίζουν
τόσες καὶ τόσες οἰκογένειες στὸν πόνο,
τὴν ἀπελπισία καὶ τὴν ἀπόγνωση;
Ἐξάλλου, ἀξίζει νὰ ἀναφερθοῦμε μὲ
κάθε εἰλικρίνεια σὲ αὐτὸ ποὺ συμβαίνει
κατ’ ἐξοχὴν στὶς μέρες μας, κάθε φορὰ
ποὺ ἀκοῦμε τοὺς οἰκολόγους νὰ ἐξανίστανται καὶ νὰ διαρρηγνύουν τὰ ἱμάτιά
τους, μιλώντας γιὰ τὰ εἴδη τῶν ζῴων
ποὺ ἀπειλοῦνται μὲ ἐξαφάνιση. Ἀκοῦμε,
γιὰ παράδειγμα, ὅτι οἱ φάλαινες ἀπειλοῦνται μὲ ἐξαφάνιση. Ἀλλά, ἐὰν θέλουμε
νὰ εἴμαστε ἀπολύτως εἰλικρινεῖς, πρέπει
νὰ παραδεχθοῦμε ὅτι οἱ περισσότεροι
ἀπὸ μᾶς μπαίνουμε στὸν πειρασμὸ νὰ διερωτηθοῦμε τὸ ἑξῆς: «Ἐμένα γιατί πρέπει
νὰ μὲ ἐνδιαφέρει ἂν ἀπειλοῦνται ἢ ὄχι
οἱ φάλαινες; Θέλουν στ’ ἀλήθεια νὰ μὲ
κάνουν νὰ πιστεύσω ὅτι θὰ ἀνατραπεῖ ἡ
ἰσορροπία τῆς φύσεως, ἐὰν παύσουν νὰ
ὑπάρχουν οἱ φάλαινες στοὺς ὠκεανούς;».
Βεβαίως, πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς
ἐνστάσεις φαντάζουν ἀφελεῖς. Ἐν πάσῃ
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περιπτώσει, ὅμως, ἐὰν αὐτὲς οἱ ἐνστάσεις
κατὰ τῆς φύσεως ἔμεναν ἀναπάντητες,
τότε ἡ θέση ὅτι δὲν ὑπάρχουν περιττὰ
πράγματα στὴ φύση θὰ ἀποδεικνυόταν,
στὴν καλύτερη περίπτωση, ρομαντικὴ
φαντασίωση κάποιων ἀλλοπαρμένων θεολόγων καὶ κάποιων τρελῶν οἰκολόγων,
ἡ ὁποία ὅμως δὲν πρέπει δὰ νὰ ληφθεῖ
καὶ τόσο σοβαρὰ ὑπ’ ὄψιν. Εἴδαμε ὅμως
ὅτι ἡ ἐν λόγῳ θέση, ἡ θέση δηλαδὴ ὅτι
τίποτα στὴ φύση δὲν εἶναι ἄχρηστο ἢ

Τοῦτο ἐξηγεῖ πλήρως τὴν ἐνασχόληση τῶν
ἐκπροσώπων τῆς πρώιμης ἤδη ἑλληνοχριστιανικῆς φιλοσοφίας μὲ τὶς κάθε λογῆς
ἐνστάσεις κατὰ τῆς φύσεως, καθὼς καὶ
τὴν ἀκλόνητη πεποίθησή τους ὅτι τίποτε
στὴ φύση δὲν εἶναι ἄχρηστο ἢ περιττό.
Οἱ χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι δὲν μποροῦσαν βεβαίως νὰ κλείνουν
τὰ μάτια τους μπροστὰ στὸ γεγονὸς ὅτι
ὁ ἄνθρωπος ζῇ σὲ ἕνα περιβάλλον ποὺ
συχνὰ ἀποδεικνύεται ἀφιλόξενο καὶ

Ὑπάρχουν πλεῖστα πράγματα στὴ φύση γύρω μας ποὺ
οἱ περισσότεροι θὰ ἔκριναν ὅτι τυχὸν ἀπουσία τους ὄχι
ἁπλῶς δὲν θὰ ζημίωνε τὴ φύση καὶ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ
ἀντιθέτως θὰ ἀποδεικνυόταν ἐνδεχομένως καὶ ἐπωφελής.
Ἔτσι, θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ μεμφθεῖ τὴ φύση γιὰ
ἀρκετὰ πράγματα, νὰ διατυπώσει, μὲ ἄλλα λόγια, πλῆθος
«ἐνστάσεων» κατὰ τῆς φύσεως.
περιττό, ἀποτελεῖ τὴ σημαντικώτερη ἴσως
ἀρχὴ τῆς Οἰκολογίας. Ἀντιλαμβανόμαστε λοιπὸν ὅτι κάθε προσπάθεια φιλοσοφικῆς ἐνασχόλησης μὲ τὴν Οἰκολογία
θὰ ἔπρεπε νὰ θέτει ὡς πρωταρχικό της
καθῆκον τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἐν λόγῳ
θέσεως ἔναντι κάθε πιθανῆς ἐνστάσεως
σὰν αὐτὲς ποὺ καταγράψαμε παραπάνω.

3. Ἡ πατερικὴ φιλοσοφία
ἀντιμέτωπη μὲ τὶς ἐνστάσεις
κατὰ τῆς φύσεως
Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας εἶχαν
τοὺς δικούς τους λόγους νὰ καταπιασθοῦν μὲ τὶς κάθε λογῆς ἐνστάσεις κατὰ
τῆς φύσεως. Πράγματι, τυχὸν ἀναγνώριση τῆς ὑπάρξεως στὴ φύση πραγμάτων ἀχρήστων ἢ περιττῶν θὰ κλόνιζε
ἀνεπανόρθωτα τὴν πίστη στὴν ὕπαρξη
ἑνὸς ἀγαθοῦ Δημιουργοῦ τῶν πάντων.

ἐχθρικὸ πρὸς αὐτόν. Ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον
παρουσιάζει ἐν προκειμένῳ ἕνα κείμενο
προερχόμενο ἀπὸ τὸ ἔργο Εὐαγγελικὴ
προπαρασκευὴ τοῦ Εὐσεβίου Καισαρείας.
Στὸ ἐν λόγῳ κείμενο διαπιστώνεται ἐν
πρώτοις ὅτι ὁ ἄνθρωπος ζῇ σὲ ἕνα περιβάλλον ὅπου ὑπάρχουν μεταξὺ ἄλλων
καὶ θηρία καὶ δηλητηριώδη ἑρπετά, μὲ
συνέπεια νὰ μὴν ἔχει νὰ ἀντιπαλαίσει
μόνο τὴν «οἰκείαν καὶ συνημμένην» φύση
τοῦ σώματός του, ἀλλὰ καὶ πλεῖστα ἄλλα
πράγματα ἐξωτερικὰ πρὸς αὐτόν, ἐν μέσῳ
τῶν ὁποίων ζῇ3. Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται
3. Εὐσ. Καισ., Εὐαγγελικὴ προπαρασκευή, ed. K.
Mras, Ϛʹ, Ϛʹ 39.1-40.1: «Εἰ μὲν οὖν πρὸς μόνην
τὴν οἰκείαν τοῦ σώματος φύσιν ὁ πᾶς ἀγὼν ἦν
αὐτῷ, μέτριος ἂν ἦν οὗτος· ἐπεὶ δὲ τὴν πολιτείαν καὶ τὸν ἐν ἀνθρώποις βίον ὁ Θεὸς αὐτῷ
μεταξὺ πολλῶν καταβέβληται, ὡς μετὰ θηρίων
καὶ ἑρπετῶν ἰοβόλων ἐν μέσῳ τε πυρὸς καὶ ὕδατος ἀέρος τε τοῦ περιέχοντος καὶ τῶν ἐν τούτοις
ἅπασι παρηλλαγμένων καὶ διαφόρων φύσεων τὰ
διατριβὰς ποιεῖσθαι, εἰκότως αὐτῷ ἡ διαμάχη καὶ
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οἱ ἐπικίνδυνες τροφές, τὰ δριμεῖα ψύχη καὶ οἱ ἀφόρητοι καύσωνες, ἀλλὰ καὶ
πλεῖστα ἄλλα πράγματα ποὺ κινοῦνται
φυσικὰ σύμφωνα μὲ κάποιους οἰκείους
λόγους («κατά τινας οἰκείους λόγους
φυσικῶς κινούμενα», ὅπως διαβάζουμε
κατὰ λέξιν), ποὺ ὅμως ἡ ἐπαφὴ μὲ αὐτὰ
ἐμβάλλει τὸν ἄνθρωπο σὲ μεγάλη ταραχή4· ὁ λόγος εἶναι ὅτι τὰ σώματά μας δὲν
ἀντέχουν στὴν ἐπαφὴ μὲ αὐτὰ τὰ
πράγματα, τὰ ὁποῖα ἐν τούτοις γίνονται «κατὰ φύσιν τινὰ οἰκείαν»5.
Ἐντύπωση προκαλεῖ ἐδῶ ἡ ἐπαναλαμβανόμενη ἀναγνώριση τοῦ
γεγονότος ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ πράγματα τὰ ὁποῖα ἐνίοτε καθιστοῦν
τὴ φύση ἀπίστευτα ἐχθρικὴ πρὸς
τὸν ἄνθρωπο ὑπάρχουν ἐν τούτοις
«κατά τινας οἰκείους λόγους φυσικῶς» καί «κατὰ φύσιν οἰκείαν».
Γενικά, θὰ μποροῦσε νὰ παρατηρήσει κανεὶς ὅτι πολλὰ πράγματα στὸν κόσμο ποὺ μᾶς περιβάλλει
θὰ μποροῦσαν νὰ δώσουν λαβὴ γιὰ
περισσότερο ἢ λιγώτερο εὔλογες
ἐνστάσεις κατὰ τῆς φύσεως, τὶς
ὁποῖες βεβαίως μιὰ συνεπὴς οἰκολογικὴ φιλοσοφία δὲν δικαιοῦται
νὰ ἀφήσει ἀναπάντητες. Μία ἀπὸ
ἡ ἔνστασις οὐ πρὸς τὴν οἰκείαν ἐστὶ καὶ συνημμένην αὐτῷ μόνον φύσιν τοῦ σώματος, ἀλλὰ καὶ
πρὸς μυρία τὰ ἐκτὸς συμβεβηκότα, ὧν ἐν μέσῳ ζῇ
τὸν θνητὸν βίον διεξάγων, ὥστε καὶ πρὸς ταῦτα
καρτερῶς ἀντέχειν».
4. Εὐσ. Καισ., ὅ.π., Ϛʹ, Ϛʹ 40.1-6: «Πολλαὶ γοῦν ἤδη
καὶ τοιῶνδε τροφῶν φύσεις καὶ τοιαίδε συγκράσεις τοῦ περιέχοντος, κρυμῶν τε ἐπιφοραὶ καὶ
φλογμῶν ἐκκαύσεις, πλεῖστά τε ἄλλα κατά τινας
οἰκείους λόγους φυσικῶς μὲν κινούμενα, συμβατικῶς δὲ ἡμῖν προσπίπτοντα τάραχον οὐ τὸν
τυχόντα τῷ καθ’ ἡμᾶς αὐτεξουσίῳ διὰ τὴν πρὸς
τὸ σῶμα συμπλοκὴν παρέσχηκεν, ...».
5. Εὐσ. Καισ., ὅ.π., Ϛʹ, Ϛʹ 40.6-41.1: «... τῆς τῶν ἡμετέρων σωμάτων φύσεως τὰς τῶν ἔξωθεν ἐπιφορὰς
οὐχ ὑπομενούσης, κρατουμένης δὲ καὶ νικωμένης
ὑπὸ τῶν ἐκτὸς κατὰ φύσιν οἰκείαν ἐπιτελουμένων».

τὶς σημαντικώτερες ἴσως συμβολὲς τῆς
Ἑλληνοχριστιανικῆς Πατερικῆς φιλοσοφίας ἐν προκειμένῳ ἔγκειται ἀκριβῶς στὸ
γεγονὸς ὅτι σὲ αὐτὴν βρίσκουμε τόσο
μιὰ συστηματικὴ καταγραφὴ παρομοίων
ἐνστάσεων, ὅσο καὶ μιὰ προσπάθεια νὰ
δοθεῖ σὲ αὐτὲς μιὰ σαφὴς καὶ πειστικὴ
ἀπάντηση. Ὡς παραδείγματα καταγραφῆς
τέτοιων ἐνστάσεων θὰ παραθέσουμε ἐδῶ

δύο κείμενα, προερχόμενα καὶ τὰ δύο
ἀπὸ ἔργα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. Τὸ πρῶτο κείμενο προέρχεται
ἀπὸ τὴν Ιʹ Ὁμιλία Εἰς τὴν Γένεσιν καὶ
εἶναι τὸ ἑξῆς:
«Ἀνάμεσα στὰ πράγματα ποὺ βλέπουμε γύρω μας δὲν δημιουργήθηκε μόνο φῶς, ἀλλὰ καὶ σκοτάδι ἐν ἀντιθέσει
πρὸς τὸ φῶς, καὶ ὄχι μόνο ἡμέρα, ἀλλὰ
καὶ νύκτα ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὴν ἡμέρα,
καὶ προκειμένου περὶ τῶν φυτῶν ποὺ
βλασταίνουν ἀπὸ τὴ γῆ, ὄχι μόνο βοτάνια
χρήσιμα, ἀλλὰ καὶ ὀλέθρια, καὶ δένδρα
ὄχι μόνο καρποφόρα, ἀλλὰ καὶ ἄκαρπα,
καὶ ὄχι μόνο ἥμερα ζῷα, ἀλλὰ καὶ ἄγρια
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καὶ ἀτίθασα· καὶ προκειμένου περὶ τῶν
θαλασσίων ζῴων, ὄχι μόνο ψάρια, ἀλλὰ
καὶ κήτη καὶ ἄλλα θαλάσσια θηρία· καὶ
γῆ ὄχι μόνο ἡ κατοικήσιμη, ἀλλὰ καὶ ἡ
ἀκατοίκητη· καὶ ὄχι μόνο πεδιάδες, ἀλλὰ
καὶ ὄρη καὶ δασώδεις κοιλάδες· καὶ προκειμένου περὶ τῶν πτηνῶν, ὄχι μόνο ἤρεμα καὶ κατάλληλα γιὰ τὴ διατροφή μας,
ἀλλὰ καὶ ἄγρια καὶ ἀκάθαρτα, καὶ γερά-

Ἐντελῶς ἀνάλογο εἶναι καὶ ἕνα
ἄλλο χαρακτηριστικώτατο κείμενο ἀπὸ
τὸ ἐκπληκτικοῦ οἰκολογικοῦ ἐνδιαφέροντος ἔργο τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Πρὸς τοὺς σκανδαλιζομένους ἐπὶ
ταῖς παρανομίαις ταῖς γινομέναις καὶ τῇ
τοῦ λαοῦ καὶ πολλῶν ἱερέων διώξει καὶ
διαστροφῇ καὶ περὶ τῆς τοῦ Θεοῦ προνοίας καὶ περὶ ἀκαταλήπτου, τὸ ὁποῖο

Πολλὰ πράγματα στὸν κόσμο ποὺ μᾶς περιβάλλει θὰ
μποροῦσαν νὰ δώσουν λαβὴ γιὰ περισσότερο ἢ λιγώτερο
εὔλογες ἐνστάσεις κατὰ τῆς φύσεως, τὶς ὁποῖες βεβαίως
μιὰ συνεπὴς οἰκολογικὴ φιλοσοφία δὲν δικαιοῦται νὰ
ἀφήσει ἀναπάντητες. Μία ἀπὸ τὶς σημαντικώτερες ἴσως
συμβολὲς τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς Πατερικῆς φιλοσοφίας
ἐν προκειμένῳ ἔγκειται ἀκριβῶς στὸ γεγονὸς ὅτι σὲ αὐτὴν
βρίσκουμε τόσο μιὰ συστηματικὴ καταγραφὴ παρομοίων
ἐνστάσεων, ὅσο καὶ μιὰ προσπάθεια νὰ δοθεῖ σὲ αὐτὲς μιὰ
σαφὴς καὶ πειστικὴ ἀπάντηση.
κια καὶ γῦπες καὶ ἄλλα παρόμοια· καὶ
προκειμένου περὶ τῶν χερσαίων ζῴων, ὄχι
μόνο ἥμερα ζῷα, ἀλλὰ καὶ φίδια καὶ ὀχιὲς
καὶ ἑρπετὰ καὶ λιοντάρια καὶ λεοπαρδάλεις· καὶ προκειμένου περὶ τοῦ καιροῦ,
πάλι, ὄχι μόνο βροχὲς καὶ εὐμενεῖς ἄνεμοι, ἀλλὰ καὶ χαλάζια καὶ χιόνια· καὶ ἂν
θελήσει κάποιος νὰ ἐκθέσει λεπτομερῶς
τὸ καθένα ξεχωριστά, θὰ βρεῖ πολλὰ σὲ
καθένα ἀπὸ τὰ δημιουργήματα ποὺ θεωροῦνται ὄχι ἁπλῶς ἄχρηστα γιὰ μᾶς,
ἀλλὰ καὶ βλαβερά»6.

