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 ΡΟΛΟΓΟΣ            
 ΚΕΦΑΛΑΛΟ 1 Οι επιςτθμονικζσ απαντιςεισ ςτθ «ΓΕΝΕΣΘ» ΤΟΥ Μωυςι. Τι  

λζει ο Stephen Hawking?  
 ΚΕΦΑΛΑΛΟ 2 Haeckel, Arrhenius, οι υλιςτζσ φιλόςοφοι και επιςτιμονεσ.  
 ΚΕΦΑΛΑΛΟ 3 Σπινόηα και πανκεϊςτζσ. «Ο κεόσ ταυτίηεται με τθ δθμιουργία, 

με τον υλικό κόςμο». Δαρβίνοσ και θ κεωρία τθσ εξζλιξθσ.  
 ΚΕΦΑΛΑΛΟ 4 Θ καταγωγι του ανκρϊπου.  
 ΚΕΦΑΛΑΛΟ 5 Καφματα και φυςικοί νόμοι. Θ διάδοςθ του χριςτιανιςμοφ  και 

οι καταςτάςεισ που κζτουν ςε δοκιμαςία τθν ανκρϊπινθ λογικι.  
 ΚΕΦΑΛΑΛΟ 6 Λςτορικζσ μαρτυρίεσ (πάπυροι, ςτοιχεία και αρχαιολογικά 

ευριματα).  
 ΚΕΦΑΛΑΛΟ 7 Οι αρνθτζσ τθσ φπαρξθσ (ι τθσ κεότθτασ) του Χριςτοφ. 

Συγγραφείσ, επιχειριματα, τεκμθρίωςθ.  
 ΚΕΦΑΛΑΛΟ 8 Τι πραγματικά είπε ο Λθςοφσ Χριςτόσ;  
 ΚΕΦΑΛΑΛΟ 9 -10 Οι προφιτεσ και θ επιςτθμονικι αξιολόγθςθ των ζργων 

τουσ. Τι είπαν, τι από αυτά ζγινε.  
 ΚΕΦΑΛΑΛΟ 11 Λάκθ, πλάνεσ, λόγια που διαδίδονται από το ζνα ςτόμα ςτο 

άλλο, αυταπάτεσ και άγνοια. Χαρακτθριςτικζσ περιπτϊςεισ.  
 ΕΡΛΛΟΓΟΣ  

ΠΡΟΛΟΓΟ 
Υπάρχει Κεόσ; 
Ζνα ερϊτθμα, που αργά ι γριγορα απαςχολεί κάκε άνκρωπο. Ρολιτιςμζνο, απολί-
τιςτο, πρωτόγονο, μορφωμζνο ι αμόρφωτο. Ζνα ερϊτθμα, που ςίγουρα ζχει μία 
μόνο ςωςτι απάντθςθ. Ναι ι όχι. 
Από αυτι όμωσ τθν απάντθςθ επθρεάηεται κακοριςτικά το άτομο και θ κοινωνία.  
Αν υπάρχει δθμιουργόσ, πρζπει να ακολουκιςουμε τισ εντολζσ του, ςαν μζρθ ενόσ 
ςυςτιματοσ που ευθμεροφν μαηί με το ςφςτθμα, μόνο όταν λειτουργοφν όπωσ ορί-
ηει ο καταςκευαςτισ. Αν δεν υπάρχει δθμιουργόσ, να εξετάςουμε πωσ ζγιναν όλα 
αυτά που μασ περιβάλλουν, και να διαμορφϊςουμε τθν ςυμπεριφορά που μασ 
ςυμφζρει κοινωνικά. 
Σαν μακθματικόσ, χρειάςτθκε να λφςω μζχρι τϊρα χιλιάδεσ προβλιματα, κζματα, 
απορίεσ. Αυτό το πρόβλθμα όμωσ ιταν το πιο δφςκολο, και ταυτόχρονα το πιο κακ-
οριςτικό για τθν ηωι μου. Πταν ιμουν μικρό παιδί, είχα μια βακιά, απόλυτθ πίςτθ 
και εμπιςτοςφνθ ςτο Κεό που διδάςκει θ Ορκόδοξθ εκκλθςία. Κακϊσ τα χρόνια 
περνοφςαν, μου δθμιουργικθκαν απορίεσ, αμφιβολίεσ, ερωτθματικά. Στο Ρανεπι-
ςτιμιο ιρκα ςε επαφι με πολλά πολιτικά και φιλοςοφικά ρεφματα, που είχαν όλα 
απαντιςεισ ςτο τεράςτιο αυτό ερϊτθμα που με βαςάνιηε.  



Απαντιςεισ όμωσ διαφορετικζσ. Δεν υπάρχει Κεόσ. Υπάρχει Κεόσ. Υπάρχει και των 
γνωρίηουμε από τθν αγία γραφι. Υπάρχει αλλά δεν τον γνωρίηουμε. Υπάρχει και 
είναι ζνασ. Υπάρχει αλλά είναι ζνα με τθν δθμιουργία. Δεν υπάρχει, αλλά εμείσ τον 
δθμιουργιςαμε, από αδυναμία να εξθγιςουμε τον κόςμο που μασ περιβάλλει. 
Πλοι, κάτι πίςτευαν. Εγϊ κλονίςτθκα, ζψαχνα, αναρωτιόμουν ποια είναι θ αλικεια. 
Κάποια ςτιγμι τελείωςα το Ρανεπιςτιμιο, εργάςτθκα, παντρεφτθκα. Είχε ζρκει θ 
ϊρα να φζρω νζουσ ανκρϊπουσ ςτον κόςμο. Τι κα τουσ ζλεγα; Αποφάςιςα να αςχο-
λθκϊ με ζνταςθ με το κζμα που με απαςχολοφςε ςε βακμό που δεν μποροφςα πια 
να θςυχάςω. Συγκζντρωςα ειδικά βιβλία, από όλουσ τουσ κλάδουσ τθσ επιςτιμθσ 
που είχαν ςχζςθ με τισ απόψεισ των παλαιοτζρων και των νεοτζρων πάνω ςτα κζμ-
ατα τθσ δθμιουργίασ, τθσ φλθσ, του μακρόκοςμου, του μικρόκοςμου, των κεωριϊν, 
των απόψεων. 
Είχα ζνα ςοβαρό όπλο ςτα χζρια μου. τθ μακθματικι ςκζψθ που είχα αποκτιςει, 
και τθν εκπαιδευτικι πείρα. Γνϊριηα να κζτω ζνα πρόβλθμα, να βρίςκω τα δεδο-
μζνα, να τα χρθςιμοποιϊ με τισ μακθματικζσ μεκόδουσ, με ςκοπό να οδθγθκϊ ςτθ 
λφςθ. Θ επαγωγικι ςκζψθ, θ εισ άτοπο απαγωγι, ιταν δρόμοι πολφτιμοι ςτθν προ-
ςπάκειά μου. 
Κατζλθξα ςε τελικά ςυμπεράςματα. Ξζρω τι κα πω ςτα παιδιά μου. 
 Ξζρω τι πιςτεφω, και γιατί το πιςτεφω. 
Δεν επικυμϊ να αποκτιςω οπαδοφσ τθσ άποψισ μου. Επικυμϊ απλά να αναφζρω 
γεγονότα, επιςτθμονικζσ απόψεισ, κζςεισ, και να αφιςω τον κάκε αναγνϊςτθ, που 
διαβάηει τισ γραμμζσ αυτζσ, να βγάλει τα δικά του ςυμπεράςματα. 
Άλλωςτε, καλόσ δάςκαλοσ δεν είναι αυτόσ που δθμιουργεί αντίτυπα του εαυτοφ 
του, αλλά ανκρϊπουσ ελεφκερουσ, με τθν ικανότθτα να ςκζπτονται. Ευχαριςτϊ 
κερμά όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ τθσ μεγάλθσ αυτισ προςπάκειασ που ζκανα.  
Είναι οι ςυγγραφείσ των βιβλίων που αναφζρω ςτο τζλοσ τθσ προςπάκειασ αυτισ. 

Με εκτίμθςθ  
Γιϊργοσ Λ. Λεκάτθσ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Οι αρχαίοι κάτοικοι του πλανιτθ πίςτευαν ότι θ γθ είναι ζνα μεγάλο μζροσ του ςφμ-
παντοσ. Οι αςτζρεσ; Αςιμαντεσ φωτεινζσ κθλίδεσ. Αιγφπτιοι, Βαβυλϊνιοι, πολλοί 
αρχαίοι λαοί είπαν τα πιο απίκανα πράγματα. 
Ο Πμθροσ πίςτευε ότι θ Γθ είναι ςχεδόν το ςφμπαν, ότι ο Πλυμποσ είναι θ κατοικία 
των Κεϊν και ο Τάρταροσ είναι θ φυλακι των Τιτάνων. Ο Καλισ ο Μιλιςιοσ (εμείσ 
οι Μακθματικοί τον ζχουμε μεγάλθ αδυναμία) πίςτευε ότι το ςφμπαν ζχει υδάτινθ 
προζλευςθ και ςχιμα θμιςφαιρικό. Ο Αριςτοτζλθσ δίδαςκε ότι θ Γθ είναι ακίνθτθ 
ςτο κζντρο του ςφμπαντοσ, και όλα τα ουράνια ςϊματα κινοφνται γφρω τθσ ςε κυκ-
λικζσ τροχιζσ. 
Ο ρόλοσ τθσ γθσ περιοριηόταν ςυνεχϊσ, όςο κυλοφςαν οι αιϊνεσ. Ο Αρίςταρχοσ ο 
Σάμιοσ πίςτευε ότι ο ιλιοσ είναι ακίνθτοσ, ενϊ θ γθ και οι πλανιτεσ κινοφνται γφρω 
του. Θ άποψθ αυτι δεν επιβλικθκε ςτθν αςτρονομία. Δεκαοκτϊ αιϊνεσ αργότερα 
(το 1515), ο Ρολωνόσ ιερζασ Κοπζρνικοσ υποςτιριξε το θλιοκεντρικό ςφςτθμα του 
Αρίςταρχου. Ο Γαλιλαίοσ, ζναν αιϊνα αργότερα, απζδειξε αυτζσ τισ κζςεισ. 
Ρζραςαν πολλοί αιϊνεσ λοιπόν για να δεχτεί ο άνκρωποσ ότι δεν αποτελεί το κζντ-
ρο του κόςμου.  
Με λφπθ του παραχϊρθςε ςτον ιλιο τθν κεντρικι κζςθ, άφθςε δε για τον εαυτό του 
το ρόλο του ακόλουκου. 



Σιμερα, όμωσ, τι πιςτεφουμε; Σιμερα, δεν χρειάηεται πια να πιςτεφουμε. Αρκεί να 
χρθςιμοποιιςουμε τα μζςα τθσ επιςτιμθσ και να δοφμε. Τεχνθτοί δορυφόροι, τρο-
χιακά αςτεροςκοπεία, διαςτθμόπλοια και ραδιοτθλεςκόπια, θλεκτρονικοί υπολογι-
ςτζσ, μασ οδιγθςαν πάρα πολφ μακριά, ςτα όρια του ςφμπαντοσ. 
Θ γθ, ζνασ απλόσ πλανιτθσ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ. Ο ιλιοσ μασ ςυνεχϊσ μικ-
ραίνει. Κάκε δευτερόλεπτο, χάνει 4,5 εκατομμφρια τόνουσ μάηασ που μετατρζπεται 
ςε ενζργεια. Είναι όμωσ τόςο τεράςτιοσ, που κα περάςουν χιλιάδεσ χρόνια μζχρι να 
επθρεαςτοφν οι δυνατότθτζσ του ςαν τεράςτιου πυρθνικοφ αντιδραςτιρα.  
Υπάρχουν και άλλοι ιλιοι. Ο α του Κενταφρου βρίςκεται ςε απόςταςθ 4,25 ετϊν 
φωτόσ. Ο Βζγασ, 28 ζτθ φωτόσ μακριά από τθ γθ. Πχι μόνο αυτοί βζβαια. Ο δικόσ 
μασ γαλαξίασ μόνο, ζχει 200 περίπου διςεκατομμφρια ιλιουσ. Υπάρχουν και άλλοι 
γαλαξίεσ. Εκατοντάδεσ διςεκατομμφρια μάλιςτα. Ανά ομάδεσ των 100 ωσ 1000, 
αποτελοφν υπερςμινθ γαλαξιϊν. Και, μόνο ο δικόσ μασ γαλαξίασ, ζχει πλάτοσ τθσ 
τάξθσ των 100.000 ετϊν φωτόσ. 
Θ γθ, ο ιλιοσ μασ, τα 200 διςεκατομμφρια ιλιοι που αποτελοφν τον δικό μασ μόνο 
γαλαξία. Εκατοντάδεσ διςεκατομμφρια γαλαξίεσ ςαν το δικό μασ. Αλικεια, τι αντι-
προςωπεφει θ γθ μασ μπροςτά ςε όλα αυτά; Τα παράδοξα όμωσ μόλισ άρχιςαν.  
Υπάρχουν ςκοτεινζσ περιοχζσ, που ςτζλνουν ραδιοςιματα ! Υπάρχει θ «αόρατθ» 
φλθ, θ φλθ που δεν ςτζλνει φωτεινζσ ακτίνεσ που να μπορεί το ανκρϊπινο μάτι να 
ςυλλάβει. Μποροφν όμωσ να τθν διακρίνουν τα ραδιοτθλεςκόπια. 
Τα pulsars, οι παλλόμενεσ ραδιοπθγζσ, που εκπζμπουν ραδιοςιματα, ζχουν μάηα 
όςθ και ο ιλιοσ μασ, ζχουν όμωσ τόςο τεράςτιεσ πυκνότθτεσ, που μια ποςότθτα 
φλθσ μεγζκουσ ενόσ απλοφ ηαριοφ, ηυγίηει εκατομμφρια τόνουσ! ( Θ φλθ εκεί, δεν 
ζχει τόςο τεράςτια κενά, όπωσ ςτθν γθ! ) 
Τι περίεργο ςφμπαν. Οι υπερκαινοφανείσ αςτζρεσ εκριγνυνται, τινάηουν ςτο ςφμ-
παν μάηα όςθ του ιλιου και γίνονται 100 εκατομμφρια φορζσ λαμπρότεροι από τον 
ιλιο. Γαλαξίεσ με διςεκατομμφρια ιλιουσ να περνοφν ο ζνασ μζςα από τον άλλο, 
χωρίσ να παρατθρείται οφτε μια ςφγκρουςθ. 
Το πιό παράδοξο όμωσ είναι το φαινόμενο τθσ κίνθςθσ. Απειράρικμα αςτρικά ςϊμ-
ατα, ςτροβιλίηονται ςτο διάςτθμα, ακολουκϊντασ το κακζνα μια εξαιρετικά περί-
πλοκθ και εξαιρετικά ακριβι τροχιά ! Θ ςελινθ περιςτρζφεται γφρω από τον εαυτό 
τθσ και γφρω από τθν γθ. Θ γθ με τθν ςελινθ, γφρω από τον εαυτό τουσ και γφρω 
από τον ιλιο. Ο ιλιοσ με όλθ τθν ςυνοδεία του περιφζρεται γφρω από το κζντρο 
του γαλαξία μασ. Πλοσ ο γαλαξίασ με τθν ςειρά του με όλα τα ςϊματά του, 
περιφζρεται γφρω από το κζντρο του υπερςμινουσ ςτο οποίο ανικει. Σφνκετθ 
κίνθςθ ! Αυτό είναι παράδειγμα ςχετικισ ταχφτθτασ! Πςοι ζχουν λφςει παρόμοιεσ 
αςκιςεισ, ξζρουν πολφ καλά ότι δίπλα ςτο μολφβι και ςτον υπολογιςτι, χρειάηεται 
ζνα ολόκλθρο κουτί με αςπιρίνεσ ! 
Ο Γαλαξίασ μασ ζχει άξονα ςυμμετρίασ ! Ο άξονασ αυτόσ μάλιςτα είναι κάκετοσ ςτο 
γαλαξιακό επίπεδο. Τι περίεργο ! Το 1929 διατυπϊκθκε θ κεωρία τθσ διαςτολισ του 
ςφμπαντοσ. Το ςτατικό ςφμπαν, ζδωςε τθν κζςθ του ςε ζναν κόςμο, που ςυνεχϊσ 
μεγαλϊνει. Οι γαλαξίεσ απομακρφνονται ο ζνασ από τον άλλο με τεράςτιεσ ταχφτθ-
τεσ. Σιμερα, είναι κακολικά παραδεκτι και απόλυτα αποδεδειγμζνθ επιςτθμονικά θ 
κεωρία τθσ «κερμισ μεγάλθσ ζκρθξθσ» ( «hot big-bang»). Mε τθν βοικεια θλεκτρον-
ικϊν υπολογιςτϊν, τεκμθριϊκθκε απόλυτα και οδιγθςε ςε επανάςταςθ τθν αςτρο-
νομία. Δζχεται ότι ο κόςμοσ ιρκε ςτθν φπαρξθ, μζςα από μια τεράςτια ζκρθξθ φω-
τόσ και ακτινοβολίασ, που ςυνζβθ περίπου 15 διςεκατομμφρια ζτθ, πριν από τθν 



εποχι μασ. Από τθν υπερβολικά πυκνι εκείνθ κατάςταςθ, δθμιουργικθκαν οι πυρ-
ινεσ των ατόμων, τα άτομα, τα μεγαλφτερα ςωματίδια, οι μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ 
τθσ φλθσ, οι γαλαξίεσ. Το ςφμπαν βρίςκεται ςε μια πορεία. Άρχιςε μια ςυγκεκριμζνθ 
ςτιγμι, προχωράει με μια ςυγκεκριμζνθ προοπτικι. 
Ο Άγγλοσ Ryle το 1974 πιρε το βραβείο Νόμπελ όταν με τθ βοικεια ραδιοτθλεςκο-
πίων απζδειξε ότι θ πυκνότθτα των ραδιογαλαξιϊν αυξάνει, όςο αυξάνει θ απός-
ταςι τουσ από εμάσ. Το ςυμπζραςμα είναι θ επιβεβαίωςθ τθσ κεωρίασ τθσ μεγάλθσ 
ζκρθξθσ. Πλοι γνωρίηουμε τον Einstein και τθν μεγάλθ ςυμβολι του ςτθν εξζλιξθ τθσ 
επιςτιμθσ. Με τθν γενικι κεωρία τθσ ςχετικότθτασ (1916) μελετοφςε το χϊρο και το 
χρόνο του ςφμπαντοσ ςε ςχζςθ με τθν κατανομι τθσ φλθσ και τθσ ενζργειασ του. 
Ο Einstein όμωσ είχε κάνει ζνα ςθμαντικό λάκοσ. Ρίςτευε ότι το ςφμπαν είναι ςτατι-
κό, ακίνθτο, αμετάβλθτο με το χρόνο! Ζτςι, δεν μποροφςε ο ίδιοσ να λφςει τισ περί-
φθμεσ εξιςϊςεισ του. Αναγκάςτθκε να ειςάγει ζναν όρο, τθν «κοςμολογικι ςτακε-
ρά», για να αναγκάςει τισ εξιςϊςεισ να οδθγθκοφν εκεί που αυτόσ ικελε. Αργότερα, 
μετάνιωςε για τθν ενζργειά του αυτι και ομολόγθςε ότι αυτό ιταν το μεγαλφτερο 
λάκοσ τθσ ηωισ του. Τισ εξιςϊςεισ του Einstein τισ ζλυςαν επιςτιμονεσ που πίςτευ-
αν ςε ζνα διαςτελλόμενο ςφμπαν, όπου οι γαλαξίεσ απομακρφνονται με τεράςτιεσ 
ταχφτθτεσ ο ζνασ από τον άλλο. Ο Einstein παραδζχτθκε ςτο τζλοσ τθσ ηωισ του, ότι 
το ςφμπαν διαςτζλ-λεται, και «είχε μία αρχι» ςτθν πορεία του. 
Οι Penzias και Wilson πιραν το βραβείο Νόμπελ το 1978, γιατί κατάφεραν να ανα-
καλφψουν μια ακτινοβολία, αμετάβλθτθ ςε ςυνάρτθςθ με το χρόνο, υπόλειμμα τθσ 
αρχικισ ζντονθσ ακτινοβολίασ που δθμιουργικθκε κατά τθν αρχικι μεγάλθ ζκρθξθ 
του ςφμπαντοσ. Τον Απρίλιο του 1992 ο δορυφόροσ τθσ ΝΑSA με το όνομα COBE 
(Cosmic Background Explorer), που είχε ςαν αποςτολι τθν ζρευνα πάνω ςτισ από-
ψεισ των Renzias και Wilson, ζκανε μια ςθμαντικι ανακάλυψθ. Διζκρινε περιοχζσ 
του ουρανοφ με διαφορά κερμοκραςίασ ςτθν αρχικι ανεπαίςκθτθ ακτινοβολία, 
που οδθγεί ςε διαφορά πυκνότθτασ και τελικά ςτθν δθμιουργία του ςφμπαντοσ από 
μία αρχι. Από τότε οφτε ζνασ επιςτιμονασ δεν αμφιβάλλει πλζον ότι κάποτε, 15 
περίπου διςεκατομμφρια χρόνια πριν, ζγινε μια μεγάλθ ζκρθξθ φωτόσ και αυτι 
δθμιοφργθςε το ςφμπαν. Μάλιςτα, διεκνϊσ ζχει επικρατιςει ο όροσ «Γζνεςισ» για 
τθν αρχι αυτι, ςτα επιςτθμονικά ςυγγράμματα, ανεξάρτθτα από τισ κρθςκευτικζσ 
πεποικιςεισ των επιςτθμόνων. Ο Θράκλειτοσ πίςτευε ότι τον κόςμο αυτό, οφτε 
κάποιοσ Κεόσ, οφτε κάποιοσ άνκρωποσ τον δθμιοφργθςε, αλλά ζτςι ιταν πάντα και 
ζτςι είναι. Είναι πλζον φανερό, ότι το δεφτερο ςκζλοσ του ςυλλογιςμοφ του ιταν 
εςφαλμζνο.  
Κα δοφμε τι ςυμβαίνει με το πρϊτο ςκζλοσ. 
Είναι πολφ γνωςτόσ ο διακεκριμζνοσ Φυςικόσ Stephen Hawking. Διλωςε «θ αρχικι 
κατάςταςθ του ςφμπαντοσ πρζπει να είχε πολφ προςεκτικά επιλεγεί. Κα ιταν πολφ 
δφςκολο να εξθγιςει κάποιοσ γιατί το ςφμπαν ζπρεπε να αρχίςει τθ ηωι του με 
αυτόν ακριβϊσ τον τρόπο, εκτόσ αν το κεωριςει ςαν ζργο ενόσ Κεοφ, που ικελε να 
δθμιουργιςει όντα ςαν και εμάσ». Είναι άραγε αυτονόθτο το ότι υπάρχουμε; Θ ηωι 
είναι κάτι που κα υπιρχε, όπωσ και να ζχουν τα πράγματα; Θ απάντθςθ ςε αυτό το 
ερϊτθμα, προκαλεί μια απζραντθ ζκπλθξθ.  
Για να δοφμε λοιπόν, τι μπορεί να είναι ςφμπτωςθ από αυτά που ακολουκοφν. 
Θ πιο γνωςτι δφναμθ, είναι το βάροσ. Είναι ανάλογο με τισ μάηεσ που ζλκονται, και 
αντιςτρόφωσ ανάλογο με τθν απόςταςι τουσ. Πμωσ, υπάρχει ςτθν εξίςωςθ και θ 
περίφθμθ ςτακερά τθσ παγκόςμιασ ζλξθσ (G). Ζχει μια ςτακερι, κακοριςμζνθ τιμι. 



Γιατί όμωσ το G ζχει αυτι ακριβϊσ τθν τιμι, και όχι κάποια άλλθ; Ροιοσ κακόριςε το 
φυςικό αυτό νόμο, και αυτιν τθν ςυγκεκριμζνθ τιμι για το G; Θ γθ περιςτρζφεται 
γφρω από τον ιλιο, ςφμφωνα με το νόμο τθσ παγκόςμιασ ζλξθσ, του Νεφτωνα. Αν θ 
ςτακερά αυτι G ιταν μεγαλφτερθ, θ γθ κα περιςτρεφόταν γφρω από τον ιλιο ςε 
χρονικό διάςτθμα μικρότερο από ζνα ζτοσ. Ο ιλιοσ όμωσ κα ιταν «μπλε γίγαντασ», 
δθλαδι τα ανϊτερα ςτρϊματά του κα αςκοφςαν ιςχυρότερθ βαρυτικι δφναμθ, κα 
ςυρρίκνωναν τθν θλιακι μάηα. Ο ιλιοσ κα ζδινε πολφ μεγαλφτερα ποςά ακτινοβο-
λίασ για να εξουδετερϊςει τθ ςυρρίκνωςθ, κα ζλαμπε ιςχυρότερα, κα ζςβθνε γρθ-
γορότερα. Ρριν ο ιλιοσ όμωσ ςβιςει, θ ηωι ςτθν γθ κα είχε γίνει εντελϊσ αδφνατθ. 
Αν το G ιταν μικρότερο, ο ιλιοσ κα ιταν αντίκετα «ερυκρόσ νάνοσ», ψυχρόσ, με 
αμυδρι ακτινοβολία. Το νερό ςτθν γθ κα ιταν όλο ςτερεό (πάγοσ), οι ςυνκικεσ 
ακατάλλθλεσ πάλι για τθν δθμιουργία ηωισ για πάρα πολλοφσ λόγουσ. Άρα: Αν το  
G ιταν μεγαλφτερο ι μικρότερο ςτο νόμο τθσ παγκόςμιασ ζλξθσ, θ ηωι ςτθν γθ κα 
ιταν αδφνατθ. Ο ιλιοσ κα ιταν πολφ διαφορετικόσ. Κα ζδινε πολφ περιςςότερθ 
ακτινοβολία, ι πολφ λιγότερθ. Θ τροχιά τθσ γθσ κα ιταν πολφ διαφορετικι. Πλοι οι 
επιςτιμονεσ δζχονται ότι αν το G είχε κακοριςτεί διαφορετικά ςτο φυςικό αυτό 
νόμο, θ ηωι ςτθν γθ κα ιταν αδφνατθ. Τι κακόριςε με τόςθ ακρίβεια τθν τιμι αυτι 
τθσ ςτακεράσ τισ παγκόςμιασ ζλξθσ; 
Ασ αφιςουμε τον κόςμο τθσ αςτρονομίασ, να μεταφερκοφμε για λίγο ςτον κόςμου 
του ατόμου. Άτομο, ςθμαίνει κάτι που δεν τζμνεται. Αυτό όμωσ ςιμερα ξζρουμε ότι 
δεν είναι κακόλου ςωςτό. Από τι αποτελείται το άτομο τθσ γιινθσ φλθσ; Μα, κυρίωσ 
από κενό, από τίποτα. Και το πιο ςυμπαγζσ ςϊμα, βαςικά αποτελείται από κενό. 
Υπάρχει ο πυρινασ που ζχει πρωτόνια και νετρόνια, υπάρχουν και τα θλεκτρόνια 
που περιςτρζφονται γφρω από τον πυρινα. Αν όμωσ ο πυρινασ του υδρογόνου 
ιταν ςαν μια μπάλα ποδοςφαίρου, το θλεκτρόνιο κα διζγραφε τθν τροχιά του ςε 
απόςταςθ 5 χιλιομζτρων από τον πυρινα ! Στο ενδιάμεςο διάςτθμα, τι υπάρχει; 
Τίποτα, κενό. Τι κάνουν τα θλεκτρόνια; Ρεριςτρζφονται με τεράςτιεσ ταχφτθτεσ γφ-
ρω από τον πυρινα ςε 1 sec εκτελοφν τριςεκατομμφρια περιςτροφζσ. Ζχουν αρνθτι-
κό θλεκτρικό φορτίο. Ο πυρινασ είναι φορτιςμζνοσ κετικά, χάρθ ςτα πρωτόνια. 
Αλικεια, αφοφ τα πρωτόνια είναι όλα κετικά και απωκοφνται, γιατί δεν διαςπάται 
ο πυρινασ; Γιατί δεν απομακρφνονται λόγω άπωςθσ το ζνα από το άλλο; Διότι υπά-
ρχουν πολφ ιςχυρότερεσ δυνάμεισ, που τα κρατοφν μζςα ςτον πυρινα, που λζγον-
ται «ιςχυρζσ πυρθνικζσ δυνάμεισ». Χωρίσ αυτζσ, δεν κα υπιρχαν άτομα. Αν οι ιςχυ-
ρζσ πυρθνικζσ δυνάμεισ ιταν λίγο αςκενζςτερεσ, δεν κα ςυγκρατοφςαν τα πρωτό-
νια. Ο ιλιοσ δεν κα ζλαμπε, θ ηωι κα ιταν αδφνατθ. Ρράγματι, θ ακτινοβολία του 
ιλιου βαςίηεται ςτθν μετατροπι του υδρογόνου ςε δευτζριο. Αυτι θ μετατροπι δεν 
κα ςυνζβαινε, αν οι ιςχυρζσ πυρθνικζσ δυνάμεισ ιταν λίγο αςκενζςτερεσ. Φυςικά, 
δεν κα υπιρχε και κανζνα άλλο ςτοιχείο, εκτόσ από το υδρογόνο. Αν οι ιςχυρζσ 
πυρθνικζσ δυνάμεισ, ιταν λίγο ιςχυρότερεσ, ςτα πρϊτα ςτάδια τθσ δθμιουργίασ κα 
είχε εξαφανιςτεί τελείωσ το υδρογόνο. Κα είχαν δθμιουργθκεί μόνο τα βαρφτερα 
ςτοιχεία. Ο ιλιοσ και οι αςτζρεσ, δεν κα ακτινοβολοφςαν, θ ηωι δεν κα υπιρχε. 
Ζπρεπε οι δυνάμεισ αυτζσ να είναι ακριβϊσ τόςεσ, ϊςτε και να επιτρζπουν ςε μια 
ποςότθτα υδρογόνου να μείνει ςαν υδρογόνο, και να επιτρζπουν ςτθν υπόλοιπθ 
ποςότθτα υδρογόνου να μετατραπεί ςε βαρφτερα ςτοιχεία. Τι κακόριςε ακριβϊσ 
αυτι τθν τιμι ςτισ ιςχυρζσ πυρθνικζσ δυνάμεισ; 
Πλεσ οι οργανικζσ φλεσ γνωρίηουμε ότι περιζχουν άνκρακα. Χωρίσ αυτόν, δεν κα 
υπιρχε τίποτα ηωντανό, οφτε οργανικι χθμεία. Ρωσ δθμιουργικθκε αλικεια ο άνκ-



