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Οι πρώηες γνώζεις μοσ ζηη
Ψστολογία, αποκηήθηκαν ως ηακηικός
ακροαηής ηων μαθημάηων ηοσ Ψστολογικού
Τμήμαηος ηοσ Πανεπιζηημίοσ Θεζ/νίκης,
(μη εγγεγραμμένος ησπικά),
μαθήμαηα ποσ άγγιζαν ηα ενδιαθέρονηά μοσ
και ζηη ζσνέτεια επί 20 έηη
εναζτόληζή μοσ με ηη Ψστολογία

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΔ ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ
ΟΣΗ Ο ΥΡΗΣΟ ΔΗΝΑΗ ΣΔΛΗΚΑ ΤΗΟ ΣΟΤ ΘΔΟΤ
ΓΗ Α ΠΟΛΤ ΓΤΚΟΛΟΠΗΣΟΤ

Σν έληππν απηφ έρεη γξαθηεί γηα πνιχ δχζπηζηνπο αλζξ ψπνπο θαη γηα άζενπο. Αθφκα θαη εθείλνη πνπ έρνπλ θαθή ζέιεζε,
θαθνπξναίξεηνη θαη αληηδξαζηηθνί θάπνπ ζα πξνβιεκαηηζηνχλ
θάησ απφ ην βάξνο ησλ θνβεξψλ απνδείμεσλ. Οη παξαπάλσ ρ αξαθηεξηζκνί «αληηδξαζηηθφο», «θαθνπξναίξεηνο», δελ αλαθέξ νληαη κε ηελ θαθή έλλνηα, δηφηη πνη νο είκαη εγψ πνπ ζα βάισ εη ηθέηεο ζηνπο αλζξψπνπο αιιά κε ηελ έλλνηα αλ θαη απηνί δνπλ
απνδείμεηο ζα θακθζνχλ. Γη’απηφ θαη νη απνδείμεηο δελ ζα είλαη
φπσο ζα αλέκελε θαλείο αιιά «παξάμελεο», «αζπλήζηζηεο», α ιιά ινγηθέο. Απηφ γίλεηαη γηαηί μέξσ απφ ζπδεηήζε ηο κε άζενπο, ή
αδηάθνξνπο δεθαεηίεο ηψξα, πφζν εχθνια αλαηξέπεη ν κε π ηζηεχσλ ηηο απνδείμεηο. Μφλν ζε αηξάληαρηεο απνδείμεηο κπνξεί
λα πξνβιεκαηηζηεί. Άιισζηε θαη εγψ γη’απηφ πηζηεχσ ζην Υξ ηζηφ, γηαηί ζθέθηνκαη ηηο απνδείμεηο ηνπ εληχπνπ απφ έθεβνο.

ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΑΠΟΓΔΗΞΖ
Απφδεημε είλαη επηρείξεκα θνηλήο ινγηθήο, πνπ αλ παο λα
ην αξλεζείο, αξλείζαη ηε ινγηθή, ηζρχεη πιένλ ε αξραηνειιεληθή
ξήζε «νλ κε πείζεηο θαλ κε πείζεηο» δει. δελ ζα κε πείζεηο θαη
αλ αθφκα πεηζζψ. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη απηνλφεην φηη
ζηακαηάο επηρεηξήκαηα θαη ζπδήηεζε θαη παξαηηείζαη πιένλ. Γελ
γίλεηαη ηίπνηα. Έηζη, φια ηα παξαθάησ βαζίδνληαη ζηελ θνηλή ι νγηθή. Άιισζηε θαη ζηε Ννκηθή ρνιή ζπκάκαη ζην κάζεκα «Ννκ η-
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θή απνδεημηνινγία» ν θαζεγεηήο καο έιεγε φηη απαγνξεχεηαη απφ
ην λφκν λα παο λα απνδείμεηο «ηα θνηλά ηνηο πξάζηλ», ή λα ηα
αξλεζείο, π.ρ. φηη ν ήιηνο βγαίλεη απ’ηελ Αλαηνιή θιπ. Αιιηψο
ζα νδεγνχκαζηαλ ζηελ παξαθξνζχλε ηνπ δηαιφγνπ. Σν έληππν
είλαη νιηγνζέιηδν φπσο φια φζα γξάθσ, γηαηί ν θφζκνο πηα, δελ
έρεη ρξφλν γηα λα δηαβάζε η 150 ή 200 ζειίδεο. Σν αθήλεη ζηε β ηβιηνζήθε γηα ρξφληα ελ αλακνλή ρξφλνπ.

ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ
ΟΣΗ ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΝΩΣΔΡ Α ΓΤΝΑΜΖ
Ζ ΑΝΩΣΔΡΟ ΝΟΤ ΣΟ ΤΜΠΑΝ
Γελ έρεη λφεκα λα κηιήζεηο γηα Υξηζηφ, αλ πξψηα δελ απ νδείμεηο φηη ππάξρεη Αλσηέξα Γχλακε ή Ννπο. Αλ ππάξρεη, ηφ ηε
ςάρλνπκε λα βξνχκε αλ ππάξρνπλ απνδείμεηο πνηνο είλαη απηφο
ν Αλψηεξνο Ννπο.
Όινη απφ παηδηά αθφκε ξσηνχζακε «πνηφο έθηηαμε ηνλ θ φζκν». Ζ κία απάληεζε είλαη: «ε θχζε», ε άιιε είλαη «ν Θεφο».
Ζ θχζε ην βιέπνπκε φινη θαζεκεξηλά δελ έρεη ζθέςε ή
λνπ, ππαθνχεη ηπθιά ζε λφκνπο θπζηθνχο θαη ιεηηνπξγεί θαηαλ αγθαζηηθά. Σν Τδξνγφλν (ην πιένλ άθζνλν ζηνηρείν ζην χκπαλ),
δελ κπνξεί λα ζθεθηεί. Ομπγφλν, κέηαιια, ρψκα, δέληξα, ιηβάδ ηα, βξνρή, ρηφλη θαη ρίιηα δχν άιια δελ ιεηηνπξγνχλ «αθνχ ζθ εθηνχλ» αιιά φηαλ θαη αλαγθάδνληαη απφ ηνπο θπζηθνχο λφκνπο.
Όκσο νη θπζηθνί λφκνη ιεηηνπξγνχλ θαηφπηλ ινγηθήο θαη ζνθήο
ζθέςεο, πξνυπνζέηνπλ λφεζε. Απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ηελ π νιππινθφηεηα ησλ κεραληζκψλ εηδηθά ζην αλζξψπηλν ζψκα, ζηα
δψα θαη παληνχ. Όινη άλζξσπνη θαη δψα αλαπ αξάγνληαη κε πν-
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ιχπινθεο δηαδηθαζίεο. Απηέο πξνυπνζέηνπλ παληνδχλακν λνπ
θαη φρη ηπραία θπζηθά αίηηα ή ζπκπηψζεηο. Γελ ζηέθεη ζηελ θνηλή
ινγηθή. Δίλαη ζαλ λα ιέκε φηη ζηε ειήλε ε θχζε έθηηαμε έλα ε ξγνζηάζην παξαγσγήο αινπκίλαο. Γηαηί εδψ φινη ζα γέιαγαλ ή
ζαλ λα ιέκε φηη ηνλ αλαπηήξα απηφλ δελ ηνλ δεκηνχξγεζε θαλείο.
Μφλνο ηνπ έγηλε ππφ ηελ επίδξαζε θπζηθψλ δπλάκεσλ κέζα ζε
εθαηνκκχξηα ρξφληα. Θα πείζνληαλ έζησ θαη έλαο ζηνλ Πιαλήηε;
θαη κηιάκε κφλν γηα έλαλ αλαπηήξα αζήκαλην. Σί, λα πνχκε ηφηε,
γηα ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ πνπ είλαη, απείξσο πην πνιχπι νθνο; ή γηα ην χκπαλ; Καη’αξρήλ φια ζην ζχκπαλ γίλνληαη γηα
θάπνην ζθνπφ, παξάδεηγκα φια ηα φληα αλαπαξάγνληαη, γηα πην
ζθνπφ; ίγνπξα θαηαιαβαίλνπλ φινη φηη λαη ππάξρεη ζθνπφο, λα
κελ εμαθαληζηνχλ. Καη γηαηί λα κελ εμαθαληζηνχλ; Σα έρεη αλ άγθε ε «θχζε». Μειαγρνιεί ην Τδξνγφλν, νμπγφλν, ζίδεξνο, αλ
δελ μαλαππάξμνπλ ηζηπνχξεο ή άλζξσπνη;
Δδψ γειάκε βέβαηα. Άξα κφλν θάπνηνο Τπέξηαηνο Ννπο,
πνπ αθνχ έρεη λφεζε έρεη θαη ζθνπφ, έθηηαμε πνιχπινθνπο κ εραληζκνχο αλαπαξαγσγήο γηα λα ζπλερηζζνχλ ηα είδε, απφ ηνλ
άλζξσπν σο ην δέληξν.
ΣΟ ΤΜΠΑΝ ΑΠΟΓΔΗΚΝΤΔΗ
Ζ αζηξνλνκία δέρεηαη ζήκεξα φηη νη πιαλήηεο ζην χκπαλ
αλέξρνληαη

