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Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία ὡς ἰατρική ἐπιστήµη 

(Ὁµιλία κατά τήν ἀνακήρυξη σέ ἐπίτιµο ∆ιδάκτορα τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ 

Πανεπιστηµίου Ἰωαννίνων, τήν 13η Μαΐου 2016) 

 

Θά ἤθελα νά εὐχαριστήσω θερµότατα τόν Πρύτανη κ. Γεώργιο Καψάλη 

γιά τό ἐνδιαφέρον του γιά τό πρόσωπό µου, τόν Ἀντιπρύτανη κ. Ἀνδρέα 

Φωτόπουλο, πού εἰσηγήθηκε τήν πρόταση στό Τµῆµα Ἰατρικῆς τῆς Σχολῆς 

Ἐπιστηµῶν Ὑγείας τοῦ Πανεπιστηµίου Ἰωαννίνων, γιά τήν ἀναγόρευσή µου 

καί τήν παρουσίαση, ἀλλά καί ὅλα τά µέλη τῆς Σχολῆς πού ὁµοφώνως τήν  

ἀποδέχθηκαν, τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος 

καί σεβαστό σέ ὅλους µας κ. Ἱερώνυµο, πού µοῦ ἔδειξε ἐµπιστοσύνη ἐδῶ καί 

τριάντα χρόνια καί τιµᾶ τήν ἐκδήλωση αὐτή µέ τήν ὑψηλή παρουσία του, 

παρά τίς πολλές εὐθύνες πού ἔχει, τούς Σεβ. Μητροπολίτες, ἐξαιρέτως τόν 

Σεβ. Μητροπολίτη Ἰωαννίνων κ. Μάξιµο, τά µέλη τῆς Ἀκαδηµαϊκῆς 

Κοινότητας, τόν Περιφερειάρχη τῆς Ἠπείρου κ. Ἀλέξανδρο Καχριµάνη, τόν 

∆ήµαρχο Ἰωαννίνων κ. Θωµᾶ Μπέγκα καί ὅλους τούς παρόντες πού µέ τιµοῦν 

µέ τήν παρουσία τους.  

Αἰσθάνοµαι ὅτι πρέπει νά ἐκφωνήσω λόγο κατάλληλο γιά τήν παροῦσα 

περίσταση. Ἡ παρουσία µου µεταξύ τόσων ἐκλεκτῶν ἐπιστηµόνων τῆς 

ἰατρικῆς ἐπιστήµης, µοῦ προκαλεῖ ἀναστολή καί δισταγµό. Τί θά µποροῦσα νά 

προσφέρω στήν παροῦσα ἐκλεκτή ὁµήγυρη πού νά προσεγγίζη τήν 

πραγµατικότητα; 

Ἀντιλαµβάνοµαι ὅτι ὅλο τό ἔργο, προφορικό καί γραπτό, πού ἀνέπτυξα 

ὅλα τά χρόνια τῆς δραστηριότητός µου εἶναι θεολογικό καί συγχρόνως 

ἰατρικό, δηλαδή συνέδεσα στενότατα τήν θεολογία µέ τήν ἰατρική ἐπιστήµη.  

Πρῶτον, γιατί ἡ θεολογία, ὅπως ἔλεγε ὁ καθηγητής π. Ἰωάννης Ρωµα-

νίδης, τοῦ ὁποίου τήν πνευµατική κληρονοµιά ἀκολουθῶ, δέν εἶναι µετα-

φυσική οὔτε µπορεῖ νά συµπεριληφθῆ στίς θεωρητικές ἐπιστῆµες, ἀλλά στίς 

πρακτικές, κυρίως στήν Ἰατρική. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν εἶναι φιλοσοφία 
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ἤ θρησκεία, ἀλλά Νοσοκοµεῖο πού θεραπεύει τόν τετραυµατισµένο ψυχικά 

ἄνθρωπο καί ὁ Ἐπίσκοπος εἶναι ὁ διευθυντής τῆς πνευµατικῆς Κλινικῆς.  

∆εύτερον, γιατί ἀσχολήθηκα ἐπισταµένως µέ τά σύγχρονα βιοηθικά 

ζητήµατα, ἐπειδή δίδαξα τήν βιοηθική στό Πανεπιστήµιο τοῦ Λιβάνου καί 

κλήθηκα νά ὁµιλήσω σέ πολυπληθῆ ἀκροατήρια ἐπιστηµονικά, ἀκόµη καί σέ 

ἰατρικά Συνέδρια στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό. Ὅµως, διέγνωσα ὅτι δέν θά 

µποροῦσα νά ὁµιλήσω γιά βιοηθικά ζητήµατα, ἐάν δέν κατεῖχα στοιχειώδεις 

γνώσεις βιολογίας καί κυρίως τῆς µοριακῆς βιολογίας. Ἔτσι, µελέτησα πολλά 

ἰατρικά συγγράµµατα µέ τόν ζῆλο ἑνός φιλοτίµου φοιτητοῦ τῆς Ἰατρικῆς καί 

διαπίστωσα ὅτι ἡ συνδέεται ἡ σύγχρονη µοριακή βιολογία µέ τήν ὀρθόδοξη 

θεολογία.  

Τρίτον, γιατί ἀσχολήθηκα µέ τήν νηπτική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, 

τήν ὁποία ἀπεκάλεσα «Ὀρθόδοξη Ψυχοθεραπεία» καί ὁ ὅρος αὐτός ἔγινε 

ἀποδεκτός ἀπό τήν Ἀµερικανική Ψυχολογική Ἑταιρεία, ἐπειδή ἐκφράζει µιά 

µέθοδο, κατ' αὐτούς, θεραπείας τοῦ ἀνθρώπου, ἐνῶ κατά τούς Πατέρας τῆς 

Ἐκκλησίας εἶναι ἡ κατ' ἐξοχήν µέθοδος θεραπείας τῶν πνευµατικῶν 

νοσηµάτων τοῦ ἀνθρώπου. Ἐπειδή, ὅµως, ὁ ἄνθρωπος ἀποτελεῖται ἀπό ψυχή 

καί σῶµα, πράγµα πού δηµιουργεῖ ἔντονα προβλήµατα, γι' αὐτό ἐπιδόθηκα 

στήν µελέτη τῆς ψυχολογίας καί ἐξέτασα πῶς ἡ ψυχολογία κατ' ἀρχάς 

συνδεόταν µέ τήν φιλοσοφία καί στήν συνέχεια συνδέθηκε µέ τήν 

νευροεπιστήµη. Ἡ δέ ὀρθόδοξη θεολογία ἀναφέρεται στήν θεραπεία τοῦ 

ἐσωτερικοῦ κόσµου πού κινεῖται κάτω ἀπό τήν λογική καί τήν συνείδηση.  

Μερικά ἀπό τά πορίσµατα αὐτῶν τῶν ἐρευνῶν µου θά ἐκθέσω στήν 

συνέχεια.  

 

1. Θεολογία καί ἰατρική ἐπιστήµη 

Τό θέµα περί τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ὁποῖος ἔχει ψυχή καί σῶµα, ἀπησχόλησε 

πολύ τήν θεολογία καί τήν ἐπιστήµη. Τά ἐρωτήµατα πού τέθηκαν εἶναι: Τί 

εἶναι ζωή, ποιά εἶναι ἡ σχέση µεταξύ τῆς ψυχῆς καί τῆς ζωῆς, ποιά εἶναι ἡ 

διαφορά µεταξύ τῆς ζωῆς στόν ἄνθρωπο καί στά ἄλογα ζῶα, ὅπως καί ποιά 

εἶναι ἡ διαφορά µεταξύ τῶν ζωντανῶν ὀργανισµῶν καί τῆς ἄψυχης ὕλης.  

Εἶναι φυσικό ὅτι δόθηκαν πολλές ἀπαντήσεις στά ἐρωτήµατα αὐτά, ἀπό 

τούς φυσικαλιστές, τούς βιταλιστές καί τούς ὀργανικιστές. 

Πολλοί βιολόγοι καί γενετιστές καί ὅσοι ἀσχολοῦνται µέ τίς λεγόµενες 

ἐναλλακτικές θεραπεῖες κάνουν λόγο γιά τήν λεγοµένη Vis Vitalis ἤ ζωτική ἐ-
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νέργεια ἤ ζωϊκή ἐνέργεια, καθώς ἐπίσης οἱ βιταλιστές κάνουν λόγο γιά αἰθερι-

κή ἐνέργεια ἤ βιοενέργεια.  

Ὁ βιταλισµός εἶναι ἡ θεωρία ἐκείνη, σύµφωνα µέ τήν ὁποία «ἡ ζωή καί 

οἱ ζωϊκές λειτουργίες εἶναι ἀποτέλεσµα µιᾶς ἰδιαίτερης καί ἄϋλης δύναµης 

(τῆς vis vitalis, ζωτικῆς δύναµης) πού βρίσκεται καί δρᾶ µέσα στούς ὀργανι-

σµούς. Ἡ vis vitalis εἶναι βιολογική καί ταυτόχρονα ψυχική δύναµη (ψυχοβι-

ταλισµός), πού ἀπορρέει ἀπό µιά ψυχική οὐσία… Ἀπό µερικούς ἡ ζωτική δύνα-

µη θεωρεῖται θεϊκῆς προέλευσης, κάτι πού ἐµφυτεύεται στούς ὀργανισµούς ἀ-

πό µιά ὑπερβατική ζωτική ἀρχή, πού δέν εἶναι παρά ὁ θεός (ὑπερβατικός βιτα-

λισµός)». Στήν οὐσία ὁ βιταλισµός «εἶναι ἕνα εἶδος "βιολογικοῦ ἰδεαλισµοῦ", 

ἀφοῦ µιλᾶ γιά µή ὑλικές καί µή φυσικές βιολογικές δυνάµεις πού ὑπηρετοῦν 

ὁρισµένους σκοπούς, κινοῦνται τελολογικά καί ἔχουν τοποθετηθεῖ στούς ὀρ-

γανισµούς ἀπό κάποιον Θεό. Ὁ βιταλισµός θέλησε νά µᾶς προστατέψει ἀπό 

τόν βιολογικό ὑλισµό». 

