
Πρόλογος στην ελληνική έκδοση

Το 2011, στην πρώτη (αγγλική) έκδοση του παρόντος βιβλίου, 
επισημαίναμε ότι για τις σχέσεις μεταξύ επιστημών και θρησκείας 
«η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν περιέχει σχεδόν τίποτε που να 
αναφέρεται στο μεγάλο εκείνο μέρος της ανατολικής Ευρώπης 
και της δυτικής Ασίας που αποτελούσε την Ανατολική Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία». Επτά χρόνια αργό
τερα, η κατάσταση τείνει να αλλάξει. Σε αυτό συντέλεσαν δύο 
ερευνητικά προγράμματα με θέμα τις σχέσεις Ορθοδοξίας και 
επιστημών τα οποία, εκτός από τις σχετικές δημοσιεύσεις και 
την ανοιχτή πρόσβαση σε πηγές που προσέφεραν, κίνησαν το 
ενδιαφέρον της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας της ιστορίας 
και φιλοσοφίας των επιστημών για το συγκεκριμένο θέμα1. Πέ
ραν τούτου, η αναζωπύρωση του θρησκευτικού αισθήματος στα 
πρώην κομμουνιστικά κράτη της ανατολικής Ευρώπης και κυρίως 
η συνεχώς ανερχόμενη δύναμη της Ρωσικής Εκκλησίας προσελ
κύουν το ενδιαφέρον του δυτικού κόσμου για τις σχέσεις της 
Ορθοδοξίας με τις επιστήμες, οι οποίες είναι ένα από τα βασικά 
σύμβολα της εκκοσμικευμένης κοινωνίας. Στα μάτια των Δυτι
κών, ακόμα και σήμερα, η Ορθόδοξη Εκκλησία αντιπροσωπεύει 
έναν εξωτικό χριστιανισμό που ταυτίζεται με το (παρεξηγημένα) 

1. Προγράμματα Narses (Nature and Religion in South Eastern European 
Space: mapping Science and Eastern Christianity relations in South Eastern 
Europe and Eastern Mediterranean, http://narses.hpdst.gr/) και SOW (Science 
and Orthodoxy around the World, http://projectsow.org/). 
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θεοκρατικό καθεστώς του Βυζαντίου και συμβολίζεται από το 
χρυσάφι των ναών του Κρεμλίνου, τα εντυπωσιακά άμφια των 
επισκόπων και τις μακριές γενειάδες τους.

Ξεπερνώντας τις θέσεις περί σύγκρουσης ή σύγκλισης Ορ
θοδοξίας και επιστημών, κεντρική ιδέα του παρόντος βιβλίου εί
ναι η πολυπλοκότητα των σχέσεων μεταξύ ανατολικού ορθόδο
ξου χριστιανισμού και θύραθεν γνώσης. Η νέα ιστοριογραφία 
έχει επιβεβαιώσει ότι από τον 4ο αιώνα έως σήμερα, η σχέση 
της Ορθοδοξίας με τις επιστήμες παραμένει σταθερά αμφιταλα
ντευόμενη. Από τη μια, το βάρος της αρχαιοελληνικής κληρονο
μιάς ώθησε πολλούς πατέρες της Εκκλησίας, καθώς και λογίους 
όλων των εποχών, να αναζητήσουν στη θύραθεν γνώση εννοι
ολογικά εργαλεία για την περιγραφή και την εξήγηση της Δημι
ουργίας, ενώ από την άλλη, ερμηνευτικές προσεγγίσεις της θέω
σης οδήγησαν, κατά καιρούς, την επίσημη Εκκλησία και πολλούς 
διανοητές να θεωρήσουν ότι η επιστημονική γνώση δεν έχει κάτι 
σημαντικό να προσφέρει στην ανθρωπότητα.

Η παρούσα ελληνική έκδοση αποτελεί μετάφραση του αγγλι
κού πρωτοτύπου με ελάχιστες αλλαγές και περιλαμβάνει επικαι
ροποιημένη βιβλιογραφία.

Θύμιος Νικολαΐδης



Εισαγωγή

Κάποια μέρα, γύρω στo 49 μ.X., ένας Εβραίος σκηνοποιός και πε
ριπλανώμενος κήρυκας, ο Παύλος από την Ταρσό, γνωστός αρ
γότερα ως Απόστολος Παύλος, γεννημένος κατά την πρώτη μ.Χ. 
δεκαετία, επισκέφθηκε τους Φιλίππους στη βόρεια Ελλάδα. Εκεί 
ίδρυσε την πρώτη σε ευρωπαϊκό έδαφος χριστιανική Εκκλησία. 
Ο Παύλος είχε μεγαλώσει στην Ταρσό της Κιλικίας, ένα κατά το 
πλείστον ελληνόφωνο μορφωτικό κέντρο στη σημερινή Τουρ
κία, κοντά στις ακτές της Μεσογείου. Νέος, είχε σπουδάσει στην 
Ιερουσαλήμ για να γίνει ραβίνος και είχε ενταχθεί στους Φαρι
σαίους, μια ιουδαϊκή αίρεση. Προτού μεταστραφεί στο χριστια
νισμό, κοντά στην ηλικία των τριάντα, ήταν ενεργός διώκτης της 
αυξανόμενης ομάδας των χριστιανών, όπως οι ίδιοι είχαν αρχίσει 
να αυτοαποκαλούνται – οι οποίοι πιθανόν να ήταν λιγότεροι από 
χίλιοι εκείνο τον καιρό. Μετά τη μεταστροφή του, πέρασε πολύ 
καιρό στη Δαμασκό και στην Αντιόχεια, αρχικά προσηλυτίζοντας 
ομοθρήσκους του Εβραίους και αργότερα επεκτείνοντας τη δι
ακονία του ώστε να συμπεριλάβει εθνικούς. Αφού έφθασε στην 
Ελλάδα το 49, ο Παύλος ίδρυσε χριστιανικές Εκκλησίες σε αρ
κετές πόλεις, μεταξύ άλλων στη Θεσσαλονίκη και στην Κόρινθο. 
Στην τελευταία έμεινε επί ενάμιση χρόνο. Κατά τη χριστιανική 
παράδοση, βρήκε μαρτυρικό θάνατο στη Ρώμη, σε ηλικία περί
που εξήντα ετών.

