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Τὰ δράµατα καὶ οἱ τραγῳδίες συνεχῶς 
πολλαπλασιάζονται. Μερικὰ φαί-
νονται ἀπίστευτα, καὶ ὅµως εἶναι 
ἀληθινά. Τόσο ἀληθινά, ὅσο φαίνο-
νται ἀπίστευτα. Δὲν παίζονται µὲ 

σκηνικὰ θεάτρου, ἀλλὰ µέσα στὴν ἴδια τὴ ζωή.
Ἡ κυρία Ἑλένη, χήρα ἀπὸ τὰ 35 της, µε-

γάλωσε τὸν µοναχογιό της ξενυχτώντας στὴ 
βελόνα. Δυὸ χρόνια πρὶν βγεῖ ἀπὸ τὸ Λύκειο, 
ἡ καλὴ µητέρα ἄρχισε κάθε µῆνα νὰ πηγαίνει 
στὴν Τράπεζα καὶ νὰ καταθέτει 200 εὐρὼ ἀπὸ 
τὸ ὑστέρηµά της γιὰ τὰ ἐργαλεῖα τοῦ παιδιοῦ 
της. Τὸ ὄνειρό της ἦταν νὰ τὸν δεῖ ὀδοντο-
γιατρό. Στὰ 18 του ὅµως αὐτὸς ἔµπλεξε µὲ 
τὰ ναρκωτικά. Στὰ 19 του ἔγινε «τσαντάκιας». 
Ἦταν τόσο τὸ πάθος του γιὰ τὶς γυναικεῖες 
τσάντες, ἀφοῦ µὲ αὐτὲς ἐξασφάλιζε τὴ δόση 
του. Ὁρµοῦσε σὰν τυφλός, ποὺ οὔτε ἔβλεπε 
τὰ χέρια ποὺ τὶς κρατοῦσαν.

Μιὰ µέρα, τυφλωµένος πάλι ἀπὸ τὴν 
ἐπιθυµία νὰ βρεῖ λεφτά, ἅρπαξε µιὰ τσάντα, 
ρίχνοντας µάλιστα κάτω τὴ γυναῖκα ποὺ τὴν 
κρατοῦσε. Στὴ συνέχεια πῆγε στὸ πιὸ κοντινὸ 
οἰκόπεδο, γιὰ νὰ µετρήσει τὴ λεία του. Καὶ 
τότε, ἐκτὸς ἀπὸ 200 εὐρὼ ποὺ ἦταν µέσα στὴν 
τσάντα, βρῆκε καὶ βιβλιάριο τῆς Τραπέζης. Ἕνα 
βιβλιάριο µὲ τὸ ὄνοµά του, γιατὶ ἡ τσάντα ποὺ 
εἶχε ἁρπάξει ἦταν τῆς µητέρας του! Οὔτε κἂν 
τὴν εἶχε προσέξει, σκοτισµένος ἀπὸ τὸ πάθος, 
ὅταν τὴν ἔριχνε κάτω, γιὰ νὰ τὴν ληστέψει. Καὶ 
ἡ δύστυχη µάννα, φιγούρα ἀληθινῆς σύγχρονης 
τραγῳδίας, τὴν ὥρα ἐκείνη δὲν ἔκανε τίποτε 
ἄλλο παρὰ νὰ πηγαίνει, γιὰ µία ἀκόµη φορά, 
νὰ καταθέσει γιὰ λογαριασµὸ τοῦ παιδιοῦ της 
τὸν σκληρὸ κόπο της.

Καὶ τὸ ἐρώτηµα, µαζὶ καὶ ἡ µεγάλη ἀπο-
ρία. Τί ζητοῦν, ἀλήθεια, οἱ νέοι, γιατί αὐτοὶ 
εἶναι συνήθως οἱ χρῆστες, στὰ ναρκωτικά; Τί 
τοὺς παρακινεῖ; Τί τοὺς ἑλκύει; Τί µπορεῖ νὰ 
ζητάει καὶ τί µπορεῖ νὰ περιµένει ἕνας νέος 
ἀπὸ τὰ διάφορα παραισθησιογόνα; Ἔµπνευ-
ση, ἐνθουσιασµό, ἀπελευθέρωση, γνωριµία µὲ 
νέους φανταστικοὺς παραδεισένιους κόσµους; 

Τοὐλάχιστον δὲν βλέπουν; Δὲν ἀντιλαµβάνονται 
τὴν παγίδα; Δὲν παρατηροῦν τὰ τόσα θλιβερὰ 
θύµατα, πού, πιασµένα στὰ δίχτυα τοῦ λευκοῦ 
θανάτου, σπαρταροῦν, ἀνήµπορα νὰ ἐλευθερω-
θοῦν, ἕως ὅτου σβήσουν µέσα στὴν ἐξαθλίωση; 
Δὲν ἔτυχε νὰ δοῦν τὴ χλωµὴ ἐκείνη ὄψη, µὲ 
τὰ σβησµένα µάτια, µὲ τὸ ἀφρισµένο στόµα, 
σὲ παραλήρηµα ἀπελπισίας;

Ζητοῦν ἔµπνευση, ἐνθουσιασµό; Καὶ τὸν 
ζητοῦν ποῦ; Ἐκεῖ ἀκριβῶς ποὺ δολοφονεῖται; 
Μὰ τὰ νιάτα δὲν εἶναι αὐτὰ τὰ ἴδια ὁ ζωντανὸς 
ἐνθουσιασµός; Ὁ πόθος τῆς ἐλευθερίας, στὴν 
πιὸ δυνατὴ ἔκφρασή του, θὰ καταφύγει στὰ 
δεσµὰ τῆς πιὸ τυραννικῆς δουλείας; Ζητοῦν! Τί, 
ἀλήθεια, ζητοῦν; Ἡ ἔκρηξη τῆς πιὸ δυναµικῆς 
ζωῆς, τῆς νεανικῆς, τί µπορεῖ νὰ ζητάει στὴ 
νάρκωση καὶ τὴ νέκρωση τοῦ λευκοῦ θανάτου; 

Τὴν ἀπάντηση τὴν ἔχουν δώσει ἐκεῖνοι 
ποὺ δὲν ἔµειναν στὴν ἐπιφάνεια, ἀλλὰ προχώ-
ρησαν στὴν οὐσία τοῦ προβλήµατος. Γράφει ὁ 
Τ. Λιγνάδης: «Εἶναι ἀφέλεια νὰ νοµίζουµε ὅτι 
ὁ πραγµατικὸς ἀγωγὸς τῆς διακινήσεως καὶ 
τῆς χρήσεως τῶν ναρκωτικῶν εἶναι ὁ ἔµπο-
ρος τοῦ θανάτου. Πραγµατικὸς ἀγωγὸς εἶναι 
ἡ ψυχὴ ποὺ νεκρώθηκε µπροστὰ στὸν τρόµο 
τοῦ πνευµατικοῦ κενοῦ. Δὲν διακινεῖται κανέ-
να ἐµπόρευµα θανάτου, ἂν δὲν ἐξασφαλισθεῖ 
προηγουµένως τό “σωσίβιο” ἄλλοθι τοῦ ἐκµη-
δενισµοῦ τῆς ψυχῆς. Ἡ πραγµατικότητά µας 
εἶναι ἡ ἀπεξάρτηση ἀπὸ τὸ πνεῦµα. Αὐτὸ εἶναι 
τὸ δραστικώτερο ναρκωτικό. Ἡ ψυχὴ χωρὶς τὴν 
ἀναγωγή της στὸν οὐρανὸ γίνεται κόλαση, καὶ 
τὸ φάρµακό της εἶναι τὸ βοτάνι τοῦ Ἀντιχρί-
στου.... Εἶναι στερηµένη ἡ ψυχὴ τῶν παιδιῶν 
µας ἀπὸ τὰ ἀναστάσιµα τραγούδια ποὺ εἰρη-
νεύουν τὴν ψυχὴ µέσα στὴν ἱερὴ προστασία 
τῆς θυσιαστικῆς ἀγάπης...». Γι᾿ αὐτὸ καὶ ἀνα-
ζητοῦν τὴ χαρὰ τοῦ χαµένου Παραδείσου στὴν 
ψευδαίσθηση τῶν τεχνητῶν παραδείσων.

Θὰ συνετισθοῦν τουλάχιστον ὅσοι ἀκόµα 
ἐξακολουθοῦν νὰ κινοῦνται γιὰ τὴν ἐλεύθερη 
κυκλοφορία τῶν ναρκωτικῶν;

Γ.Β.Μ.

ΤΟ ΒΟΤΑΝΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ
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Εἰσαγωγικά
Στὶς 20 Ἰουλίου συμπληρώνονται 

47 χρόνια ἀπὸ τὴν κατάκτηση τῆς Σε-
λήνης, τὴ μεγάλη αὐτὴ περιπέτεια τοῦ 
ἀνθρώπου, μὲ τὸ μεγαλειῶδες πρόγραμμα 
«Ἀπόλλων», τὸ ὁποῖο διήρκεσε σχεδὸν 
μία 10ετία. Δὲν ἦταν μικρὸ πρᾶγμα νὰ 
ἐπιχειρήσει ὁ ἄνθρωπος ἕνα τέτοιο πα-
ράτολμο ἐγχείρημα. Ἡ διαστημικὴ ἐποχή, 
ποὺ μόλις στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ 
1950 ἄρχισε, μὲ τὶς ἐκτοξεύσεις μικρῶν 
τεχνητῶν δορυφόρων γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ, 
δύσκολα, πολὺ δύσκολα, θὰ μποροῦσε 
νὰ κάνει τὸ μεγάλο ἅλμα καὶ νὰ περάσει 
στὶς ἐκτοξεύσεις μεγάλων διαστημικῶν 
σκαφῶν πέρα ἀπὸ τὴν ἕλξη τῆς Γῆς. 
Ἀκόμη πιὸ δύσκολα θὰ μποροῦσε νὰ 
στείλει μεγάλα ἐπανδρωμένα διαστημό-
πλοια στὴ Σελήνη, τὸν φυσικὸ δορυφόρο 
τῆς Γῆς, ποὺ νὰ χωροῦν μέσα ὄχι ἕναν, 
ἀλλὰ δύο καὶ τρεῖς ἀνθρώπους, τρεῖς 
παράτολμους ἀστροναῦτες, γιὰ νὰ πα-
τήσουν τὸ πόδι τους στὴν ἐπιφάνειά της 
καὶ νὰ τὴν ἐξερευνήσουν.

Ἐν τούτοις, παρὰ τὶς ὑπεράνθρωπες 
αὐτὲς δυσκολίες, ἡ NASA ἐξήγγειλε τὸ 
μεγαλόπνοο αὐτὸ πρόγραμμα τὸν Ἰούλιο 
τοῦ 1960, καὶ τὸν Μάιο τοῦ 1961 ὁ πρόε-
δρος Τζὼν Κέννεντυ τὴ δέσμευσε μὲ τὴν 
ὑποχρέωση νὰ προσεδαφίσει ἐπανδρω-
μένο διαστημόπλοιο στὴ Σελήνη, πρὶν 
τελειώσει ἡ δεκαετία.

Τὰ διαστημόπλοια «Ἀπόλλων» (“Apol-
lo”), μαζὶ μὲ τὸν πύραυλο-φορέα «Κρόνος 
5», εἶχαν ὕψος 111 μ. καὶ ζύγιζαν 3.000 
τόνους, περίπου. Ἦταν σύνθετα σκάφη, 

ποὺ περιλάμβαναν τρία κύρια μέρη, ἀπὸ 
τὴν κορυφή: τὸν θάλαμο διακυβέρνησης, 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 
ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ

Στὶς 20 Ἰουλίου συμπλη-
ρώνονται 47 χρόνια ἀπὸ 
τὴν κατάκτηση τῆς Σε-
λήνης, τὴ μεγάλη αὐτὴ 
περιπέτεια τοῦ ἀνθρώ-
που, μὲ τὸ μεγαλειῶδες 
πρόγραμμα «Ἀπόλλων», 
τὸ ὁποῖο διήρκεσε σχεδὸν 
μία 10ετία. Δὲν ἦταν μικρὸ 

πρᾶγμα νὰ ἐπιχειρήσει 
ὁ ἄνθρωπος ἕνα τέτοιο 

παράτολμο ἐγχείρημα. Ἡ 
διαστημικὴ ἐποχή, ποὺ 

μόλις στὰ τέλη τῆς δεκα-
ετίας τοῦ 1950 ἄρχισε, μὲ 
τὶς ἐκτοξεύσεις μικρῶν τε-
χνητῶν δορυφόρων γύρω 

ἀπὸ τὴ Γῆ, δύσκολα, πολὺ 
δύσκολα, θὰ μποροῦσε νὰ 
κάνει τὸ μεγάλο ἅλμα καὶ 
νὰ περάσει στὶς ἐκτοξεύ-
σεις μεγάλων διαστημικῶν 

σκαφῶν πέρα ἀπὸ τὴν 
ἕλξη τῆς Γῆς.
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ποὺ ἔλαβε τὴν ὀνομασία θαλαμίσκος, τὸ 
βοηθητικὸ τμῆμα ἐξυπηρέτησης καὶ τὴ 
σεληνάκατο.

Τὰ στάδια τοῦ προγράμματος 
«Ἀπόλλων»

Τὸ πρόγραμμα «Ἀπόλλων» (Εἰκ. 1) 
περιλάμβανε τὰ ἑξῆς στάδια:

1. Πρὶν τὴν ἐκτόξευση. Οἱ τρεῖς 
ὄροφοι τοῦ πυραύλου «Κρόνος 5» συ-
ναρμολογοῦνται σὲ κατακόρυφη θέση, 
ἀφοῦ ὑποβληθοῦν ξεχωριστὰ ὁ καθένας 
σὲ δοκιμές. Οἱ ἐργασίες γίνονται σὲ ἕνα 
κτήριο κατακόρυφης συναρμολόγησης, 
ποὺ ἀποτελεῖ μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες 
κατασκευὲς τοῦ κόσμου, ὕψους 160 μ. 
Ὅταν οἱ τρεῖς ὄροφοι τοποθετηθοῦν στὴ 
θέση τους, παρεμβαίνει ἕνας τεράστιος 
μεταφορέας, ποὺ κινεῖται πάνω σὲ πολὺ 
μεγαλύτερες ἑρπύστριες, καὶ ἀνασηκώνει 
ὅλη αὐτὴ τὴ μάζα τῶν 3.000 τόνων. Τὴ 
μεταφέρει σὲ ἀπόσταση μικρότερη τῶν 5 
χλμ., ὅπου εἶναι τὸ πεδίο ἐκτόξευσης, μὲ 
ταχύτητα 1 χλμ. τὴν ὥρα. Ὁ ἴδιος μετα-
φορέας μετακινεῖ καὶ τὸν ὀμφάλιο πύρ-
γο τοῦ πυραύλου, καὶ ἔτσι τὸ συνολικὸ 
μεταφερόμενο βάρος εἶναι 8.000 τόνοι.

2. Ἐκτόξευση καὶ δορυφοροποίηση 
γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ. Ὅταν γίνεται ἡ πυ-

ροδότηση, ἡ προωθητικὴ δύναμη τοῦ 
πυραύλου ἀνυψώνει γρήγορα τὸν πύ-
ραυλο «Κρόνος 5» καὶ τὸ διαστημόπλοιο 
«Ἀπόλλων» μαζί. Τρία λεπτὰ ἀργότερα, ἡ 
καύση τελειώνει, καὶ ὁ πρῶτος ὄροφος 
τοῦ πυραύλου ἀπορρίπτεται. Μπαίνουν 
τότε σὲ λειτουργία οἱ κινητῆρες τοῦ δευ-
τέρου ὀρόφου, οἱ ὁποῖοι ἀνυψώνουν τὸν 
τρίτο ὄροφο μαζὶ μὲ τὸ διαστημόπλοιο 
«Ἀπόλλων» μέχρι τὴν περιγήινη τροχιά. 
Λίγο μετὰ τὸ σβήσιμο τῶν κινητήρων, 
ἀπορρίπτεται ὁ δεύτερος ὄροφος, καὶ 
μαζὶ ὁ πυργίσκος διάσωσης τοῦ διαστη-
μοπλοίου, ἀφοῦ εἶναι πλέον περιττός. 
Ἀμέσως τίθεται σὲ λειτουργία ὁ τρίτος 
ὄροφος, ποὺ θέτει τὸ διαστημόπλοιο 
στὴν τελειότερη τροχιὰ ἀναμονῆς. Ἐκεῖ 
οἱ ἀστροναῦτες, βοηθούμενοι καὶ ἀπὸ 
τοὺς ἐπίγειους ἐλεγκτές, ἐλέγχουν καὶ 
ἐπαληθεύουν τὴν καλὴ κατάσταση τῶν 
συστημάτων μεταφορᾶς.

3. Πορεία πρὸς τὴ Σελήνη. Ὅταν ὅλα 
εἶναι ἕτοιμα, μπαίνει ξανὰ σὲ κίνηση ὁ 
κινητήρας τοῦ τρίτου ὀρόφου, καὶ τὸ δι-
αστημόπλοιο παίρνει τὴν τροχιὰ πρὸς τὴ 
Σελήνη καὶ ξεφεύγει ἀπὸ τὴν ἕλξη τῆς 
Γῆς. Τότε ὁ τρίτος ὄροφος ἀποσπᾶται, 
καὶ τὰ τρία τμήματα, τὸ τμῆμα διακυβέρ-
νησης (θαλαμίσκος), τὸ τμῆμα ἐξυπηρέ-
τησης καὶ ἡ σεληνάκατος, συνεχίζουν, 
μὲ ἐλεύθερη πτώση πλέον, τὴν πορεία 
πρὸς τὴ Σελήνη, μὲ κάποιες ἀναγκαῖες 
διορθώσεις.

4. Δορυφοροποίηση γύρω ἀπὸ τὴ 
Σελήνη. Ὅταν τὸ διαστημόπλοιο φτά-
σει κοντὰ στὴ Σελήνη, ἀρχίζει νὰ λει-
τουργεῖ ὁ κινητήρας ἀνάσχεσης, καὶ ἔτσι 
μπαίνει σὲ σεληνιακὴ κυκλικὴ τροχιά, 
ὅταν τὸ ὕψος ἀπὸ τὴ Σελήνη εἶναι 150 
χλμ. περίπου. Τότε δύο ἀπὸ τοὺς τρεῖς 
ἀστροναῦτες μπαίνουν στὴ σεληνάκατο, 
ἡ ὁποία ἀποσπᾶται ἀπὸ τὸ σκάφος δι-
ακυβέρνησης, καὶ βεβαιώνονται ὅτι ὅλα 
λειτουργοῦν ἐκεῖ καλά. Κάνουν ἔτσι δύο 
ἢ τρεῖς περιφορὲς γύρω ἀπὸ τὴ Σελήνη.

Εἰκ. 1. Τὸ ἔμβλημα τοῦ διαστημικοῦ προγράμματος 
«Ἀπόλλων».
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5. Ὁμαλὴ κάθοδος στὴ Σελήνη. Τότε 
ἡ σεληνάκατος, μὲ τὴ χρήση τῶν βοηθη-
τικῶν πυραύλων (βερνιέρων), ξεκινάει τὴν 
ὁμαλὴ κάθοδο πρὸς τὴ Σελήνη. Ὅταν 
φτάσει σὲ ἀπόσταση 15 χλμ. ἀπὸ αὐτήν, 
ἀρχίζουν νὰ λειτουργοῦν οἱ πύραυλοι 
ἀνάσχεσης, τοὺς ὁποίους χειρίζεται πλέ-
ον ἕνας ἀστροναύτης, καὶ μὲ κατάλληλη 
ρύθμιση ἡ σεληνάκατος κάθεται ὁμαλὰ 
στὰ πόδια της, πατώντας τὸ ἔδαφος 
τῆς Σελήνης. Ἐκεῖ ἀρχίζει νέος ἔλεγχος 
καὶ ἐπαλήθευση τῶν ὀργάνων καὶ τοῦ 
ἐξοπλισμοῦ, γιὰ νὰ εἶναι σὲ τέλεια λει-

τουργία.
6. Ἐξερεύνηση τῆς Σελήνης. Ἀμέσως 

οἱ δύο ἀστροναῦτες φοροῦν τὶς στολές 
τους, ἡ καμπίνα ἀποσυμπιέζεται, τὰ 
ὄργανά της σταματοῦν, καὶ ὁ ἕνας ἑτοιμά-
ζεται νὰ βγεῖ. Ἀνοίγει τὴν καταπακτὴ καὶ 
κατεβαίνει τὴ σκάλα τῆς σεληνακάτου μὲ 
σταθερὰ βήματα. Μιὰ κάμερα μεταδίδει 
στὴ Γῆ τὰ πρῶτα βήματά του στὸ ἔδαφος 
τῆς Σελήνης. Στιγμὲς ἱστορικὲς καὶ μονα-
δικές. Ἔχοντας διαρκῆ συνομιλία μὲ τὸν 
ἄλλο ἀστροναύτη, συγκεντρώνει πρῶτα 
δείγματα τοῦ σεληνιακοῦ ἐδάφους (Εἰκ. 
2). Ὁ ἐξοπλισμός του τοῦ ἐπιτρέπει νὰ 
παραμείνει τρεῖς ὧρες ἔξω ἀπὸ τὴ σελη-
νάκατο μαζὶ μὲ τὸν δεύτερο ἀστροναύτη, 
ὁ ὁποῖος τώρα τὸν ἀκολουθεῖ, καὶ ἀρχί-

ζουν μαζὶ τὴν ἐξερεύνηση συνομιλώντας 
καὶ σχολιάζοντας τὰ ὅσα βλέπουν μέσῳ 
τηλεφωνικῶν συσκευῶν. Ὅταν τελειώσει 
ἡ ἐξερεύνηση, μπαίνουν στὴ σεληνάκατο, 
θέτουν σὲ λειτουργία τὰ ὄργανά της καὶ 
εἶναι ἕτοιμοι γιὰ τὴν ἀποσελήνωση.

7. Ἀποσελήνωση. Σὲ λίγο ἀρχίζει ἡ 
ἀνύψωση τοῦ θυγατρικοῦ αὐτοῦ σκά-
φους, μὲ σκοπὸ νὰ συνδεθεῖ μὲ τὸ μη-
τρικὸ σκάφος, ποὺ περιφέρεται γύρω ἀπὸ 
τὴ Σελήνη. Ὁ κινητήρας τοῦ πυραύλου 
ἀνόδου πυροδοτεῖται, καὶ σιγὰ σιγὰ ἡ σε-
ληνάκατος ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὴν ἐπι-
φάνεια τῆς Σελήνης καὶ φτάνει στὸ ὕψος 
τῶν 15 χλμ., ὅπου βρίσκεται τὸ σκάφος 
ἐξυπηρέτησης καὶ διακυβέρνησης, μαζὶ 
μὲ τὸν τρίτο ἀστροναύτη. Μὲ λεπτοὺς 
χειρισμούς, τὰ δύο σκάφη πλησιάζουν 
μεταξύ τους καὶ ἔρχονται σὲ ἐπαφή. Τότε 
ἐξισορροποῦνται οἱ συνθῆκες διαβίωσης 
μεταξύ τους, ἀνοίγει ἡ καταπακτή, καὶ 
οἱ δύο ἀστροναῦτες μπαίνουν στὸν θά-
λαμο διακυβέρνησης, ἐγκαταλείποντας τὴ 
σεληνάκατο, ἡ ὁποία ἀποσυνδέεται καὶ 
ἀφήνεται μόνη της νὰ κινεῖται, ἐλεύθερα 
πλέον, σὲ σεληνιακὴ τροχιά.

8. Πορεία ἐπιστροφῆς στὴ Γῆ. Τότε 
οἱ ἀστροναῦτες θέτουν σὲ λειτουργία τὸν 
κινητῆρα, καὶ ἀρχίζει ἡ ἐπιστροφὴ στὴ 
Γῆ. Ὁ θαλαμίσκος αὐξάνει συνεχῶς τὴν 
ταχύτητά του. Ὅταν φτάσει στὸ πεδίο 
ἕλξης τῆς Γῆς, ἀφήνεται σὲ ἐλεύθερη 
πτώση, καὶ γίνεται ἔτσι δορυφόρος της. 
Ὕστερα ἀρχίζουν καὶ πάλι νὰ λειτουρ-
γοῦν οἱ πύραυλοι, οἱ ὁποῖοι στρέφουν 
τὸ σκάφος πρὸς τὴ Γῆ.

9. Προσγείωση μὲ τὴ βοήθεια ἀλεξι-
πτώτων. Ὅταν πιὰ τὸ σκάφος φτάσει 
στὴν ἀτμόσφαιρα, οἱ κινητῆρες ἀνάσχε-
σης ἐπιβραδύνουν τὴν πτώση, ὥστε ἡ 
θερμοκρασία νὰ παραμείνει μικρότερη 
τῶν 2.800οC. Σὲ ὕψος 15 χλμ. ἡ προ-
στατευτικὴ ἀσπίδα ἀπορρίπτεται, καὶ 
σὲ ὕψος 5 χλμ. ἀνοίγουν τὰ τρία μεγάλα 
ἀλεξίπτωτα ἀνάσχεσης, ποὺ μειώνουν τὴν 

Εἰκ. 2. Ἀστροναύτης φωτογραφίζεται μὲ τὸ σκά-
φανδρό του στὴν ἐπιφάνεια τῆς Σελήνης.
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ταχύτητα πτώσης σὲ 7,5 μ. τὸ δευτερό-
λεπτο. Ὅταν γίνεται ἡ προσθαλάσσωση, 
τὰ συνεργεῖα ἀνέλκυσης ἐπεμβαίνουν καὶ 
ἀνασύρουν τοὺς τρεῖς ἀστροναῦτες, οἱ 
ὁποῖοι παραδίδονται στοὺς γιατροὺς καὶ 
τοὺς ἐπιστήμονες, πρὶν ἀπολαύσουν τὶς 
τιμὲς ποὺ τοὺς ἀξίζουν γιὰ τὸ μεγάλο 
ἐγχείρημά τους.

Ἔτσι σχεδιάστηκε τὸ πρόγραμμα 
«Ἀπόλλων».

Πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγραμμα 
«Ἀπόλλων»

Πρὶν ἀπὸ τὸ πρόγραμμα «Ἀπόλλων», 
τὸ ὁποῖο περιλάμβανε τὴν ἐκτόξευση 
διαστημοπλοίου μὲ τρεῖς ἀστροναῦτες, 
προηγήθηκαν δύο ἄλλα προγράμματα, 
μὲ πλήρωμα ἕναν καὶ δύο ἀστροναῦτες.

Τὸ πρῶτο ἀπὸ αὐτὰ εἶχε τὸ ὄνομα 
«Ἑρμῆς» (“Mercury”) καὶ ἦταν ἐπανδρω-
μένο μὲ ἕναν ἀστροναύτη. Ἡ κύρια ἀπο-
στολὴ τοῦ σχεδίου αὐτοῦ ἦταν νὰ τεθεῖ 
ἕνας ἄνθρωπος σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴ 
Γῆ, νὰ μελετηθεῖ ἡ συμπεριφορά του στὸ 
διάστημα, καὶ νὰ ἐπανέλθει σῶος καὶ 
ἀβλαβὴς στὸ ἔδαφος. Τὰ ἀρχικὰ σχέδια 
ἄρχισαν ἀπὸ τὸ 1958. Ἡ πρώτη ἐκτό-
ξευση ἔγινε τὸν Μάιο τοῦ 1961, σὲ ὑπο-
τροχιακὴ πτήση 185 χλμ., καὶ σημείωσε 
ἐξαιρετικὴ ἐπιτυχία. Ἀκολούθησαν ἄλλες 
5 ἐκτοξεύσεις, μερικὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες 
παρουσίασαν κάποια μικροπροβλήματα, 
τὰ ὁποῖα ἐπιλύθηκαν, καὶ ἔτσι ἡ τελευ-
ταία ἐκτόξευση πραγματοποιήθηκε τὸν 
Μάιο τοῦ 1963 μὲ πλήρη ἐπιτυχία. Τὸ 
διαστημόπλοιο μὲ τὸν ἀστροναύτη πραγ-
ματοποίησε 22 περιφορὲς γύρω ἀπὸ τὴ 
Γῆ σὲ 34 ὧρες, καὶ ὕστερα ἡ κάψουλα 
προσθαλασσώθηκε στὸν Εἰρηνικὸ καὶ 
περισυλλέχθηκε ἁρμοδίως. Μὲ τὴν τε-
λευταία αὐτὴ πτήση ἔκλεισε ὁ κύκλος 
τοῦ προγράμματος «Ἑρμῆς», ἐνῷ μὲ τὶς 
ἐκτοξεύσεις αὐτὲς ἀποδείχθηκε ὅτι ὁ 
ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ζήσει στὸ Διάστημα.

Ἀκολούθησε τὸ πρόγραμμα «Δίδυμοι» 
(“Gemini”), μὲ μεγαλύτερα ἐπανδρωμέ-
να διαστημόπλοια δύο ἀστροναυτῶν, τὸ 
ὁποῖο ἄρχισε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1964. Τὰ 
δύο πρῶτα ἦταν δοκιμαστικὰ καὶ ἐκτο-
ξεύθηκαν χωρὶς κανέναν ἀστροναύτη. Τό 
«Δίδυμοι 3» ἐκτοξεύθηκε τὸν Μάρτιο τοῦ 
1965 μὲ πλήρωμα δύο ἀστροναῦτες, καὶ 
ἀφοῦ ἔκανε μερικὲς περιφορὲς γύρω ἀπὸ 
τὴ Γῆ, ἐπανῆλθε μέσα σὲ 5 περίπου ὧρες. 
Στὴ συνέχεια ἔγιναν ἄλλες 9 ἐκτοξεύσεις, 
μὲ τελευταῖο τό «Δίδυμοι 12», τὸ ὁποῖο 
ἔμεινε στὸ Διάστημα ἐπὶ 4 σχεδὸν ἡμέρες, 
καὶ μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία ἐπανῆλθε στὴ 
Γῆ. Ἔτσι τελείωσε καὶ τὸ προκαταρκτικὸ 
πρόγραμμα «Δίδυμοι», καὶ ὅλα εἶχαν προ-
ετοιμαστεῖ καὶ εἶχαν δοκιμαστεῖ γιὰ τὸ 
ἑπόμενο πείραμα, τοῦ προγράμματος 
«Ἀπόλλων», μὲ τρεῖς ἀστροναῦτες.

