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Ἀχώριστος σύντρο-
φος στὴ ζωή μας 
οἱ δοκιμασίες 
καὶ οἱ θλίψεις. 
Καὶ μόνο τῆς 

δικῆς μας; Τὸ ἴδιο φαινόμενο 
καὶ στὴ ζωὴ τοῦ ἐνανθρω-
πήσαντος Κυρίου. Ἀπὸ τὴν 
πρώτη στιγμὴ τῆς γήινης πα-
ρουσίας Του ὣς τὴν τελευταία, 
ἀπὸ τὴ θεία γέννηση ὣς τὴν 
σταύρωση, συνεχεῖς οἱ δοκι-
μασίες.

Δ ὲ ν  π ρ ό λ α β αν  ν ὰ 
ἀναχωρήσουν οἱ Μάγοι, καὶ 
ὁ οὐράνιος ἀπεσταλμένος 
φέρνει τὸ μήνυμα τῆς φυγῆς 
στὸν Ἰωσήφ. «Ἐγερθεὶς 
παράλαβε τὸ παιδίον καὶ 
τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ 
φεῦγε εἰς Αἴγυπτον...» 

(Ματθ. β´ 13). Σήκω, πάρε τὸ παιδὶ καὶ 
φύγε στὴν Αἴγυπτο. Ἐγκαταλεῖψτε τὴ γῆ 
σας καὶ φύγετε στὴ χώρα τῆς ἐξορίας σας.

Νέα δοκιμασία γιὰ τὸν Ἰωσήφ, ἀλλὰ 
καὶ γιὰ τὴν παρθένο Μαρία. Ἡ ἁγία 

Οἰκογένεια στὴν ἐξορία, στὴν προσφυγιά. 
Καὶ ὅμως, ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἱερὸς 
Χρυσόστομος: «Ταῦτα ἀκούσας ὁ Ἰωσὴφ 
οὐκ ἐσκανδαλίσθη, οὐδὲ εἶπεν: Αἴνιγμα 
τὸ πρᾶγμά ἐστιν· οὐ πρώην ἔλεγες, ὅτι 
σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ; Καὶ νῦν οὐδὲ 

ΝΑ ΕΞΟΡΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΡΙΑ

Ἡ πίστη τοῦ Ἰωσὴφ δοκιμάζεται, ἀλλὰ δὲν σκανδαλίζεται  
ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ. Αἰνιγματικὴ φαίνεται,  

ἐκ πρώτης ὄψεως, ἡ προσταγὴ τοῦ ἀγγέλου γιὰ φυγή.  
Ὁ ἀπεσταλμένος τοῦ οὐρανοῦ δὲν εἶχε πεῖ πιὸ μπροστὰ  
ὅτι τὸ νεογέννητο θεῖο Βρέφος θὰ σώσει τὸν λαό του;  
Καὶ τώρα οὔτε τὸν ἑαυτό του δὲν μπορεῖ νὰ σώσει,  

ἀλλὰ εἶναι ἀνάγκη νὰ πάρουν ὅλοι τὸν δρόμο τῆς ἐξορίας 
καὶ τῆς μακρινῆς ἀποδημίας; Ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι ἀντίθετα 

μὲ τὶς ὑποσχέσεις ποὺ τοὺς ἔχουν δοθεῖ;
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ἑαυτὸν σῴζει, ἀλλὰ φυγῆς ἡμῖν χρεία 
καὶ ἀποδημίας καὶ μακρᾶς μεταστάσεως· 
ἐναντία τῇ ὑποσχέσει τὰ γινόμενα».

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

Καὶ ὅμως, ὁ πιστὸς Ἰωσὴφ δὲν 
περιεργάζεται τὸ θεϊκὸ σχέδιο. Δὲν 
μεμψιμοιρεῖ. Δὲν κρίνει μὲ τὰ περιορισμένα 
ἀνθρώπινα κριτήρια τὶς βουλὲς τοῦ Θεοῦ. 
Ὑπακούει καὶ πείθεται καὶ μὲ προθυμία 
δέχεται καὶ ὑπομένει τοὺς πειρασμούς, 
ὅσο ἀκατανόητοι κι ἂν φαίνονται. Ξέρει 
πὼς ὅποιος ἀναλαμβάνει νὰ ὑπηρετήσει 
τὸ θεϊκὸ σχέδιο πρέπει νὰ εἶναι ἕτοιμος 
νὰ ἀντιμετωπίσει θλίψεις καὶ δοκιμασίες.

«Φεῦγε εἰς Αἴγυπτον». Ἡ ἁγία 
Οἰκογένεια, μιὰ Οἰκογένεια ἐξόριστων. 
Πρόσφυγες καὶ φυγάδες. Διπλὴ ἡ ἐξορία 
καὶ ἄγνωστος ὁ χρόνος διαρκείας. 
Ἐξόριστοι πρῶτα σὲ ξένη χώρα, στὴν 
Αἴγυπτο, καὶ ὕστερα, μετὰ τὸν θάνατο 
τοῦ Ἡρώδη, στὴ Γαλιλαία, ἀφοῦ ἡ Ἰουδαία 
τοὺς ἦταν ἀπαγορευμένη. Τὸ τυφλὸ πάθος 

τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας καταδίωξε ἀπὸ τὴν 
πρώτη στιγμὴ καὶ ἔβαλε σὲ δοκιμασία τὸ 
θεῖο Βρέφος, τὴν Παναγία μητέρα Του καὶ 
τὸν δίκαιο Ἰωσήφ.

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

μιλοῦσε. Ἕνα ξερίζωμα πιὸ ὀδυνηρὸ καὶ 
ἀπὸ τὸ ξερίζωμα τῆς καρδιᾶς.

Πόσες τέτοιες δραματικὲς καὶ τραγικὲς 
συγχρόνως ἐξορίες ἔζησε ἡ ἐποχή μας! 
Ἐξορίες ποὺ ἀποτελοῦν τὸ πιὸ ἀνεξίτηλο 
στίγμα γιὰ τὸν πολιτισμὸ τοῦ εἰκοστοῦ 
αἰῶνα. Λησμονήσαμε τὰ πρόσφατα 
ἀνθρώπινα φορτία, στοιβαγμένα χειρότερα 
ἀπὸ ζῶα, στὰ σαπιοκάραβα τῆς ντροπῆς 
καὶ τοῦ θανάτου, ποὺ ἔφευγαν κυνηγημένα, 
μὲ τὴ φρίκη στὰ πρόσωπα, γιὰ νὰ 
γλυτώσουν ἀπὸ τὴ μανία τοῦ σύγχρονου 
βαρβαρισμοῦ. Πόσοι ἄλλοι πολιτικοὶ 
πρόσφυγες ἀναγκάζονται καθημερινά, 
σὲ ὅλα  τὰ μήκη καὶ πλάτη τῆς γῆς, νὰ 
ἐγκαταλείπουν τοὺς προσφιλεῖς τους! Καὶ 
ὅλα αὐτὰ σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ τόσος λόγος 
γίνεται γιὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα!

Ἀλλὰ ὁ κόσμος μας, ἡ σύγχρονη οἰκογένεια, γνώρισε  
κι ἄλλου εἴδους ἐξορίες. Ἐξόριστη συχνὰ ἡ γυναίκα  

ἀπὸ τὸ σπίτι της. Τὸ εὔκολο διαζύγιο τὴν ἀναγκάζει συχνὰ 
νὰ τὸ ἐγκαταλείπει, νὰ φεύγει κυνηγημένη μακριὰ ἀπὸ 

ὅλους ἐκείνους καὶ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ πόθησε, ποὺ ἀγάπησε, 
ποὺ σύνδεσε τὴ ζωή της. Χιλιάδες γνωρίζουν κάθε χρόνο, 

στὴ μικρὴ χώρα μας, τὴν τραγωδία τῆς ἐξορίας αὐτῆς.
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ἀλλοτρίωση ἀπὸ τὴν προσωπικότητά τους, 
μὲ τὰ σύγχρονα ναρκωτικὰ τοῦ πνεύματος 
ποὺ τοὺς προσφέρει ἄφθονα! Ναρκωτικά, 
ἀλκοολισμός, πανσεξουαλισμός, σύγχρονες 
αἱρέσεις, ἐξορίζουν καθημερινὰ ἀναρίθμητες 
ὑπάρξεις ἀπὸ τὰ σπίτια τους, ἀπὸ τὸ 
περιβάλλον τους, ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους.

Ἡ προσευχή μας, ἰδιαίτερα τὶς ἡμέρες 
αὐτές, ἂς ἀνέβει θερμὴ πρὸς Ἐκεῖνον 

πού, ἀπὸ τὰ πρῶτα βήματά Του, γνώρισε 
τὴ δοκιμασία τοῦ διωγμοῦ, νὰ ἐξορίσει 
κάθε εἴδους ἐξορία ἀπὸ τὸν πλανήτη μας 
καὶ νὰ δώσει νὰ κυριαρχήσει παντοῦ ἡ 
δική Του εἰρήνη καὶ εὐδοκία.

Γ.Β.Μ.

Ἀλλὰ ὁ κόσμος μας, ἡ σύγχρονη 
οἰκογένεια, γνώρισε κι ἄλλου εἴδους 
ἐξορίες. Ἐξόριστη συχνὰ ἡ γυναίκα ἀπὸ 
τὸ σπίτι της. Τὸ εὔκολο διαζύγιο τὴν 
ἀναγκάζει συχνὰ νὰ τὸ ἐγκαταλείπει, νὰ 
φεύγει κυνηγημένη μακριὰ ἀπὸ ὅλους 
ἐκείνους καὶ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ πόθησε, 
ποὺ ἀγάπησε, ποὺ σύνδεσε τὴ ζωή της. 
Χιλιάδες γνωρίζουν κάθε χρόνο, στὴ μικρὴ 

χώρα μας, τὴν τραγωδία τῆς ἐξορίας αὐτῆς.
Κι ὕστερα οἱ νέοι μας ποὺ ἡ ἀδιαφορία 

καὶ ἡ ἀστοργία τῆς ἐποχῆς μας τοὺς 
ἀναγκάζει νὰ παίρνουν τὸν δρόμο τῆς 
ξενιτιᾶς γιὰ ἕνα χαρτί, στὴν πιὸ κρίσιμη 
περίοδο τῆς ζωῆς τους. Καὶ πόσους 
ἄλλους τοὺς σπρώχνει σὲ μιὰ ἄλλου εἴδους 
ἐξορία, σὲ ἐξορία ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους, σὲ 

Κι ὕστερα οἱ νέοι μας ποὺ ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ ἀστοργία  
τῆς ἐποχῆς μας τοὺς ἀναγκάζει νὰ παίρνουν τὸν δρόμο  
τῆς ξενιτιᾶς γιὰ ἕνα χαρτί, στὴν πιὸ κρίσιμη περίοδο  
τῆς ζωῆς τους. Καὶ πόσους ἄλλους τοὺς σπρώχνει  

σὲ μιὰ ἄλλου εἴδους ἐξορία, σὲ ἐξορία ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους, 
σὲ ἀλλοτρίωση ἀπὸ τὴν προσωπικότητά τους,  

μὲ τὰ σύγχρονα ναρκωτικὰ τοῦ πνεύματος  
ποὺ τοὺς προσφέρει ἄφθονα! Ναρκωτικά, ἀλκοολισμός, 

πανσεξουαλισμός, σύγχρονες αἱρέσεις, ἐξορίζουν  
καθημερινὰ ἀναρίθμητες ὑπάρξεις ἀπὸ τὰ σπίτια τους, 

ἀπὸ τὸ περιβάλλον τους, ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους.
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Ἡ κλίμακα τῶν μεγεθῶν:  
Ἀπὸ τὸ μέτρο στὸ νανόμετρο

Πρὶν τὴν παρουσίαση τοῦ θέματος, 
χρειάζεται νὰ γίνει κατανοητὴ ἡ κλίμακα 
τῶν μεγεθῶν, ποὺ φαίνεται στὸ Σχῆμα 1. 
Βλέπουμε τὸ 1 μέτρο (m), τὸ ἕνα χιλιοστὸ 
τοῦ μέτρου (mm), τὸ ἕνα μικρόμετρο (ἑκα-
τομμυριοστὸ τοῦ μέτρου, μm) καὶ τὸ ἕνα 
νανόμετρο (δισεκατομμυριοστὸ τοῦ μέτρου, 
nm). Στὸ Σχῆμα 1 φαίνεται καὶ ἕνα δισκίο 
πυριτίου. Ἀπὸ αὐτὸ τὸ δισκίο κόβουμε τὶς 
ψηφίδες (τὰ τσιπάκια). Κάθε ψηφίδα, σὰν 
κι αὐτὴ ποὺ ἔχει ὁ ἐπεξεργαστὴς τοῦ κινη-
τοῦ, εἶναι τῆς τάξης τοῦ ἑνὸς ἑκατοστοῦ 
καὶ περιέχει μέσα ἑκατομμύρια τρανζίστορ. 
Κάθε τρανζίστορ εἶναι τῆς τάξης τοῦ ἑνὸς 
μικρομέτρου, καὶ ἡ πύλη τοῦ τρανζίστορ 
σήμερα, ποὺ εἶναι τὸ πιὸ μικρό του κομ-
μάτι, εἶναι τῆς τάξης τῶν 30nm, πρόκειται 
δηλαδὴ γιὰ ἕνα προϊὸν νανοηλεκτρονικῆς. 
Στὴ φύση τὰ μόρια εἶναι τῆς τάξης τοῦ 
1nm, οἱ ἰοὶ τῆς τάξης τῶν 100nm, τὰ κύτ-
ταρα τῆς τάξης τῶν 1-10μm, καὶ μιὰ τρί-
χα τῆς κεφαλῆς μας εἶναι τῆς τάξης τῶν 

ΜΙΚΡΟ- ΚΑΙ ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
Μιὰ πορεία πρὸς ἐπανένωση τῶν ἐπιστημονικῶν 
κλάδων καὶ μιὰ ἀνάγκη γιὰ θεολογικὴ ἔμπνευση

100μm (0,1mm). Ἡ νανοτεχνολογία ξεκινᾷ 
ἀπὸ τὸ 1nm, δηλαδὴ 10-9m, καὶ φτάνει 
μέχρι τὰ 100nm. Ἀπὸ 0,1-100μm=0,1 m 
εἶναι ἡ περιοχὴ τῆς μικροτεχνολογίας, καὶ 
ὑπάρχει ἕνας ἐπιπστημονικὸς κλάδος ποὺ 
λέγεται Μικρο-Ηλεκτρο-Μηχανικὰ-Συστή-
ματα (MEMS) ἢ ἁπλῶς μικροσυστήματα. 
Ἕνα κλασικὸ παράδειγμα μικροσυστήμα-
τος εἶναι ὁ ἀνιχνευτὴ ἐπιταχύνσεως ποὺ 
ὑπάρχει στὰ αὐτοκίνητα, γιὰ νὰ ἀνοίξει ὁ 
ἀερόσακος. Τώρα τελευταῖα κατασκευά-
ζονται καὶ νανοσυστήματα μὲ διαστάσεις 
κάτω ἀπὸ τὸ ἕνα μικρόμετρο.

Παραδείγματα 
νανοτεχνολογίας  

ἀπὸ τὴν καθημερινὴ ζωή
Ἡ νανοτεχνολογία  

θεραπεύει «πᾶσαν νόσον»

Μερικὰ ἀπὸ τὰ παραδείγματα τῶν 
δομῶν καὶ διατάξεων τῆς μικρο- καὶ να-
νοτεχνολογίας  φαίνονται στὸ Σχῆμα 2. 
Αὐτὸ ποὺ φαίνεται δεξιὰ εἶναι ἕνα ὁλο-

Περίληψη: Παρουσιάζουμε μιὰ εἰσαγωγὴ στὴ μικρο- καὶ νανοτεχνολογία καὶ τὶς 
ἐφαρμογές της στὴν καθημερινὴ ζωή. Συγκρίνουμε τὰ ἐπιτεύγματα τῆς νανοτεχνολογίας μὲ 
ἀντίστοιχα τῆς φύσεως, εἰσάγοντας τὸ πεδίο τῆς βιομιμητικῆς. Ἐξετάζουμε τὴ διεπιστημο-
νικότητα τῆς νανοτεχνολογίας καὶ τὴ σχέση της μὲ τὴ νομική, τὴν οἰκονομία, κοινωνία καὶ 
θεολογία. Τονίζουμε ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῆς νανοτεχνολογίας, ὅπως τὴ σημασία στὴ 
λεπτομέρεια, τὸ ἐφήμερον, τὶς προκλήσεις τῶν ἐπιτευγμάτων της στὴν καθημερινὴ ζωή, 
καὶ δίνουμε ἔμφαση στὴν ἀνάγκη νοηματοδότησης της νανοτεχνολογίας μέσῳ σύνδεσης 
μὲ τὴ θεολογία. Ἐπιμένουμε στὴν ἀνάγκη τῆς κοινῆς ἐκπαίδευσης σὲ τεχνολογία καὶ θεο-
λογία τῶν ἐπιστημόνων καὶ τῶν δύο κατευθύνσεων καὶ τῆς προοπτικὴ μιᾶς «ἑλληνικῆς» 
θεώρησης τῆς νανοτεχνολογίας, ποὺ ἐξυπηρετεῖ πολυδιάστατα καὶ ὄχι μονοδιάστατα τὸν 
ἄνθρωπο ὡς πνευματικὸ καὶ ταὐτόχρονα ὑλικὸ ὄν.
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κληρωμένο κύκλωμα, μιὰ ψηφίδα (ἕνα 
τσιπάκι) σὰν κι αὐτὰ ποὺ ὑπάρχουν στὰ 
κινητά. Στὸ μέσον φαίνεται ἡ τομὴ σὲ κά-
ποιο ἐπίπεδο κάθετο στὴν ἐπιφάνεια τῆς 
ψηφίδος, τὸ ὁποῖο μοιάζει μὲ μιὰ πολυό-
ροφη πολυκατοικία ποὺ στὸ ἰσόγειο ἔχει 
τὰ τρανζίστορ. Αὐτὰ ποὺ φαίνονται σὰν 
φωτεινὰ τετράγωνο εἶναι οἱ ἐπαφὲς ἀπ’ 
τὸ ἕνα ἐπίπεδο πρὸς τὸ ὑπερκείμενο, κι 
αὐτὰ ποὺ φαίνονται σὰν πιὸ φωτεινὲς 
ὁριζόντιες πλάκες εἶναι οἱ διάφορες με-
ταλλικὲς γραμμές. Ἐὰν ἑστιάσει κανεὶς 
στὴν πύλη ἑνὸς τρανζίστορ, τὴ μικρότερη 
διάσταση στό «ἰσόγειο», αὐτὴ σήμερα εἶναι 
τῆς τάξης τῶν 30nm. Αὐτὸ ποὺ φαίνεται 
ἀριστερὰ στὸ Σχῆμα 2 εἶναι ἡ καινούρ-
για σειρὰ τῶν τρανζίστορ, τὰ λεγόμενα 
FinFETSs, τὰ ὁποῖα ἔχουν διαστάσεις πε-
ρίπου 25 νανόμετρα σὲ πλάτος. Συνεπῶς, 

ἡ ἠλεκτρονικὴ ἤδη ἀπὸ τὴν περασμένη δε-
καετία ἔχει εἰσέλθει στὸν χῶρο τῆς νανο-
ηλεκτρονικῆς, καὶ ἡ πολυπλοκότητα ποὺ 
ὑπάρχει σὲ ἕνα ὁλοκληρωμένο κύκλωμα 
εἶναι ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ποὺ ὑπάρχει 
σήμερα σὲ ἀνθρώπινα κατασκευάσματα 
ἀπὸ πλευρᾶς τεχνολογίας.

Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο ἡ νανοηλεκτρο-
νικὴ ἡ ὁποία ἔχει εἰσέλθει στὸν χῶρο τῆς 
μικρο- καὶ νανοτεχνολογίας. Στὴν ἠλε-
κτρονικὴ καὶ τὰ τρανζίστορς κινοῦνται 
ἠλεκτρικὰ φορτία (π.χ. ἠλεκτρόνια ἢ 
ὀπές). Ὑπάρχουν καὶ κατασκευὲς μικρο- 
καὶ νανοτεχνολογίας ποὺ περιλαμβάνουν 
κίνηση ρευστῶν. Τὸ 2020 συμπληρώθηκαν 
περίπου 30 χρόνια ἑνὸς ἄλλου κλάδου, 
ὁ ὁποῖος, ἀντὶ νὰ κινεῖ ἠλεκτρόνια, κι-
νεῖ ὑγρά. Πρόκειται γιὰ τὸν χῶρο τῆς 
μικρο- καὶ νανορευστονικῆς, καὶ τῶν μι-

Σχῆμα 1: Ἡ κλίμακα τῶν μεγεθῶν τῆς μικρο- καὶ νανοτεχνολογίας
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Σχῆμα 2: Διατάξεις νανοηλεκτρονικῆς

κροεργαστηρίων σὲ ψηφίδα. Στὸ Σχῆμα 3 
φαίνεται ἕνα κλασικὸ χημικὸ ἐργαστήριο, 
στὸ ὁποῖο γίνονται διάφορες λειτουργί-
ες. Ὅπως ἕνας ἐπεξεργαστὴς κάνει προ-
σθέσεις, ἀφαιρέσεις καὶ λογικὲς πράξεις, 
ἔτσι καὶ ἕνα ἐργαστήριο κάνει ἀραιώσεις, 
ἀναμείξεις, διαχωρισμούς, φιλτραρίσμα-
τα, ἀντιχνεύσεις, ἀντιδράσεις, καὶ φυ-
σικὰ ἔχει σωλῆνες, γιὰ νὰ κυκλοφοροῦν 
διάφορα ὑγρὰ ἀπο τὴ μία πλευρὰ τοῦ 
πάγκου στὴν ἄλλη. Ἡ τάση ποὺ ὑπάρ-
χει τὰ τελευταῖα τριάντα χρόνια εἶναι νὰ 
γίνει σμίκρυνση ἑνὸς ἐργαστηρίου πάνω 
σὲ ἕνα τσίπ, ὥστε, ἀντὶ νὰ ἐκτελεῖ κα-
νεὶς τὶς ἀναμείξεις στὸν πάγκο μὲ δοχεῖα, 
δοκιμαστικοὺς σωλῆνες καὶ ὄγκους δε-
κάδων κυβικῶν ἑκατοστῶν (ml=10-3l), νὰ 
ἔχει μικρολίτρα (μl=10-6l) καὶ νανολίτρα 
(nl=10-9l), τὰ ὁποῖα θὰ κινοῦνται μέσα σὲ 
σωληνώσεις μὲ ἀντλίες ἢ μὲ τριχοειδεῖς 
δυνάμεις καὶ θὰ κάνουν τὶς ἀντιδράσεις 
ἢ τὶς χημικὲς ἀναλύσεις. Στὰ δεξιὰ τοῦ 
Σχήματος 3 φαίνεται μιὰ κλασικὴ περί-
πτωση ἑνὸς τέτοιου συστήματος μικροερ-

γαστηρίου σὲ ψηφίδα, τὸ ὁποῖο παίρνει 
μερικὲς σταγόνες αἵματος, διαχωρίζει π.χ. 
τὸ πλάσμα τοῦ αἵματος, καὶ στὸ κέντρο 
ἀνιχνεύει συγκεκριμένους δεῖκτες. Τὰ πιὸ 
γνωστὰ μικροεργαστήρια σὲ ψηφίδα εἶναι 
τὰ τὲστ ἐγκυμοσύνης, ποὺ στὴν πιὸ ἁπλῆ 
τους μορφὴ δὲν ἔχουν κἂν μικροκανάλια, 
ἀλλὰ χρησιμοποιοῦν τὸ χαρτί, τὸ ὁποῖο 
μὲ τριχοειδεῖς δυνάμεις ἀντλεῖ τὸ δεῖγμα. 
Ἡ ἀνίχνευση γίνεται μὲ ἀλλαγὴ χρώματος. 
Στὸ ἀριστερὸ μέρος φαίνεται ἕνα τσιπάκι 
ποὺ ἔχει ἀναπτυχθεῖ στὴν Ἑλλάδα σὲ μιὰ 
ἑταιρεία ποὺ ἔχει προέλθει ὡς τεχνοβλα-
στός (spin-off) τοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέντρου 
«Δημόκριτος» (www.nanoplasmas.com) καὶ 
ἀνιχνεύει τὸν κορωνοϊὸ μέσα σὲ 45 λεπτὰ 
μὲ μοριακὴ μέθοδο ἰσοδύναμη αὐτῆς ποὺ 
γίνεται στὰ νοσοκομεῖα καὶ χρειάζεται 
ἀρκετὲς ὧρες γιὰ τὸν καθαρισμὸ καὶ τὸν 
πολλαπλασιασμὸ τοῦ DNA. Ἡ ἀνίχνευση 
γίνεται μὲ χρωματικὴ ἀλλαγὴ ἀπὸ ρὸζ σὲ 
κίτρινο, ἂν τὸ δεῖγμα εἶναι θετικό. Τὸ τςὶπ 
ἔχει διάσταση μιᾶς πιστωτικῆς κάρτας. Ἡ 
ἴδια ἑταιρεία μὲ παρόμοια τεχνολογία ἀνι-
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Σχῆμα 3: Μικροεργαστήρια σὲ ψηφίδα (Lab on a chip)

χνεύει τὸ βακτήριο τῆς λεγεωνέλλας στὸ 
νερὸ μέσα σὲ 1 ὥρα ἀντὶ τῶν 11 ἡμερῶν 
ποὺ ἀπαιτεῖ ἡ κλασικὴ καλλιέργεια κυτ-
τάρων. Συνεπῶς, τὰ μικροεργαστήρια σὲ 
ψηφίδα (lab on a chip) μποροῦν νὰ ἐπι-
ταχύνουν θεαματικὰ τὴν ἀπάντηση στὸ 
ἐρώτημα ἂν κάτι εἶναι μολυσμένο, καὶ 
συνεπῶς νὰ σώσουν ζωές.

Μέχρι τώρα περιγράφηκε τὸ κομμάτι 
τῆς νανοτεχνολογίας ποὺ ἔχει σχέση μὲ 
αὐτὸ ποὺ λέμε ἐκ τῶν ἄνω προσέγγιση, 
κατὰ τὴν ὁποία ἡ ὕλη ἀπὸ μεγάλες δι-
αστάσεις δομεῖται καὶ κατατέμνεται στὴ 
νανοκλίμακα. Ἀλλὰ ἡ φύση τὰ τελευταῖα 
ἑκατομμύρια χρόνια κάνει τὸ ἀνάποδο: 
Παίρνει τὰ μόρια καὶ τὰ συναρμολογεῖ, 
τὰ αὐτοοργανώνει σὲ μεγαλύτερες ὁμάδες. 
Στὸ Σχῆμα 4 φαίνεται ἡ αὐτοργάνωση 
ἀμφίφιλων μορίων μὲ ὑδρόφοβη οὐρὰ 
καὶ ὑδρόφιλη κεφαλὴ σὲ λιποσώματα, 
μυκίλια, καὶ διπλοστοιβάδες, ὅπως στὴν 
κυτταρικὴ μεμβράνη. Ἡ φύση ἔχει φτιά-
ξει αὐτὴ τὴ διπλοστοιβάδα κι ἐπιτρέπει 
ἐπικοινωνία μέσα κι ἔξω ἀπὸ αὐτὴ τὴ 

στοιβάδα. Ἕνα ἄλλο κλασικὸ παράδειγμα 
εἶναι ἡ διπλῆ ἕλικα τοῦ DNA, ποὺ ἔχει 
ἐπάνω της βάσεις οἱ ὁποῖες αὐτοοργανώ-
νονται καὶ σχηματίζουν τὴν ἕλικα.