Οι χριστιανοί, μολονότι υφίσταντο σκληρούς διωγμούς κατά 
καιρούς, αυξήθηκαν γρήγορα σε αριθμό κατά τους τρεις πρώ
τους αιώνες μ.Χ. Το 313 ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 
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(π.272337), ο οποίος αργότερα ασπάστηκε τον χριστιανισμό, 
εξέδωσε ένα έδικτο που παραχωρούσε ανεξιθρησκεία σε όλη 
την έκταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Επίσης, εκείνος μετέ
φερε την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην αρ
χαία ελληνική αποικία του Βυζαντίου, στις ακτές του Βοσπόρου, 
που χωρίζει την Ευρώπη από την Ασία, την οποία μετονόμασε σε 
Κωνσταντινούπολη.

Κατά τον 5ο αιώνα, η χριστιανοσύνη περιλάμβανε πέντε εκ
κλησιαστικές περιφέρειες, τα πατριαρχεία της Ρώμης, της Κων
σταντινούπολης, της Αλεξάνδρειας, της Αντιόχειας και της Ιερου
σαλήμ – με τη Ρώμη να διεκδικεί τα πρωτεία. Ήδη αυξανόταν η 
ένταση ανάμεσα στη λατινική Ρώμη στη Δύση και στην Κωνστα
ντινούπολη στην Ανατολή. Μέσα σε έναν ή δύο αιώνες, ο πάπας 
της Ρώμης και ο πατριάρχης της Κωνσταντινούπολης είχαν δια
κόψει τις σχέσεις τους (αργότερα δε, στα μέσα του 11ου αιώνα, 
αφόρισαν ο ένας τον άλλον). Την εποχή που οι ρωμαιοκαθολικοί 
σταυροφόροι επιτέθηκαν στους ανατολικούς αδελφούς τους το 
1204 και λεηλάτησαν την Κωνσταντινούπολη, η ρήξη ήταν ήδη 
ανεπανόρθωτη.

Μολονότι ο πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως ήταν κατ’ 
όνομα ο επικεφαλής της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν 
απέκτησε την εξουσία του πάπα. Μάλιστα, οι αυτοκράτορες της 
Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατόρθωσαν να ελέγχουν 
το πατριαρχείο και να διορίζουν τον πατριάρχη της επιλογής 
τους. Ο πατριάρχης επισήμως εκλεγόταν από την εκκλησιαστική 
σύνοδο, αλλά η εκλογή έπρεπε να εγκριθεί από τον αυτοκράτο
ρα, που στην πράξη επέβαλλε τον υποψήφιο της επιλογής του. 
Οι αυτοκράτορες προέδρευαν στις συνόδους και κατόρθωναν 
να επιβάλλουν τις απόψεις τους σε σημαντικά ζητήματα, όπως 
ήταν η ύπαρξη των εικόνων στις εκκλησίες ή μια ενδεχόμενη 
ένωση με τη Δυτική Καθολική Εκκλησία. Η Ανατολική Εκκλησία 
ήταν δομημένη με βάση ιεραρχικό πρότυπο. Ο πατριάρχης εξου
σίαζε τους μητροπολίτες, οι οποίοι εξουσίαζαν τους επισκόπους, 
οι οποίοι εξουσίαζαν τους ιερείς. Ακόμη και ο διορισμός ενός 
μητροπολίτη έπρεπε να εγκριθεί από τον αυτοκράτορα. Τα μο
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ναστήρια εξέλεγαν τον τοπικό επικεφαλής τους, τον ἡγούμενο, 
αλλά αυτός παρέμενε υπό την εξουσία του τοπικού μητροπολίτη.