ρακασ; Σε τεράςτιεσ κερμοκραςίεσ, τρεισ πυρινεσ θλίου ενϊνονται και δθμιουρ-
γοφν άνκρακα. Ρρϊτα, ενϊνονται οι δφο πυρινεσ θλίου και δθμιουργοφν πυρινα 
βθρυλλίου, που δεν είναι οφτε ευςτακισ, οφτε αςτακισ. Ηει ζνα τετράκισ διςεκα-
τομμυριοςτό του δευτερολζπτου. Αυτό το χρονικό διάςτθμα ζκρινε τθν τφχθ τθσ 
ηωισ και του ανκρϊπου. Θ διάρκεια τθσ ηωισ του πυρινα αυτοφ, κακορίηεται από 
τισ «αςκενείσ πυρθνικζσ δυνάμεισ». Αυτζσ είναι υπεφκυνεσ για τθ μετατροπι του 
πρωτονίου ςε νετρόνιο, και αντίςτροφα. Και αυτζσ οι δυνάμεισ, ζχουν κακοριςτεί 
ϊςτε να ζχουν μια καταπλθκτικι ακρίβεια. Αν οι αςκενείσ πυρθνικζσ δυνάμεισ ιταν 
λίγο ιςχυρότερεσ δεν κα μποροφςε να ςχθματιςτεί βθρφλλιο, οφτε άνκρακασ, διότι 
κα είχε διαςπαςτεί αμζςωσ μόλισ κα είχε δθμιουργθκεί. Αν οι αςκενείσ πυρθνικζσ 
δυνάμεισ ιταν λίγο αςκενζςτερεσ, όλα τα άτομα θλίου κα δθμιουργοφςαν βθρφλ-
λιο, οπότε δεν κα υπιρχαν ελεφκερα άτομα θλίου για να δθμιουργιςουν άνκρακα. 
Τι εξαςφάλιςε τθ μοναδικι αυτι ιςορροπία; Θ τφχθ του άνκρακα κρίκθκε ςε ζνα 
τετράκισ διςεκατομμυριοςτό του δευτερολζπτου. Το βθρφλλιο δεν ζπρεπε να είναι 
οφτε πιο ευςτακζσ, οφτε πιο αςτακζσ, αλλά «μεταςτακζσ». Χωρίσ τθν φοβερι αυτι 
ρφκμιςθ, δεν κα υπιρχε άνκρακασ, δεν κα υπιρχε ηωι. Και οι θλεκτρομαγνθτικζσ 
όμωσ δυνάμεισ, που κακορίηουν τθν δθμιουργία των μορίων και των κυττάρων, 
είναι με καυμαςτό τρόπο ρυκμιςμζνεσ. Αν ιταν αςκενζςτερεσ, δεν κα μποροφςαν 
να ςυγκρατιςουν τα θλεκτρόνια γφρω από τουσ πυρινεσ. Τα άτομα κα ιταν αδφ-
νατο να ςχθματιςτοφν. Κα υπιρχαν μόνο πυρινεσ και θλεκτρόνια, όχι ςτακερά 
μόρια, όχι κφτταρα, όχι ηωι. Αν ιταν ιςχυρότερεσ, τα θλεκτρόνια κα είχαν δεςμευ-
τεί απόλυτα από τουσ πυρινεσ τουσ. Δεν κα μποροφςαν τότε να γίνουν οι χθμικοί 
δεςμοί, που προχποκζτουν αποβολι και πρόςλθψθ θλεκτρονίων, δεν κα υπιρχαν 
χθμικζσ αντιδράςεισ, οφτε πιο πολφπλοκα μόρια. Το νερό επίςθσ κα ιταν πάντα 
ςτερεό. Τζςςερισ είναι οι βαςικζσ δυνάμεισ ςτθν φφςθ. Οι δυνάμεισ τθσ βαρφτθτασ, 
οι ιςχυρζσ πυρθνικζσ, οι αςκενείσ πυρθνικζσ και οι θλεκτρομαγνθτικζσ. Είναι όλεσ 
με τόςθ απίςτευτθ ακρίβεια κακοριςμζνεσ, που ο άνκρωποσ καυμάηει, πωσ είναι 
δυνατό να ηει. Είναι απλζσ αρικμθτικζσ ςυμπτϊςεισ; Είναι μζροσ ενόσ ςχεδίου; 
Υπάρχουν αλικεια τόςεσ ςυμπτϊςεισ; Στα μακθματικά διδάςκουμε ότι αν ζχουμε 
15 καρζκλεσ και κζλουμε να βροφμε με πόςουσ τρόπουσ μποροφν να κακίςουν ςε 
αυτζσ 15 άνκρωποι, θ απάντθςθ είναι: 1.307.674.368.000 διαφορετικοί τρόποι να 
κακίςουν οι άνκρωποι. ( ν!=15!=1.307.674.368.000 ) Ρωσ τα διςεκατομμφρια των 
περιπτϊςεων που υπιρχαν, για κάκε φυςικι ςτακερά, «ζτυχε» και δεν πιραν μια 
άλλθ τιμι, αλλά ειδικά αυτι που ιταν θ μόνθ απαραίτθτθ; Είναι ςαν να ρίξουμε ςτθ 
γθ ζνα δοχείο με τυπογραφικά ςτοιχεία, και από ςφμπτωςθ να πζςουν ζτςι ϊςτε να 
γραφτεί από μόνοσ του ο εκνικόσ φμνοσ ! Πμωσ, τα παράξενα δεν εξαντλικθκαν. 
Αλικεια, τι είναι το φωσ; 
Το φωσ αποτελείται από ςωμάτια που λζγονται φωτόνια. Ζνα τεράςτιο πλικοσ φωτ-
ονίων κινοφνται ςτθ διεφκυνςθ διάδοςθσ κάκε ακτινοβολίασ. Τι είναι τα φωτόνια; 
Διαφζρουν από τα υλικά ςωμάτια, γιατί δεν ζχουν μάηα! Δεν ζχουν οφτε θλεκτρικό 
φορτίο. Είναι «πακζτα» ενζργειασ, πραγματικζσ άυλεσ φυςικζσ οντότθτεσ που μετα-
φζρουν ενζργεια και ορμι. Δφο από αυτά, αν ςυγκρουςτοφν, εξαφανίηονται! 
Και θ ενζργειά τουσ τι ζγινε; Υλοποιικθκε! Δφο φωτόνια, αν ςυγκρουςτοφν, εξαφα-
νίηονται και ςτθν κζςθ τουσ εμφανίηονται ςτοιχειϊδθ ςωματίδια τθσ φλθσ, που 
ζχουν μάηα! Χάνεται ενζργεια και εμφανίηεται φλθ! Μπορεί λοιπόν να προζλκει φλθ 
από το φωσ; Ναι ζτςι γίνεται, παραδζχονται ςιμερα όλοι οι επιςτιμονεσ, χωρίσ 
ίχνοσ αμφιβολίασ, γιατί δεν το ζχουν υποκζςει, το ζχουν δει να γίνεται μπροςτά ςτα 



μάτια τουσ, ςτο εργαςτιριο. Είναι αδφνατο να μθ ςκεφτοφμε τθν αγία γραφι, που 
παρουςιάηει ςτθ γζνεςθ το Κεό, να δίνει τθν πρϊτθ εντολι: « Γεννθκιτω φωσ » και 
μετά από το φωσ να δθμιουργείται θ φλθ. Ρωσ το ιξερε ο Μωυςισ, ( 1500 π.Χ. ) που 
ζγραψε τθν Γζννεςθ; Υπάρχουν επιςτιμονεσ τουσ προθγοφμενουσ αιϊνεσ που ειρω-
νεφτθκαν τθν γζνεςθ, ακριβϊσ γιατί ο Κεόσ ζφτιαξε πρϊτα το φωσ και μετά τον κός-
μο. Ρου να ιξεραν! Αναφερκικαμε ςτθν Γζννεςθ. Ασ δοφμε μερικά ακόμθ πολφ πε-
ρίεργα, τα οποία ζγραψε ο Μωυςισ, που κανείσ δεν μπορεί να καταλάβει πωσ τα 
ιξερε! Ο Κεόσ υποςχζκθκε ςτον Αβραάμ ότι κα πλθκφνει το ςπζρμα του ςαν τθν 
άμμο τθσ κάλαςςασ και ςαν τα άςτρα του ουρανοφ. Καλά, είπαν οι υλιςτζσ επιςτι-
μονεσ και φιλόςοφοι προθγοφμενων αιϊνων, τι θλίκια υπόςχεςθ είναι αυτι! Θ 
άμμοσ τθσ κάλαςςασ είναι αμζτρθτθ, τα αςτζρια του ουρανοφ όμωσ είναι γφρω ςτα 
5.000! Ζτςι πίςτευαν, και κατθγοροφςαν το Μωυςι ότι ζγραψε ζνα «δθμϊδεσ διι-
γθμα» και όχι ζνα επιςτθμονικό ζργο. Ρου να ιξεραν ότι ο Μωυςισ ιξερε ότι τα 
αςτζρια ςτον ουρανό ιταν όςθ και θ άμμοσ τθσ καλάςςθσ! Ο Μωυςισ όμωσ μεγά-
λωςε ςτθν Αίγυπτο. Τι πίςτευαν οι Αιγφπτιοι λοιπόν; Πτι οι αςτζρεσ είναι λυχνίεσ 
κρεμαςμζνεσ από ζνα ςιδερζνιο κόλο ςτον ουρανό, που κάποια κεϊκι δφναμθ, 
άναβε το βράδυ για να βοθκάει τουσ ανκρϊπουσ πάνω ςτθν γθ! Ο ουρανόσ, για 
τουσ Αιγφπτιουσ, ιταν ζνα ςιδερζνιο κάλυμμα τθσ γθσ, πάνω ςτο οποίο κυλοφν τα 
νερά που περιβάλλουν τθν γθ. Μζςα ςτισ απόψεισ αυτζσ, γεννικθκε ο Μωυςισ, και 
ζγραψε τθν γζννεςθ ! Τι άλλο απίςτευτο για τθν εποχι εκείνθ αναφζρει θ Γζννεςθ ;  
Ο Μωυςισ ζγραψε ότι πρϊτα γεννικθκε το φωσ, και μετά γεννικθκε ο ιλιοσ ! 
Ρράγματι τθν πρϊτθ θμζρα τισ δθμιουργίασ είπε ο Κεόσ « γεννθκιτω φωσ », και 
μόλισ τθν τετάρτθ θμζρα! ζφτιαξε τον ιλιο και τθν ςελινθ. Αυτό είναι αλθκινά απί-
ςτευτο, αν ςκεφτοφμε ότι όλοι οι λαοί εκείνθ τθν εποχι κεωροφςαν τον ιλιο κεό 
(Κεόσ Βάαλ). Ιταν αδιανόθτο να φτιαχτεί πρϊτα θ γθ και μετά ο ιλιοσ, για κάκε 
άνκρωπο που ζηθςε εκείνθ τθν εποχι. Ραρόμοιεσ παρατθριςεισ ζγιναν τουσ περα-
ςμζνουσ αιϊνεσ, με αρκετά ειρωνικά ςχόλια για το Μωυςι από υλιςτζσ φιλοςό-
φουσ και ερευνθτζσ. 
Τι λζει όμωσ θ επιςτιμθ ςιμερα; Θ επιςτιμθ ςιμερα γνωρίηει χωρίσ αμφιβολία, ότι 
δεν ιταν το φωσ του ιλιου το πρϊτο φωσ που ζλαμψε πάνω ςτθ γθ. Το φωσ που 
υπιρχε πριν από τον ιλιο, θ επιςτιμθ το ζχει ονομάςει αρχζγονο φωσ, και οφείλε-
ται ςε ςυνεχείσ θλεκτρικζσ εκκενϊςεισ και άλλουσ λόγουσ. Το φαινόμενο που παρα-
τθροφμε και ςιμερα και ονομάηεται Βόρειο Σζλασ ζχει παρόμοια αρχι. Μια αδιά-
ςειςτθ απόδειξθ, είναι τα τεράςτια λικανκρακοφόρα ςτρϊματα. Ρριν ακόμθ λάμψθ 
ο ιλιοσ πάνω ςτθν γθ, υπιρχαν τεράςτια φυτά πάχουσ όςο το ανκρϊπινο ςϊμα και 
φψοσ άνω των 20 μζτρων, που κατακαλφφκθκαν και δθμιοφργθςαν τεράςτιεσ ποςό-
τθτεσ λικανκράκων. Οφτε άνκοσ, οφτε καρποφόρα δζντρα ςυναντϊνται ςτθν λικαν-
κρακοφόρο περίοδο. Αυτό φανερϊνει άμεςα ότι ο ιλιοσ δεν υπιρχε ακόμθ, το κλί-
μα ιταν υγρό και ομοιόμορφο, χωρίσ εποχζσ και διαφορζσ, χωρίσ ατμοςφαιρικζσ 
και κλιματολογικζσ μεταβολζσ που οφείλονται ςτισ θλιακζσ ακτίνεσ. Ρωσ όμωσ βλά-
ςτθςαν όλα αυτά τα τεράςτια φυτά, χωρίσ ιλιο; Ρρϊτα ο Framinzin δθμιοφργθςε 
ςτο εργαςτιριο φυτά χωρίσ θλιακό φωσ, με θλεκτρικζσ εκκενϊςεισ. Ο Αφγουςτοσ de 
la Rive διαπίςτωςε ότι το φωσ από θλεκτριςμό είναι απόλυτα ικανό για δθμιουργία 
βλάςτθςθσ τθσ μορφισ που δθμιοφργθςε τα τεράςτια κοιτάςματα λικανκράκων. 
Υπολογίςτθκε ότι χρειάςτθκαν 700 ζωσ 800 ζτθ για το ςχθματιςμό γαιανκράκων. 
Οριςμζνα ςτρϊματα χρειάςτθκαν όμωσ πολφ περιςςότερο χρόνο για να ςχθματις-
τοφν. Τα γεωλογικά ςτρϊματα που βρίςκονται πάνω από τα λικανκρακοφόρα ςτρϊ-



ματα, άρα είναι μεταγενζςτερα χρονικά, διακρίνονται από τελείωσ διαφορετικά 
απολικϊματα ( φφκθ, ηωόφυτα, οςτρακόδερμα, μαλάκια, κοράλλια, κοχφλια κατά 
εκατομμφρια). Θ δθμιουργία είχε προχωριςει ςτο επόμενο ςτάδιο λοιπόν. Ρωσ ο 
Μωυςισ ιξερε ότι ο ιλιοσ δεν φϊτιηε πάντα τθν γθ, ςε ζνα περιβάλλον που κεω-
ροφςε τον ιλιο Κεό; Κανείσ ποτζ δεν βρικε μια εξιγθςθ, διαφορετικι από τθν 
αποκάλυψθ από το Κεό. 
Υπάρχουν όμωσ και άλλα απίςτευτα. Ο Μωυςισ γράφει ςτθν Γζννεςθ, ότι πρϊτα 
δθμιουργικθκαν τα φυτά και τα ηϊα, και μετά ο ιλιοσ! Είναι δυνατό, ακόμθ και 
ςιμερα, να υποκζςει ο ςφγχρονοσ απλόσ άνκρωποσ κάτι τζτοιο; Είναι τελείωσ 
αδφνατο. Πμωσ, αποδείχτθκε πζρα από κάκε αμφιβολία, ζτςι ζγινε! Ο Μωυςισ 
αναφζρκθκε ςε τρεισ μεγάλεσ εμφανίςεισ οργανικισ ηωισ, μιασ φυτικισ και δφο 
ηωικϊν! Θ επιςτιμθ το ζχει απόλυτα επαλθκεφςει. Ππωσ επαλικευςε ότι πράγματι 
ο άνκρωποσ δθμιουργικθκε τελευταίοσ. 
Ο Μωυςισ ζγραψε ότι πρϊτα θ γθ ιταν καλυμμζνθ από νερό, και ο Κεόσ δθμιοφρ-
γθςε τθν ξθρά μετά («ςυναχκιτω το φδωρ εισ ςυναγωγιν μίαν και οφκιτω ξθρά»). 
Στον μεςαίωνα όμωσ οι τότε επιςτιμονεσ ζβλεπαν ζκπλθκτοι τα κοχφλια που υπιρ-
χαν ςτισ κορυφζσ των βουνϊν και ςε μεγάλα φψθ, και δεν μποροφςαν να ερμθνεφ-
ςουν πωσ βρζκθκαν εκεί. Μάλιςτα ζκαναν αρκετά παράξενεσ υποκζςεισ (ατελείσ 
απόπειρεσ τθσ δθμιουργοφ δυνάμεωσ, παίγνια τθσ φφςεωσ, αντανακλάςεισ των 
αςτζρων κ.λ.π.). Αιϊνεσ μετά το Μωυςι, αυτό ιταν το επίπεδο τθσ επιςτιμθσ.  
Μεγάλθ εντφπωςθ μου προκάλεςε το βιβλίο του Steven Weihberg «Τα τρία πρϊτα 
λεπτά » ( The first three minutes - a modern view of the origin of the universe, 
London, Fontana Paperbacks, 1983 ).  
Ο διάςθμοσ αυτόσ φυςικόσ αναφζρει: «Αν θ αναλογία του φωτόσ προσ τθν φλθ ιταν 
μεγαλφτερθ, το φωσ κα υπερίςχυε και δεν κα επζτρεπε ςτθν φλθ να δθμιουργιςει 
τοπικά ςυγκεντρϊςεισ, που κα εξελίχκθκαν ςε γαλαξίεσ και αςτζρεσ. Θ πίεςθ τθσ 
ακτινοβολίασ κα διζλυε τθν ςυμπαγι φλθ. Αν θ αναλογία του φωτόσ προσ τθν φλθ 
ιταν μικρότερθ, το φωσ δεν κα μποροφςε να ςυγκρατιςει τθ δθμιουργία πυρινων 
τα πρϊτα λεπτά του ςφμπαντοσ. Πλθ θ φλθ του ςφμπαντοσ κα είχε μετατραπεί ςε 
βαριά ςτοιχεία, και δεν κα υπιρχε υδρογόνο, οφτε ιλιοσ, οφτε ηωι. Το φωσ ζπρεπε 
να είναι ακριβϊσ τόςο, ϊςτε και να εμποδίςει τθν ςυνολικι μετατροπι του υδρογό-
νου και θλίου ςε βαρφτερα ςτοιχεία, αλλά και να μθν εμποδίςει το ςχθματιςμό των 
αςτζρων και γαλαξιϊν μεταγενζςτερα. Μια φοβερι χρυςι τομι, μια απίςτευτθ 
ιςορροπία φλθσ και ενζργειασ, που εξαςφάλιςε τθν δυνατότθτα ςτθ ηωι να υπάρξει. 
Ο Steven Hawking (A brief history of time- From the Big Bang To Black Holes, Bantam 
Books, New York, 1988) αναφζρεται ςε ζνα ακόμθ καυμάςιο γεγονόσ, που ςυνζβθ 
κατά τθ δθμιουργία του κόςμου, τθν μεγάλθ κερμι ζκρθξθ! «Αν θ ταχφτθτα δια-
ςτολισ, ακριβϊσ ζνα δευτερόλεπτο μετά τθν μεγάλθ ζκρθξθ, ιταν πολφ λίγο 
μικρότερθ από τθν πραγματικι, το ςφμπαν κα είχε καταρρεφςει πριν προλάβει να 
δθμιουργθκεί θ ηωι». Ρράγματι, τα υλικά ςϊματα ζλκονται με τεράςτιεσ ελκτικζσ 
δυνάμεισ. Αν θ αρχικι ταχφτθτα διαςτολισ δεν ιταν τόςο μεγάλθ, μετά τθν ζκρθξθ 
τα αρχικά ςϊματα κα διαςτζλλονταν για λίγο, κα ςταματοφςαν, και κα γφριηαν 
(λόγω ζλξθσ) με μεγάλθ ταχφτθτα πίςω, όπου κα ςυγκροφονταν και πάλι. -Αν λοιπόν 
θ αρχικι ταχφτθτα διαςτολισ, μετά τθ μεγάλθ αρχικι ζκρθξθ, ιταν λίγο μικρότερθ 
από τθν πραγματικι οι γαλαξίεσ και θ ηωι δεν κα είχαν δθμιουργθκεί. -Αν θ αρχικι 
ταχφτθτα διαςτολισ, μετά τθν μεγάλθ αρχικι ζκρθξθ, ιταν λίγο μεγαλφτερθ από τθν 
πραγματικι, θ βαρφτθτα δεν κα μποροφςε να ςυγκεντρϊςει τθν φλθ του ςφμπαντοσ 



ςε τοπικζσ ςυγκεντρϊςεισ, αλλά θ φλθ κα είχε διαςπαρεί, χωρίσ να δθμιουργθκοφν 
ςυγκεντρϊςεισ. Θ ηωι φυςικά δεν κα είχε που να δθμιουργθκεί. -Θ αρχικι ταχφτθτα 
διαςτολισ ζπρεπε να ζχει ακριβϊσ μια τιμι, αυτι που πράγματι είχε, ϊςτε: και να 
μπορεί θ φλθ να απομακρυνκεί από το ςθμείο τθσ αρχικισ ζκρθξθσ με μεγάλθ ταχ-
φτθτα, και να μποροφν τα μόρια να ζλκονται και να δθμιουργιςουν τουσ αςτζρεσ, 
τουσ πλανιτεσ, τουσ γαλαξίεσ. Ο Hawking αναφζρει «θ αρχικι ταχφτθτα διαςτολισ 
ζπρεπε να επιλεγεί με πολφ μεγάλθ ακρίβεια, ϊςτε θ ταχφτθτα αυτι να είναι ακόμθ 
και τϊρα τόςο κοντά ςτθν κρίςιμθ τιμι, τθν αναγκαία για να αποφφγουμε τθν κατά-
ρρευςθ». Ζνα ακόμθ παράδοξο. 
Θ καταςκευι του ατόμου, με τον πυρινα ςτο κζντρο και τα θλεκτρόνια να περιςτρζ-
φονται γφρω από αυτόν, κυμίηει ζντονα τον ιλιο και τουσ πλανιτεσ. Ιλιοσ είναι ο 
πυρινασ, πλανιτεσ είναι τα θλεκτρόνια. Είναι φανερό ότι ςτο ςφμπαν υπάρχει το 
ίδιο βαςικό ςχζδιο ςφνκεςθσ και καταςκευισ, από το άπειρα μικρό, ςτο άπειρα 
μεγάλο. Υπάρχουν διαφορζσ ανάμεςα ςτο μικρόκοςμο του ατόμου και τον μακρό-
κοςμο του ςφμπαντοσ. Διαφορζσ, που δθμιουργοφν όμωσ απορία και καυμαςμό. 
Σφμφωνα με τθν θλεκτρομαγνθτικι κεωρία, αφοφ το θλεκτρόνιο κινείται ςε κυκλικι 
τροχιά γφρω από τον πυρινα, εκπζμπει ςυνεχϊσ ακτινοβολία, όπωσ οποιοδιποτε 
άλλο κινοφμενο φορτίο ςτον κόςμο. Θ ακτινοβολία αυτι φυςικά ςυνοδεφεται από 
ςυχνι απϊλεια ενζργειασ. Αν αυτό ςυνζβαινε ςτο θλεκτρόνιο, θ ακτίνα περιςτρο-
φισ κα ζπρεπε ςυνεχϊσ να μικραίνει και το θλεκτρόνιο να πζςει τελικά πάνω ςτον 
πυρινα. Ε, λοιπόν, ειδικά ςτο θλεκτρόνιο, ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΛΝΕΛ αυτό που ςυμβαίνει ςε 
οποιοδιποτε άλλο κινοφμενο φορτίο ςτθ φφςθ. Ο Bohr το διαπίςτωςε, και από τότε 
ξζρουμε για τθν καταπλθκτικι αυτι εξαίρεςθ, που αν δεν υπιρχε, δεν κα υπι-ρχε 
ηωι. Το μικρό άτομο, κρφβει μζςα του τρομακτικι ποςότθτα ενζργειασ. Ζνα γραμ-
μάριο οποιαςδιποτε φλθσ, αν μεταςτοιχειωκεί μζςα ςε ζνα δευτερόλεπτο, εκλφει 
ενζργεια επτά διςεκατομμυρίων κιλοβατωρϊν. Ζνα μόνο γραμμάριο, όχι ουρανίου, 
οποιουδιποτε υλικοφ. Γιατί, ζχει ενζργεια, που πρϊτθ φορά ο άνκρωποσ διαπίςτω-
ςε ςτθν Χιροςίμα. (Τα μθ ραδιενεργά ςτοιχεία, με κατάλλθλο βομβαρδιςμό του πυ-
ρινα τουσ, διαςπϊνται και αυτά δθμιουργοφν άλλα ςτοιχεία, με ζκλυςθ ενζργειασ). 
Ασ αφιςουμε όμωσ τον κόςμο των ατόμων, για να πάμε ςτθν πιο ςθμαντικι χθμικι 
ζνωςθ, το νερό. Κάτι καυμαςτό ςυμβαίνει και ςτο νερό, για να εξαςφαλιςτεί θ ςυν-
ζχεια τθσ ηωισ πάνω ςτθν γθ. Ασ πάρουμε μια περιοχι τθσ γθσ, που κατά τθν διάρκ-
εια του χειμϊνα θ κερμοκραςία πζφτει ςυνεχϊσ. Μόλισ φτάςει τουσ 4 βακμοφσ 
Κελςίου, το νερό ζχει αποκτιςει τθ μεγαλφτερθ του πυκνότθτα και καταβυκίηεται. 
Αν το ψφχοσ επιμείνει, θ επιφάνεια των υδάτων κα γίνει πάγοσ, ςτο βάκοσ όμωσ θ 
κερμοκραςία κα είναι 4 βακμοί Κελςίου, και θ ηωι κα ςυνεχίηεται! Αν δεν ςυνζβαι-
νε αυτι θ «ανωμαλία διαςτολισ» τοφ νεροφ, ο πάγοσ κα ιταν βαρφτεροσ από το 
νερό και κα βυκιηόταν. Κα ακολουκοφςε το επόμενο ςτρϊμα νεροφ, που κα πάγω-
νε και κα βυκιηόταν, μζχρι ολόκλθρθ θ ποςότθτα του νεροφ του ποταμοφ, τθσ λίμ-
νθσ, τθσ κάλαςςασ να είχε γίνει πάγοσ, και θ ηωι μζςα ςτο υγρό ςτοιχείο να είχε 
κανατωκεί. Το νερό εξατμίηεται! Γίνονται τα ςφννεφα, και μεταφζρονται με αυτά 
τεράςτιεσ ποςότθτεσ από το πολφτιμο αυτό μόριο. Τι νόθμα ζχει αυτι θ διαδικαςία; 
Τα μολυςμζνα νερά αυτοκακαρίηονται ! Οι ρφποι δεν εξατμίηονται με το νερό, αλλά 
αποχωρίηεται το κακαρό από το ακάκαρτο! Τροφοδοτοφνται οι πθγζσ, ποτίηεται θ 
γθ, ξεδιψοφν οι άνκρωποι και τα ηϊα. Ο αζρασ που αναπνζουμε, ζχει 20% περίπου 
οξυγόνο. 



