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1. Τι είναι η Απολογητική και σε τι χρησιμεύει;

 Έχει βιβλικές βάσεις και επιβάλλεται στη ζωή και 
μαρτυρία κάθε πιστού από τον Λόγο του Θεού

 ΤΙ και ΠΩΣ: Το περιεχόμενο και ο τρόπος πρέπει να 
συμβαδίζουν

 Εξωστρέφεια της Εκκλησίας: χτίζει γέφυρες

2. Που βασίζεται η Ηθική; 

 Δεν βασίζεται στην ύλη -> Η επιστήμη δεν βοηθά

 Δεν είναι προϊόν κοινωνικών ή πολιτιστικών θεσμών 
(-> το πρόβλημα του σχετικισμού)

 Θεός: ο απώτερος ηθικός νομοθέτης (-> συναίσθημα 
περί ηθικού νόμου μέσα μας)
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Επιστημονικά είναι πιθανό ότι υπάρχει Θεός! 
Πρόσφατες ανακαλύψεις αμφισβητούν τον αθεϊσμό και 
τον υλισμό

 H Μεγάλη Έκρηξη (Big Bang)

 Το Σύμπαν δεν είναι αιώνιο, αλλά είχε αρχή!

 Η ανακάλυψη της δομής του γονιδιώματος (Νόμπελ 
1962) 

 Το DΝA περιέχει την πληροφορία για τη ζωή

 Πληροφορία δεν αυτό-παράγεται αλλά χρειάζεται ένας 
νους.

 Επιβεβαιώνεται η Βιβλος: «Εν αρχή ήν ο λόγος»

 Η Ανθρωπική Αρχή:

• Η φύση είναι τέλεια συντονισμένη για τη ζωή
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 Ουσία και βάση όλων των όντων και φαινομένων αποτελεί 
η ύλη. 

 Τα πνευματικά φαινόμενα δεν είναι παρά ανώτερης 
μορφής ιδιότητες και εκδηλώσεις της ύλης. 

 Η νόηση είναι «επιφαινόμενο» της ύλης: 

 Οι χημικές μεταβολές που γίνονται στον εγκέφαλο, 
κάνουν να εκπορευτεί από αυτόν μία εκροή που την 
ονομάζουμε «συνείδηση». 

 Η συνείδηση εκμηδενίζεται μόλις πάψει να λειτουργεί ο 
εγκέφαλος. 

 Η ύπαρξη αιώνιας ψυχής είναι απαράδεκτη. 

 Η ύλη είναι αιώνια και άναρχη. Είναι αιτία του εαυτού της. 



Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας 1970 η επιστημονική 
κοινότητα ήταν διχασμένη ως προς την προέλευση 
του Σύμπαντος

 Η επικρατούσα θεωρία ήταν η Κοσμολογία της 
Συνεχούς Δημιουργίας (Θεωρία Σταθερής 
Κατάστασης):

 Sir Fred Hoyle: Το σύμπαν είναι σταθερής πυκνότητας

 Ύλη δημιουργείται συνεχώς από το μηδέν (είναι αιώνια)

 Ο Αϊνστάιν εκφράζει τον σκεπτικισμό του για το μοντέλο 
Σταθερής Κατάστασης του Χόυλ
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Από τις αρχές της δεκατίας 1920 πειράματα έδειχναν 
όλο και πιο έντονα ότι το Σύμπαν διαστέλλεται

 Η μετατόπιση προς το ερυθρό (red shift) (Edwin Hubble, 1920)

 Ακτινοβολία μικροκυμάτων (Arno Penzias/Robert Wilson, 1965)

 Οι λύσεις της Θεωρίας της Σχετικότητας (Άινσταιν) προέβλεπαν 
ως αρχή του Σύμπαντος μια μαθηματική ανωμαλία.

 Η εντροπία (μέτρο της αταξίας) του Σύμπαντος ολοένα αυξάνει. 

 Κατανομή γαλαξιών

 2016: παρατήρηση
βαρυτικών κυμάτων

 Το Σύμπαν ξεκίνησε 
πριν 13,7 δισ. χρόνια
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 Το μόριο DNA περιέχει 
ολόκληρη την πληροφορία 
για τη ζωή των έμβιων όντων

 Η διπλή έλικα ως δομή του 
DNA (ανακαλύφθηκε το 1953) 
βοηθάει στην ανάγνωση και 
μεταγραφή της πληροφορίας

 Ισχύει Α=Τ και G=C, η 
αλφάβητος της ζωής
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 Υλισμός: 

• Η πληροφορία αναπτύχθηκε τυχαία από την «αρχέγονη 
σούπα» του νεαρού πλανήτη μας

 Στη σημασιολογική πληροφορία ‘νόημα’ δεν αυτο-
δημιουργείται: 

• Allan Sandage: Η έρευνα του DNA «έχει δείξει, λόγω της 
σχεδόν απίστευτης πολυπλοκότητας των διευθετήσεων 
που απαιτούνται για την παραγωγή ζωής, ότι μια 
‘νοημοσύνη’ πρέπει να έχει εμπλακεί»

 Hans-Christian von Baeyer (συγγραφέας): 

• ‘Εν αρχή ήταν τα bits’ 



#3

 Bernd-Olaf Küppers (ερευνητής, βιολογική πληροφορική): 

«Το πρόβλημα της προέλευσης της ζωής είναι σαφώς 
ισοδύναμο με το πρόβλημα της προέλευσης των βιολογικών 
πληροφοριών»

 Manfred Eigen (βιοφυσικός): 