Καθώς ο χριστιανισμός αναπτυσσόταν στον ελληνόφωνο κό
σμο, η επιστήμη (ή, ορθότερα, η φιλοσοφία) ήταν σε παρακμή. Επί 
σχεδόν μία χιλιετία, αρχής γενομένης από τον πρώιμο 6ο αιώνα 
π.Χ., οι Έλληνες, ενίοτε αντλώντας έμπνευση από τους Αιγύπτι
ους και από τους Μεσοποτάμιους, είχαν κυριαρχήσει στον κόσμο 
της επιστήμης. Ακολουθώντας τις πυθαγόρειες ιδέες για έναν 
κόσμο βασισμένο στους αριθμούς και στην αρμονία, ο Πλάτων 
διατύπωσε την ιδέα ότι, αφού το πιο συμμετρικό σώμα είναι η 
σφαίρα, ο κόσμος πρέπει να έχει σφαιρικό σχήμα και οι ουρά
νιες κινήσεις πρέπει να είναι ομαλές κυκλικές. Λίγο αργότερα, ο 
Αριστοτέλης δίδασκε ένα συνεκτικό σύστημα που εξηγούσε τα 
φαινόμενα στον ουρανό και πάνω στη γη, καθώς και τις μορφές 
ζωής. Όμως, έστω και αν το σύστημά του αποσκοπούσε στο να 
εξηγήσει τα πάντα, δεν έγινε δόγμα, όπως θα γινόταν μετέπειτα, 
κατά τον Μεσαίωνα, και έτσι άκμασαν πολλές άλλες φιλοσοφικές 
σχολές. Ο Επίκουρος (αντίθετα από τον Αριστοτέλη) πίστευε στην 
ύπαρξη του κενού, ο Αρίσταρχος ο Σάμιος πρότεινε ένα σύστημα 
σύμφωνα με το οποίο ο Ήλιος είναι το κέντρο του σύμπαντος, και 
οι Στωικοί πίστευαν ότι το σύμπαν εκπυρούται και ξαναγεννιέται 
αιώνια. Κατά τον 3ο αιώνα π.Χ. το κέντρο της ελληνικής επιστη
μονικής δραστηριότητας είχε μετακινηθεί από την Αθήνα στην 
Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου άκμαζε μια σημαντική μαθημα
τική και αστρονομική σχολή, συνδεδεμένη με το Μουσεῑον της, 
που ήταν σχολή συν βιβλιοθήκη και είχε ιδρυθεί από την ελληνική 
δυναστεία των Πτολεμαίων. Δύο μεγάλοι Αλεξανδρινοί λόγιοι, ο 
Ευκλείδης και ο Πτολεμαίος, οργάνωσαν με αυστηρό τρόπο τις 
γεωμετρικές και τις αστρονομικές γνώσεις της Αρχαιότητας. 

Με την επικράτηση της ρωμαϊκής Res Publica (αργότερα της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας) κατά τους τελευταίους αιώνες π.Χ., 
η επιστημονική έρευνα κατείχε πλέον πολύ λιγότερο σημαντική 
θέση στην πνευματική ζωή απ’ ό,τι κατά την αρχαία ελληνική και 
κατά την ελληνιστική περίοδο, από τον θάνατο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου μέχρι τη ρωμαϊκή κατάκτηση της Αιγύπτου. Υπήρξαν 
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λίγες αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, όπως το έργο που επιτέλεσαν ο 
Αλεξανδρινός αστρονόμος Πτολεμαίος και ο ανατόμος Γαληνός 
από την Πέργαμο, που ήταν και οι δύο ελληνικής καταγωγής και 
έζησαν τον 2ο αιώνα μ.Χ. Μολονότι οι Ρωμαίοι διέπρεψαν στη δι
οίκηση και στη μηχανική, ενδιαφέρθηκαν λιγότερο για την έρευνα 
της φύσης απ’ ό,τι οι αρχαίοι Έλληνες. Έτσι, την εποχή πλέον που 
ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μεταστράφηκε στο χριστιανισμό 
και η νέα θρησκεία έγινε κυρίαρχη δύναμη στο ελληνικό πολιτι
σμό, η επιστήμη είχε καταστεί περιθωριακή δραστηριότητα.

Η μελέτη των σχέσεων της επιστήμης με τη θρησκεία έχει γίνει 
αντικείμενο μεγάλου ενδιαφέροντος τελευταία. Εν μέρει αυτό 
οφείλεται στην απροσδόκητη αναβίωση της θρησκευτικής πίστης 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ιδιαίτερα στις φονταμενταλιστικές 
μορφές της. Έπειτα από μια μακρόχρονη περίοδο κατά την οποία 
οι περισσότεροι διανοούμενοι έβλεπαν τη σχέση της επιστήμης 
με τη θρησκεία ως σύγκρουση, που τη συμβόλιζε η δίκη του Γα
λιλαίου (όπως την αντιλαμβάνονταν μέσα από το θεατρικό έργο 
του Μπέρτολντ Μπρεχτ1), τώρα βλέπουμε αυτήν την τάση να 
μεταβάλλεται, ακόμη και να αντιστρέφεται. Γίνεται όλο και πε
ρισσότερο λόγος τελευταία για τις σχέσεις μεταξύ της επιστήμης 
και της θρησκείας, που δεν είναι απλώς αρμονικές αλλά προνο
μιακές και δεν επικεντρώνονται μόνο στο χριστιανισμό.