ζηα

70

εμάθηο

εθαηνκκχξηα

(70.000.000.000 .000.000.000). Απζηξαινί αζηξνλφκνη ιέλε φηη ν
αξηζκφο απηφο είλαη 10 θνξέο κεγαιχηεξνο απφ ηνλ αξηζκφ θφ θθσλ άκκνπ φισλ ησλ εξήκσλ θαη παξαιηψλ ηεο Γεο. Πνηνο ηα
έθηηαμε φια απηά;
- Ζ θχζε ιέλε θάπνηνη θπζηθνί θαη αζηξνλφκνη.
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ΔΓΧ ΑΡΥΗΕΔΗ Ζ ΓΔΛΟΗΟΠΟΗΖΖ ΠΛΔΟΝ θάπνησλ επηζη εκφλσλ θαη παξαθάησ δηαβάδνληαο «ζα γει άζεη θάζε πηθξακ έλνο». Λέλε φηη έγηλε κία έθξεμε ζην αλχπαξθην πξηλ χκπαλ θαη
δηαζθνξπίζζεθαλ 70 εμάθηο εθαηνκκχξηα πιαλήηεο. Πψο έγηλε
απηφ; Δμεξξάγε έλα κφξην θαη δηαζθφξπηζε ηελ χιε. Ση έθηαζε
έρεη ην χκπαλ; Πξάγκαηη είλαη αιήζεηα φηη έρεη 24 δηζεθαην κκχξηα έηε θσηφο, φηαλ ζε 1 δεπηεξφιεπην ην θσο πνπ ηξέρεη κε
300.000 ρηι. ην δεπη/ην θέξλεη ην γχξν ηεο Γεο 10 θνξέο. Αθφκα
θαη ζε παηδάθη Α΄ Γεκνηηθνχ 6 ρξνλψλ λα ηνπ πείηε έλα κφξην
κεγέζνπο κηαο ζηαγφλαο λεξνχ ή ελφο νπξαλνμχζηε εμεξξάγε θαη
έγηλε ην ζχκπαλ, πηζηέςηε κε ζαλ Γάζθαιν, ζα γειάζεη θαη κάι ηζηα θνξντδεπηηθά. Καη ζπλερίδεηαη ε γεινηνπνίεζε: ην κφξην ηνπ
Θενχ, φπσο ην ιέλε θάπνηνη επηζηήκνλεο πνπ δίλεη κάδα ζε άιια
κφξηα νπφηε λα, έγηλε ην χκπαλ.
Μάιηζηα θαη εθέηνο (2013) ζην γηγάληην ηνχλει η εο Διβεη ίαο πνπ έζηεζε ε NASA θαη πνιιέο ρψξεο, ιέλε φηη αλαθάιπςαλ
«ην κφξην ηνπ Θενχ». Απηφ θαη’αξρήλ ην είρε πεη πξηλ 50 ρξφληα
έλαο επηζηήκνλαο πνπ δεη θαη εθέηνο, θαη νπζηαζηηθά δελ ιέεη η ίπνηα. Πηζαλφλ λα ππάξρεη έλα ηέηνην κφξην, απηφ είρε ηφζε κάδα
γηα λα θηηάμεη 70 εμάθηο εθαηνκκχξηα πιαλήηεο. Ζ παξαπάλσ
ζεσξία ηεο «κεγάιεο έθξεμεο» είλαη επίζεκε ζεσξία ζηα ρ νιεία εδψ θαη 50 ρξφληα. Πξφπεξζη απνξξίθζεθε «ην κπηλγθ
κπακ» (ε ζεσξία απηή) απφ φινπο ηνπο επηζηήκνλεο θαη ς άρλνπλ γηα λέα. Πξηλ ην «κπηλγ θ κπακ» ππήξρε ζεηξά ζεσξηψλ
πνπ αλά 20 ρξφληα απνξξίπηνληαλ απφ ηνπο ίδηνπο πνπ ηηο έθηηαμαλ. Βέβαηα νπδείο πνηέ θπζηθφο ή αζηξνλφκνο απφ ηνπο
δεκηνπξγνχο ηεο ζεσξίαο απάληεζε ζηελ εξψηεζε πνπ ζα έθαλε
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θαη έλα πξσηάθη ηνπ Γεκνηηθνχ: «θαη πνηνο έθηηαμε ην κφξην πνπ
εμεξξάγε;» Δθεί απφιπηε ζησπή. Γη’απηφ κίιεζα γηα «γεινηνπν ίεζε» ή παηδαξηψδεηο ζεσξίεο.
Ζ ινγηθή ιέεη φηη εθ’φζνλ δελ ππήξρε χκπαλ δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη πνηέ. Γηφηη φινη μέξνπκε φηη «εθ ηνπ κεδελφο,
νπδέλ γελλάηαη». Άξα θάηη ππήξρε πξηλ ην ζχκπαλ ή ην κφξην ή
φ,ηη ζέιεηε. Γελ γίλεηαη αιιηψο. Σί κπνξνχζε λα ππάξρεη πξηλ δ ηζεθαηνκκχξηα ή θαη ηξηζεθαηνκκχξηα ρξφληα πνπ δεκηνπξγήζεθε
ην χκπαλ; Αθνχ ζίγνπξα ππήξρε θάηη, ε ινγηθή ιέεη φηη απηφ
δελ θηηάρηεθε πνηέ, ππήξρε πάληα, αιιηψο ζα ξσηνχζακε θαη
απηφ ην θάηη πνηνο ην δεκηνχξγεζε θαη εθείλν πνπ ην δεκηνχξγ εζε πνηνο ην δεκηνχξγεζε θαη ιχζε νπδέπνηε ζα βξηζθφηαλ. Δδψ
έξρεηαη ν Θεφο θαη ιέεη ν ίδηνο: «δελ δεκηνπξγήζεθα πνηέ, ππή ξρα πάληα», άξα θαη πξηλ 1000 ηξηζεθαηνκκχξηα ηξηζ/ξίσλ έηε.
Παξάινγν; φρη! Τπέξινγν. Γελ κπνξεί ε ινγηθή ηνπ αλζξψπνπ
λα ην εμεγήζεη. Αιιά κε ζεσξήζεη αδπλακία απάληεζεο έλαο δ πζθνιφπηζηνο απηφ, γηαηί ην φηη δεκηνπξγήζεθε εθ ηνπ κεδελφο
Αλψηεξνο Ννπο είλαη πνιχ πην παξάινγν. Ννκίδσ φηη νχηε νη Ά γγεινη γλσξίδνπλ πψο ππήξρε πάληα ν Θεφο θαη είκαη ζρεδφλ β έβαηνο φηη νχηε ζηελ Οπξάληα Βαζηιεία νη άλζξσπνη ζα βξνχκε
απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ. Κάπνηα εξσηήκαηα γηα ηνλ Θεφ ζα
κείλνπλ αλαπάληεηα θαη εδψ ζηε Γε θαη ζηελ κεηά ζάλαηνλ δσή.
Σν ιέεη θαη ν Υξηζηφο θαη πην μεθάζαξα ν Απφζ ηνινο Παχινο.
Άξα κφλν έλαο Θεφο κπνξνχζε λα ππάξρεη αγέλλεηνο θαη
λα δεκηνπξγήζεη ηα πάληα θαη απηή ε απάληεζε δελ θαηαξξίπη εηαη πνηέ, νχηε πξηλ νχηε ηψξα νχηε ζε 1.000.000 ρξφληα. Γελ ε ίλαη ζέκα ρξφλνπ θαη ηερλνινγίαο. Δίλαη θάηη απείξσο πεξηζζφη ε-
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ξν απφ απηά. Καη ζα κείλεη έηζη, έζησ θαη αλ δελ καο αξέζεη ή
δελ καο ηθαλνπνηεί. Έλαο κφλν βξέζεθε πξηλ εθαηνκκχξηα ρξφλ ηα, πνπ λφκηζε φηη γλσξίδεη απηά ηα κπζηηθά θαη δξψληαο θαηά ιιεια ζα κπνξνχζε λα γίλεη απηφο Θεφο. Παξέζπξε θαη εθαηνκκ χξηα άιινπο. Δίλαη ν Δ σζθφξνο (ππέξιακπξνο), ν αλψηεξνο ζην
λνπ Άγγεινο ηνπ Θενχ, θαη ηα πνιιά ηάγκαηα Αγγέισλ πνπ π αξέζπξε καδί ηνπ. Ο ιαφο ηνλ ιέεη Γηάβνιν θαη ηα ηάγκαηα ηνπ
Γαίκνλεο.
Βέβαηα ηίζεηαη θαη έλα ινγηθφ εξψηεκα: εληάμεη, έθηηαμε
ζχκπαλ θαη άλζξσπν ν Θεφο. Πνχ βξή θε ηα πιηθά; Σν βηβιίν ηεο
Παιαηάο Γηαζήθεο «ΓΈΝΝΖΗ» ιέεη: «είπε θαη εγέλεην». ε
πνηφλ είπε, πνηφλ δηέηαδε; Απηά απνηεινχλ Μπζηήξηα ηεο Γχλ ακεο ηνπ Θενχ θαη ζα κείλνπλ ζηελ αησληφηεηα κπζηήξηα. Άιιν
αδπλακία απάληεζεο θαη άιιν ζεβαζκφ ζηελ ΟΤΗΑ ηνπ Θεν χ.
Γηφηη θαη ν άπηζηνο πνπ ιέεη ε θχζε ηα έθηηαμε, ζα ηνλ ξσηήζσ
θαη εγψ: «πνχ βξήθε ηα πιηθά; πψο ηα δεκηνχξγεζε κε ζνθία»
Δθείλνο έρεη απάληεζε; Σφηε πσο ιέεη ηάθηηαμε ε θχζε; Σνπι άρηζηνλ ην φηη ηαθηηαμε πξνυπάξρσλ Αλψηεξνο Ννπο είλαη πνιχ
πην ινγηθφ. Αιιά είπα: νπδέπνηε ζα κάζνπκε πψο. Αξθεί έλα
παξάδεηγκα γηα λα θαηαιάβνπκε ηελ ηξνκαθηηθή Γχλακε ηνπ
Θενχ. Σν χκπαλ έρεη δηάκεηξν (ε κία άθξε ηνπ σο ηελ άιιε). 24
δηζεθαηνκκχξηα έηε θσηφο. Ο Θεφο βξίζθεηαη παληαρνχ παξψλ.
Γηαηί απίζηεπην νλ κηιάκε πνπ έρεη ηέηνηα έθηαζε;
Σν φηη ζηηο αγηνγξαθίεο θαη εηθφλεο βιέπνπκε αλζξσπ νκνξθηθά ιφγσ αδπλακίαο καο ηνλ Υξηζηφ ζε κέγεζνο αλζξψπνπ
είλαη γηα ηηο αλάγθεο καο. Ζ έθηαζε ηνπ είλαη άπεηξε: Μήπσο α π-
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ην δίλεη ζηνλ δχζπηζην λα θαηαιάβεη φηη έλα ηέηνην νλ κπνξεί λα
θάλεη ηα πάληα; Αο πξνβιεκαηηζηεί…
Γελ «ηξαβάσ απνδείμεηο απφ ηα καιιηά» φπσο ιέκε, πν ιιέο θνξέο. Δκέλα πξνζσπηθά ζα κε ζπλέθεξε ε κε χπαξμε
Θενχ, ψζηε πεζαίλνληαο λα πάσ ζηελ αλππαξμία, εθεί πνπ ήκνπλ πξηλ κηζφ αηψλα. Καιά πεξλνχζα, νχηε αγψλεο, νχηε α ξξψζηηεο θαη ην θπξηφηεξν φισλ δελ ζα πεξλνχζα απφ θξίζε ζηελ
Οπξάλην Βαζηιεία θαη λα βγσ ρακέλνο. ηε Γε ζα ήκνπλ αλέκ εινο θαη ζα έθαλα κφλν φηη κνπ άξεζε γηα λα πεξλψ θαιά. Σψξα
φκσο «ζθιεξή ε ηεζιηκκέλε ε νδφο ε άγνπζα ζηελ Οπξάλην Β αζηιεία». Άξα γηαηί κε ην δφξη λα ζέισ λα απνδείμσ φηη ν Θεφο
ππάξρεη. Πνηνο ζέιεη λα πεξάζεη απφ θξίζε; Αληίζεηα κε ζπλέθ εξε λα ηάθαλε ε θχζε θαη πεζαίλνληαο «γεηα ζαο ε ραξά ζαο».
Γελ θαηαζθεπάδσ ινηπφλ απνδείμεηο. Απιά ε ινγηθή κε αλαγθ άδεη λα δερζψ ηελ αιήζεηα, νχηε είκαη καδνρ ηζηήο γηα λα δερζψ ην
δχζθνιν πνπ ζέιεη θαη πφλν, αληίζεηα ην εχθνιν ζα ήζεια.

ΔΝΣΑΞΔΗ ΔΣΩ. ΤΠΑΡΥΔΗ ΑΝΩΣΔΡΟ ΝΟΤ, ΞΔΡΟΤΜΔ ΟΜΩ
ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ ΑΤΣΟ;
ΚΑΗ ΔΜΔΝΑ ΣΗ Μ’ΔΝΓΗ ΑΦΔΡΔΗ; ΜΔ ΑΦΟΡ Α;

Πνιχ

ινγηθά

εξσηήκαηα

αιιά

θαη

ζεκαληηθφηαηα.

Γηα

λ’απαληήζνπκε ζ ’απηά ηα εξσηήκαηα κφλν απφ έλα εξψηεκά καο
ζα βξνχκε απάληεζε: «Ο Θεφο γηαηί έθηηαμε ηνλ θφζκν, ηνλ ά λζξσπν θαη φια γεληθά; Γηα λα πεξάζεη ηελ ψξα ηνπ ή είρε θάπνην
ιφγν, θάπνην ζθνπφ;
Πάιη ε ινγηθή ζα καο βνεζήζεη.
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Πνηνο θηηάρλεη θάηη πνιχ θνπηαζηηθφ ρσξίο ιφγν; Ζ «Γέλεζηο» ιέεη ν ζεφο θνπίαζε λα θηηάμεη χκπαλ δψα άλζξσπν θ χζε). Έηζη ρσξίο ιφγν; έλα παληνδχλακν θαη πάλζνθν νλ θνπξ άδεηαη δηζεθαηνκκχξηα ρξφληα γηα ην ηίπνηα; Λνγηθά ινηπφλ ζθ φπεπε ζε θάηη. Πνην είλαη απηφ; Δίλαη αδχλαηνλ γλσξίδνπκε ηνλ
ζθνπφ ηνπ, αλ ν ίδηνο δελ εκθαληζηεί (παληνηνηξφπσο) λα καο ην
πεη. Καη ην έθαλε. Γηαιέγεη έλα ιαφ φπνπ ζηγά -ζηγά αξρίδεη λα
εμεγεί ηη ζέιεη, ηνπο Δβξαίνπο (κε καο ραιάεη απηφ, είρε ην ιφγν
ηνπ). Υξεζηκνπνηεί ηνπο αγγειηνθφξνπο ηνπ, ηνπο πξνθήηεο πνπ
αξρίδνπλ λα ελεκεξψλνπλ ηνλ ιαφ γηα ην νλ πνπ ιέγεηαη Θεφο. Ση
είλαη, ηί ζέιεη, γηαηί ηα έθηηαμε φια απηά θαη θπξίσο απηφ πνπ αθνξά ηνπο αλζξψπνπο, ηί ζέιεη απφ εκάο (γηαηί ζα κπνξνχζε
φπσο ζηα δψα, λα κε ζέιεη θαη ηίπνηα). Όκσο θάηη ζέιεη απφ ηνλ
άλζξσπν ηελ θνξσλίδα ηεο Γεκηνπξγίαο. Απηά γίλνληαη ρηιηάδεο
ρξφληα πξηλ ην Υξηζηφ. Λέεη φηη έλα κφλν πξάγκα ζέιεη απφ ηνλ
άλζξσπν: ηε ηειεηνπνίεζή ηνπ, δηφηη ηνλ έθηηαμε απφ ην ίδην « πιηθφ» πνπ απνηειείηαη θαη ν ίδηνο, έρεη ςπρή αζάλαηε φπσο αζ άλαηνο είλαη θαη ν ίδηνο θαη άξα ζέιεη ηνλ άλζξσπνη λα δεη ζηελ
αησληφηεηα καδί ηνπ κνηξάδνληαο ηελ επηπρία Σνπ κε ηνπο α λζξψπνπο. Απηφο είλαη ν ζθνπφο ηνπ, απηφ ζέιεη απφ ηνλ άλζξ σπν. Απηά είλαη φια θη’φια.
Αςηό είναι η απόδειξη; όηι η ιζηοπία ηων Δβπαίων
αποδεικνύει κάηι;
Ξέξσ φηη απηή είλαη ε εξψηεζε πνπ ζα κνπ έθαλε ν αλ αγλψζηεο. Καη έρεη θαη δίθην. Δίπα ζα κηιήζσ γηα απνδείμεηο φρη
γηα ηζηνξίεο θαη εβξατθέο ζεσξίεο. Πάκε ινηπφλ ζηηο απνδείμεηο.
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Οη πξνθήηεο επί αηψλεο έιεγαλ δηάθνξα πεξί έιεπζεο
Μεζζία (σηήξα) ζηνπο Δ βξαίνπο. Καη ινηπφλ; Πξάγκαηη απηά
πνπ γξάθσ εδψ θαη 20 ζεηξέο πεξίπνπ νπδεκίαλ απφδεημε απ νηεινχλ. σζηά ζα έιεγε θάπνηνο: ε Παιαηά Γηαζήθε είλαη ε Δβξατθή Ηζηνξία. Καη ινηπφλ;