Ἡ ἔναρξη τοῦ προγράμματος 
«Ἀπόλλων»

Ἡ ἔναρξη τοῦ προγράμματος «Ἀπόλ-
λων» συνοδεύτηκε μὲ μιὰ τραγικὴ ἱστο-
ρία. Τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1967, ἕνα μῆνα 
πρὶν ἀπὸ τὴν προγραμματισμένη πτήση, 
οἱ ἀστροναῦτες Virgil “Gus” Grissom, 
Edward White καὶ Roger Chaffe βρῆκαν 
τραγικὸ θάνατο, ὅταν ἐκδηλώθηκε φω-
τιὰ στὸν θαλαμίσκο, κατὰ τὴ διάρκεια 
προσομοίωσης τῆς ἐκτόξευσης. Ἦταν 
τὸ πρῶτο θανατηφόρο ἀτύχημα τοῦ δι-
αστημικοῦ προγράμματος τῶν Η.Π.Ά., 
ποὺ ὁδήγησε τὴ NASA σὲ ἀναδιοργά-
νωση, μὲ αὐστηρότερες προδιαγραφὲς 
κατασκευῶν καὶ καθυστέρηση τοῦ ὅλου 
χρονοδιαγράμματος πτήσεων.

Ὕστερα, ἐπιχειρήθηκαν οἱ πρῶτες 
6 δοκιμαστικὲς πτήσεις, χωρὶς ἀστρο-
ναῦτες, οἱ ὁποῖες ἔγιναν μὲ τὸν γιγαντιαῖο 
πύραυλο «Κρόνος 5» καὶ στέφθηκαν ὅλες 
μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία.

Ἔτσι ἄρχισαν πλέον οἱ ἐπανδρωμένες 



126

πτήσεις, μὲ πρώτη αὐτὴ τοῦ διαστημο-
πλοίου «Ἀπόλλων 7», ποὺ ἐκτοξεύθηκε 
τὸν Ὀκτώβριο τοῦ 1968, μὲ πλήρωμα τοὺς 
ἀστροναῦτες Walter M. Schirra, Donn F. 
Eiselle καὶ Walter Cunningham (Εἰκ. 3). 
Ἔκανε 164 περιφορὲς γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ 
κατὰ τὴ διάρκεια τῶν 11 ἡμερῶν πτήσης.

Ἀκολούθησε τό «Ἀπόλλων 8», τὸν 
Δεκέμβριο τοῦ 1968, μὲ τοὺς ἀστροναῦτες 
Frank Borman, James Lovell καὶ Wil-
liam Anders, τὸ ὁποῖο, ἀφοῦ ἔκανε μία 
περιφορὰ γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ, ὕστερα ἀνα-
χώρησε γιὰ τὴ Σελήνη, μὲ τὴ βοήθεια 
τοῦ 3ου ὀρόφου τοῦ πυραύλου «Κρόνος 
5», ποὺ λειτούργησε γιὰ 5 μόνο λεπτά. 
Ἔφθασε στὴν περιοχὴ τῆς Σελήνης στὶς 
23 Δεκεμβρίου, καὶ ἀφοῦ μπῆκε σὲ ἐλλει-
πτικὴ τροχιὰ γύρω ἀπὸ αὐτήν, ἔκανε 10 
περιφορὲς σὲ ὕψος 110 χλμ., καὶ ὕστε-
ρα, στὶς 25 Δεκεμβρίου, ἄρχισε τὴν ἐπι-
στροφὴ στὴ Γῆ, ἀφοῦ συγκέντρωσε ἕνα 
πλῆθος πληροφοριῶν.

Στὴν πτήση τοῦ «Ἀπόλλων 8», οἱ 
διαιτολόγοι τῆς NASA γνώριζαν ἀρκετά, 
γιὰ νὰ ἐπιτρέψουν στοὺς ἀστροναῦτες 
νὰ χρησιμοποιήσουν κουτάλι. Εἶχαν ἀνα-
καλύψει ὅτι μία σταγόνα νεροῦ μέσα σὲ 
ἕνα ἀνεστραμμένο κουτάλι μπορεῖ νὰ 
βοηθήσει πάρα πολύ, ὅταν δὲν ἔχει ν’ 
ἀντιταχθεῖ στὴ βαρύτητα. Ἔτσι, οἱ τρεῖς 
ἀστροναῦτες γιόρτασαν γιὰ πρώτη φορὰ 
Χριστούγεννα στὸ Διάστημα, καὶ γιὰ τὸν 
σκοπὸ αὐτὸ διάβασαν ἀποσπάσματα ἀπὸ 

τὴ Γένεση τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Στὴ συ-
νέχεια ἀπήλαυσαν ἕνα πραγματικὸ χρι-
τουγεννιάτικο τραπέζι μὲ γαλοπούλα, 
ζωμό, σάλτσα ἀπὸ μοῦρα κ.ἄ. Ὅσο γιὰ 
τὴν τροφή, αὐτὴ ἔμενε κολλημένη μέσα 
στὸ πιάτο.

Ἐπίσης, οἱ τρεῖς ἀστροναῦτες τοῦ 
«Ἀπόλλων 8» τράβηξαν τὴν πρώτη φω-
τογραφία ποὺ ἔδειχνε τὴ Γῆ νὰ ἐπιπλέ-
ει στὴν ἄβυσσο τοῦ Διαστήματος πάνω 
ἀπὸ τὴ σεληνιακὴ ἐπιφάνεια. Τὸ θέαμα 
τῆς ἀνατολῆς τῆς Γῆς πάνω ἀπὸ τὴν 
ἐπιφάνεια τῆς Σελήνης ἦταν μοναδικό. 
Σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Anders: «Ὅταν 
κοίταξα πρὸς τὰ πάνω καὶ εἶδα τὴ Γῆ νὰ 
ξεπροβάλλει ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀπογυμνωμέ-
νο, ἔρημο καὶ ταλαιπωρημένο σεληνιακὸ 
ὁρίζοντα, μιὰ Γῆ ἡ ὁποία ἦταν τὸ μονα-
δικὸ χρῶμα ποὺ μπορούσαμε νὰ δοῦμε, 
μιὰ ἰδιαίτερα εὔθραυστη Γῆ, μιὰ πολὺ 
εὐαίσθητη Γῆ, σχεδὸν ἄμεσα μὲ συνεπῆρε 
ἡ σκέψη ὅτι, παρ’ ὅλο τὸ τεράστιο ταξίδι 
ποὺ εἴχαμε κάνει γιὰ νὰ φτάσουμε στὴ 
Σελήνη, ἐν τούτοις τὸ σπουδαιότερο καὶ 
σημαντικώτερο πρᾶγμα ποὺ ἀντικρίζαμε 
ἦταν ὁ ἴδιος μας ὁ πλανήτης, ἡ Γῆ».

Τό «Ἀπόλλων 9» ξεκίνησε τὸν Μάρτιο 
τοῦ 1969, μὲ τοὺς ἀστροναῦτες James A. 
McDivitt, David R. Scott καὶ Russell L. 
Schweickart, καὶ ἔκανε μιὰ δοκιμὴ λει-
τουργίας τῆς σεληνακάτου, μὲ τὴν πε-
ριφορά της γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ. Γιὰ πρώτη 
φορὰ τὸ πλήρωμα πέρασε ἀπὸ τὸ δια-
στημόπλοιο στὴ σεληνάκατο, ἡ ὁποία, 
ἀφοῦ ἀπομακρύνθηκε γύρω στὰ 150 χλμ., 
ἐπανασυνδέθηκε μὲ τὸ διαστημόπλοιο 
τῶν ἀστροναυτῶν. Ἐπίσης, ἔγινε καὶ ὁ 
ἔλεγχος τῆς νέας διαστημικῆς στολῆς ποὺ 
θὰ φοροῦσαν οἱ ἀστροναῦτες, ὅταν θὰ 
περπατοῦσαν στὴ Σελήνη. Ἡ ἐπιχείρηση 
διήρκεσε 10 ἡμέρες, μὲ τὴν προσθαλάσ-
σωση τοῦ θαλαμίσκου στὸν Ἀτλαντικὸ 
Ὡκεανό.

Τό «Ἀπόλλων 10» ἐκτοξεύθηκε δύο 
μῆνες ἀργότερα, μὲ πλήρωμα τοὺς Thom-

Εἰκ. 3. Οἱ τρεῖς ἀστροναῦτες τοῦ «Ἀπόλλων – 7» 
(ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς δεξιά): Eisele, Schirra καὶ 
Cunningham.
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as P. Stafford, John W. Young καὶ Eu-
gene A. Cernan. Ἔκανε τὸ ταξίδι μέχρι 
τὴ Σελήνη, ἔγινε δορυφόρος αὐτῆς σὲ 
ὕψος 120 χλμ. καὶ δοκίμασε ἐκ νέου τὴ 
σεληνάκατο, ἡ ὁποία κατέβηκε σὲ πε-
ριστροφικὴ τροχιὰ μέχρι 15 χλμ. ἀπὸ τὴ 
Σελήνη. Ἡ διάρκεια τῆς πτήσης αὐτῆς 
ἦταν 10 ἡμέρες.

Στόχοι τῆς ἐπιχείρησης ἦταν ἡ δο-
κιμὴ τῆς σεληνακάτου καὶ ἡ φωτογρά-
φιση τῆς περιοχῆς μὲ τὴν ὀνομασία «Θά-
λασσα τῆς Νηνεμίας», ὅπου δύο μῆνες 
μετὰ θὰ προσεδαφιζόταν ἡ ἀντίστοιχη 
διαστημικὴ συσκευὴ τοῦ «Ἀπόλλων 11». 
Καθὼς ὁ John Young περιφερόταν μὲ τὸ 
διαστημόπλοιο γύρω ἀπὸ τὴ Σελήνη, ὁ 
Cernan καὶ ὁ Stafford, χρησιμοποιώντας 
τὴ σεληνάκατο, πλησίασαν σὲ ἀπόσταση 
15 χλμ. ἀπὸ τὴν ἐπιφάνειά της. Μετὰ τὴν 
ἐπιχείρηση ἄρχισαν οἱ ἑλιγμοὶ γιὰ τὴν 
ἐπανασύνδεση μὲ τὸν θαλαμίσκο. Ἡ ὅλη 
διαδικασία κράτησε δυόμιση ὧρες. Μετὰ 
τὴν ὁλοκλήρωση τῆς σύνδεσης, οἱ τρεῖς 
ἀστροναῦτες πυροδότησαν τοὺς πυραυ-
λοκινητῆρες τοῦ θαλαμίσκου καὶ ξέφυγαν 

ἀπὸ τὴ βαρυτικὴ ἕλξη τῆς Σελήνης. Τὸ 
γεγονὸς αὐτὸ μεταδόθηκε ἀπευθείας στὴ 
Γῆ μὲ ἔγχρωμη μετάδοση. Ὅταν ἔφθασαν 
στὴ Γῆ, προσθαλασσώθηκαν νοτιοδυτικὰ 
τῆς Χαβάης.

Τὸ ὄνειρο γίνεται 
πραγματικότητα: Ἄνθρωπος 

στὴ Σελήνη

Ἡ ἱστορικὴ ἀποστολὴ τῶν τριῶν 
Ἀμερικανῶν ἀστροναυτῶν Neil A. Arm-
strong, Michael Collins καὶ Buzz Aldrin 
τοῦ «Ἀπόλλων 11» (Εἰκ. 4) πραγματο-
ποιήθηκε στὶς 20 Ἰουλίου 1969, μὲ τὴν 
κάθοδο τῶν δύο ἐξ αὐτῶν στὴν ἐπιφάνεια 
τῆς Σελήνης.

Τὸ τεράστιο «Ἀπόλλων 11» ἀποτε-
λεῖτο ἀπὸ 8 τμήματα, τὸ ἕνα πάνω στὸ 
ἄλλο. Τὸ τμῆμα ποὺ βρισκόταν στὴν κο-
ρυφὴ ἀποτελοῦσε τὸ σύστημα διαφυγῆς 
τῶν ἀστροναυτῶν. Σὲ περίπτωση ἀνά-
γκης, κατὰ τὰ πρῶτα στάδια τῆς ἐκτό-
ξευσης, ὁ πύραυλος θὰ πυροδοτεῖτο, 

Οἱ τρεῖς ἀστροναῦτες τοῦ «Ἀπόλλων 8» τράβηξαν τὴν πρώ-
τη φωτογραφία ποὺ ἔδειχνε τὴ Γῆ νὰ ἐπιπλέει στὴν ἄβυσ-
σο τοῦ Διαστήματος πάνω ἀπὸ τὴ σεληνιακὴ ἐπιφάνεια. Τὸ 
θέαμα τῆς ἀνατολῆς τῆς Γῆς πάνω ἀπὸ τὴν ἐπιφάνεια τῆς 
Σελήνης ἦταν μοναδικό. Σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τοῦ Anders: 
«Ὅταν κοίταξα πρὸς τὰ πάνω καὶ εἶδα τὴ Γῆ νὰ ξεπροβάλ-
λει ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀπογυμνωμένο, ἔρημο καὶ ταλαιπωρη-

μένο σεληνιακὸ ὁρίζοντα, μιὰ Γῆ ἡ ὁποία ἦταν τὸ μοναδικὸ 
χρῶμα ποὺ μπορούσαμε νὰ δοῦμε, μιὰ ἰδιαίτερα εὔθραυστη 
Γῆ, μιὰ πολὺ εὐαίσθητη Γῆ, σχεδὸν ἄμεσα μὲ συνεπῆρε ἡ 
σκέψη ὅτι, παρ’ ὅλο τὸ τεράστιο ταξίδι ποὺ εἴχαμε κάνει 
γιὰ νὰ φτάσουμε στὴ Σελήνη, ἐν τούτοις τὸ σπουδαιότερο 
καὶ σημαντικώτερο πρᾶγμα ποὺ ἀντικρίζαμε ἦταν ὁ ἴδιος 

μας ὁ πλανήτης, ἡ Γῆ».
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ἀποσπώντας τὸ ὄχημα διακυβέρνησης 
μὲ τοὺς ἀστροναῦτες ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα 
τμήματα καὶ προωθώντας το, καὶ αὐτὸ 
θὰ μποροῦσε νὰ κατέβει μὲ ἀσφάλεια στὴ 
Γῆ, μὲ τὴ βοήθεια ἀλεξιπτώτων.

Τὰ ἀμέσως ἑπόμενα τρία τμήματα 
ἦταν, κατὰ σειρά, τὸ ὄχημα διακυβέρνη-
σης, τὸ ὑπηρεσιακὸ ὄχημα καὶ ἡ σεληνά-
κατος. Ὅλα αὐτὰ μαζὶ ἀποτελοῦσαν τὸ 
πλῆρες διαστημόπλοιο. Τὸ ὄχημα διακυ-
βέρνησης ἦταν αὐτὸ στὸ ὁποῖο βρίσκο-
νταν οἱ ἀστροναῦτες. Τὸ ὑπηρεσιακὸ ὄχη-
μα ἀντιπροσώπευε μιὰ βοηθητικὴ μονάδα 
ὑποστήριξης, ποὺ ἐξασφάλιζε ἠλεκτρικὴ 
ἐνέργεια καὶ τεχνητὲς συνθῆκες γήινης 
ἀτμόσφαιρας. Τέλος, τὸ τρίτο τμῆμα ἦταν 
ἡ σεληνάκατος, ποὺ ἐπρόκειτο νὰ μετα-
φέρει τοὺς δύο ἀστροναῦτες στὴν ἐπι-
φάνεια τῆς Σελήνης.

Τὰ τέσσερα τελευταῖα τμήματα ἀπο-
τελοῦσαν τὸ προωστικὸ ὄχημα· ἐκεῖνο 
ποὺ ἔχει ὡς ἀποστολὴ νὰ ἐκτοξεύσει τὸ 
διαστημόπλοιο καὶ νὰ τὸ τοποθετήσει 
στὸν δρόμο ποὺ θὰ τὸ ὁδηγήσει στὴ Σε-
λήνη. Τὸ προωστικὸ ὄχημα ἀποτελεῖτο 
ἀπὸ τρία τμήματα-ὀρόφους, ποὺ τὸ κα-
θένα ἀπὸ αὐτὰ ἀνέπτυσσε τὴ δική του 
ἰσχὺ πρόωσης, καὶ ἕνα ἀκόμη τμῆμα, ποὺ 

περιλάμβανε τὰ διάφορα ἐπιστημονικὰ 
ὄργανα καὶ ἀποτελοῦσε τόν «ἐγκέφαλο», 
κατὰ κάποιο τρόπο, τοῦ ὅλου ὀχήματος.

Ἡ ἐκτόξευση ἔγινε στὶς 16 Ἰουλίου, 
μὲ τὴ βοήθεια τοῦ γιγαντιαίου πυραύ-
λου «Κρόνος 5», ὕψους 121 μ. Ὅταν ὁ 
πύραυλος μὲ τὸ διαστημόπλοιο, ποὺ 
ἦταν τοποθετημένο στὴν κορυφή του, 
ἔφθασαν σὲ ὕψος 64 χλμ. ἀπὸ τὴ Γῆ, 
τελείωσαν τὰ καύσιμα τοῦ 1ου ὀρόφου, 
καὶ αὐτὸς ἀφέθηκε νὰ πέσει ἐλεύθερος 
στὸν Ἀτλαντικὸ Ὠκεανό. Ἔτσι ἐλαττώ-
θηκε τὸ ἀρχικὸ βάρος τοῦ ὀχήματος κατὰ 
τὰ ¾ αὐτοῦ. Ὕστερα μπῆκε σὲ λειτουρ-
γία ὁ δεύτερος ὄροφος τοῦ πυραύλου, ὁ 
ὁποῖος ἔθεσε τὸ ὄχημα σὲ κατεύθυνση 
ἀνατολική (πρὸς τὴν Ἀφρική).

Σὲ ὕψος 96 χλμ. ἀπορρίφθηκε ὁ 
πυργίσκος διάσωσης τῶν ἀστροναυτῶν, 
ποὺ θὰ χρησίμευε γιὰ τὴν περίπτωση 
ἔκτακτης ἀνάγκης, καὶ κατέπεσε ἐπί-
σης στὸν Ἀτλαντικὸ Ὠκεανό. Ὕστερα, 
μὲ τὴν πυροδότηση γιὰ δεύτερη φορὰ 
τοῦ κινητῆρα, τὸ σκάφος ἄρχισε νὰ κα-
τευθύνεται πρὸς τὴ Σελήνη μὲ ἀνάλογη 
ταχύτητα, ἐνῷ ὁ δεύτερος ὄροφος ἀπο-
κολλήθηκε ἀπὸ τὸ ὑπόλοιπο διαστημό-
πλοιο καὶ ἀφέθηκε νὰ κινηθεῖ σὲ ἡλιακὴ 
τροχιά. Τὸ ἀπόγευμα τῆς 19ης Ἰουλίου τὸ 
διαστημόπλοιο ἄρχισε νὰ πλησιάζει τὴ 

Λίγο ἀργότερα, ὁ 
Armstrong ἀνοίγει τὴν 
πόρτα, κατεβαίνει σιγὰ 

σιγὰ τὶς σκάλες τοῦ «Ἀε-
τοῦ» καὶ κάνει τὸ πρῶτο 
βῆμα στὴν ἐπιφάνεια τῆς 
Σελήνης, λέγοντας: «Αὐτὸ 
εἶναι ἕνα μικρὸ βῆμα γιὰ 
τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ ἕνα 
γιγάντιο ἅλμα γιὰ τὴν 

ἀνθρωπότητα». 
Εἰκ. 4. Τὸ ἔμβλημα τῆς ἱστορικῆς ἀποστολῆς 
«Ἀπόλλων 11».
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Σελήνη (Εἰκ. 5) ὑπὸ τὴν ἐπίδραση τῆς 
βαρύτητάς της, καὶ σιγὰ σιγὰ ἄρχισε νὰ 
γίνεται δορυφόρος αὐτῆς. Ὕστερα ἀπὸ 
11 περιφορές, οἱ Armstrong καὶ Aldrin 
φόρεσαν τὶς στολές τους, ἄφησαν τὸ 
τμῆμα διακυβέρνησης, τό «Κολούμπια», 
καὶ μπῆκαν στὴ σεληνάκατο, ποὺ ὀνο-
μαζόταν «Ἀετός».

Ὁ «Ἀετός» ἀποχωρίστηκε ἀπὸ τὸ 
ὑπόλοιπο σκάφος, καὶ τότε ὁ Armstrong 
ἀναφώνησε: «Ὁ “Ἀετός” ἄνοιξε τὰ φτερά 
του». Στό «Κολούμπια» παρέμεινε μόνος 
του ὁ Collins. Στὶς 9 τὸ βράδυ τῆς 20ῆς 
Ἰουλίου ἄρχισε ἡ κάθοδος πρὸς τὴ Σε-
λήνη, καὶ ὅταν ὁ «Ἀετός» τὴν πλησίασε 
στὰ 16 χλμ., τέθηκαν σὲ λειτουργία οἱ 
πύραυλοι ἀνάσχεσης, καὶ μὲ λεπτοὺς χει-
ρισμοὺς ἡ σεληνάκατος προσεδαφίστηκε 
δίπλα ἀπὸ ἕνα κρατῆρα τῆς «Θάλασσας 
τῆς Νηνεμίας». Καὶ ἐνῷ ἡ ἀγωνία στὸ 
κέντρο ἐλέγχου πίσω στὴ Γῆ εἶχε κορυ-
φωθεῖ, ἀκούστηκε ἡ φωνὴ τοῦ Aldrin 
νὰ ἐνημερώνει: «Χιοῦστον, ἐδῶ ἡ βάση 
τῆς Νηνεμίας. Ὁ “Ἀετός” προσεδαφίστη-
κε». Ἡ σεληνάκατος, ἔχοντας ἐξαντλήσει 
ὅλα τὰ καύσιμα καθόδου, περνοῦσε στὴν 
ἱστορία ὡς τό πρῶτο ὄχημα  ποὺ μετέ-
φερε ἀνθρώπους σὲ ἕνα ἄλλο οὐράνιο 
σῶμα τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος. Λίγο 
ἀργότερα, ὁ Armstrong ἀνοίγει τὴν πόρ-
τα, κατεβαίνει σιγὰ σιγὰ τὶς σκάλες τοῦ 
«Ἀετοῦ» καὶ κάνει τὸ πρῶτο βῆμα στὴν 

ἐπιφάνεια τῆς Σελήνης, λέγοντας: «Αὐτὸ 
εἶναι ἕνα μικρὸ βῆμα γιὰ τὸν ἄνθρωπο, 
ἀλλὰ ἕνα γιγάντιο ἅλμα γιὰ τὴν ἀνθρω-
πότητα». Ὕστερα μάζεψε μιὰ χούφτα 
χῶμα καὶ μερικὲς πέτρες καὶ τὰ ἔβαλε σ’ 
ἕνα σάκο, γιὰ νὰ τὰ μεταφέρει στὴ Γῆ.

Ὁ Aldrin, ποὺ ἀκολούθησε, πάτησε 
στὸ ἔδαφος τῆς Σελήνης καὶ ἄρχισε νὰ 
περπατάει. «Εἶναι ὡραῖα. Εἶναι μεγαλο-
πρεπὲς τὸ θέαμα», ἀναφώνησε.

Οἱ δύο ἀστροναῦτες παρέμειναν ἔξω 
ἀπὸ τὸ διαστημόπλοιο ἐπὶ 2 ὧρες καὶ 21 
λεπτά, καὶ ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν ἐγκατά-
σταση διαφόρων ἐπιτημονικῶν συσκευῶν. 
Τὰ πόδια τους βυθίζονταν 6 ἕως 7 χιλι-
οστόμετρα μέσα στὴ λεπτὴ σκόνη τῆς 
ἐπιφάνειας τῆς Σελήνης (Εἰκ. 6). Πῆραν 
διάφορες φωτογραφίες καὶ συγκέντρωσαν 
21,7 χλγ. περίπου σεληνιακοῦ ἐδάφους, 
τοποθέτησαν ὄργανα γιὰ σεισμικὰ πει-
ράματα καὶ μετρήσεις ἡλιακοῦ ἀνέμου, 
καθὼς καὶ μιὰ συσκευὴ ἀνάκλασης δέ-

σμης λέιζερ. Ἀκόμη, τοποθέτησαν μιὰ 
ἀμερικανικὴ σημαία, καθὼς καὶ μιὰ πλά-
κα μὲ τὶς ὑπογραφές τους, ποὺ ἔγραφε: 
«Ἐδῶ ἄνθρωποι ἀπὸ τὸν πλανήτη Γῆ 
γιὰ πρώτη φορὰ πάτησαν τὸ πόδι τους 
στὴ Σελήνη, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1969 μ.Χ. 
Ἤλθαμε εἰρηνικὰ καὶ ἐξ ὀνόματος ὅλης 
τῆς ἀνθρωπότητας». Οἱ δραστηριότητές 
τους αὐτὲς μεταδίδονταν αὐτόματα στὴ 

Εἰκ. 5. Ἡ σεληνάκατος κατευθύνεται πρὸς τὴν ἐπι-
φάνεια τῆς Σελήνης. Στὸ βάθος ἡ Γῆ μας.

Εἰκ. 6. Τὸ ἀποτύπωμα τοῦ πέλματος ἑνὸς ἀστρο-
ναύτη στὸ παχὺ στρῶμα σκόνης τῆς ἐπιφάνειας 
τῆς Σελήνης.
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Γῆ μὲ τὴ βοήθεια τηλεοπτικῆς συσκευῆς 
τοποθετημένης σὲ μικρὴ ἀπόσταση. 

Ὕστερα οἱ δύο ἄνδρες μπῆκαν μέσα 
στόν «Ἀετό» καί, ἀφοῦ κοιμήθηκαν, γιὰ 
νὰ ξεκουραστοῦν, ἄρχισαν τὶς ἑτοιμασίες 
γιὰ τὴν ἀποσελήνωση. Ἀποσύνδεσαν τὸν 
θάλαμο καθόδου, καὶ μὲ τοὺς πυραύλους 

τοῦ θαλάμου ἀνόδου τῆς σεληνακάτου 
στὶς 19:54 τῆς 21ης Ἰουλίου ἐγκατέλει-
ψαν τὸ ἔδαφος τῆς Σελήνης, ὕστερα ἀπὸ 
παραμονὴ 21 ὡρῶν καὶ 36 λεπτῶν, καὶ 
ἄρχισαν νὰ ἀνυψώνονται.

Ὁ Collins τοὺς περίμενε στὸ τμῆμα 
διακυβέρνησης τοῦ διαστημοπλοίου, τό 
«Κολούμπια», κάνοντας τὴν 25η περιφο-
ρά, σὲ ὕψος 110 χλμ. ἀπὸ τὴ Σελήνη (Εἰκ. 
7). Ἀφοῦ συνδέθηκαν, ὁ θάλαμος ἀνόδου 
ἀπορρίφθηκε καὶ ἔγινε δορυφόρος τῆς 
Σελήνης, τὸ δὲ διαστημόπλοιο μπῆκε 
σὲ τροχιὰ μὲ κατεύθυνση τὴ Γῆ. Ὅταν 
ἔφτασαν γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ, ἀπέρριψαν 
τὸ τμῆμα ἐξυπηρέτησης ὡς περιττό, καὶ 
πλέον ἔμεινε τὸ τμῆμα διακυβέρνησης. 
Μετὰ ἀπὸ λίγο ἔμπαιναν στὴν ἀτμόσφαι-
ρα τῆς Γῆς, καὶ ὅταν πλησίασαν στὴν 
ἐπιφάνειά της, ἄνοιξαν τρία μεγάλα 
ἀλεξίπτωτα, τὰ ὁποῖα προσθαλάσσω-
σαν ὁμαλὰ τὸν θαλαμίσκο στὸν Εἰρηνικὸ 
Ὠκεανὸ νοτιοδυτικὰ τῆς νήσου Χαβάης, 

στὶς 18:50 τῆς 24ης Ἰουλίου 1969.
Τοὺς περισυνέλεξε τὸ ἀεροπλανοφό-

ρο USS Hornet, μέσα στὸ ὁποῖο βρισκό-
ταν ὁ ἴδιος ὁ πρόεδρος Νίξον, γιὰ νὰ 
ὑποδεχθεῖ τοὺς τρεῖς ἥρωες. Ἀπὸ φόβο 
πιθανῆς μόλυνσης ἀπὸ μικροοργανισμούς, 
μὲ ἄγνωστες ἐπιπτώσεις γιὰ τὸν ἄνθρω-
πο, πέρασαν ἀπὸ ὅλα τὰ στάδια ἀπολύ-
μανσης καὶ μπῆκαν σὲ καραντίνα.

Ἦταν πραγματικὰ τὸ πρῶτο μεγάλο 
ἅλμα τῆς ἀνθρωπότητας.

Οἱ ἑπόμενες ἀποστολὲς  
στὴ Σελήνη

Τὸ διαστημόπλοιο «Ἀπόλλων 12» 
ἐκτοξεύθηκε τὸν Νοέμβριο 1969, καὶ μό-
λις 30 δευτερόλεπτα μετὰ τὴν ἐκτόξευση 
ὁ πύραυλος ἔπεσε σὲ καταιγίδα καὶ κτυ-
πήθηκε ἀπὸ δύο κεραυνούς, οἱ ὁποῖοι 
ἔπληξαν τὸ σύστημα πλοήγησης, μὲ ἀπο-
τέλεσμα τὸ ὄχημα νά «πετάει» μόνο μὲ 
τὶς ἐφεδρικὲς μπαταρίες. Λίγο ἀργότερα, 
τὸ σύστημα ἠλεκτροδότησης ἀποκατα-
στάθηκε. Ὅμως, ἐνῷ τὸ διαστημόπλοιο 
βρισκόταν σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ τὴ Γῆ, δι-
απιστώθηκε ὅτι δὲν λειτουργοῦσε τὸ σύ-
στημα τηλεμετρίας τοῦ σκάφους. Χωρὶς 
αὐτό, τὸ κέντρο ἐλέγχου δὲν μποροῦσε 
νὰ λάβει δεδομένα γιὰ τὴ λειτουργία του, 
καὶ ἡ ἀποστολὴ θὰ ἔπρεπε νὰ ματαιω-
θεῖ. Εὐτυχῶς ἡ βλάβη δὲν ἦταν μηχανική, 
ἀλλὰ ἠλεκτρική, καὶ ἀποκαταστάθηκε 
λίγο ἀργότερα.