Τὰ τελευταῖα χρόνια πολλοὶ βιολόγοι 
παρατηροῦν τὴ φύση καὶ προσπαθοῦν νὰ 
βγάλουν τεχνολογικὰ συμπεράσματα ἀπὸ 
αὐτήν. Στὴ Σχῆμα 5 φαίνεται ἕνα ἄλλο 
κλασικὸ παράδειγμα, τὸ φύλλο τοῦ λω-
τοῦ. Οἱ σταγόνες τῆς βροχῆς εἶναι ἀδύνα-
τον νὰ διαβρέξουν τὸ φύλλο αὐτό· ἁπλῶς 
ἀναπηδοῦν καὶ φεύγουν. Παρατηρώντας 
τὸ φύλλο τοῦ λωτοῦ στὸ ἠλεκτρονικὸ 
μικροσκόπιο, βλέπει κανεὶς λοφίσκους 
τῆς τάξης τῶν 10 μικρομέτρων, δηλαδὴ 
περίπου τὸ 1/5 τῆς τρίχας, ποὺ πάνω 
τους ἔχουν μικρότερες προεξοχὲς διαστά-
σεων ἑνὸς δεκάτου τοῦ μικρομέτρου. Ἀπὸ 
πλευρᾶς χημικῆς, ὅλα τὰ τμήματα τῆς 
ἐπιφάνειας εἶναι ὑδρόφοβα ὅπως τὸ κερί, 
ἢ τὸ τεφλὸν τοῦ ἀντικολλητικοῦ τηγα-
νιοῦ. Ἡ ἐπιφάνεια τοῦ λωτοῦ εἶναι ὑπε-
ρυδρόφοβη. Σὲ τέτοιες ἐπιφάνειες εἶναι 
δύσκολο νὰ ἐπικαθήσει σκόνη ἢ ρύπος, 
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Σχῆμα 4: Ἡ αὐτοργάνωση στὴ φύση σὰν προσέγγιση «ἐκ τῶν κάτω»  
στὴν κατασκερυὴ νανοδομῶν

καὶ ἂν αὐτὸ γίνει, εὔκολα ξεπλένεται μὲ 
νερό. Ἀπὸ τὸ 1990 καὶ μετὰ ὁ ἄνθρωπος 
προσπαθεῖ στὸ ἐργαστήριο νὰ μιμηθεῖ 
τὴ φύση καὶ νὰ κάνει αὐτοκαθαριζόμενα 
τζάμια, ροῦχα, τοίχους καὶ ἄλλες ἐπι-
φάνειες. Στὸ Σχῆμα 5 φαίνονται ἐπίσης 
τέτοιες ἐπιφάνειες ποὺ κατασκευάστηκαν 
ἀπὸ ἑλληνικὲς ὁμάδες στὸν «Δημόκριτο». 
Ἤδη στὴν Ἑλλάδα ἔχουμε ἑταιρεῖες ποὺ 
κατασκευάζουν τέτοια προϊόντα ἢ τέτοιες 
ἐπιστρώσεις.

Ἀπὸ τὰ παραπάνω φαίνεται ὅτι ἡ 
νανοτεχνολογία καλεῖται νὰ λύσει σχεδὸν 
ὅλα τὰ προβλήματα τοῦ κόσμου: Ἀπὸ 
ἀρρώστιες, μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος 
καὶ ἐνέργεια, μέχρι προηγμένα συστή-
ματα ἠλεκτρονικῆς ἐπικοινωνίας, πα-
ρακολούθησης καὶ ἀσφάλειας. Ὑπάρχει 
λοιπὸν ἡ τάση νὰ ξαναδημιουργηθεῖ ἡ 
τεχνολογία στὴ μικρο- καὶ νανοκλίμακα: 
Νανοϋλικὰ καὶ νανοκατασκευαστική 
(nanofabrication, nanomanufacturing), 
αὐτοκαθαριζόμενα ἢ ἀντιβακτηριδιακὰ 

ἢ ἀναπνέοντα ὑφάσματα, πιὸ σύνθετα 
ὑλικά, ὅπως αὐτὰ ποὺ χρησιμοποιοῦνται 
στὸν νέο κλάδο τῆς νανοβιοτεχνολογίας, 
καθὼς καὶ πολὺ σύνθετες καὶ μεγάλης 
ὁλοκλήρωσης κατασκευές, ὅπως αὐτὲς 
στὴ μικροηλεκτρονική, καὶ τὰ μικροσυ-
στήματα. Ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ χαρακτηρι-
στικὰ παραδείγματα τῆς νανοβιοτεχνολο-
γίας καὶ τῆς νανοϊατρικῆς εἶναι τὸ πολυ-
συζητημένο ἐμβόλιο κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ, 
ποὺ χαρακτηρίσθηκε ἀπὸ τὸ περιοδικὸ 
Nature Nanotechnology ὡς ὁ θρίαμβος 
καὶ ἡ δικαίωση τῆς νανοϊατρικῆς καὶ 
τῆς νανοβιοτεχνολογίας [“Nanomedicine 
and the Covid-19 vaccines”, Nature 
Nanotechnology, vol. 15 (2020), p. 963, 
https://doi.org/10.1038/s41565-020-00820-
0]. Πράγματι, τὸ mRNA τῶν ἐμβολίων 
αὐτῶν μεταφέρεται μέσα σὲ νανοφορεῖς, 
ποὺ εἶναι νανοσωματίδια λιπιδίων. Ἡ τε-
χνολογία τῶν νανοφορέων χρησιμοποι-
εῖται καὶ γιὰ τὴ μεταφορὰ στοχευμένων 
ἀντικαρκινικῶν φαρμάκων.
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Σχῆμα 5: Νανοτεχνολογία καὶ βιομιμητικὴ γιὰ τὴν κατασκευὴ ὑπερυδρόφοβων
αὐτοκαθαριζόμενων ἐπιφανειῶν

Ἀπὸ τὸν θαυμασμὸ  
γιὰ τὴ νανοτεχνολογία 

στὸν θαυμασμὸ γιὰ τὴ φύση 
πού «νανοτεχνολογεῖ» 

καὶ τὴν ἀνάγκη σύνδεσης  
μὲ τὴ θεολογία

Στὶς ἐντυπωσιακὲς αὐτὲς προσπά-
θειες τῆς νανοεπιστήμης καὶ νανοτεχνο-
λογίας, ὁ ἄνθρωπος εἶναι μονοδιάστατος, 
ἀντιμετωπίζεται δηλαδὴ ψυχρά, ἐπιστη-
μονικά, μόνο μὲ τὴν ὑλική του διάσταση. 
Ἐκ πρώτης ὄψεως, δὲν φαίνεται νὰ ὑπάρ-
χει σύνδεση ἀνάμεσα στὴ νανοτεχνολογία, 
τὴν πίστη καὶ τὴ θεολογία. Εἶναι ὅμως 
ἔτσι τὰ πράγματα;

Ἡ ἀνθρωπότητα ἔχει ἕναν ἰδιαίτερο 
θαυμασμὸ γιὰ τὰ δημιουργήματα τῆς ἐπι-
στήμης καὶ τὶς σχεδὸν θεϊκὲς δυνατότητες 

τῆς νανοτεχνολογίας καὶ τοῦ ἀνθρώπου. 
Ταὐτόχρονα ὑπάρχει ἕνας θαυμασμὸς 
γιὰ τὴ λεπτομέρεια, γιὰ τὴ σοφία στὴν 
ὕλη, εἰδικὰ στὴ νανοκλίμακα, γιατὶ σὲ 
αὐτὴ τὴν κλίμακα γίνονται ὁρατὲς νέες 
ἰδιότητες, οἱ ὁποῖες δὲν ὑπῆρχαν πρὶν ἢ 
δὲν μποροῦσαν νὰ παρατηρηθοῦν πρίν. 
Γιὰ παράδειγμα, ἡ διάλυση π.χ. ζάχαρης 
σὲ ἕνα ποτήρια διάστασης 10 ἑκατοστῶν 
μπορεῖ νὰ χρειάζεται ἀκόμα καὶ 30 λεπτὰ 
νὰ ὁλοκληρωθεῖ χωρὶς ἀνάδευση, μὲ μό-
νη τὴ διάχυση. Ἂν ἡ ἴδια διάλυση γίνει 
σὲ ἕνα μικροαντιδραστῆρα διαμέτρου 10 
μικρομέτρων, δηλαδὴ 103 μικρότερη δι-
άσταση, ἡ διάλυση μπορεῖ νὰ γίνει ἕνα 
ἑκατομμύριο φορὲς γρηγορότερα, δηλαδὴ 
σὲ μόλις 1,8ms (χιλιοστὰ τοῦ δευτερολέ-
πτου). Ὁπότε ἀναλύσεις ποὺ χρειάζονταν 
ὧρες ἢ μῆνες γιὰ νὰ γίνουν, γίνονται ταχύ-
τατα στὰ μικροεργαστήρια. Στὴ νανοκλί-



210

μακα μποροῦμε νὰ παρατηρήσουμε φαι-
νόμενα ποὺ δὲν μπορούσαμε πρίν, ἐπίσης 
γίνονται σημαντικὲς οἱ ἐπιφανειακὲς δυ-
νάμεις, καθὼς ὁ λόγος ἐπιφανείας/ὄγκο 
γίνεται μεγάλος, καὶ τέλος μποροῦμε νὰ 
θαυμάσουμε τὴ νανοκλίμακα χάρις στὰ 
ὑπερσύγχρονα ἠλεκτρονικὰ μικροσκόπια. 
Αὐτὸ ὁ θαυμασμὸς λοιπὸν ποὺ μᾶς δημι-
ουργεῖται μᾶς κάνει νὰ νομίζουμε ὅτι εἶναι 
πολὺ σπουδαία αὐτὰ ποὺ βλέπουμε καὶ 
δημιουργοῦμε στὰ ἐργαστήρια.

Παρὰ τὸν ἀρχικὸ θαυμασμὸ πρὸς τὰ 
ἐπιτεύγματα τῆς νανοτεχνολογίας, μία μα-
τιὰ στὴ φύση διδάσκει ὅτι αὐτὴ ἔχει πράγ-
ματι πολὺ πιο σύνθετα δημιουργήματα 
νανο(βιο)τεχνολογίας ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα. 
Ἔχει ἐφεύρει τὴ νανοτεχνολογία πολὺ 
πρὶν ἀπὸ μᾶς, κατασκευάζει μὲ ἁπλούστε-
ρους τρόπους, πολὺ φθηνότερους, πολὺ 
οἰκολογικώτερους, μικρο- καὶ νανοδομές, 
καὶ ἄρα διδάσκει ἐμᾶς τοὺς νανοτεχνο-
λόγους νὰ τὴ μιμούμαστε. Γιὰ τὸν λόγο 
αὐτὸ δημιουργήθηκε ὁ νέος κλάδος τῆς 
βιομιμητικῆς, ὁ ὁποῖος συνεχῶς κάνει προ-
όδους, παρατηρώντας φυτά, ἔντομα, ζῷα, 
ψάρια γιὰ πλῆθος δραστηριοτήτων, ὅπως 
τὴ συλλογὴ νεροῦ ἀπὸ τὴν ἀτμόσφαιρα, 
τὸν χρωματισμό τους, τὶς ἀντιβακτηριακὲς 
ἰδιότητες καὶ πλῆθος ἄλλων ἐκπληκτικῶν 
φυσικῶν ἰδιοτήτων, ὅπως δείξαμε στὸ πα-
ράδειγμα τοῦ Σχήματος 5.

Ὁπότε ὁ παιδικὸς ἐνθουσιασμὸς τοῦ 
δυτικοῦ ἐπιστήμονα, ποὺ θεωρεῖ ὅτι εἶναι 
σπουδαῖος γιὰ τὰ ἐπιτεύγματά του, γίνεται 
μιὰ ταπεινὴ παραδοχὴ πὼς στὴν καλύτερη 
περίπτωση μιμούμαστε τὴ φύση, ποὺ μᾶς 
ἐμπνέει καὶ μᾶς καλεῖ νὰ ψάξουμε πίσω 
ἀπὸ αὐτήν. Γεννᾶται λοιπὸν τὸ ἐρώτημα. 
Μήπως ὁ νανοτεχνολόγος θὰ ἔπρεπε νὰ 
μπορεῖ νὰ καταλαβαίνει τὴ γλῶσσα τῆς 
θεολογίας, τὴ γλῶσσα τῆς «φύσεως τῶν 
ὄντων», γιὰ νὰ μπορέσει νὰ δώσει μιὰ 
προοπτικὴ στὴν τεχνολογία του; Καὶ ἀπὸ 
τὴν ἄλλη πλευρά, μήπως ὁ θεολόγος ἢ ὁ 
ἐπιστήμων τῶν ἀνθρωπιστικῶν σπουδῶν, 

ποὺ τώρα ἁπλῶς καταναλώνει προϊόντα 
τεχνολογίας, θὰ ἔπρεπε νὰ μπορεῖ νὰ μιλᾷ 
καὶ τὴ γλῶσσα τῆς τεχνολογίας, γιὰ νὰ 
μπορέσει νὰ δώσει νόημα καὶ αὐτὸς στὶς 
καινούργιες ἀνακαλύψεις ποὺ γίνονται; 
Εἰδικὰ ὅταν αὐτὲς πᾶνε νὰ ἐφαρμοστοῦν 
στὰ κρίσιμα θέματα τῆς ζωῆς; 

Ἡ σημασία στὴ λεπτομέρεια
Ἕνα ἄλλο σημεῖο ποὺ πρέπει νὰ το-

νίσουμε εἶναι ὅτι ἡ φύση δίνει μεγάλη ση-
μασία στὴ λεπτομέρεια. Στὸ παράδειγμα 
τοῦ φύλλου τοῦ λωτοῦ, ἡ ἱεραρχικὴ δομή, 
ποὺ ἔχει μικρολόφους καὶ νανοπροεξοχὲς 
πάνω σὲ αὐτούς, ἔχει πολὺ μεγάλη ση-
μασία. Ἂν δὲν ὑπάρχει ἡ νανοδομή, ἡ 
σταγόνα μὲ τὸ παραμικρὸ ἐμπόδιο θὰ 
κολλήσει καὶ θὰ μείνει στὴν ἐπιφάνεια. 
Ὅμως οἱ τριχοειδεῖς δυνάμεις στὴ νανο-
κλίμακα εἶναι πάρα πολὺ μεγάλες, καὶ 
αὐτὲς δὲν ἐπιτρέπουν στὴ σταγόνα τοῦ 
νεροῦ νὰ διαβρέξει τὴ νανοκλίμακα. Μὲ 
ἄλλα λόγια, ἡ νανοδομὴ καθορίζει τὶς 
ἰδιότητες τῆς μικρο- καὶ μακροκλίμακας, 
καὶ ἑπομένως ἡ λεπτομέρεια, αὐτὸ ποὺ 
θὰ λέγαμε «γιῶτα», ἔχει σημασία ὄχι μόνο 
στὴν πίστη καὶ στὴν πνευματικὴ ζωή, 
ἀλλὰ καὶ στὴ φύση. Ὑπάρχει λοιπὸν ἕνα 
μάθημα ποὺ παίρνουμε ἀπὸ τὴ φύση, 
γιατὶ πολλὲς φορὲς ἡ οὐσία βρίσκεται 
στὰ μικρὰ καὶ στὴ λεπτομέρεια. Τίθεται 
λοιπὸν καὶ πάλι τὸ ἐρώτημα: Μήπως ὁ 
νανοτεχνολόγος θὰ ἔπρεπε νὰ καταλα-
βαίνει λίγο θεολογία; Καὶ ἀντίστροφα, 
μήπως ὁ θεολόγος ἢ ὁ κοινωνιολόγος 
θὰ ἔπρεπε νὰ μάθει νὰ μιλᾷ τὴ γλῶσσα 
τῆς τεχνολογίας; Δυστυχῶς, οἱ Μηχανι-
κοὶ ἔχουμε ἕνα ἔλλειμμα θεολογίας. Ποτὲ 
στὸ Πολυτεχνεῖο δὲν ὑπῆρξε ἕνα μάθη-
μα, γιὰ παράδειγμα, ἐπιλογῆς γιὰ τοὺς 
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἴσως ποτὲ 
οἱ θεολόγοι δὲν πῆραν ἕνα μάθημα Βιο-
λογίας ἢ Ἠλεκτρονικῆς ἢ Πληροφορικῆς, 
γιὰ νὰ καταλάβουν τὶ ἐστὶ τεχνολογία. 
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Καὶ ἀκόμα χειρότερο εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτι 
ἔχει καταστραφεῖ ἡ γενικὴ παιδεία στὸ 
Λύκειο, ἀφοῦ οἱ μαθητὲς ἀδιαφοροῦν γιὰ 
ὅ,τι δὲν θὰ ἐξεταστοῦν στὶς Πανελλήνιες. 
Μήπως θὰ μποροῦσε νὰ γίνει κάτι σὲ 
μεταπτυχιακὸ ἐπίπεδο;

Ἡ διεπιστημονικότητα  
τῆς Νανοτεχνολογίας

Προχωροῦμε τώρα στὸν ὁρισμὸ τῆς να-
νοτεχνολογίας. Ἡ νανοτεχνολογία, λοιπόν, 
μπορεῖ νὰ ὁριστεῖ ὡς σύγκλιση ἐπιστημῶν, 
ὡς σύμπραξη ὅλων ὅσοι ἀσχολοῦνται μὲ 
δομές, μὲ μόρια, μὲ διατάξεις στὴ νανοκλί-
μακα, καὶ περιλαμβάνει φυσική, χημεία, 
ἠλεκτρονική, χημικὴ μηχανική, βιολογία, 
βιοχημεία, ἰατρική, ἐπιστήμη τῶν ὑλικῶν, 
καθὼς καὶ τὴ μαθηματικὴ καὶ θεωρητικὴ 
περιγραφὴ τῶν παραπάνω. Ἡ νανοτεχνο-
λογία, ὅπως θὰ δειχθεῖ στὴ συνέχεια, ἔχει 

μεγάλη σχέση καὶ μὲ οἰκονομικές, κοινω-
νικές, νομικὲς ἐπιστῆμες, καὶ πολύπλευ-
ρες ἠθικὲς καὶ θεολογικὲς προεκτάσεις. 
Ὁσον ἀφορᾷ τὴ διεπιστημονικότητα τῆς 
τεχνολογίας, αὐτὴ μπορεῖ νὰ ὁριστεῖ μὲ 
τρεῖς ὁμόκεντρους κύκλους, ὅπως φαίνε-
ται στὸ Σχῆμα 6. Ὁ πρῶτος κύκλος εἶναι 
τὰ ὑλικά, μονοδιάστατα (νανοσωματίδια), 
δισδιάστατα (ἐπίπεδα ὅπως τὸ γραφένιο), 
τρισδιάστατα (νανοκρύσταλλοι), καὶ γύρω 
ἀπὸ αὐτὸν εἶναι ὁ κύκλος τῶν ἐπιστημῶν 
καὶ τῆς τεχνολογίας. Ἔχουμε νανοκατα-
σκευαστική, καὶ ἐδῶ ὑπάρχει λιθογραφία, 
καὶ νανομετρολογία. Μποροῦμε νὰ κάνου-
με ἀναλυτικὲς διατάξεις. Ὑπάρχει φυσικὴ 
στὴ νανοκλίμακα, ἡ θεωρία καὶ μοριακὴ 
μηχανικὴ ἢ προσομοίωση, ὁ μαγνητισμός, ἡ 
φωτονική, καὶ ἡ ἠλεκτρονικὴ στὴ νανοκλί-
μακα, αὐτοοργάνωση, ἡ ἐνεργοποίηση καὶ 
τροποποίηση ἐπιφανειῶν, καὶ ὅλο αὐτὸ 
τὸ πλῆθος ἀπὸ διάφορες, νέες, ἀναδυό-

Σχῆμα 6: Ἡ διεπιστημονικότητα τῆς νανοτεχνολογίας καὶ ἡ σχέση της  
μὲ τὴ θεολογία, τὶς ἀνθρωπιστικές, κοινωνικές, νομικὲς καὶ οἰκονομικὲς ἐπιστῆμες
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μενες ἐπιστημονικὲς κατηγοριοποιήσεις. 
Ἀλλὰ ἔξω ἀπὸ αὐτὸν τὸν κύκλο ὑπάρχει 
ἡ ἀλληλεπίδραση μὲ τὸ κοινωνικὸ σύνολο. 
Πρῶτα πρῶτα, ἡ νανοτενχολογία παράγει 
καινούργι απροϊόντα, ὅπως μικροεπεξερ-
γαστές, μικροεργαστήρια γιὰ ἀναλύσεις, 
αἰσθητῆρες γιὰ γρήγορες ἀνιχνεύσεις, φάρ-
μακα καὶ φορεῖς φαρμάκων γιὰ θεραπεῖες. 
Ὁπότε ἔχει ἕνα ἔντονο οἰκονομικό, κοι-
νωνικό, ἀνθρωπιστικό, ἀλλὰ καὶ νομικὸ 
ἐνδιαφέρον, γιὰ τὸ πῶς θὰ χρησιμοποιηθεῖ 
αὐτὴ ἡ τεχνολογία. Ὑπάρχουν εὑρεσιτε-
χνίες (πατέντες), πρέπει νὰ προστατευτεῖ 
ἡ γνώση, ὑπάρχουν θέματα ἀσφαλείας, 
πόσο μπορεῖ νὰ προχωρήσει κάτι, προτοῦ 
παραβεῖ τὴν ἰδιωτικότητα τοῦ ἀνθρώπου 
κ.ο.κ. Καὶ γι’ αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἐπειδὴ 
εἶναι σὲ συνάφγει μὲ ὅλο τὸν τομέα τῆς 
ζωῆς, ὑπάρχουν ἔντονες θεολογικὲς προ-
εκτάσεις.

Εἶναι λοιπὸν σαφὲς ὅτι ἡ νανοτε-
χνολογία ἔχει μιὰ ἔντονη διεπιστημο-
νικότητα, διότι βασίζεται στὴ σύνθεση 
καὶ τὴν ἐπανένωση κατακερματισμένων 
ἐπιστημῶν, καθὼς παρουσιάζονται νέες 
φυσικοχημικὲς ἰδιότητες στὴ νανοκλίμα-
κα, καὶ ἐπιπλέον αὐτὲς καθιστοῦν δυ-
νατὲς ἐφαρμογὲς σὲ χώρους ἐκτὸς τῆς 
φυσικῆς ἢ τῆς χημείας, ὅπως εἶναι ἡ 
ἰατρική, τὸ περιβάλλον, ἡ πληροφορική 
κλπ. Οἱ ἐπιστήμονες πλέον πρέπει νὰ 
μάθουν νὰ μιλοῦν κοινὴ γλῶσσα καὶ νὰ 
ἀλληλεπιδροῦν. Ἀλλὰ αὐτὸ ἀπαιτεῖ μιὰ 
νέα μορφὴ πανεπιστημιακῆς καὶ μετα-
πτυχιακῆς ἐκπαίδευσης. Ὑπάρχει ἕνα τε-
χνολογικὸ βιβλίο, τὸ ὁποῖο ἔχει ἐκδώσει 
ἕνας γιατρὸς σὲ νοσοκομεῖο καὶ στὸ Πα-
νεπιστήμιο τῆς Μινεσσότα, ποὺ λέγεται: 
Βασικὲς ἀρχὲς τῶν βιο-μικροσυστημάτων 
καὶ τῶν ἰατρικῶν μικροδιατάξεων (Steven 
Saliterman, Fundamentals of BioMEMS 
and medical microdevices, SPIE Press, 
Bellingham 2006). Αὐτὸ δείχνει τὴν ἔντο-
νη διεπιστημονικότητα τοῦ θέματος καὶ 
πῶς ἕνας γιατρὸς ὄχι μόνο καταλαβαί-

νει, ἀλλὰ καὶ διδάσκει τεχνολογία. Εἶναι 
σημαντικὸ νὰ ὑπάρχουν καὶ θεολόγοι 
ποὺ νὰ καταλαβαίνουν τεχνολογία καὶ 
νὰ μποροῦν νὰ τὴν ἐμπνεύσουν καὶ νὰ 
διαλεχθοῦν μὲ ἕναν μηχανικό. Ὁμοίως, 
εἶναι σημαντικὸ ἕνας μηχανικὸς ἢ ἐπι-
στήμων νὰ σπουδάσει θεολογία, γιὰ νὰ 
μπορέσει νὰ δώσει νόημα σὲ κάποιες ἀπὸ 
τὶς ἀνακαλύψεις του.

Ἡ μεθοδολογία τῆς νανοτεχνολογίας 
ἀπαιτεῖ ἀνάλυση καὶ σύνθεση γνώσεων 
ἀπὸ πολλοὺς κλάδους. Γιὰ τοὺς περισ-
σότερους Ἕλληνες αὐτὸς ἦταν ὁ τρόπος 
ἐκπαίδευσής μας, ἔτσι μάθαμε νὰ δου-
λεύουμε, μὲ ἀνάλυση καὶ σύνθεση. Ἄρα, 
ὡς Ἕλληνες μποροῦμε νὰ ἀλληλεπιδρά-
σουμε καὶ νὰ προσφέρουμε κάτι στὴ να-
νοεπιστήμη καὶ τεχνολογία. Εἶναι ἰδανικὴ 
γιὰ ἐμᾶς, τόσο ἀπὸ πλευρᾶς πρακτικῆς, 
ὅσο καὶ ἀπὸ πλευρᾶς φιλοσοφικῆς καὶ 
θεολογικῆς. Ἐπιπλέον, ὡς Ἕλληνες καὶ 
ὡς Ὀρθόδοξοι γενικῶς, ἂν ἐμπνευστοῦμε 
ἀπὸ τοὺς Πατέρες, θὰ μπορούσαμε νὰ 
νοηματοδοτήσουμε τὴν ἔρευνά μας, τὴν 
τεχνολογία καὶ τὴ χρήση της, καὶ νὰ 
ἀντιμετωπίσουμε τὶς προκλήσεις ποὺ 
ἐγείρονται ἀπὸ τὴν ἀλληλεπίδραση μὲ 
τὴν κοινωνία, τὴ νομικἠ ἐπιστήμη, τὴν 
οἰκονομικὴ ἐπιστήμη.

Ἡ χρήση τῆς νανοτεχνολογίας σχετί-
ζεται ἄμεσα μὲ τὸ ὅραμα ποὺ ἔχει ἡ κοι-
νωνία γιὰ τὸ μέλλον της. Αὐτὸ καθορίζει 
πῶς θὰ χρησιμοποιήσει τὴν τεχνολογία 
ποὺ φτιάχνει, τί θεωρεῖ ἰδανικό, τί ἐπι-
τρεπτὸ καὶ τί ὄχι, ποιὰ εἶναι ἡ σωστή, 
ἀσφαλὴς καὶ ἠθικὴ χρήση τῆς τεχνολο-
γίας, καθὼς καὶ τί ἐπιτρέπεται νὰ κάνει 
ὁ νανοτεχνολόγος, ὁ ἐφευρέτης, μὲ τὴν 
τεχνολογία ποὺ δημιουργεῖ στὸ ἐργαστή-
ριο. Ἑπομένως, ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὴ 
θεολογία, διότι αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἐμπνεύ-
σει καὶ νὰ δώσει νέο νόημα στὴν τεχνο-
λογία. Κατὰ συνέπεια, στὴν ἐποχή μας 
χρειαζόμαστε καινούργιους «Μεγάλους 
Φωτίους», «Γρηγορίους», «Βασιλείους», 
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«Χρυσοστόμους», γιὰ νὰ μπορέσει νὰ γίνει 
αὐτὴ ἡ γεφύρωση ἀνάμεσα στὸ πλῆθος 
τῶν τεχνολογικῶν ἀνακαλύψεων καὶ στὶς 
ἀξίες ποὺ προτείνει ἡ θεολογία. Αὐτὴ τὴ 
νέα σύνθεση πιστεύω ὅτι μποροῦν νὰ τὴν 
κάνουν μόνον ἄνθρωποι ποὺ εἶναι μέτο-
χοι ἑλληνικῆς παιδείας, καὶ εἶναι ταὐτό-
χρονα καὶ πιστοί. Καὶ αὐτὸ θεωρῶ ὅτι 
θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι ἡ προσφορὰ τῆς 
Ἑλλάδας καὶ τῶν Ἑλλήνων ἐπιστημόνων 
στὴν τεχνολογία καὶ τὸ διεθνὲς γίγνεσθαι. 
Δυστυχῶς φαίνεται νὰ ὑπάρχει ἕνα πολὺ 
μεγάλο ἔλλειμμα καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν 
τεχνολόγων καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν θε-
ολόγων, ποὺ δὲν μιλοῦν τὴν ἴδια γλῶσσα. 
Τὸ ἀντίστοιχο ἔλλειμμα στὶς περιπτώσεις 
τῆς νομικῆς ἐπιστήμης, τῆς οἰκονομίας, 
τῆς κοινωνικῆς ἐπιστήμης, τὸ ἔχουν ἀντι-
ληφθεῖ οἱ μηχανικοὶ καὶ οἱ τεχνολόγοι. Γι’ 
αὐτὸ μηχανικοὶ μαθαίνουν διοίκηση ἐπι-
χειρήσεων, γίνονται ἐξεταστὲς γιὰ εὑρε-
σιτεχνίες καὶ μαθαίνουν τὰ τοῦ νομικοῦ 
δικαίου τῆς διανοητικῆς ἰδιοκτησίας. Στὴν 
Ἀμερικὴ μάλιστα ἡ νομικὴ ἐπιστήμη καὶ 
ἡ ἰατρικὴ εἶναι μεταπτυχιακὲς ἐπιστῆμες. 
Τελειώνει κανεὶς τὸ Πανεπιστήμιο, καὶ 
μετὰ πηγαίνει στὴ νομικὴ ἢ τὴν ἰατρι-
κή. Ὁπότε, γιὰ πρακτικοὺς ἢ χρησιμο-
θηρικοὺς λόγους, ἡ κοινωνία κατανοεῖ 
ὅτι χρειάζεται αὐτὴ ἡ ἀλληλεπίδραση. 
Εὐτυχῶς ἔχουμε περιπτώσεις μηχανικῶν 
ποὺ πηγαίνουν νὰ γίνουν γιατροί, ἢ νὰ 
χειροτονηθοῦν καὶ νὰ γίνουν ἱερεῖς, ἢ νὰ 
σπουδάσουν θεολογία. Ὑπάρχει ἆραγε 
τέτοια διάθεση καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῶν 
θεολόγων; Οἱ μεγάλοι Ἅγιοι καὶ Γέρο-
ντες τῆς ἐποχῆς μας ἐνδιαφέρονταν γιὰ 
τὴν τεχνολογία. Γράφουν τὰ βιβλία γιὰ 
τὸν πατέρα Πορφύριο ὅτι τὸν ἐνδιέφερε 
πολὺ ἡ τεχνολογία καὶ συζητοῦσε μὲ τοὺς 
μηχανικούς, ἔφτιαχνε ἀνεμογεννήτριες 
στὸ Μοναστήρι, συζητοῦσε μὲ γιατρούς. 
Στὴ σημερινὴ ἐποχή, ποὺ γίνεται αὐτὴ 
ἡ ἐπανένωση τῶν ἐπιστημῶν, πρέπει νὰ 
μὴ λείπουν οἱ βασικὲς γνώσεις ποὺ εἶναι 

ἀπαραίτητες, γιὰ νὰ μπορεῖ κανεὶς νὰ 
διαλεχθεῖ μὲ ἕναν ἐπιστήμονα ἄλλου κλά-
δου. Αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ὑπάρχει καὶ στὸ 
Λύκειο, ἀντὶ τῆς μεγάλης ἐξειδίκευσης, 
καὶ στὰ Πανεπιστήμια νὰ εἶναι ὑποχρε-
ωτικὰ μαθήματα ἄσχετα τῆς σχολῆς στὴν 
ὁποία φοιτᾷ κάποιος, ὅπως οἰκονομικὰ 
ἤ/καὶ κοινωνικὰ θέματα ἤ/καὶ θεολογικὰ 
καὶ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας. Πρέπει νὰ 
γίνουν σημαντικὰ βήματα διαλόγου τῶν 
ἐπιστημῶν.