χάριν συντομίας ἀναφέρεται ὡς Πρὸς
τοὺς σκανδαλιζομένους. Τὸ κείμενο, τὸ
ὁποῖο ἀποτελεῖ μία ἀκόμη καταγραφὴ
πιθανῶν ἐνστάσεων κατὰ τῆς φύσεως,
εἶναι τὸ ἑξῆς:

6. Ἰω. Χρυσ., Εἰς τὴν Γένεσιν, Ὁμιλία Ιʹ, ed. J.-P.
Migne, PG 53, 87.28-48: «Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τοῖς
ὁρωμένοις οὐ μόνον φῶς ἐδημιουργήθη, ἀλλὰ καὶ
σκότος ἀπ’ ἐναντίας τῷ φωτί, καὶ οὐ μόνον ἡμέρα,
ἀλλὰ καὶ νὺξ ἀπ’ ἐναντίας τῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἐπὶ τῶν
ἐκ τῆς γῆς ἀναδιδομένων σπερμάτων, οὐ μόνον
βοτάναι χρήσιμοι, ἀλλὰ καὶ ὀλέθρια, καὶ δένδρα
οὐ μόνον ἔγκαρπα, ἀλλὰ καὶ ἄκαρπα, καὶ ζῷα οὐ
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μόνον ἥμερα, ἀλλὰ καὶ ἄγρια καὶ ἀτίθασσα· καὶ
ἐκ τῶν ἐκ τῶν ὑδάτων ἀναδοθέντων, οὐ μόνον
ἰχθύες, ἀλλὰ καὶ κήτη καὶ ἕτερα θηρία θαλάττια·
καὶ γῆ οὐ μόνον οἰκουμένη, ἀλλὰ καὶ ἀοίκητος·
καὶ οὐ μόνον ὕπτια πεδία, ἀλλὰ καὶ ὄρη καὶ νάπαι· καὶ ἐπὶ τῶν πετεινῶν, οὐ μόνον ἥμερα καὶ
πρὸς τροφὴν ἡμῖν ἐπιτήδεια, ἀλλὰ καὶ ἄγρια καὶ
ἀκάθαρτα ζῷα, καὶ ἰκτῖνες, καὶ γῦπες, καὶ ἕτερα
πολλὰ τοιαῦτα· καὶ ἐπὶ τῶν ἐκ τῆς γῆς ἀναδοθέντων, οὐ μόνον ἥμερα ζῷα, ἀλλὰ καὶ ὄφεις, καὶ
ἔχεις, καὶ δράκοντες, καὶ λέοντες, καὶ παρδάλεις·
καὶ ἐπὶ τοῦ ἀέρος πάλιν οὐ μόνον ὑετοὶ καὶ ἄνεμοι
ἐπιτήδειοι, ἀλλὰ καὶ χάλαζαι, καὶ χιόνες· καὶ εἴ τις
καθ’ ἕκαστον ἐπεξιέναι βούλοιτο, πολλὰ εὑρήσει
ἐφ’ ἑκάστῳ τῶν δημιουργηθέντων, οὐ μόνον ἡμῖν
(οὐ) χρήσιμα, ἀλλὰ καὶ βλαβερὰ νομιζόμενα».
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«Ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ ποὺ βλέπουμε δὲν
ὑπῆρχε μόνο φῶς, ἀλλὰ καὶ σκοτάδι· ὄχι
μόνο καρποί, ἀλλὰ καὶ ἀγκάθια· ὄχι μόνο
ἥμερα δένδρα, ἀλλὰ καὶ ἄγρια· ὄχι μόνο
πεδιάδες, ἀλλὰ καὶ ὄρη καὶ δασώδεις κοιλάδες καὶ φαράγγια· ὄχι μόνο ἄνθρωποι,
ἀλλὰ καὶ δηλητηριώδη ἑρπετά· ὄχι μόνο
ψάρια, ἀλλὰ καὶ κήτη· ὄχι μόνο ἤρεμα
πελάγη, ἀλλὰ καὶ ὁ ἀπέραντος ὠκεανός·
ὄχι μόνο ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη καὶ τὰ

Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι ἡ Πατερικὴ
φιλοσοφία ὄχι ἁπλῶς δὲν διστάζει νὰ
καταγράφει διεξοδικὰ ὅλες τὶς πιθανὲς
ἐνστάσεις κατὰ τῆς φύσεως, ἀλλὰ καὶ
ἀντιλαμβάνεται αὐτὲς τὶς ἐνστάσεις,
κατὰ ρητὴ δήλωση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοστόμου, ὡς ἱκανὲς νὰ σκανδαλίσουν πολλοὺς καὶ νὰ δώσουν λαβὴ
γιὰ αἱρέσεις! Αὐτὸ εἶναι ἕνα σημεῖο ποὺ
πρέπει νὰ προσέξουμε ἰδιαίτερα: Ἡ ἀντί-

Ἡ Πατερικὴ φιλοσοφία ὄχι ἁπλῶς δὲν διστάζει νὰ
καταγράφει διεξοδικὰ ὅλες τὶς πιθανὲς ἐνστάσεις κατὰ
τῆς φύσεως, ἀλλὰ καὶ ἀντιλαμβάνεται αὐτὲς τὶς ἐνστάσεις,
κατὰ ρητὴ δήλωση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου,
ὡς ἱκανὲς νὰ σκανδαλίσουν πολλοὺς καὶ νὰ δώσουν
λαβὴ γιὰ αἱρέσεις! Αὐτὸ εἶναι ἕνα σημεῖο ποὺ πρέπει νὰ
προσέξουμε ἰδιαίτερα: Ἡ ἀντίληψη σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία
ὑπάρχουν στὴ φύση πράγματα περιττὰ ἢ ἀκόμη καὶ κακά,
γιὰ ἕναν μὲν ἄνθρωπο μὲ οἰκολογικὲς εὐαισθησίες, μπορεῖ
νὰ συνεπάγεται μεγάλο κίνδυνο γιὰ τὸ περιβάλλον· γιὰ ἕνα
χριστιανὸ διανοητή, ὅμως, ἡ ἐν λόγῳ ἀντίληψη ἰσοδυναμεῖ
πρακτικὰ μὲ αἵρεση.
ἄστρα, ἀλλὰ καὶ κεραυνοὶ καὶ ἀστραπόβροντα· ὄχι μόνο εὐμενεῖς ἄνεμοι, ἀλλὰ
καὶ καταιγίδες· ὄχι μόνο περιστέρια καὶ
ᾠδικὰ πτηνά, ἀλλὰ καὶ γεράκια καὶ γῦπες
καὶ ἄλλα ἀνθρωποφάγα ζῷα· ὄχι μόνο
πρόβατα καὶ βόδια, ἀλλὰ καὶ λύκοι καὶ
λεοπαρδάλεις καὶ λιοντάρια· ὄχι μόνο
ἐλάφια καὶ λαγοὶ καὶ ζαρκάδια, ἀλλὰ καὶ
ὀχιὲς καὶ ἑρπετά· καὶ στὰ βοτάνια ὄχι
μόνο σωτήρια φυτά, ἀλλὰ καὶ δηλητηριώδη· καὶ πολλοὶ ἐπρόκειτο νὰ σκανδαλίζονται ἀπὸ αὐτὰ καὶ νὰ δίδουν λαβὴ
γιὰ αἱρέσεις»7.
7. Ἰω. Χρυσ., Πρὸς τοὺς σκανδαλιζομένους, ed.
A.-M. Malingrey, 4, 2.1-3.10: «Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τοῖς
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ὁρωμένοις ἦν οὐχὶ φῶς μόνον, ἀλλὰ καὶ σκότος·
οὐ καρποὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ ἄκανθαι· οὐ δένδρα
ἥμερα, ἀλλὰ καὶ ἄγρια· οὐχ ὕπτια πεδία, ἀλλὰ
καὶ ὄρη καὶ νάπαι καὶ φάραγγες· οὐκ ἄνθρωποι
μόνον, ἀλλὰ καὶ ἑρπετὰ ἰοβόλα· οὐκ ἰχθύες μόνον, ἀλλὰ καὶ κήτη· οὐχ ἥμερα πελάγη, ἀλλὰ καὶ
ἄπλωτος θάλασσα· οὐχ ἥλιος μόνον καὶ σελήνη
καὶ ἄστρα, ἀλλὰ καὶ κεραυνοὶ καὶ πρηστῆρες·
οὐκ ἄνεμοι μόνον προσηνεῖς, ἀλλὰ καὶ καταιγίδες· οὐ περιστεραὶ μόνον καὶ ὄρνιθες ᾠδικοί,
ἀλλὰ καὶ ἰκτῖνες καὶ ἱέρακες καὶ γῦπες καὶ ἕτερα
ἀνθρωποφάγα ζῷα· οὐ πρόβατα καὶ βόες, ἀλλὰ
καὶ λύκοι καὶ παρδάλεις καὶ λέοντες· οὐκ ἔλαφοι καὶ λαγῳοὶ καὶ δορκάδες, ἀλλὰ καὶ σκορπίοι
καὶ ἔχεις καὶ δράκοντες· καὶ ἐν βοτάναις δὲ οὐχὶ
σωτήρια μόνον φυτά, ἀλλὰ καὶ δηλητήρια, καὶ
πολλοὶ ἐκ τούτων σκανδαλίζεσθαι ἔμελλον καὶ
αἱρέσεις τίκτειν».

ληψη σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὑπάρχουν
στὴ φύση πράγματα περιττὰ ἢ ἀκόμη καὶ
κακά, γιὰ ἕναν μὲν ἄνθρωπο μὲ οἰκολογικὲς εὐαισθησίες, μπορεῖ νὰ συνεπάγεται μεγάλο κίνδυνο γιὰ τὸ περιβάλλον·
γιὰ ἕνα χριστιανὸ διανοητή, ὅμως, ἡ ἐν
λόγῳ ἀντίληψη ἰσοδυναμεῖ πρακτικὰ μὲ
αἵρεση. Ἂς μὴ λησμονοῦμε ἄλλωστε τὴ
φαινομενικὰ παράδοξη –πλὴν ὅμως ἀπολύτως ἀληθῆ– διατύπωση τοῦ Οἰκονόμου,
σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖο «τὸ οἰκολογικὸ
πρόβλημα εἶναι στὸ βάθος θεολογικό!
Οἱ ρίζες του ἅπτονται τῆς ἀντιλήψεώς
μας περὶ Θεοῦ καὶ τῶν συνεπειῶν ποὺ
πηγάζουν ἀπὸ αὐτήν»8.

καὶ τοὺς χριστιανοὺς διανοητὲς καὶ φιλοσόφους, ἐὰν συμβαίνει ἐνίοτε κάποια
πράγματα στὴ φύση νὰ μᾶς φαίνονται
ἄχρηστα ἢ περιττά, τοῦτο ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν ἄγνοιά μας. Μὲ
ἄλλα λόγια, κάθε τὶ στὴ φύση ἔχει τὸν
λόγο τῆς ὑπάρξεώς του, τὸν ὁποῖο ὅμως
ὁ ἄνθρωπος δὲν γνωρίζει πάντοτε. Καὶ
αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἄγνοια τοῦ ἀνθρώπου
βρίσκεται στὴ ρίζα ὅλων τῶν ἐνστάσεων
κατὰ τῆς φύσεως, σὰν αὐτὲς ποὺ εἴδαμε
παραπάνω.
Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι στὴ ρίζα ὅλων
τῶν ἐνστάσεων κατὰ τῆς φύσεως βρίσκεται ἡ ἄγνοια τοῦ ἀνθρώπου μᾶς

Κατὰ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τοὺς χριστιανοὺς
διανοητὲς καὶ φιλοσόφους, ἐὰν συμβαίνει ἐνίοτε κάποια
πράγματα στὴ φύση νὰ μᾶς φαίνονται ἄχρηστα ἢ περιττά,
τοῦτο ὀφείλεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν ἄγνοιά
μας. Μὲ ἄλλα λόγια, κάθε τὶ στὴ φύση ἔχει τὸν λόγο τῆς
ὑπάρξεώς του, τὸν ὁποῖο ὅμως ὁ ἄνθρωπος δὲν γνωρίζει
πάντοτε. Καὶ αὐτὴ ἀκριβῶς ἡ ἄγνοια τοῦ ἀνθρώπου
βρίσκεται στὴ ρίζα ὅλων τῶν ἐνστάσεων κατὰ τῆς φύσεως,
σὰν αὐτὲς ποὺ εἴδαμε παραπάνω.
Τὰ παραπάνω ἐξηγοῦν καὶ τὴν ἐπιμονὴ μὲ τὴν ὁποία οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ οἱ χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ
φιλόσοφοι ἀγωνίζονται νὰ ἀνασκευάσουν ὅλες τὶς πιθανὲς ἐνστάσεις κατὰ
τῆς φύσεως. Στὴ συνέχεια θὰ δοῦμε πῶς
ἀκριβῶς ἐπιτυγχάνεται αὐτό.

3. Ἡ ὁδὸς τῆς ἔρευνας
καὶ τῆς γνώσεως
Κατὰ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας
8. Ἠλία Οἰκονόμου, Θεολογικὴ οἰκολογία, Ἀθήνα
1994, σελ. 169.

ὑποδεικνύει αὐτομάτως καὶ τὸν τρόπο
ἀνασκευῆς τῶν ἐν λόγῳ ἐνστάσεων. Προκειμένου δηλαδὴ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς
ἐνστάσεις κατὰ τῆς φύσεως, στὴ ρίζα τῶν
ὁποίων βρίσκεται ἡ ἄγνοιά μας, φανερὰ
ὀφείλουμε πρωτίστως νὰ μεριμνήσουμε
γιὰ τὸν κατὰ τὸ δυνατὸν περιορισμὸ τῆς
ἄγνοιάς μας. Καὶ αὐτό, ὅπως λένε οἱ χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι, θὰ κατορθωθεῖ μέσα ἀπὸ μιὰ συστηματικὴ καὶ
ἐνδελεχῆ ἔρευνα στὴ φύση, μέσα ἀπὸ μιὰ
μεθοδικὴ ἀναζήτηση, ἡ ὁποία θὰ μᾶς γνωρίσει τοὺς λόγους τῆς ὑπάρξεως πολλῶν
πραγμάτων ποὺ μέχρι πρό τινος μόλις μᾶς
φαίνονταν ἄχρηστα καὶ περιττά. Ἔτσι,

138

ΕΤΟΣ 83ο | IΟΎΛΙΟΣ - ΑὔΓΟΥΣΤΟΣ 2020 | 782

ἕνας πρῶτος τρόπος ἀπαντήσεως στὶς
ἐνστάσεις κατὰ τῆς φύσεως εἶναι αὐτὸς
ποὺ θὰ ὀνομάζουμε στὸ ἑξῆς «ὁδὸς τῆς
ἔρευνας καὶ τῆς γνώσεως».
Σημειωτέον ὅτι ἡ ἐπίκληση τῶν πορισμάτων τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας εἶναι
μία ἀπὸ τὶς τυπικὲς πρακτικὲς τοῦ σύγχρονου οἰκολογικοῦ κινήματος. Καὶ αὐτὴ
ἡ ἐπίκληση τῶν πορισμάτων τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας γίνεται μὲ τὴν ἐλπίδα
ὅτι ὁ ἄνθρωπος θὰ ἔλθει ἐπιτέλους εἰς
ἑαυτὸν καὶ θὰ συνειδητοποιήσει πόσο
ἀλόγιστα καὶ ἐνάντια στὸ ἴδιο του τὸ

περιβάλλοντος. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα,
ὅπως γράφει ὁ Attfield, μποροῦμε νὰ πιστεύουμε ὅτι ἡ πληροφόρηση τοῦ κόσμου
γιὰ τὴ σχέση ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴν
καταστροφὴ τῆς στιβάδας τοῦ ὄζοντος
καὶ τὴν ἐξάπλωση τῶν κρουσμάτων τοῦ
καρκίνου τοῦ δέρματος θὰ κάνει πιθανώτατα τοὺς περισσότερους νὰ ἐπιθυμοῦν
τὴ λήψη αὐστηρῶν μέτρων γιὰ τὴν ἀποτροπὴ αὐτῆς τῆς καταστροφῆς9.
Αὐτὸ ὅμως ποὺ πρέπει κυρίως νὰ
προσέξουμε ἐδῶ σὲ σχέση μὲ τὸ θέμα
μας εἶναι ὅτι ἡ ἔρευνα στὴ φύση κα-

Τὸ γεγονὸς ὅμως ὅτι στὴ ρίζα ὅλων τῶν ἐνστάσεων
κατὰ τῆς φύσεως βρίσκεται ἡ ἄγνοια τοῦ ἀνθρώπου
μᾶς ὑποδεικνύει αὐτομάτως καὶ τὸν τρόπο ἀνασκευῆς
τῶν ἐν λόγῳ ἐνστάσεων. Προκειμένου δηλαδὴ
νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς ἐνστάσεις κατὰ τῆς φύσεως,
στὴ ρίζα τῶν ὁποίων βρίσκεται ἡ ἄγνοιά μας, φανερὰ
ὀφείλουμε πρωτίστως νὰ μεριμνήσουμε
γιὰ τὸν κατὰ τὸ δυνατὸν περιορισμὸ τῆς ἄγνοιάς μας.
συμφέρον φέρεται, ὅταν καταστρέφει
τὸ φυσικὸ περιβάλλον. Ὅπως ἐξηγεῖ
ὁ Attfield, αὐτὸ ποὺ ὁ ἄνθρωπος προτιμᾷ ἢ ἐπιλέγει στὴν πράξη καὶ αὐτὸ
ποὺ τὸν συμφέρει σπάνια ταὐτίζονται
(γιὰ νὰ φέρουμε ἕνα παράδειγμα, ἕνας
ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ προτιμᾷ καὶ νὰ ἐπιλέγει νὰ τρώει τροφὲς ποὺ τὸν βλάπτουν,
ὑπονομεύοντας ἔτσι τὴν ὑγεία του καὶ
ἐνεργώντας ἐνάντια στὸ πραγματικό του
συμφέρον). Ἐπειδὴ ὅμως δὲν ἔχει νόημα
νὰ περιοριζόμαστε νὰ μιλᾶμε γιὰ μιὰ τόσο
ἀφῃρημένη ἔννοια ὅπως εἶναι τὸ «συμφέρον», προσπαθοῦμε νὰ ἑστιάσουμε τὴν
προσοχή μας σὲ προτιμήσεις καὶ ἐπιλογὲς
ποὺ στηρίζονται σὲ πλήρη πληροφόρηση,
ἐλπίζοντας πὼς ἔτσι θὰ περιορίσουμε
τὴν ἀλόγιστη καταστροφὴ τοῦ φυσικοῦ

θίσταται ἤδη στὰ χέρια τῶν Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τῶν χριστιανῶν
διανοητῶν καὶ φιλοσόφων τῶν πρώτων
αἰώνων μετὰ Χριστὸν πανίσχυρο ὅπλο, μὲ
τὸ ὁποῖο αὐτοὶ ὑποστηρίζουν τὴν τόσο
θεμελιακὴ γιὰ τὴ χριστιανικὴ φιλοσοφία
καὶ τόσο σημαντικὴ ἀπὸ οἰκολογικῆς
ἀπόψεως θέση ὅτι τίποτα στὴ φύση δὲν
εἶναι ἄχρηστο ἢ περιττό. Αὐτὴ ἡ σημασία ποὺ ἀποκτᾷ ἡ ἔρευνα στὴ φύση γιὰ
τὴ χριστιανικὴ φιλοσοφία ἐνδέχεται νὰ
προκαλέσει ἔκπληξη σὲ μερικοὺς ἀπὸ
ἐμᾶς, ποὺ ἔχουμε συνηθίσει νὰ ἀκοῦμε
ὅτι τάχα ἡ χριστιανικὴ φιλοσοφία εἶναι ἡ
9. Robin Attfield, “Reasoning about the environment”, chapter 11 στὸ Environmental philosophy:
Principles and prospects, Avebury - Ashgate, Aldershot - Brookfield, Vermont 1994, σελ. 143.