Δυόμιση ὧρες μετὰ τὴν ἐκτόξευση, 
ὁ πύραυλος τέθηκε ξανὰ σὲ λειτουργία, 
καὶ τὸ ταξίδι συνεχίστηκε πρὸς τὴ Σελή-
νη, μὲ τοὺς ἀστροναῦτες Charles (Pete) 
Conrad, Alan Bean καὶ Richard F. Gor-
don. Άὐτὸς ὁ τελευταῖος παρέμεινε στὸ 
διαστημόπλοιο καὶ διέγραφε τροχιὲς ἀνα-
μονῆς γύρω ἀπὸ τὴ Σελήνη, ἐνῷ οἱ ἄλλοι 
δύο προσεδαφίστηκαν στὸν Ὠκεανὸ τῶν 
Καταιγίδων καὶ ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν ἐξε-
ρεύνηση τῆς ἐπιφάνειας τῆς Σελήνης. Ὁ 

Εἰκ. 7. Οἱ τρεῖς ἀστροναῦτες ποὺ ἔφθασαν πρῶτοι 
στὴ Σελήνη. Ἀπὸ ἀριστερά: Armstrong, Collins καὶ 
Aldrin.
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πρῶτος περίπατός τους εἶχε διάρκεια 4 
ὡρῶν καὶ ἔγινε μέχρι 430 μ. μακριὰ ἀπὸ 
τὴ σεληνάκατο. Τὰ ὄργανα ποὺ τοποθέ-
τησαν ἦταν: μαγνητόμετρο, ἀνιχνευτὴς 
ἰονόσφαιρας, ἀνιχνευτὴς ἀτμόσφαιρας, 
σεισμόμετρο καὶ φασματόμετρο ἡλιακοῦ 
ἀνέμου. Ὕστερα, ἀφοῦ ἀναπαύθηκαν 
ἀρκετά, κατέβηκαν πάλι καὶ ἔκαναν ἕναν 
δεύτερο, τετράωρο ἐπίσης, περίπατο, στὴ 
διάρκεια τοῦ ὁποίου ἀναρριχήθηκαν στὴν 
ὄχθη ἑνὸς μεγάλου κρατῆρα.

Ὕστερα ἀπὸ παραμονὴ 31 ὡρῶν καὶ 
31 λεπτῶν πάνω στὴ Σελήνη, ἀναχώρη-
σαν, παίρνοντας μαζί τους 50 κιλὰ δείγ-
ματα τῶν πετρωμάτων τῆς Σελήνης, καὶ 
ἀποσεληνώθηκαν, γιὰ νὰ συναντήσουν 
τὸ κύριο σκάφος, ποὺ περιφερόταν γύρω 
ἀπὸ τὴ Σελήνη. Ἔτσι, ὅλοι μαζί, στὶς 29 
Νοεμβρίου 1969, ἐπέστρεψαν στὴ Γῆ.

Ἡ τρίτη ἀμερικανικὴ ἀποστολὴ πρὸς 
τὴ Σελήνη ἦταν μὲ τό «Ἀπόλλων 13», 
ἡ ὁποία ὅμως ἀπέτυχε, καὶ εὐτυχῶς οἱ 
ἀστροναῦτες James A. Lovell, John L. 
Swigert καὶ Fred W. Haise ἐπέστρεψαν 
σῶοι στὴ Γῆ. Τὸ διαστημόπλοιο αὐτὸ 
ἐκτοξεύθηκε τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1970, μὲ 
στόχο τὴν ἐξερεύνηση τῆς περιοχῆς τοῦ 
κρατῆρα “Fra Mauro”. Στὶς πρῶτες 56 
ὧρες, καὶ ἐνῷ τὸ διαστημόπλοιο εἶχε ξε-
κινήσει τὴν πορεία του πρὸς τὴ Σελήνη, 

εὑρισκόμενο 321.860 χλμ. μακριά, ὅλα 
ἐξελίχθηκαν καλά, ὅταν, τότε, ἀκούστη-
καν οἱ ἀστροναῦτες νὰ ἀναγγέλλουν ὅτι 
«ἀντιμετωπίζουμε κάποιο πρόβλημα».

Πραγματικά, οἱ γήινοι ἐλεγκτὲς δὲν 
ἄργησαν νὰ ἀντιληφθοῦν ὅτι τὸ σύστη-
μα παραγωγῆς ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τοῦ 
διαστημοπλοίου παρουσίασε βλάβη, τὸ 
ὀξυγόνο ἄρχισε νὰ ἐλαττώνεται, προ-
φανῶς λόγῳ διαρροῆς, καὶ στὴ συνέχεια 
τὸ παραγόμενο νερὸ δὲν θὰ ἐπαρκοῦσε 
γιὰ ὁλόκληρη τὴν πτήση. Άὐτὰ ὅλα δέ, 
διότι μιὰ ἔκρηξη προκάλεσε ρήξη τῆς δε-
ξαμενῆς ὀξυγόνου στὸ τμῆμα συστημάτων, 
μὲ συνέπεια τὴν ἀναγκαστικὴ ματαίωση 
τῆς ἀποστολῆς στὴ Σελήνη λόγῳ ἀνεπαρ-
κείας ἐνέργειας καὶ ὀξυγόνου. Ἀμέσως τὸ 
πλήρωμα διέκοψε τὴν παροχὴ ἰσχύος στὸ 
τμῆμα διακυβέρνησης καὶ μετακόμισε στὴ 
σεληνάκατο, τὴν ὁποία πλέον χρησιμο-
ποίησαν σὰν ναυαγοσωστικὴ λέμβο, γιὰ 
τὴν πραγματοποίηση τῆς ἀπαραίτητης 
διαδρομῆς γύρω ἀπὸ τὴ Σελήνη καὶ τὴν 
ἄμεση ἐπιστροφὴ στὴ Γῆ.

Τὸ γεγονὸς τοῦ κινδύνου τῶν ἀστρο-
ναυτῶν μαθεύτηκε γρήγορα, καὶ ὁλό-
κληρη ἡ ἀνθρωπότητα συμμετεῖχε στὸ 
δρᾶμα τῶν ἀστροναυτῶν, οἱ ὁποῖοι προ-
σπαθοῦσαν γιὰ τρεῖς συνεχεῖς ἡμέρες νὰ 
διορθώσουν τὴ βλάβη. Ὅταν πιὰ εἶδαν 

Τό «Ἀπόλλων 17» ἦταν ἡ ἕκτη καὶ τελευταία ἀποστολὴ στὸ 
ἔδαφος τῆς Σελήνης. Οἱ δύο ἀστροναῦτες ἄφησαν πάνω 
στὴ Σελήνη μιὰ πλακέτα ποὺ ἔγραφε: «Ἐδῶ ὁλοκληρώνο-
νται οἱ πρῶτες ἐξερευνήσεις τῆς Σελήνης ἀπὸ τὸν ἄνθρω-
πο. Δεκέμβριος 1972 μ.Χ. Εἴθε τὸ πνεῦμα τῆς εἰρήνης, μὲ 
τὸ ὁποῖο ἤλθαμε, νὰ ἐμπνεύσει ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα».  
Ὁ τελευταῖος ἀστροναύτης, ἐγκαταλείποντας τὴ σεληνιακὴ ἐπι-
φάνεια στὶς 14 Δεκεμβρίου 1972, δήλωνε χαρακτηριστικά: «Ἀνα-
χωροῦμε ἔτσι ὅπως ἤλθαμε, καὶ μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Θεοῦ θὰ ἐπιστρέ-
ψουμε μὲ εἰρήνη καὶ ἐλπίδα γιὰ ὁλόκληρη τὴν ἀνθρωπότητα».
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ὅτι δὲν γινόταν τίποτα, ἀποφάσισαν, 
ὕστερα καὶ ἀπὸ συμβουλὴ τοῦ κέντρου 
τῆς NASA, νὰ διακόψουν τὸ ταξίδι τους, 
τὴν ὥρα ποὺ βρίσκονταν σὲ περιφορὰ 
γύρω ἀπὸ τὴ Σελήνη, καὶ νὰ ἐπανέλθουν 
στὴ Γῆ.

Ἡ σεληνάκατος διέθετε ἀρκετὸ ὀξυ-
γόνο, ἀλλὰ εἶχε ἔλλειψη νεροῦ, χωροῦσε 
δὲ κανονικὰ μόνο δύο ἄτομα, καὶ τώρα 
εἶχαν στριμωχθεῖ ἐκεῖ καὶ οἱ τρεῖς ἀστρο-
ναῦτες. Μποροῦσε νὰ λειτουργήσει μὲ 
ἀσφάλεια γιὰ 45 ὧρες, καὶ ὄχι γιὰ 90 
ὧρες, ποὺ ἀπαιτοῦσε τὸ ταξίδι τῆς ἐπι-
στροφῆς. Σύντομα τὸ κρύο καὶ ἡ ὑγρασία 
ἔγιναν ἀνυπόφορα, καὶ ὁ Haise ἀρρώ-
στησε. Σὰν νὰ μὴν ἔφθαναν ὅλα αὐτά, 
τὸ Κέντρο Ἐλέγχου τοὺς προειδοποί-
ησε ὅτι ἡ κατεύθυνση τῆς ἐπιστροφῆς 
πρὸς τὴν ὁποία κινοῦνταν ἦταν ἐκτὸς 
τῆς ἐπονομαζόμενης «τροχιᾶς ἐλεύθερης 
περιστροφῆς». Ἔπρεπε, λοιπόν, νὰ κά-
νουν τὴν ἀνάλογη διόρθωση, μὲ χειροκί-
νητες κινήσεις, ὥστε τό «Ἀπόλλων 13» 
νὰ εἰσέλθει στὴν ἀτμόσφαιρα τῆς Γῆς μὲ 
τὴ σωστὴ γωνία κλίσεως.

Καθ’ ὁδὸν πρὸς τὴ Γῆ ἀναγκάσθηκαν 
νὰ ἐφαρμόσουν δικῆς τους ἐμπνεύσεως 
λύσεις, γιὰ νὰ καθαρίσουν ἐπειγόντως τὸν 
ἀέρα στὸ σκάφος ἀπὸ τὸ διοξείδιο τοῦ 
ἄνθρακα. Τὰ φίλτρα τοῦ πιλοτηρίου καὶ 
τῆς σεληνακάτου ἦταν ἀσύμβατα, ἀλλὰ 
αὐτοὶ μὲ χαρτιά, χαρτόνια καὶ σελοτέιπ 
ἔφτιαξαν ἕνα κουτί, μὲ τὸ ὁποῖο μπό-
ρεσαν νὰ συνδέσουν τὰ δύο συστήματα 
φίλτρων. Τὸ ταξίδι ἐπιστροφῆς διήρκεσε 
3,5 ἡμέρες καὶ εὐτυχῶς ἦταν ἐπιτυχημέ-
νο. Τὴν Παρασκευή, 17 Ἀπριλίου 1970, ὁ 
θαλαμίσκος μὲ τοὺς ἀστροναῦτες προ-
σθαλασσώθηκε στὰ νερὰ τοῦ Εἰρηνικοῦ 
Ὠκεανοῦ.

Πέρασαν 9 ὁλόκληροι μῆνες, πρὶν 
ἀναχωρήσει, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1971, 
ἡ ἑπόμενη ἀποστολή, «Ἀπόλλων 14». 
Μὲ πλήρωμα τοὺς Alan Shepard, Stuart 
Roosa καὶ Edgar Mitchell, τὸ πρόγραμ-

μα ἐκτελέστηκε μὲ ἀπόλυτη ἐπιτυχία. 
Ἡ σεληνάκατος «Ἀντάρης» προσεδαφί-
στηκε 18 μόλις μέτρα μακριὰ ἀπὸ τὴν 
προγραμματισμένη περιοχή, βόρεια τοῦ 
κρατῆρα «Φρὰ Μάουρο». Οἱ ἀστροναῦτες 
ἔκαναν δύο ἐξερευνητικὲς ἐξόδους, ποὺ 
διήρκεσαν περισσότερο ἀπὸ 9 ὧρες. Κατὰ 
τοὺς περιπάτους αὐτοὺς χρησιμοποιή-
θηκε ἕνας νέος δίτροχος μεταφορέας 
συσκευῶν, παρόμοιος μὲ ἁμαξάκι τοῦ 
γκόλφ, ἐκτελέστηκαν σεισμικὰ πειράμα-
τα καὶ μελετήθηκαν τὰ μαγνητικὰ χαρα-
κτηριστικὰ τῆς Σελήνης. Τοποθέτησαν 
πειραματικὸ ἐξοπλισμὸ καὶ μετέφεραν 
στὴ Γῆ 43 χλγ. σεληνιακῶν πετρωμάτων. 
Στὴ διάρκεια τῶν δύο ἐξωτερικῶν δρα-
στηριοτήτων τους, οἱ δύο ἀστροναῦτες 
χρησιμοποίησαν ἕνα μικρὸ δοχεῖο, μέσα 
στὸ ὁποῖο τοποθέτησαν τὰ 43 κιλὰ σε-
ληνιακῶν πετρωμάτων ποὺ ἔφεραν πίσω 
στὴ Γῆ.

Τὴν τέταρτη φορά, οἱ Ἀμερικανοὶ 
ἀστροναῦτες David Scott, Alfred Wor-
den καὶ James Irwin ἔφθασαν ὁμαλὰ 
στὴ Σελήνη μὲ τό «Ἀπόλλων 15». Ἡ 
προσεδάφιση ἔγινε στὴν περιοχὴ τῶν 
Ἀπεννίνων Ὀρέων, νοτιοανατολικὰ τῆς 
Θάλασσας τῶν Βροχῶν, τὸν Ἰούλιο τοῦ 
1971. Στὴν ἀποστολὴ αὐτή, ὅπως καὶ στὶς 
δύο ἑπόμενες, οἱ ἀστροναῦτες χρησιμο-
ποίησαν εἰδικὰ κατασκευασμένο τετρά-

Εἰκ. 8. Τὸ ἁμαξίδιο ποὺ χρησιμοποιήθηκε ἀπὸ τὸ 
πλήρωμα τοῦ «Ἀπόλλων 15» στὴν ἐπιφάνεια τῆς 
Σελήνης.



ΕΤΟΣ 79ο  |  ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016  |  758

132 133

τροχο ὄχημα γιὰ τὴ μετακίνησή τους καὶ 
τὴν ἐξερεύνηση μεγαλύτερων ἐκτάσεων. 
Διήνυσαν σχεδὸν 48,2 χιλιόμετρα, καὶ ὁ 
συνολικὸς χρόνος παραμονῆς τους ἔξω 
ἀπὸ τὴ σεληνάκατο ἀνῆλθε στὶς 66 ὧρες 
καὶ 55 λεπτά.

Βασικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ «Ἀπόλ-
λων 15» ἦταν μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἀκό-
λουθα: 1) Ἔγιναν γιὰ πρώτη φορὰ τρεῖς 
σεληνιακὲς περιηγήσεις. 2) Γιὰ πρώτη 
φορὰ χρησιμοποιήθηκε εἰδικὸ ἠλεκτρο-
κίνητο αὐτοκινούμενο ὄχημα (rover), ποὺ 
ἐπέτρεπε στοὺς ἀστροναῦτες νὰ ἀπομα-
κρυνθοῦν περισσότερο ἀπὸ κάθε ἄλλη 
φορὰ ἀπὸ τὸ σημεῖο προσεδάφισής τους 
στὴ Σελήνη (Εἰκ. 8). 3) Ἕνας τεχνητὸς 
δορυφόρος τέθηκε σὲ τροχιὰ γύρω ἀπὸ 
τὴ Σελήνη, καὶ τὰ δεδομένα του συνέχι-
ζαν νὰ ἀποστέλλονται στὴ Γῆ γιὰ μῆνες 
μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀποστολῆς.

Τό «Ἀπόλλων 16» ἐκτοξεύθηκε τὸν 
Ἀπρίλιο τοῦ 1972, μὲ πλήρωμα τοὺς John 
Young, Ken Matingly καὶ Charles Duke. 
Ἡ σεληνάκατος «Ὠρίων» προσεδαφίστηκε 
στὴν περιοχὴ τοῦ κρατῆρα «Καρτεσίου». 
Ἡ ἀποστολὴ εἶχε ὡς βασικὸ σκοπὸ τὴ 
συλλογὴ σπάνιων πετρωμάτων γιὰ τὴ με-
λέτη τῆς «ἱστορίας» τῆς Σελήνης. Ἔγινε 
γιὰ δεύτερη φορὰ χρήση ἑνὸς αὐτοκινήτου 
– τζίπ, τοῦ ρόβερ (Εἰκ. 9), καὶ οἱ τρεῖς 
ἀστροναῦτες ἔκαναν τρεῖς ἐξόδους καὶ 
παρέμειναν στὴ σεληνιακὴ ἐπιφάνεια 71 

ὧρες, περισυλλέγοντας πετρώματα 98 χλγ.
Ἡ τελευταία ἀποστολή, τοῦ «Ἀπόλ-

λων 17», ἄρχισε τὸν Δεκέμβριο τοῦ 1972, 
μὲ πλήρωμα τοὺς Eugene Cernan, Har-
rison Schmitt καὶ Ronald Evans, καὶ προ-
σεδαφίστηκε νοτιοανατολικὰ τῆς Θάλασ-
σας τῆς Γαλήνης, ἐνῷ χρησιμοποιήθηκε 
γιὰ τρίτη φορὰ ὄχημα ρόβερ, τό «ρόβερ 
3». Στὴ διάρκεια τῶν τριῶν ἐξορμήσεών 
τους, ἐπὶ 75 ὧρες, οἱ ἀστροναῦτες συνέ-
λεξαν 116 κιλὰ σεληνιακῶν πετρωμάτων 
(Εἰκ. 10).

Τό «Ἀπόλλων 17» ἦταν ἡ ἕκτη καὶ 
τελευταία ἀποστολὴ στὸ ἔδαφος τῆς Σε-
λήνης. Οἱ δύο ἀστροναῦτες ἄφησαν πάνω 
στὴ Σελήνη μιὰ πλακέτα ποὺ ἔγραφε: 
«Ἐδῶ ὁλοκληρώνονται οἱ πρῶτες ἐξερευ-
νήσεις τῆς Σελήνης ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο. 
Δεκέμβριος 1972 μ.Χ. Εἴθε τὸ πνεῦμα τῆς 
εἰρήνης, μὲ τὸ ὁποῖο ἤλθαμε, νὰ ἐμπνεύ-
σει ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα».

Ὁ τελευταῖος ἀστροναύτης, ἐγκατα-
λείποντας τὴ σεληνιακὴ ἐπιφάνεια στὶς 
14 Δεκεμβρίου 1972, δήλωνε χαρακτηριστι-
κά: «Ἀναχωροῦμε ἔτσι ὅπως ἤλθαμε, καὶ 
μὲ τὴν εὐχὴ τοῦ Θεοῦ θὰ ἐπιστρέψουμε 
μὲ εἰρήνη καὶ ἐλπίδα γιὰ ὁλόκληρη τὴν 
ἀνθρωπότητα».

ΚΩΝ/ΝΟΣ Δ. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ 
Μαθηματικός

Εἰκ. 9. Ἀστροναύτης τοῦ «Ἀπόλλων 16» ὁδηγεῖ τὸ 
ἁμαξίδιο στὴν ἐπιφάνεια τῆς Σελήνης.

Εἰκ. 10. Ἡ ἀποστολή «Ἀπόλλων 17» δίπλα σὲ με-
γάλο βράχο τῆς Σελήνης.
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529 μ.Χ. 
ΜΕΡΟΣ Α΄: Ο ΜΥΘΟΣ
«Τὸ 529 μ.Χ. ὁ αὐτοκράτο-
ρας Ἰουστινιανὸς ἐξέδωσε 
αὐτοκρατορικὸ διάταγ-
μα μὲ τὸ ὁποῖο ἔκλεισε 
τὶς φιλοσοφικὲς σχολὲς 
τῆς Ἀθήνας». Σχεδὸν 
ὅλοι γνωρίζουν αὐτὴ τὴ 
χρονολογία-ὁρόσημο καὶ 
αὐτὸ τὸ σημαδιακὸ γεγο-
νός – θεωρώντας πάντα 
ὅτι πρόκειται γιὰ ἀδιαμ-
φισβήτητο γεγονός, ποὺ 
δὲν ἐπιδέχεται καμμία 
ἀπολύτως ἀμφισβήτηση. 
Ὅπως ὅμως θὰ δοῦμε, 
τὰ πράγματα δὲν ἔχουν 
καθόλου ἔτσι. Τὸ περίφη-
μο 529 μ.Χ. ἀντιπροσω-
πεύει ἁπλῶς ἕνα ἀκόμα 
παράδειγμα –πλάι στὰ 
τόσα ἄλλα–  ποὺ πιστο-
ποιεῖ πόσο ἐλάχιστη 
σχέση μπορεῖ νὰ ἔχει ἡ 
πραγματικότητα μὲ ἕναν 
ἐπιμελῶς καλλιεργημένο 
μῦθο, τὸν ὁποῖο σχεδὸν οἱ 
πάντες ἐκλαμβάνουν ὡς 
ἀδιαμφισβήτητη ἱστορικὴ 
ἀλήθεια.

1. Εἰσαγωγή
Τὸ κλείσιμο τῶν σχολῶν τῆς Ἀθή-

νας εἶναι ὁμολογουμένως ἕνα θέμα ποὺ 
φαί νεται νὰ ἐξυπηρετεῖ ἀπολύτως τοὺς 
σκοποὺς τῶν πολεμίων τοῦ χριστιανι-
σμοῦ, κα θὼς μέσα ἀπὸ αὐτὸ ὁ χριστια-
νισμὸς φέρεται νὰ συγκρούεται μὲ ὅ,τι 
εὐ γενέστερο καὶ ὑψηλότερο ἀνέδειξε ἡ 
ἀρχαία Ἑλλάδα: τὴν ἑλληνικὴ φιλοσο-
φία. Ὁ τρόπος παρουσίασης τοῦ θέμα-
τος ἀπὸ πολλοὺς ἱστορικοὺς μπορεῖ νὰ 
δώσει λα βὴ γιὰ ἐπιθέσεις ἐνάντια στὸν 
χριστιανισμό, ὁ ὁποῖος χρεώνεται μὲ τὸ 
βίαιο τέ λος τῆς ὑπερχιλιετοῦς ἑλληνικῆς 
φιλοσοφικῆς παράδοσης.

Ξεχωριστὸ ἐνδιαφέρον παρουσιάζει 
ἐν προκειμένῳ ὁ Edward Gibbon (1737-
1794), ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαιότερους 
ἱστορικοὺς ὅλων τῶν ἐποχῶν, ὁ ὁποῖ ος 
ἔχει διαμορφώσει σὲ πολὺ μεγάλο βαθμὸ 
τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι 
βλέ πουμε τὴν παρακμὴ καὶ τὴν πτώση 
τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Στὸ περίφημο ἔργο 
του The history of the decline and fall of 
the Roman empire, ὁ Gibbon ὑποστηρί-
ζει ὅτι ἡ κυριώτερη αἰτία τῆς πτώσεως 
τῆς Ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας ὑπῆρξε ἡ 
ἐπι κρά τηση τοῦ χριστιανισμοῦ, ὁ ὁποῖος 
εἰσήγαγε ἕναν φθοροποιὸ ἀνατολικὸ μυ-
στι κισμὸ στὴ θέση τοῦ ρωμαϊκοῦ ρεαλι-
σμοῦ. Σὲ ὅ,τι ἀφορᾷ τὸ θέμα ποὺ συζη-
τοῦ με ἐδῶ, ὁ Edward Gibbon καταδικάζει 
ἀπερίφραστα τὸ κλείσιμο τῶν σχολῶν τῆς 
Ἀθήνας, ποὺ εἶχαν δώσει τόσους σοφοὺς 
στὴν ἀνθρωπότητα, μολονότι ἀνα γνω-
ρίζει ὅτι αὐτὲς εἶχαν παρακμάσει ἀπὸ τὸ 
ἀρχαῖό τους μεγαλεῖο1. Ὁ Ἰου στι νια νός, 

1  Edward Gibbon, The history of the decline and fall 
of the Roman empire, ed. William Smith, vol. V, John 
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κατ’ αὐτόν, ἐπέβαλε αἰώνια σιωπὴ στὶς 
σχολὲς τῆς Ἀθήνας2. Ὁ Gibbon, πάντα 
πρό θυμος νὰ βλέπει στὸν χριστιανισμὸ 
τὴν αἰτία τῆς παρακμῆς τοῦ ἀρχαίου με-
γα λείου, βρίσκει τὴν εὐκαιρία νὰ ἐκτο-
ξεύσει ἕνα δριμύτατο κατηγορῶ ἐνάντια 
στὸν χριστιανισμό: «Τὰ ὅπλα τῶν Γότθων 
ἦταν λιγώτερο ὀλέθρια γιὰ τὶς σχολὲς τῆς 
Ἀθήνας ἀπὸ τὴν ἐπικράτηση μιᾶς νέας 
θρησκείας, οἱ ὑπηρέτες τῆς ὁποίας ἔθε-

σαν τέλος στὴν ἄσκηση τοῦ λόγου, ἔλυ-
σαν κάθε ζήτημα μὲ ἕνα ἄρθρο πίστεως 
καὶ καταδίκασαν τοὺς ἄπιστους ἢ τοὺς 
σκεπτικιστὲς στὶς φλόγες τῆς κολάσεως· 
[...] ἐπέδειξαν τὴν ἀδυναμία τῆς κατα-
νόησης καὶ τὴ διαστροφὴ τῆς καρδιᾶς, 
προσ έβαλαν τὴν ἀνθρώπινη φύση στὸ 
πρόσωπο τῶν σοφῶν τῆς ἀρχαιότητας 
καὶ ἔθε σαν ὑπὸ ἀπαγόρευση τὸ πνεῦμα 
τῆς ἐπιστημονικῆς ἔρευνας, τόσο ἀντί-
θετο πρὸς τὸ πιστεύω, ἢ τοὐλάχιστον 
πρὸς τὴν ἰδιοσυγκρασία ἑνὸς ταπεινοῦ 
πιστοῦ»3.

Murray, London 1862, σελ. 89.
2  Edward Gibbon, ὅ.π., σελ. 93.
3  Edward Gibbon, ὅ.π., σελ. 92.

2. Παλαιότεροι καὶ νεώτεροι 
μελετητὲς γιὰ τὸ 529 μ.Χ.

Ἀνάλογος εἶναι κατ’ οὐσίαν ὁ τρόπος 
μὲ τὸν ὁποῖο προσεγγίζουν τὸ θέμα καὶ 
πολλοὶ ἄλλοι, παλαιότεροι ἢ νεώτεροι 
μελετητές. 

Ὁ Charles Émile Ruelle κά νει λόγο 
γιὰ δυνάμεις ποὺ ἐπὶ δύο ἤδη αἰῶνες 
εἶχαν ἐξαπολύσει πόλεμο ἐνάντια στὴ φι-

λοσοφία, καὶ τέλος τὸ 529 μ.Χ. ἔφθασαν 
νὰ ἀμφισβητήσουν μέχρι καὶ τὴ νο μική 
της ὕπαρξη4. 

Ὁ Gustav Friedrich Hertz berg θεωρεῖ 
τὸ 529 μ.Χ. ὡς τὴ στιγ μὴ ποὺ ἡ Βυζα-
ντινὴ πολιτικὴ ἐξουσία ἄφησε κα τὰ μέρος 
μὲ βάναυση ὀργὴ τὴν τε λευ ταία ἐπιεικῆ 
ἐπιφύλαξη ἀπέναντι στὴν Ἀθή να, καὶ κά-
νει λόγο γιά «ἀπηνῆ δια τάγματα» καὶ γιὰ 
ὁλοσχερῆ καταστροφὴ τῶν λειψάνων τοῦ 
ἀρχαίου βίου ἐπὶ ἑλ ληνικοῦ ἐδάφους5. 

Ὁ Charles Diehl ἀνα φέ ρε ται στὸ 

4  Charles Émile Ruelle, Le philosophe Damascius. Étude 
sur sa vie et ses ouvrages, Paris 1861, σελ. 6.

5  Gustav Friedrich Hertzberg, Ἱστορία τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ 
τῆς λήξεως τοῦ ἀρχαίου βίου μέχρι σή με ρον, μετάφρ. 
Π. Καρολίδου, τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, ἐν Ἀθήναις 
1906, σελ. 126 κ.ἑ.· πρβ. τοῦ αὐ τοῦ, Die Geschichte 
Griechenlands unter der Herrschaft der Römer, vol. 
III, Halle 1875, σελ. 538 κ.ἑ.

Τὸ κλείσιμο τῶν σχολῶν τῆς Ἀθήνας εἶναι ὁμολογουμένως ἕνα 
θέμα ποὺ φαί νεται νὰ ἐξυπηρετεῖ ἀπολύτως τοὺς σκοποὺς 
τῶν πολεμίων τοῦ χριστιανισμοῦ, κα θὼς μέσα ἀπὸ αὐτὸ ὁ 
χριστιανισμὸς φέρεται νὰ συγκρούεται μὲ ὅ,τι εὐ γενέστερο 
καὶ ὑψηλότερο ἀνέδειξε ἡ ἀρχαία Ἑλλάδα: τὴν ἑλληνικὴ φι-
λοσοφία. Ὁ τρόπος παρουσίασης τοῦ θέματος ἀπὸ πολλοὺς 
ἱστορικοὺς μπορεῖ νὰ δώσει λα βὴ γιὰ ἐπιθέσεις ἐνάντια στὸν 
χριστιανισμό, ὁ ὁποῖος χρεώνεται μὲ τὸ βίαιο τέ λος τῆς ὑπερ-
χιλιετοῦς ἑλληνικῆς φιλοσοφικῆς παράδοσης.
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διάταγμα τοῦ Ἰου στι νια νοῦ, γράφοντας 
ὅτι αὐτὸ ἀπαγόρευσε τὴ διδασκαλία τῆς 
φι λοσοφίας, ἐξόρισε τοὺς δι δα σκά λους 
της καὶ δήμευσε τὴν περιουσία καὶ τὶς 
δω ρε ὲς ποὺ ἐξασφάλιζαν τὴν ἐπι βί ω ση 
τῶν σχολῶν. Ὁ Diehl ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ 
ση μα σία αὐτοῦ τοῦ ἐπεισοδίου ἔχει συ χνὰ 
ὑπερτονισθεῖ, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα τονίζει 
ὅτι τὸ κλείσιμο τῶν σχολῶν τῆς Ἀθή νας 
διατηρεῖ μιὰ συμβολικὴ ἀξία, καθὼς ση μα-
τοδοτεῖ τὴ στιγμὴ τῆς μετά βα σης ἀπὸ τὸν 
ἑλληνορωμαϊκὸ στὸν βυζαντινὸ κό σμο6. 