Τὸ ἐφήμερον  
τῆς νανοτεχνολογίας

Ἕνα ἄλλο σημαντικὸ σημεῖο εἶναι ὅτι 
ἡ τεχνολογία παράγει προϊόντα καὶ ἀπο-
τελέσματα μὲ ἐξαιρετικὰ ταχεῖς ρυθμούς. 
Σήμερα τὸ πρῶτο πτυχίο δὲν ἀρκεῖ, καὶ 
οἱ νέοι κάνουν μεταπτυχιακό, καὶ πολλοὶ 
διδακτορικό. Αὐτὸ παράγει μὲ ἁλαμτώ-
δεις ρυθμοὺς καινούργια γνώση. Αὐτὴ ἡ 
παραγωγὴ γνώσης ὁδηγεῖ σὲ καινούργια 
τεχνολογικὰ προϊόντα, τὰ ὁποῖα ὁδηγοῦν 
σὲ ταχεῖα «ἀπαξίωση» καί «γήρανση» τῶν 
παλαιῶν. Τὸ παράδειγμα τοῦ πῶς ξεπερ-
νιοῦνται τὰ μοντέλα τῶν κινητῶν τηλεφώ-
νων εἶναι χαρακτηριστικό. Τὸ ἴδιο ἰσχύει 
καὶ στὴν ἐπιστήμη. Τὸ 2006 θεωρήθηκε 
ἐπαναστατικὸ νὰ τοποθετηθοῦν κύτταρα 
(π.χ. νευρῶνες) πάνω σὲ ἠλεκτρόδια καὶ 
νὰ μελετηθεῖ ἡ συμπεριφορά τους. Μι-
λούσαμε γιά “cell on a chip”, «κύτταρα σὲ 
μικροψηφίδα ἢ μικροεργαστήριο». Σήμερα 
καλλιεργοῦνται ὁμάδες κυττάρων μέσα σὲ 
τσίπ (μικροεργαστήρια) ποὺ προσομοιώ-
νουν ὄργανα τοῦ ἀνθρώπου, μιλᾶμε γιά 
“organ on a chip”, «ὄργανο σὲ μικροεργα-
στήριο», π.χ., «νεφρό, ἐγκέφαλος, στομάχι 
κλπ. σὲ μικροεργαστήριο», ὅπως φαίνε-
ται στὸ Σχῆμα 7. Στὰ μικροτσὶπ αὐτά, 
καλλιεργώντας μερικὲς χιλιάδες κύτταρα 
ἑνὸς ὀργάνου, οἱ ἐπιστήμονες μποροῦν νὰ 
μιμηθοῦν τὴ λειτουργία τοῦ ὀργάνου καὶ 
νὰ βοηθήσουν τοὺς βιολόγους καὶ τοὺς 
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γιατροὺς νὰ δοκιμάσουν γιὰ παράδειγμα 
μιὰ νέα φαρμακευτικὴ ἀγωγὴ στὸ τσίπ.

Ἀπὸ τὴ μία πλευρά, ἡ νανοτεχνολογία 
ἐπιταχύνει τὶς ἀνακαλύψεις, καὶ μιὰ νέα 
ἀνακάλυψη μᾶς γεμίζει χαρά, γιατὶ φέρνει 
κάτι καινούργιο στὴ ζωή μας καὶ ὑπη-
ρετεῖ τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ αὐτὴ σύντομα 
ἀντικαθίσταται καὶ ξεπερνιέται ἀπὸ μιὰ 
νέα καὶ γίνεται ἄχρηστη. Ὁ σύγχρονος 
ἄνθρωπος ζεῖ αὐτὴ τὴν αἴσθηση τοῦ ἐφή-
μερου πάρα πολὺ ἔντονα, γιατὶ παλεύει 
ἀνάμεσα στὴ χαρὰ μιᾶς νέας ἀνακάλυ-
ψης καὶ στὴν πικρία καὶ τὸ ἄγχος τοῦ 
θανάτου της. Αὐτὸ τὸ μηδενιστικὸ σύν-
δρομο, ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ σύγχρονος 
ἐρευνητὴς καὶ ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, 
πῶς θὰ λυθεῖ; Καὶ ἑπομένως, μπαίνει 
ἕνα ἐρώτημα πῶς μποροῦμε νὰ διαχει-
ριζόμαστε αὐτὸν τὸν ρυθμὸ τῆς τεχνο-
λογίας καὶ τῆς νανοτεχνολογίας. Μήπως 

ἐδῶ μιὰ θεολογικὴ ματιὰ θὰ βοηθοῦσε; 
Καταλαβαίνουμε τὴν ἀνάγκη τῶν νομικῶν 
ἢ οἰκονομικῶν γνώσεων στὴν προστασία 
ἢ τὴν ἀξιοποίηση τῆς τεχνολογίας, γιατί 
δὲν καταλαβαίνουμε τὴν ἀνάγκη τῆς θε-
ολογίας; Εἶναι ἀναγκαῖο νὰ πᾶμε σὲ μιὰ 
διεπιστημονικὴ κατάρτιση ποὺ ἐμπνέε-
ται ἀπὸ τὴν Πατερική μας παράδοση. 
Καὶ αὐτό, τοὐλάχιστον σὲ μεταπτυχιακὸ 
ἐπίπεδο, θὰ ἔπρεπε νὰ μπορέσουμε νὰ 
τὸ κάνουμε.

Ἀναφέρω ἐδῶ ἕνα παράδειγμα τῆς 
σύνδεσης τῆς νανοκατασκευαστικῆς μὲ 
τὴν Ὀδύσσεια τοῦ Ὁμήρου. Ὅταν στὸ 
Ἰνστιτοῦτο Νανοεπιστήμης καὶ Νανοτε-
χνολογίας τοῦ ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ἔγινε 
ἐγκατάσταση ἑνὸς μηχανήματος ἠλεκτρο-
νικῆς λιθογραφίας ποὺ μπορεῖ νὰ κατα-
σκευάσει δομὲς μὲ διαστάσεις 10nm, οἱ 
ἐρευνητὲς σκέφτηκαν νὰ τὸ ἐπιδείξουν 

Σχῆμα 7: Ἡ ραγδαία ἐξέλιξη καὶ τὸ βραχύβιο τῶν προϊόντων καὶ τῶν ἀνακαλύψεων τῆς να-
νοτεχνολογίας (Detection, Stimulation, and Inhibition of Neuronal Signals with High-Density 
Nanowire Transistor Arrays, Fernando Patolsky, Brian P. Timko, Guihua Yu, Ying Fang, Andrew 
B. Greytak, Gengfeng Zheng, Charles M. Lieber, 25 AUGUST 2006 VOL 313 1100 SCIENCE)
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στὸ κοινό, γράφοντας τὴν Ὀδύσσεια μὲ 
γράμματα διαστάσεων μερικῶν δεκάδων 
νανομέτρων, ὥστε τὸ βιβλίο νὰ χωράει στὸ 
μέγεθος ἑνὸς κεφαλιοῦ καρφίτσας, ὅπως 
φαίνεται στὸ Σχῆμα 8. Ἐδῶ ἡ ἑλληνικὴ 
παιδεία χρησιμοποιήθηκε, γιὰ νὰ ἐκλαϊ-
κεύσει μιὰ τεχνολογία ποὺ εἶναι δύσκο-
λα κατανοητή. Μήπως τέτοια ἀνοίγματα 
χρειάζονται καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ τῆς 
θεολογίας;

Σύνοψη καὶ συμπεράσματα
Ἡ νανοεπιστήμη καὶ νανοτεχνολο-

γία σχετίζονται μὲ τὴ φύση, τὴ ζωή, τὴν 
πίστη, τὴ θεολογία. Δίνουμε μεγάλη ση-
μασία στὸ μικρο- καὶ στὸ νανο-, ὅπως 
ἀκριβῶς ἡ πίστη δίνει σημασία στὰ μικρὰ 
καὶ στὰ ἐλάχιστα καὶ στό «γιῶτα». Ἡ 
σημερινὴ προσέγγιση ποὺ ἔχουμε βλέ-

πει τὸν ἄνθρωπο καθαρὰ σὰν ὑλικὸ 
ὄν. Μελετᾶ κύτταρα τῶν ὀργάνων του 
πάνω σὲ μικροεργαστήρια, γιὰ νὰ βρεῖ 
καλύτερα φάρμακα, ποὺ θὰ ἐπιτύχουν 
τὴ θεραπεία διαφόρων ἀσθενειῶν, καὶ 
τοῦ παρέχει ὁλοένα καὶ περισσότερα 
τεχνολογικὰ προϊόντα πρὸς κατανάλω-
ση. Ὅμως τὰ ἐπιτεύγματα εἶναι ἐφήμε-
ρα καὶ ξεπερνιοῦνται μὲ ταχεῖς ρυθμούς. 
Καὶ ἐπειδὴ ἀκριβῶς εἶναι διεπιστημονι-
κά, πιστεύουμε ὅτι χρειάζεται ἕνας νέος 
τρόπος ἐκπαίδευσης καὶ παιδείας, ποὺ 
θὰ ἐμπνέεται ἀπὸ τὴ θεολογία. Ἡ θεο-
λογία χρειάζεται νὰ κατανοήσει τὴν τε-
χνολογία καὶ νὰ θεολογήσει σὲ αὐτήν. 
Πῶς θὰ μπορέσει σήμερα ἕνας θεολόγος, 
ἕνας ποιμένας, νὰ ἀπαντήσει σὲ ζητή-
ματα ποὺ τοῦ βάζει ἡ τεχνολογία, ὅπως 
ἡ ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση, ἡ μηχα-
νικὴ ὑποστήριξη τῆς ζωῆς σὲ ἕναν βαριὰ 
ἀσθενῆ, ἡ κλωνοποίηση, τὰ νέα ἐμβό-
λια ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ νανοϊατρικὴ 
καὶ περιέχουν τὸ mRNA καὶ τός ἄλλα; 
Σὲ μιὰ χώρα πιστῶν Χριστιανῶν ἀλλὰ 
καὶ πολὺ μορφωμένων, ὅπως ἡ Ἑλλά-
δα, θὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε αὐτὸν 
τὸν διαφορετικὸ τρόπο ἐκπαίδευσης καὶ 
μετεκπαίδευσης, γιὰ νὰ γίνει αὐτὴ ἡ γέ-
φυρα καὶ νὰ μποροῦμε νὰ δημιουργοῦμε 
ἐφήμερα μὲν πράγματα, ἀλλὰ ὄχι θνητά, 
στὸν βαθμὸ ποὺ αὐτὰ ἐπηρεάζουν τὴν 
καθημερινή μας προοπτική. Πιστεύουμε 
ὅτι τεχνολόγοι, οἰκονομολόγοι, νομικοί, 
κυρίως πολιτικοί, θεολόγοι καὶ ποιμένες 
πρέπει νὰ καθίσουμε ξανὰ στὰ θρανία, 
γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ συνδέσουμε τὴν 
πίστη μας καὶ τὴν ἐπιστήμη μας.

Δρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΓΓΟΛΙΔΗΣ
Χημικὸς Μηχανικός,  

Διευθυντὴς Ἐρευνῶν
Ἰνστιτοῦτο Νανοεπιστήμης  

καὶ Νανοτεχνολογίας
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

Σχῆμα 8: Ἡ Ὀδύσσεια στὴ νανοκλίμακα. Τὸ 
ἀρχαῖο ποίημα γραμμένο μὲ ἠλεκτρονικὴ λι-
θογραφία καὶ γράμματα μερικῶν δεκάδων να-
νομέτρων χωράει στὸ κεφάλι μιᾶς καρφίτσας. 
Ἐκλαΐκευση τῆς νανοτεχνολογίας ἀπὸ Ἕλλη-
νες ἐρευνητὲς μὲ Ἑλληνικὴ παιδεία (Homer 
meets nano: Shrinking 2700 year old Greek 
poetry with state-of-the-art nanotechnology, 
E. Gogolides, Micro and Nano Engineering, 
Volume 8, August 2020, 100061)
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ΣΣὲ προηγούμενες μελέτες μας 
ἀπὸ τὶς σελίδες τῶν Ἀκτίνων 
παρουσιάσαμε τὴ θεμελιώδη 
γιὰ τὴν Πατερικὴ Οἰκολογία 
θέση ὅτι τίποτε στὴ φύση δὲν 

ἔχει γίνει στὴν τύχη1 καὶ ἀναδείξαμε πε-
ραιτέρω τὴν οἰκολογικὴ σημασία αὐτῆς 
τῆς θέσης, συγκρίνοντάς την πρὸς ἀνάλο-
γες διατυπώσεις ἀπὸ τὴν Ἀρχαία Ἑλλη-
νικὴ φιλοσοφία2.

1. Γιάννη Κ. Τσέντου, «Τὰ θεμέλια τῆς Πατερικῆς 
Οἰκολογίας», Ἀκτῖνες 777 (Σεπτέμβριος-
Ὀκτώβριος 2019), σελ. 179-190.

2. Γιάννη Κ. Τσέντου, «Τίποτα στὴ φύση δὲν ἔχει 
γίνει στὴν τύχη. Ἀρχαία Ἑλληνικὴ καὶ Πατερικὴ 
φιλοσοφία», Ἀκτῖνες 778 (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 
2019), σελ. 209-220.

Εἴδαμε, ἀκόμη, ὅτι κατὰ τοὺς Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τοὺς χριστιανοὺς 
διανοητὲς καὶ φιλοσόφους, ἐὰν συμβαίνει 
ἐνίοτε κάποια πράγματα στὴ φύση νὰ μᾶς 
φαίνονται ἄχρηστα ἢ περιττά, τοῦτο ὀφεί-
λεται ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν ἄγνοιά 
μας. Ἄρα, προκειμένου νὰ ἀντιμετωπίσουμε 
τὶς ἐνστάσεις κατὰ τῆς φύσεως, στὴ ρίζα 
τῶν ὁποίων βρίσκεται ἡ ἄγνοιά μας, φα-
νερὰ ὀφείλουμε πρωτίστως νὰ μεριμνήσου-
με γιὰ τὸν κατὰ τὸ δυνατὸν περιορισμὸ τῆς 
ἄγνοιάς μας. Ἔτσι οἱ χριστιανοὶ διανοητὲς 
καὶ φιλόσοφοι προτρέπουν σὲ μιὰ ἐνδε-
λεχῆ ἔρευνα τῆς φύσεως, ἐρευνοῦν ἐνίοτε 
οἱ ἴδιοι τὴ φύση μὲ μεγάλο ζῆλο ἢ ἐπικα-
λοῦνται τὴν ἔρευνα ἄλλων, καὶ ἐπιδεικνύ-
ουν κατόπιν πανηγυρικὰ τὰ πορίσματα 

ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Η ΓΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ
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αὐτῆς τῆς ἔρευνας ἔναντι ὅλων ἐκείνων 
ποὺ πιστεύουν ἐπιπόλαια ὅτι ὑπάρχουν 
στὴ φύση πράγματα ἄχρηστα ἢ περιττά3.

Στὸ ἀμέσως προηγούμενο τεῦχος 
εἴδαμε πῶς οἱ ἐνστάσεις ποὺ ἐγκαλοῦν 
τὴ φύση γιὰ τὴν ὕπαρξη φυτῶν ἢ δέν-
δρων τὰ ὁποῖα φαντάζουν ἐντελῶς ἄχρη-
στα καὶ περιττά –ἢ καὶ ἐπιβλαβῆ– δίνουν 
στοὺς χριστιανοὺς διανοητὲς καὶ φιλοσό-
φους τὴν εὐκαιρία νὰ γράψουν μερικὲς 
ἀπὸ τὶς πλέον ὑπέροχες ἀπὸ οἰκολογικὴ 
ἄποψη σελίδες τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς 
Πατερικῆς Γραμματείας4.

Ἡ παροῦσα μελέτη ἔρχεται νὰ ἑστιά-
σει σὲ μιὰ ἄλλη ὁμάδα ἐνστάσεων κατὰ 
τῆς φύσεως καὶ στὴν ἀπάντηση ποὺ δίνει 
σὲ αὐτὲς ἡ Πατερικὴ φιλοσοφία.

1. Ἡ ἔνσταση  
κατὰ τῆς φύσεως

Τὰ ὑψηλὰ καὶ ἀφιλόξενα ὄρη προκα-
λοῦσαν ἀνέκαθεν στὸν ἄνθρωπο ἕνα δέος 
ἀνάμικτο μὲ ἕνα αἴσθημα ἀνασφάλειας. 
Φαίνεται μάλιστα ὅτι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ 
πολλοὶ διερωτῶντο τὸ ἑξῆς: Γιατί νὰ μὴν 
εἶναι ἡ γῆ μιὰ ἀπέραντη εὔφορη πεδιάδα, 
ὅπου οἱ λίμνες θὰ καθρέφτιζαν τὸν γαλά-
ζιο οὐρανὸ καὶ τὰ ποτάμια θὰ κυλοῦσαν 
ἤρεμα, ποτίζοντας τὰ δένδρα καὶ τὰ φυτά, 
τὰ ὁποῖα μὲ τὴ σειρά τους θὰ προσέ-
φεραν ἁπλόχερα τοὺς καρπούς τους σὲ 
ἀνθρώπους καὶ ζῷα; Γιατί ἀντ’ αὐτῶν νὰ 
ὑπάρχουν τὰ ἀπόκρημνα καὶ ἀφιλόξενα 
βουνά, οἱ δυσπρόσιτες δασώδεις κοιλάδες, 
τὰ φαράγγια καὶ τὰ πετρώδη ἐδάφη; Καὶ 
μάλιστα, ὅλα αὐτὰ σὲ μιὰ γῆ δημιουργημέ-
νη ἀπὸ ἕναν «πάνσοφο Δημιουργό»;

3. Γιάννη Κ. Τσέντου, «Πατερικὴ φιλοσοφία 
καὶ ἐνστάσεις κατὰ τῆς φύσεως. Ἡ ὁδὸς 
τῆς ἔρευνας καὶ τῆς γνώσεως», Ἀκτῖνες 782 
(Ἰούλιος-Αὔγουστος 2020), σελ. 132-141.

4. Γιάννη Κ. Τσέντου, «Πατερικὴ φιλοσοφία καὶ 
ἐνστάσεις κατὰ τῆς φύσεως. Ὁ κόσμος τῶν 
φυτῶν», Ἀκτῖνες 783 (Σεπτέμβριος-Ὀκτώβριος 
2020), σελ. 179-191.

Μπροστὰ σὲ τέτοιες καὶ παρόμοιες 
ἐνστάσεις κατὰ τῆς φύσεως οἱ χριστιανοὶ 
διανοητὲς καὶ οἱ Πατέρες τῆς Ἑλληνοχρι-
στιανικῆς φιλοσοφίας θεώρησαν καθῆκόν 
τους νὰ ὑπερασπισθοῦν τὴν ὕπαρξη τῶν 
βουνῶν καὶ τῶν ὀρέων, τῶν φαραγγιῶν 
καὶ τῶν πετρωδῶν ἐδαφῶν, καὶ νὰ ἀπο-
δείξουν τὴ χρησιμότητά τους ἔναντι ὅλων 
ἐκείνων ποὺ ὁραματίζονταν μιὰ γῆ διαμορ-
φωμένη σὰν μιὰ ἀπέραντη καταπράσινη 
πεδιάδα. Σὲ αὐτή τους τὴν προσπάθεια οἱ 
χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι χρη-
σιμοποιοῦν κατὰ βάσιν δύο ἐπιχειρήματα.

2. Ἐπιχείρημα πρῶτο
Κατὰ πρῶτον μὲν οἱ χριστιανοὶ δια-

νοητὲς καὶ φιλόσοφοι παρατηροῦν ὅτι, 
ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν τὰ βουνὰ καὶ τὰ δυ-
σπρόσιτα καὶ ἀφιλόξενα γιὰ μᾶς μέρη, 
καὶ ἡ γῆ ἁπλωνόταν σὲ μιὰ ἀπέραντη 
εὔφορη πεδιάδα, τότε δὲν θὰ ὑπῆρχε ὅλη 
αὐτὴ ἡ ἐκπληκτικὴ βιοποικιλότητα ποὺ 
χαρακτηρίζει σήμερα τὴ φύση. Καὶ τοῦτο 
ὄχι ἁπλῶς καὶ μόνον ἐπειδὴ ἐν τοιαύτῃ 
περιπτώσει θὰ ἐξέλιπαν αὐτομάτως ὅλες 
οἱ μορφὲς ζωῆς ποὺ ἔχουν ὡς ἐνδιαίτημά 
τους τὰ βουνὰ καὶ τὰ δυσπρόσιτα καὶ 
ἀφιλόξενα γιὰ μᾶς μέρη, ἀλλὰ καὶ ἐπει-
δή, ἐὰν ἡ γῆ ἦταν ἁπλῶς καὶ μόνο μιὰ 
ἀπέραντη εὔφορη πεδιάδα, τότε τὰ ἀσθε-
νέστερα ζῷα θὰ ἔπεφταν εὔκολα θύματα 
τῶν ἰσχυροτέρων, καθὼς θὰ ἀδυνατοῦσαν 
νὰ βροῦν καταφύγιο καὶ θὰ ἔμεναν ἀπρο-
στάτευτα. Χάριν λοιπὸν αὐτῶν ἀκριβῶς 
τῶν ζῴων καὶ τῆς βιοποικιλότητας στὴ 
φύση ὑπάρχουν τώρα τὰ βουνὰ καὶ τὰ 
δυσπρόσιτα καὶ ἀφιλόξενα γιὰ μᾶς μέρη. 

Ἐὰν κάποιος ἐπιθυμοῦσε νὰ βρεῖ 
στὴν Ἁγία Γραφὴ κάτι ποὺ νὰ συνηγορεῖ 
πρὸς τὰ παραπάνω, οἱ χριστιανοὶ δια-
νοητὲς παραπέμπουν στὸν ΡΓ΄ Ψαλμό, 
ὅπου διαβάζουμε:

«Ὄρη τὰ ὑψηλὰ τοῖς ἐλάφοις· πέ-
τρα καταφυγὴ τοῖς χοιρογρυλλίοις (ἤ, 
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σύμφωνα μὲ ἄλλη γραφή, τοῖς λαγωοῖς» 
(δηλαδή, «Ὁ Θεὸς ὅρισε τὰ ψηλὰ βουνὰ 
ὡς τόπο κατοικίας γιὰ τὰ ἐλάφια· τὰ πε-
τρώδη ἐδάφη ἀποτελοῦν καταφύγιο γιὰ 
τὰ ἀγριογούρουνα», ἢ σύμφωνα μὲ ἄλλη 
γραφή «γιὰ τοὺς λαγούς»)5.

Πρὶν προχωρήσουμε σὲ μιὰ ἀποτί-
μηση τῶν παραπάνω ἀπὸ οἰκολογικὴ 
ἄποψη, εἶναι χρήσιμο νὰ δοῦμε πῶς 
ἀκριβῶς διατυπώνονται αὐτὲς οἱ ἀπό-
ψεις στὰ κείμενα κάποιων ἐκπροσώπων 

τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς καὶ Πατερικῆς 
φιλοσοφίας. Ἔτσι, γιὰ παράδειγμα, σὲ 
ἕνα ἑρμηνευτικὸ ἔργο Εἰς τοὺς Ψαλμούς, 
τὸ ὁποῖο ἀποδίδεται μὲν στὸν Ὠριγένη, 
χωρὶς ἐν τούτοις νὰ μποροῦμε νὰ εἴμαστε 
ἀπολύτως βέβαιοι γιὰ τὴν πατρότητά του, 
διαβάζουμε τὰ ἑξῆς:

«Ἐὰν κάποιος, λέει, ρωτοῦσε: “Γιατί 
ὑπάρχουν τὰ ὄρη; γιατί ὑπάρχουν τὰ πε-
τρώδη ἐδάφη;”, ἂς γνωρίζει ὅτι καὶ αὐτὰ 
δημιουργήθηκαν ἀναγκαίως. Διότι, ἂν ἡ 
γῆ ἁπλωνόταν ἐξ ὁλοκλήρου σὲ μιὰ πεδι-
άδα, χωρὶς νὰ ἔχει βουνά, δὲν θὰ ὑπῆρχαν 
τὰ ποικίλα εἴδη τῶν ζῴων, καθὼς πολὺ 
γρήγορα τὰ ἰσχυρότερα ζῷα θὰ ρίχνο-
νταν στὰ ἀσθενέστερα· τώρα ὅμως ἡ 
κατασκευὴ τῶν βουνῶν ἔχει γίνει ὡς κα-

5. Ψαλμ. ΡΓ΄ 18.

ταφύγιο, προκειμένου τὰ ἀσθενέστερα 
ζῷα νὰ μὴν πέφτουν θύματα τῶν ἰσχυ-
ροτέρων, καὶ πρὸ πάντων κατὰ τὶς ὧρες 
τοῦ ὕπνου· ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς λαγοὺς ἢ 
τὰ ἀγριογούρουνα (γιατὶ καὶ γιὰ τὰ δύο 
γίνεται λόγος) ποιὸ ἄλλο καταφύγιο θὰ 
ὑπῆρχε, ἐὰν ἔλειπαν τὰ πετρώδη ἐδάφη 
καὶ τὰ σπήλαια σὰν κοιλώματα στὴ γῆ, 
ὅπου αὐτὰ καταφεύγουν καὶ σῴζονται, 
ὅπως ἀκριβῶς οἱ ἄνθρωποι καταφεύγουν 
στὰ σπίτια καὶ τὰ τείχη;»6.