139

φιλοσοφία τοῦ «πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα».
Στὴν πραγματικότητα, ἐντελῶς ἀντίθετα
ἀπὸ αὐτὴ τὴν παγιωμένη ἀντίληψη, οἱ
χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι προτρέπουν ἐν προκειμένῳ σὲ μιὰ ἐνδελεχῆ
ἔρευνα τῆς φύσεως, ἐρευνοῦν ἐνίοτε οἱ
ἴδιοι τὴ φύση μὲ μεγάλο ζῆλο ἢ ἐπικαλοῦνται τὴν ἔρευνα ἄλλων, καὶ ἐπιδεικνύουν κατόπιν πανηγυρικὰ τὰ πορίσματα

Ὁ Δίδυμος διευκρινίζει ὅτι τὸ κείμενο
αὐτὸ δὲν σημαίνει σὲ καμμία περίπτωση
ὅτι πρέπει κυριολεκτικὰ νὰ ρωτήσουμε
τὰ ζῷα καὶ τὰ πουλιά, ὡσὰν αὐτὰ νὰ
ἐπρόκειτο νὰ μᾶς ἀπαντήσουν11. Μιὰ τέτοια ἑρμηνεία θὰ ἦταν προδήλως ἀνόητη.
Στὴν πραγματικότητα, μὲ τὰ λόγια τοῦ
ἰδίου τοῦ Διδύμου, τὸ κείμενο θέλει νὰ
μᾶς πεῖ τὸ ἑξῆς:

Αὐτὴ ἡ σημασία ποὺ ἀποκτᾷ ἡ ἔρευνα στὴ φύση γιὰ τὴ
χριστιανικὴ φιλοσοφία ἐνδέχεται νὰ προκαλέσει ἔκπληξη
σὲ μερικοὺς ἀπὸ ἐμᾶς, ποὺ ἔχουμε συνηθίσει νὰ ἀκοῦμε
ὅτι τάχα ἡ χριστιανικὴ φιλοσοφία εἶναι ἡ φιλοσοφία τοῦ
«πίστευε καὶ μὴ ἐρεύνα». Στὴν πραγματικότητα, ἐντελῶς
ἀντίθετα ἀπὸ αὐτὴ τὴν παγιωμένη ἀντίληψη, οἱ χριστιανοὶ
διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι προτρέπουν ἐν προκειμένῳ σὲ μιὰ
ἐνδελεχῆ ἔρευνα τῆς φύσεως, ἐρευνοῦν ἐνίοτε οἱ ἴδιοι τὴ
φύση μὲ μεγάλο ζῆλο ἢ ἐπικαλοῦνται τὴν ἔρευνα ἄλλων, καὶ
ἐπιδεικνύουν κατόπιν πανηγυρικὰ τὰ πορίσματα αὐτῆς τῆς
ἔρευνας ἔναντι ὅλων ἐκείνων ποὺ πιστεύουν ἐπιπόλαια ὅτι
ὑπάρχουν στὴ φύση πράγματα ἄχρηστα ἢ περιττά.
αὐτῆς τῆς ἔρευνας ἔναντι ὅλων ἐκείνων
ποὺ πιστεύουν ἐπιπόλαια ὅτι ὑπάρχουν
στὴ φύση πράγματα ἄχρηστα ἢ περιττά.
Ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, μερικὲς ἀπὸ τὶς
πιὸ ἀπερίφραστες καὶ πιὸ σημαντικὲς
προτροπὲς γιὰ ἔρευνα στὴ φύση ἀπαντοῦν στὰ ἔργα τοῦ Διδύμου τοῦ Τυφλοῦ.
Στὸ ἑρμηνευτικό του ἔργο Εἰς τὸν Ἰὼβ ὁ
Δίδυμος στέκεται σὲ ἕνα κείμενο ἀπὸ τὸ
βιβλίο τοῦ Ἰὼβ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη, τὸ
ὁποῖο ἔχει ὡς ἑξῆς:
«Ρώτησε λοιπὸν τὰ τετράποδα νὰ σοῦ
ποῦν καὶ τὰ πτηνὰ τοῦ οὐρανοῦ νὰ σοῦ
ἀπαντήσουν· καὶ ρώτησε τὴ γῆ νὰ σοῦ
μιλήσει, καὶ τὰ ψάρια τῆς θάλασσα θὰ
σοῦ ἐξηγήσουν»10.
10. Ἰώβ, ιβ΄ 7-8: «Ἀλλὰ δὴ ἐπερώτησον τετράπο-

«Ἐρεύνησε τὴ δημιουργία καὶ τὶς κρίσεις τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὲς ἀποκαλύπτονται στὰ τετράποδα ζῷα καὶ τὰ πουλιὰ
καὶ τὴ γῆ, καὶ ἐξέτασε προσεκτικά, μήπως
μπορέσεις νὰ κατανοήσεις τοὺς βαθύτατους λόγους ποὺ ὑπάρχουν σὲ αὐτά»12.
δα, ἐάν σοι εἴπωσιν, πετεινὰ δὲ οὐρανοῦ, ἐάν
σοι ἀπαγγείλωσιν· ἐκδιήγησαι δὲ γῇ, ἐάν σοι
φράσῃ, καὶ ἐξηγήσονταί σοι οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης».
11. Διδ. Τυφλ., Εἰς τὸν Ἰὼβ 12.1-16α8, ed. U. Hagedorn, D. Hagedorn καὶ L. Koenen, 315.11-14:
«[Οὐ π]άντως δὲ οὕτως ἐκλαβ[εῖν πρ]οσήκει,
ὅτι ἐρωτῆσαι δεῖ τ[ὰ τε]τράποδα ὡς παρ’ [αὐ]
τῶν ἐκδέ[χε]σθαι ἀπόκρισιν».
12. Διδ. Τυφλ., ὅ.π., 315.15-19: «... ἀλλ[ὰ] “τὴν ἐν τοῖς
[τε]τραπόδοις ἐρεύν[η]σον καὶ ἐν π[ε]τεινοῖς καὶ
τῇ γῇ δημιουργίαν καὶ κρίματα καὶ σκόπησον,
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Ὁ Δίδυμος δὲν μένει σὲ αὐτὴ τὴ ρητὴ
προτροπὴ γιὰ ἔρευνα στὴ φύση, ἀλλὰ
λέει ἐπίσης ὅτι τὸ συγκεκριμένο κείμενο
ἀπὸ τὸ βιβλίο τοῦ Ἰὼβ ἀποσκοπεῖ στὸ νὰ
καταστήσει σαφὲς σὲ ὅλους ὅτι ὁ τρόπος
μὲ τὸν ὁποῖο ὁ Θεὸς διοικεῖ τὸν κόσμο
παραμένει κρυμμένος, καὶ δὲν ἁρμόζει
οἱ ἄνθρωποι νὰ ἐπιτίθενται ἐνάντια σὲ
αὐτὸν ἐν τῇ ἀγνοίᾳ τους13.
Μιὰ ἀνάλογη προτροπὴ γιὰ ἔρευνα
ἀπαντᾷ καὶ στὸ ἑρμηνευτικὸ ἔργο τοῦ
Διδύμου Εἰς τὴν Γένεσιν, ὅπου ὁ Δίδυμος θέτει τὸ ἑξῆς περίπου ἐρώτημα: Διαβάζουμε στὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως ὅτι ὁ
Θεὸς εἶδε τὰ δημιουργήματά του καὶ τὰ
ἐπῄνεσε ὡς «καλά»14. Ἀλλὰ θὰ μποροῦσε
κανεὶς ἐδῶ νὰ διαμαρτυρηθεῖ, λέγοντας
ὅτι προκειμένου μὲν περὶ τοῦ φωτὸς καὶ
τοῦ στερεώματος καὶ τοῦ ἡλίου εὐλόγως
λέγεται ὅτι αὐτὰ εἶναι «καλά»· ἀλλὰ πῶς
λέγεται τὸ ἴδιο γιὰ τὰ θηρία καὶ τὰ δηλητηριώδη ἑρπετά; «φανερὸν γὰρ τὸ ἐν
αὐτοῖς ἀπεχθές», λέει ὁ Δίδυμος15. Μέρος
τῆς ἀπαντήσεως τοῦ Διδύμου εἶναι ὅτι
«μπορεῖ κανεὶς ἐρευνώντας νὰ ἀνεύρει
τὴ χρησιμότητα τῆς ὑπάρξεώς τους (ἐνν.
τῶν θηρίων, τῶν δηλητηριωδῶν ἑρπετῶν
κ.τ.ὁ.), ἐὰν κατανοήσει αὐτὸ ποὺ εἶναι
φυσικὸ σὲ κάθε ζῷο»16.
Ἀξίζει, τέλος, νὰ μνημονεύσουμε ἐδῶ

13.

14.
15.

16.

εἰ δυνήσει καταλαβεῖν τοὺς βαθυτά[το]υς ἐν
αὐτοῖς λόγους”».
Διδ. Τυφλ., ὅ.π., 315.21-24: «Ταῦτα δέ φ[η]σιν
ἐπιστῆσαι αὐτοῖς βουλόμεν[ος,] ὅτι ἡ τοῦ Θ(εο)
ῦ διοίκησις ἐναπ[οκρ]ύπτεται καὶ οὐ πρέπει
αὐτο[ὺς ἐ]πιτρέχειν αὐτῇ ἀγνοοῦντα<ς>».
Γεν., α΄ 4, 8, 10, 12, 18, 21, 25, 31.
Διδ. Τυφλ., Εἰς τὴν Γένεσιν, ed. P. Nautin καὶ
L. Doutreleau, 50.7-10: «Πρὸς ὅ τις ἐνστήσεται
λέγων ὡς ἐ[πὶ μ]ὲν τοῦ φωτὸς καὶ στερεώματος
καὶ ἡλίου καὶ τῶν ὁμοίων ἀκολούθως ἐπήνεκται “ὅτι καλόν”, περὶ δὲ θηρίων καὶ ἰοβόλων
ἑρπετῶν πῶς τὸ “ὅτι καλὰ” εἴρηται· φανερὸιν
γὰρ τὸ ἐν αὐτοῖς ἐ[πα]χθές».
Διδ. Τυφλ.,ὅ.π., 50.13-15: «... ἔπειτα εὕροι ἄν τις
ἐρευνῶν τὸ χρήσιμον τῆς τούτων ὑπάρξεως, εἰ
κατανοήσαι τὸ ἐν ἑκάστῳ ζῴῳ φυσικόν».

ὡς ἔμμεση προτροπὴ γιὰ ἔρευνα στὴ
φύση καὶ ἕνα ἄλλο κείμενο τοῦ Διδύμου, προερχόμενο ἀπὸ τὸ ἑρμηνευτικό
του ἔργο Εἰς τὸν Ἐκκλησιαστήν. Ἐκεῖ ὁ
Δίδυμος παρατηρεῖ ὅτι πολλοὶ θὰ ἔλεγαν ὅτι οἱ ὀχιὲς φερ’ εἰπεῖν ἢ τὰ φονικὰ
λιοντάρια ὑπάρχουν ὡς προϊόντα μιᾶς
τυχαίας διαδικασίας καὶ δὲν ἐξυπηρετοῦν
τίποτε, ἐνῷ ἄλλοι, «φυσιολογήσαντες»,
ἀφοῦ δηλαδὴ μελέτησαν προσεκτικὰ τὴ
φύση, ἔχουν ἀνεύρει τὴν αἰτία τῆς ὑπάρξεώς τους17.
Βλέπουμε λοιπὸν ὅτι στὸν Δίδυμο,
τὸν ὁποῖο ἐξετάσαμε ἐδῶ ἐνδεικτικά,
βρίσκουμε σαφεῖς προτροπὲς γιὰ ἔρευνα
στὴ φύση, προκειμένου νὰ ἔλθουν στὸ
φῶς οἱ λόγοι τῆς ὑπάρξεως τῶν ὄντων
καὶ νὰ καταδειχθεῖ ὅτι τίποτε στὴ φύση
δὲν εἶναι ἄχρηστο ἢ περιττό. Ἄν, τώρα,
θὰ θέλαμε νὰ δοῦμε ἀναλυτικώτερα πῶς
οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ οἱ
χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι, βαδίζοντας τὴν ὁδὸ τῆς ἔρευνας καὶ τῆς
γνώσεως, ἀποδεικνύουν τὸ ἀβάσιμο τῶν
ἐνστάσεων κατὰ τῆς φύσεως καὶ τὶς καταρρίπτουν μία πρὸς μία, ὁ δρόμος θὰ
ἦταν μακρύς.
Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

17. Διδ. Τυφλ., Εἰς τὸν Ἐκκλησιαστὴν 1.1-8, ed. G.
Binde καὶ L. Liesenborghs, 26.5-7: «λέγουσιν
πολλάκις ὅτι ἔχιδνες εἰσὶν ἐν τῷ κόσμῳ, λέοντες
θανατηφόροι και ..[......].ο.[?].[...]ορθωσασθαι λέγων ὅτι εἰκαῖά εἰσιν ἀλλ’ ἄλοι φυσιολογήσαντες
εὕρηκαν τὴν αἰτία[ν] τοῦ εἶ[ναι τὰ] τοιαῦτα».
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Ο ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ
Α. ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ

Γ

ενέτειρα τοῦ Ἀντωνίου Δ. Κεραμόπουλου εἶναι ἡ Βλάστη, ἢ
κοινῶς τὸ Μπλάτσι, μιὰ ὑπέροχη ὀρεινὴ κωμόπολη τῆς Μακεδονίας, ἕνα φυσικὸ κρυσφήγετο
τῶν καταδιωκομένων ἀπὸ τοὺς Τούρκους
διακεκριμένων Μακεδόνων καὶ Ἠπειρωτῶν, κατ’ ἐξοχὴν Βορειοηπειρωτῶν, καὶ
ἀκριβέστερα Μοσχοπολιτῶν. Τὰ αἴτια τῆς
ἱδρύσεώς της καὶ ὁ τρόπος βαθμιαίας
συνθέσεως τοῦ ἀρχικοῦ πληθυσμοῦ ἐξη-

γοῦν τὴν ταχεῖα καὶ πολυσχιδῆ ἀνάπτυξη
τοῦ οἰκισμοῦ, ποὺ φθάνει στὴν ἐπίζηλη
θέση τοῦ προτύπου γιὰ τὴν ἐργατικότητα, ἐπινοητικότητα, προοδευτικότητα καὶ
τὸ ἀξιοθαύμαστο ἐθνικὸ φρόνημα, προτερήματα ἀναλλοίωτα καὶ ἀδιαχώριστα ἕως
σήμερα στὸ σύνολο τῶν Μπλατσιωτῶν,
τῆς μητροπόλεως καὶ τῆς διασπορᾶς,
ἐσωτερικοῦ καὶ ἐξωτερικοῦ.
Ὁ Ἀντώνιος Δ. Κεραμόπουλος γεννήθηκε τὴν 13 Μαρτίου 1870 καὶ ἔζησε στὴν ὄμορφη γενέτειρά του ἕως τὴν
πρώτη τάξη γυμνασίου, τετραταξίου, δηλαδὴ τὰ δέκα τέσσερα χρόνια τῆς ζωῆς
του. Ἔμαθε κοντὰ στοὺς δικούς του τὰ
πρῶτα γράμματα, τελειώνοντας τὸ δημοτικὸ σχολεῖο καὶ μία γυμνασιακὴ τάξη, σὲ
ἐκπαιδευτήρια (ἀρρένων καὶ θηλέων) λαμπρά, συντηρούμενα ἀπὸ τὰ εὐεργετικὰ
κληροδοτήματα Μπλατσιωτῶν, τὰ ὁποία,
μετὰ τὴ μεταφορά τους στὴν Ἀθήνα καὶ
τὴ δραχμοποίησή τους, ἐξανεμίσθηκαν,
μὲ συνέπεια τὴν περικοπὴ τῆς δεύτερη
βαθμίδας ἐκπαιδεύσεως.
Ὁ φιλομαθὴς νεαρὸς Μπλατσιώτης
συνεχίζει στὴ Θεσσαλονίκη τὶς γυμνασιακὲς σπουδές, ἀφοῦ ἔδωσε ἐξετάσεις
γιὰ τὴν εἰσαγωγή του στὴ δεύτερη τάξη,
ἀριστεύοντας πάντοτε, ὅπως ὑπογραμμίζει ἀργότερα ὁ ἴδιος, ὅταν ἀναφέρεται
μὲ εὐγνωμοσύνη στὴν πατρικὴ γενναιοδωρία καὶ διαρκῆ διάθεση ἀναλήψεως
ὁποιασδήποτε πρόσθετης σπουδαστικῆς
δαπάνης, παρὰ τὶς βαριὲς οἰκογενειακὲς
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ὑποχρεώσεις, ἰδιαίτερα τὴν προίκιση θυγατέρων, ποὺ ἀποτελοῦσε προϋπόθεση
ταχύτερης καὶ καλύτερης ἀποκαταστάσεως μὲ γάμο, πρωταρχικὸ καὶ ἀνυπέρβλητο καημὸ καὶ πόθο τῶν γονέων τῆς
ἑλληνικῆς ἐπαρχίας.
Μετὰ τὴν ἐπιτυχῆ λήξη τῶν σπουδῶν
του στὸ γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, ὁ φέρελπις νέος ἐγγράφεται τὸ 1888 στὴ
Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου, στὴν ὁποία ἀπὸ τὸ δεύτερο
ἔτος σπουδάζει ὡς ὑπότροφος τοῦ τοῦ
Βελλιείου κληροδοτήματος, καὶ ἀποφοιτᾶ
τὸ 1894 λόγῳ ἐσκεμμένης ἀναβολῆς τῶν
πτυχιακῶν προφορικῶν ἐξετάσεων, ἀποσκοπώντας ἀκριβῶς στὴν ἀρίστευση καὶ
συνακόλουθη ἐπίτευξη ὑποτροφίας γιὰ
μεταπτυχιακὲς σπουδὲς στὴν Εὐρώπη,
μολονότι ὁ πατέρας ἦταν πρόθυμος γιὰ
τὴν οἰκονομικὴ ἐπιβάρυνση. Ἡ προσπάθειά του στέφθηκε ἀπὸ ἐπιτυχία, καὶ
ἐξασφάλισε ὡς ὑπότροφος τὴν τριετῆ
διαμονὴ στὸ ἐξωτερικό, σπουδάζοντας
σὲ Βιέννη, Μόναχο, Περίσι, Λονδῖνο
καὶ πραγματοποιώντας ἐπισκέψεις στὰ
μουσεῖα πολλῶν πόλεων τῆς Γερμανίας,
Γαλλίας, Ἀγγλίας, Βελγίου, Ἑλβετίας καὶ
Ἰταλίας.
Ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὴν Ἑσπερία, ἂν
καὶ μετεκπαιδευμένος, δὲν ἀπορρίπτει
τὸν διορισμό του στὴν ἐκπαίδευση καὶ
μὲ τὸν μικρότερο τίτλο. Ἔτσι, ὑπηρετεῖ
ὡς ἑλληνοδιδάσκαλος στὸ Ἀλιβέρι τῆς
Εὐβοίας, ὡς σχολάρχης στὰ Φάρσαλα
τῆς Θεσσαλίας καὶ στὸν Ἀσλάναγα τῆς
Μεσσηνίας, ὡς καθηγητὴς γυμνασίου
στὴν Ἄμφισσα, καὶ διορίζεται γυμνασιάρχης στὴ Θεσσαλονίκη. Ἡ τελευταία
θέση ἱκανοποιεῖ τὶς φιλοδοξίες καὶ τὴν
ἐπιθυμία του γιὰ ἐνεργὸ συμπαράσταση
στὸ οἰκογενειακὸ ἔργο τοῦ πατέρα του.
Ἀλλὰ ὁ διορισμός του ἀκυρώνεται, διότι
ἡ κοινότητα Θεσσαλονίκης εἶχε ἤδη ὑπογράψει συμβόλαιο μὲ ἄλλον. Ὡστόσο, ἡ
αἰφνίδια καὶ ἀπροσδόκητη διακοπὴ τῆς