 Γενικά, πολλοί βιολόγοι καί γενετιστές πού διακρίνονται γιά τόν ἀγνω-

στικισµό ἤ τόν δεϊσµό κάνουν λόγο γιά µιά ζωτική δύναµη καί ἐνέργεια πού ὑ-

πάρχει µέσα στόν ὀργανισµό, ἀλλά καί σέ ὅλη τήν κτίση, πού «δέν εἶναι ἰδιό-

τητα τῆς ἀνόργανης ὕλης, οὔτε ἀποτέλεσµα µηχανιστικῶν ἤ χηµικῶν µεταβο-

λῶν». Καί σ’ αὐτήν τήν ζωτική ἐνέργεια ὀφείλεται τό φαινόµενο τῆς ζωῆς.  

Τό πρόβληµα, ὅµως, εἶναι τί εἶναι αὐτή ἡ ζωτική ἐνέργεια, ἀπό ποῦ προ-

έρχεται καί τελικά ποῦ ἐντοπίζουν τήν ζωή καί πῶς τήν ὁριοθετοῦν. Καί εἶναι 

γεγονός ὅτι εἶναι δύσκολο, ἄν ὄχι ἀδύνατο, νά ὁρισθῆ ἀπό τήν ἐπιστήµη ἡ ζωή, 

καί νά ἐντοπισθῆ ποῦ ἀκριβῶς εἶναι ἡ ἀρχή της. Τό µακροµόριο τοῦ DNA ἀπο-

τελεῖται ἀπό χηµικές ἑνώσεις, τά γονίδια παράγουν πρωτεΐνες πού συγκρο-

τοῦν καί δοµοῦν τό κύτταρο, ἡ βάση τῶν πρωτεϊνῶν εἶναι τά ἀµινοξέα κλπ. 

Μέ τήν ἀνακάλυψη τοῦ DNA καί τῶν γονιδίων ἄρχισε ἡ ἐποχή τῆς 

«δικτατορίας» τῶν γονιδίων καί εἶχε ἀρχικά θεωρηθεῖ ὅτι ἐκεῖ βρίσκεται ὅλο 

τό µυστήριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Ἀργότερα  ἔγινε φανερόν ὅτι τά 

γονίδια ὑπόκεινται καί αὐτά σέ σηµαντική ἐπίδραση ἀπό τό περιβάλλον καί 

περάσαµε στήν ἐποχή τῆς ἐπιγενετικῆς καί ἄρχισαν νά ἀνακαλύπτωνται οἱ 

βιολογικοί µηχανισµοί αὐτῆς τῆς ἐπίδρασης, ὅµως τό τί εἶναι ἡ ζωή παρέµεινε 

ἀναπάντητο. 

Ὁ Ernst Mayr ἀναλύει ὅτι ὑπῆρξαν συζητήσεις µεταξύ τῶν φυσικα-

λιστῶν, οἱ ὁποῖοι ὑποστήριζαν «ὅτι δέν ὑπάρχει µεταφυσική συνιστῶσα τῆς 

ζωῆς», ἀλλά ἡ ζωή µπορεῖ νά ἐξηγηθῆ «στό µοριακό ἐπίπεδο» «µέ τίς ἀρχές 

τῆς φυσικῆς καί τῆς χηµείας», καί τῶν βιταλιστῶν, οἱ ὁποῖοι ὑποστήριζαν ὅτι 

«οἱ ζωντανοί ὀργανισµοί διαφέρουν ἀπό τήν ἀδρανῆ ὕλη ἔχοντας πολυάριθµα 
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αὐτόνοµα χαρακτηριστικά –ἰδιαίτερα τά γενετικά τους προγράµµατα πού 

ἀπέκτησαν κατά τό παρελθόν– τά ὁποῖα εἶναι ἄγνωστα στά µή ζωντανά 

ὑλικά». Ὡστόσο, στήν ἐποχή µας ἀναπτύχθηκε ἡ θεωρία τοῦ ὀργανικισµοῦ, ἡ 

ὁποία προσέλαβε τίς καλύτερες ἀρχές ἀπό τόν φυσικαλισµό καί τόν 

βιταλισµό, ἀπορρίπτοντας τίς ὑπερβολές τους. Τελικά, οἱ ὀργανικιστές 

θεωροῦν ὅτι στούς ζωντανούς ὀργανισµούς δέν ὑπάρχει ἕνας δυϊσµός µεταξύ 

σώµατος καί φύσεως, ἤ σώµατος καί πνεύµατος, ἀλλά δυϊσµός µεταξύ 

γονότυπου (νουκλεϊκά ὀξέα) καί φαινότυπου (πληροφορίες πού παρέχονται 

ἀπό τόν γονότυπο). Οἱ ὀργανικιστές  ὁµιλοῦν γιά τούς ζωντανούς ὀργανισµούς 

πού «ἀποτελοῦν µιά ἱεραρχία ἀπό ὁλοένα καί πιό πολύπλοκα συστήµατα –

ἀπό µόρια, κύττταρα, ἱστούς, µέχρι ὁλόκληρους ὀργανισµούς, πληθυσµούς καί 

εἴδη».  

Παρά ταῦτα, τό ἐρώτηµα παραµένει γιά τό τί ἡ ἐπιστήµη θεωρεῖ ὡς ζωή. 

∆έν µπορεῖ κανείς νά δώση ἕναν ἀκριβῆ ὁρισµό γιά τήν ζωή, γι’ αὐτό καί κά-

νουν λόγο γιά τήν ζωτική ἐνέργεια.  

Ὅπως εἶναι δύσκολο νά ἀπαντηθῆ τό ἐρώτηµα τί εἶναι ἡ ζωή, ἔτσι εἶναι 

δύσκολη ἡ ἀπάντηση στό ἐρώτηµα τί εἶναι ὁ θάνατος, ἤ καλύτερα τί εἶναι τό 

φαινόµενο τῆς γήρανσης. Μάλιστα, ἔχουν διατυπωθῆ περίπου 300 θεωρίες 

γιά τό φαινόµενο τῆς γήρανσης τῶν ὀργανισµῶν καί ἐξακολουθεῖ αὐτό τό γε-

γονός νά εἶναι αἴνιγµα γιά τούς Ἐπιστήµονες. Ἄλλες θεωρίες ὑποστήριξαν ὅτι 

τό φαινόµενο τῆς γήρανσης ἀφορᾶ γενετικούς παράγοντες, ἄλλες ὅτι ἀφορᾶ 

περιβαλλοντικούς παράγοντες καί ἄλλες κάνουν συνδυασµό µεταξύ αὐτῶν 

τῶν δύο παραγόντων.  

Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία διδάσκει ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἡ πηγή τῆς ζωῆς, Αὐτός 

ἔδωσε τήν ζωή σέ ὅλα τά ὄντα καί µέσα σέ ὅλη τήν κτίση ὑπάρχουν οἱ µικροί 

«λόγοι», δηλαδή ἡ ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, πού δίνει τήν ζωή σέ ὅλη τήν 

κτίση.  

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ µεγάλος ἐρευνητής βιολόγος Francis Collins 

ὁ ὁποῖος µαζί µέ τόν John Craig Venter ἔφθασαν στήν ἀποκωδικοποίηση τοῦ 

ἀνθρωπίνου γονιδιώµατος, καίτοι εἶχε ἀρχίσει ἀπό τόν ἀγνωστικισµό καί τήν 

ἀθεΐα, ἔφθασε στό συµπέρασµα νά πῆ ὅτι «ὁ Θεός τῆς Βίβλου εἶναι ἐπίσης ὁ 

Θεός τοῦ γονιδιώµατος. Μπορεῖ νά λατρεύεται στήν Ἐκκλησία ἤ στό 

Ἐργαστήριο. Ἡ δηµιουργία Του εἶναι µεγαλοπρεπής, ἐπιβλητική, περίπλοκη 

καί ὄµορφη –καί δέν µπορεῖ νά µπεῖ σέ πόλεµο µέ τόν ἑαυτό της. Μόνο ἐµεῖς 

οἱ ἀτελεῖς ἄνθρωποι µποροῦµε νά ἀνοίγουµε τέτοιες διαµάχες. Καί µόνο ἐµεῖς 

µποροῦµε νά τίς πάψουµε». 
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Ἐπί πλέον, κατά τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου 

συνδέεται στενότατα µέ τό σῶµα, εἶναι ἑνιαία καί πολυδύναµη. Μέ τήν νοερή 

της ἐνέργεια ἔχει ἐπικοινωνία µέ τόν Θεό, µέ τήν λογική της ἐνέργεια 

ἐπικοινωνεῖ µέ τό περιβάλλον, διά τῆς λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου, µέ τήν 

λειτουργία τῶν νευροκυττάρων, µέ τήν ἄλογη ἐνέργειά της, ἤτοι τήν 

γεννητική, τήν αὐξητική, τήν φυτική θρεπτική, διευθύνει ὅλο τό σῶµα, ὁπότε ἡ 

ψυχή «πανταχοῦ τοῦ σώµατος ἐστί» καί τό ζωοποιεῖ ποικιλοτρόπως.  

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, κάνει λόγο γιά τίς ἄκτιστες οὐσιοποιές, 

ζωοποιές, σοφοποιές καί θεοποιές ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ. Μία εἶναι ἡ ἄκτιστη ἐ-

νέργεια τοῦ Θεοῦ, ἀλλά µετέχεται ἀναλόγως τῆς καταστάσεως τῶν κτισµάτων· 

ἔτσι, ὅλα τά κτίσµατα µετέχουν τῆς οὐσιοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, ὄχι ὅµως 

καί τῆς ζωοποιοῦ, ὅπως ἡ µή ἔµβια ὕλη, ἄλλα πάλι, ὅπως τά φυτά καί τά ζῶα, 

µετέχουν τῆς οὐσιοποιοῦ καί τῆς ζωοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, ὄχι ὅµως καί 

τῆς σοφοποιοῦ. Ὅλοι οἱ ἄνθρωποι µετέχουν καί τῶν προηγουµένων, ἀλλά καί 

τῆς σοφοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, ὄχι ὅµως τῆς θεοποιοῦ. Καί τέλος οἱ ἄγγε-

λοι πού κράτησαν τήν τάξη τους, καί ὅσοι ἀπό τούς ἀνθρώπους ἐπανῆλθαν στό 

ὑπερφυές ἀξίωµα, δηλαδή οἱ ἅγιοι, µετέχουν, ἐκτός τῶν προηγουµένων, καί 

τῆς θεοποιοῦ ἐνεργείας καί Χάριτος τοῦ Θεοῦ.  