Συχνά ακοφω τθν παρατιρθςθ: »Τι κρίμα, να μθν ζχει πιο πολφ οξυγόνο ο αζρασ, να 
αναπνζουμε οξυγόνο κακαρό αν είναι δυνατό». Πμωσ, αν το οξυγόνο ιταν περιςςό-
τερο, όλεσ οι καφςιμεσ φλεσ κα είχαν γίνει εφφλεκτεσ, ϊςτε ζνασ κεραυνόσ κα προ-
καλοφςε φωτιά που κα ιταν αδφνατο να ςβιςουμε! Αν το οξυγόνο ιταν λιγότερο, 
δεν κα υπιρχε θ φωτιά, που βοικθςε πολφ τον πολιτιςμό, και οι πνεφμονεσ κα ζπ-
ρεπε να βρουν άλλο τρόπο να δεςμεφουν το απαραίτθτο οξυγόνο για να ηιςουμε. 
Τα αζρια ζχουν μια ιδιότθτα. Επεκτείνονται, και απλϊνονται ςε όλο το χϊρο. Είναι 
αυτό ςθμαντικό; Ναι, γιατί ζτςι θ ατμόςφαιρα ανανεϊνεται και αυτοκακαρίηεται. 
Ανακυμιάςεισ, ςυςςωρεφςεισ ρφπων, καπνοί, εξαφανίηονται, χωρίσ τθν παρζμβαςθ 
του ανκρϊπου, αλλά μόνο του νόμου αυτοφ των αερίων, που τα αναγκάηει να απλ-
ωκοφν. Τα φυτά βοθκοφν ςθμαντικά τθν κάκαρςθ τθσ ατμόςφαιρασ. Απορροφοφν 
διοξείδιο του άνκρακα. Τα φυτά παίρνουν το διοξείδιο του άνκρακα από τον αζρα, 
το διαςποφν ςε άνκρακα και οξυγόνο, κρατοφν τον άνκρακα, ελευκερϊνουν το οξυ-
γόνο. Τον άνκρακα, τι τον κάνουν; Αν είναι δζντρα, καρποφσ! Ενϊνεται με υδρογόνο 
(του νεροφ) και άλλα άτομα, και δθμιουργοφν πολφτιμεσ χθμικζσ ενϊςεισ, κατάλλθ-
λεσ για τθν τροφι των ηϊων και του ανκρϊπου. Ροιά ςοφι ςκζψθ βρίςκεται πίςω 
από όλα αυτά ; Ρωσ μποροφμε να υποκζςουμε ότι όλα ζγιναν κατά τφχθ, από ςφμ-
πτωςθ: Ασ ςυνεχίςουμε όμωσ να εξετάηουμε τον κόςμο που μασ περιβάλλει. Το φωσ 
διαδίδεται ευκφγραμμα, γιατί διαφορετικά δεν κα βλζπαμε ςωςτά, αλλά τελείωσ 
κολά και ακανόνιςτα. Ο ιχοσ όμωσ δεν διαδίδεται ευκφγραμμα, αλλά ζχει κυματο-
ειδι μορφι, γιατί διαφορετικά δεν κα διακρίναμε τουσ ιχουσ! 
Ασ ςυνεχίςουμε να ςκεπτόμαςτε, κακϊσ τρζχουμε πάνω ςτθν γθ μασ με ταχφτθτα 
χιλιομζτρων κάκε δευτερόλεπτο. Αλικεια, δεν κάνουμε κυκλικι τροχιά, αλλά ελ-
λειπτικι. Γιατί ; Αν δεν ιταν ελλειπτικι θ τροχιά, αλλά κυκλικι, δεν κα φϊτιηε ο 
ιλιοσ τουσ πόλουσ. Οι πάγοι κα ςυςςωρεφονταν ςτουσ πόλουσ, θ ςτάκμθ των νερϊν 
των ωκεανϊν κα είχε πολφ κατζβει γιατί τεράςτιεσ ποςότθτεσ νεροφ κα είχαν ςχθ-
ματίςει τεράςτιουσ όγκουσ πάγου ςτουσ πόλουσ, και πολφ νερό κα δεςμευόταν.  
Θ γθ κα αποκτοφςε άλλο ςχιμα με δυςάρεςτεσ ςυνζπειεσ για τθν τροχιά τθσ. Οι 
βροχζσ κα ιταν ςπάνιεσ, θ ξθραςία κα ιταν φοβερι μάςτιγα για τα ηϊα, τα φυτά, 
τον άνκρωπο. Πμωσ, θ ελλειπτικι αυτι τροχιά, ςχθματίηει με τον ιςθμερινό τθν 
ςοφά επιλεγμζνθ γωνία 230, ϊςτε ο ιλιοσ να φωτίηει άλλοτε το βόρειο θμιςφαίριο 
και άλλοτε το νότιο, επιτρζποντασ τθ καυμαςτι αυτι ιςορροπία νεροφ-ατμοφ που 
επιτρζπει τθν φπαρξθ τοφ κόςμου όπωσ τον ξζρουμε ςιμερα. Αν θ ςελινθ ιταν πιο 
κοντά ςτθν γθ, θ παλίρροια κα ιταν τεράςτια. Δφο φορζσ τθν μζρα τεράςτιεσ εκτά-
ςεισ γθσ κα καλφπτονταν από τα νερά τϊν καλαςςϊν, θ γθ κα δεχόταν φοβερι 
διάβρωςθ, κα υπιρχαν τρομερζσ καταιγίδεσ. Αρκετά όμωσ ςτρζψαμε τθν προςοχι 
μασ ςτον κόςμο που μασ περιβάλλει. Ιρκε θ ϊρα να κοιτάξουμε λίγο μζςα μασ, το 
ςϊμα μασ, τθν φπαρξι μασ. Κα βροφμε καφματα, που θ κακθμερινότθτα δεν μασ 
επιτρζπει να παρατθριςουμε. Γιατί, είμαςτε τόςο πολφ απαςχολθμζνοι, όπωσ λζει 
και θ παραβολι του ςπορζωσ, «από τθν μζριμνα του αιϊνοσ, τθν απάτθ τοφ πλοφ-
του, και τθν επικυμία των άλλων πραγμάτων». 
Ηωι, χωρίσ τθ λιψθ τροφισ, είναι αδφνατθ. Για να δοφμε πωσ γίνεται αυτό. Δόντια, 
ςάλιο, ςτοματικι κοιλότθτα, μθχανιςμοί μάςθςθσ, καυμάςιο ξεκίνθμα για τθ ςωςτι 
διάςπαςθ τθσ τροφισ. Θ επιγλωττίδα κλείνει, θ τροφι δεν πάει ςτουσ πνεφμονεσ, 
αλλά ςτο ςτομάχι. Εκκρίνονται τα κατάλλθλα υγρά, το υδροχλωρικό οξφ ςκοτϊνει 
μικροοργανιςμοφσ, διαςπά τθν τροφι, τθν εμποδίηει να ςαπίςει. Ο πυλωρόσ (θ 
είςοδοσ για τα ζντερα) μζνει κλειςτόσ, μζχρι να του δοκεί εντολι να ανοίξει, γιατί 



τότε μόνο θ τροφι είναι κατάλλθλθ να προχωριςει ςτθν επόμενθ φάςθ τθσ απορ-
ρόφθςθσ! Χολι, παγκρεατικό υγρό, εντερικζσ εκκρίςεισ αναμιγνφονται με τθν 
τροφι, και γίνεται εφικτι θ αφομοίωςθ. Το υλικό που απορροφικθκε καταλιγει 
ςτο ςυκϊτι, αποχωρίηεται θ ουρία, ςυμβαίνουν διαδικαςίεσ που χρειάηεται ζνα 
βιβλίο για να περιγραφοφν. 
Θ καρδιά, μια ηωντανι αντλία που εργάηεται ςυνεχϊσ, με καταπλθκτικι καταςκευι. 
Είναι χωριςμζνθ ςε διαμερίςματα. Γεμίηει αίμα και το εκςφενδονίηει μζχρι τα άκρα 
του οργανιςμοφ, όπου γίνεται θ ανταλλαγι τθσ φλθσ. Μζςα ςε ζνα εικοςιτετράωρο, 
θ καρδιά κάνει 60.000 διαςτολζσ και άλλεσ τόςεσ ςυςτολζσ κατά μζςο όρο, μετακι-
νϊντασ ςε κάκε διαςτολι 200 περίπου (κατά μζςο όρο) γραμμάρια αρτθριακοφ 
αίματοσ που καταλιγει ςε φλεβικό και επανζρχεται ςτθν καρδιά. Πλοι γνωρίηουν, 
πόςο κακοριςτικι για τθν ηωι και τθν υγεία είναι θ ςωςτι λειτουργία τθσ καρδιάσ, 
που ςυνεχϊσ τθν επιβαρφνουμε με κακι διατροφι, κάπνιςμα, κλπ. Οι πνεφμονεσ 
ζχουν αναπνευςτικι επιφάνεια ογδόντα περίπου τετραγωνικϊν μζτρων. Ρωσ γίνε-
ται ; Με τισ κυψελίδεσ, που φτάνουν τα 400 εκατομμφρια, και ζχουν ςφαιρικό ςχι-
μα. Εκεί γίνεται διαπίδυςθ, όπου το φλεβικό αίμα παίρνει οξυγόνο και αποβάλλει 
διοξείδιο του άνκρακα. Το ςχιμα εξαςφαλίηει τθν τεράςτια επιφάνεια επαφισ, που 
είναι απαραίτθτθ για το είδοσ αυτό των φυςικϊν και χθμικϊν κατεργαςιϊν. 
Το νευρικό ςφςτθμα, μεταβιβάηει τισ πλθροφορίεσ από όλο το ςϊμα ςτο κζντρο 
ελζγχου, τον εγκζφαλο. Ερεκιςμοί, αιςκιςεισ, ευχαρίςτθςθ, πόνοσ, όλα μεταφζρον-
ται ςτον εγκζφαλο. Πλα αυτά τα χαρακτθριςτικά του ανκρϊπου, με ζνα μόνο 
ςπζρμα απειροελάχιςτων διαςτάςεων, που ενϊνεται με ζνα ωάριο, κλθρονομοφν-
ται και αναδθμιουργοφνται ςτουσ απογόνουσ. Ζνα αρχικό κφτταρο, εξελίςςεται ςε 
πλικοσ διαφορετικϊν κυττάρων που ζχουν τελείωσ διαφορετικι αποςτολι. Το 
ανκρϊπινο ςϊμα είναι τόςο εξαιρετικι δθμιουργία, που δεκάδεσ τόμοι τθσ ιατρικισ 
καταφζρνουν να περιγράψουν μόνο ζνα μζροσ και μόνο οριςμζνεσ λειτουργίεσ. Θ 
ςκζψθ, τα αιςκιματα, θ κρίςθ, θ ςυνείδθςθ, θ δυνατότθτα ςχεδιαςμοφ, οι νοθτικζσ 
δυνατότθτεσ ςφλλθψθσ και επεξεργαςίασ, είναι αδφνατο να ερμθνευτοφν κάτω από 
οποιοδιποτε ανκρϊπινο μικροςκόπιο. Αλικεια, όλα αυτά τα καταπλθκτικά, πωσ τα 
ερμθνεφουν οι άνκρωποι; Τι απόψεισ ζχουν διαμορφωκεί; Ροτζ δεν πρζπει ο άνκ-
ρωποσ να καταλιγει ςε τελικό ςυμπζραςμα, πριν ακοφςει όλεσ τισ απόψεισ, όλεσ τισ 
γνϊμεσ, και πριν τισ εξετάςει με ςεβαςμό και προςοχι. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Ο Δθμόκριτοσ, τον πζμπτο αιϊνα πριν από το Χριςτό, είπε ότι το μόνο που υπάρχει 
ςτον κόςμο είναι άτομα, άπειρα ςε αρικμό, που κάνουν ποικιλία ενϊςεων. 
Ενϊκθκαν μεταξφ τουσ ςυμπτωματικά, γιατί ζπεςαν από το άπειρο διάςτθμα.  
Τα μεγαλφτερα άτομα ςυγκροφονται με τα μικρότερα και δθμιουργοφν ενϊςεισ. 
«Ουδζν γίγνεται εκ του μθδενόσ και ουδζν απόλλυται εισ το μθδζν». Ο άνκρωποσ 
και τα ςϊματα προιλκαν από τυχαία ςυνζνωςθ αφκάρτων, αδιαιρζτων, αναλλοί-
ωτων ( Β. Αντωνιάδθ, Εγχειρίδιο Φιλοςοφίασ πρϊτοσ τόμοσ ). 
Σκζψεισ για τθ κεωρία του: Καυμαςμό προκαλεί θ ιδζα του ατόμου. Ρωσ το κατά-
λαβε ο Δθμόκριτοσ, πζντε αιϊνεσ προ Χριςτοφ; Πλοσ ο κόςμοσ τον μνθμονεφει για 
τθ νοθτικι του δυνατότθτα, και τον εξυψϊνει για τθν ανακάλυψι του. Φυςικά, 
ζκανε και λάκθ. Το άτομο δεν είναι άτμθτο, τζμνεται, ζχει πρωτόνια, νετρόνια, πλι-
κοσ ςωματίδια. Θ τυχαία ςυνζνωςθ ατόμων, για τθν οποία μίλθςε, ερμινευςε τον 
κόςμο με μια αδφνατθ παραδοχι. Τα άτομα ζπεςαν, ενϊκθκαν, ςχθμάτιςαν τζλειεσ 



καταςκευζσ που δεν γίνονται από τφχθ. Το ίδιο το μυαλό του Δθμόκριτου, που ανα-
κάλυψε τόςεσ αφθρθμζνεσ ζννοιεσ, δεν ζγινε από κάποια τυχαία «βροχι μορίων»! 
Δεν ερμινευςε τθν καταςκευι του κόςμου. «Ζγινε τυχαία» δεν ςθμαίνει ότι 
εξιγθςε πωσ ζγινε. Ο Μωυςισ, χίλια χρόνια πριν από το Δθμόκριτο, ζδωςε ςτθν 
Γζννεςθ πολφ πιο καυμαςτζσ εξθγιςεισ, όπωσ είδαμε. Είναι φανερό, ότι ο Μωυςισ, 
τόςουσ αιϊνεσ πριν το Δθμόκριτο, μζςα ςε ζνα περιβάλλον που δεν ςυγκρίνεται με 
το περιβάλλον του Δθμόκριτου, ζγραψε ζνα Κεόπνευςτο βιβλίο.  
Θ εργαςία του Δθμόκριτου είναι μια ανκρϊπινθ προςπάκεια. 
Ασ δοφμε άλλεσ ανκρϊπινεσ προςπάκειεσ: Ο Buchner, ςτισ αρχζσ του περαςμζνου 
αιϊνα, ζγραψε τθν δικι του κεωρία. Αγνοοφμε τι είναι φλθ και τι είναι δφναμθ, λίγο 
όμωσ μασ ενδιαφζρει το βάκοσ των πραγμάτων. Θ δθμιουργία ενόσ κόςμου είναι 
αδφνατθ. Ο κόςμοσ είναι αιϊνιοσ, χωρίσ αρχι και χωρίσ τζλοσ. Θ φλθ είναι άφκαρτθ. 
Θ μάηα δεν χάνεται ποτζ, απλά αλλάηει μορφι. Αφοφ λοιπόν θ φλθ δεν ζχει τζλοσ, 
άρα δεν είχε οφτε αρχι, επομζνωσ οφτε Κεόσ, οφτε δθμιουργόσ υπάρχει. Ο Haeckel, 
τθν ίδια εποχι, ςτο ζργο του Die Weltratsel (Τα αινίγματα του κόςμου), ζδωςε τθν 
δικι του εκδοχι. Χαρακτιριςε το ζργο του ςαν το μεγαλφτερο διανοθτικό επίτευγ-
μα του 10 αιϊνα. Συγχϊνευςε τθν αρχι διατιρθςθσ τθσ φλθσ με τθν αρχι διατιρθ-
ςθσ τθσ ενζργειασ, λζγοντασ ότι θ φλθ χάνεται, το άκροιςμα φλθσ και ενζργειασ 
μζνει ςτακερό. Ζτςι, διαφϊνθςε (ςωςτά) με τον Buchner. Πμωσ, απόρριψε το νόμο 
τθσ εντροπίασ, που αχρθςτεφει όλεσ τισ υλιςτικζσ κεωρίεσ, όπωσ κα δοφμε ςε λίγο. 
Ο Haeckel, βρζκθκε ςε δυςκολία όταν χρειάςτθκε να απαντιςει αν ο άνκρωποσ 
φτιάχτθκε «από τφχθ». Δεν το δζχτθκε! Είπε όμωσ ότι θ ίδια θ φλθ είναι ο Κεόσ, ο 
κόςμοσ είναι ταυτόχρονα δθμιουργία και δθμιουργόσ (πανκεϊςμόσ). Ο κόςμοσ, θ 
φλθ, ζχει ψυχι! Ρροςπακεί μάλιςτα να ςυμπυκνωκεί! Θ πρωταρχικι φλθ είναι ο 
αικζρασ, που δεν αποτελείται από άτομα, οφτε είναι αζριο, αλλά γεμίηει κάκε κενό 
χϊρο. Υπάρχει αιϊνιοσ αγϊνασ ανάμεςα ςτθν φλθ και τον αικζρα, και μάλιςτα οφτε 
θ μάηα, οφτε ο αικζρασ είναι νεκρά, ζχουν αίςκθςθ. Ζχουν και κζλθςθ!! Θ μάηα 
αιςκάνεται ευχαρίςτθςθ από τθν ςυμπφκνωςθ τθσ, ο αικζρασ δυςαρεςτείται από 
τθν ςυμπίεςθ. Δεν νομίηω ότι χρειάηεται κριτικι θ κεωρία αυτι. Σιμερα ξζρουμε ότι 
δεν υπάρχει αικζρασ, πολφ περιςςότερο αικζρασ που νοιϊκει ευχαριςτθμζνοσ ι 
δυςαρεςτθμζνοσ! Ο Haeckel αρνικθκε ότι υπάρχει Κεόσ. Δεν πίςτευε ςτα «Καφμα-
τα». Πμωσ, θ κεωρία του, ξεπερνάει ςε ζμπνευςθ όλα τα γνωςτά καφματα. Εξθγεί 
το άγνωςτο με το άγνωςτο, τθν τφχθ, τθν ςφμπτωςθ. Δίνει φπαρξθ ςε ανφπαρκτα 
ςϊματα. Ρόςο αςιμαντθ φαίνεται θ κεωρία αυτι, 3500 χρόνια μετά το Μωυςι.  
Οι υλιςτικζσ κεωρίεσ μοιάηουν. Πλεσ παραδζχονται ότι όλα τα καυμάςια που μασ 
περιβάλλουν, ζγιναν από ςφμπτωςθ, ι εξζλιξθ των ατελζςτερων προσ τα τελειό-
τερα. Ροιοσ όμωσ ζφτιαξε ζςτω τα ατελζςτερα; Οι αςτζρεσ και οι πλανιτεσ, πωσ 
κινοφνται; Δεν απαντοφν. Συνζβθ, ιςχυρίηονται. 
Ασ δοφμε όμωσ τι λζει θ επιςτιμθ ςιμερα, πάνω ςτισ απόψεισ που αναφζρκθκαν. 
Είναι θ μάηα άφκαρτθ; Ξζρουμε ότι ο ιλιοσ εκπζμπει τεράςτιεσ ποςότθτεσ ενζργ-
ειασ. Για να το πετφχει αυτό, μετατρζπει ςυνεχϊσ μάηα ςε ενζργεια. Κάκε δευτερό-
λεπτο, ο ιλιοσ χάνει πάνω από τζςςερα εκατομμφρια τόνουσ από τθ μάηα του. Σε 
τρεισ ϊρεσ, χάνει μάηα, όςθ θ μάηα όλων των καλαςςϊν τθσ γθσ. Θ ενζργεια αυτι 
μετατρζπεται κυρίωσ ςε κερμότθτα. Πςο πιο μακριά όμωσ από τον ιλιο μεταφζρε-
ται, τόςο υποβακμίηεται, γιατί πλζον δεν μπορεί να παράγει ωφζλιμο ζργο.  
Ππωσ π.χ. μια ατμομθχανι, που από τθν ενζργεια του ατμοφ χρθςιμοποιεί ζνα 
μικρό μόνο ποςό, θ υπόλοιπθ όμωσ μετατρζπεται ςε άχρθςτθ κερμότθτα, που 



προκαλεί «κερμικι μόλυνςθ» ςτο περιβάλλον. Θ μάηα, λοιπόν δεν είναι άφκαρτθ.  
Ο νόμοσ τθσ αφκαρςίασ τθσ φλθσ, ζχει οριςτικά ανατραπεί. Οι υλιςτζσ χάνουν 
οριςτικά το επιχείρθμα «αφοφ θ φλθ δεν ζχει τζλοσ, άρα δεν ζχει και αρχι, δεν ζχει 
και δθμιουργό ! » Θ επιςτιμθ απόδειξε ότι ο κόςμοσ είχε μια αρχι, κα ςυνεχίςει τθν 
πορεία του, κα ζχει ζνα τζλοσ! Το τζλοσ κα υπάρξει οπωςδιποτε, όταν όλθ θ 
ενζργεια που μπορεί να παράγει ζργο, μετατραπεί ςε υποβακμιςμζνεσ μορφζσ 
ενζργειασ, που προκαλοφν μόνο πρόβλθμα και καμία ωφζλεια. Ιδθ γίνονται πολλζσ 
προςπάκειεσ, για να αποφφγουμε τα πρόωρα προβλιματα από το «φαινόμενο του 
κερμοκθπίου», τθν «κερμικι μόλυνςθ» και τον «κερμικό κάνατο». Δυςτυχϊσ, ότι 
και να κάνουμε ςτθν γθ, παράγουμε κερμότθτα που είναι άχρθςτθ και επιβλαβισ. 
Ζνα αυτοκίνθτο, για να κινθκεί, παράγει ςτον κινθτιρα του κερμότθτα, που απλά 
είναι άχρθςτθ και επιβλαβισ και χάνεται ςτο περιβάλλον. Αν αυξθκεί θ κερμοκρα-
ςία τθσ ατμόςφαιρασ και των καλαςςϊν λίγουσ βακμοφσ, αυτό κα είναι ςοβαρό-
τατο πρόβλθμα για πολλζσ περιοχζσ τθσ γθσ. Υπάρχουν επιςτιμονεσ που ιςχυρίηον-
ται ότι ςε λίγεσ δεκάδεσ χρόνια, λόγω τθσ κερμικισ μόλυνςθσ, θ κατάςταςθ πάνω 
ςτθ γθ κα αλλάξει δραματικά. Θ ουςία όμωσ είναι ότι ωφζλιμθ ενζργεια ζχει μετα-
τραπεί ςε μικρό ποςοςτό ςε ωφζλιμο ζργο, ςε μεγάλο ποςοςτό όμωσ ςε άχρθςτθ 
κερμότθτα, που ανεβάηει 1-20 βακμοφσ τθν κερμοκραςία τθσ ατμόςφαιρασ και των 
καλαςςϊν. 
Θ φλθ χάνεται. Διςεκατομμφρια τόνουσ χάνει ο κάκε ζνασ από τουσ τριςεκατομμφ-
ρια ιλιουσ, κάκε δευτερόλεπτο. Ζνα μικρό μζροσ γίνεται ωφζλιμθ ενζργεια. Το υπό-
λοιπο χάνεται. Κανείσ ςιμερα δεν αμφιβάλλει, ότι θ φλθ δεν είναι άφκαρτθ, οφτε θ 
ενζργεια μζνει αξιοποιιςιμθ. Το ςφμπαν, αργά, βαδίηει προσ το τζλοσ του. Δεν υπι-
ρξε αιϊνιο, όπωσ οριςτικά αποδείχκθκε, οφτε το μζλλον του κα είναι αιϊνιο, όπωσ 
ςιμερα με απόλυτθ βεβαιότθτα γνωρίηουμε. Το δεφτερο κερμοδυναμικά αξίωμα 
των Carnot-Clausius, που περιγράφει τθν ποιοτικι υποβάκμιςθ τθσ ενζργειασ, άνοι-
ξε νζουσ ορίηοντεσ ςτθν επιςτιμθ. Ο νόμοσ τθσ εντροπίασ λζει: Συνεχϊσ ελαττϊνε-
ται θ ωφζλιμθ ενζργεια ςτο ςφμπαν και μετατρζπεται ςε ποιοτικά υποβακμιςμζνθ 
ενζργεια, που δεν είναι δυνατό να χρθςιμοποιθκεί. Αυτό κα ςυμβαίνει μζχρι θ 
ενζργεια να εξαντλθκεί. Οι υλιςτικζσ κεωρίεσ όμωσ δζχτθκαν ζνα ακόμθ ιςχυρότατο 
χτφπθμα, κακοριςτικό. Ο Heisenberg διατφπωςε τθν «αρχι τθσ αβεβαιότθτασ», που 
ακφρωςε τον υλιςτικό νόμο τθσ αιτιότθτασ. 
Σφμφωνα με τον νόμο τθσ αιτιότθτασ, κεμελιακό νόμο των υλιςτικϊν κεωριϊν, ότι 
ςυμβαίνει ςτον κόςμο ζχει μια ςυγκεκριμζνθ αιτία. Αν λοιπόν γνωρίηουμε τθν αιτία, 
μποροφμε να καταλάβουμε με βεβαιότθτα ποιο κα είναι το αποτζλεςμα. Επομζνωσ, 
αν γνωρίηουμε τθν κατάςταςθ ενόσ φυςικοφ ςυςτιματοσ, με βεβαιότθτα ςυμπεραί-
νουμε για τθν εξζλιξι του. Ο άνκρωποσ δεν ζχει ελεφκερθ ςκζψθ και βοφλθςθ, 
γιατί, ςαν μζροσ τθσ φφςθσ, υπακοφει και αυτόσ ςε μια αλυςίδα αντιδράςεων, μόλισ 
του δθμιουργθκοφν τα ανάλογα αίτια γιϋ αυτζσ. Το 1917, θ κεωρία τθσ ςχετικότθτασ 
(ςε αντίκεςθ με τθ βεβαιότθτα) ζδωςε ιςχυρό κτφπθμα ςτισ υλιςτικζσ απόψεισ. Θ 
μελζτθ του ατομικοφ κόςμου, αποκάλυψε ότι: Αν π.χ. ζνα φωτόνιο πζςει πάνω ςτο 
πρίςμα του Nicols, ίςωσ περάςει μζςα από το πρίςμα, ίςωσ όμωσ δεν περάςει αλλά 
ανακλαςτεί. Το άτομο ενόσ ραδιενεργοφ ςτοιχείου, ίςωσ διαςπαςτεί ςε ζνα δευτε-
ρόλεπτο, ίςωσ όμωσ ςε χίλια χρόνια. Συνεχείσ παρατθριςεισ, δθμιοφργθςαν τθν 
αίςκθςθ τθσ αβεβαιότθτασ του αποτελζςματοσ. Ο Planck παρατθρεί ότι ο νόμοσ τθσ 
αιτιότθτασ «οφτε ςωςτόσ είναι, οφτε λανκαςμζνοσ, αλλά μια αόριςτθ αρχι, που μασ 
βοθκάει να προςανατολιηόμαςτε ςε ζνα λαβφρινκο γεγονότων». Ο Heisehberg αντι-



κατζςτθςε τον νόμο τθσ αιτιότθτασ με τθν αρχι τθσ αβεβαιότθτασ. Είναι αδφνατο 
είπε να γνωρίηουμε με βεβαιότθτα τθν κζςθ ενόσ θλεκτρονίου κάποια χρονικι 
ςτιγμι. Απλά, υπάρχει όμωσ πικανότθτα να είναι και ςε κάποιεσ άλλεσ κζςεισ. 
Βιολογικά πειράματα, που ακολοφκθςαν, επιβεβαίωςαν τθν αρχι τθσ αβεβαιότθ-
τασ. Αν π.χ. εκκζςουμε ζνα κφτταρο ςε μονοχρωματικι ακτινοβολία, άλλοτε το κφτ-
ταρο προςλαμβάνει ζνα φωτόνιο, άλλοτε δε όχι. Αν γίνει πρόςλθψθ του φωτονίου, 
άλλοτε οδθγεί ςτο κάνατο του κυττάρου, άλλοτε προκαλεί (ςτα γεννθτικά κφτταρα) 
τισ γνωςτζσ μεταλλάξεισ. Οι μεταλλάξεισ αυτζσ ίςωσ οδθγιςουν ςε κφτταρα διαφο-
ρετικά από το μθτρικό, ίςωσ οι επόμενεσ γενεζσ κυττάρων είναι όλεσ διαφορετικζσ. 
Αυτά τα νζα κφτταρα, ίςωσ επιβιϊςουν και πολλαπλαςιαςτοφν, ίςωσ όχι.  
Ζτςι, θ αβεβαιότθτα και το ακακόριςτο υπειςζρχεται και ςτα βιολογικά φαινόμενα. 
Ζνα από τα άλυτα προβλιματα του υλιςμοφ, είναι θ απάντθςθ ςτο ερϊτθμα:  
Αφοφ όλα ζγιναν τυχαία, πωσ εξθγείται θ Καυμαςτι ςκοπιμότθτα που παρατθρείται 
παντοφ ςτθ φφςθ; 
Ασ εξετάςουμε μόνο το ανκρϊπινο μάτι. Οι εικόνεσ περνοφν και αποτυπϊνονται 
ςτον αμφιβλθςτροειδι, όπου απλϊνεται το οπτικό νεφρο. Το μάτι μοιάηει τόςο με 
τθλεςκόπιο, ϊςτε οι επιςτιμονεσ που τελειοποίθςαν το τθλεςκόπιο, τα κατάφεραν 
μελετϊντασ τθν διάπλαςθ του ανκρϊπινου ματιοφ, και αφοφ μιμικθκαν αρκετζσ 
λειτουργίεσ από αυτό! Χρειάηεται το μάτι ςκοτεινό κάλαμο, ζνα μπροςτινό άνοιγμα 
που να μεταβάλλεται ανάλογα με τθν ποςότθτα φωτόσ που υπάρχει ςτο περιβάλ-
λον (ίριδα), φακοφσ. 
Θ κζςθ και θ κυρτότθτα των φακϊν αυτϊν, είναι ανάλογθ με του τθλεςκοπίου. 
Υπάρχουν ςτο μάτι χιτϊνεσ, που διορκϊνουν τισ ατζλειεσ που προκαλοφνται από το 
διαχωριςμό των ακτίνων ςε χρϊματα! Στο τθλεςκόπιο, υπιρχε το ίδιο πρόβλθμα, 
και οι επιςτιμονεσ δυςκολεφτθκαν πολφ να το λφςουν, μιμοφμενοι το μάτι.  
Υπάρχουν τόςεσ απίςτευτεσ ςυμπτϊςεισ! Ακόμθ και το γεγονόσ ότι κάκε μάτι μπο-
ρεί και βλζπει από μόνο του, όμωσ και τα δφο μαηί ςυντονίηονται και δίνουν μια 
ενιαία εικόνα, μόνο αυτονόθτο δεν μπορεί να χαρακτθριςτεί! 
Πςεσ «τυχαίεσ ςυμπτϊςεισ» και αν ςυμβοφν, δεν κα μπορζςουν ποτζ να δθμιουρ-
γιςουν ζνα ανκρϊπινο μάτι. Κάκε φορά που κοιτάηουμε ζνα μωρό που γεννιζται 
ςτα μάτια, βλζπουμε κακαρά το χζρι του Κεοφ, όπωσ ακριβϊσ όταν κοιτάηουμε τον 
πφργο του Eifel ςτο Ραρίςι, βλζπουμε κακαρά τθ διάνοια του αρχιτζκτονα που τον 
δθμιοφργθςε. Δυςτυχϊσ, οι υλιςτικζσ κεωρίεσ, δθμιουργοφν και θκικά προβλιματα. 
Αν τα μζλθ μιασ κοινωνίασ αποδεχτοφν τισ απόψεισ αυτζσ, θ κοινωνικι ςυμβίωςθ 
κα γίνει αδφνατθ. Στο ζργο του «Science and culture and other essays» o Hux-ley 
αναφζρει: «Είμαςτε ενςυνείδθτα αυτόματα, προικιςμζνα με ελευκερία που δεν 
είναι πραγματικι. Κάνουμε ότι μασ αρζςει, αλλά μασ αρζςει ότι θ ανάγκθ μασ επι-
βάλλει». Ωσ εδϊ, αυτά αποτελοφν απόψεισ. Πμωσ, θ ςυνζχεια των υλιςτικϊν ςυλ-
λογιςμϊν, είναι απίςτευτθ: Αφοφ δεν υπάρχει πραγματικι ελευκερία, όλεσ οι ανκ-
ρϊπινεσ πράξεισ είναι δικαιολογθμζνεσ. Ακόμθ και αυτζσ που είναι αποτζλεςμα 
βίασ και κτθνωδϊν πακϊν, ο φόνοσ, θ παιδεραςτία, οι κλοπζσ. Μπορεί θ καλι 
πράξθ να είναι κοινωνικά ανϊτερθ τθσ κακισ, αλλά και ςτισ δφο οδθγεί θ φυςικι 
ανάγκθ, οπότε, οφτε τουσ καλοφσ μποροφμε να αμείβουμε, οφτε τουσ κακοφσ να 
καταδικάηουμε, αφοφ όλα απλά κινοφνται από τισ βακφτερεσ ανάγκεσ τουσ. 
Ο Hume υπεραςπίηει το δικαίωμα του ανκρϊπου να αυτοκτονιςει, αν ζχει τζτοια 
παρόρμθςθ. «Δεν κα ιταν ζγκλθμα, αν μποροφςα να παρεκκλίνω τον Δοφναβθ ι 
τον ινο, και κα ζκανα ζγκλθμα, αν διοχζτευα το αίμα μου λίγα εκατοςτά ζξω από 