σύντομης, μόλις πενταετοῦς, θητείας του
στὴν ἐκπαίδευση δὲν ἀποθαρρύνει τὸν
Κεραμόπουλο. Ἐνωρὶς ἄλλωστε τὸ ἐμπόδιο, ὅπως θέλει καὶ ἡ λαϊκὴ παροιμία,
βγαίνει σὲ καλό, ἀφοῦ σχεδὸν ἀμέσως,
τὸ 1904, διορίζεται ἔφορος ἀρχαιοτήτων.
Τὸ νέο στάδιο τῆς ζωῆς ἀρχίζει μὲ περισσὴ φιλοτιμία καὶ ἀρκετὴ ἐμπειρία καὶ
πλούσια γνώση, καθὼς καὶ περίσκεψη.
Ἐπιδίδεται προσεκτικὰ στὴν πληρέστερη
ἐπιτέλεση τῆς ἀρχαιολογικῆς ἀποστολῆς.
Δὲν περιορίζεται στὴν ἀποκλειστικὴ
καὶ ἄμεση θεραπεία τῆς ἐπιστήμης τῆς
ἀρχαιολογίας ὅλων τῶν περιόδων, ἀλλὰ
καὶ ἐκείνων ποὺ εἶναι χρήσιμες, βοηθητικές, ἀπαραίτητες, εἴτε ἀναγνωρίζονται
ὡς αὐτοτελεῖς καὶ θεωροῦνται γνωστὲς
εἴτε κατατάσσονται στὶς ἀρτιπαγεῖς καὶ
ἐλάχιστα δόκιμες, ἢ ἀκόμη τελοῦν σὲ κατάσταση γενέσεως. Συνεπῶς, δὲν ἀφήνει
ἐκτὸς τῶν ἐνδιαφερόντων του τὴν ἐπιγραφική, τὴ γλωσσολογία, τὴ φιλολογία, τὴν
ἱστορία, τὴν ἐθνογραφία, τὴ λαογραφία
καὶ τὴν ἐθνολογία.
Ὡς ἀρχαιολόγος, ὁ Κεραμόπουλος,
ὅπως καὶ μὲ τὴν ἰδιότητα τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ, εἶχε σωστὴ ὀδύσσεια περιπλανήσεων κατὰ τὴ μακρά του σταδιοδρομία.
Χωρὶς γογγυσμοὺς καὶ χωρὶς διαμαρτυρίες
δέχεται τὶς μεταθέσεις. Σὲ βραχὺ χρονικὸ
διάστημα ὑπηρετεῖ ὡς βοηθὸς νομισματογνώμων στὸ Ἐθνικὸ Μουσεῖο, καὶ ἔπειτα
μετατίθεται στὴ Φωκίδα, στὴ Βοιωτία,
τὴ Δῆλο, τὴ Μύκονο, στὸ Ἐπιγραφικὸ
Μουσεῖο, στὴν Ἀκρόπολη, Ἀττική, Μεγαρίδα, ἀκολουθώντας τὶς τύχες τῶν εὐσυνείδητων ὑπαλλήλων, ποὺ ὑφίστανται
τὶς παρεμβάσεις τῶν πολιτικῶν καὶ τὶς
ἐνδοαρχαιολογικὲς τῆς ἐποχῆς διενέξεις.
Ὁ «διωκόμενος» μένει ἀνεπηρέαστος καὶ
δίνει διέξοδο μὲ ἰσχυρότερη ἀφοσίωση
στὴν ἀποστολή του, μὲ σοβαρὲς μελέτες
σὲ κάθε χῶρο στὸν ὁποῖο μετακινεῖται.
Πειστικὰ εἶναι τὰ δημοσιεύματά του,
ὅπως τὰ δύο πρῶτα ποὺ δημοσίευσε ὡς
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βοηθὸς νομισματογνώμων, σειρὰ ὁλόκληρη
γιὰ τὰ εὑρήματα τῶν Δελφῶν, ἐπιγραφὲς
ἀπὸ τὴν Ἄμφισσα, τὴ Βοιωτία καὶ ἄλλες
περιοχὲς μὲ διαφωτιστικὰ σχόλια. Ἐντυπωσιάζουν δὲ οἱ μελέτες του γιὰ μυκη-

Οἱ ἐργασίες
τοῦ Κεραμόπουλου
γιὰ τὴ Θήβα εἶναι πολλές.
Διότι τὸ μεγάλο ἡρωικὸ
παρελθὸν τῆς βοιωτικῆς
πόλεως εἶχε ἐπηρεάσει
ἔντονα τὸν ἄοκνο
ἐρευνητή. Ἐξ ἄλλου,
ἡ βαθιὰ φιλολογική του
μόρφωση εἶχε βοηθήσει
στὴν ἔγκαιρη κατανόηση
τῆς θέσεως τῆς
Θήβας στὸ τεράστιο
κεφάλαιο τῆς ἑλληνικῆς
παραδόσεως.
Οἱ Λαβδακίδες,
ὁ Οἰδίπους, οἱ Ἑπτά,
ὁ Αἰσχύλος, χαρίζουν
στὸν Κεραμόπουλο
τὸ μεγαλύτερο ἐπίτευγμα
τῆς σταδιοδρομίας του:
Τὴν ἀνακάλυψη
τοῦ ἀνακτόρου
τοῦ Κάδμου.
ναϊκὰ ζητήματα, γιὰ τοὺς βασιλικοὺς τάφους τῶν Μυκηνῶν καὶ τόσες ἄλλες, ποὺ
φθάνουν στὸ ἀποκορύφωμά του, στὰ Θηβαϊκά, συγγραφὴ ὀγκώδη καὶ ἐκπληκτικὴ
γιὰ τὴ μέθοδο, τὴν πολυμάθεια καὶ τὴ

φιλολογικὴ σοφία. Πρόκειται γιὰ τὸ ἔργο
ποὺ ἔχουν βραβεύσει ἡ Ἐταιρεία πρὸς
Ἐνθάρρυνση τῶν Ἑλληνικῶν Σπουδῶν
καὶ ἡ Γαλλικὴ Ἀκαδημία.
Οἱ ἐργασίες τοῦ Κεραμόπουλου γιὰ
τὴ Θήβα εἶναι πολλές. Διότι τὸ μεγάλο
ἡρωικὸ παρελθὸν τῆς βοιωτικῆς πόλεως
εἶχε ἐπηρεάσει ἔντονα τὸν ἄοκνο ἐρευνητή. Ἐξ ἄλλου, ἡ βαθιὰ φιλολογική του
μόρφωση εἶχε βοηθήσει στὴν ἔγκαιρη κατανόηση τῆς θέσεως τῆς Θήβας στὸ τεράστιο κεφάλαιο τῆς ἑλληνικῆς παραδόσεως. Οἱ Λαβδακίδες, ὁ Οἰδίπους, οἱ Ἑπτά,
ὁ Αἰσχύλος, χαρίζουν στὸν Κεραμόπουλο
τὸ μεγαλύτερο ἐπίτευγμα τῆς σταδιοδρομίας του: Τὴν ἀνακάλυψη τοῦ ἀνακτόρου
τοῦ Κάδμου. Μολονότι δὲ ἡ ἔκταση τῆς
ἀνασκαφῆς περιλαμβάνει μόνον μία γωνία
τοῦ ἀνακτόρου, ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη
φέρει στὸ φῶς θαυμάσιες τοιχογραφίες,
πολύτιμα κοσμήματα, ἡμιπολύτιμους λίθους, καὶ πρὸ πάντων σειρὰ ἐνεπίγραφων ἀγγείων, ποὺ συνιστοῦν μοναδικὸ
θησαυρό, διότι εἶναι ἄφθονα δείγματα
μυκηναϊκῆς γραφῆς, ὥστε νὰ ἐπεκτείνεται
κατὰ πολλοὺς αἰῶνες ἡ ἑλληνικὴ ἱστορία
καὶ νὰ ἀναιροῦνται ἀβάσιμες δοξασίες
τοῦ μεσοπολέμου, κατὰ τὶς ὁποῖες μόνον
οἱ Δωριεῖς ἀναγνωρίζονταν ὡς Ἕλληνες.
Μετὰ μάλιστα στὴν ἀνάγνωση τῆς μυκηναϊκῆς γραφῆς, ἀποκαθίσταται ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν ἑλληνικότητα καὶ τῶν ἄλλων
φυλῶν, Αἰολέων, Ἰώνων, Ἀχαιῶν.
Διανοίγονται πλέον ὁρίζοντες εὐρύτεροι, πέραν τοῦ ἑλληνικοῦ, καὶ διερευνῶνται θέματα ποὺ ἄλλοτε ταὐτίζονται μὲ ἑλληνικὰ καὶ ἄλλοτε διακρίνονται
ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, ὅπως εἶναι οἱ Φοίνικες, οἱ Ἰλλυριοὶ κ.ἄ. Τοὺς τελευταίους
ὁ Κεραμόπουλος μελετᾷ μὲ πολὺ ἐνδιαφέρον λόγῳ τῆς γειτνιάσεώς τους μὲ
τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του, τὴ Μακεδονία. Ὅμως περισσότερο προχωρεῖ στὴν
ἐνδελεχέστερη διερεύνηση ἐξ αἰτίας μιᾶς
μεσοπολεμικῆς θεωρίας, κατὰ τὴν ὁποία
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ὁ χῶρος τῶν Ἰλλυριῶν ἐκτείνεται σὲ ὅλη
τὴν Εὐρώπη, καὶ κυρίως στὴν ἑλληνικὴ
χερσόνησο.
Ἡ στροφὴ στὴν πολύπαθη Μακεδονία γίνεται μὲ θυσία ἀνέκδοτης ἐργασίας
γιὰ τὴν τοπογραφία τῶν Δελφῶν, τῆς
ὁποίας τὸ χειρόγραφο εἶχε βάρος περίπου δύο ὀκάδων, ὅπως ὁ Κεραμόπουλος
εἶχε ἀνακοινώσει, ἀποδίδοντας συνάμα
τὴν καθυστέρηση τῆς δημοσιεύσεως στὴν
ἀναμονὴ τῶν πορισμάτων ἀντίστοιχων
μελετῶν Γάλλων καὶ Γερμανῶν ἀρχαιολόγων. Προσφυέστατα δὲ ὁ ἀκαδημαϊκὸς
Σπ. Μαρινᾶτος σημειώνει: «Εὐθὺς ὡς
ᾐσθάνθη, ἔστω καὶ ὡς μακρινὸν κίνδυνον,

πλεῖστα ὅσα ἀψευδῆ τεκμήρια ὑπὲρ τῆς
ἀμφισβητηθείσης ὑπό τινων ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας, τὰ δὲ τεκμήρια
ταῦτα ἐχρησιμοποίησεν ἀργότερον ἐπωφελέστατα ὁ γνήσιος αὐτὸς Μακεδών,
ὅταν ἐδημοσίευσε τὸ 1945 τὴν πρὸς τούς
“Μεγάλους Συμμάχους μας διαμαρτυρίαν”, τὴν ὁποίαν συνέταξεν ὡς πρόεδρος
τότε τῆς Ἐθνικῆς Ὀργανώσεως Βορείων
Ἑλλήνων. Τὰ διὰ τῶν ἐν Μακεδονίᾳ ἀνασκαφῶν ὅμως τοῦ Κεραμοπούλου ἐλθόντα εἰς φῶς εὑρήματα δὲν ἐπλούτισαν
μόνον τὴν πατριωτικήν του φαρέτραν,
ἀλλά, δημοσιευθέντα εἰς σειρὰν περισπουδάστων ἄρθρων του εἰς τὰ Πρακτικὰ

Προσφυέστατα ὁ ἀκαδημαϊκὸς Σπ. Μαρινᾶτος σημειώνει:
«Εὐθὺς ὡς ᾐσθάνθη, ἔστω καὶ ὡς μακρινὸν κίνδυνον, τὰς
ἐπιβουλὰς τῶν γειτόνων, ὕψωσε τὸ ἀνάστημα, ἐτόνωσε τὸ
σῶμα καὶ ἐνέτεινε τὸ πνεῦμα πρὸς τὸ μέρος τοῦ κινδύνου.
Ἀπὸ τοῦ 1930 μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του τὸν ἀπασχολεῖ
κυριώτατα αὐτὸς καὶ μόνον ὁ ἀγών.
τὰς ἐπιβουλὰς τῶν γειτόνων, ὕψωσε τὸ
ἀνάστημα, ἐτόνωσε τὸ σῶμα καὶ ἐνέτεινε
τὸ πνεῦμα πρὸς τὸ μέρος τοῦ κινδύνου.
Ἀπὸ τοῦ 1930 μέχρι τέλους τῆς ζωῆς
του τὸν ἀπασχολεῖ κυριώτατα αὐτὸς καὶ
μόνον ὁ ἀγών. Διοργανώνει ἀνασκαφάς,
ἀναπτύσσει κοινωνικὴν δρᾶσιν, ὀχλεῖ καὶ
καθοδηγεῖ τὰς κυβερνήσεις, ἀρχαιολογικαὶ μελέται, ἱστορικαὶ μονογραφίαι, φυλετικὰ προβλήματα, γεωγραφικαὶ ἔρευναι, ὅλα, ὅλα μελετῶνται, συγγράφονται,
καὶ αἱ μελέται ἐκδίδονται εἰς γοργότατον
ρυθμὸν ἡ μία κατόπιν τῆς ἄλλης».
Ὁ ἀκαδημαϊκὸς Ἀναστάσιος Ὀρλάνδος, ἀξιολογώντας τὴν ἀνασκαφικὴ ἔρευνα τοῦ Κεραμόπουλου σὲ εἴκοσι ὀκτὼ
σημεῖα τῆς Μακεδονίας, γράφει καὶ τὰ
ἑξῆς: «Ἡ εὐστόχως εἰς τὰ πάτρια ἐδάφη
κινηθεῖσα σκαπάνη του ἔφερεν εἰς φῶς

καὶ τὴν Ἀρχαιολογικὴν Ἐφημερίδα, ἐφώτισαν εὐρύτατα τήν τε ἱστορικὴν καὶ τὴν
ἀρχαιολογικὴν ἐπιστήμην».
Ὁ δεσμὸς τοῦ Κεραμόπουλου μὲ τὴν
κοιτίδα του, τὴν κωμόπολη Βλάστη, φανερώνει ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ ὑγεία,
εὐγένεια καὶ εὐφυΐα, ὅταν ἄλλως τε δὲν
καταντᾷ στεῖρος τοπικισμός, ἀφ’ ὅσον
ἀποδεικνύεται ἐξ ἴσου δυνατὸς καὶ μὲ
τὴν πλατύτερη περιοχὴ τῆς γενέτειρας,
τὴ Μακεδονία, κορυφώνεται δὲ μὲ τὴν
κοινὴ ὅλων τῶν Ἑλλήνων πατρίδα, τὴν
προαιώνια Ἑλλάδα, τῆς ὁποίας τὰ πολυπαθῆ μέρη τοῦ μικρασιατικοῦ χώρου,
τῆς Θράκης, τῆς Ἀνατολικῆς Ρωμυλίας,
τῆς Κύπρου καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου
κατέχουν καίριες θέσεις στοὺς ἀγῶνές
του. Ἂν ἡ Μακεδονία προβάλλεται συχνότερα στὸ ἔργο του, αὐτὸ ὀφείλεται στὶς
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πολύπλευρες καὶ ἀδιάλειπτες ἐναντίον
της ἐπιβουλές.
Προφανέστατα ἐπισημαίνοντας τὰ
αἴτια, καὶ ὁ καθηγητὴς Στυλ. Καψωμένος τονίζει: «Μολονότι τὰ ὑπηρεσιακά
του καθήκοντα τὸν ἐκράτησαν μακριὰ
ἀπὸ τὴν Μακεδονία, ἐν τούτοις ἀμείωτον
παρέμεινε πάντοτε τὸ ἐνδιαφέρον του διὰ
τὴν γενέτειραν γῆν, διὰ τὸ παρελθόν της,

ἐπιτυχίαν κατεγίνετο κατὰ τὰ τελευταῖα
χρόνια τῆς ζωῆς του, τὸ μαρτυροῦν τέλος
αἱ ὑπηρεσιακαί του ἐνέργειαι καὶ πρὸ πάντων ἡ ὑπ’ αὐτοῦ ὡς Διευθυντοῦ Ἀρχαιοτήτων τοῦ Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Παιδείας
κατὰ τοὺς χρόνους τῆς ἐχθρικῆς κατοχῆς
τῆς χώρας ἵδρυσις τῆς Διευθύνσεως Ἱστορικῶν Μνημείων καὶ Ἀρχαιοτήτων εἰς τὴν
Θεσσαλονίκην».