Ἑποµένως, ὁ ἄνθρωπος µετέχει τῆς οὐσιοποιοῦ, ζωοποιοῦ καί σοφοποιοῦ 

ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά αὐτό δέν ἀρκεῖ, ἀφοῦ ἀπαιτεῖται νά µεθέξη καί τῆς 

θεοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Θεοῦ, γιατί τότε θά ἔχη νόηµα στήν ζωή του καί θά 

καταξιώση τήν ὕπαρξή του. Αὐτή δέ ἡ µέθεξη τῆς θεοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Θε-

οῦ µετέχεται ποικιλοτρόπως καί ἀναλόγως, γι' αὐτό καί λέγεται καθαρτική, 

φωτιστική καί θεοποιός ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, ὅταν καθαρίζει, φωτίζει καί θεώ-

νει τόν ἄνθρωπο.  

Ἡ διδασκαλία ἐξ ἄλλου τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαµᾶ γιά τήν διά-

κριση µεταξύ ἀκτίστου οὐσίας καί ἀκτίστου ἐνεργείας στόν Θεό καί ὅτι ὁ ἄν-

θρωπος καί ἡ κτίση µετέχει, κατά διαφόρους βαθµούς, τῆς ἐνεργείας τοῦ Θε-

οῦ καί ὄχι τῆς οὐσίας Του, εἶναι σηµαντική, γιατί µᾶς βοηθᾶ νά ξεφύγουµε τό-

σο ἀπό τόν ἀγνωστικισµό, ὅσο καί ἀπό τόν πανθεϊσµό.  

Ἐπίσης, εἶναι σηµαντική, γιατί µᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά κάνουµε λό-

γο γιά τούς πνευµατικούς λόγους ἤ τούς λεγοµένους «λόγους τῶν ὄντων». 

Σύµφωνα µέ αὐτήν τήν διδασκαλία ὁ Θεός δέν δηµιούργησε τόν κόσµο καί ἔ-

βαλε µέσα του µερικούς νόµους καί τόν ἐγκατέλειψε, ὅπως ὑποστηρίζει ὁ δεϊ-

σµός, ἀλλά µέσα σέ ὅλη τήν κτίση ὑπάρχουν οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ καί γι' αὐτό 

ὁ Θεός διευθύνει τόν κόσµο προσωπικά. Ὁ Χριστός ἔλεγε: «ὁ πατήρ µου ἕως 

ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ ἐργάζοµαι» (Ἰω. ε΄, 17) καί «ἐµβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ 
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τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθή-

κας, καὶ ὁ πατὴρ ὑµῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά» (Ματθ. στ́, 26). 

Ὁ ἅγιος Μάξιµος ὁ Ὁµολογητής κάνει εὐρύτατο λόγο γιά τούς λεγοµέ-

νους λόγους τῶν ὄντων πού εἶναι ἡ ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Γι' αὐτό µέσα 

στήν κτίση κατά τήν ὀρθόδοξη θεολογία δέν ὑπάρχουν σταθερές ἀρχές, ἀλλά 

ἄκτιστοι λόγοι, καί ὅπου φαίνεται ὅτι ὑπάρχουν σταθερές ἀρχές, αὐτό ὀφείλε-

ται στήν πιστότητα τῆς θείας ἐνεργείας. 

Ἡ ὀρθόδοξη θεολογία δέν εἶναι µεταφυσική φιλοσοφία, ὅπως 

ἐκφραζόταν ἀπό τόν Πλάτωνα, τόν Ἀριστοτέλη, τούς Νεοπλατωνικούς καί 

τούς συγχρόνους ἰδεαλιστές, ἀκόµη καί τούς ὑπαρξιστές φιλοσόφους, ἀλλά 

συνδέεται µέ τήν ἰατρική ἐπιστήµη, ἀφοῦ κάνει λόγο γιά ἀσθένεια τοῦ νοῦ, 

τῆς ψυχῆς, τῆς καρδιᾶς, ἡ ὁποία ἀσθένεια ἐπηρεάζει ἐν πολλοῖς καί τίς 

σωµατικές ἀσθένειες, ἀφοῦ ὑπάρχει ἑνότητα ψυχῆς καί σώµατος.  

Ἔπειτα, ἡ Ἐκκλησία καί τό ἔργο της ἑρµηνεύεται µέ ἰατρικούς ὅρους, 

ὅπως θεραπευτήριο, οἱ Κληρικοί θεωροῦνται ἰατροί ψυχῆς καί σώµατος, ἡ 

θεολογία ἀποδίδεται ὡς ἰατρική ἐπιστήµη, ἡ ὁποία θεραπεύει τόν νοῦ τοῦ 

ἀνθρώπου, τά δόγµατα καί οἱ ἱεροί Κανόνες παρουσιάζονται ὡς φάρµακα. 

Φυσικά, ὑπάρχουν ὅρια συγκεκριµένα µεταξύ ἰατρικῆς τῆς ψυχῆς καί ἰατρικῆς 

τοῦ σώµατος, ὥστε νά ὑπάρχη ἀλληλοσεβασµός µεταξύ τους. Πάντως, στήν 

ὀρθόδοξη θεολογία δέν ὑφίσταται διαφορά µεταξύ φύσει ἀθανάτου ψυχῆς καί 

φύσει θνητοῦ σώµατος, ὅπως γίνεται στήν µεταφυσική φιλοσοφία, ἀλλ́α 

ὑπάρχει ἑνότητα µεταξύ ψυχῆς καί σώµατος, χωρίς νά ὑπάρχη µεταξύ αὐτῶν 

ἀπόλυτη ταυτότητα, γι' αὐτό καί δέν συγκρούεται ἡ ὀρθόδοξη πνευµατική 

ἰατρική µέ τήν σωµατική ἰατρική, ἀλλά συνεργάζονται µεταξύ τους. 

Ὁ ὀρθόδοξος θεολόγος βλέπει τίς σωµατικές ἀσθένειες τοῦ ἀνθρώπου, 

γιά τίς ὁποῖες ἐνδιαφέρεται ἡ ἰατρική ἐπιστήµη, καί ὁ ἰατρός τοῦ σώµατος 

βλέπει ἕναν ἄρρωστο ἄνθρωπο, πού ὑποφέρει ἀπό τό σωµατικό ἄλγος, ἀλλά 

συγχρόνως διακατέχεται ἀπό τόν ψυχολογικό, ψυχικό, ὑπαρξιακό καί 

πνευµατικό πόνο. Ἔτσι, ὑπάρχει στενός σύνδεσµος µεταξύ τῆς ὀρθόδοξης 

θεολογίας καί τῆς ἰατρικῆς ἐπιστήµης, ἀφοῦ καί οἱ δύο ἀσχολοῦνται µέ τήν 

ζωή καί τόν θάνατο τοῦ ἀνθρώπου.  

 

2. Θεολογία καί Ἀλγονία 

Εἶναι γνωστόν ὅτι ἡ βιολογία διαιρεῖται σέ κλάδους. Ἕνας κλάδος τῆς 

βιολογίας εἶναι ἡ γενετική, πού εἶναι ἡ ἐπιστήµη «πού εἶναι ἀφιερωµένη στήν 

µελέτη τῶν γονιδίων».  



 

 

7 

Μιλώντας γιά τήν γενετική µποροῦµε νά κάνουµε µιά διάκριση γιά τούς 

διαφόρους τύπους γενετικῆς. Εἶναι ἡ κλασική γενετική,  πού «ἀφορᾶ τήν 

µελέτη τῶν προτύπων κληρονοµικῆς µεταβίβασης χαρακτήρων ἀπό τούς 

γονεῖς στούς ἀπογόνους γιά τήν ἀνάδειξη γενετικῶν ἀρχῶν καί µηχανισµῶν»· 

ἡ µοριακή γενετική, πού «ἀφορᾶ τήν µελέτη τῶν γονιδίων πού γίνεται στό 

ἐπίπεδο τῆς δοµῆς καί τῆς λειτουργίας τους»· καί ἡ γενετική µηχανική πού 

εἶναι «ἡ τεχνική τροποποίηση τῆς γενετικῆς σύστασης ἑνός κυττάρου ἤ 

ὀργανισµοῦ µέ τήν µεθοδολογία τοῦ ἀνασυνδυασµένου DNA». 

Εἶναι φανερό ὅτι οἱ ἐπιστήµονες ἀπό τήν γενική βιολογία προχώρησαν 

στήν  κλασική γενετική µέ τήν ὁποία µελέτησαν τόν τρόπο µεταβίβασης τῆς 

κληρονοµικότητας ἀπό τούς γονεῖς στούς ἀπογόνους, ταυτόχρονα 

προχώρησαν στήν βιοχηµεία, ἡ ὁποία ἀσχολεῖται µέ τήν λειτουργική ἔκφραση 

τῶν γονιδίων πού εἶναι οἱ πρωτεΐνες καί ἔπειτα, µέ τόν συνδυασµό τῶν 

ἐπιτευγµάτων τους, ἀνέπτυξαν τήν γενετική µηχανική, ἀφοῦ χρησιµοποίησαν 

τήν σύγχρονη τεχνολογία γιά νά µελετήσουν καλύτερα τήν γενετική σύσταση 

τοῦ κυττάρου καί νά ἐπιτύχουν τήν τροποποίησή της.  

Σήµερα ἡ βιολογία συνδέεται στενά µέ τήν γενετική καί τήν τεχνολογία, 

γι' αὐτό µποροῦµε νά κάνουµε λόγο γιά µοριακή βιολογία καί γιά γενετική 

µηχανική.  