τθ φυςικι του ροι;» Είναι απίςτευτο, που μπορεί τελικά να οδθγιςει θ ιδζα ότι όλα 
ζγιναν ςτθν τφχθ, χωρίσ τθν παρζμβαςθ κάποιου δθμιουργοφ. Απίκανεσ ιδζεσ, γεμ-
άτεσ από ανιςορροπία, γεμίηουν τα βιβλία των υλιςτϊν. Ο Helvetius υπεραςπίηει 
τθν οργιαςτικι ηωι ςτθν Γαλλία, με το επιχείρθμα «Και ςτθν Αίγυπτο, θ ευφορία και 
ο πλοφτοσ οφείλεται ςτο βοφρκο ( του Νείλου ) και όχι ςε κάποια αγνότθτα!» 
Αλικεια, πόςο λίγοι είναι οι άνκρωποι που είναι πολφ καλοί ι πολφ κακοί! Μεγάλο 
μζροσ τθσ ανκρωπότθτασ, αποτελείται από άτομα, που προςπακοφν να ξεπεράςουν 
τα ελαττϊματά τουσ, τον κακό εαυτό τουσ, και να γίνουν καλφτεροι. Ρολλοί, το κατ-
αφζρνουν, οριςμζνοι φτάνουν ςε μια κατάςταςθ που αγγίηει τθν τελειότθτα και τθν 
απόλυτθ καλοςφνθ. Τι κα ζκαναν, αν είχαν πειςκεί ότι είναι αποτελζςματα τυχαίων 
ςυμπτϊςεων, και είναι φυςικό να είναι κακοί; Ρωσ κα υπιρχε μια κοινωνία, που 
αποτελείται από άτομο με τζτοιεσ αρχζσ ; Ρόςο ςθμαντικό είναι ο αυτοπεριοριςμόσ 
τθσ κακίασ και του εγωϊςμοφ, τι πολφτιμθ που είναι θ προςπάκεια για τθν βελτίωςθ 
και τθν τελείωςθ! Ο υλιςμόσ, για πολλοφσ λόγουσ δεν επικράτθςε. Υπάρχουν όμωσ 
και άλλεσ απόψεισ. Μια φιλοςοφία αρκετά εξαπλωμζνθ είναι ο πανκεϊςμόσ. Μια 
άλλθ, ότι προιλκαμε από τον πίκθκο, με εξζλιξθ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Πςοι πιςτεφουν ςτον πανκεϊςμό, ταυτίηουν το Κεό με τον κόςμο. Ο Κεόσ δεν ζχει 
φπαρξθ χωριςτι από τον κόςμο, δεν είναι δθμιουργόσ, απλά υπάρχει μαηί με τον 
κόςμο. 
Στθν Βζδα τϊν Βραχμανιςτϊν, από το 1500 π.Χ. υποςτθρίηεται θ ταυτότθτα τθσ 
φπαρξθσ του κόςμου με τθν ουςία του Κεοφ. Κάκε πλάςμα ςτθν φφςθ, είναι και 
Κεόσ. Ο πραγματικόσ πατζρασ όμωσ του Ευρωπαϊκοφ πανκεϊςμοφ ιταν ο Σπινόηα 
(1632-1677). Αυτόσ πίςτευε ότι θ Βίβλοσ είναι ζνα ωφζλιμο βιβλίο, χριςιμο να δίνει 
κατευκφνςεισ ςτον άνκρωπο. Πμωσ, ο κακζνασ μπορεί να ςχθματίηει ελεφκερα τισ 
απόψεισ του, ανεξάρτθτα από αυτιν. Οι απόςτολοι και οι προφιτεσ είπαν απλά τθν 
γνϊμθ τουσ, ζκαναν λάκθ, δεν ζχει νόθμα να τουσ μιμθκοφμε. Ο Κεόσ είναι θ φφςθ, 
που τθ κεωροφμε ενεργθτικά. Τα πάντα γφρω μασ υπιρξαν αιϊνια. Και το καλό, και 
το κακό, πθγάηουν από τθν αιϊνια φυςικι ανάγκθ, παράγονται όμωσ χωρίσ ςχζδιο 
και ςκοπό. Οι καλοί, οι κακοί, οι διεςτραμμζνοι, ιταν εξϋ ίςου αναγκαίοι για τον 
κόςμο, γιϋ αυτό και δθμιουργικθκαν από τθν φφςθ-Κεό. Δεν υπάρχει θκικι διάκρι-
ςθ, οφτε κεία κρίςθ και τιμωρία. Ο Κεόσ δεν αιςκάνεται αρνθτικά για τουσ κακοφσ, 
οφτε κετικά για τουσ καλοφσ. Πταν ο άνκρωποσ πεκάνει, το μόνο που μζνει είναι θ 
ανάμνθςθ, και όχι θ ακάνατθ ψυχι. 
Υπιρξαν και άλλοι πανκεϊςτζσ. Ο Φίχτε, ο Ζγελοσ, ο Schelling, o Hartmann κ.λ.π. 
Είναι λογικό ότι αρκετοί άνκρωποι γοθτεφτθκαν από τθν ιδζα πωσ είναι και Κεοί. 
Πμωσ, αυτι θ Κεότθτα, διαρκεί τόςο λίγο! Μετά το κάνατο χάνεται και θ φπαρξθ, 
και θ κεότθτα, μζνει μόνο θ «ανάμνθςθ». Φυςικά, από τθν επιςτιμθ ζχουν οριςτικά 
απορριφκεί οι απόψεισ του Σπινόηα, ςφμφωνα με τισ οποίεσ θ φλθ και θ δθμιουργία 
είναι αιϊνια. Δυςτυχϊσ, ο πανκεϊςμόσ οδιγθςε πολλοφσ ανκρϊπουσ ςτθν αδικία, 
τθν ανθκικότθτα, τθν αντικοινωνικι ςυμπεριφορά, αφοφ τουσ πρόςφερε τθν δικαι-
ολογία ότι δεν υπάρχει θκικι διάκριςθ των πράξεων ςε καλζσ και κακζσ. Και όμωσ, 
ο άνκρωποσ ζχει μζςα του τθ φωνι τθσ ςυνείδθςθσ. Ακόμθ και όταν κάνει κάτι 
κακό, το γνωρίηει πολφ καλά. Υπάρχουν κακοποιοί, οι οποίοι όταν τουσ ςυλλάβουν, 
δθλϊνουν ότι τουσ αξίηει ο Κάνατοσ, γιατί δεν υπάρχει άλλθ τιμωρία για όλα τα 



κακά που ζκαναν! Υπάρχουν τα πάκθ, οι αδυναμίεσ, θ απλθςτία, όμωσ μια βακιά 
φωνι πλθροφορεί με ςτακερότθτα κάκε άνκρωπο τι είναι καλό και τι κακό. 
Αλικεια, πωσ κα ιταν θ ηωι μασ, αν όλοι οι άνκρωποι γφρω μασ πίςτευαν ότι δεν 
υπάρχει καλό και κακό, και απλά μποροφν να ικανοποιοφν τισ ορζξεισ και τισ 
επικυμίεσ τουσ; Μιπωσ αυτζσ οι κεωρίεσ, εκτόσ από αφελείσ, είναι από τθ φφςθ 
τουσ καταςτροφικζσ για τον κοινωνικό ιςτό; Γιατί ο άνκρωποσ να είναι φιλικόσ και 
καλόσ; Κα επικρατοφςε ο νόμοσ τθσ ηοφγκλασ, το δίκαιο του ιςχυρότερου, και τότε 
πράγματι κα μοιάηαμε με τα ηϊα, όπωσ προςπακοφν να μασ πείςουν οι εξελικτικοί. 
Πμωσ, πόςο διαφορετικι είναι μια κοινωνία, που ο κεμζλιοσ λίκοσ τθσ είναι θ αγά-
πθ ςτο ςυνάνκρωπο, θ αλλθλοβοικεια, θ επικυμία να ςτθρίξουμε όποιον κλονίηε-
ται, θ προςπάκεια για ατομικι βελτίωςθ, για κοινωνικι προςφορά. Αυτόσ τελικά 
που ζφτιαξε τον κόςμο, φρόντιςε να δϊςει ζνα νόμο που κα διατθριςει τθ ηωι, και 
κα διακρίνει οριςτικά τον άνκρωπο από τα υπόλοιπα δθμιουργιματα. Ασ περάςου-
με τϊρα ςτισ απόψεισ που κεωροφν ότι κάπωσ, κάπου, βρζκθκε το πρϊτο κφτταρο, 
ενϊκθκε με άλλα κφτταρα ςτθν τφχθ, και θ ςφμπτωςθ και θ εξζλιξθ, οδιγθςε ςτον 
πίκθκο. Αυτόσ, όλο και πιο ςυνετόσ, ζγινε κάποια ςτιγμι άνκρωποσ, πρόγονόσ μασ. 
Αλικεια, Τι είναι θ ηωι; Ο Αριςτοτζλθσ λζει ότι «ηωιν δε λζγομεν τθν δι αυτοφ 
τροφιν τε και αφξθςιν και φκίςιν». Ρράγματι, θ ανταλλαγι τθσ φλθσ είναι βαςικό 
γνϊριςμα τθσ ηωισ. Διαφζρει θ ηωντανι από τθ νεκρι φλθ; Πχι, βεβαιϊνουν οι 
υλιςτζσ. Από τθν κίνθςθ των ουρανίων ςωμάτων, μζχρι τθν αφξθςθ φυτϊν και ηϊων 
και τθ ςυνείδθςθ του ανκρϊπου, όλα είναι αποτζλεςμα τθσ μθχανικισ κίνθςθσ των 
ατόμων. Άλλωςτε, από ανόργανεσ πρϊτεσ φλεσ, παράγονται οργανικζσ (π.χ. ουρία!) 
Άλλο όμωσ είναι να παράγεισ ουρία, και άλλο να παράγεισ ηωι. Ηωι, ποιοσ επιςτι-
μονασ ζφτιαξε, από ανόργανεσ πρϊτεσ φλεσ; Εντάξει, δεν μποροφμε εμείσ, λζνε οι 
υλιςτζσ, θ φφςθ όμωσ μπορεί. Υπάρχει θ λεγόμενθ «αυτοδθμιουργία!» Ρου τθν 
είδατε τθν αυτοδθμιουργία; Στθν ερϊτθςθ όμωσ αυτι, οι υλιςτζσ Helmoht, Kircher, 
Redi κλπ, πίςτεψαν ότι βρικαν τθ λφςθ. «Να βάλετε ζνα κομμάτι κρζασ ςτον ιλιο, 
και να το αφιςετε μερικζσ μζρεσ. Κα δείτε ότι ξαφνικά κα αρχίςουν και κα βγαί-
νουν ςκουλικια. Ροιοσ τα ζφτιαξε; Κανείσ. Απλά αυτοδθμιουργικθκαν. Ζτςι αυτο-
δθμιουργικθκε κάποια ςτιγμι και ο άνκρωποσ» ζλεγαν κριαμβευτικά. Δυςτυχϊσ 
για αυτοφσ, ο Pasteur ζβαλε το κρζασ ςε ζνα δοχείο αφοφ το αποςτείρωςε. Στο 
κρζασ δεν βγικαν ςκουλικια! 
Θ ανακάλυψθ του μικροςκοπίου ζδωςε τζλοσ ςε όλθ αυτι τθ ςυηιτθςθ τθσ « αυτο-
δθμιουργίασ ςκουλθκιϊν». Σιμερα, φτιάχνουμε κονςζρβεσ με κρζασ, που δεν χαλ-
άει για χρόνια, γιατί απλά το ζχουμε υποβάλλει ςε μια κατεργαςία που ςκοτϊνει τα 
ςπζρματα που υπιρχαν πάνω του, τα μικρόβια, τουσ μικροοργανιςμοφσ, από τουσ 
οποίουσ είναι γεμάτο, όμωσ δεν φαίνονται με γυμνό μάτι. Θ ιττα των υλιςτϊν ιταν 
πολφ μεγάλθ. Ρου να φανταςτοφν ότι υπάρχουν ςτο κρζασ μικρόβια και μικροοργα-
νιςμοί, που δεν φαίνονται με γυμνό μάτι! Πμωσ, δεν απογοθτεφτθκαν. Με πείςμα 
επζμειναν ςτθν προςπάκεια, να βρουν άλλθ «αυτοδθμιουργία» ςτθν φφςθ.  
Ο Bastian ζκανε ανάλογεσ «ανακαλφψεισ», όμωσ ο Pasteur ηοφςε ακόμθ και του 
ανάτρεψε όλα τα δεδομζνα. Ο Bastian παραδζχτθκε τθν ιττα του (ιταν κοςμιτορασ 
τθσ Λατρικισ ςχολισ ςτο Λονδίνο τον περαςμζνο αιϊνα). 
Μετά το κάνατο του Pasteur, o Bastian επανιλκε, με νζεσ προςπάκειεσ, που και 
πάλι απζτυχαν. Ο Burke, νόμιςε ότι δθμιοφργθςε με τθ βοικεια του ραδίου ηωι, και 
ονόμαςε μάλιςτα τουσ οργανιςμοφσ του ραδιόβια! Αποδείχτθκε και αυτό αυταπάτθ. 
Ο Leduce πιρε τθ ςκυτάλθ, με τα δενδροειδι του, o Delage με τουσ εχίνουσ, ο Carrel 



κλπ. Αποδείχκθκαν όλα αυταπάτεσ. Ράντα θ ηωι γεννάει τθν ηωι. Ο Kelvin διλωςε 
το 1871: «Θ επιςτιμθ παρζχει πλικοσ ακαταμάχθτων αποδείξεων κατά τθσ υπόκε-
ςθσ τισ αυτόματθσ γζννεςθσ τισ ηωισ. Μόνο θ ηωι μπορεί να δθμιουργιςει ηωι.  
Σε αυτό καταλιγουμε, μετά από λεπτομερειακι ζρευνα». 
Ο υλιςτισ Haeckel ομολογεί ότι δεν μπορεί να αποδείξει τθν αυτόματθ γζννεςθ τισ 
ηωισ. Τθν χαρακτθρίηει όμωσ « ορκολογικι υπόκεςθ, επιςτθμονικι πίςτθ ». 
 Να λοιπόν που και οι υλιςτζσ «πιςτεφουν» αυτά που με πείςμα υποςτθρίηουν.  
Και όμωσ, ειρωνεφονται όςουσ ζχουν κρθςκευτικι πίςτθ και εξιγθςθ για τθν δθμι-
ουργία! Γελοφν ςε βάροσ τουσ. Τι περίεργο! 
Ο Arrhenius είναι πολφ γνωςτόσ μασ, από τθ κεωρία τθσ θκελτρολυτικισ διάςταςθσ 
που διδαχτικαμε ςτο γυμνάςιο (ιταν λανκαςμζνθ δυςτυχϊσ και αντικαταςτάκθκε 
από νεϊτερεσ απόψεισ ). Ο Arrhenius είχε άποψθ και για τθν δθμιουργία τισ ηωισ.  
Το φωσ, αςκεί πίεςθ πάνω ςτα ςϊματα που πζφτει, είπε ςωςτά ο Arrhenius. Πταν θ 
πίεςθ αυτι αςκείται πάνω ςε ηωντανά ςπζρματα, και υπάρχουν μικρόβια εκεί, 
μεταφζρονται από το φωσ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ. Ασ παρακολουκιςουμε το ςυλ-
λογιςμό του. Τα ρεφματα του αζρα ανεβάηουν τα ςπζρματα ςε φψοσ πάνω από 
εκατό χιλιόμετρα (!), όπου φορτίηονται αρνθτικά. Εκεί ςυναντοφν θλιακι ςκόνθ με 
ομϊνυμο φορτίο, και απωκοφνται εκτόσ πεδίου βαρφτθτασ. Από εκεί ςπρϊχνονται 
από τθν θλιακι ακτινοβολία και πθγαίνουν ςε 20 μζρεσ ςτον Άρθ, ςε 24 μινεσ ςτον 
Ροςειδϊνα, ςε 9000 χρόνια ςτο θλιακό ςφςτθμα του Κενταφρου! Πμωσ, και το νζο 
θλιακό ςφςτθμα εκπζμπει ακτινοβολία, πωσ κα πλθςιάςουν; Μςωσ ο άλλοσ ιλιοσ 
ζχει δθμιουργιςει ςκόνθ που ίπταται, τα ςωματίδια αυτά τθσ ςκόνθσ ςυςςωματϊν-
ονται, γίνονται βαριά, κάκονται πάνω και τα ςπζρματα που ιρκαν από τθν γθ, και 
όλα μαηί κατεβαίνουν λόγω τθσ δφναμθσ τθσ βαρφτθτασ! Και θ τριβι από τθν κάκ-
οδο; Ε, δεν κα φτάνει θ κερμοκραςία τουσ 100 βακμοφσ, οπότε τα ςπζρματα επι-
βιϊνουν! Απλό, ζτςι; Αυτό ο Arrhenius το ονόμαςε «μεταβίβαςθ τθσ ηωισ από το 
ζνα θλιακό ςφςτθμα ςτο άλλο». Φυςικά, αυτά τα ςπζρματα, κα δθμιουργιςουν 
φυτά, ηϊα, ανκρϊπουσ, και γιατί όχι, και τελειότερα πλάςματα. Αποδείχκθκε όμωσ 
ότι είναι αδφνατο να ταξιδζψουν 9000 χρόνια ςε υπερβολικό ψφχοσ, και να μθν 
πάκουν αφυδάτωςθ. Ξζχαςε και τισ υπεριϊδεισ ακτίνεσ, που πάνω από το ςτρϊμα 
του όηοντοσ, καταςτρζφουν ταχφτατα τθ ηωι, ακόμθ και ςε πολφ πιο αναπτυγμζνεσ 
μορφζσ. Αν δεν υπιρχε το όηον, τα φυτά και τα ηϊα τθσ γθσ κα εξαφανιηόταν! Ειδικά 
οι ακτίνεσ Rontgen φονεφουν ςπζρματα, ακόμθ και αν βρίςκονται προςτατευμζνα 
ςτο εςωτερικό άλλων ςωμάτων! 
Το απίςτευτο είναι ότι οι υλιςτζσ δεν δζχονται τθ Μωςαϊκι δθμιουργία, γιατί δεν 
πιςτεφουν ςε καφματα! Θ κεωρία του Arrhenius αντίκετα, είναι μια επιςτθμονικι 
ςφλλθψθ! Ππωσ δθλϊνει ο Haeckel «είναι παράλογθ θ εκδοχι τθσ δθμιουργίασ 
επειδι θ παρζμβαςθ Κεοφ-δθμιουργοφ αποτελεί Καφμα, και το Καφμα είναι παρ-
άλογο. Άρα, δεν υπάρχει δθμιουργία». Αν ςυνζβαιναν όμωσ όςα είπε ο Arrhenius, 
αυτό κα αποτελοφςε κατά πολφ μεγαλφτερο καφμα, από τθν παραδοχι ότι αφοφ 
βλζπουμε ζνα δθμιοφργθμα, π.χ. μια μθχανι, καταλαβαίνουμε αμζςωσ ότι κάποιοσ 
τθν ζφτιαξε, και δεν μπικαν «από τφχθ» τα διάφορα μζρθ τθσ το ζνα δίπλα ςτο 
άλλο, ζτςι ϊςτε να λειτουργεί. Ασ ζρκουμε τϊρα ςτθ κεωρία του Δαρβίνου (1809-
1882 ). Το 1859, ςτο ζργο του « On the origin of Species by means of natural selec-
tion» υποςτιριξε ότι το πλικοσ των ειδϊν που υπάρχουν, είναι αποτζλεςμα προς-
αρμογισ ςτο περιβάλλον χωρίσ καμιά ςκοπιμότθτα. Τυχαία ςυνζβαιναν μεταβολζσ, 
επικρατοφςαν τα είδθ με αυτζσ τισ μεταβολζσ, και ζτςι υπιρχε εξζλιξθ. 



Ο Δαρβίνοσ απόρριψε τισ παλιότερεσ υλιςτικζσ κεωρίεσ. Θ προςπάκεια του ιταν 
αξιόλογθ, και κάποια ςθμεία τθσ βοικθςαν τθν επιςτιμθ να ακολουκιςει νζουσ 
δρόμουσ. Οι υλιςτζσ, κεοποίθςαν τισ Δαρβινικζσ απόψεισ, βρίςκοντασ μια νζα αρχι 
για τισ «κεωρίεσ» τουσ. Ασ δοφμε τθν κεωρία του Δαρβίνου υπό το πρίςμα τθσ ςφγ-
χρονθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ. 
α) ΓΛΑ ΤΘ ΦΥΣΛΚΘ ΕΡΛΛΟΓΘ Ο Δαρβίνοσ και οι υλιςτζσ εξόγκωςαν τισ δυνατότθτεσ 
τθσ εξελικτικισ κεωρίασ πζρα από κάκε λογικι. Θ δυνατότθτα των οργανιςμϊν για 
μεταβολι, δεν είναι απεριόριςτθ, αλλά όπωσ πρϊτοσ ο Wigand απόδειξε, περιορί-
ηεται από κάποια όρια, ςτενά όρια μάλιςτα. Ο άνκρωποσ κατάφερε να δθμιουργι-
ςει ποικιλίεσ και φυλζσ, δεν κατάφερε όμωσ να δθμιουργιςει νζα είδθ, όςο και αν 
προςπάκθςε. Οι εξελικτικοί, μπροςτά ςτθν αδυναμία αυτι, παραδζχτθκαν ότι δεν 
μποροφμε να δθμιουργιςουμε νζα είδθ, ιςχυρίςτθκαν όμωσ ότι μζςα ςτουσ ατζλ-
ειωτουσ αιϊνεσ από τθ δθμιουργία τθσ γθσ, αυτό μπορεί να ςυνζβθ, ενϊ μζςα ςτον 
περιοριςμζνο χρόνο λίγων δεκάδων ετϊν πειραμάτων, δεν ςυνζβθ. Πμωσ, αυτό που 
επικαλοφνται ςαν επιχείρθμα, (τουσ αιϊνεσ που πζραςαν) είναι ολζκριο μειονζκτθ-
μα τθσ εξελικτικισ μεκόδου. Οι επιςτιμονεσ ςτο εργαςτιριο είχαν γνϊςεισ βιολο-
γίασ και φυςιολογίασ, και με υπομονι και ςυνεχείσ φροντίδεσ, δεν κατάφεραν να 
προχωριςουν τθν εξζλιξθ πζρα από ζνα ςτενό όριο. Στθ φφςθ όμωσ, μζςα ςτουσ 
αιϊνεσ, ςυμβαίνουν τυχαίεσ αλλαγζσ ςφμφωνα με το Δαρβίνο, όχι απαραίτθτα προσ 
τθ ςωςτι κατεφκυνςθ ι τθν βελτίωςθ. Μπροςτά ςτισ αδυναμίεσ αυτζσ τθσ μεκόδου, 
εξελικτικοί όπωσ ο Delage δζχτθκαν ότι θ φυςικι επιλογι δεν μπορεί να γεννιςει 
νζα είδθ, αλλά ποικιλίεσ και φυλζσ του ίδιου είδουσ. Μάλιςτα ο Delage ζγραψε ότι 
«θ φυςικι επιλογι εξαφανίηει τελικά τισ κακζσ φυςικζσ επιλογζσ, και προςτατεφει 
το είδοσ από τον κίνδυνο να χακεί, με το να το διατθρεί αναλλοίωτο μζςα ςτουσ 
αιϊνεσ!» Να λοιπόν, που θ φυςικι επιλογι δεν ζκανε από το πρϊτο κφτταρο τον 
πίκθκο και τον άνκρωπο, αλλά διατιρθςε το κάκε είδοσ αναλλοίωτο και το βοικθ-
ςε να επιβιϊςει, μζςα ςτισ μεταβαλλόμενεσ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ με τθν 
δθμιουργία ποικιλιϊν και φυλϊν του είδουσ. 
β) ΓΛΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΛΑ ΤΘΝ ΥΡΑΞΘ Με τον όρο struggle for existence ο Δαρβίνοσ 
περίγραψε τθν προςπάκεια του κάκε είδουσ να επιβιϊςει, μζςα ςε ζνα περιβάλλον 
γεμάτο με εχκροφσ. Τα πιο προικιςμζνα άτομα του είδουσ, επικρατοφν, επιβιϊνουν 
και αποκτοφν απογόνουσ. Ζτςι, θ ίδια θ φφςθ επιλζγει τα ιςχυρότερα άτομα κάκε 
είδουσ. Ασ δοφμε τι λζει θ ςφγχρονθ επιςτιμθ. Ο Δαρβίνοσ ςωςτά αναφζρει ςτθν 
κεωρία του τον αγϊνα για τθν φπαρξθ, όμωσ υπερβάλλει, γιατί του δίνει μεγαλφτε-
ρθ διάςταςθ από όςθ ζχει. Είπε ο Δαρβίνοσ ότι ο αγϊνασ αυτόσ διεξάγεται, και ανά-
μεςα ςτα άτομα του ίδιου είδουσ για επικράτθςθ, και ανάμεςα ςε διαφορετικά 
είδθ. Πμωσ, ςπάνια βλζπουμε ςτθν φφςθ άτομα του ίδιου είδουσ, να εξοντϊνουν το 
ζνα το άλλο. Τα άγρια ηϊα για παράδειγμα όταν μάχονται, ςπανιότατα το ζνα φον-
εφει το άλλο. Το αςκενζςτερο παραδζχεται τθν ιττα του και αποχωρεί, επιβιϊνει 
και πολλαπλαςιάηεται. Πμωσ, υπάρχουν και πολλά είδθ που ηουν ομαδικά, και αμφ-
νονται ςαν κοινωνία κατά των εχκρϊν, όπωσ π.χ. οι μζλιςςεσ, τα μυρμιγκια, πολλά 
κθλαςτικά. Εδϊ δεν υπάρχει «αγϊνασ για επικράτθςθ» ανάμεςα ςε άτομα του 
ίδιου είδουσ, αλλά π.χ. ςτισ μζλιςςεσ μια καυμαςτι ςυνεργαςία, για τθν επιτυχία 
του κοινοφ ςτόχου! 
Και ςτον αγϊνα ανάμεςα ςε διαφορετικά είδθ όμωσ ζχει ανατραπεί θ κακολικότθτα 
τθσ Δαρβινικισ κεωρίασ. Αν ο αγϊνασ για επικράτθςθ είχε τόςθ ζνταςθ, όςθ περι-
γράφει ο Δαρβίνοσ, χιλιάδεσ είδθ ηϊων κα είχαν υποκφψει ςτα ιςχυρότερα είδθ και 



κα είχαν οριςτικά εξαφανιςτεί. Πμωσ, παρατθροφμε μια αξιοκαφμαςτθ ιςορροπία! 
Τα αρπακτικά ηϊα και τα αςκενζςτερα, που αποτελοφν τροφι, ζχουν διατθρθκεί 
ςαν είδθ, χωρίσ ο αγϊνασ για επιβίωςθ να τα εξαφανίςει. μόνο ο άνκρωποσ με τα 
μζςα που διακζτει, κατάφερε και προκάλεςε όπου το επιδίωξε πλιρθ οικολογικι 
καταςτροφι και εριμωςθ. Σφμφωνα με τθν κεωρία αυτι, τα ατελζςτερα είδθ κα 
ζπρεπε να ζχουν οριςτικά εξαφανιςτεί! Πμωσ, μαλάκια, ςκουλικια, ςπόγγοι, υδρό-
ηωα, εξακολουκοφν να υπάρχουν δίπλα ςε είδθ πλοφςια προικιςμζνα. Στθν φφςθ 
λοιπόν παρατθρείται θ ςυμβίωςθ του ιςχυρότερου με το αςκενζςτερο, και δεν 
κατάφερε ο «αγϊνασ για επιβίωςθ» να δθμιουργιςει ζναν κόςμο, όπωσ τον οραμα-
τίςτθκε ο Δαρβίνοσ, ι πολφ περιςςότερο, οι υλιςτζσ που είδαν τθν κεωρία του ςαν 
νζα αφετθρία για τθν ςτιριξθ των απόψεϊν τουσ. 
Ο Δαρβίνοσ μίλθςε λοιπόν για εξζλιξθ των ειδϊν. Θ εξζλιξθ όμωσ αποδείχτθκε ότι 
περιορίηεται μόνο ανάμεςα ςε άτομα του ίδιου είδουσ. Δεν δθμιοφργθςε ποτζ νζο 
είδοσ. Άρα, οι απόψεισ των υλιςτϊν, ότι κάπωσ βρζκθκε ςτθν γθ το πρϊτο κφτταρο, 
ζγινε πολφπλοκο, ζγινε ηϊο, πίκθκοσ, άνκρωποσ, είναι τελείωσ ανυπόςτατεσ, και ασ 
μθν δθμιουργοφν εντυπϊςεισ ςε όςουσ δεν γνωρίηουν, ότι δικεν είναι απόψεισ που 
πθγάηουν από τθν κεωρία του Δαρβίνου. Αλικεια, ακόμθ και αν είχαν ςυμβεί όλα 
αυτά τα απίςτευτα που ιςχυρίηονται οι υλιςτζσ, που βρζκθκε το πρϊτο κφτταρο, και 
που βρζκθκε θ γθ, πάνω ςτθν οποία «εξελίχκθκε» ςε πίκθκο και άνκρωπο; Ρωσ δθ-
μιουργικθκαν; Αλικεια, γιατί επιμζνουν τόςο οι υλιςτζσ, ςε μια υπόκεςθ που είναι 
φανερά χαμζνθ γιϋ αυτοφσ; Μελετϊντασ τισ βιογραφίεσ τουσ, παρατιρθςα ότι δεν 
πρόκειται για παράλογα ι αντικοινωνικά άτομα (οι περιςςότεροι), αλλά για επιςτι-
μονεσ, ερευνθτζσ, παρατθρθτζσ, που προςπάκθςαν με ειλικρίνεια να καταλάβουν 
και να βοθκιςουν τθν επιςτιμθ. Ακολοφκθςαν όμωσ ζνα δρόμο που δεν τουσ οδι-
γθςε πουκενά. Είναι προσ τιμι τουσ, που το παραδζχονται αρκετοί από αυτοφσ. 
Ο Romanes το 1891 ζγραψε ότι «θ τάξθ ςφμφωνα με τθν οποία εμφανίςτθκαν τα 
φυτά και τα ηϊα ςτθν γθ, ςφμφωνα με το βιβλίο του Μωχςι (Γζνεςθ), ανταποκρίνε-
ται ςτα ευριματα τθσ γεωλογίασ και τθν κεωρία τθσ εξζλιξθσ». Ο Haeckel παρατθρεί 
«Μποροφμε να αποδϊςουμε δίκαιο και ειλικρινι καυμαςμό ςτον Μωυςι, για τθν 
βακιά του διαίςκθςθ των μυςτικϊν τθσ φφςθσ, ςτθν απλι και φυςικι του υπόκεςθ 
για τθ δθμιουργία. Θ ιδζα του χωριςμοφ και τθσ διαφοροποίθςθσ και θ ιδζα τθσ 
προοδευτικισ εξζλιξθσ με βρίςκει ςφμφωνο». Αλικεια, είχε ο Μωυςισ διαίςκθςθ; 
Ζκανε το 1500 π.Χ. τον κόπο να γράψει ζνα βιβλίο, τθ γζνεςθ, για να κάνει υποκζ-
ςεισ; Δεν το καταλαβαίνω. Αντίκετα, μόνο αν είχε τθν κεόπνευςτθ αποκάλυψθ, ζχει 
νόθμα μια τζτοια προςπάκεια. Ο Μωυςισ, δεν είχε φυςικά τθν δυνατότθτα εκδοτι-
κοφ οίκου και τυπογραφείου. Δεν ςυνθκιηόταν τότε να γίνεται τόςοσ κόποσ για να 
γράψει κάποιοσ υποκζςεισ και διαιςκθτικζσ ζννοιεσ. Πμωσ, οι υλιςτζσ επιμζνουν.  
Ο άνκρωποσ δθμιουργικθκε ςαν εξζλιξθ του πικικου. Υπάρχουν αποδείξεισ !  
Υπάρχουν επιςτθμονικά ςτοιχεία! Άφθςαν τθν δθμιουργία τθσ γθσ από τφχθ και 
κρατοφν τθ κζςθ «είμαςτε απόγονοι των πικικων».  
Ασ δοφμε λοιπόν τα «ςτοιχεία» τουσ, και τι ςυμβαίνει ςτθν πραγματικότθτα. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Οι υλιςτζσ ςυχνά υποςτθρίηουν ότι είναι αδφνατο, όλοι οι άνκρωποι πάνω ςτθ γθ, 
να προζρχονται από ζνα αρχικό ηευγάρι, τον Αδάμ και τθν Εφα. Μαφροι, κίτρινοι, 
ινδιάνοι, Λάπωνεσ, άγριοι, ανκρωποφάγοι, πυγμαίοι, πωσ βρζκθκαν όλοι αυτοί 
ςτθν γθ ; Αυτοί λοιπόν, οι υλιςτζσ, που υποςτθρίηουν τόςο πολφ ςε άλλα ςθμεία τθν 