ΣΩΡ Α ΟΗ ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ ΟΣΗ Ο ΥΡΗΣΟ
ΔΗΝΑΗ ΤΗΟ ΘΔΟΤ
Γελ ζα ηηο νλνκάζσ ζενινγη θέο απνδείμεηο. Θα ηηο πσ Μ ΔΣΑΦΤΗΚΔ ΑΠΟΓΔΗΞΔΗ. Μεηαθπζηθφ ζεκαίλεη θάηη πέξα απφ
αλζξψπηλεο ελέξγεηεο θαη πξάμεηο. Αλεμήγεην κε ηα γήτλα δεδ νκέλα. Δίλαη νη πξνθεηείεο ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο πεξί έιεπζεο
ηνπ Υξηζηνχ. Γξάθηεθαλ πάξα πνιιά ρξφληα πξηλ έξζεη ν Υξηζηφο ζηε Γε. Οη πξνθεηείεο ηεο Παι. Γηαζήθεο είλαη αηειείσηεο
θαη πξνθήηεπαλ ηελ Γέλλεζε ηνπ Υξηζηνχ θαη ηα γεγνλφηα πνπ
ζα ζπκβνχλ απφ ηε γέλλεζή ηνπ σο ηελ Αλάζηαζή ηνπ. Δπεηδή
ην έληππν απεπζχλεηαη ζε πνιχ δχζπηζηνπο ζα δηαιέμσ ηηο πην
αηξάληαρηεο απνδείμεηο (πξνθεηείεο) πνπ πεξηγξάθνπλ αηψλεο
πξηλ φηη ζα ζπκβεί φηαλ έξζεη ν Υξηζηφο.
Πποθηηεία 1 η : Πνχ γελλήζεθε ν Υξηζηφο;
ηε Βεζιεέκ: Ο Πξνθήηεο Μηραίνο γξάθεη: «Καη ζχ Β εζιεέκ γε Ηνχδα, νπδακψο ειαρίζηε ελ ηνηο εγεκφζηλ Ηνχδα . εθ
ζνπ γαξ εμειεχζεηαη εγνχκελνο φζηηο πνηκαλεί ην ιαφ κνπ, Η ζξαήι». Πψο ήμεξε ν Μηραίαο φηη ζα γελλεζεί ζηε Βεζιεέκ αηψλεο
πξηλ;
Πποθηηεία 2 η : Γξάθεη ν Δπαγγειηζηήο Μαηζαίνο «Καη ε ιζψλ θαηψθεζε εηο πφιηλ ιεγνκέλελ Ναδαξέη, φπσο πιεξσζή ην
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ξεζέλ δηά ησλ πξνθεηψλ φηη Ναδσξ αίνο θιεζήζεηαη». Πξάγκαηη,
φηη ζα νλνκαζζεί Ναδσξαίνο δελ ην πξνθήηεπζε έλαο πξνθήηεο
ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο, αιιά αξθεηνί. Πψο ήμεξαλ αηψλεο πξηλ φηη
ζα θαηνηθήζεη ζηε Ναδαξέη θαη ζα νλνκαζζεί Ναδσξαίνο; Καη ν Π ηιάηνο αθφκα δηέηαμε ζην ηαπξφ λα γξαθηεί πά λσ Ναδσξαίνο.
Πποθηηεία 3 η : Αξγφηεξα ν Υξηζηφο θαηνίθεζε ζηελ Κ απεξλανχκ θαη άξρηζε λα θεξχηηεη. (Ζ Καπεξλανχκ ήηαλ ζηα φξηα
ησλ θπιψλ Εαβνπιψλ θαη Νεθζαιείκ). Ο Ζζαταο αηψλεο πξηλ
πξνθήηεπζε: γε Εαβνχισλ θαη γε Νεθζαιείκ ν ιαφο ν θαζήκελνο
ελ ζθφηεη είδε θσο κέγα θαη ζηνπο θαηνηθνχληεο εθεί ελ ζθφηεη ε ίδνλ Φσο Μέγα».
Όπσο πξνθήηεπζε έηζη έγηλε.
Πποθηηεία 4 η : Ο Υξηζηφο κηινχζε κε παξαβνιέο. Αηψλεο
πξηλ ν πξνθήηεο πξνθεηεχεη «αλνίμσ ελ παξαβνιαίο ην ζηφκα
κνπ θαη ζα θαλεξψζσ πξάγκαηα ηνπ Θενχ». Πψο γλψ ξηδε ν
πξνθήηεο φηη ζα κηιά κε παξαβνιέο; κέρξη ηνλ πξνθήηε δελ κ ηινχζε θαλείο κε παξαβνιέο γηα λα είλαη δεδνκέλν.
Πποθηηεία 5 η : Ο Υξηζηφο φηαλ πήγε ζηελ Ηεξνπζαιήκ δήηεζε λα αλεβεί ζην πην ηαπεηλφ δψν ην γατδνπξάθη (ηφηε πνπ ηνπ
έζηξσλαλ βάγηα ν ιαφο ζη ν πέξαζκά ηνπ). Οπνηνζδήπνηε άιινο
ζα πήγαηλε κε άινγν. Ο Πξνθήηεο Εαραξίαο αηψλεο πξηλ πξνθ ήηεπζε: «Δίπαηε ηε ζπγαηξί ηψλ (Ηεξνπζαιήκ): ηδνχ ν βαζηιεχο
ζνπ έξρεηαη πξαφο θαη επηβεβεθψο επί φλνλ (γατδνπξάθη). Πψο
γλψξηδε ν πξνθήηεο Εαραξίαο φηη ζηελ Ηεξνπ ζαιήκ ζα κπεη κε ην
πην ηαπεηλφ δψν ην γατδνπξάθη;
εκείσζε: Πξηλ πξνρσξήζσ ζε απίζηεπηεο πξνθεηείεο
πνπ επαιεζεχηεθαλ αθξηβψο, πξέπεη λα ηνλίζσ φηη ε Παιαηά Γ η-
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αζήθε πνπ ζ’απηή πηζηεχνπλ νη Δβξαίνη, ιέεη ηηο ίδηεο πξνθεηείεο
πνπ ιέκε θαη εδψ, άζρεηνλ αλ δελ πίζηεπζαλ θάπνηνη Δβξαίνη.
Μία είλαη ε Παιαηά Γηαζήθε.
Πποθηηεία 6 η : Ο Ηνχδαο πνπ πιεξψζεθε κε 30 αξγχξηα
γηα λα πξνδψζεη, κεηαλφεζε, πήγε ζηνπο Αξρηεξείο θαη ηνπο π έηαμε ηα 30 αξγχξηα κέζα ζην λαφ, ιέγνληαο «πξφδσζα έλα αζψν
άλζξσπν». Οη Αξρηεξείο δ ελ δέρζεθαλ λα βάινπλ ηα ρξήκαηα
ζην Σακείν ηνπ Νανχ δηφηη είπαλ είλαη ρξήκαηα αίκαηνο, (επεηδή
ζε ιίγν ζα ζηαχξσλαλ ηνλ Υξηζηφ θαη ζα ρπλφηαλ αίκα θαη
γη’απηφ κε ηα ιεθηά απηνχ ζα αγνξάζνπκε ηνλ αγξφ ηνπ Κεξακέα
(φλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ αγξνχ). Δθεί έζαβα λ ηνπο μέλνπο πνπ
πέζαηλαλ ζηελ Ηεξνπζαιήκ.
Ο πξνθήηεο Ηεξεκίαο πξνθεηεχεη: «θαη έιαβνλ ηα ηξηάθ νληα αξγχξηα, ηελ ηηκή ηνπ ηεηηκεκέλνπ θαη έδσθαλ απηά εηο ηνλ
αγξφλ ηνπ Κξεακέσο». Απίζηεπην!!! Σφζε αθξίβεηα, ηφζε ιεπη νκέξεηα αηψλεο πξηλ!! Δ, ηη άιιν ζα έ πεηζε έλα δπζθνιφπηζην;
Έλαλ άζεν; Πφζν κεγαιχηεξε αθξίβεηα πξνθεηείαο ζέιεη έλαο
δπζθνιφπηζηνο; Αιιά έρεη θαη ζπλέρεηα.
Πποθηηεία 7 η : Ο Υξηζηφο ζηαπξψζεθε καδί κε δχν ιεζηέο
έλαλ εθ δεμηψλ ηνπ, έλαλ εμ αξηζηεξψλ ηνπ γηα λα θαίλεηαη θαη
απηφο σο θαθνχξγν ο. Ο πξνθήηεο Ζζαταο ην αλαθέξεη θαη απηφ
«θαη κεηά αλφκσλ εινγίζζε».
Πποθηηεία 8 η : Ο Ηνχδαο ζπλέηξσγε κε ηνλ Υξηζηφ σο κ αζεηήο ηνπ, αιιά ζην ηέινο ζα ηνλ πξνδψζεη. Ο Πξνθήηεο ιέεη «ν
ηξψγσλ κεη’εκνχ ηνλ άξηνλ επήξε επ’εκέ ηελ πηέξλαλ απηνχ».
Γει. απηφο πνπ έηξσγε καδί κνπ ζήθσζε ην πφδη θαη κε θιψηζ εζε.
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Πποθηηεία 9: Όηαλ νη Ρσκαίνη ζηξαηηψηεο ζηαχξσζαλ ηνλ
Υξηζηφ, ηνπ πήξαλ ηα ηκάηηά ηνπ θαη ηνλ ρηηψλα ηνπ. Σα ηκάηηα ηα
κνίξαζαλ κεηαμχ ηνπο, ν ρηηψλαο πθαληφο ρσξίο ξαθή, δελ ήζ ειαλ λα ηνλ ζρίζνπλ θαη έ βαιαλ θιήξν γηα λα ηνλ πάξεη έλαο. Ο
πξνθήηεο αηψλεο πξηλ «δηακεξίζαλην ηα ηκάηηα κνπ εαπηνίο θαη
επί ηνλ ηκαηηζκφ, κνπ έβαινλ θιήξνλ». Όια απηά ηα γεγνλφηα
ζην ηαπξφ, ηα έβιεπε πνιχο θφζκνο, γηαηί σο ηνλ Γνιγνζά αθ νινπζνχζαλ πνιινί θαη παξέκεηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ήηαλ
ζην ηαπξφ! Έβιεπαλ ηη έθαλαλ νη ζηξαηηψηεο. Όπσο ζα έθαλα λ
θη άιια πνπ θαη απηά πξνθεηεχηεθαλ. Μέρξη θαη γηα ηνλ θιήξν
ζηα ηκάηηα πξνθήηεπζαλ. Απίζηεπηεο ιεπηνκέξεηεο!
Πποθηηεία 10 η : Οη Ρσκαίνη ζηξαηηψηεο ήιζαλ κε δηαηαγή
ηνπ Πηιάηνπ θαη έζπαζαλ ηα νζηά ησλ πνδηψλ ησλ δχν ιεζηψλ γηα λα ζηγνπξεπηνχλ φηη πέζαλαλ. Όηαλ πήγαλ λα ζπάζνπλ ηα
νζηά ηνπ Υξηζηνχ είδαλ φηη είρε ήδε πεζάλεη, δελ ηνπ έζπαζαλ
ηα ζθέιε αιιά έλαο ζηξαηηψηεο γηα θάζε ελδερφκελν ηνπ ηξχπ εζε ηελ πιεπξά κε ηελ ιφγρε θαη έηξεμε αίκα θαη λεξφ, πξάγκα
πξσηνθαλέο γηα λεθξφ. Ο Πξνθήηεο ζηελ Παιαηά Γηαζήθε θαη
απηφ ην αλαθέξεη: «νζηνχλ νπ ζπληξηβήζεηαη απηνχο». Άιινο
πξνθήηεο ηεο Π.Γ. ζα ζπκπιεξψζεη: «φςνληαη εηο νλ εμεθέλη εζαλ», δει. ν έλαο πξνθήηεο ιέεη δελ ζα ζπάζνπλ θαλέλα απφ ηα
νζηά ηνπ θαη ν άιινο φηη ζα δνπλ ηνλ Υξηζηφ εθείλνη πνπ ηνλ ειφγρηζαλ! Απίζηεπηεο, αθξηβέζηαηεο ιεπηνκέξεηεο ιεο θαη νη
πξνθήηεο ήηαλ παξφληεο. Όια απηά λα ιέγνληαη αηψλεο πξηλ!!!
Σφζνο θφζκνο λα βιέπεη ηα γεγνλφηα ζην ηαπξφ θαη λα εθπι εξψλνληαη π ξνθεηείεο αθξηβέζηαηα. Ση άιιν ζέιεη ν δπζθνιφπ η-
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ζηνο γηα λα βεβαησζεί φηη ν Υξηζηφο είλαη Τηφο Θενχ; Σί άιιε
πξνθεηεία; Πφζν πην ιεπηνκεξή θαη αθξηβή;