Ωστόσο, οι ειδικοί έχουν προ πολλού επισημάνει ότι αν το 
θέμα αυτό είναι να διερευνηθεί σωστά, τότε ούτε η σύγκρουση 
ούτε η αρμονία είναι επαρκής γενίκευση. Οι σχέσεις ανάμεσα 
στην επιστήμη και στη θρησκεία είναι πολύ πιο περίπλοκες, και 
τούτο αληθεύει ιδιαίτερα αν εξετάσει κανείς τις σχέσεις ανάμεσα 
στην επιστήμη και στο χριστιανισμό.2

1. Μπέρτολντ Μπρεχτ, Η ζωή του Γαλιλαίου, μτφρ. Σπ. Ευαγγελάτος, Ερμής, 
Αθήνα 2000.

2. Στα πρώιμα παραδείγματα αυτής της νέας βιβλιογραφίας συμπεριλαμβάνο
νται το συλλογικό David C. Lindberg, Ronald L. Numbers (επιμ.), God and Nature: 
Historical Essays on the Encounter between Christianity and Science, University 
of California Press, BerkeleyLos Angeles 1986, και το John Hedley Brooke, 
Επιστήμη και θρησκεία. Μια ιστορική προσέγγιση, μτφρ. Β. Βακάκη, επ. επιμ. Κ. 
Γαβρόγλου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2008.
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Στο πλαίσιο αυτής της αναζωπύρωσης του ενδιαφέροντος, 
έχουν δημοσιευθεί πρόσφατα μια σειρά επιστημονικά βιβλία και 
άρθρα, που προσπαθούν να καταδείξουν μια πολυπλοκότητα η 
οποία απλώς καθρεφτίζει τον πλούτο των πολιτισμών, τον πλού
το της ανθρώπινης ιστορίας.3 Οι τοπικότητες, οι προσωπικότητες 
και οι πολιτικές διακυμάνσεις είναι τέτοιες, ώστε όταν προσπαθεί 
κανείς να γενικεύσει και να αναπτύξει ένα μοντέλο σχετικά με τις 
σχέσεις ανάμεσα στο χριστιανισμό και στην επιστήμη να πέφτει 
συχνά σε κατάφωρες αντιφάσεις. Επιπλέον, σε ποιον χριστιανι
σμό αναφερόμαστε; Η συντριπτική πλειονότητα των επιστημονι
κών έργων ακολουθεί την ιστορία του δυτικού χριστιανισμού. Η 
ιστοριογραφική αντίληψη που επικρατεί στον χριστιανικό κόσμο, 
γράφει ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, είναι ότι «η Εκκλη
σία βαθμιαία οικοδομεί ένα συγκεντρωτικό σύστημα αυθεντίας, 
καλύπτοντας το κενό που άφησε η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτο
κρατορίας· το ιδεολογικό της μονοπώλιο αμφισβητείται κατά τη 
Μεταρρύθμιση, και ο χάρτης του χριστιανικού κόσμου αναδια
τάσσεται. […] Ακόμη και σε κάποιες εκλεπτυσμένες επισκοπήσεις 
του παγκόσμιου χριστιανισμού που δημοσιεύθηκαν τα τελευταία 
χρόνια, αυτό παραμένει η κυρίαρχη εικόνα. Όμως ο χριστιανισμός 
είναι πιο ποικίλος απ’ όσο αυτή αφήνει να εννοηθεί».4

Η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν περιέχει σχεδόν τίποτε που 
να αναφέρεται στο μεγάλο εκείνο μέρος της ανατολικής Ευρώ
πης και της δυτικής Ασίας που αποτελούσε την Ανατολική Ρωμαϊ
κή Αυτοκρατορία, τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Εκεί δεν υπήρξε 
κανένα πολιτικό και θεσμικό κενό: αντίθετα, παρατηρούμε μια 

3. Για την ιστορία της θέσης περί πολέμου, βλ. James R. Moore, “Historians 
and Historiography”, στο The Post-Darwinian Controversies: A Study of the 
Protestant Struggle to Come to Terms with Darwin in Great Britain and in 
America, 1870-1900, Cambridge University Press, Cambridge 1979, σ. 17122. 
Βλ. επίσης τα δοκίμια του Colin Russell (“The Conflict of Science and Religion”) 
και του David Wilson (“The Historiography of Science and Religion”), στο συλ
λογικό Gary Ferngren (ed.), Science and Religion: A Historical Introduction, John 
Hopkins University Press, Baltimore 2002, σ. 329. 

4. Rowan Williams, αρχιεπίσκοπος του Canterbury, πρόλογος στο Michael 
Angold (ed.), Cambridge History of Christianity, ν. 5, Eastern Christianity, Cam
bridge University Press, Cambridge 2006, σ. xvi. 
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εκπληκτική συνέχεια που θα υπονομευθεί μόνο το 1204, το έτος 
της άλωσης της Κωνσταντινούπολης κατά τις σταυροφορίες. 
Αυτή η συνέχεια ενείχε επίσης τη διαιώνιση ενός εκπαιδευτικού 
συστήματος δημιουργημένου στο τέλος της Αρχαιότητας, που 
συνδεόταν και με την κοσμική και με την εκκλησιαστική εξουσία, 
με τη δεύτερη να υπάγεται στην πρώτη.