εξζλιξθ, και μάλιςτα ςε παράλογο βακμό, εδϊ υποςτθρίηουν ότι είναι αδφνατθ θ 
εξζλιξθ! Αρκεί να βγάλουν τθν αγία γραφι παράλογθ και ανυπόςτατθ. 
Αρχικά, κα ικελα να αναφζρω ότι ζχει τεράςτια ςθμαςία να καταλάβουμε ότι όλοι 
οι άνκρωποι ζχουν κοινι καταγωγι, ότι είμαςτε δθλαδι αδζλφια. Ρολλζσ ανκρϊπι-
νεσ κεωρίεσ προςπάκθςαν να μασ κάνουν να αιςκανκοφμε ανϊτεροι, κεωρϊντασ 
τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ υπανκρϊπουσ. Πλεσ, είχαν φρικτό κοινωνικό αντίκτυπο. Τι 
να κυμθκοφμε; Τθ διλωςθ του Αμερικανοφ υπουργοφ Caldoun το 1845, ότι οι μαφ-
ροι δεν είναι άνκρωποι του ίδιου είδουσ με τουσ λευκοφσ; Βολικό, προζρχονται από 
τα ανκρωποειδι, οπότε αν τουσ ςκοτϊςεισ, δεν αποτελεί ζγκλθμα, αν τουσ εκμεταλ-
λευτείσ, δεν αποτελεί εκμετάλλευςθ ανκρϊπου από άνκρωπο! 
Τθ γενοκτονία των Εβραίων από τουσ οπαδοφσ του Χίτλερ; Τισ κθριωδίεσ των πολιτι-
ςμζνων κρατϊν που είχαν και ζχουν αποικίεσ ςτθν Αφρικι; Τθν ςτιγμι μάλιςτα που 
υποτίκεται ότι ιρκαν να τουσ εκπολιτίςουν; Πλα αυτά γεννικθκαν από τισ πολφ 
διαδομζνεσ υλιςτικζσ απόψεισ, ότι κάκε φυλι ζχει διαφορετικοφσ προγόνουσ.  
Υπάρχουν ανϊτεροι και κατϊτεροι άνκρωποι. Για τουσ κατϊτερουσ, ιςχφουν νόμοι 
ανάλογοι με τουσ νόμουσ προςταςίασ των ηϊων, που αν είναι υπάκουα και εργατι-
κά, τουσ επιτρζπουμε να ηιςουν. Επιςτιμεσ δθμιουργικθκαν για να χωρίςουν τουσ 
ανκρϊπουσ ςε κατϊτερουσ και ανϊτερουσ. Δεκάδεσ προικιςμζνοι άνκρωποι, αφιζ-
ρωςαν τθ ηωι τουσ ςτθν προςπάκεια να μετριςουν τισ διαφορζσ αυτζσ.  
Χρθςιμοποίθςαν κάκε μζςον για να βρουν διαφορζσ ςτουσ ανκρϊπουσ. Το χρϊμα 
των τριχϊν, τθσ ίριδασ, του δζρματοσ. Το ανάςτθμα, το ςχιμα του κρανίου και θ 
χωρθτικότθτα. Θ διαμόρφωςθ του προςϊπου, θ μφτθ, το ςαγόνι, τα χείλθ, τα βλζ-
φαρα. Θ φυλετικι οςμι, το αίμα, θ γενετιςια ωριμότθτα, θ γιρανςθ. Δεκάδεσ 
κριτιρια, εκατοντάδεσ ζρευνεσ. 
Ρόςεσ φυλζσ τελικά υπάρχουν; Ο Keane το 1896 μζτρθςε 63. Ο Deniker 6 βαςικζσ 
και είκοςι εννζα ποικιλίεσ. O Hillaire 12. O Flower 14. Ακόμθ και ςιμερα, οι επις-
τιμονεσ διαφωνοφν. Ασ δοφμε όμωσ τισ φυλετικζσ διαφορζσ. Το χρϊμα του δζρ-
ματοσ, είναι το πρϊτο που προςζχουν οι άνκρωποι. Οφείλεται ςτθ μελανίνθ. 
Αλικεια, υπάρχει θ λευκι και θ μαφρθ φυλι. Είναι όμωσ όλοι οι λευκοί ίδιοι; Είναι 
όλοι οι μαφροι ίδιοι; Στθ λευκι φυλι, οι αγρότεσ και οι ψαράδεσ, είναι πιο μαφροι 
από τουσ υπαλλιλουσ ενόσ γραφείου. Πμοια, τα παιδιά των μαφρων που μετακό-
μιςαν ςε ψυχρζσ περιοχζσ, δεν ζχουν το βακφ μαφρο των προγόνων τουσ.  
O Hettinger μελζτθςε Ευρωπαίουσ, που μετακόμιςαν ςε κερμζσ περιοχζσ, και ςφν-
τομα το χρϊμα τουσ μεταβλικθκε. Θ μεταβολι ιταν εντονότερθ ςτουσ απογόνουσ. 
Πςοι πιγαν ςτθν Γουινζα απόκτθςαν το χρϊμα τοφ χαλκοφ, ςτθν Αβθςςυνία του 
ορείχαλκοφ. 
Με τα ηϊα, τι ςυμβαίνει; Τα κατοικίδια ηϊα, αλλάηουν χρϊμα αν μεταφερκοφν ςε 
διαφορετικά κλίματα, ςυχνά δε μετά από λίγεσ γενιζσ γίνονται αγνϊριςτα. Θ εξζλι-
ξθ, όπωσ αποδείχκθκε, είναι δυνατι ανάμεςα ςτα άτομα του ίδιου είδουσ. Δεν απο-
δείχτθκε ποτζ ότι οι διάφοροι άνκρωποι ζχουν διαφορζσ είδουσ. Ο τελείωσ προς-
φατοσ ζλεγχοσ του DNA, επιβεβαίωςε με τον πιο απόλυτο τρόπο, ότι όλεσ οι φυλζσ, 
ανικουν ςτο ίδιο είδοσ, το ανκρϊπινο, οι δε πίκθκοι, και οι πιο εξελιγμζνοι, ζχουν 
τελείωσ διαφορετικό DNA, και δεν κα εξελιχκοφν ποτζ ςε ανκρϊπουσ! Τι ςθμαίνει 
ότι λευκοί, μαφροι, λάπωνεσ, κινζηοι, όλοι ζχουν το ίδιο DNA; Πτι είναι όλοι του 
ίδιου είδουσ, άνκρωποι. Τι ςθμαίνει ότι οι πίκθκοι και όλοι οι πικανολογοφμενοι 
«πρόγονοι» του ανκρϊπου δεν ζχουν το ίδιο DNA; Σθμαίνει ότι δεν είναι, οφτε κα 
γίνουν ποτζ άνκρωποι. Ασ ςυνεχίςουμε όμωσ να εξετάηουμε τισ διαφορζσ, τϊρα 



που είδαμε ότι το χρϊμα, είναι ζνα ςτοιχείο που αλλάηει ακόμθ και μζςα ςτθν ίδια 
γενιά, πόςο μάλλον μζςα ςε εκατοντάδεσ γενιζσ. Το τρίχωμα. Τα μαλλιά των μαφρων  
μαφρων είναι διαφορετικά από τα μαλλιά των λευκϊν! Πμωσ, και μζςα ςτθν κάκε 
φυλι, οι διαφορζσ ςτα μαλλιά είναι πολφ ςθμαντικζσ! Αυτό το επιχείρθμα κα είχε 
νόθμα, αν όλοι οι λευκοί είχαν τα ίδια μαλλιά, ενϊ οι μαφροι διαφορετικά. Πμωσ, οι 
διαφορζσ ςτθν εμφάνιςθ είναι μεγάλεσ. ςτθν εργαςτθριακι ανάλυςθ όμωσ, τα 
μαλλιά των ανκρϊπων κάκε φυλισ, είναι ίδια! Επίςθσ, αν μεταφζρουμε ζνα κοπάδι 
πρόβατα από τθν Ευρϊπθ ςτθν Αφρικι, το απαλό και μακρφ τρίχωμα που είχαν 
ςτθν Ευρϊπθ, αντικακίςταται ςτθν Αφρικι από τρίχεσ ςκλθρζσ και κοντζσ, όπωσ 
πρϊτοσ παρατιρθςε ο Quatrefages. Στα ψθλά οροπζδια των Άνδεων, το τρίχωμα 
των ευρωπαϊκϊν προβάτων γίνεται πολφ πιο χοντρό. Με λίγα λόγια, μζςα ςε λίγα 
χρόνια μπροςτά ςτα μάτια του ανκρϊπου ςυμβαίνουν μεταβολζσ που είναι ανά-
λογεσ με αυτό που ζγιναν ςτουσ ανκρϊπουσ, και τουσ ζκαναν να φαίνονται διαφο-
ρετικοί. Εξζλιξθ; Κα ρωτιςουν ειρωνικά οι υλιςτζσ. Ναι, εξζλιξθ, αλλά μζςα ςτα 
όρια του είδουσ, όπωσ απόδειξε θ επιςτιμθ, και όχι δθμιουργία καινοφριων ειδϊν! 
Θ κρανιακι χωρθτικότθτα, όμωσ, δεν είναι μεγαλφτερθ ςτουσ λευκοφσ; Πχι. Και, το 
χειρότερο, αποδείχκθκε ότι λευκοί με πολφ μικρότερθ κρανιακι χωρθτικότθτα από 
το μζςο όρο, ζγιναν πολφ πιο ζξυπνοι και διάςθμοι ςτθν πολιτικι, τισ τζχνεσ, τα 
γράμματα, τθν επιςτιμθ, από άτομα με πολφ πιο μεγάλθ χωρθτικότθτα από το μζςο 
όρο. Οι γλϊςςεσ; Δεν χωρίηονται ςε εξελιγμζνεσ, και ςε πολφ λιγότερο εξελιγμζνεσ; 
Ναι, αλλά θ γλϊςςα, χαρακτθρίηει κάκε ςτιγμι το επίπεδο ενόσ λαοφ. Πςο ζνασ 
λαόσ αναπτφςςεται περιςςότερο, τόςο εξελίςςει τθ γλϊςςα του. Πςο πζφτει ςε 
χαμθλότερα πολιτιςτικά και πνευματικά επίπεδα, τόςο θ γλϊςςα του εκχυδαϊηεται, 
λιγοςτεφει ο αρικμόσ των λζξεων, νοκεφεται με πρόςλθψθ ξζνων ςτοιχείων.  
Ράντωσ, οι γλϊςςεσ αν και φαίνονται τελείωσ ξζνεσ μεταξφ τουσ, ζχουν πάρα πολ-
λζσ ςυγγζνειεσ, ϊςτε να αιςκάνεται κανείσ μεγάλθ ζκπλθξθ, όταν βλζπει ίδιεσ λζξεισ 
για ίδιεσ ζννοιεσ, ςε πλθκυςμοφσ που απζχουν μεταξφ τουσ χιλιάδεσ χιλιόμετρα. Τι 
φανερϊνει αυτό; Πτι κάποτε όλοι μίλαγαν τθν ίδια γλϊςςα, και μετά απομακρφνκθ-
καν και δθμιουργικθκαν οι διαφορζσ! Ασ δοφμε τϊρα τθν καταγωγι των ανκρϊπων 
, ανεξάρτθτα από τθν οριςτικι απόδειξθ που ζδωςε θ μελζτθ του DNA. Είναι δυνατό 
να δεχτοφμε με τθ λογικι ότι ζνα κτινοσ εξελίχκθκε ςε άνκρωπο; Ακόμθ και οι οπα-
δοί τθσ καταγωγισ μασ από τον ανκρωπο-πίκθκο, παραδζχονται τθ δυςκολία ςτο 
άλμα αυτό. O Topinard γράφει ςτο ζργο του «Lϋ homme dans la nature» ότι «οποιε-
ςδιποτε και αν είναι οι προςπάκειεσ μασ ςτθν αναηιτθςθ των ηωολογικϊν χαρα-
κτιρων που χωρίηουν τον άνκρωπο από το κτινοσ, πρζπει να αναγνωρίηουμε ότι θ 
άβυςςοσ που υπάρχει ανάμεςα ςε ηϊα και ανκρϊπουσ ςτθ φυςιολογία, είναι υπερ-
βαλλόντωσ μικρι ςε ςχζςθ με τθν ψυχολογικι διαφορά ανκρϊπου και κτινουσ». 
Αλικεια, πωσ απόκτθςε το κτινοσ δυνατότθτα ςφλλθψθσ και επεξεργαςίασ αφθρθ-
μζνων εννοιϊν; Ροιο κτινοσ αναηιτθςε λφςεισ ςτα προβλιματά του, ςε αναλογία 
με αυτζσ που αναηιτθςε ο άνκρωποσ; Οι υλιςτζσ όμωσ γράφουν «Δεν βλζπετε τουσ 
θμιάγριουσ ανκρϊπουσ τισ Αφρικισ και τθσ Αυςτραλίασ; Δεν είναι αυτοί ηωντανοί 
απόδειξθ, ότι για να φτάςουν οι πολιτιςμζνοι άνκρωποι ςτθν ςθμερινι κατάςταςθ, 
πζραςαν από όλα αυτά τα εξελικτικά ςτάδια;» 
Οι Gilbert και Chinchole, που εξζταςαν τισ άγριεσ φυλζσ, με ςειρά αποδείξεων παρ-
ουςίαςαν τθν άποψθ ότι οι ςφγχρονοι άγριοι, δεν βρίςκονται ςε μια ενδιάμεςθ εξε-
λικτικι βακμίδα, αλλά προζρχονται από προγόνουσ πολφ πιο πολιτιςμζνουσ και εξ-
ελιγμζνουσ από αυτοφσ! Δυςμενείσ ςυνκικεσ τουσ οδιγθςαν όλο και πιο κάτω, μζχ-



ρι το βακμό τισ βαρβαρότθτασ. Ο αυτόχκονασ Αυςτραλόσ για παράδειγμα, ςιμερα 
βρίςκεται ςτθν κατϊτερθ βακμίδα τθσ ανκρϊπινθσ κλίμακασ, μζχρι το ςθμείο 
μερικοί ςυγγραφείσ να αρνοφνται να τον χαρακτθρίηουν άνκρωπο. Τα εργαλεία του 
κυμίηουν παλαιολικικι εποχι. Και όμωσ, τα παιδιά τουσ, όταν τα πιραν λευκοί και 
τα μόρφωςαν ζδειξαν εξαιρετικι ευφυία, ζμακαν γλϊςςεσ, προςαρμόςκθκαν ευχε-
ρζςτατα, διακρίκθκαν μερικά ανάμεςα ςτουσ ςυμμακθτζσ τουσ. Αν ιταν «ηϊα», κα 
το πετφχαιναν ; O Hale παρατθρεί ότι οι διάλεκτοι των αυτοχκόνων Αυςτραλϊν 
ζχουν εκπλθκτικι τελειότθτα! Θ γραμματικι τουσ ζχει επτά κλιςεισ με δζκα ωσ δϊ-
δεκα πτϊςεισ! Υπάρχουν ςυηυγίεσ, εγκλίςεισ, χρόνοι. Ο πλοφτοσ διαλζκτων ξεπερ-
νάει τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ των «ηϊων» αυτϊν. Τι ςθμαίνει; Πτι υπιρχε αξιόλογθ 
προγενζςτερθ κατάςταςθ, αφοφ θ γλϊςςα είναι πάντα κακρζπτθσ τισ διάνοιασ.  
Οι άγριοι αυτοί ζχουν και αςτρονομικζσ γνϊςεισ. Κακορίηουν τθν ϊρα με μεγάλθ 
ακρίβεια. Πςο και αν διολίςκθςαν λόγω δφςκολων βιοτικϊν ςυνκθκϊν ςε βαρβα-
ρότθτα, διατθροφν τα ανκρϊπινα χαρακτθριςτικά, που κανζνα κτινοσ δεν μπόρεςε 
ποτζ να πλθςιάςει. Δεν εξελίςςονται από τον πικθκάνκρωπο προσ τον άνκρωπο 
όπωσ ζγραφαν οι κεωρίεσ των υλιςτϊν, αλλά αντίκετα, εξελίςςονται αρνθτικά, από 
ανϊτερα πολιτιςτικζσ βακμίδεσ ςε κατϊτερεσ! 
Ραρόμοια είναι θ κατάςταςθ τθσ φυλισ Tinneh ςτθν Βόρειο Αμερικι ( μεταξφ του 
όρμου Hudson και τθσ Αλάςκασ ). Οι Morioris, που κατοικοφν ςτα νθςιά Chatam  
τθσ Ρολυνθςίασ, εγκαταςτάκθκαν εκεί ςτισ αρχζσ του δζκατου πζμπτου αιϊνα. 
Ρροζρχονται από τθ Χαβάθ. Πμωσ, μετά από τρεισ αιϊνεσ άκλιασ και απομονωμζ-
νθσ ηωισ, ζφταςαν ςτον ζςχατο βακμό εκφυλιςμοφ και αγριότθτασ. Ο Δαρβίνοσ 
ονόμαςε τουσ Φουεγίνουσ, τουσ κατοίκουσ τθσ γθσ του πυρόσ, «υποδεζςτερουσ 
ςχεδόν και των ευφυϊν κτθνϊν». Οι επιςτιμονεσ, μετά τθν επιςιμανςθ του Δαρ-
βίνου, αςχολικθκαν ςοβαρά με τθν μελζτθ των πλθκυςμϊν αυτϊν. Ο Bove που 
μελζτθςε προςεκτικά τθν γλϊςςα τουσ, ζγραψε ότι είναι τόςο πλοφςιο, ϊςτε μια 
μόνο εξιγθςε υπάρχει, να είναι λείψανο αρχαίου λαμπροφ πολιτιςμοφ. Μια διάλε-
κτοσ αυτισ τθσ γλϊςςασ ζχει τζλεια γραμματικι και 30.000 λζξεισ, προφανϊσ πολφ 
περιςςότερεσ από τισ ςθμερινζσ ανάγκεσ τισ φυλισ. Ζχουν κάτι ανάλογο (τα ευφυι 
κτινθ του Δαρβίνου ; ). Ο Δαρβίνοσ φυςικά δεν ιταν γλωςςολόγοσ. Κατάλθξε πρό-
χειρα και επιπόλαια ςτα ςυμπεράςματά του, από απλι παρατιρθςθ τθσ κατάςτα-
ςθσ τθσ φυλισ. Ζςπρωξε ςτον υλιςμό όμωσ δεκάδεσ ανκρϊπουσ, που εμπιςτεφτθ-
καν τα τόςα πρόχειρα ςυμπεράςματά του. Αλικεια, ςυνζχεια ακοφω για τισ επιτυ-
χίεσ του Δαρβίνου. Γιατί είναι τόςο άγνωςτο ςτθν πατρίδα μασ, πόςο διαφορετικι 
είναι θ πραγματικότθτα; Γιατί π.χ. τόςο λίγοι ξζρουν τθν τελικι άποψθ τθσ επιςτι-
μθσ, που εκφράηει τόςο παραςτατικά ο Schelling «το ζργο που κα ζχει θ ιςτορία ςτο 
μζλλον, είναι να αποδείξει πωσ τόςοι λαοί ιρκαν ςε αυτι τθν άγρια κατάςταςθ, 
ενϊ ςε προθγοφμενα ςτάδια τθσ εξζλιξισ τουσ, είχαν παρουςιάςει αξιόλογο πολιτι-
ςμό, γλϊςςα και κατακτιςεισ». 
Ζτςι λοιπόν, οι υλιςτζσ ζπεςαν ςτθν παγίδα των απόψεϊν τουσ. Αφοφ οι επιςτιμο-
νεσ ςιμερα δζχονται ότι υπιρξε εξζλιξθ ςτουσ ςθμερινοφσ θμιάγριουσ πλθκυςμοφσ, 
αλλά από τελειότερεσ πολιτιςτικζσ βακμίδεσ προσ χειρότερεσ, πρζπει να δεχτοφν ότι 
ο άνκρωποσ ζχει κοινι αρχι, ςφμφωνα με τθ βιβλικι παράδοςθ, και δεν είναι εξελι-
γμζνο κτινοσ, αλλά «θ κορωνίδα τθσ δθμιουργίασ». Το απόδειξε θ ανάλυςθ του 
DNA, το απόδειξαν οι γλωςςολόγοι, το καταλαβαίνει ςιμερα ο κακζνασ που απλά 
και αμερόλθπτα μελετιςει τισ ςφγχρονεσ επιςτθμονικζσ κατακτιςεισ. 
 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Υπάρχει λοιπόν Κεόσ; Θ απάντθςθ βγαίνει αβίαςτα από το μυαλό μου, τθ λογικι, τα 
δεδομζνα. Ναι, υπάρχει Κεόσ. Είναι λογικό να ποφμε, όταν δοφμε ζνα καυμαςτό κα-
ταςκεφαςμα «Ροιόσ άραγε το ζφτιαξε;». Κανείσ λογικόσ άνκρωποσ δεν κα πει « Ζπε-
ςαν τυχαία τα υλικά, δθμιουργικθκε, και λειτουργεί με καυμαςτι ακρίβεια ».  
Θ Μωςαϊκι περιγραφι τθσ δθμιουργίασ ανταποκρίνεται με καυμαςτό τρόπο ςτισ 
ςθμερινζσ επιςτθμονικζσ ανακαλφψεισ. Ο Μωυςισ ζγραψε ζνα Κρθςκευτικό βιβλίο, 
αιϊνεσ πριν γεννθκοφν οι επιςτιμονεσ. Και όμωσ, αςτρονόμοι, αςτροφυςικοί, μακ-
θματικοί, γεωλόγοι, ανκρωπολόγοι, ιατροί, γλωςςολόγοι, όλοι ςιμερα αναγνωρί-
ηουν τθν ςωςτι επιςτθμονικά περιγραφι. 
Μιλιςαμε ιδθ για τισ Καυμαςτζσ λεπτομζρειεσ τισ Γζννεςθσ, που δεν εξθγοφνται 
με τθν ανκρϊπινθ γνϊςθ του Μωυςι, οφτε το περιβάλλον του. Θ διιγθςι του είναι 
προφανϊσ κεόπνευςτθ. Αλικεια, κα πουν πολλοί, αυτό είναι Καφμα, πιςτεφεισ ςτα 
Καφματα; 
Ρολλοί άνκρωποι, που δζχονται ςε γενικζσ γραμμζσ τθ Χριςτιανικι διδαςκαλία, δις-
τάηουν όταν τουσ ρωτάνε « Ριςτεφεισ ςτα καφματα ; » Οι υλιςτζσ, περιγράφουν τα 
δικά τουσ παράλογα καφματα, που δεν τα ζκανε κανείσ, αλλά μόνο θ τφχθ, αιςκάνο-
νται επιςτιμονεσ, όταν όμωσ ακοφςουν για κάποιον που πιςτεφει ςτα καφματα που 
κάνει ο δθμιουργόσ Κεόσ, γελοφν ειρωνικά, κοιτάηουν περιπαικτικά, με αυτό το 
βλζμμα που λζει «Καλά, εςφ ακόμθ τζτοια πιςτεφεισ;» και «τι κρίμα, που είςαι και 
επιςτιμονασ, και λεσ ότι κάποιοσ ανατρζπει τουσ φυςικοφσ νόμουσ». 
Ασ μελετιςουμε όμωσ, τι είναι Καφμα και ποια είναι θ πραγματικότθτα ςε αυτό το 
τόςο ςοβαρό ηιτθμα. Τι είναι φυςικό; Πτι ανικει ςτον ορατό κόςμο, με τουσ νόμουσ 
και τισ δυνάμεισ του, λζει ο Hettinger. Και τι είναι υπερφυςικό; Πτι ξεπερνάει τουσ 
φυςικοφσ νόμουσ και τθν τάξθ που κάκε φορά γνωρίηουμε. Δφο ςθμαντικζσ παρα-
τθριςεισ πρζπει να γίνουν από τθν πρϊτθ ςτιγμι. Θ πρϊτθ: Νομίηουμε ότι γνωρί-
ηουμε όλουσ τουσ φυςικοφσ νόμουσ και τισ αιτίεσ πολλϊν πραγμάτων. Πμωσ, πολφ 
ςυχνά, οι κεωρίεσ μασ ανατρζπονται. Τα κυριότερα βιβλία τϊν υλιςτϊν γράφτθκαν 
τουσ περαςμζνουσ αιϊνεσ. Γνωρίηαμε τότε, τι είναι φυςικό; Ροιοι είναι οι φυςικοί 
νόμοι; Ναι, ζλεγαν όλοι. Σιμερα όμωσ ξζρουμε ότι ςε μεγάλο βακμό, είχαμε κάνει 
λάκοσ. Για παράδειγμα, όλοι ζδιναν μεγάλθ ςθμαςία ςτουσ νόμουσ του Νεφτωνα. 
Σιμερα γνωρίηουμε ότι αυτοί οι νόμοι δεν ιςχφουν γενικά. Σε μεγάλεσ ταχφτθτεσ, 
ζχουν πλιρωσ ανατραπεί. «Συγνϊμθ, Νεφτωνα» είπε ο Einstein, όταν τουσ ανάτρε-
ψε. Αν κάποιοσ προκαλοφςε μια πυρθνικι ζκρθξθ, ανάλογθ με αυτιν τθσ Χιροςίμα, 
 τι κα ζλεγαν όλοι τον προθγοφμενο αιϊνα; Καφμα! Από μια πολφ μικρι ποςότθτα 
φλθσ, βγικε μια τεράςτια ποςότθτα ενζργειασ, κάτι αδφνατο. Καφμα! Ιταν Καφμα; 
Πχι, απλά, το περιοριςμζνο ανκρϊπινο μυαλό, δεν μποροφςε να ςυλλάβει αυτζσ τισ 
κατακτιςεισ, που, φυςικά, είναι και αυτζσ φυςικοί νόμοι που πρόςφατα ανακαλφ-
ψαμε. 
Σιμερα, πολλοί πάλι κάνουν το ίδιο λάκοσ. Ράλι πιςτεφουν ότι τα ξζρουν όλα. Αν 
λοιπόν κάτι γίνει διαφορετικό από αυτό που ξζρουν, ι δεν κα το πιςτεφουν, ι κα το 
αποδϊςουν ςε καφμα. Υπάρχουν λοιπόν «Καφματα» που δεν είναι κακόλου καφ-
ματα, απλά φυςικοί νόμοι που δεν γνωρίηουμε. 
Το δεφτερο που ζχω να πω, είναι ότι ναι, υπάρχουν πραγματικά καφματα. Τι πιο 
λογικό. Θ υπζρτατθ δφναμθ, που μπόρεςε να δθμιουργιςει το καυμαςτό αυτό κός-
μο, ςίγουρα μπορεί να κάνει πράγματα που δεν μποροφμε να καταλάβουμε, οφτε 
να κάνουμε μόνοι μασ. Ππωσ θ ατομικι βόμβα τον περαςμζνο αιϊνα ιταν ακατανό-



θτθ, ο δθμιουργόσ όμωσ είχε φτιάξει ζτςι τθν φλθ και φυςικά το ιξερε, ζτςι και 
ςιμερα, αυτά που είναι ςε εμάσ άγνωςτα, υπερφυςικά, καφματα, ο δθμιουργόσ με 
τθν κατά πολφ ανϊτερθ διάνοια, μπορεί να τα πραγματοποιιςει. Ρωσ είναι δυνατό, 
να βλζπουμε κακθμερινά το καφμα τθσ δθμιουργίασ, τελείωσ ανεξιγθτο με τουσ 
ανκρϊπινουσ νόμουσ, αλλά εμείσ να «μθν πιςτεφουμε ςε καφματα!» Γιατί υποτιμά-
με τον δθμιουργό; Αυτόσ που ζφτιαξε μια μθχανι, γνωρίηει περιςςότερα από αυτόν 
που απλά ηει και τθ χρθςιμοποιεί. Ρόςοι από τουσ ανκρϊπουσ που κακθμερινά 
βλζπουν τθλεόραςθ, χρθςιμοποιοφν το τθλζφωνο, κατανοοφν το μθχανιςμό τουσ; 
Αν βγει ζνα τθλζφωνο με καινοφριεσ δυνατότθτεσ, κανείσ δεν κα μιλιςει για καφμα, 
αλλά για επίτευγμα των μθχανικϊν, αυτϊν που ιξεραν. Γιατί λοιπόν, αν ακοφςουμε 
κάτι που δεν καταλαβαίνουμε ςτο κρθςκευτικό πεδίο, είμαςτε ζτοιμοι να ποφμε 
«αφοφ εγϊ δεν το καταλαβαίνω, άρα είναι ψζμα, απάτθ, δεν ζγινε ζτςι!» 
Ο Nitzsche παρατθρεί «Τα καφματα ανικουν ςτθν υψθλότερθ τάξθ πραγμάτων, που 
είναι φφςθ και αυτι». Αυτό που ιταν υπερφυςικό για ανκρϊπουσ περαςμζνων 
αιϊνων, είναι φυςικό για εμάσ. Τθλζφωνο, αεροπλάνο, δορυφόροι, διαςτθμόπλοια, 
μικροςκόπια, υποβρφχια, ιατρικά μθχανιματα, εγχείρθςθ αντικατάςταςθσ οργάνων 
κλπ. Αυτό λοιπόν που είναι υπερφυςικό για μασ ςιμερα (και πολλοί το ειρωνεφον-
ται), κα είναι φυςικό για τουσ ανκρϊπουσ των επόμενων αιϊνων. Και, αςφαλϊσ, 
είναι ιδθ φυςικό για τον ςοφό καταςκευαςτι του μθχανιςμοφ απόλυτθσ ακρίβειασ 
που λζγεται ςφμπαν. 
Τι απαντοφν οι υλιςτζσ ςε αυτά τα επιχειριματα; 
«Καλά, αφοφ ο Κεόσ είναι πάνςοφοσ και τζλειοσ, γιατί δεν ζκανε τζλειο τον κόςμο, 
και αναγκάηεται να παρεμβαίνει και να κάνει καφματα για να διορκϊςει τισ αδικίεσ 
και τισ ατζλειεσ;» Αμφιςβθτοφν δθλαδι ότι ο κεόσ είναι πάνςοφοσ, παντοδφναμοσ 
και ικανόσ. Πμωσ, ο Κεόσ ζκανε τον άνκρωπο ελεφκερο, τον ζδωςε δθλαδι το πιο 
πολφτιμο δϊρο. Δεν τον ζκανε ρομπότ. Αποτζλεςμα αυτισ τθσ ελευκερίασ, είναι ο 
κόςμοσ που βλζπουμε ςιμερα. Κα προτιμοφςαν όμωσ να είναι άβουλα ρομπότ, 
ϊςτε να μείνει «τζλειοσ» ο κόςμοσ; Κα ζπρεπε πάντωσ να ξζρουν ότι και το τελειό-
τερο ζργο, αν βρίςκεται ςε ςυνεχι εξζλιξθ και εξάρτθςθ από τισ επιλογζσ ατελϊν 
θκικά όντων όπωσ οι άνκρωποι, είναι επόμενο να χρειάηεται διορκωτικζσ παρεμ-
βάςεισ. Σιμερα ο άνκρωποσ εξαντλεί τισ δυνατότθτεσ αυτοκακαριςμοφ των νερϊν 
και του αζρα. Ρου είναι θ ανκρϊπινθ ςοφία; Αν ο Κεόσ δεν είχε δϊςει τισ δυνατό-
τθτεσ αυτοκακαριςμοφ ςτο υγρό και αζριο περιβάλλον, θ ηωι ςιμερα δεν κα υπι-
ρχε. Ρωσ λοιπόν αποδίδουν ςτο Κεό ευκφνθ, ότι το ζργο του ιταν ατελζσ, τθ ςτιγμι 
που εμείσ οι άνκρωποι κάνουμε ότι μποροφμε για να καταςτρζψουμε τθν δθμιουρ-
γία, με μόνο όφελοσ τθν πρόςκαιρθ «άνοδο του βιωτικοφ επιπζδου» δθλαδι τον 
υπερκαταναλωτιςμό; 
Ασ ςυγκεντρϊςουμε τϊρα τθν προςοχι μασ ςτα επόμενα ερωτιματα που γεννιϊν-
ται. Εντάξει, υπάρχει Κεόσ. Ιρκε ςε επικοινωνία με τον Μωυςι, και αυτόσ μπόρεςε 
να γράψει τθν Γζννεςθ. Άρα υπάρχει Κεόσ που δεν είναι αδιάφοροσ για τα δθμιουρ-
γιματά του. Ζδωςε τον Μωςαϊκό νόμο, τισ εντολζσ, τον θκικό κανόνα που ιταν ατε-
λισ βζβαια, ανάλογοσ όμωσ με τθν κατάςταςθ των ανκρϊπων εκείνθσ τθσ εποχισ. Ο 
Χριςτόσ όμωσ; Υπιρξε; Οριςμζνοι λζνε ότι είναι μυκικό πρόςωπο. Αν υπιρξε, είναι 
Κεόσ άνκρωποσ, και τα δφο εξϋ ίςου; Ρροχπιρξε, ι ζγινε «ςαν κεόσ»; Ασ προςπακι-
ςουμε να παρακολουκιςουμε τα γεγονότα, και να βγάλουμε ςυμπεράςματα. 
Θ εμφάνιςθ και διάδοςθ του Χριςτιανιςμοφ δεν υπακοφει ςε κανζνα από τουσ 
νόμουσ τθσ λογικισ. Ροιζσ πικανότθτεσ είχε να διαδοκεί αυτι θ πίςτθ, αν κάναμε 