Τὰ ἴδια περίπου διαβάζουμε καὶ σὲ 
ἕνα ἄλλο ἑρμηνευτικὸ ἔργο Εἰς τὸν ΡΓ΄ 
Ψαλμόν, τὸ ὁποῖο ψευδεπιγράφως ἀπο-
δίδεται στὸν Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο:

6. Ὠριγ., Είς τοὺς Ψαλμούς (ἀμφιβ.), ed. J. B. Pitra, 
ΡΓ΄ 18.3-17: «Εἴ τις, φησίν, ἔροιτο· διὰ τί ὄρη; 
διὰ τί πέτραι; μανθανέτω ὅτι ταῦτα ἀναγκαίως 
ἐδημιουργήθη. Εἰ γὰρ δι’ ὅλου ἥπλωτο πεδίας ἡ 
γῆ, μὴ ἔχουσα ὄρη, οὐκ ἂν τὰ ποικίλα συνέστη 
τῶν ζῴων γένη, θᾶττον τῶν ἰσχυροτέρων τοῖς 
ἀσθενεστέροις ἐπιπηδώντων. Νῦν δὲ ἡ τῶν ὀρέων 
σύστασις καταφυγὴ γέγονε, τοῦ μὴ ἀσθενέστερα 
ὑπὸ τῶν ἰσχυροτέρων ἁλίσκεσθαι, καὶ μάλιστα 
κατὰ τὸν τοῦ ὕπνου καιρόν· ἀλλὰ καὶ λαγωοῖς 
ἢ χοιρογρυλλίοις (ἀμφότερα γὰρ φέρεται ἐν τῇ 
ἀναγνώσει) τίς ἦν ἄλλη καταφυγή, εί μὴ πέτραι 
καὶ σπηλαῖα ὡς χηραμοὶ συνέστησαν, εἰς ἃς 
διαδιδράσκοντα σῴζεται, καθάπερ ἄνθρωποι 
πρὸς οἰκίας καὶ τείχη;».

Φαίνεται ὅτι ἐκείνη τὴν ἐποχὴ πολλοὶ διερωτῶντο τὸ ἑξῆς: 
Γιατί νὰ μὴν εἶναι ἡ γῆ μιὰ ἀπέραντη εὔφορη πεδιάδα,  

ὅπου οἱ λίμνες θὰ καθρέφτιζαν τὸν γαλάζιο οὐρανὸ  
καὶ τὰ ποτάμια θὰ κυλοῦσαν ἤρεμα, ποτίζοντας τὰ δένδρα 

καὶ τὰ φυτά, τὰ ὁποῖα μὲ τὴ σειρά τους θὰ προσέφεραν 
ἁπλόχερα τοὺς καρπούς τους σὲ ἀνθρώπους καὶ ζῷα;  

Γιατί ἀντ’ αὐτῶν νὰ ὑπάρχουν τὰ ἀπόκρημνα καὶ ἀφιλόξενα 
βουνά, οἱ δυσπρόσιτες δασώδεις κοιλάδες, τὰ φαράγγια  
καὶ τὰ πετρώδη ἐδάφη; Καὶ μάλιστα, ὅλα αὐτὰ σὲ μιὰ γῆ 

δημιουργημένη ἀπὸ ἕναν «πάνσοφο Δημιουργό»;
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«“Ὄρη τὰ ὑψηλὰ τοῖς ἐλάφοις· πέ-
τρα καταφυγὴ τοῖς λαγωοῖς”. Ἡ πρόνοια, 
λέει, δὲν ἀδιαφορεῖ οὔτε γιὰ τὰ μικρὰ 
ζῷα, ἀλλὰ στὰ μὲν ἐλάφια ἔδωσε σὰν 
ἐνδιαίτημα τὶς κορυφὲς τῶν βουνῶν, στὰ 
δὲ μικρότερα ζῷα τὴ δυνατότητα νὰ χώ-
νονται στὰ πετρώδη ἐδάφη. Καὶ τίπο-
τε λοιπὸν δὲν ἔχει γίνει εἰς μάτην ἀπὸ 
ἐσένα, τὸν Θεό· γιατί, ἂν δὲν ὑπῆρχαν 
αὐτά, στὴν πεδιάδα τὰ ἀδύναμα ζῷα θὰ 

ἔπεφταν εὔκολα θύματα τῶν ἰσχυροτέ-
ρων, καὶ πολὺ γρήγορα θὰ ἀφανίζονταν, 
καθὼς θὰ θηρεύονταν πρὸ πάντων κατὰ 
τὶς ὧρες τοῦ ὕπνου. Καὶ ὅταν κάνει λόγο 
γιὰ “πετρώδη ἐδάφη”, ἐννοεῖ τὰ σπήλαια 
καὶ τὶς ὀπές, ὅπου καταφεύγουν καὶ οἱ 
λαγοὶ καὶ τὰ ἀγριογούρουνα»7.

7. Ἰω. Χρυσ., Εἰς τὸν ΡΓ΄ Ψαλμόν (νόθ.), ed. 
J.-P. Migne, PG 55, 649.74-650.7: «“Ὄρη τὰ 
ὑψηλὰ τοῖς ἐλάφοις· πέτρα καταφυγὴ τοῖς 
λαγωοῖς”. Οὐ παρορᾷ, φησίν, οὐδὲ τὰ σμικρὰ 
τῶν ζῴων ἡ πρόνοια, ἀλλὰ τοῖς μὲν ἐλάφοις 
ἔδωκεν ἐνδιαίτημα τὰς τῶν ὀρῶν κορυφάς, 
τοῖς δὲ σμικροτέροις τῶν ζῴων τὰς τῶν πετρῶν 
καταδύσεις. Καὶ οὐδὲν ἄρα μάτην παρὰ σοῦ 
τοῦ Θεοῦ γέγονε· τούτων γὰ μὴ ὄντων, ἐν 
πεδιάσι ῥᾳδίως τὰ τῶν ζῴων ἀσθενῆ πρὸς τῶν 
ἰσχυροτέρων ἡλίσκετο, καὶ θᾶττον ἐξέλιπον 
ἂν κατὰ τὸν τοῦ ὕπνου καιρὸν μάλιστα 
θηρευόμενα. Διὰ δὲ τῶν “πετρῶν” σπήλαιά 

Ὁ ἴδιος ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος 
στὴν Ἑρμηνεία εἰς τὴν Πρὸς Ῥωμαίους 
ἐπιστολὴν παραπέμπει στὸν ΡΓ΄ Ψαλ-
μόν, προκειμένου νὰ καταδείξει τὴ χρη-
σιμότητα τῶν βουνῶν καὶ τῶν πετρωδῶν 
ἐδαφῶν. Συγκεκριμένα, γράφει:

«Καὶ ὅσον ἀφορᾷ τὸ ἐρώτημα σὲ τί 
χρησιμεύουν τὰ ὄρη, σοῦ ἀπαντᾷ: “Ὄρη 
τὰ ὑψηλὰ τοῖς ἐλάφοις”, δηλαδή, “ὁ Θεὸς 
ὅρισε τὰ ψηλὰ βουνὰ ὡς τόπο κατοικίας 

γιὰ τὰ ἐλάφια”. Καὶ γιατί ὑπάρχουν τὰ πε-
τρώδη ἐδάφη, σοῦ λέει: “Πέτρα καταφυγὴ 
τοῖς λαγωοῖς”, δηλαδή, “τὰ πετρώδη ἐδάφη 
ἀποτελοῦν καταφύγιο γιὰ τοὺς λαγούς”»8.

Ἡ οἰκολογικὴ σημασία τῶν ἀνωτέρω 
εἶναι πασιφανής. Παρατηροῦμε δηλαδὴ 
γιὰ παράδειγμα ὅτι ἀπὸ ὅλα τὰ παραπά-
νω κείμενα ἀπουσιάζει ἐντελῶς ἐκεῖνος ὁ 
περιώνυμος ἀνθρωποκεντρισμὸς γιὰ τὸν 
ὁποῖο συνήθως κατηγορεῖται ὁ χριστια-
νισμός. Ἔτσι, εἴδαμε, γιὰ παράδειγμα, 
ὅτι ἀπὸ τοὺς πρώτους ἤδη αἰῶνες μετὰ 

τε σημαίνει καὶ φωλεούς, εἰς ἃ καταφεύγουσι 
λαγωοί τε καὶ χοιρογρύλλιοι».

8. Ἰω. Χρυσ., Ἑρμηνεία εἰς τὴν Πρὸς Ῥωμαίους 
ἐπιστολήν, Ὁμιλία ΚΗ΄, ed. J.-P. Migne, PG 60, 
652.7-10: «Καὶ τὰ ὄρη ποῦ χρήσιμα, ἀποκρίνεταί 
σοι· “Ὄρη τὰ ὑψηλὰ τοῖς ἐλάφοις”. Καὶ διὰ 
τί αἱ πέτραι, λέγει σοι· “Πέτρα καταφυγὴ τοῖς 
χοιρογρυλλίοις καὶ τοῖς λαγωοῖς”».

Ἀντιμετωπίζοντας αὐτὴ τὴν ἔνσταση κατὰ τῆς φύσεως,  
οἱ χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι δὲν ἀντιτείνουν  

τὴ χρησιμότητα τῶν βουνῶν γιὰ τὸν ἄνθρωπο,  
ἀλλὰ θεωροῦν ὡς ἱκανὴ ἀπάντηση τὴν ἐπισήμανση  
ὅτι τὰ βουνὰ ἀποτελοῦν ἐνδιαίτημα καὶ καταφύγιο  

γιὰ πλεῖστες ὅσες μορφὲς ζωῆς, οἱ ὁποῖες διαφορετικὰ  
θὰ ἐξέλειπαν. Ἀπαντώντας δὲ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο  

στὴν ἐν λόγῳ ἔνσταση κατὰ τῆς φύσεως, οἱ χριστιανοὶ  
διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι μᾶς δίνουν ἕνα ἔξοχο παράδειγμα  

μὴ ἀνθρωποκεντρικῆς θεώρησης τοῦ φυσικοῦ κόσμου.
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Χριστὸν κάποιοι ἄνθρωποι μέμφονταν 
ἀφελῶς τὴ φύση, λέγοντας μεταξὺ ἄλλων 
ὅτι τὰ βουνὰ φερ’ εἰπεῖν εἶναι περιττά, 
καὶ συνεπῶς θὰ μποροῦσαν νὰ λείπουν. 
Ἀντιμετωπίζοντας αὐτὴ τὴν ἔνσταση 
κατὰ τῆς φύσεως, οἱ χριστιανοὶ διανο-
ητὲς καὶ φιλόσοφοι δὲν ἀντιτείνουν, ὅπως 
εἴδαμε, τὴ χρησιμότητα τῶν βουνῶν γιὰ 
τὸν ἄνθρωπο, ἀλλὰ θεωροῦν ὡς ἱκανὴ 
ἀπάντηση τὴν ἐπισήμανση ὅτι τὰ βουνὰ 
ἀποτελοῦν ἐνδιαίτημα καὶ καταφύγιο γιὰ 
πλεῖστες ὅσες μορφὲς ζωῆς, οἱ ὁποῖες 
διαφορετικὰ θὰ ἐξέλειπαν. Ἀπαντώντας 
δὲ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο στὴν ἐν λόγῳ 
ἔνσταση κατὰ τῆς φύσεως, οἱ χριστιανοὶ 
διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι μᾶς δίνουν ἕνα 
ἔξοχο παράδειγμα μὴ ἀνθρωποκεντρικῆς 
θεώρησης τοῦ φυσικοῦ κόσμου.

Ἔπειτα, ἀξίζει νὰ σταθοῦμε καὶ σὲ 
ἕναν ὅρο ποὺ χρησιμοποιεῖται κατὰ κό-
ρον ἀπὸ τὴ σύγχρονη οἰκολογία, τὸν 
ὅρο «ἐνδιαίτημα». Ὁ ἴδιος αὐτὸς ὅρος 
ἀπαντᾷ, ὅπως εἴδαμε, καὶ στὸ ψευδεπι-
γράφως ἀποδιδόμενο στὸν Ἰωάννη τὸν 
Χρυσόστομο κείμενο, ὅπου διαβάζουμε 
κατὰ λέξιν ὅτι ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ «ἔδω-
σε στὰ ἐλάφια ὡς ἐνδιαίτημα τὶς κορυφὲς 

τῶν βουνῶν» («ταῖς μὲν ἐλάφοις ἔδωκεν 
ἐνδιαίτημα τὰς τῶν ὀρῶν κορυφάς»)9. 
Βλέπουμε δηλαδὴ ὅτι ὁ ὅρος «ἐνδιαίτη-
μα» δὲν ἀποτελεῖ κατάκτηση τῆς σύγχρο-
νης οἰκολογικῆς σκέψεως, ὅπως ἀφελῶς 
θὰ νόμιζαν πολλοί.

Τέλος, ἀξίζει νὰ γίνει ξεχωριστὴ ἀνα-
φορὰ στὸ γεγονὸς ὅτι ἤδη οἱ ἐκπρόσωποι 
τῆς πρώιμης ἑλληνοχριστιανικῆς φιλο-
σοφίας ἐξαίρουν τὴ μεγάλη σημασία τῆς 
βιοποικιλότητας, στὴν ὁποία ἐπιμένει 
ἰδιαίτερα ἡ σύγχρονη περιβαλλοντικὴ 
φιλοσοφία. Βεβαίως, σήμερα γνωρίζουμε 
ὅτι αὐξάνεται συνεχῶς μὲ δραματικοὺς 
ρυθμοὺς ὁ ἀριθμὸς τῶν μορφῶν ζωῆς 
ποὺ ἐξαφανίζονται κάθε χρόνο, χωρὶς νὰ 
ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ ἐλπίδα νὰ ἐπανεμ-
φανισθοῦν ποτέ. Κάτω ἀπὸ αὐτὲς τὶς 
συνθῆκες εἶναι φυσικὸ καὶ ἑπόμενο ἡ 
σύγχρονη περιβαλλοντικὴ φιλοσοφία νὰ 
ἔχει κάνει σημαία καὶ ἔμβλημά της τὴν 
ἔννοια τῆς βιοποικιλότητας, τῆς λεγόμε-
νης στὴν ἀγγλική “biodiversity”. Προξενεῖ 
ὅμως ἴσως κάποια ἔκπληξη τὸ γεγονὸς 
ὅτι, σὲ μιὰ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία ἡ βι-

9. Ἰω. Χρυσ., Εἰς τὸν ΡΓ΄ Ψαλμόν (νόθ.), ed. J.-P. 
Migne, PG 55, 649.76-77.

Εἶναι φυσικὸ καὶ ἑπόμενο ἡ σύγχρονη περιβαλλοντικὴ 
φιλοσοφία νὰ ἔχει κάνει σημαία καὶ ἔμβλημά της τὴν 

ἔννοια τῆς βιοποικιλότητας, τῆς λεγόμενης στὴν ἀγγλική 
“biodiversity”. Προξενεῖ ὅμως ἴσως κάποια ἔκπληξη  

τὸ γεγονὸς ὅτι, σὲ μιὰ ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία  
ἡ βιοποικιλότητα δὲν ἀπειλεῖτο καθόλου, διαβάζουμε φερ’ 

εἰπεῖν στὸ ἀποδιδόμενο στὸν Ὠριγένη κείμενο ὅτι, ἐὰν 
δὲν ὑπῆρχαν τὰ βουνά, «δὲν θὰ ὑπῆρχαν τὰ ποικίλα εἴδη 
τῶν ζῴων» («οὐκ ἂν τὰ ποικίλα συνέστη τῶν ζῴων γένη»). 

Καθὼς φαίνεται, οἱ χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι δὲν 
χρειάσθηκε νὰ ἀναμένουν νὰ ἀπειληθεῖ ἡ βιοποικιλότητα, 

γιὰ νὰ ἐκτιμήσουν τὴν ἀξία καὶ τὴ σημασία της.
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οποικιλότητα δὲν ἀπειλεῖτο καθόλου, 
διαβάζουμε φερ’ εἰπεῖν στὸ ἀποδιδό-
μενο στὸν Ὠριγένη κείμενο ὅτι, ἐὰν δὲν 
ὑπῆρχαν τὰ βουνά, «δὲν θὰ ὑπῆρχαν τὰ 
ποικίλα εἴδη τῶν ζῴων» («οὐκ ἂν τὰ ποι-
κίλα συνέστη τῶν ζῴων γένη»)10. Καθὼς 
φαίνεται, οἱ χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φι-
λόσοφοι δὲν χρειάσθηκε νὰ ἀναμένουν 
νὰ ἀπειληθεῖ ἡ βιοποικιλότητα, γιὰ νὰ 
ἐκτιμήσουν τὴν ἀξία καὶ τὴ σημασία της.

Ἐξετάσαμε μέχρι στιγμῆς τὸ πρῶτο 
ἐπιχείρημα μὲ τὸ ὁποῖο οἱ πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας καταδεικνύουν τὴ χρησι-
μότητα τῶν βουνῶν, τῶν δασωδῶν κοι-
λάδων, τῶν πετρωδῶν ἐδαφῶν καὶ τῶν 
δυσπρόσιτων καὶ ἀφιλόξενων γιὰ μᾶς 
περιοχῶν. Ὑπάρχει ὅμως ἐπιπλέον καὶ 
ἕνα δεύτερο ἐπιχείρημα.

3. Ἐπιχείρημα δεύτερο
Τὸ δεύτερο ἐπιχείρημα εἶναι ἐν ὀλίγοις 

τὸ ἑξῆς: Ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν, φερ’ εἰπεῖν, τὰ 
βουνά, καὶ ἡ γῆ ἦταν μιὰ τέλεια σφαῖρα 
εἴτε μιὰ ἐντελῶς ἐπίπεδη ἐπιφάνεια, τό-
τε δὲν θὰ μποροῦσαν ποτὲ νὰ ὑπάρχουν 
τὰ ποτάμια καὶ οἱ λίμνες, καὶ γενικὰ τὰ 
ὕδατα ποὺ ἀρδεύουν τὴ γῆ καὶ τὴν καθι-
στοῦν γόνιμη καὶ φιλόξενη γιὰ ἀνθρώπους 
καὶ ζῷα· διότι ὅλα αὐτὰ προϋποθέτουν 
αὐτὲς ἀκριβῶς τὶς ἀνωμαλίες τοῦ ἐδάφους, 
ποὺ κάποιοι ἐντελῶς ἐπιπόλαια θεωροῦν 
περιττές. Ἀξίζει νὰ παραθέσουμε ἐδῶ τὸ 
κείμενο τοῦ Εὐσεβίου Καισαρείας ὅπου 
ἐκτίθεται αὐτὸ τὸ ἐπιχείρημα, καθὼς πρό-
κειται γιὰ ἕνα κείμενο τὸ ὁποῖο, πέραν τοῦ 
συγκεκριμένου ἐπιχειρήματος, παρουσιάζει 
καὶ γενικώτερο οἰκολογικὸ ἐνδιαφέρον. Τὸ 
κείμενο εἶναι τὸ ἑξῆς:

«Ἀλλὰ καὶ μὲ ἕναν ἀκόμη συλλογισμὸ 
καταδεικνύει ὅτι ἡ γῆ δὲν ἔγινε ἀπὸ μόνη 
της οὔτε περιεβλήθη ἕνα τέτοιο σχῆμα 
τυχαῖα, συμπτωματικὰ καὶ χωρὶς λόγο· 

10. Ὠριγ., Εἰς τοὺς Ψαλμούς (ἀμφιβ.), ed. J. B. Pitra, 
ΡΓ΄ 18.6-7.

γι’ αὐτὸ καταλήγει: “Καὶ ἐπὶ ποταμῶν 
ἡτοίμασεν αὐτήν”11. Γιατί, ἂν ἡ γῆ ἦταν ἐξ 
ὁλοκλήρου λεία καὶ ὁμαλὴ κατὰ τὴν τέλεια 
σφαῖρα τῶν Ἑλλήνων, δὲν θὰ μποροῦσε 
ποτὲ νὰ εἶχε γίνει δεκτικὴ τοῦ σχηματι-
σμοῦ τῶν ποταμῶν· οὔτε καὶ θὰ ἦταν κα-
τάλληλη γιὰ καλλιέργεια, καθὼς τὰ νερὰ 
τῶν βροχῶν ποὺ θὰ ἔπεφταν σὲ αὐτὴν 
θὰ κυλοῦσαν ἀπ’ ὅλες τὶς πλευρές· ὅπως 
πάλι καὶ ἐὰν ἦταν ἀντιθέτως μιὰ πλάκα 
ἁπλωμένη, ἐκτεινόμενη σὲ ἐπίπεδες ἐκτά-
σεις, οὔτε καὶ ἔτσι θὰ σχηματίζονταν σὲ 
αὐτὴν ποταμοί, τόσο αὐτοὶ ποὺ πηγάζουν 
ἀπὸ τὶς ἀστείρευτες πηγές, ὅσο καὶ αὐτοὶ 
ποὺ σχηματίζονται ἀπὸ τὶς βροχὲς τοῦ 
χειμῶνα· ἔχοντας δὲ πρὸ πολλοῦ κατα-
κλύσει ὅλη τὴ γῆ, θὰ τὴν καθιστοῦσαν 
ἀκατάλληλη καὶ γιὰ σπορὰ καὶ γιὰ φυτὰ 
καὶ γιὰ καλλιέργειες· ἀλλὰ οὔτε καὶ γιὰ 
τοὺς ἴδιους τοὺς κατοίκους της θὰ ἦταν 
χρήσιμη, καθὼς οἱ πάντες [ἢ τὰ πάντα] θὰ 
καλύπτονταν καὶ θὰ παρασύρονταν ἀπὸ 
τὴν πλημμύρα τῶν ὑδάτων. Αὐτὰ λοιπὸν 
θὰ συνέβαιναν, ἐὰν κάποιος δημιουργικὸς 
λόγος καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ δὲν τὴν εἶχαν 
διαμορφώσει σὲ ἕνα τέτοιο σχῆμα· τώρα 
ὅμως κατασκευάσθηκε κατὰ τέτοιο τρόπο, 
ὥστε νὰ εἶναι σχηματισμένη σὲ ὄρη καὶ 
δασώδεις κοιλάδες, σὲ βουνὰ καὶ φαράγ-
για, ὥστε οἱ ποταμοὶ νὰ βρίσκουν ἀνε-
μπόδιστα τὶς διεξόδους τους, καὶ τὰ μὲν 
ὄρη καὶ τὰ δάση καὶ τὰ φυτὰ νὰ ἀπονέ-
μονται στὰ ζῷα, οἱ δὲ ἐπίπεδες ἐκτάσεις 
καὶ οἱ πεδιάδες νὰ ἔχουν ἐπιλεγεῖ ἀπὸ 
τοὺς ἀνθρώπους γιὰ κατοικία καὶ καλλιέρ-
γεια. Ποιὸς λοιπὸν δὲν θὰ συμφωνοῦσε ὅτι 
αὐτὰ εἶναι ἔργα μιᾶς πραγματικὰ σοφῆς 
πρόνοιας; Αὐτή, ἀφοῦ γνώρισε τὸ μέλλον 
πρὸς τοῦ πληρώματος τῆς γῆς καὶ πρὶν 
δημιουργηθοῦν ὅσα βρίσκονται πάνω στὴ 
γῆ, σχημάτισε τὴ γῆ κατὰ τέτοιο τρόπο, 
διαμορφώνοντάς τη στο κατάλληλο σχῆμα, 
ὥστε νὰ γίνει κατάλληλη γιὰ τὰ πάντα»12.

11. Ψαλμ. ΚΓ΄ 2.
12. Εὐσ. Καισ., Εἰς τὰς ἐπιγραφὰς τῶν Ψαλμῶν. 



222

Τὰ ὅσα λέει ἐδῶ ὁ Εὐσέβιος ἀποτε-
λοῦν κατὰ βάσιν προέκταση καὶ ἐφαρ-
μογὴ τῆς θεμελιώδους ἀρχῆς τῆς Πατε-
ρικῆς Οἰκολογίας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία 
τίποτε στὴ φύση δὲν ἔχει γίνει στὴν τύχη. 
Ἄλλωστε, ὁ ἴδιος ὁ Εὐσέβιος, ὅπως εἴδα-
με, ἐκκινεῖ ἀκριβῶς ἀπὸ τὴν παρατήρηση 
ὅτι ἡ γῆ «δὲν ἔγινε ἀπὸ μόνη της, οὔτε 
περιεβλήθη ἕνα τέτοιο σχῆμα τυχαῖα, συ-
μπτωματικὰ καὶ χωρὶς λόγο»13.

Πέραν τούτου ὅμως, πρέπει νὰ ἐπι-
μείνουμε στὴν παρατήρηση ὅτι καὶ στὰ 
λεγόμενα τοῦ Εὐσεβίου, ὅπως ἄλλωστε 

Ἑρμηνεία τινῶν κατ’ ἐπιτομήν, ed. J.-P. Migne, PG 
23, 220.54-221.29: «Καὶ καθ’ ἕτερον δὲ λογισμὸν 
παρίστησι τὸ μὴ αὐτόματον ὑποστῆναι τὴν γῆν, 
μηδὲ ὡς ἔτυχεν, εἰκῆ καὶ ἀλόγως, τὸ τοιοῦτον 
αὐτῇ περιβεβλῆσθαι σχῆμα· διὸ ἐπιλέγει· “Καὶ 
ἐπὶ ποταμῶν ἡτοίμασεν αὐτήν”. Εἰ μὲν γὰρ 
ὅλη δι’ ὅλου λεία καὶ ὁμαλὴ κατὰ τὴν σφαῖραν 
τῶν Ἑλλήνων ὑπῆρχεν, οὐκ ἄν ποτε τῆς τῶν 
ποταμῶν συστάσεως δεκτικὴ ἐγεγόνει· οὐδ’ ἂν 
εἰς γεωργίαν ἐπιτηδεία, ἐκρεόντων ἁπανταχόθεν 
τῶν εἰς αὐτὴν φερομένων ὄμβρων· ὡς αὖ πάλιν 
ἐκ τοῦ ἐναντίου, εἰ πλὰξ ἦν μία ἡπλωμένη 
καὶ ἀνειμένη εἰς πεδιάδας χώρας, οὐδ’ οὕτως 
συνέστησαν ἐν αὐτῇ ποταμοί· οἵ τ’ ἐξ ἀενάων 
πηγῶν φερόμενοι, οἵ τε ἐκ τῶν χειμερινῶν ὄμβρων 
συνιστάμενοι· πάλαι δ’ ἂν ἐπικλύσαντες πᾶσαν, 
οὔτε σπέρμασιν, οὔτε φυτοῖς, οὔτε γεωργίαις 
ἐπιτηδείαν αὐτὴν παρεῖχον· ἀλλ’ οὐδὲ αὐτοῖς 
τοῖς οἰκήτορσιν γεγόνει ἂν χρήσιμος, πάντων 
ἐπικλυζομένων καὶ κατασυρομένων ὑπὸ τῆς τῶν 
ὑδάτων πλημμύρας. Ταῦτα μὲν οὖν ἦν, εἰς μὴ 
λόγος τις δημιουργικὸς καὶ Θεοῦ σοφία τεχνικῶς 
αὐτῇ τοιόνδε σχῆμα περιβεβλήκει· νυνὶ δὲ οὕτως 
κατεσκευάσθη, ὡς εἰς ὄρη καὶ νάπας, βουνούς τε 
καὶ φάραγγας ἐσχηματίσθαι· ὡς καὶ ποταμοὺς 
τὰς ἑαυτῶν διεξόδους ἀκωλύτως ποιεῖσθαι· 
ὄρη τε καὶ ἄλση καὶ φυτὰ ζῴοις ἀπονέμεσθαι· 
χώρας τε καὶ πεδιάδας εἰς οἰκήσεις καὶ γεωργίας 
ἀνθρώποις ἀφωρίσθαι. Τίς τοίνυν οὐκ ἂν 
ὁμολογήσειεν ἀληθῶς σοφῆς εἶναι προμηθείας 
ταῦτα; ἥ, προλαβοῦσα τὸ μέλλον πρὸς τοῦ 
πληρώματος τῆς γῆς, καὶ πρὸ τοῦ συστῆναι τὰ 
ἐν αὐτῇ, τοιάνδε αὐτὴν ἐσχημάτισε, καταλλήλῳ 
διαπλάττουσα τύπῳ, ὡς ἂν τοῖς πᾶσι γένοιτο 
ἐπιτηδεία».

13. Εὐσ. Καισ., ὅ.π., PG 23, 220.54-221.1.