Ὁ ἀκαδημαϊκὸς Ἀναστάσιος Ὀρλάνδος, ἀξιολογώντας
τὴν ἀνασκαφικὴ ἔρευνα τοῦ Κεραμόπουλου σὲ εἴκοσι ὀκτὼ
σημεῖα τῆς Μακεδονίας, γράφει καὶ τὰ ἑξῆς:
«Ἡ εὐστόχως εἰς τὰ πάτρια ἐδάφη κινηθεῖσα σκαπάνη
του ἔφερεν εἰς φῶς πλεῖστα ὅσα ἀψευδῆ τεκμήρια
ὑπὲρ τῆς ἀμφισβητηθείσης ὑπό τινων ἑλληνικότητος
τῆς Μακεδονίας, τὰ δὲ τεκμήρια ταῦτα ἐχρησιμοποίησεν
ἀργότερον ἐπωφελέστατα ὁ γνήσιος αὐτὸς Μακεδών,
ὅταν ἐδημοσίευσε τὸ 1945 τὴν πρὸς τούς “Μεγάλους
Συμμάχους μας διαμαρτυρίαν”, τὴν ὁποίαν συνέταξεν
ὡς πρόεδρος τότε τῆς Ἐθνικῆς Ὀργανώσεως Βορείων
Ἑλλήνων. Τὰ διὰ τῶν ἐν Μακεδονίᾳ ἀνασκαφῶν
ὅμως τοῦ Κεραμοπούλου ἐλθόντα εἰς φῶς εὑρήματα
δὲν ἐπλούτισαν μόνον τὴν πατριωτικήν του φαρέτραν,
ἀλλά, δημοσιευθέντα εἰwς σειρὰν περισπουδάστων
ἄρθρων του εἰς τὰ Πρακτικὰ καὶ τὴν Ἀρχαιολογικὴν
Ἐφημερίδα, ἐφώτισαν εὐρύτατα τήν τε ἱστορικὴν
καὶ τὴν ἀρχαιολογικὴν ἐπιστήμην».
διὰ τὸ παρόν της, διὰ τὸ μέλλον της. Τὸ
μαρτυροῦν αἱ ἀνασκαφικαί του ἔρευναι
εἰς τὴν Μακεδονίαν, κατὰ τὰς ὁποίας
ηὐτύχησε μεταξὺ ἄλλων πολλῶν εὑρημάτων νὰ ἀνακαλύψῃ καὶ προϊστορικάς,
πασσαλοπήκτους οἰκήσεις τῆς Καστοριᾶς, τὸ μαρτυροῦν ἐπίσης αἱ ἐμβριθεῖς
ἱστορικαὶ καὶ ἐθνολογικαὶ μελέται, εἰς τὰ
ὁποίας μὲ ἰδιαίτερον ζῆλον καὶ μεγάλην

Ἀπὸ παρόμοια ἀφόρμηση ὁ Κεραμόπουλος πασχίζει γιὰ τὴν καλύτερη ὀργάνωση τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου,
πρωτοστατεῖ στὴν ἵδρυση καὶ λειτουργία
τῆς Ἑταιρείας Μακεδονικῶν Σπουδῶν,
στὴν ἐμφάνιση στὴν Ἀθήνα τῆς Ἐθνικῆς
Ἑνώσεως Βορείων Ἑλλήνων, τῆς ὁποίας
εἶναι καὶ ὁ πρόεδρος μέχρι τῆς τελευταίας στιγμῆς τῆς ζωῆς του, ὥστε εὔστοχα
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νὰ χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὸν καθηγητὴ Ν.
Τωμαδάκη «Μακεδονικὸς Ἀκρίτης».
Οἱ πολυσχιδεῖς ἐπιστημονικὲς καὶ
ἐθνικὲς δραστηριότητες ἀναπτύσσονται,
χωρὶς νὰ ἐπενεργοῦν δυσμενῶς στὸ κύριο διδακτικὸ ἔργο του στὴ Φιλοσοφικὴ
Σχολὴ τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ
Πανεπιστημίου, ὅπου ἐκλέγεται καθηγητὴς τὸ 1919, καὶ χωρὶς νὰ μειώνεται ἡ
φροντίδα καὶ ἡ στοργὴ πρὸς τὴν οἰκογένεια, σύζυγο καὶ δύο παιδιά, ποὺ πολλὲς
φορὲς παρακολουθοῦν ἀπὸ κοντὰ τὴν
ἐργασία του, ὅπως ξεναγήσεις σὲ ἀρχαιολογικοὺς χώρους, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ γιός
του Δημήτριος, μολονότι ἀργότερα ἀναδεικνύεται διακεκριμένος Ἀσκληπιάδης,
νὰ μὴν παύει νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν
ἑλληνικὴ ἱστορία, καὶ πρὸ πάντων γιὰ
τὰ ἐθνικὰ θέματα, στὰ ὁποῖα ὁ πατέρας του εἶχε ἀφιερώσει ὁλόκληρη τὴ ζωή
του. Ἀνάλογη ἐπίδραση ἔχει ἀσκήσει ὁ
Κεραμόπουλος καὶ στοὺς μαθητὲς καὶ
συνεργάτες του.
Κατὰ τὸν Κώστα Παπαχρῖστο, συντάκτη τῶν Νεοελληνικῶν Γραμμάτων,
ὁ Κεραμόπουλος, «κλείνοντας στὴν ψυχή του νεανικὸ ἐνθουσιασμό, ἀστείρευτη
ἐνεργητικότητα, διατηρώντας ἄσβεστο
τὸν ἔρωτα πρὸς τὴν ἐπιστήμη, φιλοτιμήθηκε νὰ μὴν παραλείψῃ νὰ κάνῃ πέρα ὣς
πέρα τὸ καθῆκόν του, κύτταξε νὰ φκιάσῃ
φυτώριο νέων ἐπιστημόνων. Προσπάθησε
νὰ διοχετεύσῃ τὴ δική του σοφία, τὴ δική
του ἐργατικότητα, τὸ δικό του σύστημα
ἐργασίας καὶ στοὺς μαθητές του, ζήτησε
νὰ βρῇ συντρόφους στὸν ἀνηφορικὸ δρόμο τῆς ἐπιστημονικῆς προσπάθειας. Τὸν
Κεραμόπουλο τὸν ἐνδιαφέρει ἡ ἐπιστήμη,
καὶ ὄχι ἡ ἐκμετάλλευση τῆς ἐπιστήμης
πρὸς χάρη προσωπικῆς ὠφελείας. Καὶ
γιὰ τοῦτο, τὰ μέσα καὶ τὴ μέθοδο τῆς
ἔρευνας παρεχώρησε πρόθυμα καὶ θετικὰ
στὸν νέο ἐπιστήμονα, ἀποσκοπώντας κατ’
αὐτὸν τὸν τρόπο στὸ νὰ διευκολύνῃ τὴν
πνευματικὴ ἀνάπτυξη τῆς πατρίδας του

καὶ περιφρονώντας ἀτομιστικοὺς ἐγωισμούς. Ἔτσι βρέθηκε πάντα νὰ κρατάῃ
στὸ ἕνα χέρι τὴ σκαπάνη τοῦ ἐργάτη καὶ
στὸ ἄλλο τὸ κοντύλι τοῦ γραφιᾶ, ἐπιστήμονας καὶ ὁδηγάτορας καὶ δάσκαλος καὶ
πνευματικὸς καθοδηγητής».
Ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητές, ὁ καθηγητὴς
Ν. Τωμαδάκης, βεβαιώνει: «Ἐπαραδειγμάτισεν ἡμᾶς οὐ μόνον διὰ τῆς σοφίας
του, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν δωρικὸν χαρακτῆρα,
τὴν εὐθύτητα καὶ τὴν ἀγάπην του πρὸς
ὅλους τοὺς μαθητάς του καὶ τοὺς νέους
ἐπιστήμονας, πολλοὺς τῶν ὁποίων ἐβοήθησε νὰ σπουδάσουν, ἤ, ὡς ἐμέ, νὰ μετεκπαιδευθοῦν». Καὶ προσθέτει: «Ὑπῆρξεν
καὶ παιδαγωγὸς καὶ μαχητὴς τῆς ἐθνικῆς
ἰδέας, διά τε τῆς γραφίδος καὶ τῆς σκαπάνης χαράξας τὰ ἴχνη τῆς ἐθνωφελοῦς
πορείας αὐτοῦ».
Ἡ γραφίδα του δὲν χαράζει μόνον
περισπούδαστα δημοσιεύματα γιὰ τὴν
ἀρχαιολογία, προϊστορική, ἀρχαϊκή, κλασικὴ ἢ καὶ ἑλληνιστικῶν, ρωμαϊκῶν, μεσαιωνικῶν χρόνων, βυζαντινῶν καὶ μεταβυζαντινῶν. Ἡ σπουδαιότερη προσφορὰ
ἔγκειται στὴν ἐπιδίωξη τῆς ὀρθότερης
ἑρμηνείας τοῦ ἑλληνικοῦ πνεύματος ὅλων
τῶν περιόδων. Διότι ὁ Κεραμόπουλος
φρονεῖ προσφυῶς ὅτι ὁ πολιτισμὸς τῶν
Ἑλλήνων εἶναι ἑνιαῖος. Ἑπομένως, ὑποστηρίζει ὅτι δὲν καθίσταται κατανοητὸς
ὁ νεώτερος, χωρὶς γνώση τοῦ πολιτισμοῦ
τῶν προηγουμένων ἐποχῶν καὶ τἀνάπαλιν. Ὄντως ἡ ἐξέλιξη τῆς ἑλληνικῆς φυλῆς
παρακολούθηκε σ’ ἀδιάσπαστη ἐξωτερικὴ
καὶ ἐσωτερικὴ ἑνότητα, ὅπως ἐπισημαίνεται ἀπὸ τὸν Κ. Παπαχρῖστο.
Εὔλογα τρανὸ μέλημα ὁλόκληρης
τῆς ζωῆς του ἀποβαίνει ἡ διερεύνηση
τοῦ μακεδονικοῦ ἑλληνισμοῦ, γιὰ τὸν
ὁποῖο κατὰ καιροὺς ἐγείρονται ζητήματα λόγῳ σκοτεινῶν σκοπιμοτήτων ἢ
κάποιας ἀσάφειας πηγῶν. Ὁ ἀκάματος
Κεραμόπουλος προβαίνει στὴν ἐξέταση,
διαθέτοντας πανίσχυρο ἐξοπλισμό, ἐφό-
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δια δυνατά, ἀρχαιολογικά, γλωσσολογικά,
γεωγραφικά, λαογραφικά, ἐθνολογικά.
Ἔχει ἐξασφαλίσει τὴν ἀπαραίτητη καταγραφὴ τῶν πηγῶν στὶς ὁποῖες ἀναφέρονται τὰ ἑλληνικὰ φῦλα, κυρίως τοῦ
βορειοελλαδικοῦ χώρου, καθὼς καὶ τὰ
γειτονικὰ ἀλλόφυλα, γνωστὰ συνήθως

Ἕνας ἀπὸ τοὺς μαθητές,
ὁ καθηγητὴς
Ν. Τωμαδάκης, βεβαιώνει:
«Ἐπαραδειγμάτισεν
ἡμᾶς οὐ μόνον
διὰ τῆς σοφίας του,
ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν δωρικὸν
χαρακτῆρα, τὴν εὐθύτητα
καὶ τὴν ἀγάπην του
πρὸς ὅλους τοὺς μαθητάς
του καὶ τοὺς νέους
ἐπιστήμονας, πολλοὺς
τῶν ὁποίων ἐβοήθησε
νὰ σπουδάσουν, ἤ, ὡς ἐμέ,
νὰ μετεκπαιδευθοῦν».
Καὶ προσθέτει: «Ὑπῆρξεν
καὶ παιδαγωγὸς καὶ
μαχητὴς τῆς ἐθνικῆς
ἰδέας, διά τε τῆς γραφίδος
καὶ τῆς σκαπάνης
χαράξας τὰ ἴχνη τῆς
ἐθνωφελοῦς πορείας
αὐτοῦ».
μὲ τὰ ὀνόματα Ἰλλυριοί, Γέτες, Δᾶκες,
Σκορδίσκοι... Πάντως, ἐπίμονα μελετᾷ ὁ
Ἀντώνιος Κεραμόπουλος καὶ τοὺς Ρωμαίους καὶ τοὺς μεταναστευτικοὺς λαοὺς ἢ ἐπιδρομεῖς, οἱ ὁποῖοι διατρέχουν

τμήματα τῆς βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας,
ἄλλοτε δὲ διαμένουν ἐφήμερα ἢ διαρκέστερα σὲ διάφορα μέρη τῆς ἑλληνικῆς
χερσονήσου, ἀφήνοντας ἴσως καὶ ἴχνη τῆς
διαβάσεως καὶ διαμονῆς, ἰδίως γλωσσικά,
τοπωνυμικά. Γι’ αὐτὸ ἡ συγγραφική του
δραστηριότητα παρουσιάζει ἐκπληκτικὴ
πολυμέρεια καὶ ἀφθονία. Συγκεντρώνει
ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ χρειάζονται γιὰ τὴν
ἐπιστημονικὴ ἐπίδοση στὴν ἐθνολογία.
Ἂν οἱ ἀπόψεις τῶν εἰδικῶν ἐπιστημόνων διΐστανται ἀκόμη γιὰ τὸν ὁρισμὸ
καὶ τὸ ἀκριβὲς ἀντικείμενο τῆς ἐθνολογίας ὡς ἐπιστήμης, ὅμως ὑπάρχει κάποιο
κοινὸ σημεῖο συμφωνίας. Γίνεται ἀποδεκτὸ ὅτι ἡ ἐθνολογία μελετᾷ τὸν τρόπο
σχηματισμοῦ καὶ τοὺς χαρακτῆρες κάθε
ἀνθρώπινης ὁμάδας (ἔθνους) μὲ σκοπὸ
τὴ συστηματικὴ κατάταξη τῶν διαφόρων φυλῶν, ἡ ὁποία προϋποθέτει τὴν
ἀνεύρεση τῶν ὁμοίων γνωρισμάτων τους.
Στὴ δὲ πραγμάτωση τῆς προϋποθέσεως
συμβάλλουν περισσότερες ἐπιστῆμες, στὶς
ὁποῖες ὁ ἐθνολόγος ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι
ἀρκετὰ μυημένος. Ὁ Ἀντώνιος Κεραμόπουλος καλύπτει πληρέστατα ὅλες τὶς
ἀπαιτήσεις τῆς ἐπιστήμης τῆς ἐθνολογίας. Τὶς ἐνδείξεις προσφέρει μὲ τὰ πρῶτα
μελετήματά του. Ὅταν σὲ μιὰ συνέντευξη ἐρωτήθηκε ποιὰ μελέτη του προτιμᾷ,
ἀπάντησε χωρὶς δυσκολία: «Τὸν Ἀποτυμπανισμόν». Ἴσως ἡ ἐπιγραμματικὴ
παρατήρηση τοῦ Σπ. Μαρινάτου ἐξηγεῖ
τὴν προτίμηση: «ἔργον πρωτότυπον καὶ
ρηξικέλευθον, τὸ ὁποῖον φωτίζει πολλαχῶς τὸν ἰδιωτικὸν καὶ δημόσον βίον,
τὴν λαογραφίαν, τὸ ποινικὸν δίκαιον καὶ
γενικῶς τὴν Πολιτείαν τῶν Ἀθηνῶν». Διὰ
τὸ ἴδιο ἔργο παλαιότερα εἶχε ἐκφρασθεῖ
ὡς ἑξῆς: «Μεταξὺ τῶν θεωρητικῶν αὐτοῦ
ἐργασιῶν ὁ Ἀποτυμπανισμὸς ἀποτελεῖ
πολυμαθῆ συμβολὴν εἰς τὴν ἀρχαίαν λαογραφίαν καὶ τὸ Ποινικὸν δίκαιον».
Πόσο βοηθοῦν οἱ λαογραφικὲς ἐπιδόσεις τοῦ Κεραμόπουλου στὴν ἐθνολογικὴ
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διερεύνηση καταφαίνεται ἀπὸ νεώτερο
δημοσίευμά του ἐπιγραφόμενο «Ἡ ἐθνική
μας μουσικὴ καὶ οἱ χοροί». Ἐπισημαίνονται γνωρίσματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ σὲ
διαχρονικὴ θεώρηση χιλιετιῶν καὶ ἀποδεικνύεται ἡ ἀδιάκοπη συνέχεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ στὸν ἠπειρωτικὸ καὶ νησιωτικὸ
χῶρό μας. Πρόκειται γιὰ χορὸ μνημονευόμενο σὲ ἐπιγραφὴ τῶν χρόνων τοῦ Ρωμαίου αὐτοκράτορα Καλιγούλα (37 π.Χ.
- 41 μ.Χ.), ἡ ὁποία βρέθηκε στὸ Πτῶο τῆς
Βοιωτίας, στὸ ἱερὸ τοῦ Ἀπόλλωνος. Ὁ
λόγος γιὰ τὸν πασίγνωστο σήμερα συρτό, ὁ ὁποῖος στὴν ἐπιγραφὴ χαρακτηρίζεται «πάτριος», δηλαδὴ πατρογονικός,
πατροπαράδοτος. «Ἐπειδὴ δέ», γράφει
ὁ Κεραμόπουλος, «τὸ τυπικὸν τῶν θρησκευτικῶν ἑορτῶν εἰς ἀπόκεντρα μάλιστα
καὶ ξένης ἐπιδράσεως ἀπηλλαγμένα μέρη
παραμένει ἀμετάβλητον, πρέπει ἡ ἔκτασις τῆς λέξεως πάτριος νὰ ἀνέρχηται εἰς
ἀπώτατον παρελθόν, ὑπεδείξαμεν δ’ ἐν
ἀρχῇ ὅτι, ἐπειδὴ εἰς τὸν χῶρον τοῦ Πτώου
ἱεροῦ δὲν εὑρέθησαν μυκηναϊκὰ λείψανα, τὰ δ’ εὑρεθέντα μαρτυροῦσιν ὅτι ἀπὸ
τῶν γεωμετρικῶν χρόνων ἱδρύθη τοῦτο
εἰς τιμὴν τοῦ Ἀπόλλωνος, θεοῦ νέου καὶ
περιερχομένου κατὰ τὴν παράδοσιν τὴν
Ἑλλάδα πρὸς ἐγκατάστασιν τῆς λατρείας
αὐτοῦ, εἰς τοὺς χρόνους ἐκείνους κατὰ
τὴν ἀρχὴν τῆς πρώτης χιλιετηρίδος ἐφυτεύθη ἐνταῦθα ἡ λατρεία ἐκείνη μετὰ
πασῶν τῶν συμπαρομαρτουσῶν τελετῶν
καὶ τοῦ χοροῦ».
Γι’ αὐτὸ ὁ Κεραμόπουλος διακηρύσσει τὴν ἀνάγκη διερευνήσεως τοῦ θέματος
τῶν ἑλληνικῶν χορῶν καὶ τῆς πλήρους

ἐφαρμογῆς καὶ βελτιώσεως τοῦ σχετικοῦ
νόμου: «Ἡ ἔρευνα καὶ συλλογὴ κατὰ προτίμησιν πρέπει νὰ γίνῃ εἰς ἀπόκεντρα
ὀρεινὰ μέρη, ὅσον τὸ δυνατὸν μακρὰν
τῶν ξένων ἐπιδράσεων εὑρισκόμενα, ἢ
ὁπωσδήποτε εἰς γνησίως καὶ ἀπὸ τούτων
ἐπιδράσεων παρθένους πληθυσμούς».
Μὲ ἀνάλογα κριτήρια διερευνᾷ διαχρονικὰ τὴ φουστανέλλα στοὺς Βλάχους καὶ ἀνάγει τὴν παρουσίαν στοὺς
ρωμαϊκοὺς χρόνους καὶ ἀρχαιότερα στὸν
ἑλληνικὸν χιτῶνα. Παρόμοια ἔρευνα πραγματοποιεῖ γιὰ τὸν ὅρο ἀρματωλός, σὲ
συσχέτιση πάλι μὲ τοὺς Βλάχους, στοὺς
ὁποίους ὑφίσταται ἡ ἐπίταξη τοῦ ἄρθρου
καὶ οἱ ὁποῖοι ἀναγνωρίζονται ὡς συνεχιστὲς τοῦ θεσμοῦ τῆς ὁροφυλακίας, τῶν
φρουρῶν τῶν συγκοινωνιακῶν κόμβων
καὶ ὀρεινῶν διαβάσεων. Ἐξ ἄλλου, γιὰ
τοὺς Βλάχους συντάσσει εἰδικὴ μονογραφία, τὴν πρώτη ἐπιστημονικὴ μελέτη, μὲ
τὴν ὁποία κατὰ τὸν ἀκαδημαϊκὸ Γ. Μέγα
ὁ Κεραμόπουλος «ἀνῄρεσε κατὰ πρῶτον
μίαν πρὸς μίαν τὰ θεωρίας τῶν ξένων,
τὰς ἀπὸ πολλοῦ κυκλοφορουμένας, ὡς
λογικῶς καὶ ἱστορικῶς ἀστηρίκτους,
ἀνεδίφησε τοὺς βυζαντινοὺς ἱστορικοὺς
καὶ χρονογράφους, ζητῶν νὰ στηρίζῃ ἐπὶ
ἱστορικῶν δεδομένων νέαν καὶ πρωτότυπον ἑρμηνείαν τοῦ φαινομένου τῆς λατινογλωσσίας τῶν συμπατριωτῶν αὐτῶν».
Ἔχει γράψει γιὰ λατινοφωνία τῶν Περραιβῶν, ἡ δὲ νεώτερη μελέτη τοῦ ἐπιγραφικοῦ ὑλικοῦ τῆς Περραιβίας ἐπαληθεύει
τὶς γνῶμες τοῦ Κεραμόπουλου.
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ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ. ΛΑΖΑΡΟΥ

AΝΕΥΡYΣΜΑΤΑ ΤHΣ AΟΡΤῆΣ
(«Οἱ Παλμοὶ τῆς καρδιᾶς σάν “Γροθιές” χτυπᾶνε
καί “μπαλονιάζουν” τὴν ἀορτή, ὅταν αὐτὴν δὲν εἶναι ὑγιής»).