μια μακθματικι εκτίμθςθ; Καμία! Και όμωσ διαδόκθκε. Και ςτο πιο μικρό χωριό, ςε 
ζνα μεγάλο μζροσ τθσ γθσ, υπάρχει μια εκκλθςία. 
Ασ ςκεφτοφμε τί ακριβϊσ ςυνζβθ. Ασ υποκζςουμε ότι ςιμερα ζρχεται ςτθν Ακινα 
μια ομάδα ξζνων ανκρϊπων, φτωχϊν, πειναςμζνων, που κατάγονται από μια μακ-
ρινι χϊρα. Μασ λζνε ότι ο δάςκαλόσ τουσ, που ιταν ζνασ μαραγκόσ από μια άγνως-
τθ πόλθ, τθ Ναηαρζτ, καταδικάςτθκε από τουσ ςυμπολίτεσ του ςε κάνατο και ςταυ-
ρϊκθκε μαηί με άλλουσ λθςτζσ. Εμείσ αγνοοφμε και το δάςκαλο - μαραγκό και τον 
τόπο που ζγιναν όλα αυτά. Πμωσ, λζνε, αυτόσ ο δάςκαλοσ ιταν γιοσ του Κεοφ, που 
γεννικθκε με καφμα, και όμωσ αυτό κακόλου δεν τον ωφζλθςε, γιατί ζηθςε πτωχόσ, 
βαςανίςτθκε, πζκανε νζοσ με τον πιο ατιμωτικό τρόπο. Πμωσ, κα μασ ζλεγαν οι 
ξζνοι, όλα αυτά τα ζκανε γιατί ικελε να αναςτθκεί ςε τρεισ μζρεσ, και ζτςι να ςυγ-
χωρεκοφμε εμείσ, οι ‘Ελλθνεσ, και όλοσ ο κόςμοσ, από τισ αμαρτίεσ μασ, και να ηι-
ςουμε και εμείσ αιϊνια, αν πιςτζψουμε ςε αυτό το δάςκαλο. Ζτςι, να γκρεμίςουμε 
τουσ πατροπαράδοτουσ κεοφσ, να γκρεμίςουμε τισ εκκλθςίεσ, τισ εικόνεσ, να απο-
κθρφξουμε ότι πιςτεφουμε και από εδϊ και πζρα να πιςτεφουμε μόνο ςτο δάςκαλό 
τουσ, που μόλισ μασ αποκάλυψαν! 
Αλικεια, πόςεσ πικανότθτεσ υπάρχουν να μασ πείςουν; Ριςτεφω Καμία. Και όμωσ 
αυτό ακριβϊσ ςυνζβθ ςε τόςεσ και τόςεσ πόλεισ πριν είκοςι αιϊνεσ, και ο Χριςτια-
νιςμόσ διαδόκθκε!! Γκρεμίςτθκαν οι τότε ναοί, διϊχτθκαν οι κεοί, και οι άνκρωποι 
πίςτεψαν ςτον Χριςτό που κιρυξε ο Ραφλοσ και οι απόςτολοι. Αλικεια, είναι απί-
ςτευτο. Δεν μπορεί να ζγινε ςφμφωνα με τθν λογικι. Να ζνα αλθκινό καφμα, αντί-
κετο ςτθν φφςθ των ανκρϊπων. 
Ναι, αλλά τι κιρυξε ο Ραφλοσ και οι απόςτολοι; Κάτι που ιταν ιδιαίτερα αρεςτό, 
κολάκευε τισ φυςικζσ κλίςεισ και τάςεισ των ανκρϊπων; Ξζρουμε ότι οι αρχαίοι 
κεοί, είχαν ελαττϊματα και αδυναμίεσ ανάλογεσ με τουσ ανκρϊπουσ. Ζρωτεσ, πάκθ, 
μίςθ, κακίεσ, ζκαναν τον άνκρωπο να αιςκάνεται δικαιωμζνοσ που και αυτόσ ιταν 
ζτςι, ςαν τουσ κεοφσ του. 
Δίδαξε ο Χριςτιανιςμόσ κάτι ανάλογο; Δίδαξε τελείωσ αντίκετα προσ τα ορμζμφυτα 
των ανκρϊπων. Δίδαξε τθν αγάπθ και προσ τουσ εχκροφσ, τθν αυτοκυςία, τθν ταπεί-
νωςθ. Ρόςο δφςκολο είναι για το ςθμερινό άνκρωπο να υποτάξει τθν κακι φφςθ 
του, μετά από τόςουσ αιϊνεσ ςωςτά παραδείγματα και νουκεςίεσ. Τότε, ιταν πραγ-
ματικά απίςτευτο να υπάρχουν άνκρωποι που να εγκαταλείπουν τουσ πατροπαρά-
δοτουσ κεοφσ, για να γίνουν Χριςτιανοί. Οι αρχαίοι κεοί κολάκευαν τον εγωιςμό, τθ 
φιλαυτία, πρόςφεραν ευκαιρίεσ για γλζντι, ελεφκερεσ ερωτικζσ ςχζςεισ με τισ ιζρ-
ειεσ ι με τουσ υπόλοιπουσ κατοίκουσ τθσ πόλθσ. Ο Χριςτιανιςμόσ δίδαξε αποχι από 
κάκε τζτοια ενζργεια, και εντολι θκικισ τελείωςθσ, μζςα από τθν ταπείνωςθ! Και 
επιβλικθκε. Και οι ναοί εριμωςαν, και τα είδωλα ςιμερα κοςμοφν τα μουςεία, ςαν 
αγάλματα μιασ άλλθσ εποχισ. 
Τι ανακάλυψαν αυτοί οι άνκρωποι, που κυςίαηαν ευχαρίςτωσ και τθν ηωι τουσ για 
να μθν αρνθκοφν τθν πίςτθ τουσ ςτο Χριςτό; Τθν αλθκινι ευτυχία, τθν γαλινθ, τθν 
ειρινθ, που μόνο ο Χριςτόσ μπορεί να δϊςει, αν πιςτζψουμε ςτο λόγο του και εφα-
ρμόςουμε τθν διδαςκαλία του. Καμία ανκρϊπινθ προςπάκεια δεν ιταν δυνατό να 
οδθγιςει ςε ανάλογο αποτζλεςμα. Αλλά, ασ πάρουμε τα πράγματα από τθν αρχι. 
Υπιρξε ο Χριςτόσ ι ιταν μυκικό πρόςωπο; Αυτό είναι ζνα ερϊτθμα που πρζπει να 
απαντιςουμε, αφοφ μελετιςουμε τα ςτοιχεία που ζχουμε. Κα ερευνιςουμε όχι με 
γνϊμονα τθν πίςτθ, αλλά τθν επιςτθμονικι ζρευνα. Άλλωςτε και ςε μζνα προθγι-
κθκε θ επιςτθμονικι ζρευνα που οδιγθςε ςτθν πίςτθ και μετά ιρκε το καφμα τθσ 



αναγζννθςθσ, όπου ο παλιόσ άνκρωποσ χάκθκε και γεννικθκε ζνασ νζοσ άνκρωποσ. 
Μιςεί ότι ζκανε πριν και χαίρεται για αυτά που περιφρονοφςε. Γεμίηει όμωσ με τόςθ 
ευτυχία, που είναι αδιανόθτθ για τουσ ανκρϊπουσ που δεν γνϊριηαν τθν αλικεια. 
Ασ αφιςουμε όμωσ τα ςυναιςκιματα και ασ επιςτρζψουμε ςτθν αυςτθρότθτα τθσ 
επιςτθμονικισ ανάλυςθσ. Υπάρχουν ιςτορικά τεκμιρια, που βεβαιϊνουν τθν παρ-
ουςία του Χριςτοφ πάνω ςτθ γθ. Κα μελετιςουμε τισ πθγζσ και μετά κα μελετιςου-
με τισ αντιρριςεισ. Μόνο αν δοφμε και τισ αντίκετεσ απόψεισ, κα είμαςτε βζβαιοι 
ότι μποροφμε να οδθγθκοφμε ςε αςφαλι ςυμπεράςματα. 
Ο ωμαίοσ ιςτορικόσ Κορνιλιοσ Τάκιτοσ (γεννικθκε το 52 μΧ.) ςτο ζργο του Annales 
όπου αναπτφςςει τθν ιςτορία τθσ ϊμθσ από το 14 μ.Χ. ωσ το 68 μ.Χ. αναφζρει (XV, 
14): « Ο Νζρων υπόβαλλε ςε ιδιαίτερεσ τιμωρίεσ εκείνουσ που ο λαόσ ονομάηει 
Χριςτιανοφσ. Εκείνοσ, από τον οποίο προιλκε το όνομα, είναι ο Χριςτόσ, ο οποίοσ 
κανατϊκθκε επί τθσ βαςιλείασ του Τιβερίου, όταν διοικθτισ τθσ επαρχίασ ιταν ο 
Ρόντιοσ Ριλάτοσ. Θ ολζκρια αυτι πίςτθ, που καταςτάλκθκε πρόςκαιρα, ξαναφάνθκε 
όχι μόνο ςτθν Λουδαία, τθν εςτία του κακοφ, αλλά και ςτθν ϊμθ, όπου από παντοφ 
μαηεφονται όλα τα κακά και τα αιςχρά». Σθμαντικι μαρτυρία. Ο Τάκιτοσ είναι τελ-
είωσ αντίκετοσ ςτο Χριςτιανιςμό. Δεν αμφιςβθτεί οφτε ότι υπιρξε ο Χριςτόσ, οφτε 
ότι ο Χριςτιανιςμόσ εξαπλϊκθκε παρά τουσ διωγμοφσ. Πλα ζγιναν «επί βαςιλείασ 
του Τιβερίου, όταν διοικθτισ τθσ επαρχίασ ιταν ο Ρόντιοσ Ριλάτοσ». 
Τι λζει ο Ευαγγελιςτισ Λουκάσ, ςτο ευαγγζλιό του; «Εν ζτει πζντε και δεκάτω, τθσ 
θγεμονίασ Τιβερίου Καίςαροσ, θγεμονεφοντοσ Ροντίου Ριλάτου τθσ Λουδαίασ και 
τετραρχοφντοσ Γαλιλαίασ Θρϊδου, Φιλίππου δε του αδελφοφ αυτοφ τετραρχοφντοσ 
τθσ Λτουραίασ και Τραχωνίτδοσ χϊρασ, και Λυςανίου τθσ Αβιλινισ τετραρχοφντοσ, 
επί αρχιερζωσ Άννα και Καϊάφα...» Ρλιρθσ ςυμφωνία. Αν ο Χριςτόσ ιταν μυκικό 
πρόςωπο, κα ηοφςε «κάποτε». Δεν κα υπιρχε τόςο ακριβισ περιγραφι τθσ κοινω-
νίασ μζςα ςτθν οποία ζηθςε. Ο Λουκάσ και ο Τάκιτοσ, ο Χριςτιανόσ και ο ειδωλο-
λάτρθσ, ςυμφωνοφν απόλυτα. 
Άλλοσ ωμαίοσ ιςτορικόσ, ο Σουετϊνιοσ, γεννικθκε το 75 μ.Χ. και ζγραψε τθν ιςτο-
ρία των αυτοκρατόρων τθσ ϊμθσ. Τθν πρϊτθ φορά που αναφζρει του Χριςτιανοφσ 
(Vita Neronis XVI,2) λζει «τιμωρικθκαν οι Χριςτιανοί, άνκρωποι με νζα και κακοπ-
οιό δειςιδαιμονία». Είναι λοιπόν νζα ακόμθ θ Χριςτιανικι πίςτθ, και τιμωρικθκαν 
(64μ.Χ.) από το Νζρωνα. Ο Σουετϊνιοσ ςτθν ςυνζχεια (Vita Claudii XXV,4) αναφζρει 
«τουσ Λουδαίουσ που δθμιουργοφςαν κόρυβο ςτθ ϊμθ εξαιτίασ του Χριςτοφ, του 
εξόριςε». Ο Κλαφδιοσ λοιπόν, το 53 μ.Χ. ζκδοςε διάταγμα, με το οποίο εξόριηε τουσ 
Λουδαίουσ εξαιτίασ του Χριςτιανιςμοφ. Οι πράξεισ των αποςτόλων επιβεβαιϊνουν 
το γεγονόσ! Πταν ο απόςτολοσ Ραφλοσ ιρκε ςτθν Κόρινκο, βρικε τον Ακφλα και τθν 
Ρρίςκιλλα, Λουδαίουσ που ηοφςαν προθγουμζνωσ ςτθ ϊμθ και ζφυγαν «δια το δια-
τεταχζναι Κλαφδιον χωρίηεςκαι πάντασ τουσ Λουδαίουσ από τθσ ϊμθσ» (Ρράξεισ 1 
και 2). Οι Χριςτιανοί λοιπόν, πριν το 52 μ.Χ., είχαν γίνει αρκετοί ςτθν ϊμθ, τόςοι 
που ανάγκαςαν τον Κλαφδιο να εξορίςει όλουσ τουσ Λουδαίουσ. Και ο Σουετϊνιοσ 
κεωρεί τον Χριςτό απολφτωσ υπαρκτό πρόςωπο. 
Ο μεγαλφτεροσ ιςτορικόσ τθσ ϊμθσ, ο Ρλίνιοσ ο νεϊτεροσ, μαρτυρεί και αυτόσ με 
τθ ςειρά του για το Χριςτό. Ιταν φίλοσ του αυτοκράτορα Τραϊανοφ και ςτάλκθκε 
ςαν Legatus Caesaris ςτθν Βικυνία τθσ Μ. Αςίασ. Ζγραψε λοιπόν: «Το μίαςμα τθσ 
δειςιδαιμονίασ των Χριςτιανϊν εκτείνεται όχι μόνο ςτισ πόλεισ αλλά και ςτουσ 
αγροφσ και ςτα χωριά». Αναφζρει ςε επιςτολι ςτον αυτοκράτορα (Επιςτολι Χ,96): 
«Οι Χριςτιανοί ςυνθκίηουν να ςυνζρχονται μια τακτι θμζρα πριν τθν ανατολι του 



ιλιου, και να αναπζμπουν φμνουσ ςτον Χριςτό, ςαν να μιλοφν ςε Κεό». Θ τακτι 
αυτι θμζρα ιταν και είναι θ Κυριακι. 
Ανάκρινε προςωπικά πολλοφσ Χριςτιανοφσ και ςυγκζντρωςε πολλζσ πλθροφορίεσ 
για τθν ηωι και τθν πίςτθ τουσ. Ο ίδιοσ ικελε να προςτατζψει τθν ειδωλολατρικι 
κρθςκείασ και επικοινωνεί με επιςτολζσ με τον αυτοκράτορα, με κζμα τθν κατα-
ςτολι και εξάπλωςθ τθσ νζασ κρθςκείασ. Δεν φαίνεται οφτε καν υποψία ότι ο 
Χριςτόσ είναι μυκικό πρόςωπο. Ο Ρλίνιοσ κάνει λόγο για «τον Χριςτό» και όχι για 
«κάποιο Χριςτό». Ενοχλείται γιατί τον υμνοφν «ςαν Κεό». Πλα αυτά ζγιναν ςε 
εποχι πολφ κοντά ςτθν ςταφρωςθ του Χριςτοφ. Υπιρχαν αυτόπτεσ μάρτυρεσ τθσ 
ηωισ και τθσ δράςθσ του Χριςτοφ που διϊχκθκαν και μαρτφρθςαν. Ροτζ, κανζνα 
ιςτορικό ςτοιχείο δεν εκφράηει αμφιβολία για τθν φπαρξθ του Χριςτοφ! 
Ρότε γεννικθκαν οι «αμφιβολίεσ»; Από τουσ «διανοθτζσ» μετά τον δζκατο ζβδομο 
αιϊνα μετά Χριςτό! Αλικεια, τι λζνε οι χειρότεροι εχκροί του Χριςτοφ, οι Λουδαίοι; 
Αν ιταν ανφπαρκτο πρόςωπο, δεν είναι λογικό να το τονίηουν με ιδιαίτερο ηιλο; 
Ροτζ οι Λουδαίοι δεν ιςχυρίςτθκαν ότι ο Λθςοφσ Χριςτόσ ιταν ανφπαρκτο πρόςωπο. 
Μάλιςτα, αρκετά γιϋ αυτόν αναφζρουν τα ιερά τουσ βιβλία και οι ιςτορικοί τουσ.  
Ασ αρχίςουμε από τον Εβραίο ιςτορικό Λϊςθπο που γεννικθκε το 37 μ.Χ. ςτθν 
Λερουςαλιμ. Φαριςαίοσ ο ίδιοσ, είχε ςτενό ςφνδεςμο με τισ οικογζνειεσ των αρχι-
ερζων Άννα και Καϊάφα.  
Στο ζργο του «Λουδαϊκι αρχαιολογία» που ζγραψε Ελλθνικά, αναφζρονται τα εξισ: 
Αρχικά (XVIII,5,2) γράφει για τον Λωάννθ τον Βαπτιςτι: «Τιςί δε εκ των Λουδαίων 
εδόκει ολωλζναι του Θρϊδου ςτρατόν υπό του Κεοφ, και μάλα δικαίωσ τιννυμζνου 
κατά ποινιν Λωάννου του επικαλουμζνου Βαπτιςτοφ· κτείνει γαρ τοφτον ο Θρϊδθσ 
αγακόν άνδρα...» Μερικοί λοιπόν Λουδαίοι πίςτευαν ότι καταςτράφθκε ο ςτρατόσ 
του Θρϊδου από τον Κεό, και πολφ δίκαια, γιατί τιμϊρθςε με τθν ποινι του κανά-
του τον Λωάννθ το Βαπτιςτι. Εφόνευςε λοιπόν ο Θρϊδθσ τον αγακό αυτόν άντρα. 
Δεν φαίνεται λοιπόν ότι ο Λωάννθσ ο Βαπτιςτισ είναι ιςτορικό πρόςωπο; Πτι βάπτιηε 
και ότι ιταν «ανιρ αγακόσ»; Ο Λϊςθποσ παρακάτω (ΧΧ,9,1) γράφει: «Ο αρχιερζασ 
Άνανοσ κακίηει ςυνζδριο κριτϊν και παραγαγϊν εισ αυτόν τον αδελφόν Λθςοφ τον 
λεγόμενον Χριςτόν (Λάκωβοσ το όνομα αυτοφ) και τινασ εταίρουσ, ωσ παρανομθςάν-
των κατθγορίαν ποιθςάμενοσ παρζδωςε λευκθςομζνουσ ( για να λικοβολθκοφν ). 
Κανείσ ποτζ δεν αμφιςβιτθςε τθν γνθςιότθτα του κειμζνου αυτοφ. Θ εποχι για τθν 
οποία γράφει ο Λϊςθποσ, είναι μόλισ 30 χρόνια πριν, υπάρχουν πολλοί που ζηθςαν 
τα γεγονότα. Σθμαντικό είναι που αναφζρει « Λθςοφ τον λεγόμενον Χριςτόν ».  
Ο Λϊςθποσ ςαν Εβραίοσ δεν δζχεται ότι ο Λθςοφσ ιταν ο Χριςτόσ - Μεςςίασ που 
περίμεναν, ςαν ιςτορικόσ όμωσ ζχει τθν ανάγκθ να περιγράψει τα γεγονότα όςο το 
δυνατό καλφτερα. κυμόμαςτε τθν περιγραφι του Ματκαίου ςτο κςτϋ 63-65: 
«Εξορκίηω ςε κατά του Κεοφ του ηϊντοσ, ίνα θμιν είπθσ ει ςυ ει ο Χριςτόσ ο υιόσ του 
Κεοφ» ρωτάει ο Καϊάφασ, και όταν ο Λθςοφσ λζει ναι, «τότε ο αρχιερεφσ διζρρθξε τα 
ιμάτια αυτοφ λζγων ότι εβλαςφιμθςε». Ο Λϊςθποσ λοιπόν μιλάει για τον Λάκωβο, 
τον αδελφό του Λθςοφ, του λεγόμενου Χριςτοφ». Δεν αμφιςβθτεί οφτε ςτιγμι ότι 
υπιρξε ο Λθςοφσ, ο λεγόμενοσ Χριςτόσ και γράφει 30 χρόνια μετά τα γεγονότα. Θ 
ζνδειξθ αυτι είναι πολφ ςοβαρι. 
Ασ ςυνεχίςουμε. Ο Λϊςθποσ ςτθν Λουδαϊκι αρχαιολογία του και ςυγκεκριμζνα ςτο 
ΧVIII 3,3 γράφει: «Γίγνεται δε κατά τοφτον τον χρόνον Λθςοφσ, ςοφόσ ανιρ. Θν γαρ 
παραδόξων ζργων ποιθτισ, διδάςκαλοσ ανκρϊπων των θδονι ταλθκι δεχομζνων. 
Ρολλοφσ μεν Λουδαίουσ, πολλοφσ δε και του Ελλθνικοφ επθγάγετο· και αυτόν 



ενδείξει των πρϊτων ανδρϊν παρ θμίν, ςταυρϊ επιτετιμθκότοσ Ριλάτου, ουκ επαφ-
ςαντο οι το πρϊτον αυτόν αγαπιςαντεσ.» Αλικεια, γιατί ζνασ Φαριςαίοσ δεν αγνό-
θςε τελείωσ τον Λθςοφ; Μιπωσ ο Χριςτιανιςμόσ είχε εξαπλωκεί ςε βακμό που ιταν 
πλζον αδφνατο κάποιοσ ιςτορικόσ να αποςιωπιςει τα γεγονότα; Ο Λϊςθποσ λοιπόν, 
ςαν ιςτορικόσ, ανάφερε τθν Λουδαϊκι άποψθ. Δεν υπάρχει κανζνα δείγμα ότι κάποι-
οι τθν εποχι εκείνθ πίςτευαν ότι ο Λθςοφσ δεν υπιρξε. Ζηθςε, δίδαξε, ςταυρϊκθκε 
και «ουκ επαφςαντο οι το πρϊτον αυτόν αγαπιςαντεσ». 
Ο Λϊςθποσ μιλάει ςτα βιβλία του για τουσ αυτοκράτορεσ Αφγουςτο, Τιβζριο, Κλαφ-
διο, Νζρωνα. Τον Κυρινιο (διοικθτι τθσ Συρίασ) τον Φιςτο, τον Φιλικα, τα πρόςω-
πα δθλαδι που αναφζρουν τα ευαγγζλια και οι πράξεισ των αποςτόλων. Υπάρχουν 
άλλα ςτοιχεία; Ναι, τα πιο ςθμαντικά, αναφζρονται ςτο Ταλμοφδ, το ιερό βιβλίο 
των Εβραίων. Το Ταλμοφδ αποτελείται από τα βιβλία τθσ Mishnah και τθσ Gemara. 
Θ Mishnah (ο προφορικόσ νόμοσ) είναι θ παράδοςθ τϊν πρεςβυτζρων. Θ Gemara 
είναι ςχόλια των αβίνων πάνω ςε ότι περιζχει θ Mishnah. Τα ιερά βιβλία των Εβρ-
αίων μιλοφν με βεβαιότθτα για τθν φπαρξθ του Λθςοφ Χριςτοφ. Δεν παραδζχονται 
φυςικά τθ κεότθτά του, παραδζχονται όμωσ χωρίσ καμιά αμφιβολία τθν φπαρξι 
του. Ππωσ είναι φυςικό, προςπακοφν να τον υποτιμιςουν. Ζτςι γράφεται «κατά τθν 
εςπζρα του Εβραϊκοφ Ράςχα κρζμαςαν τον Λθςοφ από τθ Ναηαρζτ». Τονίηουν μάλις-
τα ότι ο Λθςοφσ ιταν καρπόσ πορνείασ, ζκανε δε κεραπείεσ που βαςίηονταν ςε μαγ-
εία. Σφμφωνα με τον Εβραίο κακθγθτι J. Klausner, ςτο βιβλίο του «Λθςοφσ τθσ Ναηα-
ρζτ»: »Ο Λθςοφσ από τθ Ναηαρζτ ιταν προδότθσ του Λςραιλ, ο οποίοσ αςκοφςε μαγ-
εία, περιφρονοφςε τουσ λόγουσ τθσ ςοφίασ, οδιγθςε το λαό ςτθν πλάνθ και ζλεγε 
ότι δεν ιρκε για να καταλφςει τον Μωςαϊκό νόμο αλλά να τον ςυμπλθρϊςει.  
Κρεμάςτθκε τθν παραμονι του Ράςχα ςαν αιρετικόσ και πλάνοσ του λαοφ. Οι μακθ-
τζσ του ζκαναν τα ίδια ζργα ςτο όνομά του». Νομίηω ότι το πρόβλθμα τθσ φπαρξθσ 
του Λθςοφ Χριςτοφ πάνω ςτθν γθ, ςυηθτικθκε αρκετά, και τα ςυμπεράςματα είναι 
αβίαςτα. Κεωρϊ περιττό να αναφερκϊ ςε δεκάδεσ άλλεσ αποδείξεισ από διάφορ-
ουσ χϊρουσ. Ακόμθ και ςτθν Συριακι ιςτορία, ο Σαραπίων ζγραψε (μετά το 73 μ.Χ.) 
ότι «οι Λουδαίοι καταςτραφζντεσ εκ τθσ χϊρασ αυτϊν, διωχκζντεσ ηϊςιν εν τθ διας-
πορά, ο ςοφόσ βαςιλεφσ όμωσ δεν απζκανε χάρισ εισ τουσ νζουσ νόμουσ που ζδωςε. 
Ζνεκα τθσ καταδίκθσ του ςοφοφ βαςιλζωσ αφαιρζκθ από τουσ Λουδαίουσ το βαςί-
λειον». Ο μόνοσ «ςοφόσ βαςιλεφσ» που κατεδικάςτθ, πριν το 73 μ.Χ., ιταν ο Λθςοφσ 
Χριςτόσ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Αναφερκικαμε ςτουσ ωμαίουσ, τουσ Λουδαίουσ, τουσ εκνικοφσ, όςουσ δθλαδι δεν 
ιταν Χριςτιανοί, αποδεδειγμζνα, από τα ίδια τα γραπτά τουσ κείμενα. Ασ αναφερκ-
οφμε τϊρα και ςτουσ Χριςτιανοφσ, που μαρτφρθςαν και αυτοί για τον Λθςοφ Χριςτό, 
όχι μόνο με τα ζργα τουσ, τα κείμενά τουσ, αλλά και με τθ κυςία τθσ ίδιασ τθσ ηωισ 
τουσ. Γεννιζται αβίαςτα το ερϊτθμα: εκατομμφρια άνκρωποι κυςίαςαν τθ ηωι τουσ 
και διϊχκθκαν για το τίποτα; Τθ ςτιγμι που αρκοφςε να πουν, με λόγια, ότι απορρί-
πτουν τον Λθςοφ Χριςτό, και να αποκαταςτακοφν απόλυτα, δεν το δζχτθκαν, αλλά 
πζκαναν μαρτυρικά. 
Το 1945 ο κακθγθτισ του Εβραϊκοφ Ρανεπιςτθμίου E. Sukenik ανακάλυψε μετά από 
αναςκαφζσ δφο τάφουσ κοντά ςτθν Λερουςαλιμ, ςτουσ οποίουσ ιταν ςκαλιςμζνεσ 
επιγραφζσ. Χαράχκθκαν γφρω ςτο 50 μ.Χ. Ιταν ικεςίεσ προσ τον Λθςοφ Χριςτό, να 
αναςτιςει από τουσ νεκροφσ τα πρόςωπα που ιταν μζςα ςτον τάφο! Κανείσ ποτζ 