Ζ ΑΝΑΣΑΖ ΣΟΤ ΥΡΗΣΟΤ
ΠΛΖΘΟ ΑΠΟΓΔΗΞΔΩΝ
Ο Υξηζηφο εηάθε ζε κηθξφ ζπήιαην πνπ θξάδνληαλ απφ
νγθψδε ιίζν. Ο ιίζνο απηφο ήηαλ αδχλαηνλ λα κεηαθηλεζεί παξά
κφλνλ απφ αξθεηνχο αλζξψπνπο. Απηφ δελ ακθηζβεηείηαη, δηφηη
ην γλψξηδαλ, ην είδαλ άλζξσπνη εθεί θαη ην καξηπξνχλ. Οη Αξρ ηεξείο είραλ αθνχζεη ηνλ Υξηζηφ λα κηιά γηα Αλάζηαζή ηνπ, έηζη
δήηεζαλ ηζρπξή Ρσκατθ ή θξνπξά λα θπιάεη ηε λχρηα κήπσο
θιαπεί ην ζψκα απφ ηνπο καζεηέο ηνπ. Ο Πηιάηνο ην έθαλε. Όηα λ
πήγαλ νη κπξνθφξεο γπλαίθεο λα επηζθεθηνχλ ηνλ Σάθν ν Υξ ηζηφο δελ ήηαλ κέζα. Οη Αξρηεξείο δήηεζαλ απφ ηνλ Πηιάην λα πεη
ζηνλ θφζκν φηη φινη νη Ρσκαίνη ζηξαηηψηε ο θνηκήζεθαλ θαη νη
καζεηέο ηνπ έθιεςαλ ην ζψκα. Απηά είλαη γλσζηά. Απφ εδψ φκσο αξρίδεη ην πιήζνο ησλ απνδείμεσλ φηη ν Υξηζηφο αλαζηήζ εθε ηελ ηξίηε εκέξα, (αθνχ είρε θεξχμεη ζηνπο λεθξνχο πνπ δελ
γλψξηδαλ γη’Απηφλ).
Ππώηον: νη καζεηέο κε ηε ζχιιεςε ηνπ Υξηζηνχ ήηαλ ηφζν
θνβηζκέλνη, πεξίκελαλ θαη ηελ δηθή ηνπο ζχιιεςε απφ ηνπο Ρ σκαίνπο, ψζηε θξχβνληαλ ζε θάπνην ζπίηη θαη έκελαλ ζπλερψο κ έζα. Αο ζπκεζνχκε ηνλ Πέηξν πνπ φηαλ ηνλ ξψηεζαλ ηξεηο θνξέο
νη Ρσκαίνη αλ ήηαλ καζεηήο ηνπ Υξηζηνχ, αξλήζεθε γηα λα κε
ζπιιεθζεί. Ζ πίζηε ζηνλ Υξηζηφ είρε θινληζζεί βαζχηαηα. Πψο
ινηπφλ ζα ηνικνχζαλ λα πάλε λα θιέςνπλ ην ζψκα ηνπ; Ση ζα
θέξδηδαλ απφ απηφ, αθνχ ν ζάλαηφο ηνπ έδεηρλε φηη δελ ήηαλ
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Θεφο; Γηαηί λα θεξχμνπλ ηελ ρξηζηηαληθή δηδαζθαιία εμ αηηίαο κ ηαο «απάηεο» θαη λα κπνπλ ζε πεξηπέηεηα;
Γεύηεπον: Αλ πήγαηλαλ λα θιέςνπλ ην ζψκα, ζα έβιεπαλ
ηελ Ρσκατθή θξνπξά θαη γλψξηδαλ φηη ζα ζαλαησζνχλ. Αιιά θαη
αλ φπσο επηθαιέζζεθαλ νη Αξρηεξείο θνηκφληνπζαλ νη Ρσκαίνη
ζηξαηηψηεο, πψο ήμεξαλ φηη φινη αλεμαηξέησο θνηκφληνπζαλ; έλαο κφλν λα ήηαλ μχπληνο ζα μππλνχζε θαη ηνπο άιινπο, απηφ ην
ήμεξαλ, φηαλ κάιηζηα ήηαλ λχρηα θαη δελ έβιεπαλ κε ζηγνπξηά
πνηνο θνηκφηαλ θαη πνηνο φρη.
Σπίηον: Αλ έθιεβαλ ην ζψκα ζ’νπνηαδήπνηε πεξίπησζε, ν
νγθψδεο ιίζνο κε ηε κεηαθίλεζή ηνπ ζα έθαλε ζφξ πβν θαη ζα μππλνχζαλ νη Ρσκαίνη. Άξα πάιη αδχλαηνλ.
Σέηαπηον: Οη Αξρηεξείο είπαλ φηη νη Ρσκαίνη θνηκφληνπζαλ.
Σφηε πψο είδαλ νη Ρσκαίνη ζηξαηηψηεο φηη νη καζεηέο έθιεςαλ ην
ζψκα ηνπ Υξηζηνχ; Αλ πάιη δελ θνηκφληνπζαλ, γηαηί δελ ηνπ ο
πηάζαλε; Άξα πάιη δελ ζηέθεη ινγηθά.
Πέμπηον: Οη Ρσκαίνη ζηξαηηψηεο ήηαλ ζθιεξνηξάρεινη
ζηξαηηψηεο θαη είραλ ιάβεη απζηεξέο δηαηαγέο απφ ηνλ Πηιάην,
λα πξνζέρνπλ φιε ηε λχθηα κε θιαπεί ην ζψκα. Πψο ηέηνηνη
ζηξαηηψηεο αςήθεζαλ Αλψηαην Άξρνληα θαη θνηκήζεθαλ; Ήμεξαλ
φηη αλ ζπλέβαηλε θινπή ε πνηλή ηνπο ζα ήηαλ ηξνκεξή, ίζσο θαη
ζάλαηνο.
Έκηον: Αλ ν Πηιάηνο πείζνληαλ φηη νη Ρσκαίνη ζηξαηηψηεο
θνηκήζεθαλ θαη εθιάπε ην ζψκα, ζα δηέηαζζε ακέζσο ην ηξαηφ
λα εηζβάιιεη ζηα ζπίηηα ησλ ρξηζηηαλψλ γηα λα βξνπλ ην ζψκα.
Θα ζπλειάκβαλε ην πο καζεηέο, ζα γηλφηαλ αλαθξίζεηο επί αλ αθξίζεσλ, βαζαληζηήξηα ηξνκεξά γηα λα νκνινγήζνπλ πνπ είλαη
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ην ζψκα. Οπνηνζδήπνηε αμησκαηνχρνο ζηνλ θφζκν ζα έθαλε ην
ίδην. Σν ζψκα έηζη ζα ην έβξηζθαλ εχθνια απφ ηνπο ηξνκνθξαη εκέλνπο νπαδνχο ηνπ Υξηζηνχ.
Όισο αληηζέησο, δελ ζπλέβε ηίπνηα. Πνπζελά δελ αλαθ έξεηαη εηζβνιή Ρσκαίσλ, αλαθξίζεηο καζεηψλ θιπ. Σν φηη θξχβ νληαλ δε ζεκαίλεη θπζηθά ηίπνηα. Παλεχθνιν ήηαλ λα κάζνπλ απφ
ηνπο Δβξαίνπο πνηα είλαη ηα ζπίηηα ησλ νπαδψλ Σνπ. Άξα ν Π ηιάηνο πείζζεθε φηη νη Ρσκαίνη ζηξ αηηψηεο θχιαζζαλ μχπλνη ηνλ
Σάθν θαη ην ζψκα εμαθαλίζζεθε αλεμήγεηα. Αο ζθεθηεί ν αλ αγλψζηεο αλ «ηξαβάσ απνδείμεηο απφ ηα καιιηά». Δίλαη νη ινγηθέο
εμεγήζεηο θαη ινγηθά επηρεηξήκαηα πνπ βγαίλνπλ ΑΒΗΑΣΑ. Ζ
Αλάζηαζε Σνπ Υξηζηνχ, αθξηβψο επεηδή έγηλε κε κε α κθηζβεηνχκελν ηξφπν, ήηαλ θαη βαζηθή αηηία εμάπισζεο ηνπ ρξηζηηαλ ηζκνχ.