Ὁ H. C. Butler θεωρεῖ τὸ διά ταγμα 
τοῦ Ἰουστινιανοῦ ὡς ἕνα θανάσιμο πλῆγ-
μα, ποὺ σήμανε τὸ τέλος τῆς κλα σικῆς 
Ἀθήνας, ἡ ὁποία ἔπεσε ἔκτοτε στὸ σκο-
τάδι τῆς λήθης7. 

Ὁ William Gordon Holmes ἀναφέρε-
ται στὸν βίαιο τερ μα τι σμὸ τῶν ἐργασιῶν 
τῶν φιλοσόφων στὴν Ἀθήνα, σχολιάζει 
ὅτι ὁ Ἰουστινιανὸς εἶ χε πεισθεῖ ὅτι ἡ 
κοσμικὴ παιδεία ἦταν μιὰ μάταιη ἐπιδί-
ωξη, καὶ προσθέτει ὅτι ὡς συν έπεια τῆς 
πολιτικῆς τοῦ Ἰου στι νιανοῦ μιὰ γενικὴ 
ἀγραμματοσύνη ἄρχισε νὰ κυ ριαρχεῖ στὴν 
αὐτοκρατορία8. 

Ὁ Ἁμίλκας Ἀλιβιζάτος ἐκτιμᾷ ὅτι τὸ 
κλείσιμο τῶν σχολῶν τῆς Ἀθήνας κατά-
φερε τὸ θανάσιμο πλῆγμα στὴ φιλοσο-
φία. Ἡ Ἀθήνα, γράφει, ἐξα κολουθοῦσε 
νὰ εἶναι ἡ ἕδρα τῆς φιλοσοφίας, ἡ ὁποία 
ἦταν τὸ μοναδικὸ στή ριγμα τοῦ ζωντα-
νοῦ ἀκόμη ἐθνι κοῦ κόσμου· μετὰ ἀπὸ 
τὸ διάταγμα τοῦ Ἰου στι νι α νοῦ οἱ σχολὲς 
ἔκλεισαν ἀμέσως, καὶ διδάσκαλοι καὶ μα-
θητὲς ὑποχρεώθηκαν νὰ ἐγ καταλείψουν 
τὴν Ἀθήνα9. 

6  Charles Diehl, Justinien et la civilisation byzantine au 
VIe siècle, Ernest Leroux, Paris 1901, σελ. 563-564.

7  H. C. Butler, The story of Athens, New York 1902, σελ. 
473.

8  William Gordon Holmes, The age of Justinian and 
Theodora. A history of the sixth century A.D., vol. II, 
George Bell, London 1907, σελ. 433-434.

9  Hamilcar S. Alivisatos, Die kirchliche Gesetzgebung des 

Κα τὰ τὸν John Bury ἡ νομοθεσία τοῦ 
Ἰουστινιανοῦ ὑπέ γραψε τὴ θανατικὴ κα-
τα δί κη τῶν Ἀθηναϊκῶν σχολῶν, οἱ ὁποῖες 
εἶχαν μιὰ συν εχῆ παράδοση ἀπὸ τὶς 
ἡμέρες τοῦ Πλάτωνα καὶ τοῦ Ἀριστοτέ-
λη. Μερικοὶ ἀπὸ τοὺς φιλοσόφους ποὺ 
ἔχασαν τὴ δουλειά τους ἀποφάσισαν νὰ 
ρίξουν μαύρη πέ τρα πίσω τους καὶ νὰ 
μετα να στεύ σουν στὴν Περσία10. 

Ὁ Thomas Whittaker βλέ πει μὲ σιγου-
ριὰ στὸ 529 μ.Χ. τὴν ἡμερομηνία θανάτου 
τῆς Ἀκαδημίας, καὶ μαζί της τῶν ἀρχαίων 
σχολῶν· ἔκ το τε, γράφει, κανένας διδά-
σκαλος δὲν ἐπιτρεπόταν πλέον νὰ δι-
δάσκει δημόσια τὴν ἑλ λη νι κὴ φιλοσοφία11. 
Ὁ Ἰουστινιανός, ὁ ὁποῖος ἐπιθυμοῦσε νὰ 
ἔχει τὴ φήμη τοῦ αὐ στη ρὰ ὀρθοδόξου, 
ἀποφάσισε κατὰ τὸν Whit ta ker νὰ θέσει 
τέρμα στὴν ἐλευθερία τῶν φιλοσόφων νὰ 
ἀμφισβητοῦν τὶς χρι στια νι κὲς θέσεις σὲ 
θεωρητικὰ ζητήματα, καὶ μὲ διάταγμά του 
ἀπαγόρευσε τὴ δι δα σκα λία τῆς ἀρχαίας 
φιλοσοφίας. Ἡ ἐλευ θε ρία τοῦ φιλοσο-
φεῖν ὑπήχθη πλέον παντ οῦ ἐντὸς τῶν 
ὁρίων ποὺ προδιέγραφε ἡ χρι στιανικὴ 
Ἐκκλησία12. 

Ὁ Βα σί λει ος Τατάκης ση μειώνει ὅτι 
μὲ τὸ κλείσιμο τῶν φιλο σοφικῶν σχολῶν 
τῆς Ἀθήνας ἀπὸ τὸν Ἰου στι νιανὸ ἐξέλιπε 
καὶ τὸ τελευταῖο ἐμπό διο γιὰ τὸν τελικὸ 
θρίαμβο τοῦ χρι στια νι σμοῦ13. 

Kaisers Justinian I, Trowitzsch & Sohn, Berlin 1913, 
σελ. 47-48.

10  John B. Bury, History of the Later Roman Empire from 
the death of Theodosius I to the death of Justinian, vol. 
II, Macmillan & Co. Ltd, London 1923, σελ. 369-370.

11  Thomas Whittaker, The Neoplatonists. A study in the 
history of Hellenism, Georg Olms, Hildesheim 19874 (ed. 
pr. Cambridge 1928), σελ. 155. Ὁ Whittaker σημειώνει 
βεβαίως ὅτι τὰ τε λευ ταῖα ἔργα τῆς Ἀθηναϊκῆς σχολῆς, 
τὰ ἔργα τοῦ Σιμπλικίου, γράφηκαν λίγο μετὰ ἀπὸ αὐτὴ 
τὴν ἡμε ρο μηνία.

12  Thomas Whittaker, The Neoplatonists. A study in the 
history of Hellenism, σελ. 182.

13  Βασιλείου Ν. Τατάκη, Ἡ βυζαντινὴ φιλοσοφία, μετάφρ. 
Εὔας Καλπουρτζῆ, Ἑταιρεία Σπουδῶν Νεο ελληνικοῦ 
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Ὁ Aleksandr Vasiliev ἐν τάσ σει τὸ 
κλείσιμο τῆς φημισμένης φι λο σοφικῆς 
σχο λῆς τῆς Ἀθήνας στὸ πλαίσιο τῆς 
προσπάθειας τοῦ Ἰουστινιανοῦ γιὰ τὴν 
ἐξά λει ψη τῶν τελευταίων ὑπο λειμ μά των 
τοῦ παγανισμοῦ, καὶ μᾶς πλη ρο φο ρεῖ 
ὅτι με τὰ τὸ διάταγμα τοῦ Ἰου στι νια νοῦ 
πολλοὶ καθηγητὲς τῆς φιλοσοφίας ἐξ ο -
ρί σθη καν, καὶ ἡ περιουσία τῆς σχολῆς 
δη μεύθηκε14. 

Ὁ Eduard Zeller ἀποδίδει τὸ κλεί σι-
μο τῶν σχολῶν στὸ γεγονὸς ὅτι σὲ μιὰ 
ἐκχριστιανισμένη Ρωμαϊκὴ αὐ το κρα  το-
ρία ἡ φιλοσοφία δὲν μποροῦσε πλέ ον 
νὰ διατηρεῖ μιὰ θέση ἀνεξάρτητη ἀπὸ 
τὴ θρι αμβεύουσα Ἐκκλησία15. 

Ὁ Albin Lesky ἀναφέρεται στὴ μετά-
βαση τῶν τε λευ ταί ων ἑπτὰ φιλοσόφων 
τῆς σχολῆς τῆς Ἀθή νας στὴν Ἀνατολή, 
καὶ στὴν ἐπι στρο φή τους «σὲ μιὰν Ἀθήνα 
ποὺ δὲν μπο ροῦ σε πιὰ νὰ εἶναι ἡ πόλη 
τῆς πλα τω νι κῆς Ἀκα δημίας»16. 

Στὰ διάφορα συγ γράμ ματα ποὺ 
πραγματεύονται τὴν ἱστορία τῆς ἐκ-
παίδευσης στὴν ἑλληνικὴ ἀρχαι ότητα, 
ὅπως γιὰ παράδειγμα στὶς μελέτες τῶν 
J. W. H. Walden17, Henri Irenée Marrou18 
καὶ M. L. Clarke19, τὸ κλείσιμο τῶν σχο-
λῶν τῆς Ἀθήνας κατα γρά φε ται ὡς ἕνα 

Πολιτισμοῦ καὶ Γενικῆς Παιδείας, Ἀθήνα 1977, σελ. 36.
14  Aleksandr A. Vasiliev, History of the Byzantine empire, 

324-1453, The University of Wisconsin Press, Madison, 
Wisc. 1952, σελ. 150.

15  Eduard Zeller, Outlines of the history of Greek 
philosophy, Routlege & Kegan Paul Ltd / The Huma-
nities Press Inc., London / New York 1955, σελ. 310.

16  Albin Lesky, Ἱστορία τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς λογοτεχνίας, 
μετάφρ. Ἀγαπητοῦ Γ. Τσοπανάκη, Ἐκδο τικὸς Οἶκος 
Ἀδελφῶν Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 19885 (ed. pr. 1964), 
σελ. 1208.

17  J. W. H. Walden, The Universities of ancient Greece, 
New York 1909, σελ. 126-129.

18  Henri Irenée Marrou, A history of education in antiquity, 
transl. George Lamb, The New American Library, New 
York 1964, σελ. 452-453.

19  M. L. Clarke, Higher education in the ancient world, 
London 1971, σελ. 102.

θλιβερὸ γεγονός. 
Ἡ ἀρχαιολόγος καὶ ἱστο ρικὸς Alison 

Frantz ἀποδίδει τὴ συνοχὴ καὶ ἀντίσταση 
τῆς ἀρχαίας παρά δο σης στὴν ἐπί δραση 
τῆς νεο πλατωνικῆς Ἀκαδημίας, ἡ ὁποία 
ἐξακολούθησε νὰ ἀπο τελεῖ ἕναν κα θο-
ρι στι κὸ παράγοντα στὴν Ἀθηναϊκὴ ζωὴ 
μέχρι τὸ ὑπο χρε ω τι κὸ κλεί σι μό της τὸ 
529 μ.Χ. κατόπιν διατάγματος τοῦ Ἰου-
στινιανοῦ. Ὁ τελευταῖος σχο  λάρ χης τῆς 
Ἀκα δη μί ας Δαμάσκιος, γράφει, προτί-
μησε μαζὶ μὲ ἄλλους τὴν ἐξορία στὴν 
περ  σι κὴ αὐλὴ ἀπὸ τὴν κα ταγγελία τῶν 
παγανιστικῶν του πιστεύω20. Ἡ ἔμμονη 
ἔμ  φα ση τῶν Ἀθηναϊκῶν σχο λῶν στὴν πα-
ραδοσιακὴ φιλοσοφία, ὅπως δια πι στώ νει 
ἡ ἴδια συγγραφεὺς σὲ ἄλλο ἄρθρο της, 
δὲν μποροῦσε πλέον νὰ γίνεται ἀνεκτή, 
κα  θὼς ὁ χριστιανισμὸς ἑδραι ωνόταν ὡς 
ἡ ἐπίσημη θρησκεία τοῦ κράτους21. 

Ὁ John Barker κάνει λόγο γιὰ θανά-
σιμο κτύπημα ποὺ κατάφερε ὁ Ἰουστι-
νιανὸς στὸν πα γα νισμό, πλήτ τον τας τὸν 
ἰσχυρότερο ἐναπομείναντα προμαχῶνά 
του, τὸ κλα σικὸ ἐκ παιδευτικὸ σύ στη μα. 
Τὸ 529 μ.Χ., γράφει, ὁ Ἰουστινιανὸς ἔκλει-
σε τὶς σχολὲς ἀνώ τερης ἐκ παίδευσης τῆς 
Ἀθή νας, φονεύοντας ἔτσι τὶς τελευταῖες 
παραδόσεις τῆς πλα τω νι κῆς Ἀκαδημίας, 
μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὑπάρξει μιὰ μεγάλη 
ἔξοδος εἰδω λο λατρῶν λο γίων ἔξω ἀπὸ τὰ 
σύν ορα τῆς αὐτοκρατορίας22. 

Ὁ Will Durant φθά νει μέχρι τοῦ ση-
μείου νὰ μιλάει γιὰ τέλος τῆς ἑλληνικῆς 
φιλοσοφίας ὕστερα ἀπὸ ἕν δεκα αἰῶνες 
ἱστο ρία23. 

20  Alison Frantz, “From paganism to Christianity in the 
temples of Athens”, Dumbarton Oaks Papers 19 (1965), 
σελ. 191.

21  Alison Frantz, “Pagan philosophers in Christian Athens”, 
Proceedings of the American Philo so phical Society 199.1 
(February 1975), σελ. 36.

22  John W. Barker, Justinian and the Later Roman Empire, 
The University of Wisconsin Press, Madison, Milwaukee 
and London 1966, σελ. 99· ὅ.π., σελ. 270.

23  Will Durant, Παγκόσμιος ἱστορία τοῦ πολιτισμοῦ, τόμ. 
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Ὁ Robert Browning θεωρεῖ ὅτι τὸ 
κλείσιμο τοῦ «πα νε πι στη μίου» τῆς Ἀθή-
νας, ἡ ὁ ποία γιὰ μία χιλιετία ἦταν κέντρο 
φιλοσοφικῶν καὶ φι λο λογικῶν σπου δῶν, 
ὑπῆρ ξε ἀποτέλεσμα τῆς πολιτικῆς τοῦ 
Ἰουστινιανοῦ γιὰ τὴν ἐπι βολὴ τῆς ὀρθο-
δο ξί ας24. 

Ὁ Arnold Toynbee ἐπιμένει ἰδιαίτε-
ρα στοὺς ἑπτὰ φι λο σό φους ποὺ ἀναγ-
κά σθηκαν νὰ ἀναζητήσουν ἄσυλο στὴν 
Περσικὴ αὐ το κρα το ρία, καὶ σχο λιάζει ὅτι 
αὐτοὶ ἦταν οἱ τελευταῖοι σπουδαστὲς τῆς 
ἑλληνικῆς φι λο σο φίας ποὺ ἦταν ἐλεύ-
θεροι νὰ ἀκολουθήσουν τὴν κλίση τους 
ἀτιμωρητί, κάτι ποὺ δὲν συν έβη μὲ τὸν 
Μέγα Φώτιο τὸν ἔνατο αἰῶνα, τὸν Μι-
χαὴλ Ψελλὸ καὶ τὸν Ἰω άννη Ἰτα λὸ τὸν 
ἑν δέκατο καὶ τὸν Γεμιστὸ Πλήθωνα τὸν 

Δ΄, μετάφρ. Νικ. Κ. Παπαρρόδου, Ἀδελ φοὶ Συρόπουλοι, 
Ἀθήνα 1969, σελ. 150.

24  Robert Browning, Justinian and Theodora, Weidenfeld 
& Nicolson, London 1971, σελ. 99.

δέκατο πέμπτο25. 
Ὁ W. H. C. Frend ἀνα φέ ρεται στὸ 

κλείσιμο τὸ 529 μ.Χ. τῆς Ἀκαδημίας τῆς 
Ἀθήνας, τοῦ «τε λευ ταίου ἐπι ζῶντος κέ-
ντρου τῆς εἰδωλολατρικῆς πνευματικῆς 
ζωῆς», το νί ζει ὅμως ὅτι αὐτὸ τὸ βῆμα δὲν 
σήμαινε τὴν ἄρνηση ὅλων τῶν παγανι-
στικῶν πο λι τι στικῶν ἀξι ῶν26. 

Ὁ Alexander Demandt μιλάει γιὰ σύ-
γκρουση μὲ τὴ χριστιανικὴ κυ  βέρ νη ση 
τῆς αὐτο κρατορίας, ἡ ὁποία ὑποχρέωσε 
πολλοὺς καθηγητὲς τῆς φι λο σο φίας νὰ 
ἐγκα τα λείψουν τὴν Ἀθήνα27. 

Ἡ Πολύμνια Ἀθανασιάδη θεωρεῖ ὡς 
ἐντελῶς ἀνα με νό με νο ὅτι τὸ προκλητικὰ 
ἀκμάζον παγανιστικὸ ἵδρυμα τοῦ Δαμα-
σκίου δὲν μπο ροῦ σε νὰ ἐξακολουθεῖ τὶς 
δραστηριότητές του ἀνεμπόδιστο σὲ μιὰ 
πόλη ποὺ δια τη ροῦ σε μιὰ συμβολικὴ ση-
μασία μέσα στὴ Βυζαντινὴ αὐτοκρατο-
ρία28. Ἔτσι, γράφει, ἡ μεγά λη ἀκμὴ τῆς 
φιλοσοφίας ἐπὶ Δαμασκίου στὴν Ἀθήνα 
προκάλεσε ἕνα αὐ το κρα το ρι κὸ διάταγμα 
ποὺ ἀπαιτοῦσε τὴν ἄμεση ἀναστολὴ κά-
θε φιλοσοφικῆς δρα στη ρι ό τητας29. 

Στὴν Ἑλλάδα ἀκόμη καὶ σύγχρονοι 
με λε τητὲς χω ρὶς τὴν παραμικρὴ προ-
κατάληψη ἢ ἐπιθυμία ἐπίθεσης ἐνάντια 
στὸν χρι στια νι σμὸ θεωροῦν τὸ κλεί σι μο 
τῆς νεοπλατωνικῆς Ἀκαδημίας τῆς Ἀθή-
νας ὡς μιὰ ἀναν τίρρητη πραγ μα τι κό τη-
τα30 μὲ θλιβερὲς προεκτάσεις. Χαρακτη-

25  Arnold J. Toynbee, The Greeks and their heritages, 
Oxford University Press, Oxford 1981, σελ. 79-80.

26  W. H. C. Frend, The rise of Christianity, Darton, 
Longman & Todd, London 1984, σελ. 831.

27  Alexander Demandt, Die Spätantike. Römische 
Geschichte von Diokletian bis Justinian (284-565 n. 
Chr.), Handbuch der Altertumswissenschaft 3.6, C. H. 
Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 1989, σελ. 
365.

28  Polymnia Athanassiadi, Damascius, The Philosophical 
History, text with translation and notes, ΑΠΑΜΕΙΑ, 
Ἀθήνα 1999, σελ. 48.

29  Polymnia Athanassiadi, ὅ.π., σελ. 45.
30  Βλ. γιὰ παράδειγμα Ἀθανασίου Ἰ. Δεληκωστοπούλου, 
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ριστικὴ εἶ ναι ἀσφα λῶς ἡ εὐθεῖα κα τα δί κη 
τοῦ κλεισίματος τῆς Ἀκαδημίας ἀπὸ τὸν 
Με θό διο Φού για, ὁ ὁποῖος χα ρα κτη ρίζει 
τὴν πολιτικὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ ὡς τα πει-
νω τι κὴ καὶ ὀλέθρια γιὰ τὴν πό λη τῶν 
Ἀθηνῶν31, καὶ φθάνει μέχρι τοῦ σημείου 
νὰ κά νει λό γο γιὰ βαριὰ ἁμαρ τία ποὺ 
φέρει στὴν πλάτη του τὸ Βυζάντιο σὲ 
βάρος καὶ τῆς Ἐκ κλησίας καὶ τοῦ Ἑλ-
ληνισμοῦ!32

3. Τὸ 529 μ.Χ.  
στὰ σχολικὰ βιβλία

Στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια τὸ κλείσιμο 
τῆς Νεοπλατωνικῆς Ἀκαδημίας ἀπὸ τὸν 
Ἰουστινιανὸ μνημονεύεται σταθερὰ ὡς 
ἀδιαφιλονίκητο ἱστορικὸ γεγονός, μερικὲς 
φορὲς μάλιστα συνοδευόμενο ἀπὸ καυ-
στικὰ σχόλια.

Στὴν Ε΄ Δημοτικοῦ, ὑπὸ τὸν τίτλο 
«Μιά “σκιερὴ σελίδα” τοῦ Ἰουστινιανοῦ», 
τὰ παιδιὰ μαθαίνουν ὅτι: «Τὸ δεύτερο 
ἔτος τῆς βασιλείας του (529 μ.Χ.) ὁ Ἰου-
στινιανὸς ἔκλεισε τὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ 
τῆς Ἀθήνας, ποὺ λειτουργοῦσε ἀπὸ τὴν 
ἐποχὴ τοῦ Πλάτωνα (ἐννέα αἰῶνες πρίν), 
ἐπειδὴ θεωροῦσε ὅτι ἦταν ὁ τελευταῖος 
χῶρος συντήρησης τῆς ἀρχαίας θρησκεί-
ας. Οἱ δάσκαλοι τῆς Σχολῆς ὑποχρεώ-
θηκαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὴν πόλη καὶ 
νὰ ζήσουν ἀλλοῦ χωρὶς τὸ δικαίωμα νὰ 
διδάσκουν»33.

Στὴ Β΄ Γυμνασίου, τὸ κλείσιμο τῆς 
Νεοπλατωνικῆς Ἀκαδημίας συμπεριλαμ-

Ἑλληνικὸς στοχασμὸς καὶ χριστιανικὴ δια νόηση. Ἡ 
φιλοσοφία τῶν Πατέρων, Ἀποστολικὴ Διακονία τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθή να 1993, σελ. 84.

31  Μεθοδίου Γ. Φούγια, Τὸ ἑλληνικὸ ὑπόβαθρο τοῦ 
χριστιανισμοῦ, Ἐκδόσεις Ἀποστολικῆς Δια κο νίας τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1992, σελ. 69, σημ. 
15.

32  Μεθοδίου Γ. Φούγια, ὅ.π., σελ. 42.
33  Ἱστορία Ε΄ Δημοτικοῦ. Στὰ βυζαντινὰ χρόνια, 

σελ. 43.

βάνεται σὲ μιὰ παράγραφο μὲ θέμα τὴ 
θρησκευτικὴ πολιτικὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ: 
«Στὸν θρησκευτικὸ τομέα [sc. ὁ Ἰουστι-
νιανός] προσπάθησε νὰ ἐπιβάλει τὴν 
Ὀρθοδοξία σὲ ὅλη τὴν ἔκταση τῆς αὐτο-
κρατορίας καὶ γι’ αὐτὸ καταδίωξε τοὺς 
ὀπαδοὺς τῶν αἱρέσεων καὶ τῆς ἀρχαίας 
θρησκείας καὶ ἀνέστειλε τὴ λειτουργία 
τῆς Νεοπλατωνικῆς Ἀκαδημίας στὴν 
Ἀθήνα. Παράλληλα φρόντισε νὰ διαδώ-
σει τὸν Χριστιανισμὸ σὲ λαοὺς τοῦ Καυ-
κάσου καὶ τῆς Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς»34.

Στὸ βιβλίο τῆς Ἱστορίας τῆς Ά΄ Λυ-
κείου κινεῖται στὴν ἴδια γραμμή: «Ὁ Ἰου-
στινιανὸς ἀντιμετώπισε μὲ σκληρότητα 
τὰ κατάλοιπα τῶν ἀρχαίων θρησκειῶν. 
Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο ἔκλεισε τὴ νεοπλατω-
νικὴ σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν (529 μ.Χ.) καὶ 
δήμευσε τὴν περιουσία της»35.

Στὴ Γ΄ Λυκείου οἱ μαθητὲς διαβάζουν 
γιὰ τὴν Πλατωνικὴ Ἀκαδημία: «Ἡ περί-
φημη αὐτὴ σχολὴ θὰ λειτουργήσει γιὰ 
ἐννέα αἰῶνες, μέχρι τὸ 529 μ.Χ., ὅταν τὴν 
ἔκλεισε ὁ Ἰουστινιανός» – γιὰ νὰ προστε-
θεῖ στὸ διδακτικὸ ἐγχειρίδιο ἀμέσως μετά, 

34  Μεσαιωνικὴ καὶ Νεότερη Ἱστορία. Β΄ Γυμνασίου, 
σελ. 16.

35  Ἱστορία τοῦ ἀρχαίου κόσμου. Ἀπὸ τοὺς 
προϊστορικοὺς πολιτισμοὺς τῆς Ἀνατολῆς ἕως 
τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰουστινιανοῦ. Α΄ Γενικοῦ Λυκείου, 
σελ. 259.

Στὰ σχολικὰ ἐγχειρίδια τὸ 
κλείσιμο τῆς Νεοπλατω-
νικῆς Ἀκαδημίας ἀπὸ τὸν 
Ἰουστινιανὸ μνημονεύεται 
σταθερὰ ὡς ἀδιαφιλονί-
κητο ἱστορικὸ γεγονός, 

μερικὲς φορὲς μάλιστα συ-
νοδευόμενο ἀπὸ καυστικὰ 

σχόλια.
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ἐντὸς παρενθέσεως, τὸ ἀκόλουθο σχόλιο: 
«Νὰ σημειώσουμε πάντως πὼς τότε ἡ 
σχολὴ βρισκόταν σὲ πλήρη παρακμή»36.

4. Τὸ 529 μ.Χ. στὴν 
ἀντιχριστιανικὴ πολεμική

Ἂν καθ’ ὅλα ἀπροκατάλητοι μελε-
τητὲς φθάνουν νὰ καταδικάζουν μὲ τέ-
τοια προθυμία τὸ κλείσιμο τῶν σχολῶν 
τῆς Ἀθήνας, δὲν δυσκολεύεται κανεὶς 
νὰ φαν τασθεῖ πῶς χρησιμοποιοῦν τὸ ἐν 
λόγῳ γεγονὸς οἱ ὁρκισμένοι πολέμιοι τοῦ 
χρι στιανισμοῦ, οἱ ὁποῖοι ἐπείγονται νὰ 
ἀποδείξουν πάσῃ θυσίᾳ τὴν ἱστορικὴ 
σύγ κρουση καὶ ἀσυμβατότητα ἑλληνισμοῦ 
καὶ χριστιανισμοῦ. Δὲν εἶναι, πράγματι, 
δύσκολο νὰ ἀπαναπαραγάγουμε τὸ δριμύ 
τους κατηγορητήριο, τὸ ὁποῖο ἀσφαλῶς 
θὰ ἔμοιαζε κάπως ἔτσι: 

«Τὸ 529 μ.Χ. ὁ χριστιανισμὸς ἀπο-
κάλυψε τὸ πραγματικό του πρόσωπο. 
Ἀφοῦ πρῶτα φρόντισε νὰ ὑπονομεύσει 
μεθοδικὰ τὰ θεμέλια τοῦ λαμπροῦ πο-
λιτισμοῦ τῆς ἀρ χαιότητας, ἀφοῦ κατέ-
στρεψε τὰ ἀρχαῖα ἀγάλματα καὶ γκρέμισε 
τοὺς ἀρχαίους να ούς, ὁ χριστιανισμὸς 
ἔσπευσε τέλος νὰ θέσει ἐκποδὼν καὶ τὸ 
τελευταῖο ἐμπόδιο ποὺ στεκόταν στὸν 
δρόμο του γιὰ τὸν ὁλοκληρωτικὸ θρίαμβο: 
τὴν ἐλευθερία τῆς σκέ ψης καὶ τοῦ λόγου. 
Παντοῦ στὴν αὐτοκρατορία, ἡ μία μετὰ 
τὴν ἄλλη, οἱ πό λεις εἶχαν προσκυνήσει 
τὸν χριστιανισμό, εἴτε ἡττημένες ἀπὸ τὴ 
βαρβαρότητα τῶν φανατισμένων ὀρδῶν 
τῶν ὀπαδῶν τῆς νέας θρησκείας, εἴτε 
παραδομένες στὴν ἀποχαύνωση ποὺ κή-
ρυσσαν ἀπὸ βήματος οἱ χριστιανοὶ ἱερο-
κήρυκες. Μόνο μία πόλη ἐξακολουθοῦσε 
νὰ ἀντιστέκεται, ἡ Ἀθήνα, ἡ πρωτεύουσα 
τοῦ ἑλ λη νι σμοῦ, στὴν ὁποία μιὰ χούφτα 
ἄνθρωποι ἐπέμεναν νὰ δίδουν μεγαλύ-
τερη ἀξία στὸν τρίβωνα τοῦ φιλοσόφου 

36  Ἀρχαία Ἑλληνικά, Γ΄ Γενικοῦ Λυκείου, σελ. 36.

παρὰ στὸ ράσο τοῦ μοναχοῦ. Τὸ 529 μ.Χ. 
ὁ χρι στια νισμὸς ὁλοκλήρωσε τὸν θρίαμβό 
του, θέτοντας ἐκποδὼν καὶ τὸ τελευταῖο 
αὐ τὸ ἐμπόδιο, καὶ μένοντας ἐλεύθερος 
νὰ πανηγυρίσει τὴ νίκη του πάνω στὰ 
ἐρεί πια τοῦ πολιτισμοῦ. Οἱ τελευταῖοι 
φιλόσοφοι ἀναγκάσθηκαν νὰ ἐγκαταλεί-
ψουν τὴν κοιτίδα τῆς φιλοσοφίας καὶ νὰ 
καταφύγουν στὴν Περσία, προσδοκώντας 
νὰ βροῦν ἐκεῖ εὐνοϊκότερες συνθῆκες γιὰ 
τὴ φιλοσοφία, ἡ ὁποία δὲν μποροῦσε 
πλέον νὰ ἀνθεῖ σὲ ἕνα σκο τα δι στι κὸ 
καθεστώς».