δεν αμφιςβιτθςε τθν γνθςιότθτα των ευρθμάτων οφτε τθ χρονολογία που χαράχκθ-
καν, γφρω ςτο 50 μ.Χ.! 
Οι άνκρωποι που πζκαναν το 50 μ.Χ. ιταν ςφγχρονοι του Χριςτοφ. Δεν άκουςαν για 
Αυτόν, ζηθςαν ςτο περιβάλλον όπου ζδραςε, και του αποδίδουν τθ δφναμθ να τουσ 
αναςτιςει από τουσ νεκροφσ. Τον επικαλοφνται με τα κείμενα που υπάρχουν ςτον 
ίδιο τουσ τον τάφο, να τουσ χαρίςει τθν αιϊνια ηωι! Σθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τθ 
ηωι και το ζργο του Λθςοφ Χριςτοφ, δίνει θ Αγία Γραφι.  
Λζω ςθμαντικζσ και όχι όλεσ τισ πλθροφορίεσ, γιατί αυτό κα ιταν αδφνατο. 
Ο ίδιοσ ο Λωάννθσ αναφζρει «ζςτι δε και άλλα πολλά όςα εποίθςε ο Λθςοφσ, άτινα 
εάν γράφθται κακ εν, ουδζ αυτόν οίμαι τον κόςμον χωριςαι τα γραφόμενα βιβλία» 
(κϋ 30 και καϋ 25). 
Ρράγματι, ο Λθςοφσ Χριςτόσ ζδραςε τρία χρόνια, πάνω από χίλιεσ θμζρεσ. Πμωσ τα 
ευαγγζλια αναφζρονται ςε ςαράντα περίπου από αυτζσ τισ θμζρεσ (κατά τον κ. Τρε-
μπζλα ςτισ Απολογθτικζσ του μελζτεσ ). Τα λόγια που αποδίδουν οι Ευαγγελιςτζσ 
ςτον Λθςοφ Χριςτό, κα χρειαηόταν ζξι περίπου ϊρεσ για να τα πει! Θ Καινι Διακικθ 
δεν είναι μια ςυςτθματικι ιςτορικι πραγματεία, οφτε οι ευαγγελιςτζσ υπιρξαν 
επιςτιμονεσ βιογράφοι. Αυτό που υπάρχει ςτθν Καινι Διακικθ, είναι θ ηωι, το ζργο 
και θ διδαςκαλία του Λθςοφ, τόςθ ϊςτε να πείκεται κάκε άνκρωποσ ότι ο Λθςοφσ 
Χριςτόσ είναι ο υιόσ του Κεοφ, και ο νόμοσ του είναι θ νζα διακικθ μεταξφ Κεοφ και 
ανκρϊπων. 
Ο Λωάννθσ το λζει: «ταφτα γζγραπται ίνα πιςτεφςθτε ότι ο Λθςοφσ εςτίν ο Χριςτόσ ο 
Υιόσ του Κεοφ, και ίνα πιςτεφοντεσ ηωιν ζχετε εν τω ονόματι αυτοφ» (κ.31). Θ Καινι 
Διακικθ λοιπόν αναγκαςτικά περιζχει ζνα μζροσ από τθν παράδοςθ τθσ εκκλθςίασ, 
που γράφτθκε για πρακτικοφσ λόγουσ. Θ Αγία Γραφι, με τθν Λερι Ραράδοςθ που 
δεν γράφτθκε, αποτελεί το ςφνολο των γνϊςεων που ζχει ζνασ Χριςτιανόσ για τον 
Λθςοφ Χριςτό και τθ διδαςκαλία του. Ο Άγγλοσ παπυρολόγοσ C. Roberts διαπίςτωςε 
ότι ο πάπυροσ που ανακάλυψε ο κακθγθτισ του πανεπιςτθμίου τθσ Βαρκελϊνθσ 
Κάλαγγαν, ςτα ςπιλαια του Κουμράν κοντά ςτθ Νεκρι Κάλαςςα, το 1955, γράφτθ-
κε το 50 μ.Χ. Ο πάπυροσ αυτόσ ζχει περικοπι από το κατά Μάρκο Ευαγγζλιο. 
Δεκάδεσ, εκατοντάδεσ ευριματα απόδειξαν οριςτικά ότι: α) Τα Ευαγγζλια Λουκά 
και Μάρκου γράφτθκαν πολφ νωρίσ, λίγα μόλισ χρόνια μετά το κάνατο του Χριςτοφ. 
Οι Ρράξεισ των αποςτόλων πριν το 60 μ.Χ. Το Ευαγγζλιο του Ματκαίου γράφτθκε 
πριν το 60 μ.Χ. Οι εκτιμιςεισ διαφζρουν κατά λίγα μόνο χρόνια, κανείσ ςφγχρονοσ 
όμωσ δεν δζχεται ότι γράφτθκαν από άτομα που δεν ζηθςαν τθν ηωι, το ζργο και 
τθν ςταφρωςθ του Λθςοφ Χριςτοφ. 
β) Το Ευαγγζλιο του Λωάννθ και θ αποκάλυψθ, γράφτθκαν λίγα χρόνια αργότερα. 
Αυτό φαίνεται και από το γεγονόσ ότι ο Λωάννθσ κεωρεί πολλά από τα ςτοιχεία των 
άλλων ευαγγελίων γνωςτά και δεν τα αναφζρει πάλι, όμωσ τονίηει ιδιαίτερα ςτοι-
χεία από τθ διδαςκαλία του Λθςοφ, που ςαν μακθτισ του άκουςε άμεςα. Ο Ματκαί-
οσ, γιοσ του Αλφαίου, λεγόταν πρϊτα Λευίσ, όταν δε ακολοφκθςε το Χριςτό, πιρε το 
όνομα Ματκαίοσ. Ιταν τελϊνθσ από τθν Καπερναοφμ και πλοφςιοσ. Απαρνικθκε τα 
πάντα, ακολοφκθςε το Χριςτό. Μετά τθν ςταφρωςθ και τθν πεντθκοςτι κιρυξε το 
Ευαγγζλιο ςτουσ Εβραίουσ, ςτα Λεροςόλυμα και τθν Ραλαιςτίνθ. Ριγε ςτουσ Ράρκ-
ουσ, όπου μαρτφρθςε για το Χριςτό. Ζγραψε το ευαγγζλιό του για να αποδείξει 
ςτουσ Εβραίουσ ότι ο Λθςοφσ είναι ο υιόσ του Κεοφ, απόγονοσ του Αβραάμ, τθσ 
φυλισ Λοφδα, τθσ γενιάσ Δαβίδ, ακριβϊσ όπωσ είπαν οι προφιτεσ. Ο Μάρκοσ αρχικά 
λεγόταν Λωάννθσ, είναι ο νζοσ που ακολουκεί τουσ αποςτόλουσ Ρζτρο, Βαρνάβα, 



Ραφλο. Ο Μάρκοσ διαςϊηει τθ διδαςκαλία του αποςτόλου Ρζτρου, λζει ότι του είπε 
ο Ρζτροσ για το Χριςτό. Μαρτφρθςε ςτθν Αλεξάνδρεια. Το ευαγγζλιό του το ζγραψε 
για να διδάξει όχι τουσ Εβραίουσ, όπωσ ο Ματκαίοσ, αλλά τουσ ειδωλολάτρεσ ωμ-
αίουσ και τουσ εκνικοφσ. Αςχολικθκε όχι να αποδείξει ότι κατάγεται από τον Δαβίδ 
ο Λθςοφσ αλλά με τθ ηωι και το ζργο του. Ο Λουκάσ ιταν γιατρόσ. Ζγραψε το τρίτο 
ευαγγζλιο και τισ πράξεισ των αποςτόλων. Είναι ιδιαίτερα μεκοδικόσ, ςαφισ, χρθςι-
μοποιεί ιατρικι ορολογία ςτθν περιγραφι των αςκενειϊν και κεραπειϊν από τον 
Λθςοφ. Καταγόταν από τθν Αντιόχεια. Υπιρξε μακθτισ και του Ραφλου, του οποίου 
παρακολοφκθςε το μαρτφριο ςτθν ϊμθ. Κιρυξε ςτθν Δαλματία και ςτθν Γαλλία. 
Ο Λωάννθσ, μακθτισ του Χριςτοφ από νεαρι θλικία, ζγραψε το τζταρτο ευαγγζλιο, 
τισ τρεισ κακολικζσ επιςτολζσ και τθν αποκάλυψθ. Ιταν αγράμματοσ ψαράσ, γιοσ 
του Ηεβεδαίου και τθσ Σαλϊμθσ. Κιρυξε ςτθν Αςία, με κζντρο τθν Ζφεςο, εξορίςτθ-
κε ςτθν Ράτμο ( λόγω των διωγμϊν του Δομθτιανοφ ). Αποτελεί πραγματικό καφμα 
πωσ ζνασ ψαράσ ζγραψε ζνα βιβλίο όπωσ θ αποκάλυψθ! Εδϊ φαίνεται κακαρά θ 
«άνωκεν» ςτιριξθ και βοικεια. Μου κυμίηει το Μωυςι που ζλεγε: «Κφριε, ανάκεςε 
το ζργο μου ςε κανζναν άλλο, γιατί εγϊ είμαι βραδφγλωςςοσ και βραδφλαλοσ, 
ποιμζνασ προβάτων εδϊ και ςαράντα χρόνια!». Και όμωσ ζγραψε τθν Γζννεςθ, που 
αιϊνεσ μετά, όταν γεννικθκαν οι επιςτιμεσ, τθν κεωροφν ζνα απολφτωσ ακριβζσ 
ςφγγραμμα. 
Ο Ραφλοσ ιταν ο πιο μορφωμζνοσ από τουσ αποςτόλουσ. Είχε ανϊτατθ μόρφωςθ, 
από τον ξακουςτό δάςκαλο του νόμου Γαμαλιιλ. Θ ςπουδι ιταν «κατά ακρίβεια 
του πατρϊου νόμου». Ο Ραφλοσ είχε αναδειχκεί ςε ραββίνο, δάςκαλο τοφ Εβραϊ-
κοφ νόμου, ιταν δε ζνα από τα πιο δυναμικά ςτελζχθ των Εβραίων. Στθν Λερουςα-
λιμ ζδραςε με μεγάλο φανατιςμό εναντίον των Χριςτιανϊν, ςε ςθμείο ϊςτε όταν 
ζγινε ο ίδιοσ Χριςτιανόσ, οι άλλοι Χριςτιανοί για καιρό εξακολουκοφςαν να τον 
φοβοφνται. Ο Ραφλοσ ιταν μια πολφ ιδιαίτερθ προςωπικότθτα. Θ ηωι και θ δράςθ 
του προκαλοφν κατάπλθξθ και ςτουσ άπιςτουσ. Ζγραψε 14 επιςτολζσ μοναδικισ 
αξίασ. Οι πρϊτεσ γράφτθκαν από το 52 μ.Χ. και πάντωσ όλεσ πριν το 65 μ.Χ., οπότε 
και μαρτφρθςε ςτθ ϊμθ. Σε αυτζσ φανερϊνεται ζνασ άνκρωποσ όχι απλά μορφω-
μζνοσ, αλλά μεγαλοφυισ. Λκανόσ να ςυλλογίηεται και να αποδεικνφει, να χειρίηεται 
τισ γραφζσ και τουσ προφιτεσ τθσ Ραλαιάσ Διακικθσ, άριςτοσ ςτο να αποδεικνφει 
το ςυλλογιςμό του. Άνκρωποσ ατρόμθτοσ, με ιςχυρότατθ κζλθςθ, ανίκθτοσ από τισ 
απζραντεσ κακουχίεσ, δυςκολίεσ, ξυλοδαρμοφσ, φυλακίςεισ. 
Ιταν «κατά νόμον Φαριςαίοσ» (Φιλιπ. γϋ 5) και όμωσ άφθςε μια λαμπρι ςταδιοδρο-
μία, γεμάτθ τιμζσ και δόξεσ, και διάλεξε ζνα δρόμο γεμάτο κόπουσ, οδφνεσ, φυλακί-
ςεισ, κατατρεγμοφσ. Γιατί; Τι ςυνζβθ ςτθν ηωι του και άλλαξε; Τι ζπρεπε να ςυμβεί 
ςτθ δικι μασ ηωι για να υπάρχει τζτοια απόλυτθ και παράλογθ μεταςτροφι; 
Φαίνεται από τισ επιςτολζσ του να είναι άνκρωποσ με ελαττωμζνθ κρίςθ;  
Να δζχεται αβίαςτα ότι δεν ζχει καλά εξετάςει; Γιατί κεϊρθςε όλθ του τθν προθγ-
οφμενθ ηωι ζνα τίποτα, και το μόνο που είχε αξία ιταν ο Χριςτόσ; (Φιλιπ. γϋ 7, Αϋ 
Κορινκ. ιε 31, Αϋ Κορινκ. ιαϋ 23). 
Ασ φανταςτοφμε τον εαυτό μασ, να αγωνιηόμαςτε να ςπουδάςουμε, να ολοκλθρϊ-
νουμε τισ ςπουδζσ, να αρχίηουμε με επιτυχία μια εργαςία που ζχει τθ μεγαλφτερθ 
εκτίμθςθ και τισ υψθλότερεσ απολαβζσ. Ξαφνικά, ςταματάμε τθν δουλειά, κατθγο-
ροφμε τουσ πρϊθν φίλουσ και ςυνεργάτεσ μασ και αρκοφμενοι μόνο ςε «τροφζσ και 
κλινοςκεπάςματα» να αρχίςουμε να περπατάμε από πόλθ ςε πόλθ, από χωριό ςε 
χωριό, και να διδάςκουμε τισ απόψεισ μασ. Να μασ δζρνουν, να μασ φυλακίηουν, να 



πεινάμε, εμείσ όμωσ να ςυνεχίηουμε ακατάπαυςτα το δρόμο μασ. Από τα γραπτά 
μασ φαίνεται ότι δεν τρελακικαμε, αλλά ζχουμε ζνα μυαλό άξιο καυμαςμοφ. Τι 
πρζπει να γίνει για να υπάρξει μια τόςο μεγάλθ μεταςτροφι ςτθν ηωι μασ; 
Ο Ραφλοσ περιγράφει αναλυτικά τθν εμπειρία του. Είδε κακαρά το Χριςτό να εμφα-
νίηεται μζςα ςε φωσ που υπερζβαινε το φωσ του ιλιου. Δεν τον είδε ςτον φπνο του, 
οφτε ςε όραμα, αλλά μζρα, ενϊ περπάταγε. Δεν ιταν αφελισ, ιξερε να ξεχωρίηει το 
πραγματικό από τι ψεφτικο. Μόνο μια τζτοια εμπειρία ιταν ικανι να αλλάξει τθ ηωι 
του Ραφλου τόςο ριηικά. Και αυτό ζγινε. Θ ηωι του ςφραγίηει τθν ειλικρίνεια τθσ 
μαρτυρίασ του, πζρα από κάκε αμφιβολία. Ο Ραφλοσ άλλωςτε είπε ότι ο Χριςτιανι-
ςμόσ είναι τόςο παράξενθ για τθν εποχι του διδαςκαλία, που φαινόταν ςτουσ Ζλλθ-
νεσ μωρία (χαηομάρα) ενϊ ςτουσ Λουδαίουσ ςκάνδαλο. Ρράγματι, οι Ζλλθνεσ δεν 
κατανοοφςαν τθν ανάςταςθ των νεκρϊν, και οι Λουδαίοι δεν ικελαν να πιςτζψουν 
ότι ο μεςςίασ που περίμεναν κα ιταν όπωσ είπε ο Θςαΐασ και όχι ζνασ λαμπρόσ 
βαςιλιάσ που κα τουσ οδθγοφςε ςε λαμπρζσ επιτυχίεσ. Ο Ραφλοσ λοιπόν καταλά-
βαινε ότι αυτά που δίδαςκε, ζμοιαηαν με μωρία για άλλουσ και ιταν ςκάνδαλο ςε 
άλλουσ. Ζνασ φανατικόσ ποτζ δεν δζχεται ότι αυτά που λζει είναι δυνατό κανείσ να 
τα κεωριςει μωρία. Ο Ραφλοσ όμωσ δεν υπιρξε ποτζ φανατικόσ. Καταπλιςςει με 
τθν κατανόθςθ που δείχνει ςτθν αδυναμία των άλλων, με τθν αγάπθ και τισ πατρι-
κζσ ςυμβουλζσ, που δείχνουν ζναν ανϊτερο ψυχικά άνκρωπο. 
Ο Λάκωβοσ ιταν παιδί του Λωςιφ, του κατά κόςμο πατζρα του Χριςτοφ. Γιϋ αυτό λζ-
γεται αδελφόσ του Χριςτοφ. Το παιδί αυτό ο Λωςιφ το είχε αποκτιςει από προθγοφ-
μενο γάμο, πριν μνθςτευτεί τθν Μαρία, τθν μθτζρα του Χριςτοφ. Μεγάλωςε ςτο 
ίδιο ςπίτι ο Λάκωβοσ με τον Χριςτό, και τα ευαγγζλια τον αναφζρουν με ςαφινεια 
αδελφό του Κυρίου. Ο Λάκωβοσ διακρίκθκε για τθν αγιότθτά του και τθν θκικι του 
τελείωςθ, ζγινε δε ο πρϊτοσ επίςκοποσ τθσ εκκλθςίασ των Λεροςολφμων που ιδρφ-
κθκε μετά τθν πεντθκοςτι. Ο Λάκωβοσ ζγραψε επιςτολι «Ρροσ τισ δϊδεκα φυλζσ 
των Εβραίων που βρίςκονται ςτθ διαςπορά». Κυκλοφόρθςε ανάμεςα ςτουσ Εβραί-
ουσ λίγα μόλισ χρόνια μετά τθν ςταφρωςθ του Χριςτοφ. Θ επιςτολι απευκφνεται 
ςτθν γενιά που ζηθςε ταυτόχρονα με το Χριςτό, που γνϊριηαν τθν ιςτορία τθσ ηωισ 
και του ζργου του, και διακρίνεται για το θκικό τθσ περιεχόμενο. 
Τα 25 από τα 27 βιβλία λοιπόν τθσ Καινισ Διακικθσ γράφτθκαν από αυτόπτεσ μάρ-
τυρεσ που «ςενζφαγαν και ςυνζπιον» μαηί με το Χριςτό, το γνϊριςαν καλά, το ζργο 
του, τα καφματά του, τθν διδαςκαλία του, τθ ηωι του (Ρράξεισ 41, Αϋ Λωάννου αϋ 1, 
Βϋ Ρζτρου αϋ16). Γράφτθκαν λίγα χρόνια μετά τθν ςταφρωςθ, εκτόσ από το κατά 
Λωάννθ ευαγγζλιο, που γράφτθκε λίγα χρόνια αργότερα από τα άλλα. Οι πρϊτοι 
Χριςτιανοί που διάβαςαν τθν Καινι Διακικθ, είχαν ηιςει οι ίδιοι τα γεγονότα, και 
δεν είναι δυνατό να κυςίαςαν τθν ηωι τουσ ςτουσ διωγμοφσ που ακολοφκθςαν για 
μια ψεφτικθ διδαςκαλία. 
Ιταν αφελείσ οι πρϊτοι Χριςτιανοί; Δζχονταν χωρίσ ζλεγχο, με πίςτθ μόνο, ότι τουσ 
ζλεγαν και ότι τουσ ζγραφαν; Κακόλου. Ζχουμε πολλά παραδείγματα που αποδεικ-
νφουν το αντίκετο. Για παράδειγμα ασ αναφζρουμε τον άγιο Ειρθναίο, επίςκοπο τθσ 
Λυϊν ςτθ Γαλλία που γεννικθκε το 140 μ.Χ. Σε ςυγγράμματα λοιπόν του Αγίου Ειρ-
θναίου βλζπουμε να αςχολείται με τθν αποκάλυψθ του Λωάννθ, και να λζει ότι το 
κείμενο που αυτόσ χρθςιμοποιεί είναι το «εν παςι τοισ ςπουδαιοισ και αρχαιοισ αν-
τιγραφοισ» και ότι «περι αυτοφ μαρτυροφντων εκείνων των του Λωάννθν εορακότ-
ων» .  
Διορκϊνει δε ζνα άλλο κείμενο τθσ αποκάλυψθσ, που εμφάνιηε κάποιεσ διαφορζσ. 



Σιμερα ζχουμε ςτα χζρια μασ 4.000 χειρόγραφα που περιζχουν τθν Καινι Διακικθ, 
ολόκλθρθ ι κατά τμιματα. Ζχουμε τον Σιναϊτικό κϊδικα και τον κϊδικα του Βατικα-
νοφ. Τον Αλεξανδρινό κϊδικα και τον κϊδικα του Βζηα. Τόςα και τόςα αντίγραφα 
που γράφτθκαν ςε τόςο μακρινζσ περιοχζσ τθσ γθσ, τόςο παλαιά, και ςυμφωνοφν 
ςτο περιεχόμενο! Οι μικρζσ διαφορζσ ςτισ λζξεισ ι ςτθ ςειρά των λζξεων που παρ-
ουςιάηουν, δεν αλλάηουν ςε τίποτα το νόθμα και τθν ουςία του περιεχομζνου του 
αρχικοφ κειμζνου. Τα μικρά λάκθ των αντιγραφζων διορκϊνονται εφκολα, όταν 
υπάρχουν τόςο πολλά αντίγραφα των αρχικϊν κειμζνων, από κάκε γωνιά του αρχ-
αίου κόςμου. Θ απλι παραβολι των κειμζνων δείχνει κακαρά ποιο ιταν το αρχικό 
κείμενο, αυτό που ζδωςαν οι πιο πολλοί αντιγραφείσ! Θ ουςία όμωσ ποτζ, ςε κανζ-
να αντίγραφο, δεν αλλοιϊνεται! 
Είμαςτε απόλυτα ςίγουροι για το κείμενο των ευαγγελίων. Είναι τελείωσ ανυπός-
τατοσ και επιςτθμονικά απαράδεκτοσ ο ςυλλογιςμόσ «μιπωσ προςτζκθκαν ι αφαι-
ρζκθκαν λζξεισ από το Χριςτό». Ρωσ ςυνεννοικθκαν όλοι οι αντιγραφείσ, ςε τόςο 
μακρινζσ περιοχζσ, ςε μια εποχι που το ταξίδι ιταν μια περιπζτεια; Ασ δοφμε όμωσ, 
άλλα αρχαία κείμενα, που τα δεχόμαςτε ςαν αυκεντικά, ςε πόςα αντίγραφα τα 
ζχουμε. 
Τα ζργα του Λοφλιου Καίςαρα τα ζχουμε ςε 9-10 αντίγραφα, που το πιο παλαιό 
γράφτθκε 900 χρόνια μετά το κάνατο του Καίςαρα. Θ ιςτορία του Κουκυδίδθ που 
γράφτθκε 460-400 π.Χ. διαςϊκθκε χάρθ ςε 8 χειρόγραφα, που το παλαιότερο γρά-
φτθκε τον δζκατο αιϊνα μετά Χριςτό δθλαδι 1.400 χρόνια μετά το Κουκυδίδθ! 
Ο Θρόδοτοσ, όμοια με το Κουκυδίδθ. Ο Πμθροσ, ακόμθ χειρότερα, το πιο «αρχαίο» 
του αντίγραφο που ζχουμε είναι του δζκατου τρίτου αιϊνα μετά Χριςτό! Για τον 
Ρλάτωνα, είμαςτε ευτυχείσ που βρικαμε ζνα αρχαιότερο αντίγραφο των ζργων του, 
του ενάτου αιϊνα μετά Χριςτό. 
Κανείσ ποτζ δεν αμφιςβιτθςε τθν γνθςιότθτα των ζργων του Κουκυδίδθ και του 
Θρόδοτου και ασ βρζκθκαν ελάχιςτα αντίτυπα, και ασ είναι το παλαιότερο αντίτυπο 
δεκατζςςερισ αιϊνεσ μεταγενζςτερο του ςυγγραφζα ! Και όμωσ, τα ευαγγζλια που 
ζχουμε παπφρουσ και αντίγραφα από τθν εποχι, τθ γενιά που ζηθςε ο Χριςτόσ, 
πολφ περιςςότερα δε από κάκε άλλο ζργο αρχαίου ςυγγραφζα, ε, αυτά λοιπόν βρι-
καν να αμφιςβθτιςουν οριςμζνοι υλιςτζσ επιςτιμονεσ! Τον Πμθρο, που το πρϊτο 
αντίγραφο από τα ζργα του που ζχουμε, γράφτθκε 2.000 χρόνια μετά το κάνατό 
του, δεν τον αμφιςβθτοφν. Το Χριςτό, που όλα τα ζργα που αναφζρονται ςτθν ηωι 
του γράφτθκαν από τθν γενιά που ζηθςε μαηί του, που ζχουμε τόςα αρχαία κείμενα 
από διαφορετικζσ πθγζσ, τον αμφιςβθτοφν! Αυτι λοιπόν είναι θ «ςτρατευμζνθ 
επιςτιμθ», θ επιςτιμθ δθλαδι που ζχει υποταχκεί ςε ζνα ςκοπό, που εργάηεται για 
να αποδείξει ζνα προκαταςκευαςμζνο ςυμπζραςμα. Ρόςο διαφζρει από τθν ελεφ-
κερθ επιςτιμθ, που ερευνά με ςυνζπεια και μζκοδο τα ευριματα, με ραδιοανκρα-
κικι χρονολόγθςθ, με αρχαιολογικά ευριματα, με γλωςςολογικζσ μεκόδουσ και 
καταλιγει αβίαςτα ςτο ςυμπζραςμα ότι «το αςφαλζςτερο ςε γνθςιότθτα κείμενο 
είναι θ Καινι Διακικθ και γενικά θ Αγία Γραφι». 
Ο κακθγθτισ του Ρανεπιςτθμίου του Βερολίνου Hanw Lietzmann τονίηει ότι είναι 
ςπανιότατθ για τθν αρχαία φιλολογία μια τζτοια πλθκϊρα πθγϊν. Ο διάςθμοσ 
παπυρολόγοσ κακθγθτισ F. Kenyon ςτο ζργο του «The Bible and archaeology» 
γράφει «Και τα τελευταία ςτθρίγματα των αμφιβολιϊν για τα κείμενα των γραφϊν 
που ζφταςαν ων εμάσ, ζχουν πια ανατραπεί». Οι υλιςτζσ εξακολουκοφν να ανα-
φζρουν τισ μικροδιαφορζσ λζξεων, που υπάρχουν ςτα διάφορα αντίγραφα, και ασ 



μθν αλλοιϊνουν το περιεχόμενο. Είναι όμωσ αυτονόθτο, ζνασ αντιγραφζασ να κάνει 
κάποια μικρά λάκθ ςτισ λζξεισ ι ςτθ ςειρά των λζξεων, που δεν πζφτουν ςτθν αντί-
λθψι του, αφοφ δεν αλλάηει το νόθμα των όςων γράφει. Ζνα ακόμθ ςακρό επιχείρ-
θμα των «ορκολογιςτϊν», όπωσ αυτοαποκαλοφνται είναι: «Οι ςυγγραφείσ ςτόχευ-
αν ςτθ δικι τουσ δόξα, γι' αυτό ζγραψαν τα βιβλία τουσ». 
Είναι πολφ εφκολο να αναιρεκεί αυτό το επιχείρθμα. Αν διαβάςει κανείσ τα Ευαγ-
γζλια, παρατθρεί ότι κανείσ από τουσ ςυγγραφείσ δεν επιδιϊκει τθ δικι του δόξα. 
Απεναντίασ, επικρίνουν τον εαυτό τουσ και τονίηουν τα λάκθ τουσ. Ασ κυμθκοφμε 
πόςο ζχει τονιςτεί θ άρνθςθ του Ρζτρου «πριν αλζκτωρ λαλιςει». Το Ματκαίο που 
αποκαλεί τον εαυτό του Τελϊνθ ςτθν προθγοφμενθ ηωι του. Τον φπνο των μακθτϊν 
όταν τουσ είχε ηθτιςει ο Κφριοσ ςτθν Γεκςθμανι να αγρυπνιςουν μαηί του. Τθν 
απιςτία του Κωμά. Τον Ραφλο, που ςτισ επιςτολζσ του αποκαλεί τον εαυτό του 
«ζκτρωμα» (Αϋ Κορινκίουσ ιε 8) «ελάχιςτο των αποςτόλων» (ιε, 9) «πρϊτο των 
αμαρτωλϊν» (Αϋ Τιμοκ. αϋ 13). Άλλθ εκδοχι των υλιςτϊν είναι ότι «απόκρυψαν τα 
ελαττϊματα του Χριςτοφ, ωραιοποίθςαν τθ διδαςκαλία του, αλλοίωςαν το πρόςω-
πό του». και αυτό είναι επιχείρθμα που δεν ζχει ςτθρίγματα. Ροιοσ από τουσ ψαρά-
δεσ-μακθτζσ του, ιρκε να διορκϊςει το τζλειο θκικό κιρυγμα, τθν χωρίσ προθγοφ-
μενο τελειότθτα τθσ διδαςκαλίασ του Χριςτοφ; Ο Χριςτόσ, που απάντθςε και απος-
τόμωςε τουσ πιο μορφωμζνουσ από τουσ Φαριςαίουσ, που τουσ άφθνε άλαλουσ με 
τα λόγια του, χρειάςτθκε «ανακεϊρθςθ» από τουσ μακθτζσ του; Ασ δοφμε όμωσ, θ 
περιγραφι του Χριςτοφ είναι ανάλογθ με τθν περιγραφι κάποιου που κα ικελαν οι 
μακθτζσ να προβάλλουν ςαν ςθμαντικό, ςπουδαίο, μεςςία; 
Μασ τον παρουςιάηουν πτωχό, χωρίσ ςπίτι, χωρίσ υπάρχοντα, κάνουν λόγο για τον 
κόπο που αιςκανόταν ςτθν οδοιπορία, τθ πείνα του, τθ δίψα του. Ζρχεται ςε επι-
κοινωνία με αμαρτωλοφσ, με τελϊνεσ, με πόρνεσ και μάλιςτα ςυγχωρεί τθν προθγ-
οφμενθ ηωι τουσ. «οφτε εγϊ ςε καταδικάηω. Ριγαινε και μθκζτι αμάρτανε». Μια 
γυναίκα που είχε μοιχεφςει, ςυμφϊνα με το Μωςαϊκό νόμο ζπρεπε να κανατωκεί 
με πετροβολιςμό! Ο Χριςτόσ με ζνα «μθκζτι αμάρτανε» τθν ςυγχωρεί! Αυτό ιταν 
απίςτευτο για τθν κοινωνία αυτι. Οι εχκροί του πάντα του προςάπτουν «αμαρτω-
λοφσ προςδζχεται και ςυνεςκίει αυτοίσ» (Λουκά ιε 1). Οι εχκροί του τον κατθγορ-
οφν για άρχοντα των δαιμονίων. Τον πιάνουν, τον φτφνουν, τον κοροϊδεφουν, τον 
δζρνουν, τον ςταυρϊνουν ανάμεςα ςτουσ λθςτζσ. Ρου βλζπουν οι υλιςτζσ τθ διι-
γθςθ που αποβλζπει ςτθ βελτίωςθ τθσ εικόνασ του Χριςτοφ; Για εκείνθ τθν εποχι, 
όλα αυτά αποτελοφςαν τθν κάκοδο ςτο τελευταίο ςκαλί τθσ κοινωνικισ κλίμακασ! 
Ασ δοφμε όμωσ αναλυτικά τισ απόψεισ όςων ιςχυρίηονται ότι ο Χριςτόσ δεν είναι 
Κεόσ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
O Dupuis ( 1742-1809 ) διατφπωςε μια παράδοξθ κεωρία για τον Λθςοφ Χριςτό. Σε 
τρίτομο ζργο του (Lϋ origine de tous les cuttes ou la teligion universelle) αναφζρει: 
«Ο Λθςοφσ ςυμβολίηει τον ιλιο. Οι δϊδεκα απόςτολοι ςυμβολίηουν τα δϊδεκα 
ηϊδια. Γιϋ αυτό θ γζννθςθ τοφ Χριςτοφ ςυμπίπτει με τθν ακμι του χειμϊνα, όταν ο 
ιλιοσ δείχνει ταπεινωμζνοσ από τθ δφναμθ του ςκότουσ. Θ ανάςταςθ ςυμπίπτει με 
τθν ανατολι τθσ άνοιξθσ, οπότε το φωσ κριαμβεφει ςτο ςκοτάδι». 
Δεν δίνει ςθμαςία ο Dupuis οφτε ςτο Ταλμοφδ, οφτε ςτισ ςυντριπτικζσ αποδείξεισ 
που αναφζρκθκαν, που αφινουν ζξω από κάκε αμφιβολία ότι ο Λθςοφσ Χριςτόσ ζηθ-
ςε για 33 χρόνια ςτθν γθ. Αν ακολουκιςουμε το ςυλλογιςμό του Dupuis, μποροφμε 