ΣΟ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ Ρ ΑΦΑΖΛ
Γελ κ’αξέζεη ε ιέμε «θαηλφκελν» αιιά λνκίδσ απηή ηαηξη άδεη. Ο Θεφο γλψξηδε φηη απηά ηα ρξφληα πνπ δηαλχνπκε νη ά λζξσπνη ζα δνθηκαζζνχλ ζθιεξά απφ πεηξαζ κνχο, πηψζε αμηψλ
θαη αζετα. Έηζη ην 1960 πεξίπνπ μαθληθά αξρίδεη επί 1 -2 ρξφληα
λα εκθαλίδεηαη έλαο θαιφγεξνο ζηνλ χπλν ησλ θαηνίθσλ ρσξηψλ
ηεο Μπηηιήλεο, θπξίσο ρσξηά πνπ ήηαλ θνληά ζην ρσξηφ «Θε ξκέο». Οη εκθαλίζεηο ηνπ ζηνλ χπλν ήηαλ ζπρλφηαηεο θαη ζε π νιινχο θαηνίθνπο. Σί ήζειε; ηνπο δεηνχζε λα ςάμνπλ λα βξνπλ ηα
νζηά ηνπ, ηνλ ηφπν ηνπ καξηπξίνπ ηνπ απφ ηνπο Σνχξθνπο πξηλ
500 ρξφληα.
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Μεξηθέο θνξέο εκθαληδφηαλ καδί κε ηελ Παλαγία. Έιεγε
ζηαδηαθά απφ ιίγν - ιίγν ηελ ηζηνξία ηνπ, ηί αθξηβψο ζπλέβε η φηε, πνπ ζα βξνπλ ηα νζηά ηνπ, πνπ λα ζθάςνπλ πνχ ζα βξνπλ ην
ζακκέλν κνλαζηήξη ηνπ θαη άιια. Μπξνζηά ζηηο απαλσηέο εκθ αλίζεηο, νη ρσξηθνί άξρηζαλ λα ζθάβνπλ θαη βξήθαλ φια φζα ηνπο
έιεγε ζηνλ χπλν.
Ο Άγηνο Ραθαήι θάιεζε ν ίδηνο κία Μνλαρή απφ Μνλαζηήξη
ηεο Υίνπ λα αλαιάβεη λα μαλαθηίζεη ην Μνλαζηήξη ηνπ: ηελ Δπγ ελία Κιεηδαξά. ε ιίγα ρξφληα ζρεηηθά, ζηελ πεξηνρή πνπ νλνκ άδνληαλ Καξπέο (ηνπνζεζία φρη ρσξηφ) θηίζζεθε έλα ηεξάζηην κ νλαζηήξη πνπ κπνξεί θαη θηινμελεί εθαηνληάδεο πξνζθπλεηέο.
Μαδί κε ηνλ Άγην Ραθαήι άξρηζε θαη εκθαληδφηαλ έλα μαλζφ θ νξηηζάθη (ε Αγία Δηξήλε), πνπ 12 ρξνλψλ ην έθαςαλ νη Σνχξθνη
κέζα ζε γηγάληην πηζάξη. Ο ηξίηνο εκθαληδφκελνο ήηαλ ν Άγηνο
Νηθφιανο, κνλαρφο θαη απηφο, καζεηήο ηνπ Αγ. Ραθαήι ζην π αιηφ Μνλαζηήξη. Καη νη ηξεηο άγηνη καξηχξεζαλ ηαπηφρξνλα απφ
ηνπο Σνχξθνπο πξηλ 500 ρξφληα. Λίγα ρξφληα κεηά ηηο πξψηεο
εκθαλίζεηο ζηνλ χπλν ησλ ρσξηθψλ, μεθηλάλε ηελ απνζηνιή
ηνπο: ρηιηάδεο ζαχκαηα ζηνπο αλζξψπνπο, αλίαηα λνζήκαηα,
θαξθίλνη, ςπρνινγηθά θαη γελ ηθά νπνηαδήπνηε αζζέλεηα βαζάληδε
αλζξψπνπο.
Μα θαη άιινη Άγηνη αλά ηνπο αηψλεο έθαλαλ ζαχκαηα, ζα
κνπ πείηε. Ναη, αιιά εδψ είλαη δηαθνξεηηθά. Οη επεκβάζεηο ηνπο
είλαη ρηιηάδεο, ζεξαπεχνπλ αζηακάηεηα, εκθαλίδνληαη ζπρλφηαηα
νινδψληαλνη ζηνπο αζζελείο (φρη , ζηνλ χπλν κφλν), εκθαλίδνληαη
θαη κέζα ζην Ννζνθν κείν, ληπκέλνη γηαηξνί, ηνπο βιέπεη ν αζζ ελήο, δελ ηνπο βιέπνπλ νη άιινη. Υηιηάδεο γξάκκαηα ζεξαπεπζ έ-
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λησλ θζάλνπλ ζην Μνλαζηήξη ηνπ ζηε Μπηηιήλε γηα λα ηα δεκ νζηεχζεη ε Ζγνπκέλε. Πάλσ απφ 80 βηβιία έρεη γξ άςεη σο ηψξα ε
Ζγνπκέλε Δπγελία, κφλν κε ζαχκαηα ηνπ Αγ. Ραθαήι - Δηξήλεο
θαη Νηθνιάνπ, ελψ ζε θάζε δεκνζηεπφκελν γξάκκα ππνγξάθεη ν
ζεξαπεπζείο κε ην φλνκά ηνπ θαη πεξηνρή πνπ δεη. Ζ ίδηα ιέεη φηη
έλα ειάρηζην δεκνζηεχεη, δηφηη είλαη αηέιεησηεο νη επηζηνι έο κε
θνβεξά ζαχκαηα πνπ θζάλνπλ. ηε Γεξκαλία, Απζηξαιία, ΖΠΑ,
Καλαδά, Αθξηθή ηα ζαχκαηά ηνπ είλαη ρηιηάδεο ζηνπο Έιιελεο.
Καη’ αξρήλ γηα λα κε γίλεη κπέξδεκα, κηιάκε γηα ηνλ Άγην
Ραθαήι. Σν φλνκα απηφ ην πήξε απφ ηνλ Άγγειν Ραθαήι. Ο Ά γγεινο απηφο εκθαλί δεηαη κφλν κία θνξά ζηελ Παιαηά Γηαζήθε θαη
πνηέ μαλά. Γη’απηφ ζηε Γχζε είλαη αηψλεο ηψξα ζπλεζηζκέλν ην
«Ραθαήι» αιιά πξφθεηηαη γηα ηνλ Άγγειν πνπ είπακε. Δπίζεο
κέρξη ην 1960 νχηε ε Δθθιεζία καο νχηε θαλείο γλψξηδε ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ Αγίνπ. Μφλνο ηνπ εκθαλίζζεθε θαη πξηλ ιίγεο
δεθαεηίεο ε Δθθιεζία ηνλ θήξπμε Άγην. Ο ίδηνο έρσ δεη πνιιά
ζαχκαηα ησλ Αγίσλ Ραθαήι – Δηξήλεο θαη Νηθνιάνπ ζε ζπγγ ελείο, ζπλαδέιθνπο θιπ. Με απιφ ηειεθψλεκα ζην Μνλαζηήξη γηα
παξάθιεζε γηα αζζελείο θαη θπξίσο γπλαίθεο πνπ δεθαεη ίεο δελ
ηεθλνπνηνχζαλ έγηλαλ ζαχκαηα. Γη’απηφ ζαλ Γάζθαινο ζηα ρ νιεία, φηαλ έθαλα ζξεζθεπηηθά, 25΄ αθηέξσλα ζην κάζεκα θαη 20΄
ιεπηά δηαβάδακε ζαχκαηα ηνπ Αγίνπ. Απηφ γηα λα πηζηέςνπλ αιεζηλά νη καζεηέο (ζπλήζσο είρα Έθηεο Σάμεηο θαη νη καζεηέο
κπνξνχζαλ λα πξνβιεκαηηζηνχλ).
Ο θαζέλαο πνπ ζέιεη λα κάζεη πεξηζζφηεξα αο δηαβάζεη β ηβιία κε ηνλ Άγην (ηα έρεη ην βηβιηνπσιείν ΕΧΖ, δελ ην δηαθεκ ίδσ, αιινίκνλν).
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Δπηηξέςηε έλα κηθξφ δηάιεηκκα, βγαίλσ γηα 20 ζεηξέο εθηφο
ζέκαηνο θαη αλαθέξσ θάηη επεηδή κ’αξέζεη, είλ αη γεγνλφο φκσο:
Κάζε θνξά πνπ πάσ ζην Μπηηιήλε ζην Μνλαζηήξη ηνπ, επεηδή
εθεί γίλνληαη πνιιά ζαχκαηα, εηδηθά ζηνλ Σάθν ηνπ, αιιά εκθ αλίδεηαη θαη δσληαλφο, ην αλαθέξνπλ εθαηνληάδεο κάξηπξεο φηη
ηνλ είδαλ δσληαλφ, δεηψ απφ ηνλ Άγην λα κε δσ πνιχ ηξαληαρηφ
ζαχκα γηαηί κεηά ε πίζηε δελ έρεη αμία (είλαη ιάζνο απηφ πνπ θ άλσ αιιά αο ην πνχκε ηδηνηξνπία).
Σελ ηξίηε θνξά πνπ πήγα γπξλψληαο ηα κεζάλπρηα ζην
κνλαζηήξη πξηλ κπσ ζηνλ θνηηψλα, βιέπσ θάπνπ 100 άηνκα λα
ζνξπβνχλ θάησ απφ ην θακπαλαξηφ ηνπ Μνλαζηεξηνχ. Κα ηάιαβα,
θάπνην ζαχκα πάιη. Αλεβαίλσ θνληά ηνπο θαη ξσηψ ηη ζπλέβε.
Μνπ έιεγαλ φινη φηη εκθαλίζζεθε δσληαλά ζην θακπαλαξηφ ν Άγηνο Ραθαήι κε θνκκέλν ζαγφλη (νη Σνχξθνη ηνπ πξηφληζαλ ην
ζαγφλη) θαη 30 κέηξα δίπια ηνπο ε Αγία Δηξήλε κε ηηο μαλζέο θ νηζίδεο ηεο θαη ην θίηξηλν θνπζηαλάθη ηεο, φπσο πάληα, λα πξ νζπαζεί λα μεκπιέμεη ην θνπζηάλη ηεο απφ ηα βάηα. πκπησκαη ηθά δίπια κνπ βξήθα θαη κηα παξέα θνηηεηψλ ηεο Φηινζνθηθήο
απφ ηε Θεζ/λίθε θαη κνπ έιεγαλ ηα ίδηα.
ηε ζπλέρεηα πξνρψξεζα εζθεκκέλα ζε «αζέβεηα». Ήκ νπλ
Γάζθαινο, ηφηε, αιιά ζπκφκνπλ ηηο κεζφδνπο ηνπ καζήκαηνο ηεο
«Αλαθξηηηθήο» γηα λα δηαζηαπξψζνπκε ηελ αιήζεηα, ην ςέκα, ηε
καδηθή ςχρσζε. Οπζηαζηηθά «αλέθξηλα» ηνπο κηζνχο. Καηέιεμα φηη
φλησο έγηλαλ ηα πξάγκαηα φπσο κνπ ηα είπαλ. Γηαηί βξέζεθαλ η φζνη ζην θακπαλαξηφ; Σν θάλνπλ πνιινί γηαηί γλσξίδνπλ φηη ζπρλά
(φρη πάληα) εκθαλίδεηαη ν Άγηνο εθεί. Ζ αζέβεηά κνπ έ θζαζε ζην
έζραην ζεκείν, λα ειέγμσ ζηα γχξσ θηίζκαηα, αλ ππήξρε θ άκεξα
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πξνβνιήο ζιάηηο ή φηη άιιν ζέιεηε θάπνπ. Σίπνηα δελ ππήξρε.
Γελ ηα έθαλα απφ απηζηία αιιά γηα λα κπνξψ λα ην αλαθέξσ
θάπνπ κε ζηγνπξηά ή ε Ννκηθή πέξαζε κέζα κνπ ρσξίο λα ην θ αηαιάβσ ηελ έλλνηα ηεο απηνςίαο θαη πξαγκαηνγλσκνζ χλεο ζηα
πάληα. Αθφκα θαη ζήκεξα, ην 30% ησλ Διιήλσλ δελ γλσξίδνπ λ
αθφκα ηνλ ζπγθεθξηκέλν Άγην. πρλά ν Άγ ηνο Ραθαήι ζηηο επ ηζθέςεηο ησλ αζζελψλ (ζηνλ χπλν ηνπο) ιέεη: «ζ’ φινπο ηνπο γη αηξνχο πήγαηε ζην δηθφ κνπ Ννζνθνκείν γηαηί δελ ήξζαηε; φζνη
έξρνληαη εδψ ηνπο θάλσ θαιά». Αθφκα θαη ε θιαζηθή αγη νγξαθία,
ε εηθφλα πνπ έρνπκε γηα ηνλ Άγην Ραθαήι, Δηξήλε, Νηθ φιαν είλαη
ηα πξφζσπά ηνπο αθξηβψο φπσο ελ δσή ζηε Γε. Ο ίδηνο ν κεγ άινο Αγηνγξάθνο Κφληνγινπ αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ «εκείνλ
Μέγα», φηη «δελ ζα ‘ζεια λα ην πσ αιιά ν ίδηνο ν Άγηνο Ραθαήι
κνπ δήηεζε λα ηνλ αγηνγξαθήζσ θαη ζπλέβε απίζηεπην γεγνλφο,
παξνπζηάζηεθε ν ίδηνο ν Άγηνο Ραθαήι δσληαλά κπξ νζηά κνπ λα
ηνλ αγηνγξαθήζσ». Όζνη βιέπνπλ ηνπο Άγην Ραθαήι, Δηξήλε θαη
Νηθφιαν είηε ζηνλ χπλν είηε δσληαλνχο, έρνπλ αθξηβψο ηα πξ φζσπα ηεο εηθφλαο ηνπ Κφληνγινπ, ελφο απφ ηα κεγαιχηεξα
πλεχκαηα ηεο ζχγρξνλεο Διιάδνο κε ηφζα βξαβεία ινγ νηερλίαο.