Παρατηρεῖ κανείς µερικά βασικά στάδια ἐξέλιξης τῆς σύγχρονης 

βιολογίας. Πρόκειται γιά ἱστορικές ἐπαναστάσεις στήν σύγχρονη βιολογία, 

ὅπως ἀναλύονται ἀπό τόν Καθηγητή Βιολογίας στό Πανεπιστήµιο Κρήτης 

Νικόλαο Μοσχονᾶ.  

Ἡ πρώτη «ἐπανάσταση» στήν σύγχρονη Βιολογία ξεκίνησε ἀπό τήν 

δεκαετία τοῦ 1950. Πρόκειται γιά τήν διαλεύκανση τοῦ DNA, πού ἀποτελεῖται 

ἀπό ἄνθρακα, ὀξυγόνο, ὑδρογόνο, ἄζωτο καί φώσφορο. Σηµαντικό ρόλο σέ 

αὐτήν τήν διαλεύκανση ἔπαιξαν δύο ἐπιστήµονες, ὁ J. Watson καί ὁ F. Crick. 

Σέ αὐτήν τήν ἐπανάσταση κατατάσσεται ὁ τρόπος µεταφράσεως τῆς γενετικῆς 

πληροφορίας καί ἡ µεταφορά τῆς γενετικῆς πληροφορίας ἀπό τό DNA στό 

RNA καί ἀπό τό RNA στίς πρωτεΐνες. 

Ἡ δεύτερη «ἐπανάσταση» σηµειώθηκε τήν δεκαετία τοῦ 1970 καί 

συνδέεται µέ τόν ἀνασυνδυασµό τοῦ DNA. Μέ εἰδική µέθοδο ἀποµονώνονται 

τµήµατα τοῦ DNA, καί µέ τήν βοήθεια τῶν βακτηριδίων-ξενιστῶν τά 

πολλαπλασιάζονται σέ µεγάλες ποσότητες. Μέ τόν τρόπο αὐτό 

προσδιορίζονται µερικά γονίδια πού ὑπάρχουν στό γονιδίωµα καί ἐξετάζεται 

ἡ πρωτογενής δοµή καί ἡ ὀργάνωση ὁρισµένων ἀπό αὐτά.  
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Ἡ τρίτη «ἐπανάσταση» στήν σύγχρονη βιολογία παρατηρήθηκε τήν 

δεκαετία τοῦ 1980 καί προσεγγίζονται τά γενετικά ὑλικά στήν ὁλότητά τους, 

ὥστε µελετᾶται ὁ «συσχετισµός τῶν γονιδίων µέ τίς ἀσθένειες, τήν δοµή τους, 

τήν λειτουργία τους, καί τό πῶς οἱ πρωτεΐνες, τά παράγωγα τῶν γονιδίων, 

ἀλληλεπιδροῦν µεταξύ τους». Μέ τήν βοήθεια τῆς τεχνολογίας προχώρησαν 

σηµαντικά, µελετήθηκε τό γονιδίωµα τοῦ ἀνθρώπου καί ἐπιτεύχθηκε 

πρόσφατα στήν χαρτογράφηση τοῦ ἀνθρωπίνου γονιδιώµατος. Ἔκτοτε, µέ 

ραγδαίους καί ἰλιγγιώδεις ρυθµούς, ἐξελίσσονται οἱ ἐπιστῆµες τῆς βιολογίας, 

τῆς γενετικῆς, τῆς γονιδιωµατικῆς, τῆς ἐπιγενετικῆς, τῆς πρωτεοµικῆς, τῆς 

µεταβολοµικῆς, τῆς συγκριτικῆς γονιδιωµατικῆς, τῆς µεταγονιδιωµατικῆς, τῆς 

βιοπληροφορικῆς. 

Εἶναι φανερόν ὅτι ζοῦµε σέ µιά ἐποχή στήν ὁποία ἀναπτύχθηκε ἡ ἐπι-

στήµη τῆς µοριακῆς γενετικῆς-βιολογίας καί τῆς γενετικῆς µηχανικῆς, µέ διά-

φορες συνέπειες στήν ζωή τῶν ἀνθρώπων καί τοῦ περιβάλλοντος. Ἀπό τήν 

βιοµηχανική ἐποχή περάσαµε στήν βιοτεχνολογική ἐποχή. Ἡ πρώτη εἶχε ὡς 

κέντρο τήν φωτιά καί ἡ δεύτερη ἔχει ὡς κέντρο τήν σύγχρονη τεχνολογία - 

ὑπολογιστή.  

Ἐδῶ πρέπει νά ὑπενθυµίσω ὅτι ἀπό τήν ἀρχαιότητα, ἰδίως κατά τόν 

Μεσαίωνα, ἀναπτύχθηκε ἡ ἀλχηµεία, ἡ ὁποία ἦταν µιά «γενικωτέρα φυσική 

φιλοσοφία», ἡ ὁποία εἶχε ὡς νόµο ὅτι ἡ ὕπαρξη, ἡ ζωή καί ἡ λειτουργία τῶν 

διαφόρων εἰδῶν τῆς κτίσεως, ἀπό τά οὐράνια σώµατα µέχρι τίς διάφορες οὐ-

σίες καί ἀπό τόν ἄνθρωπο µέχρι τά φυτά ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀνάλογη σέ κάθε 

εἶδος ἐπιρροή ἀπό ἕνα «ζωτικό ρευστό»· ἔτσι, παρατηρεῖται µιά διατάραξη 

τῆς ἰσορροπίας µεταξύ τῶν εἰδῶν ἀπό τήν ἐπίδραση ἄλλων εἰδῶν. 

Οι ἀλχηµιστές, µεταξύ τῶν ἄλλων, προσπαθοῦσαν νά µεταβάλλουν διά-

φορα ἀγενῆ µέταλλα (µόλυβδος) σέ εὐγενῆ (χρυσός), διότι εἶχαν τήν ἄποψη ὅ-

τι ὅλα τά µέταλλα ἀνῆκαν σέ ἕνα εἶδος· ἔτσι, ἀναζητοῦσαν µιά οὐσία ἡ ὁποία 

θά ἐπέφερε ἀλλοιώσεις στά ἀγενῆ µέταλλα καί θά τά µεταµόρφωνε σέ εὐγενῆ 

καί αὐτήν τήν οὐσία τήν ὀνόµαζαν «φιλοσοφική λίθο». Ἀκόµη, προσπαθοῦ-

σαν νά βροῦν µιά ἀντίστοιχη οὐσία γιά τόν ἀνθρώπινο ὀργανισµό, ὥστε νά 

παρατείνουν τόν ἀνθρώπινο βίο, τήν ὁποία οὐσία ὀνόµαζαν «ἐλιξήριον τῆς 

µακροζωΐας». 

Σέ ὅλη αὐτήν τήν προσπάθεια οἱ ἀλχηµιστές ἔκαναν διάφορα πειράµατα, 

ἀλλά µερικοί ἀπό αὐτούς χρησιµοποιοῦσαν καί τήν µαγεία. Ὁπότε, ἡ ἀλχηµεί-

α ἦταν µιά τάση πού εἶχε στοιχεῖα ἐπιστηµονικά, ἀλλά κυρίως καί πρό παντός 

διακρινόταν γιά µιά ἰδιαίτερη φιλοσοφική ἀντιµετώπιση τῆς ζωῆς καί ἀκόµη 

εἶχε διάφορες µαγικές ἐκδηλώσεις. 
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Ἑποµένως, ἡ Ἀλχηµεία παρατηρήθηκε στόν Μεσαίωνα καί στήν 

συνέχεια κατά τήν Βιοµηχανική περίοδο τῆς ἀνθρωπότητος, ὅταν οἱ ἀλχηµι-

στές προσπαθοῦσαν νά µετατρέψουν τόν µόλυβδο σέ χρυσάφι.  

Τό φαινόµενο τῆς Ἀλχηµείας πού εἶχε εὐρύτατη διάδοση κατά τήν Βιο-

µηχανική περίοδο, παρατηρεῖται καί σήµερα κατά τήν περίοδο τῆς Βιοτεχνο-

λογίας, µέ ἄλλη µορφή, ὡς Ἀλ-γονία. 

Ὁ ὅρος Ἀλ-γονία χρησιµοποιήθηκε γιά πρώτη φορά ἀπό τόν βιολόγο δρ. 

Τζόσουα Λάντεµπεργκ πού βραβεύθηκε µέ τό Νόµπελ, ἀλλά ὁ Ρίφκιν ἦταν ἐ-

κεῖνος πού ἀνέπτυξε περισσότερο αὐτόν τόν ὅρο σέ ἀντιστοιχία µέ τόν ὅρο 

πού εἴδαµε προηγουµένως ἀλ-χηµεία καί ἔδωσε τό περιεχόµενό του.  

Σύµφωνα µέ τόν Ρίφκιν, «Ἀλ-γονεία σηµαίνει τό ν’ ἀλλάξεις τήν οὐσία ἑ-

νός ζωντανοῦ ὄντος. Οἱ τέχνες τῆς ἀλ-γονείας ἀφιερώνονται στήν "βελτίωση" 

τῶν ὑπαρχόντων ὀργανισµῶν καί στόν ἐξ ὁλοκλήρου σχεδιασµό νέων ὀργανι-

σµῶν µέ πρόθεση νά "τελειοποιήσουν" τίς ἐπιδόσεις τους. Ὅµως ἀλ-γονεία 

σηµαίνει κάτι περισσότερο. Σηµαίνει τήν προσπάθεια τῆς ἀνθρωπότητας νά 

δώσει µεταφυσικό νόηµα στήν ἀναδυόµενη τεχνολογική της σχέση µέ τή φύ-

ση. Ἀλ-γονεία εἶναι ἕνας τρόπος νά σκεπτόµαστε γιά τή φύση, καί αὐτός ὁ νέ-

ος τρόπος σκέψης εἶναι πού ἀνοίγει τό δρόµο γιά τήν ἑπόµενη ἱστορική ἐπο-

χή».  