καὶ στὰ κείμενα ποὺ ἐξετάσαμε παραπά-
νω, δὲν πρυτανεύει κάποιο στεῖρο ἀνθρω-
ποκεντρικὸ σκεπτικό. Δὲν λέει δηλαδὴ 
ὁ Εὐσέβιος ὅτι ἡ ὕπαρξη τῶν βουνῶν 
καθιστᾷ δυνατὴ τὴν ὕπαρξη τῶν πο-
ταμῶν, οἱ ὁποῖοι ὠφελοῦν τὸν ἄνθρωπο 
κατ’ αὐτὸν καὶ ἐκεῖνο τὸν τρόπο. Ἐξυ-
πακούεται ὅτι αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ ὁ 
Εὐσέβιος κάλλιστα θὰ μποροῦσε νὰ εἶχε 
πεῖ, καὶ ἄλλωστε ἰσχύει πέρα γιὰ πέρα. 
Ἀντ’ αὐτοῦ ὅμως, ὁ Εὐσέβιος προτίμησε 
νὰ μὴν περιορισθεῖ σὲ ἕνα στενὰ ἀνθρω-
ποκεντρικὸ σκεπτικό, ἀλλὰ νὰ πεῖ ὅτι ἡ 
συγκεκριμένη διαμόρφωση τῆς γῆς τὴν 
καθιστᾷ «κατάλληλη γιὰ τὰ πάντα» («τοῖς 
πᾶσιν ἐπιτηδεία»)14, καὶ ὅτι τὰ μὲν ὄρη 
καὶ τὰ δάση ἀπονέμονται στὰ ζῷα, οἱ δὲ 
εὔφορες πεδιάδες, ἀρδευόμενες ἀπὸ τὰ 
ὕδατα τῶν ποταμῶν, ἔχουν ἐπιλεγεῖ ἀπὸ 
τοὺς ἀνθρώπους ὡς τόποι κατοικίας καὶ 
ὡς καλλιεργήσιμες ἐκτάσεις.

Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς μὴ στενὰ ἀνθρωπο-
κεντρικὸ πνεῦμα –καὶ μάλιστα ρητῶς 
ἐκπεφρασμένο– διέπει ἐξάλλου καὶ τὴν 
ἑρμηνεία τῶν στίχων 10-12 τοῦ ΡΓ΄ Ψαλ-
μοῦ στὸ ψευδεπιγράφως ἀποδιδόμενο 
στὸν Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο ἔργο Ἑρμη-
νεία εἰς τὸν ΡΓ΄ Ψαλμόν. Ἐκεῖ διαβάζουμε 
συγκεκριμένα τὰ ἑξῆς:

«“Ὁ ἐξαναστέλλων πηγὰς ἐν φάραγ-
ξιν· ἐν μέσῳ τῶν ὀρέων διελεύσεται ὕδα-
τα”, δηλαδή, “αὐτὸς εἶναι ποὺ ὅρισε νὰ 
ἀναβλύζουν οἱ πηγὲς μέσα στὰ φαράγ-
για· τὰ νερά τους θὰ διέρχονται ἀνάμε-
σα στὰ βουνά”. Κατόπιν ἀποδεικνύει τὴ 
χρησιμότητά τους: “Ποτιοῦσι πάντα τὰ 
θηρία τοῦ ἀγροῦ· προσδέξονται ὄναγροι 
εἰς δίψαν αὐτῶν. Ἐπ’ αὐτὰ τὰ πετεινὰ 
τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσουσιν· ἐκ μέσου 
τῶν πετρῶν δώσουσι φωνήν”, δηλαδή, “τὰ 
νερὰ αὐτὰ θὰ ποτίζουν ὅλα τὰ θηρία τῆς 
ὑπαίθρου, καὶ οἱ ὄναγροι θὰ λαχταροῦν 
νὰ σβήσουν σὲ αὐτὰ τὴ δίψα τους. Πάνω 
στὰ δένδρα ποὺ φυτρώνουν πλάι τους 

14. Εὐσ. Καισ., ὅ.π., PG 23, 221.28.



ΕΤΟΣ 83ο  |  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020  |  784

222 223

θὰ κτίσουν τὶς φωλιές τους τὰ πτηνὰ 
τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἀπὸ τὰ πετρώδη ἐδάφη 
θὰ σκορπίζουν γύρω τὸ κελάδημά τους”. 
Καὶ τοῦτο ἀποτελεῖ μεγίστη ἀπόδειξη τῆς 
θείας προνοίας, τὸ ὅτι δὲν ἱκανοποιεῖται 
μόνον ἡ ἀνάγκη τῶν ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ 
τῶν ἀλόγων ζῴων»15.

Δυστυχῶς κείμενα σὰν τὰ παραπάνω 
παρέμεναν μέχρι σήμερα ἄγνωστα, καὶ 
ἔτσι, ἀντὶ νὰ ἐξαίρεται ἡ πρώιμη συνει-
σφορὰ τῆς Πατερικῆς φιλοσοφίας στὴν 
οἰκολογικὴ σκέψη, ἐκτοξεύονται ἀντι-
θέτως σφοδρὲς ἐπιθέσεις κατ’ αὐτῆς, οἱ 
ὁποῖες φθάνουν μέχρι τοῦ σημείου νὰ 
θεωροῦν τὸν χριστιανισμὸ ὡς... τὸν κατ’ 
ἐξοχὴν ἔνοχο γιὰ τὴν περιβαλλοντικὴ κρί-
ση τῆς ἐποχῆς μας... 

4. Ἐπίμετρον

Θὰ μπορούσαμε νὰ ἀνακεφαλαιώσου-
με τὰ ἀνωτέρω, διαπιστώνοντας ὅτι οἱ 
χριστιανοὶ διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι χρη-

15. Ἰω. Χρυσ., Εἰς τὸν ΡΓ΄ Ψαλμόν (νόθ.), 
ed. J.-P. Migne, PG 55, 648.40-48: «“Ὁ 
ἐξαναστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν· ἐν μέσῳ 
τῶν ὀρέων διελεύσεται ὕδατα”. Εἶτα τὴν τούτων 
ἀποδείκνυσι χρείαν. “Ποτιοῦσι πάντα τὰ θηρία 
τοῦ ἀγροῦ· προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν 
αὐτῶν. Ἐπ’ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 
κατασκηνώσουσιν· ἐκ μέσου τῶν πετρῶν 
δώσουσι φωνήν”. Καὶ τοῦτο τῆς θείας προνοίας 
τεκμήριον μέγιστον, τὸ μὴ μόνον τῶν ἀνθρώπων 
τὴν χρείαν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀλόγων πληροῦν».

σιμοποιοῦν κατὰ βάσιν δύο ἐπιχειρήματα, 
γιὰ νὰ καταρρίψουν τὶς ἐνστάσεις κατὰ 
τῆς φύσεως σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες τὰ 
βουνά, οἱ δασώδεις κοιλάδες, τὰ πετρώδη 
ἐδάφη καὶ τὰ δυσπρόσιτα καὶ ἀφιλόξενα 
γιὰ μᾶς μέρη εἶναι περιττά, καὶ συνεπῶς 
θὰ μποροῦσαν νὰ λείπουν. Τὰ δύο αὐτὰ 
ἐπιχειρήματα εἶναι τὰ ἑξῆς: 

Πρῶτον, ὅλα αὐτὰ ποὺ κάποιοι 
ἀφελῶς θεωροῦν περιττὰ καθιστοῦν δυ-
νατὴ τὴν ὕπαρξη τῆς βιοποικιλότητας 
ποὺ μᾶς περιβάλλει – καὶ οἱ χριστιανοὶ 
διανοητὲς καὶ φιλόσοφοι εἶχαν ἤδη, ὅπως 
εἴδαμε, πλήρη ἐπίγνωση τῆς ἀξίας καὶ 
τῆς σημασίας αὐτῆς τῆς βιοποικιλότητας. 

Δεύτερον, ἐὰν ἔλειπαν τὰ βουνὰ καὶ 
ἐν γένει κάθε ἀνωμαλία στὴν ἐπιφάνεια 

τῆς γῆς, δὲν θὰ ἦταν δυνατὸν νὰ ὑπάρ-
χουν ποτάμια ἢ λίμνες, καὶ τὰ ὕδατα θὰ 
κατέκλυζαν ὅλη τὴ γῆ, καθιστώντας τὴ 
ζωὴ ἀδύνατη γιὰ ἀνθρώπους καὶ ζῷα. 

Αὐτὰ τὰ ἐπιχειρήματα ἀποτελοῦν 
καρπὸ ἔρευνας καὶ προσεκτικῆς μελέτης 
τῆς φύσεως, ἡ ὁποία φέρει τελικὰ στὸ 
φῶς τοὺς λόγους τῆς ὑπάρξεως πραγμά-
των ποὺ θὰ μποροῦσε κάποιος ἐν πρώ-
τοις νὰ θεωρήσει ἄχρηστα καὶ περιττά.

Βεβαίως, τὰ ἐρωτήματα καὶ οἱ ἀπο-
ρίες τίθενται σήμερα τοὐλάχιστον... σὲ 
ἄλλη κλίμακα. Τότε ὁ ἄνθρωπος ἀπο-
ροῦσε μπροστὰ στὰ πανύψηλα, ἀφιλόξε-
να βουνά, ποὺ συχνὰ τοῦ φαίνονταν ὅτι 
δὲν ἐξυπηρετοῦν τίποτα· κάποιοι μάλιστα 

Κείμενα σὰν τὰ παραπάνω παρέμεναν μέχρι σήμερα  
ἄγνωστα, καὶ ἔτσι, ἀντὶ νὰ ἐξαίρεται ἡ πρώιμη συνεισφορὰ 

τῆς Πατερικῆς φιλοσοφίας στὴν οἰκολογικὴ σκέψη,  
ἐκτοξεύονται ἀντιθέτως σφοδρὲς ἐπιθέσεις κατ’ αὐτῆς,  

οἱ ὁποῖες φθάνουν μέχρι τοῦ σημείου νὰ θεωροῦν  
τὸν χριστιανισμὸ ὡς... τὸν κατ’ ἐξοχὴν ἔνοχο  

γιὰ τὴν περιβαλλοντικὴ κρίση τῆς ἐποχῆς μας... 
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ἔφθαναν ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου νὰ ἀμφισβη-
τοῦν τὴν ὕπαρξη Δημιουργοῦ. Εἴδαμε τὴν 
ἀπάντηση τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς καὶ 
Πατερικῆς φιλοσοφίας. Σήμερα ἔχουμε 
περάσει σὲ ἄλλη κλίμακα: Ὁ σημερινὸς 
ἄνθρωπος στέκεται μὲ δέος καὶ ἀπορία 
μπροστὰ στὴν ἀπεραντοσύνη τοῦ σύ-
μπαντος· κάποιοι, μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν 
ἀπεραντοσύνη, ἀρθρώνουν τὸν ἴδιο λόγο 
ἀμφισβήτησης καὶ ἄρνησης. Ἡ ἀπάντηση 
μένει ἡ ἴδια. Καὶ ἡ ἀπάντηση αὐτὴ εἶναι, 
ἀφ’ ἑνὸς μέν, ἡ προτροπὴ γιὰ ἔρευνα στὴ 

φύση, ἡ ὁποία δὲν παύει καὶ σήμερα νὰ 
μᾶς φέρνει συνεχῶς στὸ φῶς τὸν λόγο 
τῆς ὕπαρξης πραγμάτων ποὺ μέρι πρό 
τινος μόλις μᾶς φαίνονταν ἄχρηστα καὶ 
περιττά, τόσο στὸν μακρόκοσμο, ὅσο καὶ 
στὸν μικρόκοσμο· καὶ εἶναι, ἀφ’ ἑτέρου, 
ἡ στάση τοῦ πιστοῦ ἔναντι τοῦ κόσμου, 
ποὺ τὸν κάνει, ἐκεῖ ποὺ ἄλλοι βλέπουν 
κενὸ καὶ χάος, νὰ ἀναφωνεῖ: «Οἱ οὐρανοὶ 
διηγοῦνται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δὲ χειρῶν 
αὐτοῦ ἀναγγέλλει τὸ στερέωμα»16.

16. Ψαλμ. ΙΗ΄ 2.

Ἀσφαλῶς, ἂν ὁ ἄνθρωπος ἔνιωθε τό-
τε πολὺ μικρὸς καὶ ἀσήμαντος μπροστὰ 
στὰ πανύψηλα, ἀφιλόξενα βουνά, ἔχει 
πολὺ περισσότερους λόγους νὰ νιώθει 
μικρὸς καὶ ἀσήμαντος μπροστὰ στὴν ἀπε-
ραντοσύνη τοῦ σύμπαντος. Πολὺ μικρὸς 
καὶ ἀσήμαντος, γιὰ νὰ ὑπάρχει ἕνας Θεὸς 
ὁ Ὁποῖος νὰ νοιάζεται εἰδικὰ γι’ αὐτόν. 
Ἀλήθεια! Ἀλλὰ μήπως ἡ πίστη δὲν τὸν 
καθοδηγοῦσε ἀνέκαθεν σὲ αὐτὴν τὴν 
ἀλήθεια; Ὁ λόγος τοῦ Προφητάνακτα Δα-
βίδ, ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων, μοιάζει νὰ 

συμπυκνώνει τέλεια τὶς ἀπορίες τοῦ σύγ-
χρονου ἀνθρώπου: «Τί ἐστιν ἄνθρωπος 
ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι 
ἐπισκέπτῃ αὐτόν;»17 Γιὰ νὰ προσθέσει 
ὅμως, στὸν ἀμέσως ἑπόμενο στίχο, αὐτὸ 
ποὺ εἶναι πιὸ θαυμαστὸ ἀπὸ ὅλη τὴν 
ἀπεραντοσύνη τοῦ σύμπαντος: «Ἠλάττω-
σας αὐτὸν βραχύ τι παρ’ ἀγγέλους, δόξῃ 
καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν»18.

Δρ ΓΙΑΝΝΗΣ Κ. ΤΣΕΝΤΟΣ

17. Ψαλμ. Η΄ 5.
18. ὅ.π., 6.

Τὰ ἐρωτήματα καὶ οἱ ἀπορίες τίθενται σήμερα  
τοὐλάχιστον... σὲ ἄλλη κλίμακα. Τότε ὁ ἄνθρωπος  

ἀποροῦσε μπροστὰ στὰ πανύψηλα, ἀφιλόξενα βουνά,  
ποὺ συχνὰ τοῦ φαίνονταν ὅτι δὲν ἐξυπηρετοῦν τίποτα·  

κάποιοι μάλιστα ἔφθαναν ἐξ αὐτοῦ τοῦ λόγου  
νὰ ἀμφισβητοῦν τὴν ὕπαρξη Δημιουργοῦ. Εἴδαμε  

τὴν ἀπάντηση τῆς Ἑλληνοχριστιανικῆς καὶ Πατερικῆς  
φιλοσοφίας. Σήμερα ἔχουμε περάσει σὲ ἄλλη κλίμακα:  
Ὁ σημερινὸς ἄνθρωπος στέκεται μὲ δέος καὶ ἀπορία 

μπροστὰ στὴν ἀπεραντοσύνη τοῦ σύμπαντος· κάποιοι, 
μπροστὰ σὲ αὐτὴ τὴν ἀπεραντοσύνη, ἀρθρώνουν τὸν ἴδιο 

λόγο ἀμφισβήτησης καὶ ἄρνησης. Ἡ ἀπάντηση μένει ἡ ἴδια. 
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Ζοῦμε στὴν ἐποχή μας μιὰ πρω-
τόγνωρη δοκιμασία. Κλεισμένοι 
στὰ σπίτια, προσπαθοῦμε νὰ 
προφυλαχθοῦμε ἀπὸ μιὰ παν-
δημία ποὺ ἐξαπλώνεται μὲ 

ἀστρονομικὴ ταχύτητα. Οἱ καθημερινοὶ 
θάνατοι πολλαπλασιάζονται, τὸ μέλλον 
εἶναι σκοτεινὸ καὶ ἀβέβαιο. Τὰ νέα κάθε 

μέρα καὶ χειρότερα. Οἱ εἰδήσεις ἀπὸ τὸ 
ἐξωτερικὸ εἶναι ἀπελπιστικές. Ἐκτὸς 
ἀπὸ αὐτό, ὅσοι ἔχουμε οἰκονομικὴ δυ-
νατότητα γιὰ τὰ ἀναγκαῖα σκεπτόμαστε 
πόσοι γύρω μας πιθανὸν σὲ λίγες μέρες 
δὲν θὰ ἔχουν χρήματα οὔτε γιὰ ἕνα κομ-
μάτι ψωμί. Καὶ οἱ μοναχικοὶ ἄνθρωποι, 
συνήθως ἡλικιωμένοι, εἶναι ἀβοήθητοι 
καὶ ἐγκαταλελειμμένοι. Μιὰ κατάσταση 

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ  
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

χαοτική, ποὺ ὅλους μᾶς αἰφνιδίασε.
Κλεισμένοι μέσα, ἀπομονωμένοι ἀπὸ 

συγγενεῖς καὶ φίλους, ἀνίκανοι νὰ ἀντι-
δράσουμε, δεχόμαστε τὸν κατακλυσμὸ 
τῶν εἰδήσεων, ποὺ ἡ μιὰ εἶναι χειρότερη 
ἀπὸ τὴν ἄλλη. Εἶναι μιὰ δύσκολη ἐπο-
χή, ποὺ τὰ ἐφιαλτικὰ ἐρωτηματικὰ μᾶς 
ἔχουν στοιχειώσει. Εἶναι προφανὲς ὅτι 
ἡ διαχείριση αὐτῆς τῆς πανδημίας δὲν 
ἀφορᾷ μόνο αὐτοὺς ποὺ θὰ νοσήσουν 
καὶ αὐτοὺς ποὺ θὰ χάσουν τὴ ζωή τους. 
Οἱ εἰδικοὶ ὑποστηρίζουν ὅτι καὶ μελλο-
ντικὰ θὰ πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε ἕνα 
δυσεπίλυτο πρόβλημα, τόσο οἰκονομικὸ 
ὅσο καὶ κοινωνικό. 

Λοιπόν, εἶναι φυσικὸ νὰ σκεφθεῖ κα-
νείς: Τί θὰ κάνουμε; Θὰ κλειστοῦμε στὸν 

Τί θὰ κάνουμε;  
Θὰ κλειστοῦμε στὸν ἑαυτό 

μας, χωρὶς νὰ ἀντιδράσουμε 
στὴ συμφορά, ποὺ φαντάζει 

παντοδύναμη;  
Μήπως θὰ μπορούσαμε  

νὰ ἐνεργοποιηθοῦμε; 
Μήπως θὰ μπορούσαμε  

νὰ ἀνάψουμε ἔστω  
καὶ ἕνα κεράκι σὲ αὐτὸ  

τὸ ζοφερὸ σκοτάδι;
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ἑαυτό μας, χωρὶς νὰ ἀντιδράσουμε στὴ 
συμφορά, ποὺ φαντάζει παντοδύναμη; 
Μήπως θὰ μπορούσαμε νὰ ἐνεργοποιη-
θοῦμε; Μήπως θὰ μπορούσαμε νὰ ἀνά-
ψουμε ἔστω καὶ ἕνα κεράκι σὲ αὐτὸ τὸ 
ζοφερὸ σκοτάδι; 

Ἴσως μιὰ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα 
νὰ μποροῦν νὰ δώσουν αὐτὰ ποὺ ἔγρα-
φε ὁ Ἄγγλος πρωθυπουργὸς Οὐΐνστον 
Τσῶρτσιλ: «Κοίταξε πίσω σου, ἂν θέλεις 
νὰ βλέπεις καλύτερα μπροστά σου».

Ἡ ἐπέτειος τῆς 28ης Ὀκτωβρίου μᾶς 
θυμίζει κάθε χρόνο μιὰ ἄλλη, δύσκολη καὶ 
τραγικὴ γιὰ μᾶς ἐποχή. Ἡ Ἑλλάδα, ὅλως 
αἰφνιδίως, κατετρόπωσε τὴν ἀπροκάλυ-
πτη ἐπίθεση τῶν πολυαρίθμων Ἰταλῶν 
γιὰ μῆνες νικηφόρα στὰ βορειοηπειρω-
τικὰ βουνά. Ἀντιμετώπισε μὲ θαυμαστὴ 

γενναιότητα τοὺς συμμάχους τους Γερμα-
νούς, ποὺ ἔσπευσαν νὰ τοὺς βοηθήσουν, 
καὶ ἀντιτάχθηκε μὲ πεῖσμα στὰ ὕπουλα 
σχέδια τῶν Βουλγάρων, ποὺ πάλεψαν 
νὰ κατακτήσουν τὴ Μακεδονία μας. Οἱ 
Γερμανοί, ὅταν τέλος κυριάρχησαν στὸν 
ἄνισο αὐτὸν ἀγῶνα, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς φυλα-
κίσεις, τὰ βασανιστήρια, τὶς ἐκτελέσεις, 
προσπάθησαν νὰ συντρίψουν τὸ φρόνημα 
τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, καταδικάζοντάς τον 
νὰ πεθάνει ἀπὸ τὴν πεῖνα, λῃστεύοντας 
τοὺς οἰκονομικοὺς πόρους τῆς χώρας. 

Τὸ σκηνικὸ τῆς ἐποχῆς ἦταν, λοιπόν, 

ὁ πόλεμος, ἡ Κατοχὴ μὲ τοὺς διωγμοὺς 
καὶ τὰ βασανιστήρια ἀπ’ τὴ μιὰ μεριά, καὶ 
ἡ ἐφιαλτικὴ πεῖνα ἀπὸ τὴν ἄλλη. Πεῖνα, 
ποὺ θέριζε ἑκατοντάδες κάθε μέρα. Γιὰ 
νὰ νιώσουμε κάτι ἀπὸ τὸν ἄνισο ἀγῶνα 
ποὺ ἔκανε ἕνας ὁλόκληρος λαός, πρέπει 
νὰ μελετᾶμε ξανὰ καὶ ξανὰ τὶς διάφορες 
μαρτυρίες, τὰ ἡμερολόγια, τὰ ἀπομνημο-
νεύματα καὶ ὅ,τι ἄλλο μπορεῖ νὰ φωτίσει 
ἐκείνη τὴν ἐποχή. 

Σ’ αὐτὴ τὴν ἀναζήτηση, πολύτι-
μο ὑλικὸ βρίσκουμε, ἀνατρέχοντας καὶ 
στὴν ἱστορία τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσε-
ως Ἐπιστημόνων (ΧΕΕ). Ἡ Χριστιανικὴ 
Ἕνωση Ἐπιστημόνων ἱδρύθηκε τὸ 1937, 
εἶναι ἕνα ἀπὸ τὰ Συνεργαζόμενα Σωμα-
τεῖα τοῦς Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἐσω-
τερικῆς Ἱεραποστολῆς «Ὁ Ἀπόστολος 
Παῦλος» καὶ τελεῖ ὑπὸ τὴν πνευματικὴ 
ἡγεσία τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων ἡ 
«Ζωή». Δραστηριοποιήθηκε στὸν χῶρο 
τῆς Ἑλλάδος κυρίως στὸν πόλεμο τοῦ 
’40. Ἂν λοιπὸν στραφεῖ κανεὶς καὶ με-
λετήσει τὴν πνευματικὴ ἀντίσταση τῆς 
Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων στὰ 
χρόνια τοῦ Πολέμου καὶ τῆς Κατοχῆς, θὰ 
μάθει ἀνέκδοτες σελίδες ἐθνικῆς ἱστορίας, 
ποὺ δὲν περιέχονται στὰ ἐπίσημα βιβλία 
τοῦ κράτους. Καὶ τότε ἴσως ἐμπνευσθεῖ 
τρόπους, γιὰ νὰ δώσει ὁ καθένας ἕνα 
ἔμπρακτο παρὼν στὰ σημερινὰ δεινὰ τῆς 
πατρίδας μας.

Τὴν ἑπομένη τῆς κηρύξεως τοῦ πολέ-
μου, δύο πνευματικοὶ ἡγέτες τοῦ Χριστια-
νικοῦ Ἔργου, ὁ προϊστάμενος τῆς Ἀδελ-
φότητος ἡ «Ζωή» πατὴρ Σεραφεὶμ Παπα-
κώστας καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς Χριστιανικῆς 
Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων Καθηγητὴς τῆς 
Νομικῆς Σχολῆς Ἀλέξανδρος Τσιριντά-
νης, συσκέπτονται πῶς θὰ ὀργανώσουν, 
κατὰ τὸ μέτρον τῶν δυνάμεών τους, τὴν 
ἀντίσταση, πνευματικὴ καὶ ὑλική, στὰ 
μετόπισθεν, γιὰ νὰ στηρίξουν τὸν λαό. 

Κατ’ ἀρχάς, μετὰ τὴν ἐπιστράτευση, 
ποὺ ἀπὸ τὰ ἑξῆντα μέλη τῆς Ἀδελφότη-

Ἴσως μιὰ ἀπάντηση  
στὸ ἐρώτημα νὰ μποροῦν  

νὰ δώσουν αὐτὰ  
ποὺ ἔγραφε ὁ Ἄγγλος 

πρωθυπουργὸς Οὐΐνστον 
Τσῶρτσιλ: «Κοίταξε πίσω 
σου, ἂν θέλεις νὰ βλέπεις 
καλύτερα μπροστά σου».
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τος πῆγαν στὸν πόλεμο τὰ τριάντα ἕξι, 
ἄρχισε ἡ ἄλλη, ἡ πνευματικὴ ἐπιστράτευ-
ση. Ἕνα ἱεραποστολικὸ ἔργο ποὺ βρισκό-
ταν στὸ ξεκίνημά του ἀναδιπλώνεται καὶ 
ἀναλαμβάνει νὰ στηρίξει τὸν λαό, μαζὶ μὲ 
τὴ διοικοῦσα Ἐκκλησία, στὶς ἔκτακτες 
ἀνάγκες ποὺ δημιούργησε ὁ πόλεμος. 

Τὸ πρῶτο μεγάλο πρόβλημα ἦταν 
τί θὰ γίνουν οἱ οἰκογένειες τῶν στρα-
τευθέντων. Μία στὶς τρεῖς οἰκογένειες 
στὴν Ἀθήνα ξαφνικὰ βρέθηκαν νὰ ἔχουν 
ἀνάγκη ἀπὸ ἠθικὴ καὶ ὑλικὴ στήριξη. 
Γιὰ πολλὲς ἀπὸ αὐτὲς τὶς οἰκογένειες 
ἦταν ὁ προστάτης ποὺ ἔφυγε. Ἔμειναν 
οἱ γέροι γονεῖς, μικρὰ παιδιὰ καὶ γυναῖκα 
φοβισμένη καὶ ἀβοήθητη. 

Μία ἑβδομάδα μετὰ τὴν κήρυξη τοῦ 
πολέμου, ὁ πατὴρ Σεραφεὶμ μὲ τοὺς συ-
νεργάτες του ἐπισκέπτεται τὸν Ἀρχιε-
πίσκοπο Ἀθηνῶν Χρύσανθο καὶ θέτει 
στὴ διάθεση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
ἕτοιμο ἐπιτελικὸ σχέδιο «Προνοίας τῶν 
Στρατευομένων». Οἱ οἰκογένειες ἔπρεπε 
νὰ στηριχθοῦν ἠθικὰ καὶ ὑλικά. 

Στὶς 11 Νοεμβρίου 1940 ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος καλεῖ τοὺς πρώτους συνεργά-
τες, γιὰ νὰ τὸν βοηθήσουν στὸ σπουδαῖο 
αὐτὸ ἔργο. Ἡ κυβέρνηση εἶχε τὴν ἀγωνία 
τοῦ πολέμου. Ἡ Ἐκκλησία ἀνέλαβε τὸν 
ἀγῶνα τῶν μετόπισθεν. Παρουσιάσθηκαν 
στὴν ἀρχὴ 500 συνεργάτες, οἱ ὁποῖοι σὲ 
δύο μῆνες ἔφθασαν τὸν ἀριθμὸ τῶν 2.500, 
ποὺ ἀνέλαβαν νὰ ἐπισκέπτονται τὶς 

60.000 οἰκογένειες τῶν στρατευθέντων. 
Ἀτελείωτα τὰ προβλήματα, ἀσύλληπτα. 

Πρῶτο πρόβλημα ἦταν ἐκεῖνο τῆς 
στέγης. Πέρασαν δυό-τρεῖς μῆνες τοῦ 
πολέμου, καὶ ἄρχισαν, π.χ., οἱ πρῶτες 
ἐξώσεις, γιατὶ τὸ νοῖκι ἦταν ἀπλήρωτο. 
Οἱ οἰκογένειες τῶν μαχητῶν, ἡ μία μετὰ 

τὴν ἄλλη, ἀβοήθητες ἔβγαιναν στὸ πε-
ζοδρόμιο. Τότε στὴν Πρόνοια, πενῆντα 
συνεργάτες δικηγόροι ἀναλαμβάνουν στὸ 
δικαστήριο τὴν ὑπεράσπιση τῶν οἰκογε-
νειῶν, καὶ παράλληλα πιέζουν τὸ κράτος 
καὶ πετυχαίνουν νὰ ψηφισθεῖ νόμος ποὺ 
νὰ ἀπαγορεύει τὴν ἔξωση σὲ ὅποια οἰκο-
γένεια εἶχε στρατευμένο. 