Στις επιστήμες, αυτό μεταφραζόταν στη διαιώνιση μιας πα
ράδοσης διδασκαλίας της αρχαίας ελληνικής επιστήμης στην 
ελληνική γλώσσα, ενίοτε όπως αυτή η επιστήμη είχε μελετηθεί 
και είχε τροποποιηθεί από τους πατέρες της σχολής της Αλε
ξάνδρειας. Ως εκ τούτου, οι συγκρούσεις –όποτε υπήρξαν– δεν 
ήταν του τύπου «η επιστήμη εναντίον του χριστιανισμού», αλλά 
αντίθετα επρόκειτο περί εκκλησιαστικών συγκρούσεων που δια 
περνούσαν ολόκληρη την κοινωνία και κατά συνέπεια ενέπλε
καν και τις επιστήμες, με το να ανάγονται πάντοτε στο ζήτημα 
της σημασίας της κοσμικής (θύραθεν) γνώσης και της δυνατό
τητας η ανθρωπότητα να συλλάβει τη Δημιουργία μέσα από την 
επιστήμη. Για τη μεσαιωνική Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 
το ζήτημα δεν ήταν (όπως στη Δύση) οι άνθρωποι να ανακα
λύψουν ξανά τους αρχαίους (που διδάσκονταν ανέκαθεν) αλλά 
να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην κοσμική γνώση και τη 
θρησκευτική αποκάλυψη, άρα και ανάμεσα στην επιστήμη και 
τη θρησκεία. Ένα παράδειγμα είναι η ησυχαστική έριδα, που τον 
14ο αιώνα αρχικά εξέφραζε την εχθρότητα των μοναχών και 
του κατώτερου κλήρου προς την εκκοσμίκευση του ανώτερου 
κλήρου (της αποξένωσής του, δηλαδή, από την ασκητική ζωή). 
Όμως και εδώ παραμονεύουν οι προκαταλήψεις της κυρίαρχης 
ιστοριογραφίας. Οι ησυχαστές πίστευαν ότι ο άνθρωπος μέσα 
από την προσευχή και την άσκηση μπορεί να έχει ένα όραμα 
του Θεού και έτσι ότι η αληθής γνώση προέρχεται από αυτήν 
την πνευματική προσπάθεια και όχι από την απόκτηση θύραθεν 
γνώσης. Ωστόσο, ο ηγέτης αυτού του κινήματος, ο Γρηγόριος 
Παλαμάς (12961359), βάσιζε τις ιδέες του στη φυσική επι
στήμη του Αριστοτέλη και στη γεωμετρία του Ευκλείδη ώστε 
να εντοπίσει τα κέντρα των σφαιρών των δύο στοιχείων, της 
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γης και του νερού. Στην πραγματικότητα, ο ησυχαστής ηγέτης 
δεν αρνιόταν τη χρησιμότητα των επιστημών· ήταν περισσότερο 
δύσπιστος προς τη θέση που τους παραχωρούσε η βυζαντινή 
εξουσία, θεωρώντας την μία από τις αιτίες της εκκοσμίκευσης 
του ανώτερου κλήρου. 

Η Ορθόδοξη Εκκλησία, ως ταυτόσημη με το Βυζάντιο (και με 
το «Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο»), συχνά συνδέεται από την ιστο
ριογραφία με μια μυστικιστική προσέγγιση που παραμελούσε τη 
θύραθεν γνώση.5 Ως εκ τούτου η επιστήμη και το Βυζάντιο θεω
ρήθηκαν ασύμβατες έννοιες. Ωστόσο, πρόσφατες εργασίες για 
τις επιστήμες στο Βυζάντιο, ιδιαίτερα μετά τη δεκαετία του 1980, 
έχουν διαψεύσει αυτήν την προσέγγιση και έχουν δείξει ότι η δια 
σύνδεση ανάμεσα στην επιστήμη και την ορθοδοξία είναι τόσο 
περίπλοκη και ποικίλη όσο και η ανάλογη διασύνδεση με τον 
ρωμαιοκαθολικισμό στη Δύση. Στην πραγματικότητα, ο βυζαντι
νός κόσμος αποδείχθηκε πως ήταν όχι μόνον ο φύλακας μιας 
επιστημονικής παράδοσης που προέρχεται από την Αρχαιότητα, 
αλλά και δεκτικός (αν και έπειτα από διαμάχες) στις επιστήμες 
άλλων πολιτισμών, ιδίως στις επιστήμες που προέρχονταν από 
τους ισλαμικούς πολιτισμούς.

Σε ό,τι αφορά τη μακρόχρονη περίοδο από την πτώση της 
Βυζαντινής Αυτοκρατορίας μέχρι το τέλος του 18ου αιώνα, οι 
ιστορικοί των επιστημών έχουν πρόσφατα επικεντρωθεί στο ζή
τημα της πρόσληψης της «νέας ευρωπαϊκής επιστήμης» από τον 
ορθόδοξο κόσμο. Και εδώ οι διαμάχες διαπέρασαν ολόκληρο το 
σώμα της Oρθόδοξης Εκκλησίας. Στην πραγματικότητα, οι λόγιοι 
του ορθόδοξου κόσμου που διέδωσαν αυτήν τη νέα επιστήμη 
ήταν κατά μεγάλο μέρος κληρικοί και μοναχοί, που ενίοτε κατεί
χαν υψηλές θέσεις στην εκκλησιαστική ιεραρχία. Μόνο μετά την 
άνοδο της εθνικής ιδέας στο τέλος του 18ου αιώνα και την προ
σπάθεια εκσυγχρονισμού κατά τον 19ο αιώνα, θα διαμορφωθεί 

5. Η έννοια του «Βυζαντίου μετά το Βυζάντιο» αναπτύχθηκε από τον N. Iorga 
στο βιβλίο του Το Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο, μτφρ. Γ. Καράς, Gutenberg, Αθήνα 
1985. Ο Iorga ασχολείται με τη συνέχεια του βυζαντινού πολιτισμού, που πέρασε 
κυρίως από την Eκκλησία στον μεταβυζαντινό ορθόδοξο κόσμο. 
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στον ορθόδοξο κόσμο η εικόνα ενός επιστήμονα που δεν είναι 
συνδεδεμένος με την Εκκλησία. 