5. Εἰς ἀπάντησιν...

Ἂν ἔπρεπε νὰ ἀπαντήσουμε σὲ αὐτὸ 
τὸ δριμὺ κατηγορητήριο, θὰ μπορούσα-
με ἀσφαλῶς νὰ ποῦμε πολλά, τὰ ὁποῖα 
ἄλλωστε δὲν δυσκολεύεται ἴσως κανεὶς 
νὰ φαντασθεῖ: 

– ὅτι, ὅπως εἴχαμε τονίσει ἤδη ἀρκετὰ 
παλαιότερα ἀπὸ τὶς σελίδες τῶν Ἀκτί-
νων37, ἡ Ἀθήνα τὸ 529 μ.Χ. βρισκόταν 
πλέον σὲ τελεία παρακμὴ καὶ δὲν εἶχε 
καμμία ἀπολύτως σχέση μὲ τό «κλεινὸν 
ἄστυ» τῆς ἀρχαιότητας.

– ὅτι, ὅπως τονίσαμε πρόσφατα38, ἡ 
Νεοπλατωνικὴ Ἀκαδημία τοῦ ἕκτου μ.Χ. 
αἰῶνα δὲν ἔχει καμμία ἀπολύτως σχέση 
μὲ τὴν Ἀκαδημία τοῦ Πλάτωνα, καθὼς 
δὲν ἀποτελεῖ οὔτε ἱστορικὴ οὔτε φιλοσο-
φικὴ συνέχειά της, σὲ καμμία περίπτωση 
δὲν ἀντιπροσωπεύει περίοδο ἀκμῆς γιὰ 
τὴ φιλοσοφία, καὶ δὲν βρισκόταν κἂν 
στὸν ἴδιο χῶρο!

– ὅτι τὸ 529 μ.Χ. δὲν σημαίνει πόλεμο 
κατὰ τῆς φιλοσοφίας, ἡ ὁποία ἐξακολού-

37  Γιάννης Κ. Τσέντος, «Χριστιανισμὸς καὶ Ἑλληνισμός. 
Τὸ κλείσιμο τῶν σχολῶν τῆς Ἀθήνας ἀπὸ τὸν 
Ἰουστινιανό», Ἀκτῖνες 622 (Ἰούνιος 2001), σελ. 190-193.

38  Γιάννης Κ. Τσέντος, «Ἡ “ἄλλη” Ἀκαδημία τῆς Ἀθήνας 
τῆς ὕστερης Ἀρχαιότητας», Μέρος Α΄, Ἀκτῖνες 756 
(Μάρτιος-Ἀπρίλιος 2016), σελ. 62-66· Μέρος Β΄, 
Ἀκτῖνες 757 (Μάιος-Ἰούνιος 2016), σελ. 90-98.
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θησε νὰ διδάσκεται καὶ νὰ τιμᾶται (μὲ τὴ 
Νεοπλατωνικὴ Σχολὴ τῆς Ἀλεξανδρείας, 
γιὰ παράδειγμα, νὰ ἐξακολουθεῖ νὰ λει-
τουργεῖ κανονικά)39. 

– ὅτι οἱ πραγματικοὶ συνεχιστὲς τοῦ 
Πλάτωνα καὶ τοῦ Ἀριστοτέλη εἶναι οἱ 
μεγάλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ 
ὄχι ὁ Πρόκλος καὶ ὁ Δαμάσκιος μὲ τὸν 
θεουργικὸ μυστικισμὸ καὶ τὶς ἀποκρυ-
φιστικὲς δοξασίες καὶ πρακτικές τους.

Άὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ θὰ μπορού-
σαμε νὰ ἀπαντήσουμε, ὅπως ἄλλωστε 
καὶ τὸ ἔχουμε κάνει στὸ παρελθόν. Καὶ 
ὅμως, ἂν περιοριζόμασταν νὰ ἀπαντή-
σουμε αὐτά, θὰ μοιάζαμε... ἀφελεῖς! Διότι, 
ὅταν ἀκοῦμε νὰ ἐπαναλαμβάνεται ὅτι τὸ 
529 μ.Χ. ὁ αὐτοκράτορας Ἰουστινιανὸς 
ἐξέδωσε αὐτοκρατορικὸ διάταγμα μὲ τὸ 
ὁποῖο ἔκλεισε τὶς φιλοσοφικὲς σχολὲς 
τῆς Ἀθήνας, τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ θὰ 

39  Γιάννης Κ. Τσέντος, «Χριστιανισμὸς καὶ Ἑλληνισμός. 
Τὸ κλείσιμο τῶν σχολῶν τῆς Ἀθήνας ἀπὸ τὸν 
Ἰουστινιανό», Ἀκτῖνες 622 (Ἰούνιος 2001), σελ. 191-192.

ἔπρεπε κανονικὰ νὰ διερωτηθοῦμε δὲν 
εἶναι ποιὰ σημασία καὶ ποιὲς προεκτά-
σεις ἔχει αὐτό, τί σημαίνει ἢ τί δὲν ση-
μαίνει. Τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ θὰ ἔπρεπε 
κανονικὰ νὰ διερωτηθοῦμε εἶναι... ἀπὸ 
ποῦ τὸ γνωρίζουμε! 

Ἂν τολμήσουμε νὰ θέσουμε αὐτὸ τό 
–τόσο αὐτονόητο, ἀλήθεια!– ἐρώτημα, 
τότε εἶναι ποὺ μᾶς περιμένει ἡ μεγάλη 
ἔκπληξη· ἡ μεγάλη ἀνατροπή. Καὶ αὐτὴ 
θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ ἀσφαλὲς συμπέρα-
σμα ὅτι πιθανώτατα ὁ Ἰουστινιανὸς δὲν 
ἐξέδωσε ποτὲ κανένα ἀπολύτως διάταγμα 
γιὰ τὴν Ἀθήνα, δὲν διέταξε τὴν ἀναστολὴ 
λειτουργίας τῆς Νεοπλατωνικῆς Ἀκα-
δημίας, καὶ μάλιστα, ἀκόμα, ὅτι αὐτὴ ἡ 
τελευταία φαίνεται ὅτι ἐξακολούθησε νὰ 
λειτουργεῖ καὶ μετὰ τὸ 529 μ.Χ.! Ἀλλὰ 
αὐτὰ θὰ τὰ δοῦμε στὸ ἑπόμενο, δεύτερο 
μέρος τοῦ ἄρθρου μας.

(συνεχίζεται)

Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

Ὄταν ἀκοῦμε νὰ ἐπαναλαμβάνεται ὅτι τὸ 529 μ.Χ. ὁ αὐτο-
κράτορας Ἰουστινιανὸς ἐξέδωσε αὐτοκρατορικὸ διάταγμα μὲ 
τὸ ὁποῖο ἔκλεισε τὶς φιλοσοφικὲς σχολὲς τῆς Ἀθήνας, τὸ 
πρῶτο πρᾶγμα ποὺ θὰ ἔπρεπε κανονικὰ νὰ διερωτηθοῦμε 
δὲν εἶναι ποιὰ σημασία καὶ ποιὲς προεκτάσεις ἔχει αὐτό, τί 
σημαίνει ἢ τί δὲν σημαίνει. Τὸ πρῶτο πρᾶγμα ποὺ θὰ ἔπρε-
πε κανονικὰ νὰ διερωτηθοῦμε εἶναι... ἀπὸ ποῦ τὸ γνωρίζουμε!  
Ἂν τολμήσουμε νὰ θέσουμε αὐτὸ τό –τόσο αὐτονόητο, ἀλήθεια!– 
ἐρώτημα, τότε εἶναι ποὺ μᾶς περιμένει ἡ μεγάλη ἔκπληξη· ἡ 
μεγάλη ἀνατροπή. Καὶ αὐτὴ θὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ ἀσφαλὲς 
συμπέρασμα ὅτι πιθανώτατα ὁ Ἰουστινιανὸς δὲν ἐξέδωσε ποτὲ 
κανένα ἀπολύτως διάταγμα γιὰ τὴν Ἀθήνα, δὲν διέταξε τὴν 
ἀναστολὴ λειτουργίας τῆς Νεοπλατωνικῆς Ἀκαδημίας, καὶ μά-
λιστα, ἀκόμα, ὅτι αὐτὴ ἡ τελευταία φαίνεται ὅτι ἐξακολούθησε 
νὰ λειτουργεῖ καὶ μετὰ τὸ 529 μ.Χ.! 
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Ὁρισμὸς μακροβιόκοσμου  
καὶ μικροβιόκοσμου

Στὴν Ἀποκάλυψη τοῦ Εὐαγγελιστῆ 
Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου, ἡ φθορὰ τοῦ κό-
σμου, τῆς γῆς καὶ τῶν ζωντανῶν ὀργα-
νισμῶν της, δηλαδὴ τῶν Ἀνθρώπων, τῶν 
Ζῴων, τῶν Πτηνῶν, τῶν Ἰχθύων καὶ τῶν 
Φυτῶν, ἀναφέρεται ὅτι εἶναι συνεχὴς καὶ 
διαχρονική. Ἡ φθορὰ ὀφείλεται σὲ ἐπι-
δημίες καὶ θανάτους, ποὺ παρομοιάζο-
νται μὲ κίτρινο ἄλογο στὴν Ἀποκάλυψη. 
Συνδυάζονται δὲ μὲ ἀνθρώπινο λιμό, πο-
λέμους καὶ φυσικὲς καταστροφές, ὅπως 
χαλάζι, πυρκαγιὲς καὶ θαλασσοταραχές, 
δηλαδὴ θεομηνίες1.

Στὰ αἴτια τῶν ἐπιδημιῶν περιλαμβά-
νονται καὶ τὰ μακροσκοπικὰ ὁρατὰ παρά-
σιτα (σκώληκες καὶ ἔντομα μεγέθους πά-
νω ἀπὸ 1 mm, δηλ. χιλιοστὸ τοῦ μέτρου), 
γνωστὰ ὡς μακρόκοσμος ἢ μακροβιόκο-
σμος, ἀλλὰ καὶ τὰ μικροπαράσιτα – πρω-
τόζῳα (10 μm, δηλ. ἑκατομμυριοστὰ τοῦ 
μέτρου – 1 mm) καὶ βακτήρια (0,2-2 μm), 
γνωστὰ ὡς μικροβιόκοσμος, καὶ οἱ ἰοί 
(20-300 nm, δηλ. δισεκατομμυριοστὰ τοῦ 
μέτρου) καὶ οἱ μύκητες μὲ ὠοειδῆ σπό-
ρια Ὠομυκήτων ἢ Ζυμομυκήτων ἢ ἀνα-
παραγωγικὰ σπόρια καὶ ὑφές – νημάτια 
(μυκήλια) τῶν Ἀδηλομυκήτων ἢ Ἀτελῶν 
μυκήτων (400 mμ – 1 mm), γνωστὰ ὡς 
μικρόκοσμος. Χρειάζεται νὰ τονιστεῖ ὅτι 
ἡ ταξινόμηση τοῦ μικροβιόκοσμου καὶ τοῦ 
μικρόκοσμου προῆλθε ἀπὸ τὴν προσθήκη 

1  Ἀποκ., στ΄ 8, η΄ 7, 9.

μιᾶς τρίτης ὁμάδας, ἐκτὸς τῶν ζῴων καὶ 
τῶν φυτῶν, ἡ ὁποία ὀνομάστηκε πρώτι-
στα ἀπὸ τὸν Γερμανὸ Ζῳολόγο Heckel. 
Στὰ πρώτιστα κατατάχθηκαν, ἀρχικά, τὰ 
φύκη, τὰ πρωτόζῳα, οἱ μύκητες καὶ τὰ 
βακτήρια. Ὡστόσο, ἀργότερα, μὲ τὴ βοή-
θεια τοῦ ἠλεκτρονικοῦ μικροσκοπίου, τὰ 
πρώτιστα ἐντάχθηκαν στὰ εὐκαρυωτικὰ 
κύτταρα, καὶ ἀφαιρέθηκαν τὰ βακτήρια, 
τὰ ὁποῖα, μαζὶ μὲ τὰ Κυανοφύκη καὶ τὰ 
Ἀρχαιοβακτήρια, ἐντάχθηκαν στὰ προ-
καρυωτικὰ κύτταρα. Ὡς τρίτη χωριστὴ 
ὁμάδα μὲ RNA ἢ DNA δομὴ μορίου, 
μὲ ἱκανότητα ἀντιγραφῆς (replication), 
συχνὰ μὲ χρήση τῆς κυτταρικῆς δομῆς 
τοῦ ξενιστῆ, καὶ μὲ πρωτεϊνικὸ περίβλημα 
(καψίδιο) ἢ καὶ μὲ ἀκόμη ἕνα ἐξωτερικὸ 
περίβλημα, κατατάχθηκαν οἱ ἰοί, χωρὶς 
χαρακτηριστικὴ κυτταρικὴ δομή2 3.

Ὁ μεγάλος Ἕλληνας ποιητὴς Ὀδυσ-
σέας Ἐλύτης, βραβευμένος μὲ Νόμπελ 
Λογοτεχνίας, ἔγραψε τὸ 1959 τὸ περίφημο 
ποίημα «Ἄξιον Ἐστί», ὅπου δίνει τὴ δική 
του περιγραφὴ στή «Γένεση» τοῦ Κόσμου, 
ὡς μεγάλου, πανανθρώπινου κόσμου μὲ 
τὰ συστατικὰ μακρόκοσμο καὶ μικρόκο-
σμο (ὅπου μπορεῖ νὰ περιληφθεῖ καὶ ὁ 
μικροβιόκοσμος, π.χ. μικροβιακὴ χλωρίδα 
τοῦ ἀέρα, τοῦ ἐδάφους καὶ τοῦ νεροῦ). 

2  Σαρρῆς Κ., Ἠλιάδης Ν., Μπουρτζῆ-Χατζοπούλου 
Ἑ., Κουμπατῆ-Ἀρτοποιοῦ Μ. (1986), Μαθήματα 
Γενικῆς καὶ Εἰδικῆς Μικροβιολογίας, Τμῆμα 
Κτηνιατρικῆς ΆΠΘ.

3  Εὐθυμίου Κ., «Μικρόβια καὶ Μικροβιολογία 
στὴν ὑπηρεσία τοῦ Περιβάλλοντος», Ἀκτῖνες 
606 (Δεκέμβριος 1999), σελ. 337-344.

Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΟΣΜΟΥ
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Ὅλος ὁ μακρόκοσμος-μακροβιόκοσμος καὶ 
ὁ μικρόκοσμος-μικροβιόκοσμος ἐκφράστη-
κε λακωνικὰ στὸν ξακουστὸ στίχο τοῦ 
Ἐλύτη: «Άὐτὸς ὁ Κόσμος ὁ Μικρός, ὁ 
Μέγας!».

Ὑπῆρξαν βεβαίως καὶ παλαιότερες 
μαρτυρίες γιὰ τὸν μικρόκοσμο-μικροβιό-
κοσμο. Ὁ μεγάλος Μικροβιολόγος καὶ 
πιστὸς χριστιανὸς Λουδοβῖκος Παστέρ, 
ποὺ τόνισε ὅτι «ἡ Ἐπιστήμη φέρνει τοὺς 
ἀνθρώπους πιὸ κοντὰ στὸν Θεό», ἀνα-
κάλυψε μέσα ἀπὸ συστηματικὴ ἔρευνα, 

τὸν 19ο αἰῶνα, τὸν σημαντικὸ ρόλο τῶν μι-
κροοργανισμῶν στὴ φύση. Ὁ ρόλος αὐτὸς 
συμπυκνώνεται σὲ μιὰ χαρακτηριστικὴ 
φράση του: «Ὁ ρόλος τοῦ ἀπείρως μικροῦ 
εἶναι ἀσύλληπτα μεγάλος».

Μετά, ὁ Ivan E. Wallin, τὸ ἔτος 1927, 
ἀνακάλυψε τὸν διαχρονικὸ ρόλο τῶν μι-
κροοργανισμῶν στὴ δημιουργία τῆς ζωῆς, 
ποὺ μπορεῖ νὰ συνδεθεῖ μὲ τή «Γένεση» 
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Συγκεκριμένα, ἡ 

γένεση καὶ ἡ συμβίωση τῶν μικροοργα-
νισμῶν, μὲ τὸν ἀγγλικὸ ὅρο “symbioticism 
– symbiogenesis” τοῦ Wallin4, στηρίχθηκε 
στὴν ἱκανότητα τῶν συμβιωτικῶν μικρο-
οργανισμῶν γιὰ κατάλληλες μορφολογικὲς 
καὶ φυσιολογικὲς μεταβολὲς σὲ ἐπίπεδο 
ὀργάνων (μακροσκοπικά) καὶ κυττάρων 
(μικροσκοπικά), μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἀνά-
πτυξη σχέσης συμβίωσης μεταξύ τους, γιὰ 
τὴν προέλευση καὶ ἐπιβίωση τῶν φυτικῶν 
καὶ ζωικῶν εἰδῶν, ἀκόμη καὶ τοῦ Ἀνθρώ-
που (μία ἀπὸ τὶς παραμέτρους ἐξέλιξης 
τῆς ζωῆς).

Ὁ ρόλος τῶν μικροβίων ἐνισχύθηκε 
καὶ ἀπὸ τὰ πειράματα τῶν Μικροβιολό-
γων Oswald T. Avery, Colin M. McLeod 
καὶ Maclyn McCarty, ὅπου τὸ γενετικὸ 
ὑλικὸ τοῦ πυρῆνα, DNA, βρέθηκε ὅτι 
ἦταν ὑπεύθυνο γιὰ τὴν κληρονομικὴ μετα-
βίβαση ἰδιοτήτων, τὸν πολλαπλασιασμό, 
τὴν ἐξάπλωση τῶν μικροβίων σὲ πληθυ-
σμιακὴ μορφή5.

Ἡ Lynn Margulis (ἀπεβίωσε τὸ 2011) 
συνέχισε τὸ ἔργο τοῦ Ivan E. Wallin. Δι-
ατύπωσε, τὸ ἔτος 1981, τὴ Θεωρία Δια-
δοχικῶν Συμβιώσεων (“Serial Symbiosis 
Theory”)6, ὅπου ἐξηγεῖ τὸν ρόλο τῶν μι-
κροοργανισμῶν στὴ δημιουργία Φυτῶν, 
Ζῴων καὶ Ἀνθρώπου καὶ τὴν ἐξέλιξη 
μὲ τὸν ἐνεργειακὸ ἔλεγχο τῶν κυττάρων 
καὶ τῆς ζωῆς, ἀποκλειστικὰ ἀπὸ μικρο-
οργανισμοὺς καὶ ἀπὸ δύο ὑποκυτταρικὰ 
ὀργανίδια τῶν μικροοργανισμῶν, τὰ ζωικὰ 
μιτοχόνδρια καὶ τοὺς φυτικοὺς χλωρο-
πλάστες. Παράλληλα, διεύρυνε τὸν ρόλο 
τῶν μικροοργανισμῶν στὴν οἰκοδόμηση 
τοῦ Παγκόσμιου Οἰκοσυστήματος στὸ 
βιβλίο της – ὕμνο στὸ μεγαλεῖο τῶν μι-
κροοργανισμῶν ὡς πρὸς τὴ Δημιουργία 

4  Ivan E. Wallin (1927), Symbioticism and the 
Origin of Species.

5  Francis S. Collins (2006), Ἡ Γλῶσσα τοῦ Θεοῦ, 
Ἐκδόσεις Παπαζήση (2009).

6  Lynn Margulis  (1981), Symbiosis in Cell 
Evolution.

Ὁ μεγάλος Μικροβιολόγος 
καὶ πιστὸς χριστιανὸς Λου-
δοβῖκος Παστέρ, ποὺ τόνι-
σε ὅτι «ἡ Ἐπιστήμη φέρνει 
τοὺς ἀνθρώπους πιὸ κοντὰ 

στὸν Θεό», ἀνακάλυψε 
μέσα ἀπὸ συστηματικὴ 

ἔρευνα, τὸν 19ο αἰῶνα, τὸν 
σημαντικὸ ρόλο τῶν μικρο-
οργανισμῶν στὴ φύση. Ὁ 
ρόλος αὐτὸς συμπυκνώ-
νεται σὲ μιὰ χαρακτηρι-

στικὴ φράση του: «Ὁ ρόλος 
τοῦ ἀπείρως μικροῦ εἶναι 

ἀσύλληπτα μεγάλος».
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τοῦ Κόσμου7.
Ἀπὸ τὴ δεκαετία τοῦ 1970, ὑποστηρί-

χθηκε ἔντονα ἡ Θεωρία τῆς Γαίας (“Gaia 
Theory” ἤ “Gaia Principle” ἤ “Gaia Hy-
pothesis”) ἀπὸ τὸν James Lovelock μὲ 
σειρὰ ἄρθρων καὶ βιβλίων καὶ στὴ συ-
νέχεια ἀπὸ τὴ Lynn Margulis. Άὐτὴ ἡ 
θεωρία παρουσιάζει τὴ Γῆ ὡς ἑνιαῖο, 
αὐτορυθμιζόμενο φυσικοχημικὸ σύστημα, 
καὶ ἡ ὀρθότητά της ὀφείλεται κατὰ κύριο 
λόγο στοὺς μικροοργανισμούς, τὴν κύρια 
συνιστῶσα τοῦ πλανήτη, ὡς κυριάρχους 
αὐτῶν τῶν φυσικοχημικῶν ἀντιδράσεων.

Τελικά, ὁ μικρόκοσμος – μικροβιόκο-
σμος (εἰδικὰ τῶν ἰῶν, μυκήτων, βακτηρίων 
καὶ πρωτόζῳων παρασίτων) χαρακτηρίζε-
ται ἀπὸ τεράστια ποικιλομορφία, μὲ ση-
μαντικὲς ἐπιστημονικὲς καὶ τεχνολογικὲς 
ἐφαρμογὲς στὰ πεδία Γεωργίας, Τροφί-
μων, Ἐνέργειας (Βιοενεργητικῆς), Βιοτε-
χνολογίας, Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικῆς 
καὶ Ἰατρικῆς (τελικά, Ὑγείας). Ἀποτελεῖ 
θεμέλιο λίθο γιὰ μιὰ νέα Οἰκονομία, τὴ 
Βιοοικονομία. Ὁ κλάδος τῆς Περιβαλλο-
ντικῆς Μικροβιολογίας τοῦ Μικροβιόκο-
σμου, ὁμώνυμος τίτλος τοῦ βιβλίου τοῦ 
καθηγητῆ Μοριακῆς Βιολογίας, Γενετικῆς, 
Βιοχημείας Κωνσταντίνου Μπούρτζη, 
ἀποτελεῖ τὴν ἐπιστήμη ποὺ βοηθᾷ στὴν 
ἀνάπτυξη καὶ κατανόηση τοῦ μεγαλείου 
τῶν μικροοργανισμῶν – μικροβιόκοσμου, 

7  Lynn Margulis (1981), Symbiotic Planet.

«αὐτοῦ τοῦ κόσμου τοῦ μικροῦ, μὰ καὶ 
ταὐτόχρονα μεγάλου».

Μικροβιακὴ γονιδιωματική

Ἕνας ἀκόμη κλάδος τῆς Γενετικῆς 
Μηχανικῆς8, ἡ Μικροβιακὴ Γονιδιωματική, 
μὲ τὴ μεθοδολογία τοῦ ἀνασυνδυασμέ-
νου γενετικοῦ ὑλικοῦ DNA, ποὺ ξεκίνησε 
νὰ ἀναπτύσσεται τὸ ἔτος 1953, συνέχισε 
νὰ προοδεύει μὲ τεράστια ταχύτητα ὡς 
γενετικὸ ὑλικό, ξεκινώντας ἀπὸ τὰ πα-
θογόνα μικρόβια. Ἑρμήνευσε καὶ ἐνίσχυ-

σε τὴν ἀναγεννητικὴ δραστηριότητα τῶν 
εὐεργετικῶν γιὰ ἀνάπτυξη, μεταβολισμό, 
βελτιωμένη κυτταρικὴ καὶ χημικὴ ἀνο-
σία ζυμωτικῶν μικροβίων, π.χ. γαλακτικῶν 
προβιοτικῶν μικροβίων τῆς ἐντερικῆς χλω-
ρίδας Ζῴων καὶ Ἀνθρώπου.

8  Κ. Μπούρτζη (2006 – 2008), «Περιβαλλοντικὴ 
Γονιδιωματική», ἀπὸ τὸ βιβλίο Μικροβιόκοσμος.

Ἡ Lynn Margulis διεύρυνε 
τὸν ρόλο τῶν μικροοργα-
νισμῶν στὴν οἰκοδόμηση 
τοῦ Παγκόσμιου Οἰκοσυ-
στήματος στὸ βιβλίο της 
– ὕμνο στὸ μεγαλεῖο τῶν 

μικροοργανισμῶν ὡς πρὸς 
τὴ Δημιουργία τοῦ Κόσμου.

Τελικά, ὁ μικρόκοσμος – μι-
κροβιόκοσμος (εἰδικὰ τῶν 
ἰῶν, μυκήτων, βακτηρίων 
καὶ πρωτόζῳων παρασίτων) 
χαρακτηρίζεται ἀπὸ τερά-
στια ποικιλομορφία, μὲ ση-
μαντικὲς ἐπιστημονικὲς καὶ 
τεχνολογικὲς ἐφαρμογὲς στὰ 
πεδία Γεωργίας, Τροφίμων, 
Ἐνέργειας (Βιοενεργητικῆς), 
Βιοτεχνολογίας, Περιβάλ-
λοντος, Κτηνιατρικῆς καὶ 
Ἰατρικῆς (τελικά, Ὑγείας). 
Ἀποτελεῖ θεμέλιο λίθο γιὰ 
μιὰ νέα Οἰκονομία, τὴ Βιο-
οικονομία. 
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Ἡ τελευταία δραστηριότητα στη-
ρίχθηκε στὴ γονιδιωματικὴ ρύθμιση σὲ 
ὑποδοχεῖς ἡπατικῶν κυττάρων γιὰ τὴ με-
τατροπὴ τῆς γλυκόζης σὲ γαλακτικὸ ὀξὺ 
καὶ στὴ γενετικὴ ἐπιλογὴ τῶν ὀργανισμῶν 
πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυνση. Δηλαδή, ἡ γο-
νιδιωματικὴ ρύθμιση χρησιμοποιήθηκε ὡς 
βάση γιὰ παραπέρα ἔρευνα, ὅπως αὐτὴ 
γιὰ τή «συλλογὴ τῶν στοιχείων τοῦ DNA», 
τὴν ταὐτοποίηση δηλαδὴ τῶν γονιδίων 
ποὺ κωδικοποιοῦν ἢ δὲν κωδικοποιοῦν 
πρωτεΐνες, καθὼς καὶ ἄλλων γονιδιωμα-
τικῶν ἀλληλουχιῶν μὲ λειτουργικὸ ρόλο.

Ἄλλη ἐρευνητικὴ προέκταση ἀποτελεῖ 
ἡ «Χημικὴ Γονιδιωματική», ποὺ ἀφορᾷ τὴ 
δημιουργία «βιβλιοθηκῶν μικρομοριακῶν 
βάσεων νουκλεοτιδίων» γιὰ τὴν ἀνακά-
λυψη τῶν βιολογικῶν μονοπατιῶν κάθε 
κυτταρικῆς λειτουργίας. Ἀκόμη, καὶ ἡ 
«Γονιδιωματικὴ τῶν Μικροβίων καὶ τῆς 
Ζωῆς», μὲ τὴ μέθοδο τῆς ἀλληλούχησης 
(sequencing) βάσεων νουκλεοτιδίων τῶν 
γονιδιωμάτων τοῦ μικροβιόκοσμου, ἐξελίσ-
σεται ἐξίσου γοργά, γιὰ νὰ ἀξιοποιηθεῖ 
στὴ στήριξη, ἐξέλιξη καὶ προστασία τῆς 

ζωῆς9.
Μέχρι πρόσφατα, ἡ καλλιέργεια ἑνὸς 

μικροοργανισμοῦ ἦταν ἐπαρκὴς μόνο γιὰ 
τὴν ἀπομόνωση ποσοστοῦ 1% τῶν  μικρο-
οργανισμῶν-μικροβίων τοῦ περιβάλλοντος. 
Ὡστόσο, στὰ ἔτη 2007 καὶ 2008 ἀναπτύ-
χθηκε μιὰ νέα μεθοδολογία, ποὺ ὀνομάζε-
ται «Μεταγονιδιωματική» (Metagenomics) 
ἤ «Περιβαλλοντικὴ Γονιδιωματική» (Εἰκ. 
1), ἡ ὁποία ἐπέτρεψε τὴν ἀλληλούχηση 
καὶ ἀνάλυση-μελέτη μικροβιακῶν πλη-
θυσμῶν ἄμεσα ἀπὸ τὸ περιβάλλον, πα-
ρακάμπτοντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν 
ἀνάγκη προηγούμενης καλλιέργειάς τους.

Τὸ ἐρώτημα γιὰ τό «τί ὑπάρχει καὶ 
ἀποτελεῖ μικρόβιο» μπορεῖ οὐσιαστικὰ 
νὰ ἑρμηνευθεῖ μὲ τὴ χρήση τῶν μορι-
ακῶν-φυλογενετικῶν μεθοδολογιῶν ποὺ 
ἀναπτύχθηκαν τὴ δεκαετία τοῦ 1990. 
Τὸ ἐρώτημα γιὰ τόν «ρόλο τῶν μικρο-
βίων» μπορεῖ ἐσχάτως νὰ ἀπαντηθεῖ μὲ 
ἔρευνα μετὰ ἀπὸ μοριακὴ διαγνωστικὴ 
ἀναγνώριση (screening) καὶ ἀπομόνωση 
γονιδίων μὲ ἐνδιαφέρουσες λειτουργίες. 