Εἶναι πολυσήμαντο τὸ ἔργο τῆς 
Πρόνοιας. Οἰκονομικὴ ἐνίσχυση, ἰατρικὴ 
περίθαλψη, νομικὴ κάλυψη καὶ ἄλλα. 
Σὲ λίγους μῆνες, σὲ Ἀθήνα καὶ Πειραιᾶ 
λειτουργοῦν 173 παραρτήματα Προνοίας. 
Καὶ σὲ ὅλα πρωτεργάτης καὶ ἐμπνευστὴς 
κάποιος συνεργάτης ἀπὸ τόν «Ἀπόστολο 
Παῦλο».

Δεύτερο πρόβλημα: Ἀπὸ τὸν πρῶτο 
χειμῶνα τοῦ πολέμου, ἀφοῦ ἄδειασαν 
ἐντελῶς οἱ ὅποιες προμήθειες ποὺ εἶχε 
τὸ κάθε σπιτικό, ἀφοῦ ἀποκλείσθηκαν τὰ 
λιμάνια ἀπὸ τὰ ἐχθρικὰ πλοῖα, περνᾶμε 
στὴ δεύτερη μεγάλη σελίδα τῶν δεινῶν, 
στὸν πόλεμο τῆς πείνας, τῆς ΠΕΙΝΑΣ μὲ 
κεφαλαῖα. Αὐτὸ ἀπεφάσισε ὁ ἐκπρόσω-
πος τοῦ Γ΄ Ράιχ γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Πίστευε 
ὅτι θὰ γονάτιζε τὸ ἀδούλωτο φρόνημα 

Ἂν στραφεῖ κανεὶς καὶ μελετήσει τὴν πνευματικὴ  
ἀντίσταση τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων  
στὰ χρόνια τοῦ Πολέμου καὶ τῆς Κατοχῆς, θὰ μάθει  

ἀνέκδοτες σελίδες ἐθνικῆς ἱστορίας, ποὺ δὲν περιέχονται 
στὰ ἐπίσημα βιβλία τοῦ κράτους. Καὶ τότε ἴσως ἐμπνευσθεῖ 

τρόπους, γιὰ νὰ δώσει ὁ καθένας ἕνα ἔμπρακτο παρὼν  
στὰ σημερινὰ δεινὰ τῆς πατρίδας μας.
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θως ὄσπρια, ζυμαρικά, χορτόσουπα– μὲ 
καροτσάκι τὸ πήγαιναν κάθε μέρα στὶς 
συνοικίες, γιὰ νὰ μοιραστεῖ ἐπὶ τόπου. 
Ἔτσι, χάρις στοὺς χριστιανοὺς φοιτητές, 
οἱ πεινασμένοι δὲν σχημάτιζαν οὐρὲς ἔξω 
ἀπὸ τόν «Ἀπόστολο Παῦλο». Μαζὶ μὲ τὸ 
πτωχικὸ φαγητό, ἡ χριστιανικὴ ἀγάπη 
προφύλασσε καὶ τὴν ἀξιοπρέπεια τῶν 
πεινασμένων ἀδελφῶν.

Σὲ ὧρες δύσκολες, τὶς δαπάνες γιὰ 
τὰ τρόφιμα τὶς ἀναλάμβανε ἐξ ὁλοκλήρου 
ἡ Ἀδελφότητα τῆς «Ζωῆς». Καὶ ὅταν κά-
ποιοι συμβούλευσαν τὸν π. Σεραφεὶμ ὅτι 
ἦταν ἀνάγκη ὅσα χρήματα ὑπῆρχαν νὰ 
γίνουν προμήθειες γιὰ τὴν Ἀδελφότητα, 

γιατὶ κανεὶς δὲν ἤξερε πόσο θὰ κρατοῦσε 
ὁ πόλεμος, αὐτὸς ἀπάντησε: «Δὲν ταιριά-
ζει στὴν παράδοση τῆς Ἀδελφότητος νὰ 
κάνει προμήθειες γιὰ τὸν ἑαυτό της, ὅταν 
ὁ λαὸς πεθαίνει ἀπὸ τὴν πεῖνα». Καὶ 
ξεχύθηκαν οἱ ἀντιπρόσωποι τῆς «Ζωῆς» 
στὴν ἐπαρχία, στὸ Ἀγρίνιο, στὸ Αἰτωλικό, 
στὸ Μεσολόγγι, στὴν Πελοπόννησο, νὰ 
κινητοποιήσουν τοὺς ἀδελφούς, νὰ βροῦν, 
νὰ ἀγοράσουν καὶ νὰ κουβαλήσουν, μ’ 
ὅλες τὶς δυσκολίες καὶ τὰ ἐμπόδια τῶν 
Ἰταλῶν καὶ τῶν Γερμανῶν, τὴν ἔλλειψη 
μεταφορικῶν μέσων κ.ἄ., τρόφιμα, γιὰ νὰ 
βράζει κάθε μέρα τὸ καζάνι. Καὶ χρειά-
ζονταν γιὰ τὸ συσσίτιο τὸν μῆνα 4.000 
ὀκάδες τρόφιμα.

Καὶ ἀπὸ τήν «ἁγία μερίδα» θὰ περά-
σουν στὴν ὀργάνωση τῆς «λογίας». Τὸ μή-
νυμα μεταφέρθηκε μὲ τὸ περιοδικὸ Ζωὴ 
σ’ ὅλη τὴ χώρα. Ἀναλύοντας τὴν ἰδέα 
τῆς λογίας κατὰ τὸν Ἀπόστολο Παῦλο, 

τοῦ λαοῦ, ἰδιαίτερα στὶς μεγάλες πόλεις, 
καταδικάζοντάς τον νὰ πεθάνει ἀπὸ τὴν 
πεῖνα.

Καὶ δὲν εἶναι μόνο τὰ τρόφιμα ποὺ 
ἔλειπαν· δὲν ὑπῆρχαν καὶ καύσιμα, καὶ 
ἔτσι, κι ἂν ἔβρισκαν καὶ λίγα τρόφιμα, 
πῶς νὰ τὰ μαγειρέψουν; 

Νέα κινητοποίηση. Τώρα ὄχι βοήθεια 
καὶ συμπαράσταση μόνο, ἀλλὰ φαΐ, ἔστω 
καὶ λιγοστό, γι’ αὐτοὺς ποὺ δὲν εἶχαν 
τίποτε. Στὸ ὑπόγειο τοῦ κτηρίου τοῦ 
«Ἀποστόλου Παύλου» –Καρύτση 14– 
στήθηκε τὸ πρῶτο καζάνι, καὶ μὲ τὴν 
ἀγάπη τῶν συνεργατῶν ἄρχισε νὰ βράζει 
τὸ πρῶτο συσσίτιο.

Ὁ π. Σεραφείμ (1 Δεκεμβρίου 1941), 
ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ περιοδικοῦ Ζωή, θὰ 
δώσει τὴ μάχη, γιὰ νὰ μὴ μείνει ἄδειο ποτὲ 
τὸ καζάνι. Θὰ γράψει γιὰ τὴν ἀνάγκη «νὰ 
πρωτοτυπήσωμεν». Σὲ κάθε σπίτι, ἀπὸ 
κάθε πιάτο μπορεῖ, ἂν τὸν πεινασμένο 
τὸν δοῦμε ὡς ἀδελφό, νὰ βγαίνει μία κου-
ταλιά. Αὐτὲς οἱ κουταλιὲς θὰ ἀποτελοῦν 
τήν «ἁγία μερίδα». Τὸ μήνυμα τοῦ πε-
ριοδικοῦ διαβάστηκε σὲ συγκεντρώσεις, 
συζητήθηκε σὲ κύκλους, ἔγινε τὸ σύνθημα 
ὅλων. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα, τοὺς πρώτους 
μῆνες τῆς μεγάλης πείνας, πρὶν ἀπὸ κά-
θε κρατικὴ προσπάθεια, πρὶν ἀπὸ τὸν 
Διεθνῆ Ἐρυρθὸ Σταυρό, ἡ πρακτικὴ τῶν 
συσσιτίων ἐγκαινιάζεται στὴν ἀρχὴ στὴν 
Ἀθήνα (Καρύτση 14), καὶ ἀργότερα στὸν 
Πειραιᾶ.

Οἱ φοιτητὲς τῆς Χριστιανικῆς Φοιτη-
τικῆς Ἑνώσεως (ΧΦΕ) πρῶτοι μπροστὰ 
στὴ δουλειά. Τὸ βρασμένο φαγητό –συνή-

Εἶναι πολυσήμαντο τὸ ἔργο τῆς Πρόνοιας. Οἰκονομικὴ  
ἐνίσχυση, ἰατρικὴ περίθαλψη, νομικὴ κάλυψη καὶ ἄλλα.  
Σὲ λίγους μῆνες, σὲ Ἀθήνα καὶ Πειραιᾶ λειτουργοῦν 173 
παραρτήματα Προνοίας. Καὶ σὲ ὅλα πρωτεργάτης καὶ 

ἐμπνευστὴς κάποιος συνεργάτης ἀπὸ τόν «Ἀπόστολο Παῦλο».
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κατέληγε τὸ περιοδικό: «Ἐὰν κάθε ἡμέρα 
ἀναγνώστης τῶν γραμμῶν αὐτῶν, εὐθὺς 
ἀμέσως καὶ χωρὶς καμμίαν ἀναβολήν, 
ἀρχίσει τὸ σύστημα αὐτὸ τῆς “λογίας”, 
κάθε ἡμέραν κάμνων κάποιαν οἰκονομίαν, 
κάποιαν μικράν –τόσην δὰ θυσίαν διὰ 
τὴν λογίαν–, ἡ εὐλογία δὲν θὰ ἀργήσῃ 
νὰ ἔλθῃ ἄφθονος. Καὶ τοιαῦται εὐλογίαι 
μετατρέπουν τὰ ἀτυχήματα καὶ τὰς συμ-
φορὰς ἀτόμων καὶ λαῶν εἰς εὐκαιρίας 
διὰ μίαν νέαν ζωήν, γεμάτην εὐτυχίαν». 
Σὲ ὅλους τοὺς συνεργάτες στὸ τέλος συ-
νιστᾶτο «ἀποχὴ ἀπὸ παντὸς θορύβου».

Ὁ στόχος εἶναι διπλός. Νὰ θρέψουν 
τὰ πεινασμένα κορμιὰ καὶ νὰ στηρίξουν 
καὶ νὰ φωτίσουν τὶς παγωμένες ἀπὸ τὴν 
ἄγνοια καὶ τὴν ἄρνηση καρδιές. Αὐτὸ τό-
νισε ἀπὸ τὸν ἄμβωνα τῆς Μητροπόλεως 
ὁ π. Σεραφείμ. Συνέστησε στὸν φοβισμέ-
νο λαό «νὰ μένει πιστὸς εἰς τὸν Θεόν, 
μὲ τὴν βεβαιότητα ὅτι καὶ ἀπὸ αὐτὴν 
τὴν φοβερὰν δοκιμασίαν θὰ προέλθουν 
ὠφέλειαι πολλαί». Μὲ παρόμοιες ὁμιλίες 
Τρίτη καὶ Παρασκευὴ ἀπὸ τὸ ραδιόφωνο 
στὰ χρόνια τοῦ πολέμου προσπαθοῦσε ὁ 
π. Σεραφεὶμ νὰ δείξει τὸ νόημα τῶν δύ-
σκολων καιρῶν καὶ νὰ σταλάξει ἐλπίδα. 

Ὁ ἀγώνας γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς 
πείνας συνεχίσθηκε στὴν ἐπαρχία, ὅπου 
ὑπῆρχαν ἀντιπρόσωποι τοῦ Χριστιανικοῦ 
Ἔργου.

Σὲ κάποιες περιοχές, ὅπως στὴν 
Καλαμάτα, ὁ π. Ἰωάννης Μακρόπουλος 
ἀναλαμβάνει ἐξ ὀνόματος τοῦ Νομάρχου 
τὸ συσσίτιο τῶν πεινασμένων τῆς πόλε-
ως. Ἐπὶ πληθυσμοῦ 38 χιλιάδων, οἱ 26 
χιλιάδες ἔπαιρναν συσσίτιο κάθε μέρα. 
Θὰ συνδεθεῖ ἀργότερα μὲ τὸν Ἐρυθρὸ 
Σταυρὸ καὶ θὰ ἀναλάβει τὸν σιτισμὸ ὅλης 
τῆς Μεσσηνίας.

Στὴ Θεσσαλονίκη ἡ ἀρχὴ τῶν συσσι-
τίων μοιάζει μὲ παραμύθι. Στὸ σπίτι ἑνὸς 
συνεργάτη τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου μα-
ζεύτηκαν 7 παιδιὰ πεινασμένα, καὶ τοὺς 
προσφέρθηκε λίγο φαγητό. Σὲ λίγες μέρες 

τὰ 7 παιδιὰ ἔγιναν 20, καὶ τὸ σπίτι δὲν τὰ 
χώραγε. Τὸ συσσίτιο μεταφέρθηκε μέσα 
στὸ βιβλιοπωλεῖο τῆς «Ζωῆς». Τὰ παιδιὰ 
ἔφτασαν τὰ 80. Σὲ λίγες ἑβδομάδες ἱδρύ-
θηκαν ἑπτὰ ἑστίες, καὶ ἔπαιρναν συσσίτιο 
κάθε μέρα 4.680 παιδιά. 

Καὶ δὲν ἦταν μόνο τὸ λιγοστὸ φαΐ. 
Ἦταν καὶ οἱ φοιτητὲς ποὺ τὰ ἔβαζαν νὰ 
κάνουν προσευχή, τοὺς μάθαιναν τραγού-
δια, νὰ δυναμώσουν τὴν καρδιὰ καὶ νὰ 
ξεχάσουν τὴ δυστυχία. Κάποιος φοιτητής, 
τὴν ὥρα ποὺ τελείωναν, τοὺς διηγιόταν 
μερικὲς φορὲς καὶ μιὰ ἱστορία ἡρωισμοῦ 

ἀπὸ τὴ Βίβλο καὶ ἀπὸ τὴ ζωὴ τῶν μαρτύ-
ρων. Τὸ θέμα φαινόταν θρησκευτικό, τὸ 
μήνυμα ὅμως ἦταν καὶ ἐθνικό. Στὸ τέλος 
νικάει ὁ πιστός. Χαρακτηριστικὰ εἶναι 
ὅσα γράφει σὲ σύγχρονο περιοδικὸ μιὰ 
παλιὰ τρόφιμος: «Κάποιο καιρὸ μετὰ τὸν 
πόλεμο... τὸ συσσίτιο σταμάτησε. Ὅμως 
ποτὲ δὲν ξέχασα τὶς μαγικὲς στιγμὲς 
ποὺ ἔζησα ἐκεῖ, καὶ πάντα ἡ καρδιά μου 
ξεχειλίζει ἀπὸ εὐγνωμοσύνη γιὰ ὅσους 
κουράστηκαν καὶ μετέτρεψαν τοὺς δύ-
στυχους ἐκείνους καιροὺς σὲ εὐλογία γιὰ 
τὴ ζωή μας». 

Καὶ οἱ φοιτητὲς τοῦ Πανεπιστημίου 
τῆς Θεσσαλονίκης ποὺ ἐγκλωβίστηκαν 
καὶ ἀπομονώθηκαν ἀπὸ τὰ μέρη τους, 
ἀπὸ τὴ Θράκη, Κύπρο κ.ἄ., θὰ βροῦν τὸ 
δικό τους συσσίτιο. 1200 φοιτητὲς καὶ 100 
φοιτήτριες διαφόρων σχολῶν σιτίζονται 
κάθε μέρα, κι ὕστερα ἀκοῦν καὶ κάποιον 

Στὸ ὑπόγειο τοῦ κτηρίου 
τοῦ «Ἀποστόλου Παύλου» 
–Καρύτση 14– στήθηκε τὸ 
πρῶτο καζάνι, καὶ μὲ τὴν 
ἀγάπη τῶν συνεργατῶν 

ἄρχισε νὰ βράζει τὸ πρῶτο 
συσσίτιο.
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ἐπιστήμονα ἀπὸ τὸ Χριστιανικὸ Ἔργο 
νὰ τοὺς μιλάει γιὰ ἕνα ἐπιστημονικὸ ἢ 
κοσμοθεωριακὸ θέμα.

Στὸ συσσίτιο κοντὰ ὑπῆρχε καὶ ὁ 
γιατρὸς γιὰ τὴ στοιχειώδη ἰατρικὴ πε-
ρίθαλψη, μιὰ καὶ τὰ νοσοκομεῖα τὰ εἶχε 
ἐπιτάξει ὁ κατακτητής. Καὶ τὸν ρημαγ-
μένο Οἶκο Φοιτητοῦ θὰ ἀναλάβουν οἱ 
συνεργάτες τῆς Χ.Ε.Ε. νὰ συμμαζέψουν, 
νὰ βάψουν, νὰ ἐξοπλίσουν μὲ κρεβάτια, 
κουβέρτες, νὰ συμπληρώσουν ὅλα τὰ 
ἀναγκαῖα (ἀπὸ σαπούνι μέχρι εἴδη ρου-
χισμοῦ), γιὰ νὰ ἔχουν οἱ φοιτητὲς μιὰ 
στοιχειώδη ἀνθρώπινη διαμονή. Στὴ συ-
νέχεια φρόντισαν νὰ συνδέσουν τὸν Οἶκο 
Φοιτητοῦ μὲ τὸν Διεθνῆ Ἐρυθρὸ Σταυρό, 

και ἡ διατροφή τους νὰ καλυτερεύσει 
πολύ. Γιὰ ὅλο αὐτὸ τὸ ἔργο, γιὰ νὰ ἐπι-
βιώσουν καὶ νὰ τραφοῦν οἱ φοιτητὲς στὴν 
Κατοχή, ἡ Σύγκλητος τοῦ Πανεπιστημί-
ου Θεσσαλονίκης μὲ ἔγγραφό της στὶς 2 
Μαΐου 1944 ἐκφράζει «τὰς θερμὰς αὐτῆς 
εὐχαριστίας διὰ τὰ πολυτίμους ὑπηρεσί-
ας». Καὶ ὑπολογίζεται ὅτι στὴ διάρκεια 
τῶν τεσσάρων ἐτῶν ἐπισιτίστηκαν στὴ 
Θεσσαλονίκη 10.000 Ἑλληνόπουλα.

Τὸ σπουδαῖο ἔργο τῶν συσσιτίων, καὶ 
μὲ τὸ πρόσχημα τοῦ φαγητοῦ, ἐτόνωνε 
τὸ θρησκευτικὸ καὶ ἐθνικὸ φρόνημα τῶν 
παιδιῶν καὶ τῶν φοιτητῶν. Καὶ αὐτὸ δὲν 
ἔμεινε ἀπαρατήρητο ἀπὸ τοὺς Γερμανούς. 
Στὶς 5 Ἰουνίου 1942 στὴν ἑλληνόφωνη 

ἐφημερίδα τῶν Γερμανῶν Νέα Εὐρώπη 
ἔγραφαν οἱ Γερμανοί, μεταξὺ ἄλλων: «Οἱ 
ζηλωταὶ τῆ αἱρέσεως τῶν Ζωηκῶν» ἂς 
μὴν κρύπτονται ὄπισθεν κραυγῶν «κοι-
νωνικοῦ χριστιανισμοῦ καὶ συσσιτίων. Οἱ 
φρόνιμοι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λησμονή-
σουν τὸν ἀγῶνα τοῦ συγκροτήματος τῆς 
“Ζωῆς” κατὰ τῶν νέων ἀναμορφωτικῶν 
ἰδεῶν τοῦ Γ΄ Ράιχ. Ἂς μὴ νομίζουσι οὗτοι 
ὅτι λανθάνουσι τὰ φρονήματά των, τὰ 
μέσα των καὶ οἱ σκοποί των, οἱ παλαιοὶ 
καὶ οἱ σημερινοὶ ἀγῶνές των ἐναντίον τοῦ 
ἀνγεννώμενου Γ΄ Ράιχ...». Καὶ κατέληγε 
τὸ γερμανικὸ ἄρθρο ὅτι «τὸ ἀντιγερμα-
νικὸν ἔργον τῆς ὀργανώσεως τῶν Ζωηκῶν 
πρέπει νὰ παταχθῇ». 

Ἐπανειλημμένως θὰ καλέσουν στὴν 
Ἀστυνομία γιὰ ἐξαντλητικὴ ἀνάκριση 
καὶ ἐκφοβισμὸ τοὺς ἀντιπροσώπους τῆς 
«Ζωῆς», καὶ ὁ π. Λεωνίδας Παρασκευό-
πουλος θὰ κατηγορηθεῖ εὐθέως γιὰ ἀντι-
γερμανικὴ δράση. 

Τὰ συσσίτια τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου 
θὰ μιμηθοῦν ἀργότερα ὁ Ἑλληνικὸς 
Ἐρυθρὸς Σταυρὸς καὶ ἄλλοι σύλλογοι, 
ἐπιδιώκοντας νὰ βάλουν ὑπεύθυνο κά-
ποιον ἀπὸ τὸ Χριστιανικὸ Ἔργο. 

Καὶ τὸ συσσίτιο δὲν εἶναι μόνο γιὰ τὰ 
παιδιὰ καὶ γιὰ τοὺς φοιτητές. Εἶναι καὶ 
γιὰ τοὺς ἀπογοητευμένους στρατιῶτες, 
ποὺ γυρίζουν μετὰ τὴν κατάρρευση τοῦ 
μετώπου. Στὴν Καβάλα, π.χ., ὁ π. Κων-

Ὁ π. Σεραφείμ (1 Δεκεμβρίου 1941), ἀπὸ τὶς στῆλες τοῦ 
περιοδικοῦ Ζωή, θὰ δώσει τὴ μάχη, γιὰ νὰ μὴ μείνει ἄδειο 
ποτὲ τὸ καζάνι. Θὰ γράψει γιὰ τὴν ἀνάγκη «νὰ πρωτοτυ-
πήσωμεν». Σὲ κάθε σπίτι, ἀπὸ κάθε πιάτο μπορεῖ, ἂν τὸν 
πεινασμένο τὸν δοῦμε ὡς ἀδελφό, νὰ βγαίνει μία κουταλιά. 

Αὐτὲς οἱ κουταλιὲς θὰ ἀποτελοῦν τήν «ἁγία μερίδα».  
Τὸ μήνυμα τοῦ περιοδικοῦ διαβάστηκε σὲ συγκεντρώσεις, 

συζητήθηκε σὲ κύκλους, ἔγινε τὸ σύνθημα ὅλων. 
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π. Κωνστάντιος δὲν λύγισε, συνέχισε νὰ 
τὸν κοιτάει ἀγέρωχος, καὶ ὁ Βούλγαρος 
δίστασε νὰ δευτερώσει τὸ κτύπημα. Σὲ 
ἕνα ὅμως ἦταν ἀνυποχώρητος: Ὁ π. Κων-
στάντιος ἔπρεπε νὰ φύγει ἀπὸ τὴν Κα-
βάλα. Πρᾶγμα βεβαίως ποὺ ἔγινε ἀμέσως.

Σὲ κάποιες περιοχὲς οἱ Βούλγαροι 
θὰ χρησιμοποιήσουν ὡς ὄργανά τους καὶ 
Ἕλληνες ἀρχιερεῖς ποὺ ὑποχώρησαν στὶς 

πιέσεις τους. Καὶ εἶναι περιπτώσεις ποὺ 
τὸ ὀρθόδοξο φρόνημα ἐκπροσώπησε ὁ 
ἱεροκήρυκας τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου, 
ὅπως συνέβη π.χ. στὴν Ἀλεξανδρούπολη. 
Ἐκεῖ ὡς ἀναπληρωτὴς τοῦ μητροπολί-
του ὑπηρετοῦσε ὁ ἱεροκῆρυξ π. Φώτιος 
Σταματόπουλος, μέλος τῆς Ἀδελφότητας. 
Στὶς 2 Ἰουνίου 1941 ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου 
Νικολάου καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις κατα-
λαμβάνονται ἀπὸ Βουλγάρους κληρικούς. 
Σὰν νὰ μὴν ἔφθανε αὐτό, ὁ μητροπολίτης 
Φιλιππουπόλεως Κύριλλος. ἐρχόμενος 

στάντιος Χρόνης, ἀπὸ μέρα σὲ μέρα, μετὰ 
τὴν ὑποχώρηση, θὰ προσφέρει φαγητὸ 
καὶ λόγο παρηγορίας σὲ 4.000 διερχό-
μενους κακοπαθημένους στρατιῶτες, 
πού, ἀπὸ νικητὲς τῶν βορειοπηρωτικῶν 
βουνῶν, γύριζαν μετὰ τὴν ὀπισθοχώρηση 
ντροπιασμένοι.

Αὐτὸς ὁ π. Κωνστάντιος Χρόνης, ἕνας 
λεπτοκαμωμένος, μετρίου ἀναστήματος 

κληρικός, μέλος τῆς Ἀδελφότητας «Ζωή», 
φαίνεται πὼς ἔκρυβε καρδιὰ λιονταριοῦ. 
Ἡ διαταγὴ τῶν Βουλγάρων ἦταν ρητή: 
Στὴ λειτουργία θὰ μνημόνευαν τὴν Ἐξαρ-
χία Βουλγαρίας, καὶ ὄχι τὸν Πατριάρχη 
Κωνσταντινουπόλεως. Ἀλλά, ὅπως καὶ 
ἄλλοι πολλοί, ὁ π. Κωνστάντιος συνέχιζε: 
«ὑπὲρ τοῦ Πατριάρχου ἡμῶν...». Τὸν κά-
λεσε ὁ Βούλγαρος στρατιωτικὸς διοικητὴς 
καί, ὅταν εἶδε, παρὰ τὶς ἀπειλές, τὴ σθε-
ναρή του ἀντίσταση, σήκωσε τὴ μπουνιά 
του καὶ τὸν κτύπησε στὸ πρόσωπο. Ὁ 

Τὸ σπουδαῖο ἔργο τῶν συσσιτίων, καὶ μὲ τὸ πρόσχημα  
τοῦ φαγητοῦ, ἐτόνωνε τὸ θρησκευτικὸ καὶ ἐθνικὸ φρόνημα 

τῶν παιδιῶν καὶ τῶν φοιτητῶν. Καὶ αὐτὸ δὲν ἔμεινε  
ἀπαρατήρητο ἀπὸ τοὺς Γερμανούς. Στὶς 5 Ἰουνίου 1942 
στὴν ἑλληνόφωνη ἐφημερίδα τῶν Γερμανῶν Νέα Εὐρώπη 

ἔγραφαν οἱ Γερμανοί, μεταξὺ ἄλλων: «Οἱ ζηλωταὶ  
τῆς αἱρέσεως τῶν Ζωηκῶν» ἂς μὴν κρύπτονται ὄπισθεν 

κραυγῶν «κοινωνικοῦ χριστιανισμοῦ καὶ συσσιτίων.  
Οἱ φρόνιμοι δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ λησμονήσουν τὸν ἀγῶνα 

τοῦ συγκροτήματος τῆς “Ζωῆς” κατὰ τῶν νέων  
ἀναμορφωτικῶν ἰδεῶν τοῦ Γ΄ Ράιχ. Ἂς μὴ νομίζουσι οὗτοι  

ὅτι λανθάνουσι τὰ φρονήματά των, τὰ μέσα των  
καὶ οἱ σκοποί των, οἱ παλαιοὶ καὶ οἱ σημερινοὶ ἀγῶνές των 

ἐναντίον τοῦ ἀνγεννώμενου Γ΄ Ράιχ...». Καὶ κατέληγε  
τὸ γερμανικὸ ἄρθρο ὅτι «τὸ ἀντιγερμανικὸν ἔργον  

τῆς ὀργανώσεως τῶν Ζωηκῶν πρέπει νὰ παταχθῇ».
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στὴν πόλη, σὲ συγκέντρωση ἱερέων, τοὺς 
ἐδήλωσε ὅτι θὰ παραμείνουν στὴν Ἀλε-
ξανδρούπολη καὶ σὲ ὅλη τὴ γύρω περι-
φέρεια μόνον ὅσοι κληρικοὶ θὰ μνημο-
νεύουν τὴν Ἐξαρχία. Ὁ π. Φώτιος ἔκανε 
τὴ μόνη ἀντίσταση ποὺ μποροῦσε ἐκείνη 
τὴ στιγμή, ἀρνήθηκε νὰ ὑπακούσει καὶ 
ἀναγκάσθηκε νὰ παραιτηθεῖ1.