Ὅ,τι παρατηρήθηκε µέ τήν µέθοδο τῆς Ἀλχηµείας, δηλαδή ἡ προσπάθεια 

µετατροπῆς τοῦ µολύβδου σέ χρυσό, ἐπιδιώκεται καί σήµερα µέ τήν µετατρο-

πή τοῦ γονιδίου σέ «χρυσό». 

Γενικά, οἱ σύγχρονες ἐπιστηµονικές ἔρευνες, στήν πραγµατικότητα 

ἐκλαµβάνουν ὅτι τά γονίδια εἶναι ὁ «πράσινος χρυσός» τῆς βιοτεχνολογικῆς ἐ-

ποχῆς. 

Ὁ Καθηγητής βιολογίας Τόµας Ἄισνερ γράφει ὅτι µέ τίς σύγχρονες προ-

όδους τῆς γενετικῆς µηχανικῆς ἕνα βιολογικό εἶδος «πρέπει νά θεωρεῖται σάν 

µιά ἀποθήκη γονιδίων πού εἶναι δυνητικά µεταθέσιµα. Ἕνα εἶδος δέν εἶναι ἕ-

νας ἄκαµπτος τόµος τῆς βιβλιοθήκης τῆς φύσης. Εἶναι ἐπίσης ἕνα βιβλίο µέ 

κινητά φύλλα τοῦ ὁποίου οἱ ξεχωριστές σελίδες, τά γονίδια, θά ἔπρεπε νά εἶ-

ναι διαθέσιµα γιά ἐπιλεκτική µεταφορά καί τροποποίηση ἄλλων εἰδῶν». 

Σύµφωνα µέ τούς ἀλγονιστές, τό DNA µπορεῖ νά ἀποσπασθῆ, «νά ἀνα-

συνδυασθεῖ καί νά προγραµµατιστεῖ σ’ ἕναν ἀτέλειωτο ἀριθµό συνδυασµῶν, 

µέσω µιᾶς σειρᾶς ἐπεξεργασµένων ἐργαστηριακῶν διαδικασιῶν. Κατασκευά-

ζοντας βιολογικό ὑλικό, οἱ ἀλγονιστές µποροῦν νά δηµιουργήσουν "ἀποµιµή-

σεις" τῶν ὑπαρχόντων βιολογικῶν ὀργανισµῶν, πού, σύµφωνα µέ τόν τρόπο 

πού σκέπτονται, εἶναι ἀνώτερης φύσης ἀπό τούς αὐθεντικούς ὀργανισµούς 
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πού ἀντιγράφουν». «Ὁ τελικός σκοπός τοῦ ὁπαδοῦ τῆς ἀλ-γονείας εἶναι νά 

κατασκευάσει τόν τέλειο ὀργανισµό». Φαίνεται, λοιπόν, καθαρά ὅτι «ἡ ἀλ-γο-

νεία εἶναι καί φιλοσοφία καί διαδικασία. Εἶναι ἕνας τρόπος πρόσληψης τῆς 

φύσης καί ἕνας τρόπος δράσης πάνω στή φύση, ταυτόχρονα». 

Βέβαια, πολλοί βλέπουν σέ αὐτήν τήν προσπάθεια, ἐκτός ἀπό τά θετικά 

στοιχεῖα, καί ἕναν µεγάλο κίνδυνο, δηλαδή τό τίµηµα πού θά ἀναγκασθοῦµε 

νά πληρώσουµε γιά τήν ἀποδιοργάνωση καί τήν καταστροφή πού µπορεῖ νά 

ξεσπάση στά οἰκοσυστήµατα καί τά κοινωνικά συστήµατα πού στηρίζουν τήν 

ζωή.  

Οἱ βιολόγοι ἐκεῖνοι πού εἶναι ἀγνωστικιστές προκειµένου νά προσδιορί-

σουν τήν ἀρχή τῆς ζωῆς κάνουν λόγο γιά ἕνα πρωτοκύτταρο, ἀπό τό ὁποῖο δη-

µιουργήθηκαν ὅλα τά ἑπόµενα κύτταρα, οἱ ἱστοί, τά ὄργανα, οἱ ὀργανισµοί, ἡ 

ποικιλοµορφία τῶν εἰδῶν καί ὅλος αὐτός ὁ αἰσθητός κόσµος. Πολλοί ἀπό 

αὐτούς κάνουν λόγο γιά µιά τυχαία ἐξέλιξη στήν δηµιουργία. 

Ἄν καί διαπιστώνεται ἀπό τούς ἐπιστήµονας ὅτι δέν γνωρίζουν ἀκόµη 

πῶς ἐξελίχθηκε ἡ ζωή καί πῶς δηµιουργήθηκαν τά εἴδη, ἐν τούτοις κάνουν λό-

γο γιά τήν γένεση πρίν ἀπό 3,5 καί πέρα δισεκατοµµύρια χρόνια ἑνός «πρωτο-

κύτταρου». Αὐτό τό «πρωτοκύτταρο» ἐµφανίσθηκε στίς συνθῆκες τῆς ἐποχῆς 

ἐκείνης πού ἡ γῆ ἦταν παγωµένη, ἀφοῦ ὁ ἥλιος εἶχε φωτεινότητα κατά 30% 

λιγότερη ἀπό τήν σηµερινή. Αὐτό τό «πρωτοκύτταρο» «σύµφωνα µέ τίς ἰσχύ-

ουσες ἐνδείξεις, δέν ἔφερε DNA, ἀλλά RNA». Τό DNA, ὡς δίκλωνο, εἶναι «πιό 

σταθερό χηµικά καί µπορεῖ νά αὐτοπεριορίζει τόν ἀριθµό τῶν ἀντιγράφων 

του», ἐνῶ τό RNA πού ἔχει µία ἁλυσίδα ἀντί γιά δύο πού ἔχει τό DNA, ἔχει µε-

γάλο µεταλλακτικό ρυθµό. Φαίνεται ὅτι µερικοί ἐπιστήµονες θεωροῦν ὅτι τό 

RNA καί ὄχι τό DNA ἦταν τό ἀρχικό µόριο πού ἐναποθήκευσε «τήν γενετική 

ταυτότητα ἑνός κυττάρου ἤ ἑνός ὀργανισµοῦ».  

Ὅµως τίθενται καί τά ἐρωτήµατα: «Πῶς καί πότε τό RNA ἐξελίχθηκε σέ 

DNA; Θά εἶχε ἐµφανισθεῖ ἡ ζωή στήν Γῆ καί θά ἐπιβίωνε ἄν τό πρωτοκύτταρο 

βασιζόταν στό DNA;». «Εἶχε τό πρωτοκύτταρο DNA; Θά ἐπιβίωνε τότε στίς 

συνθῆκες µιᾶς παγωµένης γῆς;». Καί ἐπειδή οἱ ἰοί, ὅπως π.χ. ὁ ἰός τῆς γρίπης 

καί τοῦ AIDS, ἔχουν RNA καί µεταβαίνουν ἀπό τό RNA, πού βρίσκεται στό 

κυτταρόπλασµα, στό χρωµατικό DNA πού βρίσκεται στόν πυρήνα τοῦ κυττά-

ρου, τότε «µήπως οἱ ἰοί ἦταν ἐκεῖνοι πού µᾶς "χάρισαν" τήν διπλῆ ἕλικα;». 

Μήπως, δηλαδή, «εἴµαστε ὅλοι ἀπόγονοι ἰῶν;». Ἐρωτήµατα πού ἀπασχολοῦν 

τούς ἐπιστήµονες.  

Ὅµως στήν Ὀρθόδοξη θεολογία πιστεύουµε ὅτι ὁ κόσµος εἶναι δηµιούρ-

γηµα τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ κατά τήν γνωστή φράση τοῦ Μεγάλου Ἀθα-
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νασίου «Ὁ Πατήρ δι’ Υἱοῦ ἐν Πνεύµατι Ἁγίῳ ποιεῖ τά πάντα». Ἐπίσης, εἶναι 

βασική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὁ κόσµος δηµιουργήθηκε ἐκ µή ὑπαρ-

χούσης ὕλης καί τόν διευθύνει ὁ Θεός µέ τήν ἄκτιστη πρόνοιά Του. Πρόκειται 

γιά τά δύο βασικά δόγµατα τῆς Ἐκκλησίας γιά τήν δηµιουργία, ἤτοι τήν ἐκ µή 

ὑπαρχούσης ὕλης δηµιουργία τῆς κτίσεως καί τήν διά τῆς ἀκτίστου ἐνεργείας 

τοῦ Θεοῦ διεύθυνση τοῦ κόσµου. Στήν συνέχεια κάθε νέα δηµιουργία, κάθε 

σύλληψη ἑνός ἐµβρύου, γίνεται µέ τήν ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ ἀπό τό γενετικό ὑλι-

κό τῶν γονέων, µέσα στό ὁποῖο ὑπάρχει ἤδη ἡ οὐσιοποιός καί ζωοποιός ἐνέρ-

γεια τοῦ Θεοῦ. 

Πάντως, στά γονίδια ὑπάρχει ἡ ἄκτιστη ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, οἱ «λόγοι 

τῶν ὄντων», γι' αὐτό µποροῦν νά συζητοῦν οἱ ὀρθόδοξοι θεολόγοι µέ τούς 

γενετιστές.  

Στό σηµεῖο αὐτό πρέπει νά παρατεθῆ ἡ διδασκαλία τοῦ ἁγίου Γρηγορίου 

Νύσσης γιά τήν δηµιουργία τοῦ κόσµου πού νοµίζω εἶναι χαρακτηριστική. 

Ὁ ἅγιος Γρηγόριος στό ἔργο του «Ἀπολογητικός περί τῆς ἑξαηµέρου», 

πού γράφηκε κατά παράκληση του ἀδελφοῦ του Πέτρου γιά νά ἐπεξηγήση ὡ-

ρισµένες ἀπόψεις τοῦ Μ. Βασιλείου στήν ἑρµηνεία του στήν Ἑξαήµερο, ἀνα-

πτύσσει µερικές ἐνδιαφέρουσες ἀπόψεις.  