«Η προσπάθειά μας είναι να βρούμε έναν αλγόριθμο, έναν 
φυσικό νόμο που οδηγεί στην προέλευση της πληροφορίας»

 Léon Brillouin (μαθηματικός και φυσικός) περί 
αντίστοιχου της αέναης κίνησης στην πληροφορική: 

«Μια μηχανή δεν δημιουργεί από μόνη της νέα πληρο-
φορία, αλλά εκτελεί έναν πολύτιμο μετασχηματισμό 
γνωστών πληροφοριών»
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Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην 
προς τον Θεόν και Θεός ην ο Λόγος

ούτος ην εν αρχή προς τον Θεόν

πάντα δι αυτού εγένετο

Ιωάν. 1/1-3



Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πρόσφατα πως η 
βιολογική ζωή θα ήταν αδύνατη οπουδήποτε στο 
Σύμπαν εάν κάποιες από τις παραμέτρους των 
φυσικών νόμων αλλοιώνονταν έστω και κατά ένα 
κλάσμα τοις εκατό.

 Οι τιμές των παραμέτρων αυτών περιλαμβάνουν 
στοιχεία όπως η δύναμη της βαρύτητας, η μάζα των 
ηλεκτρονίων και το μέγεθος της κοσμολογικής 
σταθεράς

 Αποκτούνται μέσω πειραμάτων

 Ως σημαντικά συστατικά των φυσικών θεωριών που 
περιγράφουν τη δομή του σύμπαντος, δεν μπορούν να 
προκύψουν από καμία γνωστή εξίσωση. 
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Παράδειγμα: Ο ρυθμός παραγωγής άνθρακα και 
οξυγόνου είναι αρκετά ευαίσθητος στην ισχυρή 
πυρηνική δύναμη.

 Αν αυξανόταν η τιμή της ισχυρής δύναμης κατά 0,4 %, τα 
αστέρια θα παρήγαγαν έναν πλούτο άνθρακα, αλλά όχι 
οξυγόνο. 

 Κεντρικό στοιχείο για την ύπαρξη ζωής με βάση τον 
άνθρακα είναι η ύπαρξη νερού. Ελλείψει οξυγόνου αυτό 
είναι αδύνατο.

 Αν η ισχυρή δύναμη ήταν μειωμένη κατά 0,4 % ο άνθρακας 
θα μετατρεπόταν σε οξυγόνο, παρέχοντας στο σύμπαν 
άφθονο νερό, αλλά όχι άνθρακα. 
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Όσο περισσότερο 
εξετάζω το σύμπαν και 
μελετώ τις λεπτομέρειες 
της αρχιτεκτονικής του, 
τόσο περισσότερα 
στοιχεία βρίσκω ότι το 
σύμπαν κατά κάποιο 
τρόπο γνώριζε ότι 
ερχόμαστε.

Freeman Dyson, 
φυσικός
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Μια κοινή λογική ερμηνεία των δεδομένων αυτών υπο-
δηλώνει ότι μια υπέρτατη διάνοια πρέπει να έχει ‘παίξει’ 
με τη φυσική [ώστε να κάνει δυνατή τη ζωή].

Sir Fred Hoyle, 
αστρονόμος, κοσμολόγος

Αυτός ο απίθανος συντονισμός για τη ζωή που 
ονομάστηκε Ανθρωπική Αρχή, και δείχνει 

προς την κατεύθυνση ενός κοσμικού Συντονιστή



Τα παραδείγματα που είδαμε αποτελούν μια ισχυρή ένδειξη 
από μέρους της επιστήμης ότι οι βάσεις του υλισμού και του 

«επιστημονικού» αθεϊσμού είναι ανυπόστατες
1. Η Μεγάλη Έκρηξη δείχνει ότι το Σύμπαν είχε αρχή

• 13,7 δισ. χρόνια ηλικίας
• Ο χωρο-χρόνος δεν υπήρξε πριν, ούτε ύλη
• Ή ύλη δεν είναι αιώνια

2. Εν αρχή ην ο Λόγος
• Πληροφορία ως βάση του ανθρώπινου γονιδιώματος 
• Η πληροφορία της ζωής είναι σημασιολογική
• Για να υπάρξει πληροφορία της ζωής απαιτείται νους!

3. Ως άνθρωποι είμαστε προνομοιούχοι που ζούμε σ’ 
έναν κόσμο τέλεια συντονισμένο για τη ζωή
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Απολογητική: Βοηθήματα
 Τα απολογητικά βιβλία του C.S. Lewis στα ελληνικά

 Βιβλία που συνιστώ:  
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Το Πρόβλημα του Πόνου
Εκδόσεις Λέκτωρ (2004)

Χριστιανισμός Απλώς
Μετάφρ. Ροβέρτου Χιλλ
(2019)

Α. Μακ Γκραθ: 
Το Λυκόφως του Αθεϊσμού
Εκδόσεις Ουρανός (2008)

Στα ελληνικά

Geraint F. Lewis, Luke A. Barnes: 
A Fortunate Universe: Life in a 
Finely Tuned Cosmos
Cambridge University 
Press (2020)
Στα αγγλικά



Ενημέρωση
Παρακολουθείστε και το ιστολόγιό μου

Τις δύο προηγούμενες ομιλίες 
θα βρείτε δημοσιευμένες και στο περιοδικό 
«Αστήρ της Ανατολής»

#3

Areopagus Briefs –
Απολογητική Ενημέρωση
https://areopagusbriefs.org



Γιατί η χριστιανική πίστη 
είναι μοναδική σε σχέση 
με άλλες θρησκείες;
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