Κάθε πόλη ὅπου ὑπῆρχε πυρήνας 
τοῦ Χριστιανικοῦ Ἔργου ἔχει ἱστορίες 
σπουδαῖες νὰ διηγηθεῖ τὸν μετασχημα-
τισμὸ τῆς χριστιανικῆς μαρτυρίας στὰ 
δύσκολα χρόνια τοῦ πολέμου καὶ τῆς 
Κατοχῆς.

Πρὶν μερικὰ χρόνια ἡ τηλεόραση 
ἀνήγγειλε ὅτι ξαναλειτουργοῦσε ὁ ὀδο-
ντωτὸς τῶν Καλαβρύτων, προσφέροντας 
ἕνα ἀξιόλογο τουριστικὸ προσὸν στὴν 
περιοχή. Κανεὶς ὅμως δὲν μᾶς εἶπε ποιὸς 
καὶ πῶς γλίτωσε ἀπὸ τὴν ἀνατίναξη τὸν 
ὀδοντωτὸ στὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς. Ἦταν 
ἐκεῖνος ὁ π. Κωνστάντιος Χρόνης ποὺ 
διώχθηκε ἀπὸ τὴν Καβάλα καὶ ποὺ ἡ 
Ἀδελφότητα τὸν εἶχε στείλει τώρα νὰ 
κηρύξει τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου στὰ 
Καλάβρυτα.

Ὁ π. Κωνστάντιος, μετὰ τὴν ἐκτέλε-
ση τῶν Καλαβρυτικῶν καὶ τὴν πυρπόλη-
ση τῆς πόλεως, ἄφησε τὴ διακονία τοῦ 
ἄμβωνος καὶ πῆρε τὸ τσαπί, ἐκεῖνον τὸν 

1. Ἀθαν. Παπαευγενίου, Μάρτυρες κληρικοί, 
Ἀθῆναι 1949, σελ. 65.

μαῦρο, χιονισμένο Δεκέμβριο, μαζὶ μὲ τὶς 
χῆρες, μέρες ἀτέλειωτες νὰ πασχίζουν 
νὰ θάψουν τὰ κοκκαλιασμένα πτώματα. 
Ὅπως ἔλεγε χαρακτηριστικὰ ὁ ἴδιος, τὸ 
πρῶτο διακόνημά του στὰ Καλάβρυτα 
ἦταν τοῦ νεκροθάπτη. 

Καὶ σὰν νὰ μὴν ἔφθανε αὐτό, ἔμαθε 
πὼς οἱ ἀντάρτες τοῦ Βελουχιώτη σκόπευ-
αν νὰ ἀνατινάξουν τὸν ὀδοντωτό, γιὰ νὰ 
μὴ μεταφέρουν δῆθεν δυνάμεις τους οἱ 
Γερμανοί. Ὁ ὀδοντωτὸς ὅμως ἦταν ἡ μόνη 
δυνατότητα ἐπικοινωνίας καὶ ἐπιβίωσης 
τῶν Καλαβρυτικῶν. Ἡ καταστροφή του 
θὰ ἐσήμαινε ὅτι τὰ γυναικόπαιδα ποὺ 

εἶχαν ἀπομείνει θὰ καταδικάζονταν σὲ 
θάνατο χωρὶς οἰκονομικὴ βοήθεια στὴν 
κατεστραμμένη πόλη.

Ἔμαθε ὁ π. Κωνστάντιος πὼς ὁ Ἄρης 
Βελουχιώτης εἶχε τὸ στρατηγεῖο του σὲ 
ἕνα χωριὸ 35 ὧρες μακριά. Καὶ ξεκίνη-
σε πεζὸς νὰ πάει νὰ τὸν βρεῖ. Προσπά-
θησαν οἱ φίλοι του νὰ τὸν ἐμποδίσουν, 
ἐξηγώντας του τί τρελὸ ἦταν αὐτὸ ποὺ 
ἐπιχειροῦσε. Αὐτὸς τόλμησε. Περπάτησε 
στὰ χιόνια 25 ὧρες καὶ ἔφθασε στὸν τε-
λευταῖο σταθμό. Οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖ τοῦ 
ἐξήγησαν τί ἐσήμαινε αὐτὸ ποὺ προ-
σπαθοῦσε καὶ ὅτι, ἂν συναντοῦσε τὸν 
καπετάνιο, κινδύνευε καὶ ἡ ἴδια του ἡ 
ζωή. Αὐτὸς μὲ πεῖσμα τοὺς εἶπε πὼς δὲν 
περπατοῦσε τόσες ὧρες στὰ χιόνια, γιὰ 
νὰ γυρίσει τώρα πίσω ἄπραγος. 

Πρὶν μερικὰ χρόνια ἡ τηλεόραση ἀνήγγειλε ὅτι ξαναλει-
τουργοῦσε ὁ ὀδοντωτὸς τῶν Καλαβρύτων, προσφέροντας 

ἕνα ἀξιόλογο τουριστικὸ προσὸν στὴν περιοχή.  
Κανεὶς ὅμως δὲν μᾶς εἶπε ποιὸς καὶ πῶς γλίτωσε  

ἀπὸ τὴν ἀνατίναξη τὸν ὀδοντωτὸ στὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς. 
Ἦταν ἐκεῖνος ὁ π. Κωνστάντιος Χρόνης ποὺ διώχθηκε  

ἀπὸ τὴν Καβάλα καὶ ποὺ ἡ Ἀδελφότητα τὸν εἶχε στείλει 
τώρα νὰ κηρύξει τὸν λόγο τοῦ Εὐαγγελίου στὰ Καλάβρυτα.
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Πρὸς ἔκπληξή του, ὁ Βελουχιώτης 
τὸν δέχθηκε μὲ σεβασμό. Τὸν ἄκουσε. Ὁ 
π. Κωνστάντιος τοῦ ἐξήγησε πὼς ὁ ὀδο-
ντωτὸς ἦταν μία μηχανὴ καὶ ἕνα βαγόνι 
ὅλα κι ὅλα. Οἱ Γερμανοὶ δὲν εἶχν ἀνάγκη 
ἀπὸ ἕνα τέτοιο μέσο μεταφορᾶς, ἔχο-
ντας τὶς σιδηρόφρακτες φάλαγγές τους· 
οἱ Ἕλληνες τῆς περιοχῆς ὅμως θὰ πέθαι-
ναν ἀπὸ τὴν πεῖνα. Ἄλλες πληροφορίες 
εἶχε ὁ Βελουχιώτης. Τοῦ εἶχαν μιλήσει 

γιὰ μεγάλο σιδηροδρομικὸ συρμό, μὲ τὸν 
ὁποῖο μποροῦσαν ἀνενόχλητα νὰ μετα-
φερθοῦν πολλοὶ Γερμανοί. Τὸν πίστεψε 
καὶ δὲν πίστεψε... Εἶχε ἕνα χειροκίνητο 
ἀσύρματο, θὰ ζήταγε τώρα, τελευταία 
στιγμή, πληροφορίες, καὶ ἀλλοίμονο στὸν 
παπᾶ, ἂν τοὔλεγε ψέματα. Πάλεψε νὰ 
συνδεθεῖ μὲ τὴν ὁμάδα ποὺ εἶχε ἀναλάβει 
τὴν ἀνατίναξη. Μὲ πολὺ κόπο, τέλος, 
ἔπιασαν γραμμή. Τὸ ἐπίμονο ἐρώτημα τοῦ 
Βελουχιώτη ἦταν πόσα βαγόνια εἶχε ὁ 
συρμός. Κι ὅταν ἀπ’ τὴν ἄλλη πλευρὰ τῆς 
γραμμῆς τοῦ εἶπαν ὅτι εἶχε ἕνα, ὁ καπε-
τάνιος διέταξε νὰ ματαιωθεῖ ἡ ἀνατίναξη.

Μοῦ διηγήθηκε τὴν ἱστορία αὐτὴ ὁ 
ἴδιος ὁ π. Κωνστάντιος, κι ἀκόμα τότε 
ἀποροῦσε πῶς, φεύγοντας ἀπ’ τὸ ἀρχη-
γεῖο τῶν ἀνταρτῶν, γιὰ νὰ γυρίσει στὰ 
Καλάβρυτα, εἶχε φτερὰ στὰ πόδια. Τὸν 
ρώτησα τί ἀπὸ κείνη τὴν ἐποχὴ θυμᾶται 
νὰ τοὖχε κάνει ἐντύπωση μετὰ ἀπὸ ὅσα 
πέρασε καὶ μετὰ ἀπὸ ὅσα ἐπίσημα ἔγγρα-
φα ἐπαινετικὰ βρέθηκαν στὸν φάκελλό 
του ἀπὸ τὸν Διεθνῆ Ἐρυθρὸ Σταυρό, ἀπὸ 
τὸν Δῆμος Καλαβρύτων καὶ ἀπὸ τὴν Ἱερὰ 

Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Κι 
ἐκεῖνος ποὺ εἶπε ἐπιγραμματικά: «Δὲν θὰ 
ξεχάσω πὼς στὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς ἀνέ-
βηκα κάποια φορὰ στὴν Ἀθήνα. Μὲ εἶδε 
τὸ βράδυ ὁ π. Σεραφεὶμ στὸ τραπέζι, στὴν 
Ἀδελφότητα. Σὰν τελείωσε τὸ φαγητό, μὲ 
ρώτησε τὰ νέα μου, τί μοῦ συνέβη. Τοὖπα 
ἁπλᾶ, ὅπως θὰ μίλαγε παιδὶ στὸν πατέ-
ρα, πὼς φόβος καὶ τρόμος κυριαρχεῖ στὴν 
περιοχὴ καὶ ἡ ἀπειλὴ τοῦ θανάτου εἶναι ἡ 

μόνιμη συντροφιά, πὼς φοβᾶμαι νὰ μεί-
νω ἄλλο ἐκεῖ κάτω. Καὶ ὁ π. Σεραφείμ, 
γεμᾶτος ἀγάπη, μοῦ εἶπε νὰ μείνω στὴν 
Ἀθήνα, ἀφοῦ εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα. 
Καὶ πρόσθεσε μονολογώντας: “Σκέψου 
πόσο θὰ εἶνμαι τρομοκρατημένος ὁ λαὸς 
ἐκεῖ κάτω, ἀφοῦ ἐσύ, ποὺ ἔχεις περάσει 
τόσα, φοβήθηκες”. Τὴν ἄλλη μέρα», διη-
γιόταν ὁ γέροντας, «ἔφευγα πάλι γιὰ τὰ 
Καλάβρυτα. Ἤξερα πὼς ἔπρεπε νἄμουν 
κοντὰ στὸν φοβισμένο λαό».

Οἱ μαρτυρίες τῆς πνευματικῆς ἀντι-
στάσεως τῶν χρόνων ἐκείνων δὲν ἀπα-
ριθμοῦνται εὔκολα, καὶ ἴσως τὶς περισ-
σότερες δὲν τὶς μάθαμε ἀκόμη. Καὶ αὐτὸ 
δὲν εἶναι σχῆμα λόγου. Ὅταν πέθανε ὁ 
καθηγητὴς τῆς Ἀστρονομίας Δημήτριος 
Κωτσάκης, μέλος τῆς Ἀδελφότητας καὶ 
ὑπεύθυνος γιὰ πολλὰ χρόνια τῆς Χριστια-
νικῆς Φοιτητικῆς Ἑνώσεως (ΧΦΕ), στὸν 
φάκελλό του βρέθηκε ἕνα μετάλλιο. Κα-
νεὶς δὲν ἤξερε μέχρι τὸν θάνατό του πὼς 
εἶχε τιμηθεῖ μὲ μετάλλιο ἀπὸ τοὺς Συμ-
μάχους γιὰ τὴν ἀντιστασιακή του δράση. 
Τὸ Ἀστεροσκοπεῖο, ὅπου ἐργαζόταν, τὸ 

Τὸ Πάσχα τοῦ 1943 ταρακουνήθηκε ὁ πνευματικὸς κόσμος 
τῆς Ἀθήνας ἀπὸ τὸ τεῦχος τῶν Ἀκτίνων, ἐπισήμου ὀργάνου 
τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων, ποὺ κυκλοφόρησε 
μὲ θέμα τὸ χριστιανικὸ πνεῦμα στὰ νεοελληνικὰ γράμματα. 

Ἡ θεματολογία, ὣς καὶ ἡ βιβλιογραφικὴ ἐνημέρωση,  
ξαφνιάζει καὶ σήμερα τὸν ἀναγνώστη. 
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εἶχαν καταλάβει οἱ Γερμανοί. Αὐτός, φιλή-
συχος ἐρευνητής, μελετοῦσε τὰ ἀστέρια, 
ἀλλά, ξέροντας καὶ γερμανικά, ἄκουγε 
καὶ ἔβλεπε πολλά. Εἶχε τρόπο, καὶ τὰ 
νέα γιὰ τὰ σχέδια καὶ τὶς κινήσεις τοῦ 
ἐχθροῦ ἔφθαναν ἐγκαίρως στὸ στρατηγεῖο 
τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Καὶ τοῦ ἀπενεμήθη 
γιὰ τὴν ἐθνική του προσφορὰ μετάλλιο μὲ 
ἔπαθλο ποσὸ 2.000 λιρῶν, κάτι ποὺ δὲν 
γνώριζαν οὔτε οἱ στενοί του φίλοι. Πῆρε 
τὸ μετάλλιο καὶ ἀρνήθηκε τὰ χρήματα.

Πρέπει ὅμως νὰ κλείσουμε, καὶ θὰ 
κλείσουμε μὲ ἕνα τραγούδι. Ποιὸς νὰ τὸ 

φανταζόταν πὼς παραμονὴ τῆς πρωτο-
χρονιᾶς τοῦ 1943 οἱ φοιτητὲς τῆς μικρῆς 
Χ.Φ.Ε. θὰ ξεχύνονταν στοὺς παγωμένους 
δρόμους τῆς Ἀθήνας, τραγουδώντας κά-
τι παράξενα κάλαντα, τά «Κάλαντα τῆς 
σκλαβιᾶς»:

«Καινούργιος χρόνος πάλι ξημερώνει
καὶ σβήνεται καὶ χάνεται ὁ παλιός.
Μαζί του νὰ σβησοῦνε ὅλοι οἱ πόνοι,
τὸ δάκρυ μας, ἡ λύπη, ὁ στεναγμός».

Ξεθάρεψε ὁ πικραμένος λαὸς ἀπὸ 
τὶς νεανικὲς φωνὲς καὶ πῆρε κουράγιο, 
μιὰ στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἀποκαμωμένος 
θεωροῦσε τὴ σκλαβιὰ ἀξημέρωτη:

«Ἐλᾶτε νὰ γυρίσουμε καὶ πάλι
στὴν πίστη τοῦ Χριστοῦ σὰν ἀδελφοί.
Ὁ χρόνος ὁ καινούργιος θὰ μᾶς βγάλει
στῆς Δόξας τὴν ψηλότερη κορφή».

Ποῦ νὰ τὸ φανταζόταν ὁ κατακτητὴς 
πὼς ἕνα ἔθιμο τοῦ λαοῦ, τὰ κάλαντα, ἡ 
Χ.Φ.Ε. θὰ τὸ μετέτρεπε σὲ θούριο λευ-

τεριᾶς! Μαζὶ μὲ τὰ κάλαντα μοιράστηκε 
καὶ ἕνα χριστιανικὸ μήνυμα σὲ 80.000 
ἀντίτυπα, μὲ κεντρικὴ τὴν ἑξῆς ἰδέα: Ἂν 
γυρίσουμε στὸν Χριστό, θὰ ἀλλάξει ἡ 
Ἑλλάδα, ἡ Εὐρώπη, ὁ κόσμος. Τὰ δεινὰ 
τοῦ παρόντος εἶναι ὁ καρπὸς τῆς ἀπο-
στασίας. Οἱ ρηξικέλευθες ἰδέες ἀφήνουν 
ἐμβρόντητο τὸν μελετητὴ τῆς ἐποχῆς.

Τὸ 1943 ἦταν μιὰ χρονιὰ ποὺ ἄρχιζε 
νὰ λυγίζει καὶ τοὺς πιὸ ἀνθεκτικούς. Δὲν 
φαινόταν ἴχνος ἀκτῖνος στὸν ὁρίζοντα. 
Τὸ Πάσχα τοῦ 1943 ταρακουνήθηκε ὁ 

Γιὰ χάρη κυρίως αὐτῶν τῶν φοιτητῶν, γιὰ νὰ πάρουν  
μιὰ σφαιρικώτερη ἐπιστημονικὴ κατάρτιση, γιὰ νὰ μάθουν  

κυρίως τή «χριστιανικὴ κοσμοθεωρία», ἱδρύεται ἕνα ἀνοικτὸ 
πανεπιστήμιο στὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας, στὴν ὁδὸ Καρύτση 

14. Εἰδικοὶ διδάσκουν Δίκαιο, Ψυχολογία, Λογοτεχνία, 
Θεολογία κ.ἄ. Σύγχρονοι φτασμένοι ἐπιστήμονες καὶ  

λογοτέχνες μὲ καύχηση ἀναφέρουν στὸ βιογραφικό τους  
ὅτι εἶναι ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς Γενικῶν Σπουδῶν (Σ.Γ.Σ.). 

Καὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ψημένοι καὶ δοκιμασμένοι φοιτητὲς  
ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς ἐπιστήμονες τῆς Χ.Ε.Ε. ἀργότερα,  
τὸ 1946, θὰ συνταράξουν τὴ διανόηση τῆς ἐποχῆς,  

διαδίδοντας τῆς Διακήρυξης τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως 
Ἐπιστημόνων. 
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πνευματικὸς κόσμος τῆς Ἀθήνας ἀπὸ τὸ 
τεῦχος τῶν Ἀκτίνων, ἐπισήμου ὀργάνου 
τῆς Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων, 
ποὺ κυκλοφόρησε μὲ θέμα τὸ χριστιανικὸ 
πνεῦμα στὰ νεοελληνικὰ γράμματα. Ἡ 
θεματολογία, ὣς καὶ ἡ βιβλιογραφικὴ ἐνη-
μέρωση, ξαφνιάζει καὶ σήμερα τὸν ἀνα-
γνώστη. Γιὰ πρώτη φορὰ κάποια θέματα, 
μὲ τὸ ἐπιστημονικό τους στῖγμα, λέγονται 
ξεκάθαρα, σὲ μιὰ διανόηση ποὺ ἐκινεῖτο 
ἀνάμεσα στὴν ἀδιαφορία καὶ τὸν ἀθεϊσμό. 
Τὰ θέματα: Ἡ χριστιανικὴ ἰδέα στὴ νεο-
ελληνικὴ ποίηση. Τὸ χριστιανικὸ πνεῦμα 
στὴ ζωγραφική. Θρησκευτικὴ πνοὴ στὶς 
παροιμίες τοῦ λαοῦ. Χριστιανικὲς ἐπιδρά-
σεις στὰ δημοτικά μας τραγούδια. Χρι-
στιανικὸ βιβλίο καὶ ἀναγνωστικὸ κοινὸ 
στὰ χρόνια τῆς Τουρκοκρατίας κ.ἄ.

Οἱ φοιτητὲς διέδωσαν τὸ τεῦχος μὲ 
πρωτόγνωρο κέφι. Καὶ ἡ Ἀδελφότης 
«Ζωή» γιὰ χάρη τους τὸ καλοκαίρι στὴν 
Ἁγία Παρασκευὴ ὀργάνωσε τὴν πρώτη 
φοιτητικὴ κατασκήνωση. Μιὰ εὐκαιρία νὰ 
τονώσει τούτους τοὺς φοιτητές, ποὺ τὴ 
μαρτυρία τοῦ Εὐαγγελίου τὴν ἔπαιρναν 
στὰ σοβαρά. Νὰ θρέψει τὰ ἀδυνατισμένα 
κορμιά, νὰ δυναμώσει τὸ νεανικὸ φρόνη-
μα, νὰ τὰ κάνει γιὰ λίγο νὰ ξεχάσουν, νὰ 
γελάσουν. Ποιὸς πιστεύει σήμερα εὔκολα 
τὴν αὐθεντικὴ μαρτυρία ὅτι ὁ ποιητὴς 
Ἀλέξανδρος Γκιάλας Γ. Βερίτης) ἔφτιαχνε 
σατιρικὰ στιχάκια, διακωμῳδώντας χα-
ρακτῆρες καὶ ἐλαττώματα. Κι ἀντηχοῦσε 
τὸ γέλιο καὶ τὸ τραγούδι τῶν φοιτητῶν. 
Ἐνοχλήθηκαν οἱ Γερμανοὶ τῆς περιοχῆς, 
κλήθηκε ὁ ἀρχηγὸς σὲ πολύωρη ἀνάκρι-
ση. Ἡ ἐντολὴ στὸ τέλος ἦταν ρητή: νὰ 
μὴν ἀκούγονται τραγούδια.

Γιὰ χάρη κυρίως αὐτῶν τῶν φοιτητῶν, 
γιὰ νὰ πάρουν μιὰ σφαιρικώτερη ἐπιστη-
μονικὴ κατάρτιση, γιὰ νὰ μάθουν κυρίως 
τή «χριστιανικὴ κοσμοθεωρία», ἱδρύεται 
ἕνα ἀνοικτὸ πανεπιστήμιο στὸ κέντρο τῆς 
Ἀθήνας, στὴν ὁδὸ Καρύτση 14. Εἰδικοὶ 
διδάσκουν Δίκαιο, Ψυχολογία, Λογοτε-

χνία, Θεολογία κ.ἄ. Σύγχρονοι φτασμένοι 
ἐπιστήμονες καὶ λογοτέχνες μὲ καύχηση 
ἀναφέρουν στὸ βιογραφικό τους ὅτι εἶναι 
ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς Γενικῶν Σπουδῶν 
(Σ.Γ.Σ.). Καὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ ψημένοι καὶ 
δοκιμασμένοι φοιτητὲς ποὺ μαζὶ μὲ τοὺς 
ἐπιστήμονες τῆς Χ.Ε.Ε. ἀργότερα, τὸ 
1946, θὰ συνταράξουν τὴ διανόηση τῆς 
ἐποχῆς, διαδίδοντας τῆς Διακήρυξης τῆς 
Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων. 
Προσυπέγραψαν καὶ ἐπῄνεσαν τὴ Δια-
κήρυξη 220 ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων 
καὶ τῶν τεχνῶν, καθὼς καὶ πολλοὶ ξένοι 
ἐπιστήμονες, ὁμολογώντας ὅτι Πίστη καὶ 
Ἐπιστήμη δὲν συγκρούονται.

Ὁ ποιητής μας Ὀδυσσέας Ἐλύτης, 
θέλοντας νὰ ἑρμηνεύσει τὴ διαφορὰ τοῦ 
Ἕλληνα στρατιώτη ἀπὸ τὸν Ἰταλὸ στὸν 
πόλεμο, γράφει χαρακτηριστικά:

Κεῖνοι ποὺ πράξαν τὸ κακὸ
 τοὺς πῆρε μαῦρο σύννεφο
δὲν εἶχαν πίσω τους αὐτοὶ
 θεῖο μπουρλοτιέρη, πατέρα γεμιτζῆ.

Ἀπὸ τὰ ἐπιλεκτικὰ αὐτὰ στοιχεῖα 
εἶναι φανερὸ ὅτι ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση 
Ἐπιστημόνων μπορεῖ, ἀφοῦ εὐχαριστήσει 
τὸν Θεό, νὰ καυχηθεῖ, διότι στὰ μαῦρα 
χρόνια τοῦ πολέμου ἀξιώθηκε νὰ ἔχει 
μέλη ποὺ ἔκαναν μὲ πολλοὺς τρόπους 
πνευματικὴ ἀντίσταση. Κάποιες σταγόνες 
ἡρωισμοῦ ἀπὸ τὸ μεγαλεῖο ἐκείνων τῶν 
ἀγώνων μπορεῖ νὰ περάσει καὶ στὶς δικές 
μας ψυχές. Ἡ αὔρα τοῦ ἡρωισμοῦ ἐκεί-
νης τῆς ἐποχῆς μπορεῖ νὰ μᾶς ἐμπνεύσει 
σήμερα τρόπους ἀλληλεγγύης καὶ προ-
σφορᾶς, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε ὅλοι 
μαζὶ τὸ κακὸ ποὺ μᾶς βρῆκε.

ΖΩΗ ΓΚΕΝΑΚΟΥ
τ. Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Παν. Κρήτης
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Στὴν ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ 
ἥρωος Παύλου Μελᾶ ἐνεκαι-
νιάσθη ἀπὸ τὴν Πρόεδρο 
τῆς Δημοκρατίας ἡ οἰκία του 
στὴν Κηφισσιά, ὡς Μουσεῖο 

πλέον. Ἡ οἰκία αὐτή, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος 
ὁ Παῦλος Μελᾶς εἶχε σχεδιάση καὶ τὴν 
χρησιμοποιοῦσε ὡς ἐξοχικὴ κατοικία 
γιὰ τὴν οἰκογένειά του, γιὰ πολλὰ χρό-
νια ἦταν σὲ ἐρειπιώδη κατάστασι. Μὲ 
δωρεὰ τῆς κληρονόμου του (ἐγγονῆς 
του) μετεβιβάσθη στὸ Ὑπουργεῖο 
Ἐθνικῆς Ἀμύνης, τὸ ὁποῖο προεχώρη-
σε στὴν ἐκ βάθρων ἀνακαίνισί της καὶ 
στὴν μετατροπή της σὲ ἕνα σύγχρονο 
καὶ λειτουργικὸ Μουσεῖο. Ἡ ἀνακαί-

νισις ὑπῆρξε ἐκθαμβωτική. Ἀνεδείχθη 
τὸ κάλλος τῆς ἀρχικῆς κατασκευῆς 
καὶ ἐντὸς τῆς οἰκίας συνεκεντρώθησαν 
προσωπικὰ ἀντικείμενα τοῦ Παύλου 
Μελᾶ, φωτογραφίες καὶ ἄλλα κειμήλια 
τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος. 

Ἡ ἐφημερὶς Ἑστία (15.10.2020) 
μὲ πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της ἀνα-
φέρεται στὸν σταυρὸ καὶ στὸ ξίφος 
τοῦ πρωτοστάτου τοῦ Μακεδονικοῦ 
Ἀγῶνος, τὰ ὁποῖα ἐκτίθενται μαζὶ μὲ 
ἄλλα κειμήλια στὸ νέο Μουσεῖο. Καὶ 
σημειώνει: «Αὐτό τό σπίτι ἀνήκει πλέον 
στό Ἔθνος. Ἡ κ. Ναταλία Ἰωαννίδου 
τό ἐδώρησε στό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς 
Ἀμύνης. Πρόκειται γιά τήν πάλαι ποτέ 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Στὴν ἐπέτειο τοῦ θανάτου τοῦ ἥρωος Παύλου Μελᾶ 
ἐνεκαινιάσθη ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας ἡ 

οἰκία του στὴν Κηφισσιά, ὡς Μουσεῖο πλέον. Ἡ οἰκία 
αὐτή, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος Μελᾶς εἶχε σχε-
διάση καὶ τὴν χρησιμοποιοῦσε ὡς ἐξοχικὴ κατοικία 
γιὰ τὴν οἰκογένειά του, γιὰ πολλὰ χρόνια ἦταν σὲ 

ἐρειπιώδη κατάστασι. Μὲ δωρεὰ τῆς κληρονόμου του 
(ἐγγονῆς του) μετεβιβάσθη στὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς 
Ἀμύνης, τὸ ὁποῖο προεχώρησε στὴν ἐκ βάθρων ἀνα-
καίνισί της καὶ στὴν μετατροπή της σὲ ἕνα σύγχρονο 
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ἐξοχική κατοικία τῆς οἰκογενείας Μελᾶ 
στήν Κηφισιά, πού ἀποτελοῦσε δημο-
φιλές παραθεριστικό κέντρο τῆς μεγα-
λοαστικῆς κοινωνίας τῶν Ἀθηνῶν, τόν 
19ο αἰῶνα. Φιλοξένησε ἀπό τό 1895 
–τά τελευταῖα ἐννέα χρόνια τῆς ζωῆς 
του– τόν Παῦλο Μελᾶ, τήν σύζυγό του 
Ναταλία –τό γένος Δραγούμη– καί τά 
δύο παιδιά τους, τόν Μιχαήλ καί τήν 
Ζωή, μητέρα τῆς δωρητρίας κ. Νατα-
λίας Ἰωαννίδη».