Στήν ἀρχή τοῦ ἔργου του θεωρεῖ ὅτι ὅσα γράφει σέ σχέση µέ ὅσα ἔγραψε 

ὁ Μ. Βασίλειος εἶναι σχολικά γυµνάσµατα καί ὅτι δέν δογµατίζει γιά νά µή 

δώση ἀφορµή σέ µερικούς νά διαβάλλουν. 

Ἀναφερόµενος στήν οὐσία τῶν ὄντων καί τήν ὕλη καί µάλιστα ἀπό τό 

ποῦ καί πῶς προῆλθε, γράφει ὅτι ὅλες οἱ ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ πού εἶναι σχετι-

κές µέ τήν κτίση, ἤτοι τό θέληµα, ἡ δύναµη καί ἡ οὐσία τῶν ὄντων, νοοῦνται 

µαζί, διότι δέν θεωροῦµε ἀδύνατη τήν σοφία τοῦ Θεοῦ, οὔτε ἄσοφη τήν δύνα-

µή Του. 

Στό ἔργο του αὐτό ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ἀπορρίπτει, ὅπως τό κά-

νουν ὅλοι οἱ ἅγιοι Πατέρες, τήν αὐτόµατη δηµιουργία τοῦ κόσµου, γιατί ὅλα 

ἔγιναν µέ τήν δηµιουργική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ καί προῆλθαν ἐκ τοῦ µή ὄντος. 

Τά πάντα δηµιουργήθηκαν «οὐκ αὐτοµάτῳ τινί συντυχία, κατά τινα ἄτα-

κτον καί τυχαίαν φοράν».  

Ἐκτός ἀπό τήν ἀρχή τῆς µή «αὐτοµάτου συντυχίας» γιά τήν δηµιουργία 

τοῦ κόσµου, ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης κάνει λόγο γιά τήν «ἀθρόαν κατα-

βολήν». Ἔτσι ἐξηγεῖ τόν λόγο τοῦ Μωϋσέως «ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν 

οὐρανόν καί τήν γῆν». Γράφει: «Ἡ οὖν ἀθρόα τῶν ὄντων παρά τῆς ἀφράστου 

δυνάµεως τοῦ Θεοῦ καταβολή ἀρχή παρά τοῦ Μωϋσέως, ἤγουν "κεφάλαιον" 
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κατενοµάσθη». Ἡ σύσταση τῶν ὄντων ἔγινεν ἀθρόως: «Ὅτι ἀθρόον τῆς τῶν 

ὄντων συστάσεως…». 

Μιά ἄλλη βασική ἀρχή πού συνδέεται µέ τό προηγούµενο εἶναι ὅτι στήν 

κτίση ὑπάρχει ὁ λεγόµενος «ἐγκείµενος τῆς κτίσεως λόγος». Ἀκόµη καί ὅ-

ταν δηµιουργήθηκε τό σύµπαν, πρίν ἐµφανισθῆ κάθε µέρος, ὅλο τό σύµπαν 

βρισκόταν στό σκοτάδι, γιατί «οὕπω γάρ ἐξεφάνη τοῦ πυρός ἡ αὐγή ὑποκε-

κρυµµένη τοῖς µορίοις τῆς ὕλης» καί ἔτσι ὅλα ἦταν ἀόρατα, ἀφανῆ καί ἀνακα-

τεµµένα. Ὅταν ὁ Θεός ἔδωσε ἐντολή γιά τήν γένεση τοῦ κόσµου, τότε αὐτό τό 

πῦρ πού ἐπισκιαζόταν ἀπό τά µόρια τῆς ὕλης ἐπρόβαλε καί ἀµέσως «τῷ φωτί 

τά πάντα περιηυγάζετο».  

Μέσα σέ ὅλη τήν κτίση ὑπάρχει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἅγιος Γρηγόριος 

Νύσσης κάνει λόγο γιά τόν «ἐγκείµενον τῆς κτίσεως λόγον». Σέ κάθε ὄν ἐνυ-

πάρχει κάποιος σοφός καί τεχνικός λόγος, ἔστω κι ἄν ἐµεῖς δέν τόν βλέπουµε· 

ἔτσι, «πᾶν τό γινόµενον, λόγῳ γίνεται» καί τίποτα ἀπό ἐκεῖνα πού δηµιουργή-

θηκαν ἀπό τόν Θεόν δέν νοεῖται «ἄλογον τι καί συντυχικόν καί αὐτόµατον». 

Ὅταν ὁ Θεός εἶπε «γεννηθήτω φῶς», ἑρµηνεύεται ὅτι αὐτό ἀναφέρεται «εἰς 

τόν ἐγκείµενον τῆς κτίσεως λόγον». 

Αὐτός ὁ λόγος πού ἐνυπάρχει σέ ὅλα τά ὄντα χαρακτηρίζεται ἀπό τόν ἅ-

γιο Γρηγόριο Νύσσης «οἰωνεί σπερµατική δύναµις». Πρόκειται γιά τήν 

πρώτη ὁρµή τοῦ Θεοῦ πρός δηµιουργία, πού ὑπῆρχε «δυνάµει» στήν κτίση, ὄ-

χι ὅµως καί ἐνεργείᾳ, διότι ἡ γῆ ἦταν ἀκόµη ἀόρατη καί ἀκατασκεύαστη. Ἡ ἀ-

ριστοτελική ἀρχή τοῦ δυνάµει καί ἐνεργείᾳ χρησιµοποιεῖται ἀπό τόν ἅγιο 

Γρηγόριο Νύσσης γιά νά ἑρµηνεύση τό πῶς δηµιουργήθηκε ἡ κτίση. Αὐτή ἡ 

σπερµατική δύναµη στά ὄντα, τήν ὁποία ἔβαλε ὁ Θεός, ἐνεργοποιήθηκε µέ τήν 

δύναµη τοῦ λόγου Του. Γράφει: «τῇ µέν δυνάµει τά πάντα ἦν ἐν πρώτῃ τοῦ 

Θεοῦ περί τήν κτίσιν ὁρµῇ, οἰονεί σπερµατικῆς τινος δυνάµεως πρός τήν τοῦ 

παντός γένεσιν καταβληθείσης, ἐνεργείᾳ δέ τά καθ' ἕκαστον οὕπω ἦν» · ἔτσι, 

τά διάφορα εἴδη τῶν ὄντων ἦταν ἀποτέλεσµα τῆς σπερµατικῆς δυνάµεως καί 

τῆς δηµιουργικῆς ἐνέργειας τοῦ Θεοῦ. Στήν ἀρχή ὁ Θεός δηµιούργησε τήν ἄ-

µορφη ὕλη πού δέν ἦταν ἄκτιστη καί στήν συνέχεια µέ τόν δηµιουργικό Του 

λόγο δηµιούργησε τίς ποιότητες καί ἔτσι δηµιουργήθηκαν τά ἐπί µέρους εἴδη.  

Μέ αὐτήν τήν δύναµη καί σοφία πού καταβλήθηκαν στήν κτίση γιά τήν 

τελείωση κάθε µορίου τοῦ κόσµου, «εἱρµός τις ἀναγκαῖος κατά τινα τάξιν ἐ-

πηκολούθησεν». Γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ὅτι ὅλα ἔχουν προκατανο-

ηθῆ ἀπό τήν σοφία τοῦ Θεοῦ «τά διά τινος ἀναγκαίας τάξεως κατά τό ἀκόλου-

θον ἐκβησόµενα».  
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Γίνεται φανερό ὅτι ἡ δηµιουργία τοῦ κόσµου «ἐν ἀρχῇ» καί ἡ ἐπί µέρους 

δηµιουργία τῶν ὄντων, ἤτοι τό δυνάµει καί ἐνεργείᾳ, ἡ ἄµορφος ὕλη, τά µόρια 

καί ἡ ἐξέλιξή τους, οἱ ποιότητες ἔγιναν µέ τήν προσωπική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ, 

µέ τόν δηµιουργικό Του λόγο, πού εἰσῆλθε εὐθύς ἐξ ἀρχῆς ἀθρόως στήν οὐσία 

τῶν ὄντων. Ἀπό ἐκεῖ µέ τήν δηµιουργική ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ προῆλθε αὐτή ἡ 

ὁρµή καί τό φῶς πού περιέλουσε τήν κτίση καί δηµιούργησε τίς ποιότητες τῶν 

εἰδῶν.  Φαίνεται ὅτι ἡ ἐπιστήµη διερευνᾶ τήν κτίση, τά ὄντα, καί ἡ θεολογία 

ὁδηγεῖ τόν ἄνθρωπο στόν Θεό. Τότε δέν συγκρούονται.  

 

3. Θεολογία καί γνωσιακή νευροεπιστήµη 

Στίς ἡµέρες µας γίνεται εὐρύτατος λόγος γιά τήν σχέση µεταξύ βιολογίας 

καί ψυχολογίας. Ἄλλοτε ξεχωρίζονται αὐτές οἱ δύο ἐπιστῆµες καί ἄλλοτε 

συνδέονται µεταξύ τους. Ὅταν ἡ ψυχολογία θεωρῆται ὡς µία αὐτόνοµη 

ἐπιστήµη, κάνουµε λόγο γιά ψυχολογισµό, καί ὅταν ἡ βιολογία 

ἀντιµετωπίζεται καί ἐκφράζεται αὐτόνοµα, τότε ὁµιλοῦµε γιά βιολογισµό. 

Μάλιστα δέ παρατηροῦνται ποικιλότροπες ἀναλύσεις µεταξύ τῶν 

ἐπιστηµόνων γιά τά θέµατα αὐτά.  

Ἡ ἐξέλιξη, ὅµως, καί τῶν δύο ἐπιστηµῶν, ὅπως αὐτή ἔχει γίνει µέ τήν 

προσθήκη τῶν διαφόρων εἰδικοτήτων τῆς κάθε µιᾶς, τῶν ὁποίων µάλιστα 

εἰδικοτήτων τό γνωστικό ἀντικείµενο εἶναι πολλές φορές τό ἴδιο ἤ πολύ 

κοντινό, ἔχει κάνει ἀπαραίτητη τήν ἐπιστηµονική ἔρευνα γιά τήν χρησιµο-

ποίηση τῶν µεθόδων καί ἀποτελεσµάτων τῆς µιᾶς ἀπό τήν ἄλλη. Εἰδικότερα 

στήν παροῦσα δεκαετία, ἡ ὁποία ἀπό τήν UNESCO ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς ἡ 

"δεκαετία τοῦ ἐγκεφάλου", ἡ ἀνάγκη γιά µιά διεπιστηµονική προσέγγιση στήν 

µελέτη τοῦ ἐγκεφάλου, τῆς συµπεριφορᾶς καί τῆς γνωστικῆς λειτουργίας 

γίνεται ὅλο καί περισσότερο ἔκδηλη.  