9  A. J. McMichael καὶ C. D. Butler (2003), FAO 
data.

Διάγνωση Βακτηριακῆς Νόσου μὲ Καλλιέργεια, Γονιδιωματική, Βιοχημικὲς Ἐξετάσεις.
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Ὡστόσο, μόνο ἡ Περιβαλλοντικὴ Γονιδι-
ωματικὴ ἐπέτρεψε νὰ ἀρχίσει ἡ ἑρμηνεία 
τοῦ συνολικοῦ μεταβολισμοῦ τῶν μικρο-
οργανισμῶν (Φυτῶν, Ζῴων, Ἀνθρώπου) 
καὶ τῶν μικροοργανισμῶν-μικροβίων ὡς 
συνολικὸ μεταβολικὸ δυναμικὸ τοῦ πε-
ριβάλλοντος τοῦ παγκόσμιου οἰκοσυστή-
ματος τοῦ πλανήτη. Τελικά, οἱ βιολογικὲς 
ἀλληλεπιδράσεις ποὺ συνθέτουν τὶς πε-
ριβαλλοντικὲς κοινότητες (βιοκοινωνίες) 
καὶ οἱ μηχανισμοὶ μὲ τοὺς ὁποίους οἱ 
μικροοργανισμοὶ ἐλέγχουν καὶ διαμορφώ-
νουν τὸ περιβάλλον μέσα στὸ ὁποῖο ζοῦμε 
βοηθοῦν στὴ μελέτη τῶν μικροβίων ὡς 
ἀναπόσπαστου καὶ λειτουργικοῦ κομμα-
τιοῦ τοῦ κόσμου τῶν Φυτῶν, τῶν Ζῴων 
καὶ τῶν Ἀνθρώπων κατοίκων τῆς Γῆς καὶ 
πλασμάτων τοῦ Θεοῦ.

Πρακτικὲς ἐφαρμογὲς τῆς 
μικροβιακῆς γονιδιωματικῆς

Οἱ ἐπιστήμονες τοῦ Πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ δημοσίευσαν ἄρθρα στὰ ἐπι-
στημονικὰ περιοδικὰ Nature Medicine, 
Science καὶ Nature, στὰ ὁποῖα δηλώνουν 
ὅτι χρησιμοποίησαν μαγνητικὰ νανοσφαι-
ρίδια διαμέτρου 128 nm (δισεκατομμυρι-
οστῶν τοῦ μέτρου) ὡς φορεῖς ἀπομά-
κρυνσης μικροοργανισμῶν καὶ ἄλλων 
ἐπιβλαβῶν οὐσιῶν, μὲ μιὰ γενετικὰ τρο-
ποποιημένη πρωτεΐνη τοῦ ἀνθρωπίνου 
αἵματος ὡς ἐπικαλυπτικὴ οὐσία. Ἡ τε-
λευταία χρησιμοποιήθηκε, γιὰ νὰ γίνουν 
δεκτὰ τὰ νανοσφαιρίδια ἀπὸ τὸν ἀνθρώ-
πινο ὀργανισμὸ καὶ νὰ μὴν ἀπορροφηθοῦν 
ὡς ξένο σῶμα. Άὐτὰ ἐνσωματώθηκαν σὲ 
ἐξωτερικὴ συσκευὴ τεχνητοῦ σπλήνα, γιὰ 
νὰ καθαρίσουν μὲ τὴ μαγνητικὴ ἰδιότητά 
τους, μέσα σὲ λίγες ὧρες, τὸ αἷμα ἀπὸ 
τὰ βακτήρια, τὰ αἱμοπαράσιτα, ἄλλους 
μικροοργανισμοὺς καὶ τὶς τοξίνες. Ἡ συ-
σκευὴ ἔχει μέγεθος λίγο μεγαλύτερο ἀπὸ 
ἕνα πακέτο τράπουλας καὶ μέχρι στιγμῆς 
ἔχει δοκιμαστεῖ μὲ ἐπιτυχία σὲ πειραμα-

τόζῳα. Ἡ ἀνακάλυψη αὐτὴ μπορεῖ νὰ 
βοηθήσει σημαντικὰ στὸ μέλλον ἀσθε-
νεῖς μὲ σοβαρὲς λοιμώξεις. Ἡ μικροβιακὴ 
μόλυνση καὶ ἀποσύνθεση τοῦ αἵματος 
πλήττει περίπου 18 ἑκατομμύρια ἀνθρώ-
πους ἀνὰ ἔτος, μὲ ποσοστὸ θνησιμότητας 
30% - 50%.

Σήμερα, 1,1 δισεκατομμύρια ἄνθρω-
ποι δὲν ἔχουν πρόσβαση σὲ ὑγειονομικὰ 
ἀσφαλὲς πόσιμο νερό, καὶ 2,4 δισεκα-
τομμύρια ὑφίστανται κακὲς συνθῆκες 
ὑγιεινῆς, στὴ γῆ ποὺ μὲ τόση ἀγάπη 
ἔπλασε ὁ Θεός, καὶ βιώνουν συνθῆκες 
πτώχειας καὶ ἐξαθλίωσης.

Οἱ κακὲς συνθῆκες ὑγιεινῆς καὶ ἡ 
ἔλλειψη ἢ ἡ κακὴ ποιότητα τοῦ πόσι-
μου νεροῦ ἀποτελοῦν σημαντικοὺς ἐπι-
δημιολογικοὺς κινδύνους λοιμωδῶν ἰο-
γενῶν, βακτηριακῶν καὶ πρωτοζωικῶν 
(μικροβιακῶν) διαρροιῶν καὶ ἄλλων μο-
λυσματικῶν ἀσθενειῶν τοῦ ἀνθρώπου, 
εἰδικὰ σὲ πτωχὲς ὑποανάπτυκτες καὶ 

Οἱ βιολογικὲς ἀλληλεπι-
δράσεις ποὺ συνθέτουν τὶς 
περιβαλλοντικὲς κοινότη-
τες (βιοκοινωνίες) καὶ οἱ 
μηχανισμοὶ μὲ τοὺς ὁποί-
ους οἱ μικροοργανισμοὶ 
ἐλέγχουν καὶ διαμορφώ-
νουν τὸ περιβάλλον μέσα 
στὸ ὁποῖο ζοῦμε βοηθοῦν 
στὴ μελέτη τῶν μικροβί-

ων ὡς ἀναπόσπαστου καὶ 
λειτουργικοῦ κομματιοῦ 
τοῦ κόσμου τῶν Φυτῶν, 

τῶν Ζῴων καὶ τῶν Ἀνθρώ-
πων κατοίκων τῆς Γῆς καὶ 

πλασμάτων τοῦ Θεοῦ.
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ἀναπτυσσόμενες χῶρες, οἱ ὁποῖες εἶναι 
περισσότερο εὐαίσθητες στὶς σύγχρονες 
ρυπαντικὲς περιβαλλοντικὲς μεταβολές, 
σύμφωνα μὲ τὴ Διακρατικὴ Ἐπιτροπὴ 
Κλιματικῆς Ἀλλαγῆς τῶν Ἡνωμένων 
Ἐθνῶν10. Άὐτὲς εἶναι ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ 
καὶ τὸ φαινόμενο τοῦ θερμοκηπίου, ποὺ 
ρυπαίνει ἀτμόσφαιρα καὶ νερὸ μὲ ὀξινο-
ποίηση, ὀργανικὴ καὶ ἀνόργανη ρύπανση 
τοῦ νεροῦ, ὑπερβολικὴ ὑδρόβια βλάστηση  
(ὑπερευτροφισμό), μείωση ὀξυγόνου (ὑπο-
ξία), ἀσθένειες καὶ θανάτους ὑδρόβιων 
ὀργανισμῶν, π.χ. ἰχθύων, μὲ τροφογενεῖς 
ἀνθρώπινες ζῳοανθρωπονόσους, π.χ. δο-
νακιακὲς καὶ πρωτοζωικὲς διάρροιες τῶν 
κατοίκων11.

Στὴν Κίνα, ὅπου ἡ διατροφὴ στηρίζε-
ται σὲ φυτικῆς προέλευσης τρόφιμα καὶ 
σὲ δημητριακοὺς καρποὺς καὶ ρύζι, τὰ 
περιστατικὰ πείνας στὶς ἀγροτικὲς περι-
οχὲς χωριῶν ἔχουν καταγραφεῖ σὲ μία ἢ 
περισσότερες Ἐπαρχίες, κατὰ τὴ χρονικὴ 
περίοδο 108 π.Χ. – 1910 μ.Χ. Στὴν Ἰνδία, 
μεγάλες περίοδοι πείνας καταγράφηκαν 
1-2 φορὲς σὲ κάθε αἰῶνα, τὰ τελευταῖα 
δύο χιλιάδες ἔτη, ὁπότε αὐτὲς οἱ περίοδοι 
συνδέθηκαν μὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες, καὶ 
κάποιες φορὲς ἑκατομμύρια ἀνθρώπινους 
θανάτους καὶ ἀφθονία εὐκαιριακῶν πα-
θογόνων μικροβίων. 

Καθὼς τὸ ἔτος 2100 ἡ ἄνοδος τῆς 
στάθμης τῆς θάλασσας θὰ φτάσει τὰ 50 
cm, 50-100 ἑκατομμύρια κάτοικοι θὰ δε-
χθοῦν ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις πλημμυρῶν, 
θὰ καταστραφοῦν περιοχὲς ἀκτῶν καὶ 
παρθένα δάση κοντὰ στὶς ἀκτές, ποὺ 
εἶναι οἰκολογικοὶ θῶκοι ἰχθύων. Ἡ κα-
τάσταση ἐπιδεινώνεται, ἐπειδὴ στὶς δε-
καετίες 1980 καὶ 1990 ἀνάλογες κατα-
στάσεις εἶχαν ἐντοπιστεῖ σὲ Κεντρικὴ καὶ 
Νότια Ἀμερική, Νοτιοανατολικὴ Ἀσία, 

10  UN Intergovernmental Panel of Climatic Change 
(2001), “Third Assessment Report”.

11  Doroshov and Hung (2002), Fish Production and 
Aquaculture Techniques, UCDavis Καλιφόρνια.

Μέση Ἀνατολή, Βόρεια καὶ Νότια Ἀφρι-
κή. Γι’ αὐτὸ τὸν λόγο ἐμπλουτίστηκαν τὰ 
τρόφιμα φυτικῆς προέλευσης αὐτῶν τῶν 
περιοχῶν (σιτάρι καὶ ρύζι) μὲ ἀπαραίτητα 
ἰχνοστοιχεῖα καὶ βιταμίνες, γιὰ νὰ κατα-
πολεμήσουν τὴ μητρικὴ ἀνεπάρκεια σὲ 
σίδηρο, ψευδάργυρο, χαλκό, β-καροτένια, 
ποὺ ἐνισχύουν τὴν ἄμυνα τοῦ ἀνθρώπου 
σὲ μικροβιακὲς ἀσθένειες.

Γενικά, οἱ ἄνθρωποι στράφηκαν στὸ 
ἄπαχο κρέας καὶ στὴ Μεσογειακὴ δια-
τροφή (ἔμφαση στὰ λαχανικὰ καὶ φροῦτα 
καὶ σὲ μείωση τῶν λιπιδίων ζωικῆς προ-
έλευσης), γιὰ νὰ ἀποκτήσουν ὑγεία καὶ 
εὐεξία. Ἐπίσης, στράφηκαν στὰ ὑψηλῆς 
βιολογικῆς ἀξίας ψάρια μὲ τὴν εὐλογημέ-
νη ἁλιεία καὶ τὴν ὑδατοκαλλιέργεια γιὰ 
παραγωγὴ ἀντιμικροβιακῶν ἀντισωμάτων.

Τροφογενὴς μικροβιακὴ 
μόλυνση

Ἡ ἀνεπάρκεια ἀξιοποίησης τοῦ χερ-
σαίου περιβάλλοντος, μὲ τὴ Γεωργία καὶ 
τὴν Κτηνοτροφία, γιὰ κάλυψη τῶν ὁλοένα 
αὐξανόμενων ἀνθρώπινων διατροφικῶν 
ἀναγκῶν, ὁδήγησε στὴν ἀνάπτυξη τῆς 
ὑδατοκαλλιέργειας, ὅπου ἡ συμβολὴ τοῦ 
ὑδάτινου περιβάλλοντος ἐκτιμήθηκε πολὺ 
ἀποτελεσματική. Τὸ περιβάλλον τῆς ὑδα-
τοκαλλιέργειας ἀποτελεῖ θρεπτικὸ ὑπό-
στρωμα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη καὶ πολλαπλα-
σιασμὸ τοῦ μικρόκοσμου καὶ μικροβιόκο-
σμου καὶ προδιαθέτοντα παράγοντα γιὰ 
τὴν ἐμφάνιση μικροβιακῶν μεταδοτικῶν 
νοσημάτων σὲ ἁλιευμένους καὶ ἐκτρεφό-
μενους ἰχθῦς καί, μερικὲς φορές, μὲ τελικὸ 
ξενιστὴ τὸν ἄνθρωπο. Καθὼς οἱ ἰχθύες 
προσβάλλονται, εἴτε συμπτωματικὰ εἴτε 
ἀσυμπτωματικά, μὲ τὴ μορφὴ ἀφανοῦς 
μικροβιοφορέα, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ πε-
ριγραφεῖ σύντομα ἡ ἐκτροφικὴ δραστη-
ριότητα σχετικὰ μὲ τοὺς ἰχθῦς.

Εἰδικὰ ἡ ἐκτατικὴ ἐκτροφὴ ἰχθύων, 
ποὺ περιλαμβάνει καὶ τὴν ἁλιεία, ὡς τε-
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λικὴ φάση τῆς συλλογῆς, ξεκίνησε ἀπὸ 
τὴν ἀρχαία Κίνα, 2.500 ἔτη π.Χ., μὲ τὴν 
ἐκτατική (μὲ διατροφικὴ πηγὴ τὸ ὑδάτι-
νο περιβάλλον) ἐκτροφὴ πολλῶν εἰδῶν 
κυπρίνου, καὶ συνεχίστηκε μὲ τὴν ἀνά-
πτυξη τῆς ἐκτατικῆς ἐκτροφῆς τῶν ποι-
κιλιῶν κοινοῦ κυπρίνου στὰ Μοναστήρια 
τῆς Κεντρικῆς Εὐρώπης τὸν Μεσαίωνα, 
σὲ φυσικὲς καὶ τεχνητὲς ὑδατοσυλλογὲς 
γλυκοῦ νεροῦ. Στὴ συνέχεια, ἀναπτύχθη-
κε ἡ ἐκτροφὴ καφὲ πέστροφας ρυακιοῦ 
σὲ Εὐρώπη καὶ Ἑλλάδα, τὸν 19ο αἰῶνα 
μ.Χ., μαζὶ μὲ τὴν ἐκτατικὴ καὶ ἐντατικὴ 
ἐκτροφὴ τῆς ἰριδίζουσας πέστροφας σὲ 
Βόρειο Ἀμερικὴ καὶ Εὐρώπη.

Ἀπὸ τὸν 20ό αἰῶνα, ξεχώρισε μὲ ἁλμα-
τώδη ἀνάπτυξη ἡ ἐντατική (μὲ διατροφικὴ 
πηγὴ τεχνητὴ ἰχθυοτροφή, ποὺ μιμεῖται 
τὴ χημικὴ σύσταση τῆς φυσικῆς τροφῆς 
καὶ τὶς διατροφικὲς συνήθειες τῶν ἰχθύ-
ων)12 ἐκτροφικὴ δραστηριότητα. Δόθηκε 
ἔμφαση στὸν σολομὸ Ἀτλαντικοῦ Βόρειας 
Εὐρώπης καὶ σολομοὺς Εἰρηνικοῦ Νό-
τιας Ἀμερικῆς, Ἰαπωνίας, Ὠκεανίας καὶ 
στὰ μεσογειακὰ εἴδη ἰχθύων θαλάσσιας 
ἐκτροφῆς (κυρίως τσιπούρα, μυτάκι, σαρ-
γό, φαγκρί, συναγρίδα, λαβράκι, κρανιό, 
μυλοκόπι, κέφαλους) Νότιας Εὐρώπης 
καὶ Βόρειας Ἀφρικῆς, Ἰσραήλ, Τουρκίας 
καὶ χωρῶν Μαύρης Θάλασσας. Ἐφαρ-
μόστηκε τὸ βασικὸ σύστημα ἐκτροφῆς 
σὲ διχτυωτοὺς ἰχθυοκλωβούς, ἀρχικὰ σὲ 
κλειστοὺς κόλπους, ὅρμους, λιμνοθάλασ-
σες.

Τὴν τελευταία εἰκοσαετία, ἀναπτύ-
χθηκε στὴν ἀνοικτὴ θάλασσα, μακριὰ ἀπὸ 
τὶς ἀκτές, τοὐλάχιστον 2-3,5 χιλιόμετρα, 
μὲ μείωση στὸ 1/3 τῆς πυκνότητας βιο-
μάζας ἰχθύων, ἀπὸ 15 Kg /  m3 σὲ 5 Kg /  
m3, πρὸς μίμηση τῶν φυσικῶν συνθηκῶν 
αὔξησης σωματικοῦ βάρους σὲ τελικὸ 
ἐμπορεύσιμο βάρος 400-600 g, ἡ βιολο-
γικὴ ἐκτροφή (organic fish) τῆς Γαλλίας, 

12  Conte and Piedrachita (2002), Atlantic halibut 
Lab Production, UCDavis, Καλιφόρνια

Ἰταλίας, Ἱσπανίας καὶ ΗΠΆ. Ἡ βιολο-
γικὴ ἐκτροφὴ ἀναπτύχθηκε καὶ στὴ χώρα 
μας, σύμφωνα μὲ τὸν Κανονισμὸ τῆς ΕΕ 
834/2007 ἄρθρο 27 καὶ τὸ Διεθνὲς Πρότυ-
πο ISO/IEC 65:1996, ἀντίστοιχο τοῦ προ-
τύπου τῆς Βρετανίας BS EN 450011:1998 
καὶ μὲ τὰ πρότυπα τῆς Ἑλλάδας AGRO 
4 – 1 καὶ AGRO 4 – 2. Τὸ 2009 ἡ πα-
ραγωγὴ ἔφτασε τοὺς 800 τόνους ἐκτρε-
φόμενων λαβρακιοῦ καὶ τσιπούρας, καὶ 
μέχρι σήμερα προοδεύει μὲ μικρότερες 
ποσότητες ἰχθύων ἀπὸ τὴ συμβατικὴ μὴ 
βιολογικὴ ἐντατικὴ ἐκτροφή, ἐξαιτίας τῆς 
ὑψηλότερης τιμῆς 8 € / kg13.

Τόσο στὴν ἐκτατική, ἀλλὰ κυρίως 
στὴν ἐντατικὴ ἐκτροφή, ἡ ἐκτροφὴ ἰχθύων 
(γνωστὴ καὶ ὡς ἰχθυοκαλλιέργεια) ἐλέγχε-
ται καὶ ρυθμίζεται σὲ μόνιμη βάση γιὰ τὴν 
ἐξουδετέρωση τῆς ρύπανσης τῆς ὑδάτινης 
περιοχῆς ἐκτροφῆς καὶ τῶν οἰκολογικῶν 
ἐπιπτώσεών της ἀπὸ εὐκαιριακὰ παθο-
γόνα αἴτια, κυρίως ἰούς (RNA ἰὸς Beta 
– Nodavirus, RNA ἰὸς ἀναιμίας σολομῶν 
τῆς ὁμάδας τῶν ἰῶν τῆς Γρίπης καὶ DNA 
ἰριδοϊός - ἰὸς νόσου Λεμφοκύστης) καὶ 
βακτήρια (δονάκια καὶ μυξοβακτηρίδιο), 
ἀλλὰ καὶ ὠομύκητες (π.χ. Saprolegmia 
sp.), μικροσκοπικὰ ἐξωπαράσιτα Καπή-
ποδα (θαλάσσιες ψεῖρες σολομῶν καὶ 
Μεσογειακῶν ἰχθύων) καὶ ἐνδοπαράσιτα 
ἐντέρου καὶ χολῆς Μεσογειακῶν ἰχθύων 
(πρωτόζῳα Μυξοσπορίδια)14. Οἱ ἰογενεῖς 
καὶ βακτηριακὲς ἀσθένειες καταπολεμή-
θηκαν μὲ ἐμβόλια15, κυρίως νεκρά, ἀλλὰ 
καὶ σύγχρονα DNA γονιδιακὰ ἢ πεπτιδικὰ 
ἐμβόλια. Γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν βακτηριακῶν 
ἀσθενειῶν ἦταν ἀπαραίτητη ἡ χρήση ἀντι-

13  Ε. Μήλιου (2008), Βιολογικὴ Ὑδατοκαλλιέργεια, 
Βιολογικὴ Ἁλιεία – προοπτικὲς ανάπτυξης, 
Μέρος Γ, Ἰούλιος 2008,  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Ἀθηνῶν.

14  Σ. Παπουτσόγλου (2008), Διατροφή Ἰχθύων, 
ΓΠΆ, Ἐκδόσεις Σταμούλη.

15  Φ. Ἀθανασοπούλου (2006), Marine Fish 
Pathology Notes, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
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βιοτικῶν, καὶ γιὰ τὸν ἔλεγχο τῶν παρα-
σίτων ἡ χρήση χημικῶν ἀντιπαρασιτικῶν, 
μὲ τὸ γνωστὸ πρόβλημα ρύπανσης τοῦ 
ὑδάτινου περιβάλλοντος καὶ τῆς ἀνθε-
κτικότητας αὐτῶν τῶν παθογόνων αἰτίων 
σὲ ἀντιμικροβιακὰ καὶ ἀντιπαρασιτικά, 
μὲ τελικὸ ἀποδέκτη τὸν ὑδατοεκτροφέα 
– παραγωγὸ καὶ τὸν καταναλωτή.

Θεραπεία καὶ πρόληψη  
τῆς μικροβιακῆς μόλυνσης  
σὲ Ἑλλάδα καὶ Εὐρώπη

Ἡ ΕΕ διαμόρφωσε τοὺς ἄξονες δρά-
σης 2 καὶ 3 γιὰ συνένωση τῶν δεδομέ-
νων προστασίας ὑγείας καὶ περιβάλλο-
ντος τῶν ἰχθύων καὶ ἄλλων διατροφικῶν 
ἀγαθῶν, μὲ σκοπὸ τὴ μόνιμη βιολογικὴ 
ρύθμιση (“biomonitoring”) τῆς εὐεξίας-
εὐζωΐας τῶν Ἔμβιων Ὄντων (ἀνθρώπων, 
ἰχθύων, ζῴων καὶ φυτῶν) τοῦ Οἰκοσυστή-
ματος τῆς Εὐρώπης.

Τελικά, διαμορφώθηκε τὸ Σχέδιο Δρά-
σης γιὰ τὸ Περιβάλλον καὶ τὴν Ὑγεία 
(“Environment and Health Action Plan 
2004-2010”) τῆς ΕΕ, ποὺ ἐφαρμόστηκε 
ἀπὸ τοὺς ἀντίστοιχους φορεῖς της, ὅπως 
ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ὑπηρεσία Περιβάλλοντος 
(European Environmental Agency), ἡ Γε-
νικὴ Διεύθυνση Ἔρευνας (DG Research), 
ἡ Γενικὴ Διεύθυνση Περιβάλλοντος (DG 
Environment), σὲ συνεργασία μὲ τὸν Πα-
γκόσμιο Ὀργανισμὸ Ὑγείας (WHO) τοῦ 
ΟΗΕ. Οἱ διατάξεις τοῦ παραπάνω σχε-
δίου εἶναι καταχωρημένες στὸν διαδικτυ-
ακὸ τόπο τῆς βάσης δεδομένων μόνιμης 
ἀνθρώπινης βιολογικῆς ρύθμισης ὑγείας 
καὶ εὐεξίας “Human Biomonitoring Net-
work (HBM)”.

Ἐφαρμόζεται μόνιμη ἐπιτήρηση – ρύθ-
μιση γιὰ ἐκτίμηση τῶν περιοχῶν ἔκθεσης 
σὲ ρύπανση – μικροβιακὴ μόλυνση μὲ θέ-
σπιση κοινῶν προδιαγραφῶν ποιότητας 
νεροῦ, ἐνταγμένων στὸ Σύστημα Δεδομέ-

νων Νεροῦ γιὰ τὴν Εὐρώπη (Water In-
formation System for Europe, WISE) καὶ 
στὸ Σύστημα Δεδομένων Περιβαλλοντικῆς 
Ὑγείας (βάση δεδομένων ρυπαντῶν οἰκο-
συστήματος ΕΕ) [Environmental Health 
System for Europe (ENHIS 1)] ὑπὸ κα-
τασκευή. Χρειάζεται συμπλήρωση τῆς 
ἔλλειψης ἐπιδημιολογικῶν δεδομένων γιὰ 
τὸ πόσιμο νερὸ ὅλων τῶν περιοχῶν τῆς 
ΕΕ. Στὴν ΕΕ διαμορφώθηκαν δύο τύποι 
συλλογῆς δεδομένων γιὰ τὴν ταὐτοποίηση 
τῆς ρύπανσης τῶν ἀνθρώπινων τροφίμων: 
α) τὰ ποσοτικὰ δεδομένα μὲ τὶς ποσότη-
τες τῶν προσδιορισμένων ὁμάδων τροφί-
μων ποὺ καταναλώνουν οἱ κάτοικοι τῆς 
ΕΕ γιὰ τὶς ἐξεταζόμενες περιοχές της καὶ 
β) τὰ ποιοτικὰ δεδομένα μὲ τιμὲς συγκέ-
ντρωσης τῶν ρυπαντῶν στὰ μεμονωμένα 
ὕποπτα γιὰ μικροβιακὴ μόλυνση τρόφι-
μα. Παρ’ ὅλο ποὺ τὰ τελευταῖα δεδομένα 
δὲν προσδιορίζονται εὔκολα, ὑπάρχουν 
ἐργαστηριακὲς μέθοδοι προσέγγισης τῶν 
τιμῶν συγκέντρωσης τῶν ρυπαντῶν στὰ 
τρόφιμα, γιὰ νὰ ἐνσωματωθοῦν οἱ προ-
διαγραφὲς ποιότητας – ἀσφάλειας τῆς 
μόνιμης βιολογικῆς ρύθμισης τῆς ὑγειο-
νομικῆς ἀσφάλειας τῶν τροφίμων στὴν 
ΕΕ, γιὰ ἀνταγωνιστικότητα, ποιότητα, 
ἀσφαλῆ κατανάλωση καὶ ἐμπορία αὐτῶν 
τῶν τροφίμων16.

Ἑπομένως, μέσῳ τοῦ Δικτύου Δεδομέ-
νων Τροφίμων (DAFNE), γίνεται ὁ παρα-
πάνω ἔλεγχος στὸ καλάθι τροφίμων τῆς 
νοικοκυρᾶς, μετὰ ἀπὸ ταξινόμηση τῶν 
καταναλωτῶν τῶν ἐξεταζόμενων περι-
οχῶν τῆς ΕΕ σὲ τρεῖς ὁμάδες κατοίκων: α) 
ἀγροτικῶν, β) ἡμιαστικῶν καὶ γ) ἀστικῶν 
περιοχῶν. Ὡστόσο, οἱ μελετητὲς αὐτοῦ 
τοῦ Δικτύου τῶν χωρῶν τῆς ΕΕ πρότειναν 
νὰ γίνεται ἡ ὁμαδοποίηση τῶν κατανα-
λωτῶν σὲ γεωγραφικὲς περιοχὲς τοπικῶν 
διατροφικῶν συνηθειῶν καί, εἰδικὰ γιὰ 
τὴν Ἑλλάδα, προτάθηκαν 13 διακριτὲς γε-

16  Τριχοπούλου (2001), DAFNE=Data Food 
Network (Δίκτυο Δεδομένων Τροφίμων),
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ωγραφικὲς περιοχές. Μετὰ τὴ χωρικὴ διά-
σταση αὐτῆς τῆς ἐπιδημιολογικῆς μελέτης 
στὴν Ἑλλάδα, ἀκολούθησε ἡ ὁμαδοποί-
ηση τῶν τροφίμων σὲ 13 βασικὲς ὁμάδες: 
α) προϊόντα δημητριακῶν – ζυμαρικά, β) 
ξηροὶ καρποί, γ) λαχανικά – χορταρικά, δ) 
φροῦτα, ε) χυμοὶ λαχανικῶν καὶ φρούτων, 
στ) γάλα καὶ γαλακτοκομικὰ προϊόντα, ζ) 
ἀβγά, η) ἰχθῦς καὶ θαλασσινὰ τρόφιμα, θ) 
κρέας καὶ ὑποπροϊόντα κρέατος, ι) πρό-
σθετα ζωικὰ λίπη καὶ φυτικὰ ἔλαια, ια) 
ζάχαρη καὶ προϊόντα ζάχαρης ἢ γλυκά, 
ιβ) μὴ ἀλκοολοῦχα ροφήματα, ιγ) ἀλκο-
ολοῦχα ποτά.

Σύγχρονες πηγὲς μικροβιακῆς 
μόλυνσης στὴν ΕΕ

Γιὰ τὴν Εὐρώπη, οἱ κύριες αἰτίες μι-
κροβιακῶν θανάτων τῶν κατοίκων της 
εἶναι: α) Λοιμώδεις – παρασιτικὲς ἀσθέ-
νειες, 2) Φυματίωση, 3) Μηνιγγίτιδα, 4) 
Σύνδρομο Ἐπίκτητης Ἀνοσιολογικῆς Ἀνε-
πάρκειας, 5) Ἰογενὴς Ἡπατίτιδα. Άὐτὲς 
ἔχουν περιληφθεῖ πρὸς ἀντιμετώπιση καὶ 
πρόληψη στὸ Σχέδιο Δράσης γιὰ τὸ Πε-
ριβάλλον καὶ τὴν Ὑγεία τῆς ΕΕ.

Γιὰ τὶς ἀερογενεῖς μικροβιακὲς ἀσθέ-
νειες, φαίνεται ὅτι ἡ ἀτμόσφαιρα μολύ-
νεται ἀπὸ βαλτώδεις περιοχές, μὲ με-
γάλη ὑγρασία στὸ ἔδαφος καὶ ὑψηλὲς 
τιμὲς θερμοκρασίας κατὰ ἐποχές, κακῶς 
ἀποξηραμένες, οἱ ὁποῖες συνδέθηκαν μὲ 
πρωτοζωικὰ καὶ μικροβιακὰ σύνδρομα 
πυρετοῦ καὶ ἐντερικῶν ἀσθενειῶν, π.χ. 
χολέρας. Ἑπομένως, ὁ ἔλεγχος καὶ ἡ πρό-
ληψη αὐτῶν τῶν ἀσθενειῶν στηρίζεται 
σὲ ἀποκατάσταση αὐτοῦ τοῦ νοσογόνου 
περιβάλλοντος καὶ σὲ περιβαλλοντικὲς 
βελτιώσεις καὶ μεταβολές.