Ἡ ἀξιοποίησις τῆς οἰκίας τοῦ Παύ-
λου Μελᾶ κατ’ αὐτὸν τὸν δημιουργικὸ 
καὶ ἐπωφελῆ τρόπο προσφέρει παρά-
δειγμα πρὸς μίμησι καὶ γιὰ ἄλλα οἰκή-
ματα σημαντικῶν προσωπικοτήτων, τὰ 
ὁποῖα σήμερα εὑρίσκονται ἐγκαταλε-
λειμμένα καὶ ἀνεκμετάλλευτα. Στὴν Ἁγία 
Παρασκευὴ Ἀττικῆς, ἐπὶ παραδείγματι, 
ὑπάρχει ἡ ἐγκαταλελειμμένη οἰκία τοῦ 
Μακεδονομάχου Γεωργίου Τόμπρα (ἐξ οὗ 
καὶ ἡ στᾶσις Τόμπρα τῶν λεωφορείων). 
Ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς ἀφιέρωσε τὴν ζωή 
του στὴν ὑπηρεσία τῆς Πατρίδος καὶ 
δὲν ἐδημιούργησε οἰκογένεια. Τὸ οἴκη-
μα ἔχει περιέλθη στὸν τοπικὸ Δῆμο, ὁ 
ὁποῖος πέραν μιᾶς ἀναμνηστικῆς πινα-
κίδος δὲν ἔχει μέχρι σήμερα προβῆ σὲ 
κάποια ἀνακαίνισι ἢ ἀξιοποίησί του. 
Τὸ θλιβερό, ὅμως, εἶναι ὅτι τὸ κτήριο 
ἔχει γίνη στόχος τῶν «ἐκφραζομένων» μὲ 
τὰ γκράφιττυ, οἱ ὁποῖοι εἴτε ἀγνοοῦν 
τὴν συνεισφορὰ τοῦ ἥρωος στὰ ἐθνικά 
μας θέματα εἴτε ἀκόμη χειρότερα τὴν 
θεωροῦν ἀνοησία, συμφώνως μὲ τὶς διε-
θνιστικές, ἀναρχικὲς καὶ «προοδευτικές» 
ἀπόψεις τους.

Ἡ ἱστορικὴ λήθη ἀνθρώπων καὶ 
οἰκημάτων φανερώνει μὲ περισσὴ 
ἐνάργεια τὴν ἀπεμπόλησι ἀπὸ τὴν 
πλειοψηφία τῆς κοινωνίας μας τῶν 
ἐθνικῶν ἀξιῶν καὶ τοῦ σεβασμοῦ μας 
πρὸς ὅσους προσέφεραν τὴν ζωὴ καὶ 
τὶς δυνάμεις τους γιὰ τὸ ἔθνος καὶ τὴν 
πατρίδα μας. Καὶ δὲν εἶναι αὐτοὶ μό-

νον ὅσοι ἐπολέμησαν γιὰ τὴν ἐλευθερία 
τῆς πατρίδος, ἀλλὰ καὶ πολλοὶ ἄλλοι 
ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, τῆς τέχνης, 
τῆς ἐπιστήμης, ἀκόμη καὶ τῆς Ἐκκλη-
σίας, οἱ ὁποῖοι μετὰ τὸ πέρασμά τους 
ἀπὸ τὴν παροῦσα ζωὴ ἐλησμονήθησαν 
καὶ ὡς συνέπεια αὐτοῦ ἀφέθησαν οἱ 
κατοικίες τους βορὰ στὸν πανδαμά-
τορα χρόνο. Τὰ οἰκήματά τους ἐγκα-
ταλείφθησαν ἢ συχνὰ γκρεμίστηκαν 
ἀπὸ τοὺς κληρονόμους γιὰ οἰκονομικὴ 
ἀξιοποίησι. 

Ἀντιθέτως, ἡ φροντὶς καὶ ἡ ἀνακαί-
νισις τῶν οἰκημάτων τους ἐπαναφέρει 
στὴν μνήμη μας τὴν σημαντικὴ ζωὴ καὶ 
τὸ ἔργο τῶν ἀξιολόγων αὐτῶν ἀνθρώ-
πων. Πάλιν ἐνδεικτικῶς ἀναφέρομε τὸ 
ἀνακαινισμένο σπίτι τοῦ Πατριάρχου 
Γρηγορίου τοῦ Ε΄ στὴν Δημητσάνα, τὸ 
σπίτι τοῦ ζωγράφου Νίκου Χατζηκυ-
ριάκου - Γκίκα στὸ Κολωνάκι, τὸ ὁποῖο 
λειτουργεῖ ὡς πινακοθήκη, τὴν ἔπαυλι 
τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ στὴν Κηφισσιά, 
κ.ἄ. Τὰ οἰκήματα αὐτὰ μὲ τὰ προσω-
πικὰ ἀντικείμενα τῶν ἀνθρώπων τους 
γίνονται ἀνοικτὰ σχολεῖα ἱστορίας. Κατ’ 
αὐτὸν τὸν τρόπο διδασκόμαστε τὴν 
ἱστορία μας βιωματικῶς καὶ ἐποπτικῶς 
καὶ συγχρόνως ἀποδίδομε τὶς προσή-
κουσες τιμὲς στοὺς διακεκριμένους 
προγόνους μας. Γι’ αὐτὸ καὶ ὀφείλονται 
ἔπαινοι σὲ ὅσους ἀναλαμβάνουν καὶ 
ὑλοποιοῦν τέτοιες πρωτοβουλίες δια-
τηρήσεως καὶ διαφυλάξεως οἰκημάτων 
καὶ ἀντικειμένων ἀξιολόγων ἀνθρώπων.

Σημ. Ἡ τελετὴ τῆς ἀποκαταστάσε-
ως τῆς οἰκίας τοῦ Παύλου Μελᾶ καὶ ἡ 
ξενάγησις σὲ αὐτὴν ὑπάρχει βιντεοσκο-
πημένη στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουρ-
γείου Ἐθνικῆς Ἀμύνης (http://www.
mod.mil.gr/anakoinoseis-typoy/teleti-
apokatastaseos-oikias-payloy-mela-apo-
ypoyrgeio-ethnikis-amynas-13102020).

Ι. Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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ΓΙΟΥΚΑΤΑΝ, 110
ΓΚΑΓΚΑΡΙΝ ΓΙΟΥΡΙ, 166
ΓΚΕΝΑΚΟΥ ΖΩΗ, 225-235
ΓΚΙΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 235
ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΑΜΟ, 168
ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ, 13
ΓΟΓΓΟΛΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, 

204-215
ΓΟΛΓΟΘΑΣ, 13, 122
ΓΟΡΓΙΑΣ, 95, 96
ΓΟΡΔΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, 69
ΓΟΥΔΕΛΗΣ Γ., 20
ΓΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ, 99-106
ΓΡΑΙΚΟΙ, 66
ΓΡΗΓΟΡΑΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΗΣ, 69
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ε΄ 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 

120, 237
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, 

βλ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ
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ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΝΑΖΙΑΝΖΗΝΟΣ, 
9-16, 212

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, 79
ΓΥΘΕΙΟ, 154, 155
ΔΑΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 39-40
ΔΑΚΕΣ, 148
ΔΑΛΜΑΤΙΑ, 195
ΔΑΝΙΑ, 1
ΔΑΝΤΗΣ, 25, 26
ΔΑΟΥΤΗΣ ΖΗΣΗΣ, 69
ΔΑΠΟΝΤΕΣ ΚΑΙΣΑΡΙΟΣ, 69
ΔΑΡΒΑΡΙΣ Α. Ν., 27
ΔΕΛΦΟΙ, 144, 145
ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ, 192
ΔΗΛΟΣ, 143
ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ, 85, 156
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Ο 

ΓΕΡΟΝΤΑΣ, 69
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΣ, 

69
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΑΛΗΡΕΥΣ, 

61, 92
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, 237
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, 43
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, 14, 65, 85
ΔΗΜΥΛΟΣ, 108
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΜΗΛΙΟΣ, 93
ΔΙΑΣ (πλανήτης), 111
ΔΙΔΥΜΟΣ ΤΥΦΛΟΣ, 140, 141, 

180
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΤΗΣ, 

60, 61
ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΛΑΕΡΤΙΟΣ, 53, 56, 

59-61, 92, 93, 108
ΔΙΟΔΩΡΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ, 21, 

91, 192
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, 

80
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ 

ΛΑΡΙΣΗΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑΓΩΝ, 66

ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΛΗ, 194
ΔΙΟΠΕΙΘΗΣ, 83, 84
ΔΙΡΟΣ, 154
ΔΟΒΡΟΥΤΣΑ, 193
ΔΟΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 157
ΔΟΥΝΑΒΙΣ, 24, 193, 194
ΔΟΥΣΙΚΟΥ ΜΟΝΗ, 68, 69
ΔΡΑΓΟΥΜΗ-ΜΕΛΑ ΝΑΤΑΛΙΑ, 

237
ΔΡΟΣΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΪΒΟΣ 

ΙΒΟΣ, 69
ΔΩΔΩΝΗ, 192, 193
ΔΩΡΙΕΙΣ, 144
ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΣΧΟΛΑΡΙΟΣ, 69
ΕΒΡΑΙΟΙ, 170
ΕΒΡΕΝΟΣ ΒΕΗΣ, 65
ΕΛΒΕΤΙΑ, 23-25, 29, 143
ΕΛΛΑΔΑ, 26-29, 32, 40, 52, 63, 

72, 74, 77, 90, 92, 108, 145, 
149, 154, 156-158, 168, 171, 
193, 194, 198, 200, 206, 208, 
213, 226, 227, 233, 234

ΕΛΛΑΔΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 69

ΕΛΛΗΝ, 192
ΕΛΛΗΝΕΣ, 7, 14, 21, 23-27, 31, 

53, 64-66, 72-75, 84-88, 91, 
93, 108, 114, 119, 144-147, 
155, 156, 158, 175, 192-194, 
196, 198, 212, 213, 215, 221, 
222, 231, 233

ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ, 230
ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΣ, 108
ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, 235
ΕΜΠΟΡΕΙΟ, 23
ΕΝΝΙΟΣ, 23
ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ, 119
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ, 43, 61-63, 92
ΕΡΜΗΣ (πλανήτης), 166
ΕΡΜΙΠΠΟΣ, 59
ΕΡΥΘΡΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, 91
ΕΡΥΘΡΕΣ, 86
«ΕΡΩΤΑΣ-433» Ἀστεροειδής, 

109
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ, 

157
ΕΥΒΟΙΑ, 143
ΕΥΗΜΕΡΟΣ, 90-93
ΕΥΝΑΠΙΟΣ, 6
ΕΥΞΕΙΝΟΣ ΠΟΝΤΟΣ, 194
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, 7, 14, 53, 85, 93
ΕΥΡΥΣΘΕΑΣ, 21
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, 19, 20, 

100, 163
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, 18, 20, 29
ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, 23, 193
ΕΥΡΩΠΗ, 20, 21, 24-27, 66, 73, 

105-107, 143, 145, 193, 195, 
196, 230, 231, 234

ΕΥΣΕΒΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ, 56, 
134, 182-184, 221, 222

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΣ, 15
ΕΦΕΣΟΣ, 86
ΕΦΡΑΙΜ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΩΤΗΣ, 

159, 160
ΖΑΓΚΡΕΜΠ, 193
ΖΑΚΥΘΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, 195
ΖΑΡΑΚΟΒΙΤΟΥ ΑΓΑΘΑ, 20
ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, 25
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΣΕΞ π., 78
ΖΕΥΣ ΤΡΙΦΥΛΙΟΣ, 91
ΖΕΥΣ, 21, 89, 91, 92
ΖΗΔΡΑΙΟΙ, 68
ΖΗΝΩΝ ΚΙΤΙΕΥΣ, 14
ΖΩΡΑΣ Γ. Θ., 192
Η.Π.Α., 75, 105, 108, 165-168, 176
ΗΛΙΑΣ, 55
ΗΛΙΟΣ, 87, 107, 111, 164
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ, βλ. Η.Π.Α.
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ, 18, 

20, 105
ΗΠΕΙΡΟΣ ΒΟΡΕΙΟΣ, 145
ΗΠΕΙΡΟΣ, 192
ΗΠΕΙΡΩΤΕΣ, 142
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ, 55, 56
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΣΤΗΛΑΙ, 22

ΗΡΑΚΛΗΣ, 21
ΗΡΟΔΟΤΟΣ, 72, 74, 85, 86, 156
ΗΡΩΔΗΣ, 202
ΗΣΙΟΔΟΣ, 58
ΘΕΜΙΣΤΙΟΣ, 12
ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ ΚΥΡΡΟΥ, 4, 17, 

189, 190
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΕΟΣ, 90, 92-96
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΗΡΥΝΑΙΟΣ, βλ. 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΕΟΣ
ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝ, 197
ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΚΡΗΣ, 56
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ, 85
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, 64-69, 71, 143, 192
ΘΕΣΣΑΛΟΙ, 67-69
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 39, 142, 143, 

146, 160, 193, 230
ΘΗΒΑ, 65, 144
ΘΗΡΑΜΕΝΗΣ, 96, 97
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ ΜΕΛΗΣΙΟΥ, 59
ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ, 14, 55, 56, 72, 

157, 158
ΘΡΑΚΕΣ, 21
ΘΡΑΚΗ, 56, 145, 229
ΙΑΠΩΝΙΑ, 165
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ, 13
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 

ΣΙΜΩΝΟΠΕΤΡΙΤΗΣ, 159
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, 59
ΙΕΣΣΑΙ, 56
ΙΗΣΟΥΣ, 41, 160
ΙΘΑΚΗ, 22, 193
ΙΛΛΥΡΙΚΟΝ, 195
ΙΛΛΥΡΙΟΙ, 144, 145, 148
ΙΝΔΙΑ, 165
ΙΟΒΙΑΝΟΣ, 12
ΙΟΥΔΑΙΑ, 202
ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΡΑΒΑΤΗΣ, 

3-12, 87-89
ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ 

ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΣ, 54-56
ΙΠΠΑΡΧΙΑ, 93, 94
ΙΠΠΩΝ ΜΗΛΙΟΣ, 93
ΙΡΑΚ, 168, 175
ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΒΟΡΕΙΑ, 105
ΙΡΛΑΝΔΙΑ, 73
ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΕΒΙΛΛΗΣ, 195
ΙΣΙΣ, 91
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, 14, 96
ΙΣΠΑΝΙΑ, 20, 24, 111, 195
ΙΣΠΑΝΟΙ, 24, 73
ΙΣΡΑΗΛ, 74, 165
ΙΤΑΛΙΑ, 18, 19, 90, 105, 143, 192
ΙΤΑΛΟΙ, 19, 193, 226, 228
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ, 5
ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΝΑΡΑΣ, 5
ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, 13, 

14, 16, 17, 79, 121, 135-137, 
162, 183, 184, 201, 213, 218-
220, 222, 223

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ, 236, 
237

ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 55
ΙΩΒ, 140, 180

ΙΩΝΕΣ, 86, 144
ΙΩΣΗΦ ΗΣΥΧΑΣΤΗΣ, 159
ΙΩΣΗΦ, 201, 202
ΚΑΒΑΛΑ, 230, 232
ΚΑΔΜΟΣ, 144
ΚΑΖΑΒΕΡΝΗΣ, 68
ΚΑΖΑΝΑΣ Δ., 172, 173
ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ Γ., 51, 83
ΚΑΙΜΠΡΙΤΖ, 36
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ, 

10, 15, 17
ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ, 10
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, 232, 233
ΚΑΛΑΒΡΥΤΙΝΟΙ, 232
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 154, 229
ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ, 24
ΚΑΛΙΓΟΥΛΑΣ, 149
ΚΑΛΛΑΙΣΧΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ, 

95, 96
ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Γ΄ 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, 

69
ΚΑΜΠΟΝΤΟΝΙΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, 

116, 117
ΚΑΝΑΔΑΣ, 155
ΚΑΝΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 

68
ΚΑΝΥΟΝ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ, 108
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

120, 157
ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ, 10, 15
ΚΑΡΑ ΜΙΧΑΛΗΣ, 68
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΛΚΗΣ, 106
ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 68
ΚΑΡΓΑΚΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ Ι., 20
ΚΑΡΔΑΜΥΛΗ, 154
ΚΑΡΛΙΓΚΙΩΤΗ-ΣΑΡΔΕΛΛΗ 

ΖΩΗ, 200
ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Ι., 69
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 68
ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

91
ΚΑΣΣΙΤΕΡΙΔΕΣ ΝΗΣΟΙ, 24
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 146
ΚΑΣΤΟΡΧΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, 193
ΚΑΤΣΟΥΦΗΣ ΗΛΙΑΣ Κ., 39-40
ΚΑΤΩΝ, 192
ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, 

146
ΚΕΔΡΟΣ Α., 27
ΚΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, 39-40
ΚΕΛΤΕΣ, 21
ΚΕΝΤΑΚΙ, 105
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Δ., 142-149
ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 147
ΚΕΫΛΑΝΗ, 91
ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, 56
ΚΗΦΙΣΙΑ, 236, 237
ΚΙΚΕΡΩΝ, 27
ΚΙΛΙΚΙΑ, 22
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ΚΙΝΑ, 105, 165
ΚΙΡΚΕΓΚΑΡΝΤ ΣΑΙΡΕΝ, 1
ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ ΧΕΝΡΥ, 168
ΚΙΣΛΟΦΣΚΥ ΚΡΙΣΤΟΦ, 197
ΚΙΤΡΙΕΣ, 154
ΚΛΑΖΟΜΕΝΕΣ, 86
ΚΛΕΩΝ, 59
ΚΛΗΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΥΣ, 56, 

58, 88, 89, 93
ΚΟΪΝΤΙΛΙΑΝΟΣ, 23
ΚΟΛΙΤΣΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 199
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 

68, 154
ΚΟΛΟΦΩΝ, 86
ΚΟΛΩΝΑΚΙ, 237
ΚΟΜΑΝΑ, 17
ΚΟΜΗΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, 69
ΚΟΝΟΜΑΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, 

69
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΙΟΙ, 68
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 

123-131, 164-175
ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ, 130
ΚΟΡΕΑ ΒΟΡΕΙΑ, 165
ΚΟΡΥΤΣΑ, 114
ΚΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 69
ΚΟΥΡΙΛΑΣ ΕΥΛΟΓΙΟΣ, 23
ΚΡΑΞΙ ΜΠΕΤΙΝΟ, 19
ΚΡΑΤΗΣ ΘΗΒΑΙΟΣ, 93
ΚΡΗΤΕΣ, 21, 192
ΚΡΗΤΗ, 21, 91, 111, 192, 235
ΚΡΙΜΙΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, 167
ΚΡΙΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ, 94-98
ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ ΙΜΒΡΙΟΣ, 25
ΚΡΟΑΤΕΣ, 25, 196
ΚΥΚΛΑΔΙΤΕΣ, 66
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΚΥΠΡΟΥ, 64
ΚΥΠΡΙΟΙ, 74
ΚΥΠΡΟΣ, 64, 145, 168, 229
ΚΥΡΗΝΗ, 92
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΙΛΠΩΝ, 23
ΚΥΡΙΛΛΟΣ 

ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ, 231
ΚΥΡΟΣ, 72
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 69
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΑ΄ 

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ, 65
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ, 16, 25, 

26, 65-67, 231
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 233
ΛΑΒΔΑΚΙΔΕΣ, 144
ΛΑΖΑΙΟΙ, 68
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΓΟΡΩ(ΡΙΤΑ)-

ΕΛΙΣΑΒΕΤ, 18
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ Γ., 18-

29, 64-69, 142-149, 192-196
ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΙ, 72, 86, 

95, 156
ΛΑΚΤΑΝΤΙΟΣ, 62, 63
ΛΑΚΩΝΙΑ, 154
ΛΑΜΙΑ, 199, 200
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, 120
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΤΟΜΟΥ (2020)

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γ.Β.Μ., «Ὁ Χριστιανισμὸς ὑπόθεση 

σοβαρή», σελ. 1-2 – «Ἕως θανάτου... 
περὶ τῆς ἀληθείας», σελ. 41-42 – «Διῶξτε 
τὴν ἀγωνία», σελ. 81-82 – «Κοίτα ψηλὰ 
καὶ προχώρα», σελ. 121-122 – «Οὐκ 
ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ...», σελ. 161-
163 – «Νὰ ἐξορίσουμε τὴν ἐξορία», σελ. 
201-203.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Γιάννης Κ. Τσέντος, «Ἡ ἀντίδραση 

τῶν Χριστιανῶν στὴν ἀπαγόρευση 
τῆς Ἑλληνικῆς Παιδείας», σελ. 3-12 – 
«Ἐπιστήμη καὶ μεσαίωνας. Σκέψεις καὶ 
προβληματισμοὶ μὲ ἀφορμὴ τὴν καμπάνια 
γιὰ τὴν προστασία τῆς ἀγέννητης ζωῆς», 
σελ. 33-36 – «Ἀθεΐα στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα. 
Μέρος Α΄», σελ. 50-63 – «Ἀθεΐα στὴν 
ἀρχαία Ἑλλάδα. Μέρος Β΄», σελ. 83-98 – 
«Πατερικὴ Οἰκολογία καὶ ἐνστάσεις κατὰ 
τῆς φύσεως. Ἡ ὁδὸς τῆς ἔρευνας καὶ 
τῆς γνώσεως», σελ. 132-141 – «Πατερικὴ 
ἀπάντηση στὶς ἐνστάσεις κατὰ τῆς 
φύσεως. Ὁ κόσμος τῶν φυτῶν», σελ. 179-
191 – «Πατερικὴ ἀπάντηση στὶς ἐνστάσεις 
κατὰ τῆς φύσεως. Ἡ γῆ καὶ ἡ διαμόρφωσή 
της», σελ. 216-224 – Ἀχιλλεὺς Γ. 
Λαζάρου, «Ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα στὴν 
Εὐρώπη», σελ. 18-29 – «Ὁ ἀκαδημαϊκὸς Ἀ. 
Κεραμόπουλος καὶ ἡ συμβολή του στὴν 
Ἐθνολογία», σελ. 142-149 – «Ἡ ἑλληνικὴ 
γλῶσσα στὴ Χερσόνησο τοῦ Αἵμου ἀπὸ 
τὴν Ἀρχαιότητα μέχρι σήμερα», σελ. 192-

196 – Βασίλειος Πετρουλέας, «Ἡ ... 
ἀποχώρηση τοῦ Θεοῦ ἀπὸ τὴ Δημιουργία», 
σελ. 43-49 – Κωνσταντῖνος Δ. 
Μαυρομμάτης, «Κίνδυνοι προερχόμενοι 
ἀπὸ τὸ Διάστημα», σελ. 107-113 – 
Γεώργιος Κοντόπουλος, «Τάξη, χάος 
καὶ τύχη», σελ. 123-131 – «Ἡ Ἐπιστήμη 
ὡς ἀξία», σελ. 164-175 – Παναγιώτης 
Ἀσημακόπουλος, «Ἀνευρύσματα τῆς 
ἀορτῆς», σελ. 150-153 – Ἀθηνᾶ Λινοῦ, «Ὁ 
κορωνοϊὸς καὶ ἡ θρησκεία», σελ. 176-178 
– Εὐάγγελος Γογγολίδης, «Μικρο- καὶ 
Νανοτεχνολογία στὴ ζωή μας. Μιὰ πορεία 
πρὸς ἐπανένωση τῶν ἐπιστημονικῶν 
κλάδων καὶ μιὰ ἀνάγκη γιὰ θεολογικὴ 
ἔμπνευση», σελ. 204-215.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ἀχιλλεὺς Γ. Λαζάρου, «Ἡ ἐποποιΐα 

τῆς μεγάλης ἐθνικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 
1821 στὴ Θεσσαλία», σελ. 64-69 – Δημ. 
Ν. Παπαθανασόπουλος, «Πενία καὶ 
ἔθνος», σελ. 156-158 – Ζωὴ Γκενάκου, 
«Ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωση Ἐπιστημόνων στὰ 
χρόνια τοῦ πολέμου καὶ τῆς κατοχῆς», 
σελ. 225-235.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Χρῆστος Γιαμβριᾶς, «Παθογένειες 

τῆς σύγχρονης ἑλληνικῆς κοινωνίας», σελ. 
75-77 – Μαρία Γουλᾶ, «Ἡ ἄμβλωση ὑπὸ 
τὸ πρίσμα τοῦ δικαίου», σελ. 99-106.
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Γιὰ συνδρομὴ Ἐσωτερικοῦ
α)  Μὲ κατάθεση στὴν τράπεζα Eurobank, στὸν 

λογαριασμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ Χριστιανικὴ Ἕνωσις  
Ἀκτίνων ὑπ’ ἀριθμ.: 0026-0201-94-0100366081 
(ΙΒΑΝ: GR 1102602010000940100366081). Νὰ 
ζητᾶτε νὰ σημειώνεται ρητῶς τὸ ὀνοματεπώ-
νυμό σας στὴν Αἰτιολογία.

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

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

 Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν προβλέπεται ἐπι-
βάρυνση μὲ ταχυδρομικὰ τέλη.

δ)  Στὰ Βιβλιοπωλεῖα «ΖΩΗ» καὶ συνεργαζόμενα 
βιβλιοπωλεῖα.

ε)  Σὲ κατὰ τόπους συνεργάτες καὶ ἀντιπροσώ-
πους, οἱ ὁποῖοι καὶ θὰ κόβουν σχετικὲς ἀπο-
δείξεις.

Γιὰ συνδρομὴ Ἐξωτερικοῦ
Παρακαλοῦμε μὴν ἀποστέλλετε ἐπιταγές, γιατὶ ἀδυ-
νατοῦμε νὰ τὶς εἰσπράξουμε. Ἡ συνδρομὴ μπορεῖ 
νὰ κατατεθεῖ μὲ τραπεζικὸ ἔμβασμα. Τὰ στοιχεῖα 
ποὺ θὰ χρειαστεῖτε εἶναι:

– ΙΒΑΝ: GR1102602010000940100366081
– BIC/Swift Code: ERBKGRAA

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

ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Γιάννης Κ. Τσέντος, «Ἡ ἀντίδραση 

τῶν Χριστιανῶν στὴν ἀπαγόρευση τῆς 
Ἑλληνικῆς Παιδείας», σελ. 3-12 – Φανὴ 
Ρουμπάνη-Καλαντζοπούλου, «Γιὰ τὴν 
Ἑορτὴ τῶν Γραμμάτων καὶ τῆς Παιδείας», 
σελ. 13-17.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Ἰ. Κ. Ἀγγελόπουλος, «Ἀντιχρι-
στιανικὴ προπαγάνδα», σελ. 37-38 – «Ἡ 
χριστιανικὴ πίστις ὡς ἀντίδοτο στὴν 
πανδημία», σελ. 78-80 – «Ὁ ἑορτασμὸς τῆς 
Παλιγγενεσίας», σελ. 118-120 – «Σύγχρονοι 
γέροντες», σελ. 159-160 – «Σινεμὰ σὰν 
προσευχή», σελ. 197-198 – «Μουσεῖο 
Παύλου Μελᾶ», σελ. 236-237.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Γιάννης Ἀν. Σαντάρμης, «Ἡ γέννα 

μου», σελ. 70-71.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Μάνης Χρυσόστομος Γ΄ (Παπαθα-

νασίου), «Νὰ ἐπανέλθουν οἱ ποινικὲς 
διατάξεις τῆς κακόβουλης βλασφημίας», 
σελ. 30-32 – «Περὶ τῆς Μάνης», σελ. 154-
155 – Δημ. Ν. Παπαθανασόπουλος, 
«Ἡ ἔννοια τοῦ ἔθνους καὶ ἡ πολυμερὴς 
σημασία του», σελ. 72-74 – Κώστας Μιχ. 
Σταμάτης, «Ἡ νεκρόπολη τοῦ Σταλιένο 
στὴ Γένοβα», σελ. 114-117 – Μαρία Γουλᾶ, 
«Ἡ ἄμβλωση ὑπὸ τὸ πρίσμα τοῦ δικαίου», 
σελ. 99-106.

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
Ἠλίας Κ. Κατσούφης, Γεώργιος 

Δαΐκος, Βασίλης Κέκης, «Ἀθανάσιος 
Ἀβραμίδης (1926-2020), σελ. 39-40 – 
Νῖκος Παλάντζας, «Κωνσταντῖνος 
Σαρδέλλης (1937-2019)», σελ. 199-200.
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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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Ο
Σ
: 

01 1692

«ΑΚΤΙΝΕΣ»
ΚΑΡΥΤΣΗ 14, Τ.Τ. 10561

ΑΘΗΝΑ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ: 
ὅλοι οἱ τόμοι τοῦ περιοδικοῦ «Ἀκτῖνες» 

καθώς καί τό εὑρετήριο τῶν ἐτῶν 1938-1997

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