Ζ ΦΤΖ Δ ΦΣΗ ΑΞΔ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΣΑ ΕΩΑ,
ΜΔΑ Δ ΔΚΑΣΟΜΜΤΡΗ Α ΥΡΟΝΗ Α
Ζ πην ζπλήζεο θξάζε ησλ δπζθνιφπηζησλ.
Έηζη φπσο ην δηαηππψλνπλ, ην αθνχλ θαη ιεο απιά «ε, δε
πηζηεχεη».
Όκσο αλ απηφο πνπ ιέεη έκπαηλε ζην βάζνο ηεο έλλνηαο
ηεο θξάζεο δε ζα ην μαλάιεγε. Γηφηη απιψο ην ιέεη θαη αθνχγεηαη
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ζρεηηθά θαιά. Σν αλέιπζε ζε βάζνο πνηέ λα δεη ηη παξαθξνζχλε
θξχβεη ε θξάζε απηή; - Όρη! Γελ ην αλέιπζε. Γη’ απηφ δελ είλαη
παξαθξνζχλε λα ην ιέεη. Γηα λα δνθηκάζνπκε φκσο λα ην αλαι χζνπκε. Θα εθπιαγνχκε αλ δνχκε ηη ζα βξνχκε.
Έζησ ε θχζε μεθηλά λα θάλεη ηνλ άλζξσπν.
Γηα πνην ιφγν; Μπζηήξην!
Πνχ βξίζθεη πιηθά; Μπζηήξην!
Πψο ππνινγίδεη φηη ρξεηάδεηαη ζπθψηη, θαξδηά, εγθέθαιν
πνιχπινθν, νζηά, 2 ρέξηα, 2 κάηηα, ζπιήλα, ρνιή, λεθξά θαη η φζα άιια;
Πνχ ηνλ θαηαζθεπάδεη; Πξνζνρή, απηφ έρεη κεγάιε ζεκαζ ία. Έρεη εξγαζηήξην θάπνπ; Όρη ζηνπο αγξνχο; Έζησ. Πφζν θξ αηά ε δεκηνπξγία; 1 κέξα, 1 κήλα; Μα ζα πεζάλεη φηη έθηηαμε γηαηί
ψζπνπ λα ηνλ ηειεηψζεη κε ηη ζα ηνλ ζπληεξεί; Έζησ έθηηαμε ην
έλα πφδη. Σν άιιν μεθηλάεη κεηά; Δίλαη αλάζθεια γηα λα κε πέζεη;
Καη ψζπνπ λα θαηαζθεπάζεη ην άιιν πφδη, κε ηη ηαΐδεη φηη έθηηαμε
γηα λα επηδεί; Πξψηα έθηηαμε ηελ θαξδηά; Καη πνχ βξίζθεη αίκα λα
ηε ιεηηνπξγήζεη; Αιιά αθφκε δελ πξφιαβε λα θάλεη ηηο αξηεξίεο
θαη θιέβεο. Πνχ ζα πάεη ην αίκα; Μεηά ηα λεθξά μαθληθά ηα
θηηάρλεη ζηνλ ίδην αγξφ; Μα ιείπεη αθφκα ε ρνιή θαη ην πάγθξ εαο. Πψο ζα ηα ζπλδέζεη; Ο εγθέθαινο θηηάρλεηαη πξ ψηα ή κεηά
ηελ θαξδηά; Σνπο πνιππινθφηαηνπο ππνινγηζκνχο, καζεκαη ηθνχο, βηνινγηθνχο, ρεκηθνχο, θπηηθνχο ηνπο θάλεη πξηλ ή κεηά
ηνλ εγθέθαιν; Αιιά ιείπεη ν ιαηκφο αθφκα. Πνχ ζηέθεηαη ην θ εθάιη; Σνλ εγθέθαιν πψο ηνλ έβαιε ζε ζθιεξφ νζηνχλ ην θξαλ ίν;
Σα εξσηήκαηα απηά είλαη εθαηνκκχξηα θαη θπξίσο ρηνπκ νξηζηηθά. Να γηαηί είπα ζα εθπιαγνχκε αλ
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δνχκε ηη ζα βξνχκ ε

ζηελ εκβάζπλζε. Καη έζησ θηηάρλεη ηνλ άλδξα, ηε γπλαίθα ηε
θηηάρλεη κεηά ή ηαπηφρξνλα; ηνλ ίδην αγξφ ή ζε άιιν κέξνο ηεο
Γεο θαη πψο ππνινγίδεη ηη φξγαλα ζα έρεη ην αξζεληθφ, ηη φξγαλα
ην ζειπθφ, λα βξίζθνληαη ζε αλαινγία γηα αλαπαξαγσγή, πψο
έθηηαμε νξκφλεο, ελδνξθίλεο, αδξελαιίλε, ρεκηθέο αληηδξάζεηο
ψζηε λα αλαπηχζζεηαη ν έξσηαο, ε θηιία, ε αγάπε, ε κλήκε, ε
ινγηθή καο ιέεη αδχλαηνλ λα θηηάμεη ε θχζε άλζξσπν θαη κάι ηζηα αξζεληθφ – ζειπθφ θαη αλαπαξαγσγή. Σέινο, εληάμεη κε ηνλ
άλζξσπν. Σα εθαηνκκχξηα α ιιά δσληαλά είδε;
ε άιιν ρσξάθη έθηηαρλε ηε ιενπάξδαιε ηελ αξζεληθή, ζε
άιιν ρσξάθη ην ιηνληάξη, ζε άιιν ηνλ ειέθαληα; Πφζα ρσξάθηα
ρξεζηκνπνίεζε θαη πψο ζρεδίαζε ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ησλ ε ηδψλ; Σα πνπιηά; Πξψηα έθηηαρλε ην έλα θηεξφ, κεηά ηε κχηε θαη
δσή πψο ηα έδηλε; Πξάγκαηη πψο έδηλε δσή ζε φια ηα δψα; Άξα
αδχλαηνλ! Ξέξσ ηα παξαπάλσ έγηλαλ θαη βαξεηά, αιιά απηφ ζ εκαίλεη «Σα έθηηαμε ε θχζε» θαη φρη ν Θεφο.
ηνλ νξγαληζκφ ηνπ αλζξψπνπ θαη ησλ δψσλ γίλνληαη ρ ηιηάδεο βηνρεκηθέο αληηδξάζεηο ην δεπηεξφιεπην , αιιηψο ζα πέζαηλε. Καη απηέο ε θχζε πξφιαβε λα ηηο ππνινγίζεη, λα ηηο ξπ ζκίζεη, πνχ, ζηα ρσξάθηα; Με ηη λνπ; ζηα κέηαιια, αέξηα θαη πγξά
δελ αλαθαιχςακε λνπ.

ΣΗ ΑΠΑΝΣΟΤΝ ΟΗ ΟΛΗΓΟΠΗΣΟΗ ΚΑΗ ΑΘΔΟΗ ΣΑ ΠΑΡ ΑΠΑΝΩ
ΣΑ ΜΔΓΑΛ Α « ΑΛΛΟΘΗ» ΚΑΗ ΟΗ «ΘΔΩΡΗΔ - Δ ΦΔΤΡΖΜ ΑΣΑ»
Γλσξίδνπλ φηη δελ γίλεηαη ε θχζε λα θηηάμεη αλζξψπνπο,
δψα θιπ ζε θάπνην ρσξάθη, έηζη δελ έκεηλαλ κε ζηαπξσκέλα ρ έξηα. Πξνρψξεζαλ ζε αβάζηκεο ηειείσο ζεσξίεο, πνπ θάζε ηφζν

21

ηηο άιιαδαλ κε άιιεο «πην θαιέο». Θα ηηο αλαιχζνπκε απηέο ηηο
ζεσξίεο, αιιά ζα δείηε φηη θακία δελ απνδεηθλχεηαη επηζηεκνλ ηθά (γη’απηφ ιέγεηαη θαη ζεσξία), Δίλαη αβάζηκεο θαη πεξηζζφηεξν
ζπκίδνπλ επηζηεκνληθή θαληαζία. Σν θνηλφ επίζεο πνπ έρνπλ φιεο, είλαη «φηη είλαη απζαίξεηεο» θαη ν θαζέλαο επηιέγεη φπνηα
ηνπ αξέζεη.