Αὐτή ἡ ἀνάγκη γιά µιά διεπιστηµονική προσέγγιση φαίνεται στούς νέους 

κλάδους πού ἀναπτύσσονται –γεγονός πού ἐπισηµαίνεται καί ἀπό εἰδικούς 

ἐρευνητές ἐπιστήµονες– ὅπως ἡ ἐξελικτική ψυχολογία καί ἡ γνωσιακή 

νευροεπιστήµη, οἱ ὁποῖες προσπαθοῦν νά γεφυρώσουν τό χάσµα µεταξύ 

ψυχολογίας, γνωστικῆς ψυχολογίας, ἐξελικτικῆς βιολογίας καί 

νευροεπιστήµης.  

Μέχρι τά µέσα τοῦ 19ου αἰῶνος ἡ ψυχολογία συµπορευόταν, κυρίως, µέ 

τήν φιλοσοφία, µέ ἀποτέλεσµα ἡ ψυχολογία νά ἐκφράζη τίς διάφορες τάσεις 

καί ἐκφράσεις τῶν διαφόρων φιλοσοφικῶν ρευµάτων. Ὅµως, στίς ἀρχές τοῦ 

20οῦ αἰῶνος µερικοί ψυχολόγοι, καίτοι εἶχαν σπουδάσει τήν ἰατρική, ἐν 

τούτοις προσπάθησαν νά ὁρίσουν τήν ψυχολογία ὡς µιά ἐπιστήµη ἀνεξάρτητη 
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ἀπό τήν φιλοσοφία καί τήν φυσιολογία-βιολογία καί πρότειναν «µιά 

µεθοδολογία γιά τήν πειραµατική διερεύνησή της»· ἔτσι, ἡ ψυχολογία 

ἀποδεσµεύθηκε τόσο ἀπό τήν φιλοσοφία ὅσο καί ἀπό τήν βιολογία καί 

ἐξεταζόταν ἀνεξάρτητα ἀπό αὐτές. Στήν πορεία αὐτή ἀναπτύχθηκαν καί οἱ 

διάφορες ψυχαναλυτικές σχολές. 

Στήν συνέχεια, ὅµως, ἀναπτύχθηκε ὁ λεγόµενος συµπεριφορισµός πού 

ἀπέβλεπε στόν ἔλεγχο τῆς συµπεριφορᾶς τοῦ ἀνθρώπου καί στήν ἀποσύνδεσή 

της τόσο ἀπό τά «νοητικά φαινόµενα», δηλαδή τήν νοητική διεργασία, ὅσο 

καί ἀπό τήν συνείδηση. Οἱ συµπεριφοριστές ψυχολόγοι προσπάθησαν νά 

ἐξηγήσουν µόνον τά ἐξωτερικά αἴτια πού προκαλοῦν τήν συµπεριφορά, χωρίς 

νά ἀσχολοῦνται µέ τά ἐσωτερικά αἴτια πού συνδέονται µέ τίς λειτουργίες τοῦ 

ἐγκεφάλου. Ὁ συµπεριφορισµός ἦταν µιά ἀντίδραση στήν ψυχανάλυση. 

Ἀκολούθως, παρατηρήθηκε ἡ λεγόµενη γνωσιακή ἐπανάσταση ἡ ὁποία 

θεωροῦσε ὅτι ἡ ψυχολογία θά µποροῦσε νά ἐρευνήση τήν λειτουργία τοῦ 

γνωστικοῦ συστήµατος µέ τήν βοήθεια τῆς πληροφορικῆς, ἀνεξάρτητα ἀπό τίς 

νευροεπιστῆµες. Ἡ γνωσιακή ψυχολογία θεώρησε ὅτι ἡ νόηση εἶναι µιά 

ὑπολογιστική διαδικασία, ἀνεξάρτητη ἀπό τόν ἐγκέφαλο. Γιά τήν κατανόηση 

αὐτοῦ τοῦ θέµατος χρησιµοποιήθηκε ἡ εἰκόνα τοῦ ὑπολογιστῆ, στόν ὁποῖο 

διακρίνουµε τό ὑλικό στοιχεῖο ἀπό τό πρόγραµµα, δηλαδή διακρίνεται ἡ 

µηχανή τοῦ ὑπολογιστῆ ἀπό τό λογισµικό, δηλαδή τό πρόγραµµα πού 

χρησιµοποιοῦµε. Κατά τόν ἴδιο τρόπο οἱ γνωσιακοί ἐπιστήµονες ψυχολόγοι 

θεωροῦσαν ὅτι στά νοητικά φαινόµενα µποροῦµε νά ξεχωρίσουµε τόν 

ἐγκέφαλο ἀπό τίς ὑπολογιστικές του διαδικασίες, γιατί οἱ σκέψεις εἶναι 

«λογικός χειρισµός συµβόλων». 

Ὅµως, στίς ἡµέρες µας πολλοί ψυχολόγοι προχώρησαν πιό πέρα ἀπό τήν 

αὐτόνοµη ψυχολογία, µέ ἀποτέλεσµα νά ἀναπτυχθῆ ὁ γνωστικός 

συµπεριφορισµός καί ἡ γνωσιακή ψυχολογία· ἔτσι, ἡ γνωσιακή ψυχολογία 

στρέφεται πρός τήν νευροεπιστήµη καί προσπαθεῖ νά συνδέση «τίς ἀνώτερες 

συµβολικές λειτουργίες τῆς νόησης µέ τίς κατώτερες ἀντιληπτικές λειτουργίες 

πού εἶναι κοντύτερα στό νευροφυσιολογικό ὑπόστρωµα» καί ἀναπτύσσεται ἡ 

λεγόµενη γνωσιακή νευροεπιστήµη.  

Εἶναι ἐµφανές ὅτι σήµερα διεξάγεται µιά διεπιστηµονική ἔρευνα πού 

συνδέει τήν γενετική, τήν ἐξελικτική καί τήν ἀναπτυξιακή ψυχολογία. 

Ἄλλωστε, στίς ἡµέρες µας ἡ νευροεπιστήµη ἔχει τήν δυνατότητα νά 

ἀπεικονίση τίς γνωστικές διαδικασίες τήν ὥρα πού διαδραµατίζονται. Ἔτσι, ἡ 

σύγχρονη ἀνάπτυξη τῆς γνωστικῆς νευροεπιστήµης συνιστᾶ τήν συνεργασία 

µεταξύ τῆς γνωσιακῆς ψυχολογίας καί τῆς νευροεπιστήµης. Αὐτό εἶναι 

ἐπανάσταση στόν χῶρο τῆς γνωσιακῆς ψυχολογίας, ἀφοῦ γίνεται ἀντιληπτό 
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ὅτι οἱ ὑπολογιστικές λειτουργίες τοῦ ἐγκεφάλου δέν κατανοοῦνται 

ἀνεξάρτητα ἀπό τό νευρολογικό ὑπόστρωµα, ἀλλά εἶναι καί ἐπανάσταση στόν 

χῶρο τῆς νευροεπιστήµης, ἡ ὁποία ἀντιλαµβάνεται ὅτι ἡ κυτταρική 

προσέγγιση δέν εἶναι ἀπό µόνη της ἀρκετή γιά τήν κατανόηση τοῦ τρόπου 

λειτουργίας τοῦ ἐγκεφάλου. 

Ἡ σύνδεση τῆς ψυχολογίας µέ τήν βιολογία δέν σηµαίνει ὅτι ἡ βιολογία 

θέλει νά ὑποκαταστήση καί νά ἀντικαταστήση τήν ψυχολογία, ἀλλά βοηθᾶ 

τήν ψυχολογία στόν σχηµατισµό καλύτερων ψυχολογικῶν θεωριῶν καί στήν 

καλύτερη κατανόηση τῶν ψυχολογικῶν φαινοµένων. Στήν πραγµατικότητα 

πρόκειται γιά µιά ἀλληλοσυµπλήρωση τῶν γνωστικῶν ἀντικειµένων κάθε µιᾶς 

ἀπό αὐτές, ὁπότε ἡ ψυχολογία θά ὠφεληθῆ ἀπό τήν µελέτη τῆς λειτουργίας 

τοῦ ἐγκεφάλου πού τόν ἐρευνᾶ ἡ νευροεπιστήµη, καθώς ἐπίσης θά βοηθήση 

τήν νευρολογία στόν τοµέα τῆς παραγωγῆς καί ἐφαρµογῆς τῶν θεωριῶν της. 

Αὐτή ἡ ἀλληλοσυµπλήρωση καί ἀλληλοβοήθεια φαίνεται στό γεγονός ὅτι 

θά γίνεται καλύτερη ἀνάλυση διαφόρων φαινοµένων πού ἅπτονται 

βιολογικῶν καί ψυχολογικῶν διεργασιῶν, ὅπως ἡ µνήµη, ἡ ἀντίληψη, ἡ 

γλώσσα, ὁ αὐτοµατισµός, ὁ ὀρθολογισµός, ἡ βούληση, ἡ ψυχονευρο-

ανοσολογία. 