Μετά τον 19ο αιώνα γινόμαστε μάρτυρες μιας συζήτησης –
που ενίοτε μετατρέπεται σε διαμάχη– ανάμεσα στην επιστήμη και 
στην Oρθοδοξία. Οι μεταξύ τους σχέσεις έφθασαν στο αποκορύ
φωμα της εχθρότητας έναν αιώνα αργότερα, κατά την κομμου
νιστική περίοδο. Μετά τον Β́  Παγκόσμιο Πόλεμο, σχεδόν όλες 
οι χώρες με πληθυσμό στην πλειονότητά του ορθόδοξο είχαν 
κομμουνιστικές κυβερνήσεις, και έτσι γενεές πολιτών διαμορφώ
θηκαν με την κυρίαρχη ιδέα ότι η Oρθοδοξία (καθώς και οποια
δήποτε θρησκεία) είναι ασύμβατη με την επιστήμη. Η Παγκόσμια 
Εγκυκλοπαίδεια των Νέων της Ακαδημίας Επιστημών της Σοβιετι
κής Ένωσης, στην έκδοση των αρχών της δεκαετίας του 1960 –
με εκπληκτικά πλούσιο περιεχόμενο στον τομέα της ιστορίας των 
επιστημών– παρουσιάζει ως εξής τη θέση της χριστιανικής Εκκλη
σίας κατά τον Μεσαίωνα: «Στη μεσαιωνική Ευρώπη, δεν υπήρχε 
καμία επιστημονική εξέλιξη επί αρκετούς αιώνες. Τα μεγαλύτερα 
επιστημονικά επιτεύγματα της Αρχαιότητας λησμονήθηκαν. Η Εκ
κλησία κατέτρεξε άγρια κάθε απόπειρα για επιστημονική εξήγηση 
του κόσμου».6 Όσο για το Βυζάντιο, πέρα από την αναφορά στον 
γεωκεντρισμό που υποστήριζαν ορισμένοι πατέρες της Εκκλησίας 
και σε ένα μη σφαιρικό σύστημα του κόσμου, που υποστήριζε ο 
Κοσμάς Ινδικοπλεύστης, δεν υπάρχει καμία μνεία των επιστημών. 
Σε αντιδιαστολή, οι μεσαιωνικές επιστήμες των ασιατικών λαών 
παρουσιάζονται λεπτομερώς, και αυτό προφανώς διότι μέρος της 
Ασίας ανήκε στη Σοβιετική Ένωση. 

Αυτή η δογματική άποψη ανατράπηκε μετά τις πολιτικές με
ταβολές στο τέλος της δεκαετίας του 1980, όταν πολλοί πρώην 
κομμουνιστές επιστήμονες ξαφνικά δήλωσαν ορθόδοξοι, ακό
μη και συμπαθούντες των ησυχαστικών ιδεών. Εν τω μεταξύ, 
οι ιστορικοί των επιστημών, ακολουθώντας σε αυτό το θέμα τη 
διεθνή ιστοριογραφία, επικεντρώθηκαν στη μελέτη των σχέσεων 

6. Ακαδημία των Επιστημών ΕΣΣΔ, Παγκόσμια Εγκυκλοπαίδεια των Νέων, ελ
ληνική έκδοση, χ. χ., τ. 2, σ. 467. 
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ανάμεσα στην επιστήμη και στην Oρθοδοξία προσπαθώντας να 
συλλάβουν την πολυπλοκότητα και τη μεταβλητότητά της στον 
χρόνο και στον χώρο. 