Ζ ΠΗΟ ΤΝΖΘΗ ΜΔΝΖ ΘΔΩΡΗ Α
Ζ ακνηβάδα. Έλαο κνλνθχηηαξνο νξγαληζκφο. Τπήξρε απηή
(πνηέ δε ιέλε πσο ηεο έδσζε δσή ε θχζε θαη αλαπαξαγσγή), εμειίρηεθε κε ηελ πάξνδν εθαηνκκπξίσλ εηψλ, έλα ςαξάθη εμει ίρηεθε ζηε ζάιαζζα, κε ηελ πάξνδν εθαηνκκπξίσλ εηψλ, απέθη εζε πλεχκνλεο, βγήθε ζηελ μεξά, εθεί γηα λα επηβηψζεη απέθηεζε
θη άιια ραξαθηεξηζηηθά, κεηεμειίρζεθε ζε δσάθη, εθείλν ζε κεγ αιχηεξν δσάθη θαη έγηλε ζην ηέινο ν γλσζηφο πίζεθνο. Μεηά θ άπνηνη πίζεθνη εμειίρηεθαλ θη άιιν θαη έγηλαλ άλζξσπνη. Να ιν ηπφλ, ε κεγάιε απφδεημε φηη απφ έλα θχηηαξν μεθίλεζε θαη θαη έιεμε ζε άλζξσπν «Ση δελ θαηαιαβαίλεηο; Γηαηί είζαη θνιιεκέλνο;
Απιφ είλαη! Αρ! έλα θιηθ παξαπάλσ λα ΄θαλεο ζην κπαιφ ζα η α
΄πηαλεο απηά! Αιιά είζαη θνιιεκέλνο κε απηά πνπ ζνπ έκαζαλ
ζηα ζξεζθεπηηθά ηνπ ρνιείνπ! Δίδεο ηη ζ νπ έθαλε ε ζξεζθεία;
Καιά ιέεη ν Μαξμ «ε ζξεζθεία είλαη ην φπην ηνπ ιανχ».
Απηά απαληνχλ. Απηά είλαη φια θαη φια.
Ζ ζπδήηεζε ηειεηψλεη εδψ, απάληεζαλ κε «ζηγνπξηά» θαη
αηζζάλνληαη θαη πξννδεπηηθνί θαη ζχγρξνλνη. Πηζηέςηε κε δελ έρνπλ θάηη άιιν λα πνπλ θαη νη άιιεο ζεσξίεο ηνπο πάλσ θάησ ηα
ίδηα ιέλε. Καη ηειεηψλνπλ ηε ζεσξία κε ην «ηη δελ θαηαιαβαίλεηο;».
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ΑΠ ΑΝΣΖΔΗ ΛΟΓΗΚΔ ΣΗ ΘΔΩΡΗΔ « ΑΛΛΟΘΗ»
Οη ζεσξίεο απηέο έρνπλ θάηη θνηλφ: θάλνπλ απφ ηε κία δη αηχπσζε ε θάζε, άικα κεγάιν αθήλνληαο κεγάιν θελφ θαη πάλε
ζη ε δηαηχπσζε ή θάζε β΄ ρσξίο λα κπνξνχλ λα δηθαηνινγήζνπλ
ην κεγάιν θελφ πνπ κεζνιαβεί. Σν ςαξάθη εμειίρηεθε. Μηα εμέι ημε απαηηεί λνπ αλψηεξν, γηαηί πξέπεη λα πξνζζέζεη θαη λα αθα ηξέζεη φξγαλα θάησ απφ πνιππινθφηαηνπο κεραληζκνχο. Γηαηί ε
θχζε λα ζέιεη λα εμειηρηεί ην ςαξάθη ζε πίζεθν; Ση έρεη ζηα ρ έξηα ηεο ψζηε λα ην θαηαθέξεη απηφ; Σν κεγάιν «άιινζη» επηζη εκνληθήο θαληαζίαο είλαη: «κα κηιάκε γηα εθαηνκκχξηα ρξφληα εμ έιημεο». Μα ν ρξφλνο, είηε είλαη 5΄ ή 1 εθαηνκκχξην ρξφληα, απφ
κφλνο ηνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ βάζε ηεο ζεσξίαο.
Παξάδεηγκα:
Μηα ιενπάξδαιε ζήκεξα (2013κ.Υ.), αλ πεξάζνπλ 1 εθ αηνκκχξην ρξφληα κπνξεί λα κεηεμειηρζεί ζε άλζξσπν; Καλείο αλαγλψζηεο δελ ην πηζηεχεη. Ξέξεη φηη είλαη αδχλαηνλ. Έζησ φρη
ζε άλζξσπν, κπνξεί ε ιενπάξδαιε λ α κεηεμειηρζεί ζε 1 εθαην κκχξην ρξφληα ζε αλψηεξν δψν κε 6 πφδηα, 7 κάηηα, 8 απηηά;
Ξέξσ φηη φινη νη αλαγλψζηεο ζα γειάζνπλ. Μα απηφ αθξ ηβψο ιέλε νη ζεσξίεο απηέο. Απιψο ζηα παξαδείγκαηά κνπ θαίλ εηαη ην θσκηθφ ζηνηρείν, ελψ ζηηο δηθέο ηνπ δηαηππψζεηο δελ θαίλεηαη ιφγσ γεληθφηεηαο θαη ανξηζηίαο.
Όηαλ ηνπο ξσηάο γηαηί βιέπνπκε ακνηβάδεο πνπ δελ εμει ίρηεθαλ, ςαξάθηα πνπ πνηέ δελ βγήθαλ ζηελ μεξά κε πλεπκφληα,
γηαηί απηά δελ εμειίρηεθαλ; Ο άλζξσπνο απφ ηελ επνρή ησλ
ζπειαίσλ θαη ηνπ αθαηέξγαζηνπ ιίζνπ, πνηέ δε λ είδε «θάηη» λα
βγαίλεη απφ ηε ζάιαζζα, λα θάζεηαη ζηελ παξαιία ρξφληα θαη λα
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γίλεηαη κεηά λπθίηζα ή θνπλάβη. Μέρξη ζήκεξα (2013) δελ ππά ξρεη πνπζελά ζηνλ θφζκν φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο αηψλεο, έζησ θαη έλαο κφλν άλζξσπνο λα αλαθέξεη φηη είδε θάπνην θν πλάβη λα κεηεμειίζζεηαη ζε θάηη άιιν, δει. λα ζπιιάβεη κηα ζηη γκή
φπνπ βιέπεη πάλσ ηνπ έζησ θαη ηελ ειάρηζηε αιινίσζε. Γελ αλαθέξεηαη πνπζελά. Όπσο βξήθε ηα δψα ν άλζξσπνο φηαλ πξ σηνδεκηηνπξγήζεθε, έηζη αθξηβψο είλαη θαη ηψξα. Άιιν νη εμαθαλ ίζεηο εηδψλ. Δζείο αγαπεηνί αλαγλψζηεο είδαηε έζησ θαη κηα θνξά
ζηε δσή ζαο ζε κηα ζηηγκή θάηη λα αιιάδεη πάλσ ζε έλα δψν ή
ζηνλ άλζξσπν; Να πάεη έζησ ειάρηζηα λα βγεη έλα λέν φξγαλν
ζε έλα δψν; Θπκάκαη φηαλ ήκνπλ θνηηεηήο θαη μελπρηνχζακε κε
ηέηνηεο ζπδεηήζεηο έλαο Υεκηθφο Μεραληθφο κνπ ιέεη: «λα ηα
πέικαηα ησλ πνδηψλ είλαη καιαθά, αλ φκσο βαδίδεη πνιχ ζα γ ίλνπλ πην ζθιεξά, λα ε εμέιημε ησλ εηδψλ». Σνπ είπα φηη πξψηνλ
απηφ πνπ ιέεη ελππάξρεη ήδε ζηνλ νξγαληζκφ σο δπλαηφηεηα θαη
δεχηεξνλ γηαηί νη άλζξσπνη πνπ πνιεκνχλ ρηιηάδ εο ρξφληα, άξα
έρνπλ αλάγθε θαη απφ έλα ηξίην κάηη ζην πίζσ ηνπ θεθαιηνχ, λα
βιέπνπλ ηνλ ερζξφ, αλ πνιεκάλε άιιν έλα εθαηνκκχξην ρξφληα
ζα βγεη ηξίην κάηη ζην θξαλίν; Ήηαλ εηιηθξηλήο. Απάληεζε «φρη
βέβαηα». Μα απηφ φκσο ιέλε νη ζεσξίεο κεηεμέιημεο.
Αφξηζηα φηαλ ηε ζέηνπλ αθνχγεηαη ππνθεξηφ αλ ηελ αλαι χζεηο νδεγείζαη ζε θσκηθά ζπκπεξάζκαηα. Με κνπ πείηε, δελ είλαη
θσκηθφ φηη απφ ηελ ακνηβάδα ή ην ςαξάθη κε κεηεμειίμεηο δεκ ηνπξγήζεθαλ νη Γεηλφζαπξνη, ή αθφκα αλ έκελαλ άιιν έλα εθ αηνκκχξην ρξφληα νη δεηλφζαπξ νη ίζσο γίλνληαλ άλζξσπνη ζθ επηφκελνη.
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ΓΑΡΒΗΝΟ
Άιια είπε, άιια θαηάιαβαλ, άιια γξάθνπλ θαη ηνλ ρξεζ ηκνπνηνχλ θαηά ην δνθνχλ. Ο Γαξβίλνο πνπ κίιεζε γηα εμέιημε
ησλ εηδψλ, δελ απέδεημε ηίπνηα. Απιά κηα ζεσξία έθηηαμε φζν
δνχζε ζηα λεζηά Γθαιαπάγθνο. Αιιά ε ζεσξία ηνπ πνπζελά δελ
ιέεη φηη ν πειαξγφο ή ηα θιακίγθνο κε ηελ εμέιημε κπνξεί λα γ ίλνπλ ιενπαξδάιεηο ή άλζξσπνη. ηα βηβιία φκσο γξάθνληαη φηη
είπε πξάγκαηα, πνπ αλ ηα δηάβαδε ν ίδηνο ζήκεξα ζα ηξαβνχζε
ηα καιιηά ηνπ. Πφζνη «επηζηήκνλεο» δηάβαζαλ ην πξσ ηφηππν
θείκελφ ηνπ Γαξβίλνπ; Αο ηα δηαβάζνπλ γηα λα δνπλ φηη έγηλε ε
ζεσξία ηνπ «ζπαζκέλν ηειέθσλν» (έλα παηδηθφ παηρλίδη).
Φίινο Γεσπφλνο κνπ έιεγε, πξηλ ρξφληα, εκείο ζηε Γεσπ νληθή Θεζ/λίθεο πνπ κειεηήζακε Γαξβίλν πνπζελά δε βξήθακε η έηνηα πξάγκαηα πνπ α θνχκε ζήκεξα λα ιέεη.
Άιινη αλαθέξνπλ άιιε ζεσξία, ηε ζεσξία «δνθηκήο ζσζηνχ
θαη ιάζνπο». Ζ ζεσξία απηή ιέεη φηη ε θχζε δνθίκαδε κηα αιι αγή, αλ ηελ έβξηζθε ζσζηή, ηελ ζπλέρηδε, αλ φρη, δνθίκαδε θάηη
άιιν.
Ση δελ θαηαιαβαίλεηο;…
Έδσζα πνιχ βάξνο ζην ζέκα « θχζηο-Θεφο» γηαηί νη δπζθ νιφπηζηνη εθεί επηκέλνπλ: φηη ε θχζε ηα έθηηαμε φια. Πνιινί δελ
ην πηζηεχνπλ θαηά βάζνο αιιά βξίζθνπλ κε απζππνβνιή έλα θ αιφ «άιινζη» λα απαιιαγνχλ απφ «ηελ ηεζιηκκέλε νδφ, ηελ άγν πζα ζηε ζσηεξία ηεο ςπρήο». Ξεγειάλε δει. ηνλ εαπηφ ηνπο. Σα
ιέλε αιιά δελ ηα πηζηεχνπλ θαηά βάζνο. Σν έληππν απεπζχλεηαη
ζ’απηνχο άξα έπξεπε λα ξίμσ βάξνο εδψ, ελψ γηα ηνπο πηζηεχ νληεο απηά κάιινλ ζα είλαη θαη βαξεηά.
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ΣΟ ΠΑΝ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟ ΔΝΣΗΚΣΟ
ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΣΟΤ Θ ΔΟΤ
Τπάξρεη ζηνλ άλζξσπν έλζηηθην, πνπ ηνπ ην έβαιε ν Θεφο,
λα αλαδεηά ηνλ Θεφ! Όπσο φια ηα δψα έρνπλ άιια έλζηηθηα γηα
λα επηβηψζεη ν άλζξσπνο επεηδή έρεη θαη ςπρή αζάλαηε πξέπεη
λα ηνλ σζεί θάηη ζην Θεφ. Γη’απηφ απφ ηελ αξραηφηεηα αθφκα,
κεγάινη Έιιελεο πεξηεγεηέο γξάθνπλ φηη φπνπ πήγαλ δελ βξ ήθαλ νχηε έλα κέξνο πνπ λα κε πηζηεχνπλ ζε Θεφ. Οη άζενη ιέλε
φηη ν άλζξσπνο αλαθάιπςε ην Θεφ γηα λα κε θνβάηαη θεξαπλνχο,
αζηξαπέο θιπ. Δγψ πάλησο πξνηηκνχζα λα θνβάκαη ηνπο θεξα πλνχο παξά λα κπσ «ζηελ ηεζιηκκέλε νδφ». ηνπο εθήβνπο φινπ
ηνπ θφζκνπ ην έλζηη θην ηεο αλαδήηεζεο ηνπ Θενχ, απμάλεη θαη
φινη θάπνηα ή πνιιά βξάδηα ζην θξεβάηη καο, ξσηνχζακε ηνλ
εαπηφ καο: «πνηνο έθηηαμε ηνλ θφζκν; Τπάξρεη Θεφο; Λεο ν Υξ ηζηφο λα είλαη Θεφο;

ΒΟΤΓΑ - ΚΟΜΦΟ ΤΚΗΟ - ΜΩΑΜΔΘ
Να θαη νη άιινη ιανί πηζηεχνπλ αιινχ. Αλ γελλη φκαζηαλ εθεί ζα είκαζηαλ κε ρξηζηηαλνί. Γη’απηνχο ηνπο ιανχο πνπ δελ
γλψξηζαλ Υξηζηφ, μέξεη ν Θεφο ηη ην θάλεη, έρεη ζρέδην φπσο π άληα. Όκσο εκείο αδειθέ κνπ ζα θξηζνχκε κε ην λφκν ηνπ Δπα γγειίνπ. Αιιά φπνηνο δηάβαζε Βνπδηζκφ θαη Κνκθνπθηαληζκφ μέξεη
φηη δελ είλαη αθξηβψο ζξεζθείεο θαη Θεφο αιιά θηινζνθία ηξφπνπ
δσήο. Όζν γηα ηνλ Μσάκεζ είλαη παλεχθνιν λα θαηαιάβεη θαλείο
φηη ην θνξάλη είλαη αληηγξαθή Παιαηάο θαη Καηλήο δηαζήθεο
θαη’επηινγήλ. Ο Μσάκεζ γελλήζεθε 500 ρξφληα κεηά ην Υξηζηφ
θαη δηεζλήο έκπνξνο φπσο ήηαλ γλψξηζε Ηνπδατζκφ θαη Υξηζηη α-
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ληζκφ θαη γηα λα ελψζεη ηηο πνιιέο Αξαβηθέο θπιέο πνπ ήηαλ ζε
ζπλερείο εκθπιίνπο, επηλφεζε ηνλ Μσακεζαληζκφ λα ηνπο ελψζεη
κε θάηη θαη λα ζηξαθνχλ θαηά άιισλ Δζλψλ αληί λα ζθνηψλνληαη
κεηαμχ ηνπο. Πξάγκα πνπ πέηπρε.