Μέ τίς σύγχρονες ἔρευνες ἔχει διαπιστωθῆ ὅτι µερικές ἀπό τίς διεργασί-

ες αὐτές χρειάζονται τά πορίσµατα καί τῆς ψυχολογίας καί τῆς νευρο-

επιστήµης. Αὐτό γιά παράδειγµα παρατηρεῖται στήν µνήµη, ἀφοῦ δέν φαίνε-

ται νά «ὑπάρχει (µόνον) µιά συγκεκριµένη περιοχή τοῦ ἐγκεφάλου ὅπου ἀπο-

θηκεύονται ἔννοιες», ἀλλά συγχρόνως «καί ἕνα σύµπλεγµα συστηµάτων ἀλ-

ληλεπιδρᾶ καί µεταβάλλει τόν ἑαυτό του κατά τήν ἐπεξεργασία τῶν πληροφο-

ριῶν». Τά πράγµατα δέν ἐξελίσσονται µόνον βιολογικά οὔτε µόνον ψυχολογι-

κά, ἀλλά τόσο ἡ βιολογία ὅσο καί ἡ ψυχολογία «εἶναι ἐπιστῆµες συµπληρωµα-

τικές, οἱ ὁποῖες ἀσχολοῦνται µέ διαφορετικά ἐπίπεδα ἀνάλυσης τῶν ἀνθρώπι-

νων λειτουργιῶν καί τῆς συµπεριφορᾶς».  

Αὐτή ἡ διεπιστηµονική προσέγγιση τοῦ ἀνθρώπου ἀνοίγει τόν δρόµο γιά 

τήν προσφορά τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας. Βέβαια ἡ θεολογία τῆς Ἐκκλησίας 

ἀναφέρεται στήν πνευµατική νοηµατοδοτόση τοῦ ἀνθρωπίνου βίου, ἀλλ' ὅµως 

λόγῳ τῆς ἑνότητος ψυχῆς καί σώµατος προσφέρει πολλά καί στόν 

ψυχοσωµατικό ὀργανισµό τοῦ ἀνθρώπου.  

Στό σηµεῖο αὐτό παίζει σπουδαῖο ρόλο ἡ νηπτική παράδοση τῆς 

Ἐκκλησίας πού λέγεται καί ἡσυχαστική ζωή, ἡ ὁποία λειτουργεῖ  ἠρεµιστικά 

καί θεραπευτικά καί ἀποκαλεῖται ὀρθόδοξη ψυχοθεραπεία.  
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Πρόκειται γιά µιά παράδοση πού ἑνώνει δηµιουργικά τήν συµπερι-

φοριστική, τήν γνωσιακή καί τήν ὑπαρξιακή ψυχοθεραπεία, ἀλλά καί τίς 

ὑπερβαίνει, γιατί πέρα τῶν ἄλλων ἑνώνει τόν ἄνθρωπο µέ τόν Θεό.  

Θά πρέπει νά τονισθῆ ὅτι στήν νηπτική ἤ ἡσυχαστική παράδοση τῆς 

Ἐκκλησίας συναντᾶµε ἀρκετά σηµεῖα, τά ὁποῖα ἐάν γνώριζε ἡ σύγχρονη 

ψυχολογία-ψυχοθεραπεία θά ἀξιολογοῦσαν πολύ περισσότερο αὐτήν τήν 

παράδοση.  

Συνοπτικῶς νά ὑπογραµµισθῆ ὅτι γίνεται λόγος γιά τήν διάκριση µεταξύ 

λογικῆς ἐνέργειας καί νοερᾶς ἐνέργειας, πράγµα τό ὁποῖο εἶναι πολύ 

σηµαντικό, γιά τήν θεραπεία τοῦ λογιστικοῦ, ἀλλά καί τοῦ παθητικοῦ µέρους 

τῆς ψυχῆς (ἐπιθυµητικό-θυµικό), γιά τήν δυαδική σχέση µεταξύ ἡδονῆς καί 

ὀδύνης, γιά τήν φιλαυτία καί τήν ὑπέρβασή της µέ τήν φιλοθεΐα καί τήν 

φιλανθρωπία κλπ. Πρόκειται γιά ἐµπειρική γνώση τῶν Πατέρων τῆς 

Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία ἀποβλέπει στήν κατά φύσιν καί ὑπέρ φύσιν κίνησιν τῶν 

ἐνεργειῶν τῆς ψυχῆς καί τήν παράλληλη θεραπεία τῶν σωµατικῶν ἐνεργειῶν.  

Πάντως, µέ τήν νηπτική αὐτή θεολογία θεραπεύονται οἱ ἀρνητικοί 

λογισµοί, οἱ ἐξάψεις τοῦ ἐπιθυµητικοῦ καί τοῦ θυµικοῦ µέρους τῆς ψυχῆς µέ 

ἀπώτερες συνέπειες στό σῶµα καί τίς λειτουργίες τους. Ὁ ἄνθρωπος ἀποκτᾶ 

νόηµα ζωῆς, εἰρήνη ἐσωτερική, ἡσυχία τοῦ νοῦ καί τῶν αἰσθήσεων, ἀγάπη 

στόν Θεό καί τούς ἀνθρώπους, ἐλευθερία πνευµατική. Ἡ ἰατρική ἐπιστήµη 

καί εἰδικότερα ἡ νευροεπιστήµη δέχεται τήν εὐεργετική δράση τῆς ὀρθόδοξης 

θεολογίας.   

 

Ἀγαπητοί παρόντες, 

Εἶµαι ἀπό τούς πρώτους φοιτητές πού ἐπέτυχαν στήν πρώτη Σχολή τοῦ 

Πανεπιστηµίου Ἰωαννίνων, στήν Φιλοσοφική Σχολή, τό ἀκαδηµαϊκό ἔτος 

1964-1965. Μετά τήν ἐγγραφή µου καί πρίν ἀρχίσουν παραδόσεις πού 

γίνονταν τότε στήν µεγάλη αἴθουσα τῆς Ζωσιµαίας Ἀκαδηµίας, πληροφο-

ρήθηκα ὅτι ἐπέτυχα καί στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης καί προτίµησα 

νά σπουδάσω τήν θεολογική ἐπιστήµη τήν ὁποία ἀγαποῦσα. Πάντοτε, ὅµως, 

θεωροῦσα τιµή πού ἤµουν ἀπό τούς πρώτους φοιτητές αὐτοῦ τοῦ 

Πανεπιστηµίου καί ἔκτοτε παρακολουθοῦσα τήν ἐξέλιξή του.  

Ἡ ἐκµάθηση τῆς θεολογικῆς ἐπιστήµης καί ἡ ἐνασχόλησή µου µέ τά 

πατερικά κείµενα καί µάλιστα µέσα στήν φυσική τους θέση, πού εἶναι τό 

Ἅγιον Ὄρος, µοῦ ἔδωσαν τό ἔναυσµα νά ἀσχοληθῶ καί µέ σύγχρονα 

φιλοσοφικά, ἐπιστηµονικά, κοινωνικά, ψυχο-θεραπευτικά προβλήµατα. Ἡ 

θεολογία δέν µέ περιόρισε σέ στεγανά θρησκευτικά διαµερίσµατα, ἀλλά µοῦ 
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ἔδωσε ἀνοίγµατα στόν σύγχρονο ἄνθρωπο. Ἄλλωστε, ἕνα ἀπό τά θέµατα µέ τά 

ὁποῖα πρέπει νά ἀσχοληθῆ ἡ θεολογία σήµερα εἶναι ἡ σύγχρονη ἐπιστήµη, ὄχι 

γιά νά συγκρουσθῆ µαζί της, ὅπως ἔγινε κατά τό παρελθόν στόν δυτικό χῶρο, 

ἀλλά γιά νά διαλεχθῆ µαζί της στά λεγόµενα ἀνθρωπολογικά θέµατα. 

Τελικά, ἡ πολυχρόνια µελέτη τῆς ὀρθοδόξου θεολογίας ὡς πνευµατικῆς 

ἰατρικῆς ἐπιστήµης, καί ὁ συνεχής διάλογός µου µέ ἐπιστηµονικά ἰατρικά 

ζητήµατα, µέ ὁδήγησαν σήµερα στήν θέση αὐτή νά µοῦ ἀπονεµηθῆ ὁ τίτλος 

τοῦ ἐπιτίµου διδάκτορος τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστηµίου Ἰωαννίνων. 

Ἔτσι, ὁ πρωτοετής φοιτητής τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς Ἰωαννίνων τοῦ ἔτους 

1964-1965, ἀφοῦ πλοηγήθηκε στήν ὠκεανό τῆς θεολογίας καί τῆς ἐπιστήµης, 

φθάνει σήµερα σέ αὐτό τό Ἀνώτατο Ἵδρυµα τῆς γενέτειράς του, πού εἶναι 

πηγή ἀκαδηµαϊκῆς σοφίας καί γνώσεως. Σέ σᾶς πού ἐπιβλέψατε σέ αὐτόν τόν 

κόπο µου καί τήν συγκοµιδή µου εἶµαι εὐγνώµων διά βίου.  

Ἐπιτρέψτε µου, ὅµως, κατά τήν παροῦσα αὐτή ἐκδήλωση νά διατυπώσω 

τήν ἐσωτερική µου διάθεση νά ἀφιερώσω τόσο τήν ὁµιλία µου αὐτή ὅσο καί 

τήν ἀναγόρευσή µου σέ Ἐπίτιµο ∆ιδάκτορα αὐτῆς τῆς Σχολῆς στόν ἀείµνηστο 

Καθηγητή π. Ἰωάννη Ρωµανίδη, ὁ ὁποῖος ἀγωνίσθηκε µέ πάθος καί 

ἐπιστηµονική ἀνάλυση γιά νά πείση ἐπιστήµονες, Κληρικούς, θεολόγους καί 

λαϊκούς ὅτι ἡ ὀρθόδοξη θεολογία συνδέεται µέ τήν ἰατρική ἐπιστήµη καί ὄχι 

µέ τήν φιλοσοφία, εἶναι ἰατρική ἐπιστήµη καί θά πρέπει νά συγκαταλέγεται 

µεταξύ τῶν θετικῶν ἐπιστηµῶν. ∆ικαιώνεται σήµερα αὐτή ἡ πολυχρόνια 

ἔρευνά του ἀπό τήν Ἰατρική Σχολή τοῦ Πανεπιστηµίου Ἰωαννίνων. Αἰωνία 

του νά εἶναι ἡ µνήµη.  

Εὐχαριστῶ γιά τήν τιµή, τήν παρουσία καί τήν προσοχή σας.  

 