Ὡς αἰτία μικροβιακῶν μολύνσεων 
ἐντοπίστηκε καὶ ἡ ἔντονα αἰσθητή, τὴν 
τελευταία εἰκοσαετία, κλιματικὴ ἀλλαγή, 
γιὰ τὴν ὁποία ἔγιναν πολλὲς ἐρευνητικὲς 
μελέτες σὲ ἐπίπεδο Χωρῶν καὶ Ὀργα-

νισμῶν (ΟΗΕ, Παγκόσμιος Ὀργανισμὸς 
Ὑγείας, Οἰκολογικὲς Ὀργανώσεις ΕΕ). 
Πέρα ἀπὸ τὶς ὑψηλὲς θερμοκρασίες τοῦ 
φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου, μὲ τὴν τρύ-
πα τοῦ ὄζοντος καὶ τὴν ἀπορρόφηση δι-
οξειδίου τοῦ ἄνθρακα καὶ ρύπων αὐτῆς 
τῆς σύγχρονης ἀλλαγῆς, ἐμφανίζονται σὲ 
τακτὰ χρονικὰ διαστήματα 3-4 ἐτῶν και-
ρικὲς διακυμάνσεις μὲ ἀπότομες ἐμφανί-
σεις ψυχρῶν ἀερίων μαζῶν καὶ ὑδάτινων 
ρευμάτων, ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τοῦ Εἰρηνικοῦ, 
ἀνοικτὰ ἀπὸ τὶς ἀκτὲς τοῦ Περού, κοντὰ 
στὰ Χριστούγεννα, ὡς γέννημα τοῦ και-
ροῦ τῆς ἐποχῆς τῶν Χριστουγέννων (El 
Nino). Άὐτὲς οἱ μάζες ψύχουν τὰ θερμὰ 
θαλασσινὰ νερὰ τῆς Εὐρώπης μὲ μιὰ 
περιοδικὴ μεταβολὴ τῆς ἀτμοσφαιρικῆς 
πίεσης στὸν Βόρειο Ἀτλαντικό (North At-
lantic Oscillation) μεταξὺ Ἰσλανδίας καὶ 
Νησιῶν Ἀζορῶν, καὶ προκαλοῦν χειμερινὸ 
καιρὸ σὲ Βόρειο Ἀτλαντικό, Ἀμερικὴ καὶ 
Εὐρώπη17. Οἱ ἀπότομες μειώσεις θερμο-
κρασίας, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀνάπτυξη 
ἑνὸς θρεπτικοῦ ὑποστρώματος ἀνόργανου 
ἀζώτου καὶ φωσφόρου, βαρέων μετάλλων 
(λιπασμάτων, βιομηχανικῶν λυμάτων) καὶ 
ὀργανικῶν ἑνώσεων διοξειδίου τοῦ ἄνθρα-
κα, πολυαρωματικῶν ὑδρογονανθράκων 
(π.χ. ὑποπροϊόντων πετρελαίου), πολυ-
χλωρωμένων διφαινυλίων, διοξινῶν ρύπαν-
σης τοῦ ὑδάτινου περιβάλλοντος, ὁδηγοῦν 
σὲ ἔξαρση τῶν δευτερογενῶν μικροβιακῶν 
μολύνσεων γρίπης καὶ ἀναπνευστικῶν ἢ 
ὑδατογενῶν ἐντερικῶν λοιμώξεων. Προ-
καλοῦνται ἀπὸ τὸν πολλαπλασιασμὸ 
ψυχρόφιλων ἰῶν τοῦ ἀναπνευστικοῦ συ-
στήματος τοῦ ἀνθρώπου καὶ ὑδρόβιων 
βακτηρίων καὶ πρωτόζῳων παθογόνων 
αἰτίων ἐντερικῶν λοιμώξεων τῶν ἐκτρε-
φόμενων ἰχθύων καὶ τοῦ ἀνθρώπου (π.χ. 
χολέρας), ἀκόμη καὶ τὸ ἔτος 2015.

17  J. Marchall et al. (1997), http://geoid.mit.edu/accp/
avehtml.html.
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Ὁ μικροβιόκοσμος καὶ ἡ 
σημαντικὴ τεχνολογικὴ ἐξέλιξη 

τῆς Ἰατρικῆς

Μέχρι καὶ τὸν 19ο αἰῶνα, ἡ ἀντιμε-
τώπιση τῶν μεταδοτικῶν μικροβιακῶν 
νοσημάτων καὶ εὐρύτερα τῶν λοιμώξεων 
στηρίχθηκε στὴν Ἀρχαία Ἑλληνικὴ Ἰα-
τρική, ποὺ ἀσκήθηκε στὰ Ἀσκληπιεῖα, 
θεραπευτικὰ κέντρα ἱδρυμένα ἀπὸ τὸν 
πατέρα τῆς Ἰατρικῆς Ἱπποκράτη. Ξεκί-
νησε μὲ τὴν κλινικὴ ἐξέταση, ποὺ βασί-
ζεται στὶς ἀνθρώπινες αἰσθήσεις: ὅραση 
(ἐπισκόπηση), ἀκοή (ἀκρόαση καρδιᾶς 
καὶ πνευμόνων), ἁφή (ψηλάφηση π.χ. γιὰ 
λήψη σφυγμοῦ), ὄσφρηση (ὀσμὴ ἀσθε-
νοῦς, κοπράνων, οὔρων). Στὰ Ἀσκληπιεῖα 
ἐφαρμόστηκαν διαιτολόγια, προγράμματα 
σωματικῆς ἄσκησης, θεραπεία τραυμάτων 
μὲ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις καὶ χρήση βο-
τάνων, π.χ. γιὰ ἀντιμετώπιση τοῦ πυρε-
τοῦ, χαρακτηριστικοῦ συμπτώματος βα-
κτηριακῶν νοσημάτων. Οἱ θεραπεῖες ἦταν 
δωρεάν, καὶ οἱ ἀσθενεῖς προσέφεραν μόνο 
δῶρα εὐχαριστίας στὸν Ἰατρὸ καὶ τὸν θεὸ 
Ἀσκληπιό, μὲ τὰ πιὸ διάσημα κέντρα σὲ 
Κῶ καὶ Πέργαμο τῆς Ἰωνίας. Ὁ Ἱπποκρά-
της, τὸν 5ο αἰῶνα π.Χ., γιὰ πρώτη φορὰ 
μελέτησε τὶς περιβαλλοντικὲς συνθῆκες 
(ἀτμοσφαιρικὲς συνθῆκες, διευθύνσεις 
ἀνέμων, ποιότητα νεροῦ καὶ τοποθεσία 
πόλης) ὡς προδιαθέτοντες παράγοντες 
γιὰ τὰ λοιμώδη νοσήματα. Παράλληλα, 
περιέγραψε πολὺ σωστὰ κλασικὰ λοιμώδη 
νοσήματα, ὅπως ἡ ἐλονοσία, ἡ φυματίω-
ση, ὁ τέτανος καὶ ἡ διφθερίτιδα. Κατὰ τὸν 
Ἱπποκράτη, ἡ ἀνισορροπία τῶν τεσσάρων 
χυμῶν (αἷμα, φλέγμα, κίτρινη καὶ μαύρη 
χολή) προκαλεῖ τὴν ἀσθένεια. Ἑπομένως, 
γιὰ τὴ θεραπεία τῆς ἀσθένειας ἦταν ἀπα-
ραίτητη ἡ ἀφαίρεση τῆς περίσσειας τῶν 
παραπάνω χυμῶν μὲ ἀφαίμαξη, χρήση 
βδελλῶν καὶ χορήγηση βοτάνων γιὰ τὴν 
ἀντιμετώπιση τῶν συμπτωμάτων διάρροι-

ας ἢ ἐμετοῦ18.
Κατὰ τὸν 1ο αἰῶνα μ.Χ., ὁ Πεδάνιος 

Διοσκουρίδης, στὸ σύγγραμμά του Περὶ 
Ὕλης Ἰατρικῆς, καταγράφει φαρμακευ-
τικὰ φυτὰ καὶ τὶς θεραπευτικές τους ἰδι-
ότητες. Στὴν Ἑλληνορωμαϊκὴ περίοδο, ὁ 
Γαληνός (129-199 μ.Χ.) ἀνέπτυξε τὶς ἀρχὲς 
τῆς Φυσιολογίας, Παθολογίας, Χειρουρ-
γικῆς, Ὑγιεινῆς καὶ Φαρμακολογίας, ποὺ 
εἶναι βασικὲς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση καὶ 
πρόληψη τῶν παραπάνω νοσημάτων. 
Ἐπινόησε τὴ νεκροψία, περιέγραψε τὶς 
κινήσεις τοῦ θώρακα, τὴ φυματίωση, καὶ 
ἐνίσχυσε τὴν ἄποψη τοῦ Ἱπποκράτη ὅτι 
τὰ νοσήματα μποροῦν νὰ ἔχουν τὰ αἴτιά 
τους στὸν ἀέρα, στὴν τροφὴ καὶ στὸ νερό, 
μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν πειραμάτων στὴν 
ἰατρικὴ τῶν ἀσθενειῶν.

Στὸν Μεσαίωνα, ἡ Ἰατρικὴ ἐφαρμό-
στηκε στὰ Μοναστήρια τῆς Δύσης. Οἱ 
μοναχοὶ εἰσήγαγαν τὴν ἀνθρωπιστικὴ θε-
ραπεία, ὑπηρετώντας τὸν ἀσθενῆ, δωρεὰν 
καὶ μὲ ἀγάπη, ὅπως ὑπηρετοῦσαν τὸν 
Ἰησοῦ Χριστό. Οἱ θεραπεῖες αὐτὲς βα-
σίστηκαν στὴ λουτροθεραπεία καὶ στὴ 
σωστὴ διατροφή. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο 
γεννήθηκαν οἱ Ἰατρικὲς Σχολὲς Μονπελιὲ 
καὶ Σαλέρνο. Ἡ Ἰατρικὴ ἐνσωματώθηκε 
στὴν Ἑλληνοχριστιανικὴ Παιδεία τοῦ Βυ-
ζαντίου, ὁπότε ἡ Ὀρθοδοξία δημιούργη-
σε τὸν πιὸ φυσικὸ χῶρο θεραπείας, τόν 
«ξενῶνα», μὲ χαρακτηριστικὸ παράδειγμα 
τὴ Βασιλειάδα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου 
καὶ τὸν ξενῶνα τῆς Μονῆς τοῦ Παντο-
κράτορα τῆς Ἀνατολῆς.

Ἡ σύγχρονη Ἰατρικὴ ξεκινᾷ τὸν 19ο 
αἰῶνα, ἀλλὰ ἡ ἀνακάλυψη τῆς πενικιλ-

18  Τσακαλίδου Μ., Τσιμπουκλῆ Σ., Τσινοπούλου 
Ν., Χατζούδη Β. (2014), Ἡ ἐξέλιξη τῆς Ἰατρικῆς 
καὶ τῆς ἀντιμετώπισης τῶν ἀσθενειῶν ἀπὸ 
τὴν ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα, βιβλιογραφικὴ 
ἀνασκόπηση τοῦ 1ου Πρότυπου Πειραματικοῦ 
Λυκείου Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ἀνδρόνικος» 
στὸ μάθημα Βιολογίας τῆς καθηγήτριας Κυριακῆς 
Γρηγοριάδου.
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λίνης, τὸ 1928, ἀπὸ τὸν Ἀλέξανδρο Φλέ-
μινγκ, ἀποτέλεσε σταθμὸ στὰ ἰατρικὰ χρο-
νικά, θεραπεύοντας πολλὲς μικροβιακὲς 
σηψαιμίες καὶ γάγγραινες, εἰδικὰ στὸν 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καὶ σῴζο-
ντας πολλοὺς στρατιῶτες. Ἐπίσης, τὸ 
1853, ὁ Ἀλσατὸς ἰατρὸς Σὰρλ Φρεντερῖκος 
Ζερὰρτ ἀνακάλυψε τὸ ἀκετυλοσαλικιλικὸ 
ὀξύ, τὴ δραστικὴ οὐσία τῆς ἀσπιρίνης, 
ποὺ εἶναι σημαντικὸ ἀναλγητικό, ἀντι-
πυρετικὸ καὶ ἀντιφλεγμονῶδες φάρμακο, 
ποὺ ἐξουδετερώνει τὰ βασικὰ συμπτώ-
ματα μιᾶς μικροβιακῆς καὶ μεταδοτικῆς 
ἀσθένειας. Ὡστόσο, κάποιες παρενέργειες 
τῆς ἀσπιρίνης, ὅπως οἱ αἱμορραγικὲς καὶ 
γαστρεντερικὲς διαταραχές, ἀργότερα ξε-
περάστηκαν μὲ τὴν ἀνακάλυψη τῆς πα-
ρακεταμόλης. Τὰ διάφορα ἀποστήματα 
καὶ δερματικὲς ἀλλοιώσεις τραυμάτων καὶ 
τοπικῶν ἑλκῶν ἢ νεκρώσεων - ὄγκων τοῦ 
δέρματος, τὸν ἴδιο αἰῶνα, ἀντιμετωπίστη-
καν μὲ τὴ χειρουργική. Ἡ τελευταία ἐνι-
σχύθηκε μὲ ἰατρικὰ μηχανήματα ὑψηλῆς 
ἀπεικονιστικῆς ποιότητας ἀκτίνων Χ καὶ 
ἀξονικῆς καὶ μαγνητικῆς τομογραφίας, 
παραγωγῆς σωματιδίων κοβαλτίου ρα-
διοθεραπείας καὶ μὲ εἰδικὰ χειρουργικὰ 
ἐργαλεῖα καὶ μηχανήματα ρομποτικῆς 
χειρουργικῆς. Παράλληλα, ἀναπτύχθηκε 
ἡ χρήση ἀναισθητικῶν, ἡ ἀπολύμανση, 
ἡ ἀντισηψία, οἱ μονάδες ἀπομόνωσης 
ἢ καραντίνας καὶ οἱ μονάδες ἐντατικῆς 
θεραπείας, ποὺ αὔξησαν σημαντικὰ τὴν 
ἐπιτυχία τῶν χειρουργικῶν ἐπεμβάσεων 
χωρὶς ὑψηλὲς ἀπώλειες ἀσθενῶν μικρο-
βιακῶν λοιμωδῶν νοσημάτων καὶ τραυμά-
των. Καταπολεμήθηκαν οἱ πηγὲς μικροβι-
ακῆς μόλυνσης ἀπὸ λύσεις συνεχείας τοῦ 
δέρματος, καὶ ὁ ἐρεθισμός, ἡ διάβρωση 
ἢ ἡ ἐξέλκωση καὶ ἡ νέκρωση χορίου καὶ 
ὑποβλεννογόνιου ἢ μυικοῦ χιτῶνα δέρμα-
τος καὶ τῶν βλεννογόνων ρινός, ἀναπνευ-
στικῆς ὁδοῦ, στόματος, πεπτικῆς ὁδοῦ, 
γεννητικῆς ὁδοῦ, ἐπιπεφυκότα ὀφθαλμοῦ, 
κερατοειδοῦς χιτῶνα.

Ἐπίμετρο

Γιὰ τὸ θέμα τῆς σπουδαιότητας τοῦ 
μικροβιόκοσμου θὰ μποροῦσε νὰ ἀναφέ-
ρει κανεὶς ἀκόμη πλῆθος πληροφοριῶν, 
καὶ μάλιστα ἀπὸ σύγχρονες ἐρευνητικὲς 
μελέτες, τὰ ἀποτελέσματα τῶν ὁποίων, 
δημοσιευμένα σὲ ἔγκυρα ἐπιστημονικὰ 
περιοδικά, ἔχουν ἀποκρυσταλλώσει νέα 
δεδομένα σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς Βιο-
λογίας καὶ τῆς Γενετικῆς, μὲ κατάληξη 
πρακτικῶν ἐφαρμογῶν σὲ κλάδους τῆς 
Γεωργίας καὶ τῆς Κτηνοτροφίας καὶ Κτη-
νιατρικῆς, καθὼς καὶ σὲ εἰδικοὺς τομεῖς 
τῆς Ἰατρικῆς. Ἡ πρόοδος στὰ ἐπιστημο-
νικὰ αὐτὰ θέματα ἔχει πάντοτε ὡς στόχο 
τὴ βελτίωση τῶν συνθηκῶν διαβίωσης τοῦ 
ἀνθρώπου. Τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ ἔχει τὸ 
προνόμιο νὰ εἶναι δημιουργημένος «κατ’ 
εἰκόνα» τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἔχει τὴ δυνατό-
τητα νὰ ἐρευνᾷ τὴ φύση καὶ τοὺς παρά-
γοντες διαμορφώσεως τῶν φυσικῶν νόμων 
καὶ νὰ διατυπώνει τὴ σχέση των μὲ τὸν 
ἄνθρωπο.

Ἐπεξήγηση ὁρισμένων βιολογικῶν ὅρων

DNA: δεοξυριβοζονουκλεϊκὸ ὀξύ, ποὺ σχημα-
τίζεται ἀπὸ ἀζωτοῦχες-πρωτεϊνικὲς βάσεις, φωσφο-
ρικὲς ρίζες καὶ ἕνα σάκχαρο μὲ πέντε ἄτομα (πε-
ντόζη), τὴ δεοξυριβόζη. Τὸ DNA εἶναι ὁ φορέας τῶν 
γενετικῶν πληροφοριῶν τοῦ κυττάρου, ὄχι μόνον 
μὲ τὴν ἔννοια τῆς μεταβίβασης χαρακτηριστικῶν, 
ἀναλλοίωτων ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά, ἀλλὰ καὶ τῆς 
ρύθμισης τῆς φυσιογνωμίας ἐξειδίκευσης κάθε κυτ-
τάρου γιὰ τὴν ἐπιτέλεση τῶν ἰδιαίτερων λειτουργιῶν 
του. Τέλος, τὸ DNA ἐπιτρέπει τὴ δημιουργία γενε-
τικῆς ποικιλότητας, μὲ μεταβολὲς γενετικοῦ ὑλικοῦ 
(μεταλλάξεις).

RNA: ριβοζονουκλεϊκὸ ὀξύ, εἶδος νουκλεϊκοῦ 
ὀξέος, ποὺ βρίσκεται στὸ κυτταρόπλασμα μὲ τρεῖς 
μορφές: Τὸ ἀγγελιοφόρο RNA (mRNA), ὡς ἀγγελιο-
φόρος μεταξὺ τοῦ DNA καὶ τοῦ RNA. Τὸ ριβοσωμικὸ 
RNA (rRNA), ποὺ μεταγράφει τὸν γενετικὸ κώδικα 
DNA σὲ RNA τῶν ἀμινοξέων. Τὸ μεταφορικὸ RNA 
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(tRNA), ποὺ εἶναι δομικὸ συστατικὸ τῶν ριβοσω-
μάτων καὶ ἐπιτελεῖ σημαντικὲς μεταφορὲς ἀμινοξέ-
ων, ποὺ προορίζονται γιὰ τὴν πρωτεϊνικὴ σύνθεση 
μετὰ ἀπὸ τὴ συμπληρωματικότητα τῶν βάσεων: 
ἀδενίνη – οὐρακίλη καὶ γουανίνη – κυτοσίνη στὸ 
μονόκλωνο RNA.

Γονίδιο: μονάδα τοῦ γενετικοῦ ὑλικοῦ ἑνὸς 
εὐκαρυωτικοῦ ἢ προκαρυωτικοῦ κυττάρου, ποὺ 
σχηματίζεται ἀπὸ τὸν συνδυασμὸ νουκλεοτιδικῶν 
βάσεων (ἀλληλουχία νουκλεοτιδίων) DNA μὲ δο-
μικὲς μονάδες τὶς ἀζωτοῦχες βάσεις Ά (ἀδενίνη), 
Τ (θυμίνη), G (γουανίνη), C (κυτοσίνη) γιὰ κάθε 
νουκλεοτίδιο. Ὁ συνδυασμὸς γονιδίων παράγει τὶς 
ποικίλες μορφὲς τῶν ὀργανισμῶν καὶ τῶν μικροορ-
γανισμῶν καὶ τὶς ἰδιότητές τους, ὡς ἔκφραση τοῦ 
γενετικοῦ ὑλικοῦ τους καὶ τῆς γενετικῆς σύνθεσής 
τους, τοῦ γενότυπου ἢ γονότυπου. Στὸν RNA ἰό, 
τὴ μοναδικὴ περίπτωση RNA σὲ δομὴ πυρῆνα, ἀντὶ 
θυμίνης, ὑπάρχει ἡ U (οὐρακίλη).

Μικροβιακὴ Γονιδιωματική: ἡ ἐπιστήμη ποὺ 
ἀσχολεῖται μὲ τὴ μελέτη τῶν κληρονομήσιμων γε-
νετικῶν πληροφοριῶν τῶν γονιδίων (γονιδιωματική) 
τοῦ πυρῆνα τῶν μικροβίων, τὰ ὁποῖα αὐξάνονται 
σὲ μεγάλο βαθμὸ κατὰ τὸν πολλαπλασιασμό τους 
στὸν ξενιστή τους ἢ στὸ περιβάλλον.

Μεταγονιδιωματική: ὁ κλάδος ὁ ὁποῖος ἐπε-
κτείνει τὶς μορφὲς ἀνάλυσης ὅλου τοῦ γενετικοῦ 
ὑλικοῦ DNA τοῦ μικροοργανισμοῦ (γονιδιωματικὴ 
ἀνάλυση) σὲ ὁλόκληρες ζωντανὲς κοινότητες (βιο-
κοινωνίες) μικροβίων καὶ ὑπερβαίνει τὴν ἀνάγκη 
γιὰ ἀπομόνωση ἢ καλλιέργεια μεμονωμένων εἰδῶν 
βακτηρίων, μυκήτων καὶ ἰῶν.

Περιβαλλοντικὴ γονιδιωματική: ὁ κλάδος 
ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὴ λειτουργία τοῦ γενότυπου 
ἢ γονότυπου (τοῦ συνόλου τῶν γενετικῶν πληρο-
φοριῶν τοῦ ὀργανισμοῦ ἢ μικροοργανισμοῦ) μέσα 
σὲ ἕνα πολύπλοκο περιβάλλον γονιδιωματικό (σὲ 
σχέση μὲ ἄλλα γονίδια), σὲ σχέση μὲ ἄλλα κύτταρα 
(πολυκύτταρου ὀργανισμοῦ) καὶ μὲ τὸ ἐξωτερικὸ 
περιβάλλον (χερσαῖο καὶ ὑδάτινο, π.χ. κλιματικῶν 
συνθηκῶν, ρύπανσης καὶ διατροφικῶν συνηθειῶν).

Νανοσφαιρίδια: σφαιρίδια μεγέθους νανομέ-
τρου (δισεκατομμυριοστοῦ τοῦ μέτρου) ὡς σωματίδια 
ἀπὸ ἀδρανὲς ὑλικό (γυαλί, μαγνητικὸ ὑλικό, χιτίνη, 
πλαστικό), ποὺ παίζουν τὸν ρόλο φορέων εὐεργε-

τικῶν χημικῶν οὐσιῶν (θεραπευτικῶν καὶ θρεπτικῶν 
οὐσιῶν) καὶ εὐεργετικῶν βακτηρίων – προβιοτικῶν 
καὶ αὐξητικῶν παραγόντων ἢ ἐνζύμων καὶ ὁρμονῶν 
στὶς δομικὲς μονάδες κυτταρικὲς καὶ ἱστολογικὲς ἢ 
σὲ σωματικὰ ὑγρά (αἷμα, λέμφος, βλέννα, γεννητικὰ 
ὑγρά) τῶν ζωικῶν ὀργανισμῶν, ἀσπόνδυλων ἢ σπον-
δυλωτῶν, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοῦ ἀνθρώπου.

Συγκριτικὴ γονιδιωματική: κλάδος τῆς συ-
γκριτικῆς μελέτης δύο ἢ περισσότερων γονιδιωμάτων 
μικροβίου ἢ ὀργανισμοῦ προκαρυωτικοῦ ἢ εὐκα-
ρυωτικοῦ κυττάρου ἢ πολυκύτταρου ὀργανισμοῦ, 
ἀκόμη καὶ δύο ἢ περισσοτέρων ἀντίστοιχων πρω-
τεομάτων πεπτιδίων ἢ πρωτεϊνῶν, τῶν  κωδικο-
ποιημένων δομικῶν καὶ λειτουργικῶν ἀλληλουχιῶν 
ἀμινοξέων τους.

Beta-Nodaviris: RNA μικροσκοπικὸ ἰὸς περί-
που 30 εἰδῶν θαλάσσιων ἰχθύων, κυρίως λαβρακιοῦ, 
μυλοκοπιοῦ, ροφοῦ κ.ἄ., ποὺ προκαλεῖ μιὰ πολὺ 
μεταδοτικὴ ἀσθένεια νέκρωσης νευρικοῦ ἱστοῦ τοῦ 
ἐγκεφάλου, τοῦ νωτιαίου μυελοῦ καὶ κοκκιώδους 
καὶ διπολικῆς στιβάδας κυττάρων ἀμφιβληστροει-
δοῦς σὲ νεαρὰ ἰχθύδια, κυρίως, σὲ μεγάλο εὖρος 
τιμῶν θερμοκρασίας νεροῦ 17 – 26οC, μὲ παγκόσμια 
ἐξάπλωση καὶ μὲ ἐξαίρεση τὴν Ἀφρική.

Ἰὸς ἀναιμίας σολομῶν: RNA ἰὸς τῆς γρίπης 
μὲ 8 μοριακὰ τμήματα καὶ ἐξωτερικὰ μὲ ἀντιγονικὲς 
ἀκίδες αἱμοσιδηρίνης καὶ ἐστεράσης, ποὺ προκαλεῖ 
σοβαρὴ ἀναιμία στὸν σολομὸ Ἀτλαντικοῦ, ἐνῷ πρό-
σφατα μεταδόθηκε καὶ σὲ σολομοὺς Εἰρηνικοῦ μὲ 
μιὰ ἐλαφρύτερη μορφὴ καὶ συχνὰ ἀσυμπτωματική. 
Διαδεδομένος στὴ Βόρεια Εὐρώπη, Ἱσπανία καὶ 
Χιλή, Περού (Νότια Ἀμερική).

DNA ἰριδοϊός - ἰὸς τῆς νόσου Λεμφοκύστης: 
DNA ἰὸς μεγέθους 200 nm μὲ κυτταροπλασματικὰ 
πυρηνικὰ ἔγκλειστα, ποὺ προκαλεῖ τὴ μεταδοτικὴ 
ἰογενῆ ἀσθένεια λεμφοκύστης μὲ τὸν σχηματισμὸ 
δερματικῶν, ὀφθαλμικῶν καὶ βραγχιακῶν λευκῶν 
ὀξιδίων καὶ εὐρύτερων ἰνοβλαστικῶν ἐκτεταμένων 
ἀλλοιώσεων κυρίως σὲ τσιπούρα, ὅλο τὸ ἔτος. Πρω-
τογενὴς μόλυνση καὶ δευτερογενὴς μετὰ ἀπὸ βακτη-
ριακὲς καὶ παρασιτικὲς μολύνσεις σὲ περιπτώσεις 
τραυματισμοῦ - λύσεων συνεχείας τοῦ δέρματος.

Δρ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ 
Κτηνίατρος, Ἰχθυολόγος
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Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ 
ΑΓΑΠΗΣ
ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΒΕΡΤΟΣ ΣΒΑΪΤΣΕΡ

Γιὰ τὸν Ἀλβέρτο Σβάιτσερ 
ἄκουσα γιὰ πρώτη φορά, 
ὅταν ἤμουν στὸ δεύτερο ἔτος 
τῆς Ἰατρικῆς, λίγο μετὰ τὸν 
θάνατό του. Οἱ ἐφημερίδες 

ἔγραφαν γιὰ τὸ ἔργο του καὶ τὴν πο-
λυτάραχη ζωή του. Ἡ ἰδέα τῆς Ἱεραπο-
στολῆς ἦταν τότε διάχυτη σὲ ἕνα μέρος 
τῆς νεολαίας, καὶ περισσότερο βέβαια 
στοὺς φοιτητὲς τῆς Ἰατρικῆς. Ἡ εἰκόνα 
τοῦ ἐπιτυχημένου Μουσικοῦ καὶ Πα-
νεπιστημιακοῦ Δασκάλου ποὺ ἀφήνει 
τὴν καριέρα του καὶ τὴ ζωή του στὴν 
Εὐρώπη, σπουδάζει γιατρὸς καὶ πηγαί-
νει στὴν Ἰσημερινὴ Ἀφρική, γιὰ νὰ κάνει 
ὁ ἴδιος ἕνα νοσοκομεῖο καὶ νὰ βοηθήσει 
τοὺς κατοίκους τῆς τότε ἐξωτικῆς καὶ 
ἄγνωστης χώρας, ἦταν συναρπαστική. Ὁ 
Σβάιτσερ ἔγινε μιὰ μυθικὴ φυσιογνωμία, 
ποὺ παρέσυρε τὴ νεανικὴ σκέψη ὅλων 
μας πέρα ἀπὸ τὶς καθημερινότητες καὶ 
τὶς μικρότητες τοῦ βίου καὶ μᾶς ἐπέ-
τρεπε νὰ κάνουμε ὄνειρα, ἔστω καὶ ἂν 
ἀμφιβάλλαμε πολὺ γιὰ τὸ κατὰ πόσον 
ἦταν πραγματοποιήσιμα, ἢ κατὰ πόσον 
ἤμασταν ἀντάξιοί τους. Τοῦ χρωστάω 
πάντως μερικὲς ἀπὸ τὶς πιὸ ἀκριβὲς 
στιγμὲς τῆς νιότης μου.

Τὰ χρόνια πέρασαν καὶ ὁ Σβάιτσερ 
ξεχάστηκε, ἢ μᾶλλον κατέφυγε σὲ μιὰ 
γωνιὰ τῆς μνήμης, μαζὶ μὲ τὰ νεανικὰ 
ὄνειρα. Ἀργότερα, μὲ ἄλλους γιατροὺς 

ἐπισκεφθήκαμε πολλὲς φορὲς τὶς χῶρες 
τῆς Ἀνατολικῆς Ἀφρικῆς, ὅπου ὑπῆρχαν 
Ὀρθόδοξες Ἐπισκοπές, καὶ προσπαθή-
σαμε νὰ συμβάλουμε στὸ ἰατρικὸ καὶ 
οἰκοδομικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας στὴν 
Οὐγκάντα καὶ τὴν Τανζανία.