Το ανά χείρας βιβλίο είναι μια πρώτη γενική αφήγηση αυτής 
της ιστορίας των αμοιβαίων σχέσεων ανάμεσα στην επιστήμη 
και στη χριστιανική Oρθοδοξία. Ως εκ τούτου είναι συνοπτικό 
και αποσπασματικό. Το βιβλίο εξετάζει την Oρθόδοξη Εκκλησία, 
όπως αυτή εκφράστηκε από τις συνόδους που αναγνωρίστηκαν 
από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Αυτή ήταν η επίσημη 
Εκκλησία της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της οποίας 
το δόγμα έμελλε να διαδοθεί στον σλαβικό κόσμο, συμπεριλαμ
βανομένης της Ρωσίας. Το βιβλίο ανιχνεύει τις σχέσεις μεταξύ 
θρησκείας και επιστημών στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και, μετά 
την πτώση της, στο ορθόδοξο μιλέτ (κοινότητα) της Οθωμανι
κής Αυτοκρατορίας. Παραμελεί σε μεγάλο βαθμό τη σλαβική 
Oρθόδοξη Εκκλησία, που ακολούθησε τη δική της πορεία και 
αξίζει την καταγραφή της δικής της ιστορίας.7 Για την περίοδο 
που ακολούθησε τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η 
οποία είχε ως αποτέλεσμα την ίδρυση των εθνικών κρατών με 
κυρίαρχη θρησκεία την Ορθόδοξη Χριστιανική στη νοτιοανατο
λική Ευρώπη κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα, εστιάζομαι στο 
ελληνικό παράδειγμα. Επειδή οι βασικότερες αλληλεπιδράσεις 
ενέπλεκαν την κοσμολογία και τη φυσική φιλοσοφία, αναφέρο
μαι ελάχιστα στην ιατρική και τη φυσική ιστορία, με εξαίρεση το 
τελευταίο κεφάλαιο, όπου εξετάζω τον δαρβινισμό. 

Αν και εργάζομαι πολύν καιρό πάνω στο θέμα των σχέσεων της 
επιστήμης με την Ορθοδοξία, η ιδέα να γράψω ένα βιβλίο γι’ αυ
τές –πολύ σύντομο, σε σύγκριση με το πραγματικό μέγεθος του 
αντικειμένου– προήλθε από έναν αγαπητό συνάδελφο και φίλο, 

7. Από την άλλη πλευρά, η εξάρτηση αυτής της Εκκλησίας από την Κωνστα
ντινούπολη και άλλα ορθόδοξα πατριαρχεία ήταν ουσιαστική όσον αφορά δογ
ματικά προβλήματα. Από το τέλος του 17ου αιώνα, η Ρωσική Εκκλησία έμελλε 
να μην έχει πλέον ανάγκη τη δογματική στήριξη των ορθόδοξων πατριαρχείων 
(βλ. κεφάλαιο 11 του παρόντος). 



18 Επιστήμες και Ορθοδοξία

τον Ρόναλντ Νάμπερς (Ronald Numbers), που μου επισήμανε την 
απουσία ενός βιβλίου για το συγκεκριμένο θέμα κατά τη διάρ
κεια της διάλεξης «Επιστήμη και Ορθοδοξία» στο Πανεπιστήμιο 
του Γουισκόνσιν (Wisconsin) το 2007. Χωρίς αυτή την ενθάρ
ρυνση, δεν θα είχα ποτέ αποτολμήσει να γράψω μια επισκόπηση 
τόσο φιλόδοξη ως προς τον χρόνο και τον χώρο που στοχεύει 
να καλύψει. Οι ευχαριστίες μου επίσης στον Κρίστοφερ Κάλεν 
(Christopher Cullen), ο οποίος είχε την ευγένεια να διαβάσει τα 
δοκίμια, καθώς και στη Γιάννα Κατσιαμπούρα, της οποίας η συμ
βολή σχετικά με τη βυζαντινή βιβλιογραφία υπήρξε ανεκτίμητη.8 

8. Η προσέγγιση της «πολυπλοκότητας» στις σχέσεις επιστήμηςΟρθοδοξίας 
σε αυτό το βιβλίο οφείλει πολλά στο έργο του Ronald Numbers. Βλ. ιδίως 
David C. Lindberg, Ronald Numbers (eds), When Science and Christianity meet, 
University of Chicago Press, Chicago 2003, σ. 15. 



Ο μέγας λογοθέτης και αστρονόμος Θεόδωρος Μετοχίτης (1270
1332), που ανακαίνισε τη Μονή της Χώρας του 5ου αιώνα. Μωσαϊκό 
στο νάρθηκα της Μονής της Χώρας, Κωνσταντινούπολη, 14ος αιώνας. 
Erich Lessing / Art Resource, Νέα Υόρκη.



Ο ουρανός. Από την Αποκάλυψη του Ιωάννη: «καὶ ὁ οὐρανὸς ἀπεχωρί-
σθη ὡς βιβλίον ἐλισσόμενον». Παρεκκλήσιο της Μονής της Χώρας, 14ος 
αιώνας. Φωτογραφία: Werner Forman / Art Resource, Νέα Υόρκη.
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σταυροφόρους

12041205 Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας· Δεσποτάτο της 
Ηπείρου· Αυτοκρατορία της Νίκαιας: Θεόδωρος Α΄ 
Λάσκαρις, αυτοκράτορας της Νίκαιας

περ. 1210 Θεόδωρος Ειρηνικός, ὕπατος των φιλοσόφων στη 
Νίκαια

περ. 1226 Ο μοναχός Νικηφόρος Βλεμμύδης ιδρύει τη σχολή του

1259 Μιχαήλ Α΄ Παλαιολόγος, αυτοκράτορας της Νίκαιας

περ. 1261 Επαναλειτουργεί το αυτοκρατορικό πανεπιστήμιο. Ο 
Γεώργιος Ακροπολίτης διδάσκει μαθηματικά