T

ὰ ὕπουλα ἀνευρύσματα τῆς
ἀορτῆς, τὰ ὁποῖα συχνὰ ἔχουν
ὡς πρῶτο σύμπτωμα τὴν ἐκρηκτικὴ ρήξη τους, πρέπει νὰ διαγιγνώσκονται ἔγκαιρα καὶ νὰ
ἀντιμετωπίζονται ἄμεσα, γιὰ νὰ σῴζεται
ἡ ζωὴ τοῦ ἀρρώστου. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ
εἴμαστε ὅλοι ἐνημερωμένοι γιὰ τὰ προειδοποιητικὰ σημάδια τους. Ἡ ἀορτή, ποὺ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ κοιλία τῆς καρδιᾶς,
εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἀρτηρία τοῦ σώματος,
ἡ ὁποία σὰν ἐλαστικὸς κυλινδρικὸς ἀγωγός/σωλήνας μεταφέρει μὲ τοὺς διάφορους
κλάδους της αἷμα σὲ ὅλο μας τὸ σῶμα.
Ἡ ἀορτὴ ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴ ρίζα (ἀρχὴ
τῆς ἀορτῆς, ποὺ περιλαμβάνει τὴν ἀορτικὴ βαλβίδα, τὰ στόμια τῶν στεφανιαίων
ἀρτηριῶν καὶ τοὺς κόλπους τοῦ Valsava),
τὴν ἀνιοῦσα ἀορτή, τὸ ἀορτικὸ τόξο (δίνει
αἷμα στὸν ἐγκέφαλο καὶ στὰ χέρια), τὴν
κατιοῦσα θωρακικὴ ἀορτή (ποὺ δίνει αἷμα
σὲ ὄργανα τοῦ θώρακος καὶ στὴ θωρακικὴ
μοῖρα τοῦ νωτιαίου μυελοῦ), καὶ περνώντας
τὸ διάφραγμα γίνεται κοιλιακὴ ἀορτή (ποὺ
δίνει αἷμα στὰ κοιλιακὰ σπλάγχνα, στὰ
δύο νεφρὰ καὶ στὴν ὀσφυϊκὴ μοῖρα τοῦ
νωτιαίου μυελοῦ, καὶ περαιτέρω διχάζεται
στὴ δεξιὰ καὶ ἀριστερὴ λαγόνιο ἀρτηρία
(ποὺ δίνουν αἷμα στὴ λεκάνη καὶ στὰ κάτω
ἄκρα). Ἡ ἀορτὴ δέχεται αἷμα ἀπὸ τὴν ἀριστερὴ κοιλία σὰν παλμικὲς ὤσεις, ποὺ θὰ
μποροῦσαν νὰ παρομοιαστοῦν μέ «γροθιές»
τῆς καρδιᾶς ἄνω στὴν ἀορτή (περίπου 40
ἑκατομμύρια «γροθιές»/παλμοὶ τὸν χρόνο).
Ἐὰν τὸ τοίχωμα πάψει νὰ εἶναι ὑγιές, τότε
οἱ «γροθιές» γίνονται αἰτία τοῦ ἀνευρύσματος («μπαλόνιασμα ἀορτῆς»).

Πῶς γίνεται ἡ διάγνωση
τῶν ἀνευρυσμάτων
Τυχαῖα, συνήθως, ὕστερα ἀπὸ μιὰ ἀκτινογραφία θώρακας ἢ κοιλίας ἢ ὕστερα ἀπὸ
ἕνα ὑπερηχογράφημα ποὺ πραγματοποιεῖται γιὰ ἄλλους λόγους (καρδιὰ ἢ χολή)
γίνεται ἡ διάγνωση τοῦ ἀνευρύσματος σὲ
ἀσθενεῖς χωρὶς συμπτώματα.
Ἄριστο διαγνωστικὸ ἀποτέλεσμα ἔχει
ἡ ἀξονικὴ ἢ καὶ ἡ μαγνητικὴ τομογραφία
θώρακος ἢ κοιλίας. Τελικά, ἡ κλασικὴ ἀορτογραφία (ἀγγειογραφία), ἂν καὶ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι αἱματηρὴ τεχνική, εἶναι ἀπαραίτητη ὡς διαγνωστικὴ μέθοδος καὶ γιὰ
τὸν σχεδιασμὸ τῆς ἐπέμβασης πρὶν ἀπὸ τὴ
χειρουργικὴ διόρθωση τοῦ ἀνευρύσματος.
Τελευταῖα χρησιμοποιεῖται περισσότερο ἡ
ἀξονικὴ ἢ μαγνητικὴ τομογραφία.

Οἱ παθήσεις τῆς ἀορτῆς
Οἱ κυριώτερες χειρουργικὲς παθήσεις
τῆς ἀορτῆς εἶναι:
1. Τὰ ἀνευρύσματα εἶναι ἡ μόνιμη, ἐντοπισμένη ἢ σὲ μεγαλύτερη ἔκταση (μπορεῖ
νὰ καταλαμβάνει ὅλη τὴν ἀορτή) διάταση
(ξεχείλισμα ἢ μπαλόνιασμα») τῆς ἀορτῆς
(σχῆμα 1). Τὸ ἀνεύρυσμα ποὺ δὲν χειρουργεῖται καταλήγει τελικὰ σὲ ρήξη, μὲ κατακλυσμιαία αἱμορραγία, ποὺ ὁδηγεῖ στὴν
πλειονότητα τῶν περιπτώσεων σὲ ἀκαριαῖο
θάνατο.
2. Ὁ διαχωρισμὸς εἶναι «σχίσιμο» κατὰ
μῆκος τοῦ τοιχώματος τῆς ἀορτῆς, ποὺ
μπορεῖ νὰ γίνει καὶ ἀνεύρυσμα. Ὁ διαχωρισμὸς δημιουργεῖται, ὅταν μὲ μιὰ ἀκαριαία
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ἄνοδο τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης γίνεται μέσα
στὸν αὐλὸ τοῦ τοιχώματος τῆς ἀορτῆς ἕνα
«σχίσιμο» στὸν ἀνελαστικὸ ἔσω χιτῶνα τοῦ
τοιχώματος. Μὲ τὸ σχίσιμο αὐτό, τὸ αἷμα
τρέχει μέσα στὸν φυσιολογικὸ αὐλὸ καὶ
στὸν νεοδημιουργηθέντα. Ἡ ἀορτή, μετὰ
τὸν διαχωρισμό, μοιάζει ἔτσι σάν «δίκαννο
ὅπλο», ποὺ τὸ αἷμα τρέχει καὶ στὶς δύο
κάννες. Οἱ δύο σημαντικώτεροι παράγοντες τοῦ ἀορτικοῦ διαχωρισμοῦ εἶναι ἡ
ὑπέρταση καὶ ἡ ἐκφύλιση (ἀπὸ σπασμένες
ἐλαστικὲς ἶνες) τοῦ μέσου χιτῶνα τοῦ τοιχώματος τῆς ἀορτῆς, συνήθως ἀπὸ κάποιο
συγγενὲς νόσημα. Ἄλλοι παράγοντες μπορεῖ
νὰ εἶναι ἡ ἐγκυμοσύνη (ἰδιαίτερα κατὰ τὸ
τελευταῖο τρίμηνο κύησης) καὶ ὁ τοκετός.
Ὑπάρχουν τρεῖς τύποι διαχωρισμοῦ (κατὰ
DeBakey I, II, III καὶ κατὰ Stanford (Daly)
Α καὶ Β), καὶ οἱ δύο ἀπὸ αὐτούς (Ι καὶ
ΙΙ ἢ Α) πρέπει νὰ χειρουργοῦνται ἀμέσως
(«χθές»), ἐνῷ ὁ τρίτος (ΙΙΙ ἢ Β) μπορεῖ νὰ
ἀντιμετωπισθεῖ φαρμακευτικά, ἐὰν ἡ διάμετρος τοῦ ἀορτικοῦ ἀνευρύσματος εἶναι
λιγώτερο ἀπὸ 5 ἑκ. καὶ δὲν ὑπάρχουν ἐπιπλοκὲς μὲ συνυπάρχοντα συμπτώματα.
3. Ἡ τραυματικὴ ρήξη τῆς ἀορτῆς, ποὺ
ὀνομάζεται ψευδοανεύρυσμα (συνήθως ἀπὸ
τροχαῖο μετὰ ἀπὸ μετωπικὴ σύγκρουση ἢ
πτώση ἀπὸ μεγάλο ὕψος ἢ μεγάλης ἔντασης ἔκρηξη πλησίον τοῦ ἀσθενοῦς).
4. Ἀορτίτιδες (1. σηπτικές, μὲ παρουσία μικροβίων, καὶ 2. ἄσηπτες φλεγμονές,
δηλαδὴ ποὺ δὲν ὀφείλονται σὲ μικρόβια).
5. Ὄγκοι ἀορτῆς.
(τὸ 4 καὶ τὸ 5 μπορεῖ νὰ καταλήξουν
σὲ ἀνευρύσματα).

Τὰ συμπτώματα
Στὰ μὴ διαχωριστικὰ ἀνευρύσματα: Οἱ
περισσότεροι ἀσθενεῖς μὲ μὴ διαχωριστικὰ
ἀνευρύσματα εἶναι χωρὶς συμπτώματα.
Ὅταν τὸ μέγεθος τοῦ ἀνευρύσματος εἶναι
πλέον πολὺ μεγάλο, ἀναλόγως τῆς θέσης
του, ὁ ἀσθενὴς μπορεῖ νὰ ἔχει βῆχα ἢ βραχνάδα φωνῆς ἢ νὰ μὴ μπορεῖ νὰ καταπιεῖ

Σχῆμα 1: Ἀνεύρυσμα ἀνιούσας ἀορτῆς.

εὔκολα ἢ λόγῳ τῆς πίεσης στὸν πνεύμονα
νὰ ἐμφανίζει δύσπνοια ἢ λόγῳ παραμόρφωσης τῆς τραχείας δύσπνοια καὶ συριγμὸ
στὴν ἀναπνοή.
Στὰ διαχωριστικὰ ἀνευρύσματα: Στὴν
περίπτωση τῶν ἀορτικῶν διαχωρισμῶν, κύριο σύμπτωμα εἶναι ὁ πόνος. Αὐτός, λόγῳ
τοῦ σχισίματος τοῦ τοιχώματος τῆς ἀορτῆς,
εἶναι ὀξύς (σὰν πυρωμένο ξίφος) καὶ ὑψηλῆς
ἔντασης ἀπὸ τὴν ἀρχή. Ὁ πόνος ποὺ μπορεῖ νὰ μεταναστεύει ἀπὸ μέρος σὲ μέρος,
λ.χ. ἀπὸ μπροστὰ στὸ στῆθος πίσω στὴν
πλάτη, καὶ δὲν συνοδεύεται, τὶς περισσότερες φορές, ἀπὸ παθολογικὸ ἠλεκτροκαρδιογράφημα (ποὺ νὰ δείχνει ἔμφραγμα ἢ
ἰσχαιμία μυοκαρδίου) ἀποτελεῖ πιθανώτατα
διαχωρισμό. Ὁ πόνος αὐτὸς μπορεῖ ἀκόμα
νὰ συνοδεύεται ἀπὸ μούδιασμα στὰ ἄκρα ἢ
καὶ παραπληγία. Μὲ τὸν διαχωρισμὸ στὴν
ἀορτὴ μπορεῖ νὰ συνυπάρχει καὶ ἐγκεφαλικὸ ἐπεισόδιο. Εἶναι δυνατόν, τέλος, νὰ
συνυπάρχει καὶ μελάνιασμα τῶν ἄνω ἢ τῶν
κάτω ἄκρων. Ἡ διαφορὰ τοῦ πόνου τοῦ
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ἐμφράγματος ἀπὸ ἐκεῖνον τοῦ διαχωρισμοῦ
τῆς ἀορτῆς εἶναι ὅτι ὁ πρῶτος ἀρχίζει μὲ
μικρὴ ἔνταση καὶ αὐξάνεται μὲ τὴν πάροδο
τοῦ χρόνου, ἐνῷ ὁ δεύτερος εἶναι ἀπὸ τὴν
ἀρχὴ τῆς ἴδιας ἔντασης.

Ἡ θεραπεία
Ἡ θεραπεία τῶν ἀνευρυσμάτων εἶναι
ἡ χειρουργικὴ ἐπέμβαση. Αὐτὸ σημαίνει
ἀντικατάσταση τοῦ ἀνευρύσματος ἀπὸ ἕνα
πλαστικὸ Dacron (σχῆμα 2), σὰν σωλῆνα,
μόσχευμα, ποὺ ράβεται στὸ ὑγιὲς μέρος τῆς
ἀορτῆς, καὶ ἔτσι ἀποκαθίσταται ἡ κυκλοφορία τοῦ αἵματος (σχῆμα 1, σχῆμα 3). Ἐπειδὴ
τὸ μόσχευμα εἶναι πλαστικό (μὴ βιολογικό),
δὲν ἀναγνωρίζεται ἀπὸ τὸ σῶμά μας καὶ
δὲν ἀπορρίπτεται. Γι’ αὐτὸ καὶ διαρκεῖ, τὶς
περισσότερες φορές, γιὰ τὴν ὑπόλοιπη ζωὴ
τοῦ ἀσθενοῦς. Μὲ τὴν ἐφαρμογὴ σύγχρονων μεθόδων ἐπιτυγχάνεται ἡ προστασία
τοῦ ἐγκεφάλου καὶ τοῦ νωτιαίου μυελοῦ
κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἐπέμβασης. Θὰ πρέπει νὰ ἀναφέρουμε ἐπίσης μιὰ τεχνικὴ γιὰ
τὴν ἀντιμετώπισης ἀνευρυσμάτων ὁρισμένης

Σχῆμα 2: Μόσχευμα ἀπὸ πλαστικὸ DACRON
γιὰ τὴν ἀντικατάσταση τοῦ ἀνευρύσματος.

κατηγορίας, μὲ τὴν τοποθέτηση ἐνδοαυλικοῦ
νάρθηκα (stent graft).
Τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι
τὸ 90-95% τῶν ἀσθενῶν ἐπιβιώνουν μετὰ
τὴ χειρουργικὴ ἐπέμβαση – γεγονὸς ποὺ
ἔχει σχέση μὲ τὴ θέση καὶ τὸ μέγεθος τοῦ
ἀνευρύσματος. Βέβαια, ἡ θεραπεία τῶν
ἀνευρυσμάτων ἀπαιτεῖ συνδυασμὸ μεγάλης ἐμπειρίας καὶ γνώσεων τοῦ χειρουργοῦ.
Ὅποιος ἔχει ὑποβληθεῖ σὲ ἐγχείρηση
ἀνευρύσματος πρέπει μετὰ τὴν ἐπέμβαση νὰ
ὑποβάλλεται σὲ ἀξονική/μαγνητικὴ τομογραφία θώρακος καὶ κοιλίας κάθε χρόνο, ὥστε
νὰ γίνεται ἔλεγχος τῆς ὑπόλοιπης μὴ χειρουργημένης ἀορτῆς καὶ τοῦ μοσχεύματος.

Εἴδη ἀνευρυσμάτων εἶναι:
Ἀτρακτοειδῆ, σακοειδῆ, ἀληθῆ, ψευδοανευρύσματα, φλεγμονώδη.

Οἱ αἰτίες τῶν ἀνευρυσμάτων
Τὰ αἴτια τοῦ ἀνευρύσματος μπορεῖ νὰ
εἶναι:

Σχῆμα 3: Καρδιὰ μετὰ τὴν ἀφαίρεση ἀνευρύσματος καὶ τὴ συρραφὴ μοσχεύματος.
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1. Ἡ ὑπέρταση.
2. Ἡ ἀθηροσκλήρωση.
3. Ἡ φλεγμονή.
4. Ὁ τραυματισμός.
5. Οἱ διαταραχές (ἡ ἐκφύλιση τοῦ συνδετικοῦ καὶ ἐλαστικοῦ ἱστοῦ στὸ μεσαῖο
ἀπὸ τὰ τρία στρώματα τοῦ τοιχώματος τῆς
ἀορτής).
6. Δίπτυχες ἢ γενικὰ στενωτικὲς Ἀορτικὲς Βαλβίδες (μεταστενωτικὴ διεύρυνση
ἀορτῆς).