Παράλληλα, τὸ 2003 γνώρισα μέσῳ 
τοῦ Μητροπολίτη Ἀργολίδος Νεκταρί-
ου ἕναν ἄλλο γίγαντα τῆς Ἰατρικῆς καὶ 
τῆς προσφορᾶς στὸν ἄνθρωπο, τὸν Ἅγιο 
Λουκᾶ, Ἀρχιεπίσκοπο Κριμαίας, κατὰ κό-
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σμον Βαλεντίνο Βόινο-Γιασενέτσκι. Ἐπι-
σκεφθήκαμε ἀρκετὲς φορὲς τὴν Κριμαία, 
ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα μέρη ὅπου ἔζησε 
καὶ ἔδρασε ὁ Ἅγιος Λουκᾶς, στὴν ἀπέ-
ραντη Ρωσία, τὴν Οὐκρανία, τὴ Σιβηρία, 
ἀλλὰ καὶ τὸ Οὐζμπεκιστὰν καὶ ἄλλες 
γειτονικές του χῶρες ποὺ ἀνῆκαν παλιὰ 
στὴ Σοβιετικὴ Ἕνωση. Ὁ Μητροπολίτης 
Νεκτάριος ἔγραψε τὴ συναρπαστικὴ βι-
ογραφία τοῦ Ἁγίου, μὲ τὴν ὁποία τὸν 
ἔκανε πασίγνωστο καὶ πολὺ ἀγαπητὸ 
στὴν Ἑλλάδα.

Μὲ ἔκπληξη παρατήρησα ὅτι ὁ Ἅγιος 
Λουκᾶς καὶ ὁ μισοξεχασμένος Σβάιτσερ 
εἶχαν πολλὲς ὁμοιότητες, ἢ μᾶλλον ἀνά-
λογες ἰδιότητες. Ἦσαν σχεδὸν συνομή-
λικοι (ὁ Σβάιτσερ ἦταν δύο χρόνια μεγα-
λύτερος), ἦσαν μακρόβιοι, μὲ σιδερένια 
ὑγεία, ἀπίστευτη φυσικὴ ἀντοχή, ἀπα-
ράμιλλη ἐργατικότητα. Ἦσαν αὐστηροὶ 
καὶ συνεπεῖς μὲ τὸν ἑαυτό τους καὶ μὲ 
τοὺς συνεργάτες τους. Καὶ οἱ δύο εἶχαν 
καλλιτεχνικὲς ἀνησυχίες καὶ ταλέντα, καὶ 
ἐγκατέλειψαν μιὰ ἐπιτυχημένη Ἀκαδη-
μαϊκὴ καριέρα γιὰ χάρη τῆς πίστεως καὶ 
τῶν ἰδανικῶν τους καὶ γιὰ νὰ ὑπηρετή-

σουν τοὺς δυστυχεῖς συνανθρώπους τους. 
Φυσικά, ὑπάρχουν καὶ πολλὲς διαφορές, 
ποὺ εἶναι οὐσιαστικές, ὅπως ἡ Ἐκκλησι-
αστικὴ συνείδηση καὶ πίστη, οἱ διαφορὲς 
μεταξὺ τῆς Ὀρθόδοξης καὶ τῆς Προτε-
σταντικῆς ἀντίληψης καὶ κουλτούρας. 
Ἐν τούτοις, ἀξίζει νὰ μελετήσει κανεὶς 
κάπως βαθύτερα τὸ θέμα, ἀνατρέχοντας 
στὴ ζωὴ καὶ τὴ δράση τους, καθὼς καὶ 
στὴ σκέψη καὶ τὰ πιστεύω τους.

Ἀναμφισβήτητα, ὁ Ἀλβέρτος Σβάιτσερ 
καὶ ὁ Ἅγιος Λουκᾶς εἶναι δύο μεγάλοι 
τῆς ἀνθρωπιστικῆς προσφορᾶς καὶ δρά-
σης. Τὰ κίνητρά τους ἀμφισβητήθηκαν 
ἀπὸ πολλούς, ἀλλὰ ἡ ζωή τους καὶ ἡ 
προσφορά τους ἦταν ἀδιαμφισβήτητες.

Ὁ Σβάιτσερ γνώρισε πρώιμα τὴ δόξα 
καὶ τὴν ἀναγνώριση μὲ τὸ ταλέντο του 
στὴ μουσικὴ καὶ τὴν ἀκαδημαϊκή του κα-
ριέρα. Τὸ ἔργο του στὴν Ἀφρικὴ ἔγινε πα-
γκόσμια γνωστό, καὶ κέρδισε τὸ βραβεῖο 
Νόμπελ, τὴν ὕψιστη ἀναγνώριση στὸν 
Δυτικὸ κόσμο. Πέθανε σὲ μεγάλη ἡλικία 
(90 ἐτῶν) στὸν χῶρο ὅπου ἀφιέρωσε τὴ 
ζωή του, στὴν Ἀφρική. Ἐκεῖ τὸ ὄνομά 
του ἀκόμα εἶναι γνωστὸ καὶ σεβαστό, 
παρ’ ὅλο ποὺ στὴν Εὐρώπη τώρα σιγὰ 
σιγὰ ξεχνιέται.

 Ἀντίθετα, ὁ Ἅγιος Λουκᾶς δὲν 
γνώρισε παγκόσμια δόξα. Ἄλλωστε, ἡ 
ἀπομονωμένη Άὐτοκρατορικὴ Ρωσία καὶ 
κατόπιν ἡ περισσότερο ἀπομονωμένη Σο-
βιετικὴ Ἕνωση ἦταν ἕνας ἄλλος κόσμος, 
ποὺ σπάνια ἐπικοινωνοῦσε μὲ τὸν Δυτικό. 
Μέσα στὸν χῶρο αὐτὸ ἐγνώρισε ἀρχικὰ 
τὴν ἀναγνώριση γιὰ τὸ ἰατρικό του ἔργο, 
ἀλλὰ σύντομα τὸν κατατρεγμὸ καὶ τὰ 
ἀπίστευτα βάσανα ἀπὸ τὸ Σοβιετικὸ κα-
θεστώς, στὸ ὁποῖο ἀντιτάχθηκε μὲ γενναι-
ότητα λόγῳ τῆς πίστης του, τῆς ὁποίας 
ἔγινε ὁμολογητὴς καὶ μάρτυρας. Ἔγινε 
ἱερέας καὶ κατόπιν ἐπίσκοπος μὲ τὸ ὄνο-
μα Λουκᾶς καὶ ἐποίμανε τὸν λαό του 
παράλληλα μὲ τὶς ἰατρικές του ὑπηρε-
σίες. Κατατρεγμένος καὶ ἀδικημένος ἀπὸ 
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τοὺς κρατοῦντες, πέθανε στὴν Κριμαία σὲ 
ἡλικία 84 ἐτῶν. Ἄγνωστος καὶ ἀπομονω-
μένος ἀπὸ τὸν πολὺ κόσμο, καταξιώθηκε 
λόγῳ τῆς θυσιαστικῆς προσφορᾶς του 
καὶ τοῦ μεγάλου ἔργου του στὴ συνεί-
δηση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ λαοῦ ὡς 
Ἅγιος, καὶ ἡ φήμη του ἁπλώθηκε ἀργό-
τερα καὶ εἶναι σήμερα ζωντανὴ καὶ ἐπί-
καιρη σὲ ὅλη τὴ Ρωσία, τὴν Οὐκρανία 
καὶ σὲ πολλὲς ἄλλες χῶρες, μεταξὺ τῶν 
ὁποίων ἡ Ἑλλάδα ἔχει ξεχωριστὴ θέση.

Ἀξίζει νὰ μελετήσει κανεὶς τὴ ζωὴ καὶ 
τὸ ἔργο τῶν δύο αὐτῶν μεγάλων, ποὺ ἡ 
ζωὴ τοῦ καθενὸς εἶναι σὰν ἕνα συναρ-
παστικὸ μυθιστόρημα, καὶ εἶναι χρήσιμη 
ἡ παράθεση τῶν θεμελιωδῶν διαφορῶν, 

ἀλλὰ καὶ τῶν ἐκπληκτικῶν ὁμοιοτήτων 
στὴ ζωή τους. Πῶς περιφρόνησαν τὴν 
ἐγκόσμια καριέρα γιὰ τὴν ὑπηρεσία τοῦ 

Θεοῦ καὶ τῶν συνανθρώπων τους. Ὁ 
πρῶτος ἐκτέθηκε σὲ κινδύνους, τὶς ἀρρώ-
στιες καὶ τὴ σκληρὴ ζωὴ καὶ δουλειὰ τῶν 
τροπικῶν, ὁ δεύτερος στὴν παγωνιὰ τῆς 
Σιβηρίας καὶ τὶς ἀτέλειωτες ἐξορίες καὶ 
φυλακὲς τοῦ ὁλοκληρωτικοῦ, ἀθεϊστικοῦ 
καθεστῶτος. Ἄσκησαν τὴν ἰατρικὴ χωρὶς 
καμμία ἀπολαβή, εἴτε μὲ σύγχρονα μέσα, 
ὅταν ἦταν ἐφικτό, εἴτε μὲ στοιχειώδη καὶ 
τελείως πρωτόγονα, ὅταν ἦταν ἀνάγκη.

Οἱ ὁμοιότητες στὸν χαρακτῆρα καὶ 
τὴ δράση τους εἶναι ἀναπάντεχα πολ-
λές, ἰδίως στὶς ἰατρικές τους ἀντιλήψεις 
καὶ μεθόδους. Μὴν ξεχνᾶμε ὅτι τότε ἡ 
ἰατρικὴ ἦταν στὰ σπάργανα, καὶ ἡ προ-
σωπικότητα τοῦ γιατροῦ ἔπαιζε μεγάλο 
ρόλο στὴ θεραπεία, ἰδίως τὴ χειρουργι-
κή. Ἔκαναν παράλληλα καὶ ἀνεξάρτητα 
τὶς ἴδιες ἐπιλογὲς στὴν ἐφαρμογὴ τῆς 
τοπικῆς ἀναισθησίας καὶ τῶν ριζικῶν 
χειρουργικῶν μεθόδων. 

Βέβαια, ὑπάρχουν καὶ οἱ διαφορές, 
ποὺ εἶναι ἐπίσης οὐσιώδεις, ἰδίως στὴ 
θεολογικὴ σκέψη καὶ τὴν ἐκκλησιαστικὴ 
ἀντίληψη. Καὶ εἶναι φυσικό, ἀφοῦ ὁ 
Ἅγιος Λουκᾶς εἶναι τέκνο τῆς Ὀρθόδο-
ξης παράδοσης, στὴν ὁποία ἔμεινε πιστὸς 
μέχρι τὸ μαρτύριο, ἐνῷ ὁ Σβάιτσερ εἶναι 
τέκνο τῆς Προτεσταντικῆς παράδοσης 
καὶ τῆς ἀμφισβήτησης τοῦ Διαφωτισμοῦ, 
ἡ ὁποία ἐπηρεάζει τὴ σκέψη του. 

Ἐντυπωσιακὸ εἶναι ὅτι ὁ τρόπος σκέ-
ψεως καὶ τῶν δύο, παρὰ τὶς οὐσιώδεις 
διαφορές, ὁδηγεῖ σὲ παρόμοιες ἐπιλογὲς 
συμπεριφορᾶς, ὅπως ἡ ἀφοσίωση στὸν 
πόνο τοῦ συνανθρώπου ποὺ πάσχει, ἡ 
περιφρόνηση τῶν ὑλικῶν ἀπολαβῶν, ἡ 
ἀπάρνηση τῆς δόξας μιᾶς ἀκαδημαϊκῆς 
καριέρας, ὁ σεβασμὸς τῆς πίστης καὶ τῆς 
ἄποψης τοῦ ἄλλου, ἡ καταδίκη τῆς βίας 
καὶ τοῦ πολέμου. Ἀλλὰ καὶ ἄλλα πολ-
λά, ὅπως ἡ ἀδάμαστη ἐργατικότητα  καὶ 
συνέπεια, ἡ ἀγάπη γιὰ τὴν ἐπιστήμη καὶ 
τὴν ἔρευνα, ἀλλὰ καὶ τὸ καλλιτεχνικὸ 
τελέντο καὶ ἡ εὐαισθησία, τοῦ ἑνὸς στὴ 

Καὶ οἱ δύο εἶναι λαμπρὰ 
παραδείγματα αὐτοθυσίας 
καὶ μεγαλείου, ποὺ εἶπαν 
αὐθόρμητα τό «Ἰδοὺ ἐγὼ 
Κύριε» στὴν κλήση ποὺ 

ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Θεό. Καὶ 
εἶναι ἀδιάψευστες ἀποδεί-

ξεις ὅτι ὁ Θεὸς ἐπιλέγει 
σὲ ὅλους τοὺς χώρους καὶ 

μὲ ὅλους τοὺς τρόπους 
ποὺ Ἐκεῖνος γνωρίζει καὶ 
ἐπιθυμεῖ τούς «ἐργάτες 
τοῦ ἀμπελῶνός Του», οἱ 
ὁποῖοι βιώνουν καὶ πραγ-
ματώνουν τόν «κοινὸν τό-

πον», τὴν οἰκουμενικότητα 
τῆς χριστιανικῆς ἀγάπης.
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ζωγραφικὴ καὶ τοῦ ἄλλου στὴ μουσική.
Καὶ οἱ δύο εἶναι λαμπρὰ παραδείγ-

ματα αὐτοθυσίας καὶ μεγαλείου, ποὺ 
εἶπαν αὐθόρμητα τό «Ἰδοὺ ἐγὼ Κύριε» 
στὴν κλήση ποὺ ἔλαβαν ἀπὸ τὸν Θεό. 
Καὶ εἶναι ἀδιάψευστες ἀποδείξεις ὅτι 
ὁ Θεὸς ἐπιλέγει σὲ ὅλους τοὺς χώρους 
καὶ μὲ ὅλους τοὺς τρόπους ποὺ Ἐκεῖνος 
γνωρίζει καὶ ἐπιθυμεῖ τούς «ἐργάτες τοῦ 
ἀμπελῶνός Του», οἱ ὁποῖοι βιώνουν καὶ 
πραγματώνουν τόν «κοινὸν τόπον», τὴν 
οἰκουμενικότητα τῆς χριστιανικῆς ἀγά-
πης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
τ. Συντονιστὴς Δ/ντὴς Β΄ Χειρουργ.  
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Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Χειρουργικῆς 
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ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΙΣ ΕΚ 
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάσαμε στὶς εἰδήσεις γιὰ ἕνα 
περίεργο κινητὸ τηλέφωνο, τὸ ὁποῖο 
κατεσκευάσθη ἀπὸ κάποια ἑταιρεία 
μὲ τὴν ὑπόσχεσι - διαφήμισι νά «μᾶς 
δώσει πίσω τὴ ζωή μας». Πρόκειται 
γιά «ἕνα πρωτόγονο κινητὸ τηλέφω-
νο, ποὺ διαθέτει μόνο τὶς βασικὲς 
λειτουργίες», δηλ. τὴν συνομιλία καὶ 
τὴν ἀποστολὴ γραπτῶν μηνυμάτων. 
Διαφημίζεται δὲ ἀπὸ τὴν ἑταιρεία 
κατασκευῆς του ὡς τὸ δεύτερο κι-
νητὸ τηλέφωνο τὸ ὁποῖο χρειάζονται 
οἱ πολυάσχολοι καὶ εὐκατάστατοι 
ἄνθρωποι, γιὰ νὰ ἀφήνουν τὸ smart-
phone καὶ τὰ ὑπόλοιπα τεχνολογικὰ 
μέσα στὸ γραφεῖο τους, καὶ ἔτσι νὰ 
εὑρίσκουν χρόνο γιὰ τὴν προσωπικὴ 
καὶ οἰκογενειακὴ ζωή τους. Σημειώ-
νουν οἱ δημιουργοί του: «Τὸ smart-
phone εἶναι τὸ γραφεῖο μου, ἀλλά, 
ὅταν τὸ ἀπόγευμα γυρίζω στὸ σπίτι, 
κρατῶ μόνο τό ... (ὄνομα τοῦ κινη-
τοῦ). Ἂν χρειαστεῖ νὰ δεχθῶ ἢ νὰ 
κάνω κάποιο τηλεφώνημα, δὲν θὰ 
παρασυρθῶ ἀπὸ τὶς δεκάδες εἰδο-
ποιήσεις ποὺ θὰ ἔχουν συσσωρευτεῖ 
στὸ smartphone, δὲν θὰ μπῶ στὸν 
πειρασμὸ νά “συνδεθῶ”. Ἂν δὲν εἶσαι 
ἀρκετὰ πειθαρχημένος, τὸ smart-
phone μπορεῖ νὰ σὲ κάνει νὰ σπα-
ταλήσεις ὅλη τὴ μέρα, χωρὶς νὰ τὸ 
καταλάβεις. Τό ... (ὄνομα συσκευῆς) 
σοῦ δίνει πίσω τὴ ζωή σου». Ἄλλες 
πάλι ἑταιρεῖες κατασκευάζουν κινητὰ 
στὸ μέγεθος πιστωτικῆς κάρτας, τὰ 
ὁποῖα χωροῦν στὸ πορτοφόλι μας 
καὶ κάνουν μόνον κλήσεις. Καὶ κα-

ταλήγει τὸ ἄρθρο: «Καλὰ ὅλα αὐτά. 
Μότο ὅπως  “σοῦ δίνει πίσω τὴ ζωή 
σου” μιλοῦν στὴν καρδιὰ τοῦ σύγχρο-
νου, μονίμως συνδεδεμένου ἀνθρώ-
που, ποὺ μετατρέπεται σὲ δοῦλο τῆς 
τεχνολογίας. Ὅμως χρειαζόμαστε στ’ 
ἀλήθεια ἕνα κινητὸ ὅπως τὸ ...; Ὅταν 
μάλιστα πωλεῖται στὴν κάθε ἄλλο 
παρὰ εὐκαταφρόνητη τιμὴ τῶν 295 
εὐρώ; Στὴν πραγματικότητα, αὐτὸ 
ποὺ κάνει μπορεῖ νὰ τὸ κάνει καὶ 
τὸ smartphone μας: ἀρκεῖ νὰ βροῦμε 
τὴ δύναμη νὰ κλείσουμε τὴ σύνδεσή 
του μὲ τὸ Διαδίκτυο» (“Κ” τῆς Κα-
θημερινῆς 25.10.2015).

Ὅπως ἐπισημαίνεται καὶ στὸ 
δημοσίευμα, χρησιμοποιεῖται ἕνα δι-
αφημιστικὸ κόλπο γιὰ τὴν προώθη-
σι καὶ ἀγορὰ ἑνὸς ἀκριβοῦ κινητοῦ 
τηλεφώνου, τὸ ὁποῖο συνδέεται μὲ 
τὰ ἀντίστοιχα smartphones τῆς ἰδίας 
ἑταιρείας, καὶ μάλιστα μὲ τὴν ἴδια 
κάρτα sim. Οὐσιαστικῶς μᾶς προ-
τείνουν νὰ ἔχωμε δύο κινητὰ τηλέ-
φωνα, ἕνα γιὰ τὴν ἐργασία μας καὶ 
ἕνα μὲ ἁπλούστερες λειτουργίες γιὰ 
τὴν οἰκία μας. Ἡ αἰτιολόγησις, ὅμως, 
τῆς προωθήσεως τοῦ συγκεκριμένου 
προϊόντος, δηλαδὴ ἡ ἁπλούστευσις 
τῆς ζωῆς μας καὶ ἡ ἀπεξάρτησίς μας 
ἀπὸ τὴν κατάχρησι τῶν τεχνολογικῶν 
μέσων εἶναι ἐνδιαφέρουσα ἄποψις, 
τὴν ὁποία καὶ θὰ πρέπει νὰ ἐνστερ-
νιστοῦμε.

Τὰ τεχνολογικὰ μέσα μποροῦν νὰ 
γίνουν βοηθήματα γιὰ τὶς ἀνάγκες 
καὶ τὶς δραστηριότητες τῶν ἀνθρώ-ΑΠ
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πων, ἀλλὰ πολὺ συχνὰ ἐλλοχεύει ὁ 
κίνδυνος νὰ ὑποδουλωθοῦν σὲ αὐτὰ 
οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ ἀπωλέσουν οὐσι-
ώδη στοιχεῖα τῆς φύσεως καὶ τῶν 
δυνατοτήτων τους. Ἐπὶ παραδείγματι 
τὰ κινητὰ τηλέφωνα ἐνδέχεται νὰ μει-
ώσουν τὴν πραγματικὴ ἐπικοινωνία 
μεταξὺ τῶν ἀνθρώπων καὶ νά “ἐπι-

κοινωνῇ” πλέον ὁ ἄνθρωπος μέσῳ 
τῶν κοινωνικῶν δικτύων καὶ ὄχι διὰ 
τῆς ζώσης συνομιλίας καὶ πρόσωπο 
μὲ πρόσωπο. Ἰδίως κατὰ τὶς θερινὲς 
διακοπὲς αὐξάνεται ὁ κίνδυνος νὰ 
ἐγκλωβισθῇ ὁ ἄνθρωπος στὶς δυνα-
νότητες τῶν κινητῶν τηλεφώνων καὶ 
νὰ χάσῃ ὅλο τὸν χρόνο του προσκολ-
λημένος στὴν ὀθόνη τοῦ κινητοῦ του. 
Εἶναι ἰδιαιτέρως ἀνησυχητικὸ ὅτι τὸ 
πρῶτο πρᾶγμα τὸ ὁποῖο ἐρευνοῦν 
οἱ ἀναζητοῦντες κατάλυμα γιὰ τὶς 
καλοκαιρινές τους διακοπὲς εἶναι ἐὰν 
προσφέρεται ἀσύρματος σύνδεσις 
στὸ διαδίκτυο (wi-fi). Ἀντὶ νὰ ἐφευ-
ρίσκουν τρόπους καὶ μεθόδους νὰ 
ἀποτοξινώνονται οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ 
τὰ δεσμὰ τῶν τεχνολογικῶν μέσων, 

τοὐλάχιστον κατὰ τὸν χρόνο τῶν δι-
ακοπῶν τους, πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ 
ὁποῖοι τὰ μεταφέρουν μαζί τους.

Ἕνα πρόσφατο λογοτεχνικὸ 
βιβλίο περιγράφει τὴν φιλοσοφία 
ζωῆς μιᾶς ὁλοκλήρου γενεᾶς νέων, 
ἐγκλωβισμένων στὰ τεχνολογικὰ 
μέσα. Πρόκειται γιὰ τὸ βιβλίο Οἱ 
ἀραχτοί, τοῦ Michele Serra ἀπὸ τὶς 
ἐκδόσεις «Ἴκαρος». Σᾶς μεταφέρομε 
ἕνα χαρακτηριστικὸ ἀπόσπασμα, τὸ 
ὁποῖο ἀνακαλύψαμε στὸ διαδίκτυο: 
«Ἤσουν ἀραγμένος στὸν καναπέ, 
μέσα σὲ ἕνα χιλιοτσαλακωμένο κου-
βάρι ἀπὸ μαξιλάρια γεμᾶτα ψίχουλα. 
Καταγράφω μὲ ἐπιστημονικὸ ζῆλο 
χωρὶς καμία φιοριτούρα. Πάνω στὴν 
κοιλιά σου εἶχες τὸν ἀναμμένο ὑπο-
λογιστή. Μὲ τὸ δεξὶ χέρι ἔγραφες κάτι 
στὸ smartphone σου. Τὸ ἀριστερό, 
μισοαδρανές, κρατοῦσε ἀπὸ τὴ μία 
ἄκρη, μὲ δυὸ δάχτυλα, ἕνα σκισμέ-
νο βιβλίο χημείας, ἀποφεύγοντας νὰ 
βυθιστεῖ στὸ ζοφερὸ μεσοδιάστημα 
ἀνάμεσα στὴ ράχη τοῦ καναπὲ καὶ 
στὰ μαξιλάρια, ἐκεῖ ὅπου κάποτε 
βρῆκα ἕνα ὠμὸ λουκάνικο, μιὰ ἀπὸ 
τὶς ἀγαπημένες σου τροφές. Ἡ τηλε-
όραση εἶναι ἀνοιχτὴ στὴ διαπασῶν, 
σὲ μιὰ ἀμερικάνικη σειρὰ ὅπου δύο 
παχύσαρκα ἀδέλφια, μὲ ὑποτυπῶδες 
λεξιλόγιο, ἐξηγοῦσαν πῶς καθαρίζεις 
μιὰ μονοκατοικία ἀπὸ τὰ ποντίκια. 
Στ’ αὐτιά σου εἶχες τὰ ἀκουστικά, 
συνδεδεμένα μὲ τὸ ipod, καταχωνια-
σμένο σὲ κάποια χαράδρα τοῦ κανα-
πέ. Ἑπομένως ἦταν πολὺ πιθανὸ νὰ 
ἄκουγες μουσική».

Ἡ ἀντιμετώπισις τέτοιων κα-
ταστάσεων, οἱ ὁποῖες ὀρθῶς ἔχουν 
χαρακτηρισθεῖ ὡς σύγχρονες ἐξαρτή-
σεις, κατὰ τὴν παράδοσι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας γίνεται μὲ τὴν ἄσκησι καὶ 
τὴν ἐγκράτεια. Ἡ ἄσκησις καὶ ἡ 
ἐγκράτεια δὲν ἀναφέρονται μόνον ΑΠ
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Τὰ τεχνολογικὰ μέσα 
μποροῦν νὰ γίνουν βοη-
θήματα γιὰ τὶς ἀνάγκες 
καὶ τὶς δραστηριότητες 
τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ 
πολὺ συχνὰ ἐλλοχεύει 

ὁ κίνδυνος νὰ ὑπο-
δουλωθοῦν σὲ αὐτὰ οἱ 
ἄνθρωποι καὶ νὰ ἀπω-
λέσουν οὐσιώδη στοι-
χεῖα τῆς φύσεως καὶ 

τῶν δυνατοτήτων τους.
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σὲ φυσικὲς λειτουργίες τοῦ ἀνθρώ-
που (π.χ. φαγητό), ἀλλὰ καὶ στὶς 
ὑπόλοιπες δραστηριότητές του. Ὁ 
περιορισμὸς τῆς τηλεθεάσεως, τῆς 
χρήσεως τῶν ὑπολογιστῶν καὶ τῶν 
κινητῶν τηλεφώνων ἐντάσσονται 

στὴν ἀσκητικὴ καὶ ἀγωνιστικὴ ζωὴ 
ἑνὸς πιστοῦ χριστιανοῦ. Ὅπως ἐδί-
δασκε καὶ ὁ ἅγιος Βασίλειος: «ἔστω 
ἡ χρῆσις τῇ χρείᾳ σύμμετρος». Άὐτὸ 
θὰ πρέπει πρῶτα οἱ μεγαλύτεροι νὰ 
ἐφαρμόσωμε καὶ νὰ τὸ ἐμπνεύσωμε 
καὶ στοὺς νεωτέρους.

Ὁ πολὺς Φώτης Κόντογλου ἔγρα-
φε πρὶν ἀπὸ πολλὰ χρόνια πῶς νὰ 
ξεκουράζεται πραγματικῶς ὁ ἄνθρω-
πος μὲ τίς «ἁπλὲς χαρὲς τοῦ καλο-
καιριοῦ». «Βλογημένος ὁ ἄνθρωπος 
ποὺ μπορεῖ, τώρα τὸ καλοκαίρι, νὰ 
ξεμακρύνει γιὰ λίγο ἀπὸ τὴν ταραχὴ 
τῆς πολιτείας. Ἂν τοῦ ἀρέσει ἡ θά-
λασσα, ἂς πάει σὲ κανένα νησί, ποὺ 
δὲν εἶναι ἀκόμα χαλασμένοι οἱ νη-
σιῶτες, ἢ σὲ κανένα ψαραδοχῶρι. Νὰ 
μὴν κουβαλήσει ὅμως μαζί του τὴν 
πολιτεία, ὅπως κάνουνε πολλοί, ποὺ 
ἀπὸ τὴ μιὰ θέλουνε νὰ ἀφήσουνε τὴν 
ταραχὴ πίσω τους, κι ἀπὸ τὴν ἄλλη 
κουβαλᾶνε μαζί τους ὅλα τὰ περί-
πλοκα καὶ κουραστικὰ καθέκαστα 
τῆς πολιτείας ... μὴν πάρεις πολλὰ 
πράγματα μαζί σου, γιὰ νὰ μὴν πά-
ρεις καὶ τὴν ἀτονία καὶ τὴν ἀνοστιά, 
ποὺ δίνει στὸν ἄνθρωπο ἡ εὔκολη 
ἀπόλαυση ... Θὰ καταλάβεις στὸ κορ-
μί σου καὶ στὴν ψυχή σου ἀληθινὴ 
ὑγεία, καὶ κάποια ζωντάνια ποὺ τὴν 
εἶχες ξεχάσει ... Θὰ ξεκουραστεῖς ἀπὸ 
τὴν ἁπλοποίηση τῆς ζωῆς σου, ἂν 
βέβαια δὲν εἶσαι ὁλότελα χαλασμένος, 
ὥστε νά ’χεις τὴν ἰδέα πὼς ἡ εὐτυχία 
εἶναι τὸ νά ’σαι μπερδεμένος μέσα σὲ 
χίλια δυὸ σκοινιά, καὶ νά ’χεις στὸ 
μυαλό σου ἄλλες τόσες ἔγνοιες»1. 

Άὐτὴ εἶναι ἡ πραγματικὴ ζωή, 
τὴν ὁποία δυστυχῶς χάνομε μέσα 
ἀπὸ τὰ χέρια μας, μὲ τὸν ἐγκλωβισμό 
μας καὶ τὴν ὑποδούλωσί μας στὶς 
νέες τεχνολογίες.

Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

1  Φώτη Κόντογλου, Εὐλογημένο Καταφύγιο (Ἀθήνα: 
Ἀκρίτας, 1994), σσ. 11-12.
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Τὸ μηνιαῖο Ὀρθόδοξο Χριστιανικὸ Περιο-
δικὸ μὲ τὴν ἱστορία τῶν 100 χρόνων του 
κοντὰ στὸν ἑλληνικὸ λαό.

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

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

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

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

Ἀξίζει νά διαβάζετε
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