1261 Ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Βυ
ζαντινούς

1262 Ίδρυση του Δεσποτάτου του Μυστρά

περ. 1275 Ο Γεώργιος Παχυμέρης διδάσκει επιστήμες στην Πα
τριαρχική Σχολή

1300 Ο Γεώργιος Χιονιάδης στην Περσία για σπουδές 
αστρονομίας

περ. 1300 Quadrivium του Γεωργίου Παχυμέρη, Ψηφοφορία κατ’ 
Ἰνδούς, ἡ λεγομένη μεγάλη του Μάξιμου Πλανούδη

περ. 1305 Διαμάχη ανάμεσα στον Θεόδωρο Μετοχίτη και τον 
Νικηφόρο Χούμνο
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1326 Ο Νικηφόρος Γρηγοράς προτείνει μεταρρύθμιση του 
ημερολογίου

1326 Οι Οθωμανοί κατακτούν την Προύσσα και την ορίζουν 
πρωτεύουσα του κράτους τους

περ. 1330 Διαμάχη ανάμεσα στον Βαρλαάμ Καλαβρό και τον Νι
κηφόρο Γρηγορά

1334 Αρχή της αντιπαράθεσης σχετικά με την κοσμική γνώ
ση μεταξύ του ησυχαστή Γρηγορίου Παλαμά και του 
Βαρλαάμ Καλαβρού

1336 Το Ημερολόγιο της Τραπεζούντας βασίζεται στην περ
σική αστρονομία

περ. 1337 Επίδραση των λατινικών επιστημών στην Κύπρο

1341 Ήττα του Βαρλαάμ από τους ησυχαστές

1347 Ἐξήγησις εἰς τὴν σύνταξιν τῶν Περσῶν του Γεωργίου 
Χρυσοκόκκου και επιχειρηματολογία σχετικά με την 
εγκυρότητα των ισλαμικών επιστημών

περ. 1360 Ο Θεόδωρος Μελιτηνιώτης διδάσκει μαθηματικές 
επιστήμες στην Πατριαρχική Σχολή

1361 Κατάκτηση της Αδριανούπολης από τους Οθωμανούς, 
που την ορίζουν ως νέα πρωτεύουσα

1396 Όλα τα νησιά του Ιονίου υπό ενετική κατοχή 

1409 Ο Ιωάννης Χορτασμένος, μελλοντικός επίσκοπος Ση
λυβρίας, υπολογίζει την έκλειψη

1434 Μετάφραση από τον Μιχαήλ Χρυσοκόκκη του έργου 
Ἰουδαϊκὸν Ἑξαπτέρυγον του Ζακόμπ Μπονφίς

περ. 1434 Το παγανιστικό ημερολόγιο του Πλήθωνος Γεμιστού

1437 Ο Μάρκος Ευγενικός και ο Πλήθων Γεμιστός στην Ιτα
λία

14381439 Σύνοδος ΦερράραςΦλωρεντίας, με θέμα την ένωση 
της Καθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

1441 Ο Βησσαρίων εγκαθίσταται στην Ιταλία

1453 Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ τον 
Πορθητή

1460 Κατάκτηση του Μυστρά από τους Οθωμανούς



26 Επιστήμες και Ορθοδοξία

1461 Κατάκτηση της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς

1514 Ίδρυση του Ελληνικού Καθολικού Κολεγίου στη Ρώμη

1520 (1566) Ηγεμονία του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς

1529 Οι Οθωμανοί αναχαιτίζονται στη Βιέννη

περ. 1560 Οι Έλληνες λόγιοι στη Πάδοβα επηρεάζονται από την 
ερμηνεία του Αριστοτέλη από τον Αβερρόη

1561 Η Academia dei Vivi στην Κρήτη

1570 Κατάκτηση της Κύπρου από τους Οθωμανούς

1571 Ήττα του οθωμανικού στόλου στη Ναύπακτο από τον 
συνασπισμό των χριστιανικών δυνάμεων (Ιερός Συνα
σπισμός)

περ. 1580 Ο επίσκοπος Δαμασκηνός Στουδίτης συγγράφει κεί
μενα για την πρόγνωση των φυσικών φαινομένων

1589 Ίδρυση του Πατριαρχείου Μόσχας και πασών των Ρω
σιών

1622 Ο Θεόφιλος Κορυδαλεύς διδάσκει Αριστοτέλη στην 
Πατριαρχική Σχολή

1632 Ο Ιωάννης Κοτούνιος διαδέχεται τον Κρεμονίνι στην 
Πάδοβα

1653 Ελληνικό Ορθόδοξο Κολέγιο στην Πάδοβα

1661 Ελληνικό Ορθόδοξο Κολέγιο στη Βενετία

1662 Ο Παΐσιος Λιγαρίδης στη Μόσχα

1669 Κατάκτηση της Κρήτης από τους Οθωμανούς

1675 Ο Νικόλαος Σπαθάριος μεταβαίνει στην Κίνα ως απε
σταλμένος του τσάρου

περ. 1680 Ο Ιωάννης Σκυλίτζης περιγράφει το κοπερνίκειο σύ
στημα

1683 Ήττα του οθωμανικού στρατού στη Βιέννη

1685 Ίδρυση της Σλαβοελληνολατινικής Ακαδημίας στη 
Μόσχα

1692 Ο Χρύσανθος Νοταράς στη Μόσχα

1700 Ο επίσκοπος Μελέτιος Μήτρος περιγράφει το κοπερ
νίκειο σύστημα