Συμβουλὲς ποὺ σῴζουν ζωὲς
ἀνθρώπων μὲ ἀνευρύσματα
1. Βράχνιασμα τῆς φωνῆς, βήχας, συριγμὸς στὴν ἀναπνοή, ἀνισοκορία (διαφορὰ
μεγέθους στὶς κόρες τῶν ὀφθαλμῶν), δυσκολία στὴν κατάποση ἢ πόνος στὸ στῆθος
ἢ πίσω στὴ μέση, πρέπει νὰ μᾶς ὑποψιάζουν γιὰ ὕπαρξη ἀνευρύσματος καὶ νὰ μᾶς
ὁδηγοῦν σὲ ἕνα ὑπερηχογράφημα πρῶτα
καὶ μετὰ σὲ μιὰ ἀξονικὴ ἢ μαγνητικὴ τομογραφία.
2. Τὰ ὑπόλοιπα μέλη τῆς οἰκογένειας
τοῦ ἀσθενοῦς μὲ ἀνεύρυσμα πρέπει νὰ παρακολουθοῦνται ἰατρικά, γιατὶ μπορεῖ νὰ
ὑπάρχει κληρονομικὴ προδιάθεση.
3. Πόνος ποὺ μπορεῖ νὰ διαγνωσθεῖ ὡς
κοιλιακὸς ἢ ὡς ὀφειλόμενος σὲ ὀρθοπεδικὸ
πρόβλημα τῆς σπονδυλικῆς στήλης μπορεῖ
νὰ ὀφείλεται σὲ αὔξηση τοῦ μεγέθους τοῦ
ἀνευρύσματος.
4. Ὅσοι ἔχουν ἀρτηριακὴ πίεση πρέπει νὰ κάνουν ὑπερηχογράφημα καρδίας/
ἀορτῆς, γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ ἐὰν ὑπάρχει πρόβλημα καρδιᾶς ἢ καὶ ἀνεύρυσμα
ἀορτῆς. Ἐὰν ὑπάρχουν ταὐτόχρονα προβλήματα καρδιᾶς καὶ ἀνεύρυσμα ἀορτῆς,
ὁ ἀσθενὴς δὲν πρέπει νὰ ὑποβάλλεται σὲ
δοκιμασία (τέστ) κοπώσεως, γιατὶ μπορεῖ
νὰ γίνει ἡ δοκιμασία κοπώσεως «δοκιμασία ΡΗΞΕΩΣ» τοῦ ἀνευρύσματος κατὰ τὴν
κόπωση λόγῳ αὔξησης τῆς ἀρτηριακῆς πίεσης. Στὶς περιπτώσεις αὐτὲς γίνεται κα-

τευθεῖαν στεφανιογραφία, γιὰ νὰ ἐλεγχθοῦν
οἱ στεφανιαῖες ἀρτηρίες.
5. Παιδιά, ἔφηβοι καὶ νέοι ἄνθρωποι
ποὺ εἶναι πολὺ ψηλοὶ καὶ λεπτοί (σὰν
ἀθλητὲς τοῦ μπάσκετ), μὲ δάκτυλα μακριὰ
καὶ λεπτά (σὰν τῆς ἀράχνης) καὶ μὲ πρόβλημα φακῶν στὰ μάτια, «καμπούρηδες»
(μὲ κύφωση), γοτθικὴ ὑπερώα στὸ στόμα
καὶ προβλήματα ὀστῶν πρέπει νὰ παρακολουθοῦνται ἀπὸ καρδιολόγο γιὰ τὴν ἀρτηριακή τους πίεση καὶ νὰ ὑποβάλλονται σὲ
ὑπερηχογράφημα καρδιᾶς καὶ ἀορτῆς κάθε
χρόνο. Εἶναι πιθανὸ οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ νὰ
ἔχουν συγγενὲς μὲ γονιδιακὴ ταὐτότητα
σύνδρομο Marfan, τὸ ὁποῖο τοὺς καθιστᾷ
ἐπιρρεπεῖς σὲ ἀνευρύσματα, διαχωρισμοὺς
καὶ πρόβλημα βαλβίδων τῆς καρδιᾶς καὶ
ὀστῶν.
6. Ἕνα ἀπότομο σήκωμα μεγάλου βάρους ἢ ἕνας ἔντονος, διαρκὴς βήχας ἢ ἕνα
σπασμωδικὸ φτέρνισμα ποὺ συνοδεύθηκε
ἀπὸ πόνο στὸ στῆθος ἢ τὴν πλάτη ἢ τὴν
κοιλιὰ καὶ μετὰ ξεχάσθηκε μπορεῖ νὰ ἦταν
διαχωρισμὸς ἀορτῆς καὶ νὰ χρειάζεται περαιτέρω ἰατρικὴ ἔρευνα.
7. Ἂν τὸ ἀνεύρυσμα ἀρχίζει νὰ προκαλεῖ συμπτώματα ἢ ὕστερα ἀπὸ παρακολούθηση φαίνεται νὰ αὐξάνεται βαθμιαῖα,
πρέπει νὰ χειρουργεῖται ἀμέσως. Ὅλα τὰ
ἀορτικὰ ἀνευρύσματα διαμέτρου πάνω ἀπὸ
5 ἑκ. πρέπει νὰ χειρουργοῦνται.
8. Ὅλοι ὅσοι ἔχουν ὑψηλὴ ἀρτηριακὴ
πίεση πρέπει νὰ ζητοῦν τὴ γνώμη τοῦ
καρδιολόγου γιὰ φάρμακα καὶ ἐπίσης νὰ
κάνουν ὑπέρηχο καρδίας καὶ ὅλης τῆς
ἀορτῆς κάθε χρόνο, γιατὶ ἴσως νὰ ἔχουν ἢ
νὰ ἀποκτήσουν μελλοντικὰ ἀνευρύσματα.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

M.D., Ph. D., F.A.C.S., FACC Ὁμ. Καθηγητὴς
Καρδιοχειρουργικῆς Παν/μίου Ἀθηνῶν
Καθηγητὴς Χειρουργικῆς (Καρδιοθωρακικῆς),
Baylor College of Medicine, Houston, Texas, Η.Π.Α.
Χειρουργὸς Καρδίας - Ἀγγείων - Θώρακος,
Εὐρωκλινική Ἀθηνῶν
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ΠΕΡΙ ΤῆΣ ΜΆΝΗΣ

Ἡ

Μάνη εἶναι μία ἀπὸ τὶς
τρεῖς χερσονήσους τῆς
Πελοποννήσου, τὸ νοτιώτερο τμῆμα τῆς Λακωνίας, στὴν ἐσχατιὰ τῆς
ὀροσειρᾶς τοῦ Ταϋγέτου (ὑψ. 2.450 μ.).
Μάλιστα εἶναι καὶ τὸ νοτιώτερο ἄκρο
τῆς ἠπειρωτικῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.
Τὸ βάθος τῆς θάλασσας στὸ ἀκρωτήριο
Ταίναρο φθάνει τὰ 4.450 μ. Ἐκεῖ κατὰ
τὴν μυθολογία ἦσαν οἱ πύλες τοῦ Ἅδη.
Ἡ Μάνη ἔχει «ἄγρια ὀμορφιά». Πολλὰ
χωριὰ εἶναι ὡς ἀετοφωλιές. Ἐπικρατεῖ
ἡ πέτρα, ὁ βράχος, ἀλλὰ καὶ τὸ φῶς.
Ὑπέροχη θάλασσα γύρωθεν. Καὶ κυρίως
ἐλαιῶνες. Παντοῦ ἀτενίζεις κάστρα καὶ
πυργόσπιτα ὡραῖα κτισμένα. Πρόκειται
γιὰ ἕνα ξεχωριστὸ καὶ ἰδιόμορφο, μαγευτικὸ τόπο.

Ἡ Μάνη κατοικεῖται ἀπὸ τῶν προϊστορικῶν χρόνων. Περιοχές της ἀναφέρει
μάλιστα ὁ Ὅμηρος. Στὸ Γύθειο σῴζεται
ἐπίσης ἀρχαῖο θέατρο. Οἱ κάτοικοι ἔζησαν πολλοὺς χρόνους μὲ λιτότητα, ἀλλὰ
μὲ ὑπερηφάνεια καὶ πάντοτε μὲ πνεῦμα
ἀγωνιστικότητας καὶ ἐλευθερίας. Εἶναι
λίαν χαρακτηριστικό ὅτι ποτὲ δὲν κατακτήθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους. Παρέμεινε

ἀδούλωτη. Εἶναι ἡ ἡρωϊκή Μάνη. Γι’ αὐτὸ
καὶ ἡ σημαία τῆς Μάνης ἀναγράφει, ὄχι
«Ἐλευθερία ἢ Θάνατος», ἀλλὰ «Νίκη ἢ
Θάνατος». Στὸ Ἐπισκοπεῖο ὑπάρχει χάρτης ὅπου δείχνει τὴν Πελοπόννησο ὑπὸ
τὸν Ὀθωμανικὸ ζυγὸ πλὴν τῆς Μάνης,
ἡ ὁποία εἶναι ἐλεύθερη ἡγεμονία ἀπὸ
τὸ 1453 ἕως τὴν ἵδρυση τοῦ ἑλληνικοῦ
κράτους 1833.
Ἡ Μάνη πρώτη συνέβαλε στὴν ἔναρξη τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως. Μετὰ
ἀπὸ συσκέψεις σὲ Τσίμοβα (Ἀρεόπολη)
καὶ Κιτριὲς τῶν Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη
καὶ Θεόδ. Κολοκοτρώνη, ὁ ὁποῖος βρισκόταν ἤδη ἀπὸ τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1821 στὴν
Καρδαμύλη, ἀλλὰ καὶ τὴν ὁρκωμοσία τῶν
ὁπλαρχηγῶν, ποὺ ἔλαβε χώρα στὸν Ἱ.
Ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν στὴν Ἀρεόπολη στὶς
17 Μαρτίου 1821, ξεκίνησαν οἱ Μανιάτες
ἀγωνιστὲς γιὰ τὴν
ἀπελευθέρωση τῆς
Καλαμάτας (23
Μαρτίου 1821). Οἱ
Τοῦρκοι προσπάθησαν τρεῖς φορὲς
νὰ κατακτήσουν
τὴν Μάνη (Μάχη
Βέργας, 22/6/1826,
Μάχη Διροῦ,
24/6/1826 καὶ Μάχη Πολυαράβου,
28/8/1826), ἀλλὰ
ἀπέτυχαν παταγωδῶς. Προσέτι καὶ τὰ νεώτερα χρόνια
ἡ Μάνη ἀνέδειξε πολεμάρχους οἱ ὁποῖοι
θυσιάστηκαν γιὰ τὴν Ἑλλάδα εἴτε στὸν
Μακεδονικὸ Ἀγῶνα, εἴτε στὴ Μικρασία,
εἴτε στὴν ἐποποιΐα τοῦ 40, εἴτε ἀκόμη
καὶ σ’ αὐτὰ τὰ κατοπινὰ χρόνια.
Ὅσον ἀφορᾷ τὴν χριστιανικὴ πίστη,
ὑπῆρχε ἡ ἄποψη ὅτι ἡ Μάνη ἐκχριστιανίστηκε τελευταίως στὴν Ἑλλάδα κατὰ
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τὸν 9ο αἰῶνα. Ὡστόσο ἡ παρουσία παλαιοχριστιανικῶν ναῶν (τέλη 5ου - 6ου αἰ.)
κυρίως στὰ παράλια τῆς Μέσα Μάνης
κοντὰ στὴ θέση «Τηγάνι», ἀλλὰ καὶ σ’
ἄλλες περιοχές, ἀποδεικνύει τὴν ὕπαρξη χριστιανικῆς βιοτῆς πολὺ πρὸ τοῦ
9ου αἰῶνα. Καθοριστικὴ βέβαια γιὰ τὴν
ἑδραίωση τοῦ χριστιανισμοῦ ὑπῆρξε ἡ ὅλη
ἱεραποστολικὴ δράση τοῦ ὁσίου πατρὸς
Νίκωνος «τοῦ Μετανοεῖτε» τὸν 10ο αἰῶνα.
Ἐξ ἐπόψεως καθαρῶς ἐκκλησιαστικῆς, ἡ
πρώτη Ἐπισκοπὴ ὑπὸ τὸ ὄνομα Μαΐνη
ἀναφέρεται ἀπὸ τὰς ἀρχὰς τοῦ 10 ου
αἰῶνα. Ἔκτοτε ἱδρύθησαν κατὰ διάφορα
χρονικὰ διαστήματα περὶ τὶς ὀκτὼ Ἐπισκοπές. Σήμερα ὑφίσταται ἡ Ἱερὰ Μητρό-

δαιότερο μοναστῆρι τῆς Μάνης εἶναι ἡ
Παναγία ἡ «Γιάτρισσα» στὸν Ταΰγετο, σὲ
ὑψόμετρο 1.250 μ., ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα
προσκυνήματα.
Τὸ ἱερὸ τρίπτυχο τὸ ὁποῖο σέβονται ἅπαντες εἶναι: «θρησκεία, πατρίδα,
οἰκογένεια». Δηλ. ὀρθοδοξία, Ἑλλάδα,
πατέρας, μητέρα καὶ τέκνα. Ἰδιαίτερα,
«ζοῦν μὲ τοὺς νεκρούς», ποὺ σημαίνει
ἀποδίδουν μεγίστη τιμὴ καὶ σεβασμὸ
στοὺς κεκοιμημένους τους, ἐξ οὗ καὶ τὰ
γνωστά «Μοιρολόγια». Ὅλοι οἱ κάτοικοι
διακρίνονται γιὰ τὴν ἀνδρεία, τὴν νοικοκυρωσύνη, τὴν φιλοξενία, τὸ ἐλεύθερο
πνεῦμα. Ἡ Μάνη ἔχει ἱστορία καὶ γράφει
ἱστορία ἐκκλησιαστικὴ καὶ ἐθνική.

Γενικώτερα, ὁλόκληρη ἡ Μάνη, Ἀνατολικὴ καὶ Δυτική,
εἶναι «κατάσπαρτη» ἀπὸ Ἱ. Μονές, Ναούς, μεγάλους
καὶ μικροὺς καὶ μάλιστα μὲ θαυμάσιες ἁγιογραφίες.
Αὐτὸ φανερώνει τὴν πίστη καὶ τὴν εὐλάβεια τῶν Μανιατῶν.
Τὸ σπουδαιότερο μοναστῆρι τῆς Μάνης εἶναι ἡ Παναγία
ἡ «Γιάτρισσα» στὸν Ταΰγετο, σὲ ὑψόμετρο 1.250 μ.,
ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα προσκυνήματα.
πολις Μάνης μὲ 114 ἐνοριακοὺς Ναούς,
412 Παρεκκλήσια, 267 Παρεκκλήσια μὲ
80 Κοιμητηριακοὺς Ναούς, 204 Ἰδιωτικοὺς καὶ 20 Μοναστηριακούς. Ἡ τοπικὴ
ἐπίσημη ἑορτὴ εἶναι τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ
Κυρίου, ὅπου στὸ Ἐπισκοπεῖο καὶ στὸν
ὁμώνυμο Ἱ. Ναὸ εὑρίσκεται ἡ περίπυστος
εἰκών. Σήμερα εἶναι ἐν λειτουργίᾳ τρεῖς Ἱ.
Μονές: Ἡ Ἱ.Μ. Παναγίας Γιατρίσσης, Ἱ.Μ.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Ἀνδρουμπεβίτσης
καὶ ἡ Ἱ.Μ. Ἁγίων Πάντων Γυθείου.
Γενικώτερα, ὁλόκληρη ἡ Μάνη, Ἀνατολικὴ καὶ Δυτική, εἶναι «κατάσπαρτη»
ἀπὸ Ἱ. Μονές, Ναούς, μεγάλους καὶ μικροὺς καὶ μάλιστα μὲ θαυμάσιες ἁγιογραφίες. Αὐτὸ φανερώνει τὴν πίστη καὶ
τὴν εὐλάβεια τῶν Μανιατῶν. Τὸ σπου-

Εἶναι ἐπίσης πολὺ χαρακτηριστικὸ
ὅτι ἡ Μάνη ἀνέδειξε μεγάλες προσωπικότητες σ’ ὅλους τοὺς τομεῖς τῆς κοινωνίας,
ὅπως κληρικούς, στρατιωτικούς, ἰατρούς,
νομικούς, πολιτικούς, ἐκπαιδευτικοὺς κ.ἄ.
Ἐπίσης διέπρεψαν καὶ διαπρέπουν καὶ
στὴν ἀλλοδαπή, κυρίως στὴν Ἀμερικὴ
καὶ τὸν Καναδᾶ. Σήμερα μάλιστα ἀποτελεῖ σπουδαῖο τουριστικὸ προορισμὸ γιὰ
πολλοὺς Ἕλληνες καὶ ξένους. Δυνάμεθα
νὰ χαρακτηρίσουμε τὴν Μάνη ὡς ἕνα
ἀνοικτὸ καὶ μοναδικὸ πολιτιστικὸ μουσεῖο. Ἡ πρόσκληση γιὰ ἐπίσκεψη-προσκύνημα στὴ Μάνη ἀπευθύνεται πρὸς
ὅλους. Εἶναι δεδομένη.
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ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Γ΄ ΜΑΝΗΣ

ΠΕΝΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΣ

T

ὰ δύσκολα καὶ κρίσιμα προβλήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους
καὶ κράτους εἶναι πολλὰ καὶ
ποικίλα, μὲ πολλὲς διακυμάνσεις καὶ φάσεις. Πτώχεια,
ἀνεργία, ἐγκληματικότης, πρόβλημα ἀλλοδαπῶν, χρέη, καταρρέοντα νοικοκυριά,
αὐτοκτονίες καὶ πολλὰ ἄλλα. Οἱ πάντες
τὰ ἐπισημαίνουν, πλὴν σωστὴ καὶ εἰλικρινὴς προσπάθεια δὲν καταβάλλεται ἐξ
ὅλων μας πρὸς ἐπίλυσή των. Ἰθύνοντες
καὶ μὴ δέν «ἀνασκουμπώνονται», διὰ νὰ
εὑρεθεῖ διέξοδος.

Σήμερα ἀτυχῶς δὲν
κατανοοῦμεν καὶ δὲν
δεχόμεθα τὶς μεγάλες
ἀλήθειες. Ἔχομεν
ἀπεμπολήσει ἐν πολλοῖς
καὶ κατὰ μέγα ποσοστὸν
τὸ ὀρθὸν νόημα τῆς ζωῆς
μας ὡς ἔθνους καὶ λαοῦ.
Ναὶ μὲν ἡ πενία εἶναι καὶ
ἦτο γνώρισμα τοῦ τόπου,
ἀλλὰ οὐσιῶδες στοιχεῖο
ἦτο καὶ τὸ Πνεῦμα, ἡ
Θρησκεία καὶ ἡ Γλῶσσα,
ποὺ ἦσαν ἱεροὶ σύνδεσμοι
τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Βεβαίως, τὸ Ἔθνος μας ἀείποτε
πολλὰ δεινὰ καὶ ἀπηνεῖς δοκιμασίες διήρχετο. Ὡστόσο, κατώρθωνε νὰ δρᾷ καὶ
νὰ ἐπιζῇ. Ἡ ἐπιβίωση καὶ ἡ ἀθανασία τοῦ
Ἑλληνισμοῦ ὑπῆρξαν τὰ οὐσιώδη γνωρί-