ΠΡΟΥΡΗΣΗ ΑΝΟΗ ΦΗΛΟΟΦΟΗ
Ο ζεφο πξνεηνίκαδε ηνλ θφζκν λα δερζεί ηνλ Υξηζηφ. ηελ
Αξραία Διιάδα ν σθξάηεο, ν Πιάησλ θαη άιινη θηιφζνθνη 300
ρξφληα πξηλ ηνλ Υξηζηφ κηινχζαλ γη’απηφλ ζαλ πξνθήηεο κε ζ εκαληηθή επζηνρία. Ο σθξάηεο έιεγε: «δελ κπνξεί νη 12 Θε νί λα
είλαη αιεζηλνί Θενί, έρνπλ αλζξψπηλα πάζε έξηδεο κεηαμχ ηνπο,
βηάδνπλ γπλαίθεο. Άιινο είλαη ν Θεφο θαη είλαη έλαο φρη πνιινί
πνπ φπνπ λα’λαη ζα έξζεη θαη ζα ζψζεη ηνλ θφζκν». Απ’ην Γ πκλάζην ζπκφκαζηε ηε ξήζε απηή ηνπ σθξάηε (παξφκνηα έιεγαλ
θαη άιινη θηιφζνθνη). Σφζν πνιχ επέκελαλ ζ’απηφ πνπ 300 ρξ φλαη πξηλ ηνλ Υξηζηφ νη Αζελαίνη έζηεζαλ ζηελ Αγνξά άγαικα θαη
απφ θάησ έγξαςαλ «ησ αγλψζησ Θεψ». Πψο ήμεξαλ νη θηιφζ νθνη απηνί φηη ν Θεφο είλαη έλαο θαη ζα θαηεβεί ζηε Γε λα ζψζεη
ηνπο αλζξψπνπο αλ δελ ηνπ ο θψηηδε ν Θεφο;
«ΑΓΑΠΖΔΗ ΣΟΝ ΔΥΘΡΟ ΟΤ»
Καθψο βέβαηα, αιιά απφ έθεβνο είρα δηαβάζεη θαη άιιεο
ζξεζθείεο απφ βηβιία ζηα θαξνηζάθηα ζπκάκαη. Ό,ηη έρνπλ πεη
δηάθνξεο ζξεζθείεο θαίλνληαη αλζξψπηλα. Ο Υξηζηφο είπε πξά γκαηα πνπ μεπεξλνχλ ηα αλζξψπηλα δεδνκέ λα θαη κάιηζηα πξ νθαινχλ. Σν «αγαπήζεηο ηνλ πιεζίνλ ζνπ» είλαη αλζξψπηλν. Αιιά
ην «αγαπήζεηο ηνλ ερζξφ ζνπ» νπδείο αλζξψπηλνο λνπο ζα ην
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ζθέθηνληαλ. Έξρεηαη θφληξα κε φια ηα αλζξψπηλα δεδνκέλα.
Άξα κφλν θάπνηνο πνπ δελ ήηαλ άλζξσπνο κπνξνχζε λα ην πεη.
ΜΗΑ ΠΑΡΔΝΘΔΖ: «ΟΗ ΠΑΠ ΑΓΔ»
Ακάλ πηα! Έρσ βαξεζεί απφ κηθξφ παηδί λα αθνχσ ηε θξ άζε «αθνχ νη παπάδεο θάλνπλ εθείλν, θάλνπλ ην άιιν πψο λα
πάσ Δθθιεζία; Απηνί καο δηψρλνπλ, απ’ηελ Δθθιεζία».
Απφ γξηέο, κνξθσκέλνπο, αγξάκκαηνπο, απφ πνιινχο αθνχσ κηζφ αηψλα ηε θξάζε απηή. Οη παπάδεο ζαλ άλζξσπνη πνπ
είλαη, έλα πνζνζηφ ζα είλαη κε ζσζηνί ή φ,ηη ζέιεηε. Δ, θαη ιν ηπφλ; Ζ ζσηεξία ηεο ςπρήο καο ζα εμαξηάηαη απφ ην αλ ζθαλδ αιίδνπλ ή φρη νη παπάδεο; «Ο ζψδσλ, εαπηφλ ζσζήησ» ιέεη ν
Υξηζηφο. Ζ ζσηεξία ηεο ςπρήο καο ε ίλαη αηνκηθή καο ππφζεζε
θαη αθνξά εκάο, εκείο πηζηεχνπκε ζην Υξηζηφ θαη δηαβάδνπκε ηα
Δπαγγέιηα,

ην

ηη

θάλεη

έλα

πνζνζηφ

παπάδσλ

πνζψο

κ’ελδηαθέξεη. Αο θάλνπλ ζθάλδαια. Θα ράζσ ηελ ςπρηθή ζση εξία

κνπ

επεηδή

ν

παπα -Γηψξγεο

ή

ν

παπα-Μηράιεο

κ’εθλεπξίδνπλ κ’απηφ πνπ θάλνπλ; Απηφ αθνξά ην Θεφ, φρη εκ έλα. Κη αλ φινη νη παπάδεο ηεο Διιάδαο 12.000 πεξίπνπ ήηαλ ζε
ζθάλδαια κέζα, δελ κε «ραιάεη θαζφινπ». Δγψ ηελ δηθή κνπ ς πρή λα ζψζσ θαη η’άιια δελ κ’ελδηαθέξνπλ. Αλ ζε έλα δηθαζηή πσ
δνινθφλεζα γηαηί δνινθφλεζαλ θα η ηξεηο γλσζηνί κνπ, ν δηθ αζηήο ζα ην δεη ζαλ ειαθξπληηθφ; Αζηείν πξάγκα: Δ, ηφηε πψο λ νκίδεη ν άιινο πνπ ιέεη δελ έρσ ζρέζε κε Δθθιεζία ιφγσ παπ άδσλ, ζηελ νπξάληα θξίζε ζα πεη ζην Θεφ απηφ θαη ν Θεφο ζα ην
ζεσξήζεη ειαθξπληηθφ; Δίλαη «άιινζη» κπξ νζηά ζην Θεφ απηφ;
Πνηφλ πάεη λα θνξντδέςεη; Δγψ λνκίδσ φηη είλαη έλαο άιινο ηξ φπνο λ’απνθχγεη ηελ «ηεζιηκκέλε νδφ». Ο άλζξσπνο εθεπξίζθεη
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απηφ ην άιινζη θαη έηζη αηζζάλεηαη θαη θ αιά. Ξεγειά ηνλ εαπηφ
ηνπ. Θα απνκαθξπλζψ απφ ην Θεφ, γηαηί νη πνιπέιαηνη έρνπλ δ ηαθνξεηηθή ηηκή ή ν παπα -Σάθεο κνπ δήηεζε 10€ γηα 3΄ηξηζάγην;
«Φξίμαλ ήιηε!!!»

ΣΟ ΒΑΘΤΣΔΡΟ ΝΟΖΜΑ ΣΖ ΠΗΣΖ
Απφ κηθξφ παηδί (Σ΄Γεκ.), αλαξσηηφκνπλ «γηαηί ε πίζηε
είλαη έλα βαζηθφ θξηηήξην ζσηεξίαο»; Αο εκθαληζζεί ζηνλ Οπξ αλφ ν Θεφο θαη ηειείσζε ην ζέκα. Όηαλ κεγάισζα θαηάιαβα γηαηί
ν Θεφο δεηά ηελ πίζηε. Γε δεηά σο θξηηήξην ηεο κφξθσζε, ηελ
εμππλάδα, ηα πηπρία θιπ. Δ, ηη ινηπφλ ζεκαληηθφ έρεη απηή ε π ίζηε θαη ηφζν επηκέλεη; ΠΗΣΖ = ΣΑΠΔΗΝΧΖ.
Ζ πίζηε γηα ηνλ Θεφ ηαπηίδεηαη κε ηελ ηαπείλσζε. Όινη νη
Άγηνη ιέλε φηη ηίπνηα δελ αγαλαθηεί ην Θεφ ηφζν, φζν ε αιαδ νλεία, ε ππεξεθάλεηα. Ο πηζηφο ππνηάζζεηαη κε ηελ θαιή έλλνηα
ζε έλα Αλψηεξν Όλ ηνλ Θεφ θαη ηνλ ππαθνχεη. Ο άπηζηνο δελ π ηζηεχεη φηη ππάξρεη αλψηεξφο ηνπ, δε ζέιεη αλψηεξφ ηνπ θαη δε
ζέιεη λα ππνηαρζεί θαη λα ππαθνχζεη (πάληα κε ηελ θαιή έλλνηα
ησλ ιέμεσλ απηψλ). Δίλαη αιαδφλαο ελψ ν πηζηφο ηαπεηλψλεηαη.
ε ηειηθή αλάιπζε ε πίζηε, είλαη ηαπείλσζε θαη ε απηζηία αιαδ νλεία; Γη’απηφ Θεφο ηε ζεσξεί ην βαζηθφηεξν θξηηήξην.
Έρσ δεη πνιιά ζπλζήκαηα ζηνπο ηνίρνπο ηε ο Ννκηθήο
Θεζζαινλίθεο. Έλα φκσο δελ ζα ην μεράζσ. Έιεγε: «Οχηε Θεφο
νχηε Αθέληεο». Απηφ αθξηβψο είλαη ε απηζηία: δελ ζέισ θάπνηνλ
πην πάλσ απφ εκέλα.
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ΔΠΗΛΟΓΟ
Δίπα απφ ηελ αξρή φηη ην έληππν ην έγξαςα γηα πνιχ δ πζθνιφπηζηνπο. Δπέιεμα ηα πην αδηάζεηζηα ζηνηρεία πνπ βξήθα.
Ο ηίηινο είλαη «επηζηεκνληθέο απνδείμεηο» θαη ίζσο πεη θάπνηνο:
πνηεο επηζηήκεο; θαη φκσο αδειθέ κνπ, επηθαιέζζεθα λφκνπο
ηεο Βηνινγίαο, ηεο Φπζηθήο, ηεο Ηαηξηθήο, Θενινγίαο, Κνηλσλη νινγίαο, Φπρνινγίαο, Λνγηθήο, Αζηξνλνκίαο, Ηζηνξίαο θ αη απνδεηθηηθήο επηρεηξεκαηνινγίαο (Ννκηθή). Απιά ζπκπιέθνληαη φια α πηά θαη δελ μερσξίδνπλ εχθνια. Γελ ην ιέσ γηα λα κνπ πεηο κπξ άβν (ζα ήηαλ ειίζην εθ κέξνπο κνπ), αιιά φηη ζηελ αλάπηπμε ηνπ
ζέκαηνο δηάιεμα απνδείμεηο, απφ ηφζεο επηζηήκεο γηα λα ζε
πξνβιεκαηίζσ. Ζ Λνγηθή Δπηρεηξεκαηνινγία είλαη θαη απηή επ ηζηήκε δηφηη αλ ηα επηρεηξήκαηα είλαη αλεπαξθή δελ πείζνπλ θαη
ηνπιάρηζηνλ ζαλ πξψελ δηθεγφξνο γλσξίδσ, πνην επηρείξεκα
κπνξεί λα ζηαζεί ζνβαξά θαη πνην φρη. Θα κπνξνχζα λα γξάςσ
γηα ην ζέκα απηφ 150 ζει. Καη ινηπφλ; Καλείο δελ ζα ην δηάβαδε
έηζη ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ. Έηζη ηα ζπκπχθλσζα φζν κπνξν χζα. Βαζηθή κνπ αξρή είλαη ηίπνηα πάλσ απφ 25 ζειίδεο.
Αλ θαηάθεξα λα ζε πείζσ ραίξνκαη. Αλ θαηάθεξα, απιψο
λα ζε πξνβιεκαηίζσ, πάιη ραίξνκαη, γηαηί μέξσ ν πξνβι εκαηηζκφο ζα ζε νδεγήζεη λα ςάμεηο. Αλ δελ θαηάθεξα ηίπνηα απνι χησο ζηελνρσξηέκαη, φρη γηαηί απέηπρα, αιιά γηαηί ν Υξηζηφο ιέεη:
«ηη σθειήζεηαη άλζξσπνο αλ φινλ ηνλ θφζκνλ θεξδίζεη, ηελ δε
εαπηνχ ςπρήλ ράζεη;» Δμ άιινπ ςάμε θαη ιίγν κφλνο ζνπ, κελ
πεξηκέλεηο κφλν απφ έλα έληππν φιεο ηηο ιχζεηο. Ξνδεχνπκε η φζν ρξφλν γηα ζθη ζηελ Αξάρνβα, γηα θαγηάθ ζηνλ Άξαρζν, γηα πηθ
ληθ ηα αβ/θα, γηα δνπιεηά 8 ψξεο ίζσο θαη 12 εκεξεζίσο, ε, αο
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μνδέςνπκε θαη 2 ψξεο γηα ηελ ζσηεξία ηεο ςπρήο καο. Κάλε θαη
εζχ κηα θίλεζε, κ ηα ελέξγεηα λα βξεηο απαληήζεηο ζην ζέκα ηνπ
εληχπνπ.
Ο Θεφο ζέιεη ν ίδηνο λα ηνλ ςάμεηο. Γη’απηφ έβαιε φπσο
πξναλαθέξακε ην «ελζηηθην αλαδήηεζεο ηνπ Θενχ». Καλείο καο
δελ πίζηεςε ζην Υξηζηφ θαζήκελνο ζηνλ θαλαπέ. Όινη καο αθη εξψζακε ρξφλν θαη θφπν γηα λα βξνχκε ηελ αιήζεηα. Γελ ζα ζνπ
πσο εγψ ηη πξέπεη λα θάλεηο. Ζ ινγηθή ζνπ είλαη αξθεηή θαη ζα
ζνπ πεη εθείλε. Έιεγμε ιίγν ηελ αληηδξαζηηθφηεηά ζνπ, ηνλ εγσ τζκφ πνπ δελ αθήλεη λα δνχκε ηελ αιήζεηα, καιάθσζε ιίγν ηελ
ςπρή ζνπ θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ζνπ θαη δψζ ε έλα ηέινο ζηα «ά ιινζη» θαη ζεσξίεο αβάζηκεο, κε μεγειάο ηνλ εαπηφ ζνπ. Δγψ π έξαλ ησλ γξαθέλησλ κπνξψ κφλν λα ζνπ επρεζψ θαιή επηηπρία
θαη ν Υξηζηφο λα ζ’επινγεί.
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