σματά του. Ὁ Ἑλληνισμὸς ἀνεδεικνύετο συντελεστὴς προόδου καὶ προκοπῆς
στὸν ἱστορικὸν καὶ πνευματικὸν στίβον
τῆς Οἰκουμένης. Μόνιμος σύντροφος τῆς
Ἑλλάδος ἦτο καὶ ἡ πενία, μὲ τὰ σὺν αὐτῇ
παρακόλουθα στοιχεῖα καὶ γνωρίσματα.
Καὶ ἄλλοτε ἔχομε σημειώσει ὅτι ὁ
βασιλεὺς τῶν Περσῶν Ξέρξης, ὑπερφίαλος ὢν καὶ πεπεισμένος ὅτι ἡ ἀριθμητικὴ
ὑπεροχὴ τοῦ στρατοῦ του θὰ συνέτριβε κάθε ἀντίσταση ἄλλου στρατοῦ κατ’
αὐτοῦ, καὶ ἑπομένως τυχὸν ἀντίσταση
τῶν εὐαριθμοτέρων Ἑλλήνων, ἐκάλεσε
τὸν ἔκπτωτον καὶ φυγάδα Λακεδαιμόνιον βασιλέα Δημάρατον καὶ τὸν ἐρωτᾷ:
Θὰ τολμήσουν ἆραγε οἱ Ἕλληνες καὶ
οἱ λοιποὶ τῆς Ἑσπερίας λαοὶ νὰ ἀντισταθοῦν πρὸς αὐτόν; Καὶ ὁ Δημάρατος
τότε, ἀπεικάζων τὴν πραγματικότητα,
ἀπήντησε: «Βασιλεῦ, τῇ Ἑλλάδι πενίη
μὲν ἀεί κοτε σύντροφός ἐστι, ἀρετὴ δ’
ἔπακτός ἐστι, ἀπό τε σοφίης κατηργασμένη καὶ νόμου ἰσχυροῦ· τῇ διαχρεομένη
ἡ Ἑλλὰς τήν τε πενίαν ἐπαμύνεται καὶ
τὴν δεσποσύνην» (Ἡροδ., Ζ΄ 102). Δηλαδή: Βασιλιά μου, ἀνέκαθεν τὴν Ἑλλάδα
ἐσυντρόφευε ἡ πενία. Τὸ οὐσιῶδες γνώρισμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ εἶναι ἡ ἀρετή, ἡ
ἀνδρεία καὶ ἡ γενναιοψυχία, προσόντα
ποὺ ἐξασφαλίζουν ἡ σοφία (σύνεσις) καὶ
ὁ δυνατὸς νόμος. Μὲ ὅπλον τὴν σύνεσιν
καὶ τὴν φρόνησιν ἀντιμετωπίζει ὁ Ἕλλην
πενίαν καὶ ἀπειλὴν δουλείας.
Ὑποθέτομεν ὅτι δὲν ἐπιδέχονται τὰ
ἀνωτέρω καμμίαν ἀπολύτως ἀμφισβήτησιν. Ἡ σοφία, ἡ ἐπιστήμη, τὸ πνεῦμα
ὑπῆρξαν μαζὶ μὲ τὴν ποικίλην ἀρετὴν
τὸ ἀρραγὲς θεμέλιον τῆς διασώσεως τοῦ
Ἔθνους μας ἔναντι τῶν δοκιμασιῶν καὶ
τῶν σοβαρῶν διακυμάνσεων τοῦ ἱστορι-
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κοῦ βίου του. Ἡ ἀλήθεια αὐτὴ
ἐπιβεβαιώνεται διὰ μέσου τῶν
αἰώνων, στὴν Ἀρχαία Κλασικὴ
Ἑλλάδα, τὸ Βυζάντιον καὶ τοὺς
Νεωτέρους χρόνους. Ἡ σοφία
καὶ ἡ Παιδεία ἐδημιουργοῦσαν
τὴν εὐτυχίαν καὶ τὴν εὐδαιμονίαν στὸ Ἔθνος μας. «Τὸ εὖ
λογίζεσθαι, τὸ εὖ λέγειν καὶ τὸ
ὀρθῶς πράττειν» ὑπῆρξαν τὰ
βασικὰ ἀγαθὰ τοῦ Ἑλληνισμοῦ
ἀνέκαθεν.
Ἔγραφε πρὸ πολλῶν δεκαετιῶν ἀείμνηστος καθηγητὴς
τῆς Φιλοσοφίας σκέψεις ποὺ
ἔχουν διαρκῆ ἰσχὺν καὶ διαχρονικὴν ἐπικαιρότητα: «Τοιαῦτα
διδάγματα εἶναι ἀθάνατα καὶ τὸ
διδάσκον αὐτὰ ἔθνος δὲν εἶναι
δυνατὸν νὰ μὴ μετέχῃ τῆς ἀθανασίας. Ἔτι μᾶλλον ἐξαίρεται
ἡ ἀξία τῆς γνώσεως ὑπὸ τῶν
μεταγενεστέρων καὶ σοφωτέρων φιλοσόφων. Σωκράτης,
Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης καὶ

Ἡ οἰκονομικὴ κρίση,
ἀπότοκος τῆς κρίσεως
καὶ τοῦ Πνεύματος στὴν
Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικόν,
μᾶς ἀδειάζει τὴ ζωή μας
ἀπὸ κάθε νόημα
καὶ εὐτελίζει,
ὡς μὴ ὤφειλε, τὴν ἐθνικὴ
ὑπόσταση, ἀκριβῶς διότι
ἀπεμπολήσαμεν
τὸ πνεῦμα, τὴν Ὀρθοδοξία
καὶ τὶς ἀξίες ποὺ ἔθρεψαν
τοὺς αἰῶνες
τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

πάντες οἱ μετὰ ταῦτα φιλόσοφοί τε καὶ
θεολόγοι ἐν χορῷ ᾄδουσιν ὅτι τὸ ἄκρον
ἀγαθὸν τῷ ἀνθρώπῳ εἶναι ἡ τελειότης
τῆς φρονήσεως αὐτοῦ, ἡ τελείωσις καὶ
θέωσις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Τὸ τελειότατον
τῶν ὄντων καὶ τὸ εὐδαιμονέστατον καὶ
μακαριώτατον εἶναι ὁ Θεός, διότι εἶναι
τελεία φρόνησις, εἶναι νοῦς, εἶναι νόησις
νοήσεως» (Μαργαρίτης Εὐαγγελίδης, «Λόγος Ἐπιμνημόσυνος εἰς Ἰ. Καποδίστριαν
& Ἰωάννην Δομπόλην», Ἐν Ἀθήναις, 1920,
σελ. 6).
Μάλιστα πρέπει νὰ ὑπογραμμισθεῖ
ὅτι ἡ ὁμολογία τῆς πενίας μέσα στὸ
σῶμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τῆς ὑλικῆς δηλονότι πτωχείας, δὲν προσάπτει αἰσχύνην. Ὁ ἐμβριθὴς ἱστορικὸς Θουκυδίδης
(354-394 π.Χ.) εἶχε διατυπώσει τὴν ἔξοχη
γνώμη διά στόματος Περικλέους: «Καὶ
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τὸ πένεσθαι οὐ ὁμολογεῖν τινα αἰσχρόν,
ἀλλὰ μὴ διαφεύγειν τὴν πενίαν ἔργῳ
αἴσχιον» (Θουκ., Β΄ 40). Δηλαδή, τὸ νὰ
ὁμολογεῖ κάποιος τὴν πενίαν του καὶ
τὴν πτωχείαν του δὲν προξενεῖ ἐντροπήν, δὲν ἐπισύρει αἰσχύνην· περισσοτέραν ἐντροπὴν προσάπτει, ὅταν δὲν
προσπαθεῖ νὰ τὴν ἀποφύγει μὲ τὴν τίμια
ἐργασία του. Ὄντως ἡ ἰδιότης τοῦ πένητος δὲν εἶναι ταὐτόσημος τοῦ εὐτελισμοῦ καὶ τῆς καταπτώσεως. Δὲν ἀρκεῖ
ὅμως μόνον ἡ ὁμολογία τῆς πενίας δι’
ἕνα ἄνθρωπον, ἀλλὰ θὰ πρέπει νὰ συνοδεύεται ἀπὸ τὴν προσπάθειαν ἀποφυγῆς
τῆς πενίας διὰ τῆς ἐργασίας.
Σήμερα ἀτυχῶς δὲν κατανοοῦμεν καὶ
δὲν δεχόμεθα τὶς μεγάλες ἀλήθειες. Ἔχομεν ἀπεμπολήσει ἐν πολλοῖς καὶ κατὰ
μέγα ποσοστὸν τὸ ὀρθὸν νόημα τῆς ζωῆς
μας ὡς ἔθνους καὶ λαοῦ. Ναὶ μὲν ἡ πενία
εἶναι καὶ ἦτο γνώρισμα τοῦ τόπου, ἀλλὰ
οὐσιῶδες στοιχεῖο ἦτο καὶ τὸ Πνεῦμα, ἡ
Θρησκεία καὶ ἡ Γλῶσσα, ποὺ ἦσαν ἱεροὶ
σύνδεσμοι τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ἀπότοκος τῆς
κρίσεως καὶ τοῦ Πνεύματος στὴν Ἑλλάδα
καὶ τὸ ἐξωτερικόν, μᾶς ἀδειάζει τὴ ζωή
μας ἀπὸ κάθε νόημα καὶ εὐτελίζει, ὡς μὴ
ὤφειλε, τὴν ἐθνικὴ ὑπόσταση, ἀκριβῶς

διότι ἀπεμπολήσαμεν τὸ πνεῦμα, τὴν
Ὀρθοδοξία καὶ τὶς ἀξίες ποὺ ἔθρεψαν
τοὺς αἰῶνες τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
Καὶ ἐρωτῶμεν: Διατί στὴν Ἑλλάδα,
τροφὸν τῆς σοφίας καὶ τῆς ἐπιστήμης,
ἀφήσαμε καὶ ἡ θρησκεία μας νὰ πέσει
ὡς ἀξία καὶ ἡ γλῶσσά μας νὰ συρρικνωθεῖ, νὰ ὑποστεῖ ἀλλοίωση; Διατί πολλοὶ
ἰθύνοντες καὶ ταγοὶ ἔγιναν δοῦλοι τῶν
ξένων καὶ ἐπεδόθησαν στὴν ἀπόπειρα
ἀφελληνισμοῦ τῶν Ἑλλήνων; Ἡ ἀπάντηση
δίδεται ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ τόπου. Ἡ
ἀπολάκτιση τῶν ἀξιῶν φέρει τὴν παρακμήν. Ὁ σεβασμὸς τῶν ὀρθόδοξων ἀρχῶν
καὶ τῶν αἰωνίων ἀξιῶν ἀποκρυσταλλώνει
τὸ νόημα τῆς ζωῆς καὶ μᾶς ἀπαλλάσσει
ἀπὸ τὴν κρίση καὶ τὴν ἀμηχανία.
Ἂς τὸ ἀντιληφθοῦν οἱ ἡγέτες μας καὶ
ἂς ἀνανήψουν γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Ἔθνους
καὶ ἂς συντρίψουν τοὺς μηδενισμοὺς καὶ
ξενοδούλους παράγοντες. Ἂς προασπίσουν γλῶσσα καὶ θρησκεία, τὸ πνεῦμα
καὶ τὴν παιδεία, καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαὸς
θὰ ξεπεράσει παρακμὴν καὶ πενίαν. Αὐτὸ
εὐγλώττως διδάσκει ἡ Ἱστορία καὶ ἡ Παράδοση.
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M

ιὰ ἐξαιρετικὴ σειρὰ
ντοκυμανταὶρ ἔχει
δημιουργήση καὶ προβάλη ἡ συνδρομητικὴ
τηλεοπτικὴ ἑταιρεία
Cosmote History μὲ τίτλο «Σύγχρονοι
Γέροντες». Πρόκειται γιὰ ἀναφορὰ
στὴν ζωὴ συγχρόνων ἀσκητῶν τῆς
Ἐκκλησίας μας, ὡρισμένοι ἀπὸ τοὺς
ὁποίους ἔχουν ἐνταχθῆ στὸ ἑορτολόγιο ὡς σύγχρονοι ἅγιοι. Πρὸς τὸ
παρὸν ἔχουν προβληθῆ τέσσερα ἐπεισόδια, ἀφιερώμενα στὰ ἑξῆς πρόσωπα: 1) Γέρων Ἰωσὴφ ὁ Ἡσυχαστής,
2) Γέρων Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης, 3)
Γέρων Ἐφραὶμ Φιλοθεΐτης - Ἀριζονίτης, 4) Γέρων Ἰωσὴφ Βατοπεδινός.
Ὑπάρχει ἕνα πέμπτο γιὰ τὸν Μητροπολίτη Θεοδωρουπόλεως Γερμανὸ
καὶ ἕνα ἕκτο γιὰ τὸν Ἱερώνυμο τὸν
Σιμωνοπετρίτη, ποὺ διακόνησε στὸ

Μετόχι τῆς Ἀναλήψεως στὸν Βύρωνα
ἐπὶ 26 χρόνια.
Τὰ ντοκυμανταὶρ ἀναφέρονται
κυρίως στὸν μοναστικὸ βίο αὐτῶν
τῶν ἀσκητῶν, μὲ μιὰ σύντομο ἀναφορὰ καὶ στὴν παιδικὴ καὶ νεανική τους ἡλικία, ἐμπλουτισμένα μὲ
πλούσιο φωτογραφικὸ καὶ κινηματογραφικὸ ὑλικό. Ἰδιαιτέρα αἴσθησι
προκαλοῦν οἱ λήψεις ἀπὸ drone τῶν
τόπων ὅπου ἀσκήτευσαν (ἐρημητηρίων καὶ μοναστηριῶν), τόπους καὶ
κτίσματα τὰ ὁποῖα οὔτε οἱ προσκυνητὲς τοῦ Ἁγίου Ὄρους ἔχουν δῆ μὲ
τόσες λεπτομέρειες. Στὰ ἀφιερώματα
πρόσωπα τὰ ὁποῖα ἐγνώρισαν καὶ
συνεβίωσαν μὲ τὶς ὁσιακὲς αὐτὲς
μορφὲς ἐπισημαίνουν ἰδιότητες καὶ
χαρακτηριστικὰ τῆς ζωῆς τῶν προβαλλομένων Γερόντων.
Στὴν ἐφημερίδα Καθημερινὴ εἶχε
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΓΕΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

πρὸ μηνῶν δημοσιευθῆ ἕνα ἀφιέρωμα-ρεπορτὰζ γιὰ τὴν σειρὰ αὐτή.
Ἀντιγράφομε ὡρισμένα χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα: «“Ὁ Θεὸς δὲν
μᾶς ἀφήνει μόνους στοὺς τωρινοὺς
καιροὺς ποὺ δοκιμάζονται ἀπὸ τὴν
ἐκκοσμίκευση ἀλλὰ καὶ τὶς ἀρνητικὲς
πλευρὲς τῆς παγκοσμιοποίησης. Μᾶς
στέλνει ἅγιους ἀνθρώπους νὰ μᾶς
καθοδηγοῦν”, λέει ὁ Οἰκουμενικὸς
Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος στὴ
νέα συμπαραγωγὴ τῶν White Fox
καὶ Cosmote TV “Σύγχρονοι Γέροντες”... Οἱ σύγχρονοι ἅγιοι ἔζησαν
ἀνάμεσά μας ἀθόρυβα. Ἀφοσιώθηκαν στὴ σωτηρία μας, παρηγόρησαν,
ἐξομολόγησαν, γιάτρεψαν ψυχὲς καὶ
σώματα. Δίδαξαν τὴν ἀγάπη, καθοδήγησαν, ἔκαναν ὑπομονή, ὑπακοή, ἐλεημοσῦνες, συγχώρεσαν καὶ
συγχωρέθηκαν. Δὲν κατέκτησαν τὴν
ἁγιοποίηση, γιατὶ ἔκαναν θαύματα,
ἀλλὰ γιὰ τὰ θαυμαστὰ ἔργα τους...
Ἂν ψάξουμε γύρω μας, θὰ βροῦμε
πολλοὺς ἅγιους ἀνθρώπους, λέει ὁ

Ἐφραὶμ Κατουνακιώτης σὲ μιὰ βιντεοσκοπημένη ὁμιλία του σὲ μοναχούς.
“Ὑπάρχουν ψυχὲς στὴν Ἀθήνα, στὴ
Θεσσαλονίκη καὶ σὲ ἄλλες πόλεις οἱ
ὁποῖες εἶναι καλύτερες ἀπὸ ἐμᾶς. Τὸ
ὁμολογῶ”» (18.4.2020).
Ἐν κατακλεῖδι, θεωροῦμε λίαν
ἀξιόλογα αὐτὰ τὰ ντοκυμανταὶρ καὶ
νομίζομε ὅτι Ἐνορίες καὶ Χριστιανικὲς Ὀργανώσεις θὰ πρέπει νὰ τὰ
προμηθευτοῦν, νὰ τὰ ἔχουν στὶς βιβλιοθῆκες τους καὶ νὰ προβάλλουν
συχνά, στὰ περιβάλλοντά τους. Κατ’
αὐτὸν τὸν τρόπο προβάλλονται οἱ
σημερινοὶ ἅγιοι, τὰ δοχεῖα καὶ οἱ
καρποὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοὺς
ὁποίους τόσο πλουσίως προσφέρει
στὴν ἀποχριστιανοποιημένη ἐποχὴ
καὶ κοινωνία μας ὁ φιλάνθρωπος
Κύριος Ἰησοῦς πρὸς δόξαν τοῦ
ὀνόματός Του καὶ πρὸς στήριξι καὶ
ἔμπνευσι τῶν ὑπολοίπων μελῶν τῆς
στρατευομένης Ἐκκλησίας Του.
Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ἡ ἀνανέωση τῆς συνδρομῆς μπορεῖ νὰ γίνει μὲ τοὺς ἑξῆς τρόπους:
Γιὰ συνδρομὴ Ἐσωτερικοῦ
α)	 Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank,
στὸν λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωσις Ἀκτίνων ὑπ’ ἀριθμ.:
0026-0201-94-0100366081 (ΙΒΑΝ: GR
1102602010000940100366081). Νὰ ζητᾶτε
νὰ σημειώνεται ρητῶς τὸ ὀνοματεπώνυμό
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.
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Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται
ἐπιβάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.
δ)	 Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα βιβλιοπωλεῖα.
ε)	Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώπους, 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
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιοδικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ

«Κορωνοϊὸς καί... μήπως;»
«Τί νὰ Σοῦ φέρω, Παναγιά»
« Ἐπιθετικὰ παιδιά»
«Καλοκαίρι καὶ ἀντιοξειδωτικά»

Περιοδικὸ μὲ ἱστορία 60 ἐτῶν, ποὺ
ἀπευθύνεται στὴ γυναῖκα, στὴν πνευματικὴ καὶ κοινωνική της παρουσία.
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ΔΙΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

ì «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ»
ì ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Ο ΣΑΜΙΟΣ (570-490 π.Χ.) ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ì Η ΠεΡΙβΑλλΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔεΥΤεΡΟβΑΘΜΙΑ εΚΠΑΙΔεΥΣΗ
ì Η ΑΜΟΙβΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΝΗ ΩΣ «ΜεΣΟ ΑΓΩΓΗΣ»
ì ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚεΥΤΙΚΩΝ ΩΦελΟΥΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΑλλΟΘΡΗΣΚΟΙ ΜΑΘΗΤεΣ

Ἕνα περιοδικό – πολύτιμος συμπαραστάτης
γιὰ ἐκπαιδευτικοὺς καὶ
γονεῖς.

Νεανικὸ περιοδικὸ τῆς
“Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς
Ἑνώσεως” – μὲ τὸν ἐνθουσιασμὸ τῆς νεότητας καὶ τὴ
σφραγῖδα τῆς πίστης καὶ
τῆς παιδείας.
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Τὸ μηνιαῖο παιδικὸ περιοδικὸ ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸ 1946 – ἕνας
πολύτιμος πνευματικὸς
φίλος γιὰ τὰ Ἑλληνόπουλα.

ΚΩΔΙΚΟΣ:
01 1692

«ΑΚΤΙΝΕΣ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561
ΑΘΗΝΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ:
ὅλοι οἱ τόμοι τοῦ περιοδικοῦ «Ἀκτῖνες»
καθώς καί τό εὑρετήριο τῶν ἐτῶν 1938-1997

«Χριστιανική Ἕνωση Ἐπιστημόνων»
Καρύτση 14, 105 61 Ἀθῆναι, Τηλ. 210 32.35.023
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