να αποδείξουμε με ανάλογο τρόπο ότι καμία από τισ ιςτορικζσ προςωπικότθτεσ δεν 
υπιρξε ςτϋ αλικεια. Χαρακτθριςτικό είναι το ζργο του J. Peres «Comme quoi 
Napoleon nϋ a jamais existe», όπου ο Peres ακολουκεί τθν «μζκοδο» του Dupuis και 
αποδεικνφει ότι ο Μζγασ Ναπολζων δεν υπιρξε ποτζ! Γράφει ο Peres «O Nαπο-
λζων ιρκε από τθν Ανατολι, ανιλκε ςτο κρόνο τθσ Γαλλίασ, και κατζλθξε ςτισ δυτι-
κζσ κάλαςςεσ όπου και πζκανε. Ραριςτάνει λοιπόν τον ιλιο. Ο Ναπολζων είχε τρεισ 
αδελφζσ και τζςςερισ αδελφοφσ. Και ο Απόλλων είχε αδελφζσ τισ τρεισ χάριτεσ και 
αδελφοφσ τισ τζςςερισ εποχζσ του χρόνου, (που ςτθ γαλλικι γλϊςςα που γράφτθκε 
το βιβλίο ζχουν γζνοσ αρςενικό). Άρα, ο Ναπολζων είναι παράςταςθ μυκικι του 
Απόλλωνα. Μάλιςτα, το όνομα Ναπολζων κα μποροφςε να προζρχεται από τον 
Απόλλων», βάςει αλθκοφανϊν ιςχυριςμϊν του Peres! 
Καταλαβαίνουμε όλοι, πόςο αυκαίρετοι είναι οι ςυλλογιςμοί του Dupuis, και που 
καταλιγουμε, αν αρνθκοφμε όλεσ τισ ιςτορικζσ πθγζσ και αρχίηουμε να κάνουμε 
ςυλλογιςμοφσ, χωρίσ ςτοιχεία, χωρίσ άλλα δεδομζνα. Πλοι οι ςυγγραφείσ που 
ιςχυρίςτθκαν ότι δεν υπιρξε ο Χριςτόσ, αναιρζκθκαν εφκολα από δεκάδεσ άλλουσ 
επιςτιμονεσ που είχαν πλικοσ ιςτορικζσ αποδείξεισ και αρχαιολογικά ευριματα.  
Οι αρνθτζσ λοιπόν του Χριςτοφ, τελικά δζχτθκαν ότι υπιρξε ο Λθςοφσ, δεν δζχονται 
όμωσ ότι υπιρξε Κεόσ. Σιμερα, λοιπόν βλζπουμε πλζον να κυκλοφοροφν βιβλία 
που αρνοφνται τθ κεότθτα, όχι τθν φπαρξθ του Λθςοφ Χριςτοφ. Υπιρξε λοιπόν. Τι 
ιταν όμωσ; Άνκρωποσ, λζνε οι αρνθτζσ του. Τότε, ιταν απατεϊνασ, αφοφ ιςχυρίς-
τθκε ότι είναι Κεόσ, ενϊ ιξερε καλά ότι κοροϊδεφει τουσ ςυνανκρϊπουσ του! Ασ 
δοφμε όμωσ τι ιςχυρίςτθκαν οι αρνθτζσ. O Herman Reimarus (1694-1768) ςε τερά-
ςτιο ζργο, χιλιάδων ςελίδων, ιςχυρίηεται ςυνοπτικά τα εξισ: Βάςθ του Χριςτιανις-
μοφ υπιρξε θ απάτθ. Ο Λθςοφσ ικελε να ανζβει ςτο κρόνο του Δαβίδ και ςυνεννοι-
κθκε με τον Λωάννθ τον Βαπτιςτι, να υποςτθρίηει ο ζνασ τον άλλο! Είχε κανονιςτεί θ 
εξζγερςθ για τισ μζρεσ του Ράςχα, αλλά ο Λθςοφσ, ελπίηοντασ ςτθν υποςτιριξθ του 
κόςμου, εξεγζρκθκε μόνοσ του νωρίτερα, πράγμα που οδιγθςε τουσ άλλουσ 
αρχθγοφσ τθσ επανάςταςθσ να τον ςυλλάβουν και να τον κατθγοριςουν, ϊςτε 
τελικά να ςταυρωκεί. Οι μακθτζσ του ςυνζχιςαν τθν απάτθ, για ιδιοτελείσ ςκοποφσ. 
Συνεννοικθκαν για 50 μζρεσ, ζκλεψαν το ςϊμα από τον τάφο, και ιςχυρίςτθκαν ότι 
αναςτικθκε. 
Σε μια κρίςθ ειλικρίνειασ όμωσ ο Reimarus αναφζρει ότι «είναι παράδοξο, οι άνκ-
ρωποι αυτοί δίδαξαν τθν τελειότερθ και αγνότερθ θκικι διδαςκαλία που υπιρξε 
ποτζ». Είναι αλικεια παράδοξοσ ο ςυλλογιςμόσ του Reimarus. Κάποιοι απατεϊνεσ, 
με τον πιο ανζντιμο και ανειλικρινι τρόπο προςπάκθςαν να επιβάλλουν τθν πιο 
μυκικι και αγνι διδαςκαλία που υπιρξε ποτζ ςτθ γθ! Τι παράξενο! Αρκετά ςυγγρά-
μματα αναίρεςαν απόλυτα τθν παράξενθ άποψθ του Reimarus. O Weinel γράφει 
χαρακτθριςτικά «Ο Reimarus δεν ζχει καταλάβει τίποτα από τθν ιςτορικι ζρευνα, 
και τρομάηω από τθν ποςότθτα τισ παραφροςφνθσ, που διαφαίνεται». Ο Θase γρ-
άφει ότι το βιβλίο του Reimarus ιταν προϊόν «ηϊντοσ και αποκαλυμμζνου μίςουσ». 
Σιμερα, κανείσ πια δεν υποςτθρίηει τισ απόψεισ αυτζσ. 
O Bahrdt ζγραψε ζνδεκα τόμουσ, όπου ιςχυρίηεται τα εξισ: Ο Λθςοφσ ιταν αρχθγόσ 
τθσ αίρεςθσ των Εςςαίων, που είχε πολλά μζλθ ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ τάξεισ όχι 
μόνο ςτθν Ραλαιςτίνθ, αλλά και ςτθν Αίγυπτο και τθ Βαβυλϊνα. Στθν ίδια αίρεςθ 
ανικε ο Λωςιφ από Αριμακαίουσ, που ηιτθςε το ςϊμα του Λθςοφ. Να λοιπόν πωσ 
ζγιναν τα πράγματα. 



Οι Εςςαίοι βρικαν τον νόκο Λθςοφ, που είχε πολλά χαρίςματα. τον πιραν υπό τθν 
προςταςία τουσ και τον ςτιριξαν, ϊςτε ζγινε όργανο τθσ κίνθςθσ τουσ. Πταν ο νεα-
ρόσ Λθςοφσ ζμακε ςτθν Λερουςαλιμ για το κάνατο του Σωκράτθ ςτθν Ακινα, ανα-
λφκθκε ςε δάκρυα (!) και ηιλεψε τθ φιμθ και τθ δόξα του Ζλλθνα φιλόςοφου. Στο 
περιβάλλον του υπιρξε ζνασ Ρζρςθσ γιατρόσ, που τον δίδαξε για δφο φάρμακα, ζνα 
για τουσ οφκαλμοφσ και ζνα για τισ νευρικζσ νόςουσ. Δίπλα του ο Λθςοφσ είχε τον 
ευαγγελιςτι Λουκά που ιταν πολφ καλόσ γιατρόσ. Ο Λθςοφσ και ο Λουκάσ, με τισ 
γνϊςεισ και του Ρζρςθ γιατροφ, ιταν εφκολο να κάνουν κάποιεσ κεραπείεσ που 
εντυπωςίαςαν, και δθμιοφργθςαν τθ φιμθ των καυμάτων. Ο Λθςοφσ αιςκανόταν 
ςυχνά τφψεισ για τθν υποκριςία του ότι κάνει καφματα, αλλά δεν γινόταν διαφορε-
τικά. 
Κα ςταματιςουμε τθ διιγθςθ του Bahrbt, γιατί είναι προφανζσ ότι ο ςυγγραφζασ 
ζχει ιδιαίτερθ μυκοπλαςτικι ικανότθτα. Το πρόβλθμα είναι ότι αυτοί οι ιςχυριςμοί, 
δεν ςτθρίηονται πουκενά, γεννικθκαν απλά ςτο μυαλό του ςυγγραφζα. Οι επικρι-
τζσ του τον κατθγοροφν για «άγνοια», «μυκιςτορθματικι φανταςία», «ζλλειψθ τθσ 
παραμικρισ γνϊςθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ» κλπ. 
O Harnack μάλιςτα παρατθρεί ότι «δεν είναι δυνατό ο Λθςοφσ να είχε τθν παραμικ-
ρι ςχζςθ με τουσ Εςςαίουσ. Οι Εςςαίοι δεν είχαν καμιά επαφι με αμαρτωλοφσ ι 
ακάκαρτουσ. Ρλενόντουςαν τελετουργικά πολλζσ φορζσ τθν μζρα, και ιταν τελείωσ 
αντίκετοι ςε οποιαδιποτε επικοινωνία με αμαρτωλοφσ, ακάκαρτουσ, άπιςτουσ. Ο 
Λθςοφσ απεναντίασ κατθγορικθκε ότι είχε ςυνεχι επικοινωνία με αμαρτωλοφσ, 
ζτρωγε μαηί τουσ, προςπακοφςε να τουσ επαναφζρει ςε θκικό δρόμο. 
O Paulus, αρνθτισ του Χριςτοφ και αυτόσ (ςαν κεοφ), προςπάκθςε να αποφφγει το 
ςκόπελο τθσ απόδοςθσ δόλου και αγυρτείασ ςε ζναν δάςκαλο τζλειασ θκικισ. 
Ρροςπάκθςε να αποδϊςει ςε άλλεσ αιτίεσ, εκτόσ από δόλο, τα καφματα. Ασ παρα-
κολουκιςουμε τον ςυλλογιςμό του. Ο τυφλόσ κεραπεφτθκε με κολλφριο. Τα δαιμό-
νια ζφυγαν με καταπραχντικό. Θ νθςτεία, ςτθν πραγματικότθτα ιταν μια ςωςτι 
δίαιτα, που βοθκάει τον πάςχοντα να αυτοκεραπευτεί. Ο Λθςοφσ δεν πζκανε ςτο 
ςταυρό, απλά λιποκφμθςε. Τον ζβαλαν ςτο μνιμα, αφοφ τον άλειψαν με μεγάλθσ 
ποςότθτασ αρϊματα. Ο ςειςμόσ που ζγινε, κφλθςε από μόνοσ του τον λίκο ! Τα 
αρϊματα τον ςυνζφεραν, όπωσ ο αικζρασ ςυνεφζρει κάποιο λιπόκυμο! Βγικε ζξω, 
βρικε τα ροφχα του κθπουροφ, τα ζβαλε, και ζτςι λζει το ευαγγζλιο ότι «τον νόμι-
ςαν για τον κθπουρό» (!). Κανείσ δεν ζμακε από εκεί και πζρα πωσ ζηθςε και πωσ 
πζκανε. Αλικεια, ο Paulus λζει ότι ο Λθςοφσ δεν προςπάκθςε να κάνει καφματα, 
απλά οι άλλοι τον παρεξιγθςαν! όμωσ, δεν είναι δόλοσ, να αφινει τουσ μακθτζσ να 
πιςτεφουν ότι κάνει καφματα, χωρίσ να τουσ λζει τθν αλικεια; Ιταν λοιπόν κάποιοσ, 
που του ιρκαν τα πράγματα βολικά, και απλά άφθςε τουσ άλλουσ να πιςτεφουν ότι 
είναι κεόσ! 
Δεκάδεσ είναι τα βιβλία που αμφιςβιτθςαν τθν κεότθτα τοφ Λθςοφ.  
Αν τα κατατάξουμε ςε κατθγορίεσ, υποςτθρίηουν: 
α) Πτι ιταν ζνασ επιδζξιοσ απατεϊνασ 
β) Πτι ιταν θκικόσ, αλλά οι άλλοι παρεξιγθςαν τθν φπαρξθ και τθν παρουςία του 
γ) Πτι ιταν ζνασ αςιμαντοσ, αλλά οι μακθτζσ και ο Ραφλοσ του ζδωςαν ιδιότθτεσ 
που ποτζ δεν είχε, για δικό του όφελοσ. 
Πμωσ, πουκενά δεν φαίνεται ςτθν ιςτορία το όφελοσ. Οι Χριςτιανοί του πρϊτου 
αιϊνα υπζςτθςαν διωγμοφσ, και όμωσ δεν πρόδωςαν τθν πίςτθ τουσ. Απεναντίασ, ο 
Χριςτιανιςμόσ, παρά τουσ χιλιάδεσ μάρτυρεσ, εξαπλϊκθκε με απίςτευτθ ταχφτθτα, 



χάρθ ςτθν αυταπάρνθςθ και τθν απόλυτθ πίςτθ των πρϊτων Χριςτιανϊν. Ροιό όφ-
ελοσ είχε ο Ραφλοσ, ο Ματκαίοσ, ο Ρζτροσ, οι μακθτζσ ; Μόνο μια εξιγθςθ υπάρχει. 
Το όφελοσ προφανϊσ δεν υπιρξε ςτον κόςμο αυτό. Θ βαςιλεία του Χριςτοφ, όπωσ ο 
ίδιοσ ο Λθςοφσ είπε, δεν είναι βαςιλεία αυτοφ του κόςμου. Μόνο για κάτι το απόλυ-
τα βζβαιο κυςιάςτθκαν οι μακθτζσ, ο Ραφλοσ, οι πρϊτοι Χριςτιανοί. Θ θκικι διδας-
καλία του Χριςτιανιςμοφ αποτελεί κάτι το ανεπανάλθπτο. Οι αρνθτζσ του Λθςοφ, 
όλοι, δζχονται τθν θκικι τελειότθτα τθσ διδαςκαλίασ αυτισ. Ρολλοί παραδζχονται 
ότι δεν μποροφν να εξθγιςουν πωσ ςυμβιβάηεται θ τελειότθτα τθσ διδαςκαλίασ και 
θ αγυρτεία του διδαςκάλου. Αν οι μακθτζσ ζφτιαχναν ζνα ψεφτικο Χριςτό, δεν κα 
πζκαιναν για να υποςτθρίξουν το ψζμα που οι ίδιοι δθμιοφργθςαν. Ασ δοφμε όμωσ, 
με ςυντομία, τθ διδαςκαλία του Λθςοφ. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
Διαβάηοντασ με προςοχι τα λόγια που είπε ο Λθςοφσ, παρατθροφμε αμζςωσ ζνα 
καταπλθκτικό χαρακτθριςτικό. Τα πιο βακιά νοιματα, οι τελειότερεσ θκικζσ διδα-
ςκαλίεσ, είναι διατυπωμζνεσ με πολφ απλά λόγια! 
Αυτό δεν είναι αυτονόθτο. Οι φιλόςοφοι όλων των εποχϊν δεν απευκφνονται ςτον 
απλό άνκρωπο. Απευκφνονται ςτουσ λίγουσ, τουσ μορφωμζνουσ, που μποροφν να 
παρακολουκιςουν τουσ ςυλλογιςμοφσ, τα διανοιματά τουσ. Το ξετφλιγμα των ςκζ-
ψεων ςυχνά αναγκάηει και τουσ πιο μορφωμζνουσ να διαβάηουν ερμθνευτικά ςχό-
λια, παρατθριςεισ άλλων φιλοςόφων και ςυγγραφζων πάνω ςτο ίδιο κζμα, να 
κάνουν ςφνκετουσ ςυλλογιςμοφσ. 
Ο Χριςτόσ όμωσ απευκφνεται ςτον απλό άνκρωπο. Λζει όλα αυτά, που κανείσ φιλό-
ςοφοσ δεν προςζγγιςε, και τα λζει με απλότθτα. Κανείσ δεν μπορεί να ιςχυριςτεί ότι 
δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο του Χριςτοφ. «Πςα κζλετε να ςασ κάνουν οι άνκ-
ρωποι, αυτά και εςείσ να κάνετε ςε αυτοφσ» λζει ο Λθςοφσ. 
«Με όποιο μζτρο κρίνετε, με το ίδιο μζτρο κα κρικείτε. Αν ςυγχωρείτε τουσ άλλουσ, 
κα ςασ ςυγχωρζςει ο ουράνιοσ πατζρασ. Αν δεν ςυγχωρείτε τουσ ςυνανκρϊπουσ 
ςασ, οφτε ο ουράνιοσ πατζρασ κα ςασ ςυγχωρζςει». Απλό, εφλθπτο, υπζροχο. 
Διδάςκει τθν αγάπθ, τθν καλοςφνθ. Χτυπάει τον εγωιςμό και τθ φιλαυτία. Αποτελεί 
το άριςτο κεμζλιο μιασ κοινωνίασ. 
Ράρα πολλοί από τουσ απλοφσ λόγουσ του Λθςοφ, είναι ςιμερα παροιμίεσ ςε ολόκ-
λθρο τον κόςμο.  
Ασ δοφμε μερικοφσ λόγουσ: 
«απόδοτε τα του Καίςαροσ τω Καίςαρι», 
«ουκ ζχει που τθν κεφαλιν κλίναι», 
«εκ του περιςεφματοσ τθσ καρδίασ το ςτόμα λαλεί», 
«πολλοί ειςί οι κλθτοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί», 
«τον μεν πνεφμα πρόκυμο, θ δε ςαρξ αςκενισ» και τόςα άλλα. 
Οι εκφράςεισ, ο λόγοσ, είναι τόςο χαρακτθριςτικά που φαίνεται αμζςωσ κάτι αν το 
είπε ι όχι ο Λθςοφσ. Το φφοσ είναι μοναδικό. Ασ δοφμε παραδείγματα 
«Αιτείται και δοκιςεται υμίν, ηθτείτε και ευριςετε, κροφετε και ανοιγιςεται υμίν». 
«Δεφτε προσ πάντεσ οι κοπιϊντεσ και πεφορτιςμζνοι και εγϊ αναπαφςω υμάσ». 
«Οι ζςχατοι ζςονται πρϊτοι, και οι πρϊτοι ζςχατοι». 
ο Λθςοφσ χρθςιμοποίθςε αριςτοτεχνικά τθ λεγόμενθ Σωκρατικι μζκοδο, με τθν 
οποία οδθγοφςε τουσ μακθτζσ ι τουσ άλλουσ ανκρϊπουσ να δϊςουν μόνοι τουσ τθν 
ςωςτι απάντθςθ. Χρθςιμοποίθςε πάρα πολλζσ εικόνεσ από τθν κακθμερινι ηωι, 



και παρομοιϊςεισ, για να γίνει απόλυτα κατανοθτόσ. Με τισ παραβολζσ ζδωςε δια-
χρονικά μθνφματα, με τρόπο που άμεςα γίνονται αντιλθπτά από τουσ απλοφσ αν-
κρϊπουσ όλων των εποχϊν. Θ ςπορά, θ ςυγκομιδι, οι πονθροί και οι αγακοί εργά-
τεσ, ο ποιμζνασ, το πρόβατο, ο ζμποροσ των μαργαριταριϊν, θ δραχμι που χάκθκε, 
πζνκοσ, χαρά, λφπθ, δάκρυα, πλοφτοσ, φτϊχεια, πείνα, δίψα, υγεία, αςκζνεια, όλεσ 
οι παραςτάςεισ που ζχουν οι άνκρωποι από τθν ηωι τουσ πάνω ςτθ γθ, ζγιναν 
διιγθςθ, παραβολι, διδαςκαλία, από όπου βγικε το τζλειο θκικό κιρυγμα, που 
όμοιό του ποτζ δεν ακοφςτθκε. 
Ασ δοφμε λίγα ςθμεία τθσ πρωτοφανοφσ αυτισ διδαςκαλίασ. 
1. Θ φπαρξθ του Κεοφ Δίπλα ςτο φρζαρ τθσ Σαμάρειασ, ο Λθςοφσ είπε ςε μια γυν-
αίκα: Ο Κεόσ είναι πνεφμα, που δεν μπορεί να κλειςτεί ςε τοπικά όρια και εκνικοφσ 
φραγμοφσ. Είναι πανταχοφ παρϊν, ζτοιμοσ να ακοφςει όποιον του μιλάει. «Ρνεφμα 
ο Κεόσ και τουσ προςκυνοφντεσ αυτόν εν πνεφματι και αλθκεία δει προςκυνείν». 
2. Ο Κεόσ είναι πατζρασ Ηθτάει, ςτθν Κυριακι προςευχι, να αποκαλοφμε το Κεό 
πατζρα. «Ράτερ θμϊν, ο εν τοισ ουρανοίσ». Είναι ζνασ πατζρασ που ενδιαφζρεται 
για τουσ ανκρϊπουσ. Απαντάει ςτισ προςευχζσ, αρκεί να φερόμαςτε ςτουσ ανκρϊ-
πουσ, όπωσ κζλουμε να μασ φερκοφν και αυτοί! Κεζ, ςυγχϊρεςζ μασ, όπωσ και 
εμείσ ςυγχωροφμε τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ, λζει θ Κυριακι προςευχι. 
3. Θ βαςιλεία των ουρανϊν Θ ψυχι είναι ακάνατθ. Ο κόςμοσ αυτόσ, αποτελεί τόπο 
κρίςθσ. Θ αμοιβι τϊν δικαίων και των ταπεινϊν είναι θ αιϊνια ηωι. «Εάν μθ ςτρα-
φιτε και γζνθςκε ωσ τα παιδιά, ου μθ ειςζλκετε εισ τθν βαςιλείαν των ουρανϊν» 
είπε ο Λθςοφσ. Και «ο ταπεινϊν εαυτόν υψωκιςεται». Το αναςτάςιμο «Χριςτόσ Ανζ-
ςτθ εκ νεκρϊν, κανάτω κάνατον πατιςασ, και τοισ εν τοισ μνιμαςιν ηωιν χαριςάμε-
νοσ» εκφράηει με τον πιο φανερό τρόπο τθν πίςτθ των Χριςτιανϊν ςτθν αιϊνια ηωι. 
Ο «τον Κάνατο καταπατιςασ» υποςχζκθκε ότι κα πάρει τουσ δίκαιουσ κοντά του, 
εκεί που είναι ο ουράνιοσ πατζρασ. 
4. Θ εντολι τθσ αγάπθσ Είναι θ πιο ςθμαντικι εντολι. Θ αγάπθ αυτι είναι πρωτόγ-
νωρθ, περιλαμβάνει όςουσ μασ μιςοφν, μασ αδικοφν. Θ αγάπθ ζχει τθν δφναμθ να 
ςυνετίςει και να διορκϊςει πολλοφσ, τθν ςτιγμι που θ αντιπαράκεςθ και ο κυμόσ 
τουσ κάνουν όλουσ χειρότερουσ. « Αγαπάτε τουσ εχκροφσ υμϊν, ευλογείτε τουσ 
καταρωμζνουσ υμάσ, καλϊσ ποιείτε τουσ μιςοφντασ υμάσ και προςεφχεςτε υπζρ 
των επθρεαηόντων υμάσ και διοκόντων υμάσ ». 
5. Οι εχκροί τθσ ψυχισ Ο μαμμωνάσ. Το χριμα και τα υλικά αγακά. Αν αυτά γίνουν 
πρϊτοσ ςτόχοσ του ανκρϊπου, αυτόσ γίνεται άδικοσ, εγωιςτισ, φζρνει τθ δυςτυχία 
ςτουσ άλλουσ ανκρϊπουσ. Θ απλθςτία, θ πλεονεξία, θ αγωνία τθσ απϊλειασ, ςθμα-
δεφουν τθν προςωπικότθτα και τθσ δίνουν απάνκρωπα χαρακτθριςτικά. Θ μζριμνα. 
Θ αγωνιϊδεισ φροντίδα, τι κα γίνουμε, τι κα κάνουμε, μιπωσ γίνει ότι φοβόμαςτε. 
Ο Λθςοφσ δίδαξε τθν φυςιολογικι φροντίδα, που βάηει τα υλικά αγακά ςτθ δεφτερθ 
κζςθ, αφινοντασ για τθν πρϊτθ κζςθ τθν προςπάκεια για βελτίωςθ τθν αγάπθ, τθν 
εμπιςτοςφνθ ςτο Κεό. Ο άνκρωποσ πρζπει να δείχνει εμπιςτοςφνθ ςτον ουράνιο 
πατζρα, να μθν φζρεται με το φόβο και τθν αγωνία που δείχνουν άτομο που δεν 
πιςτεφει ότι μπορεί ο Κεόσ να το προςτατζψει και να το βοθκιςει. Θ φιλαυτία. Ο 
άνκρωποσ που ζχει μεγάλθ ιδζα για τον εαυτό του, δεν αγαπάει κανζνα. Φζρεται 
ςτουσ άλλουσ υποτιμθτικά, χωρίσ ενδιαφζρον και αγάπθ. Ρροςπακεί να τουσ χρθςι-
μοποιιςει για να πετφχει ότι πιςτεφει ότι δικαιοφται. Εκμεταλλεφεται, καταπιζηει, 
κεωρεί «υπάνκρωπουσ» πολλοφσ από τουσ ςυνανκρϊπουσ του. 



6) Θ αλλθλοβοικεια. Ο Λθςοφσ τονίηει με ζμφαςθ τθν ανάγκθ να βοθκάμε ο ζνασ 
τον άλλο. Φτάνει ςτο ςθμείο να κεωρεί τον εαυτό του οφειλζτθ, αν προςφζρουμε 
βοικεια ςε κάποιο ςυνάνκρωπό μασ! «Αφοφ προςφζρατε ςε ζναν από τουσ πτωχ-
οφσ αδελφοφσ ςασ, ςε εμζνα προςφζρατε» λζει! 
Θ επί του όρουσ ομιλία, αποτελεί το καταςτατικό τθσ Χριςτιανικισ πίςτθσ. Αιϊνεσ οι 
άνκρωποι ςκφβουν πάνω από το ευαγγζλιο τοφ Ματκαίου, και μζνουν ζκπλθκτοι 
από το θκικό φψοσ, ςτο οποίο ανεβάηει ο Λθςοφσ τον άνκρωπο. Ασ δοφμε ζνα τμιμα 
από τθν επί του όρουσ ομιλία του Λθςοφ Χριςτοφ. Είναι άξιο ιδιαίτερθσ προςοχισ ότι 
προςπακεί να κτυπιςει τθν ρίηα του κακοφ. Αντί για το « μθ φονεφςεισ » ηθτάει το 
«μθ οργιςκείσ κατά του αδελφοφ ςου». πράγματι, θ οργι οδθγεί ςτο μίςοσ, τον 
εγωιςμό, τθν κακία, καμιά φορά και το φόνο. Αν κάποιοσ δεν οργιςκεί, δεν φτάνει 
ποτζ ςτα επόμενα ςτάδια. 
Αντί για το «μθ μοιχεφςεισ» ο Λθςοφσ λζει «μθ επικυμιςεισ τθν γυναίκα του πλθςίον 
ςου». Ρράγματι, μετά τθν επικυμία ακολουκεί μια κατάςταςθ που περιζχει ζλλειψθ 
ικανοποίθςθσ για όςα ζχουμε, κακία για τουσ άλλουσ, αχαριςτία, ζλλειψθ αγάπθσ 
για τον ςφηυγο τθσ γυναίκασ, προςπάκεια ίςωσ να κερδίςουμε τθν εφνοια του αντι-
κειμζνου του πόκου, και μια κατθφόρα, που κλονίηει οικογζνειεσ, αφινει παιδιά 
ορφανά, δθμιουργεί κανάςιμο μίςοσ, ςυμπλοκζσ, δίκεσ, φόνουσ. Τα χειρότερα εγκ-
λιματα, τα πιο κανάςιμα αμαρτιματα που οδιγθςαν μικρά παιδιά ςτθν απόγνωςθ, 
ξεκίνθςαν από μια απλι επικυμία, μια ζλξθ, που αφζκθκε ενεξζλεγκτθ, δυνάμωςε, 
καλλιεργικθκε, και οδιγθςε ςε τραγικζσ ςυνζπειεσ όςουσ φταίνε και όςουσ δεν 
φταίνε. Ασ δοφμε τθν υπζροχθ αυτι διδαςκαλία. Αν ο άνκρωποσ τθν ακολουκιςει, 
πράγματι, «δεν κα περπατιςει ςτο ςκοτάδι, αλλά κα ζχει το φωσ τθσ ευτυχίασ ςτθ 
ηωι». 
« Πταν ποιιςεισ ελεθμοςφνθ, μθ ςαλπίςεισ ζμπροςκζν ςου, ϊςπερ οι υποκριταί 
ποιοφςιν εν τασ ςυναγωγαίσ και εν ταισ ρφμαισ όπωσ δοξαςκϊςι υπό των ανκρϊ-
πων». 
Ο Λθςοφσ ενδιαφζρεται για τα βακφτερα κίνθτρα τθσ ανκρϊπινθσ ςυμπεριφοράσ. 
Κζλει να κάνουμε ελεθμοςφνθ, αλλά από αγάπθ, όχι για επίδειξθ. Αξία ζχει θ ειλι-
κρινισ, θ άδολθ προςφορά. 
Αιϊνεσ αργότερα, το marketing ζχει ανακαλφψει τθν αξία τθσ προςφοράσ, ςαν δια-
φιμιςθ. «Αυτι θ εκδιλωςθ ζγινε με τθν ευγενικι χορθγία τθσ ... εταιρίασ» διαβά-
ηουμε. Πμωσ, αυτό αποτελεί είδοσ διαφιμιςθσ! Αυτό ακριβϊσ κάνουν και οι άνκρ-
ωποι που υπερθφανεφονται: «Ξζρεισ πόςουσ φτωχοφσ ζχω βοθκιςει;» ι «να βοθ-
κάσ τουσ φτωχοφσ, όπωσ εγϊ». Σφμφωνα με τον Λθςοφ «ζλαβαν ιδθ τον μιςκόν 
αυτϊν». Θ αμοιβι τουσ δόκθκε από τουσ ανκρϊπουσ. Πταν όμωσ κάποιοσ βοθκάει 
χωρίσ επίδειξθ, «ο πατιρ ςου ο βλζπων εν τω κρυπτϊ, αποδϊςει ςοι εν τω φανε-
ρϊ». 
Ου δφναςκε Κεϊ δουλεφειν και μαμωνά». Δεν μποροφμε να ζχουμε ςτθν ίδια κζςθ 
το Κεό και το χριμα. Κα εργαηόμαςτε, κα απολαμβάνουμε τα υλικά αγακά, όμωσ 
κα βοθκάμε τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ, και κα κερδίηουμε ότι μποροφμε να κερδί-
ςουμε τίμια. Πχι αδικϊντασ τουσ άλλουσ. Πχι να κερδίηουμε κάνοντασ τουσ άλλουσ 
δυςτυχιςμζνουσ. Πποιοσ αγαπιςει το χριμα πάνω από όςο πρζπει, ςίγουρα κα 
αδικιςει, κα ςπείρει δυςτυχία, κλίψθ. Δεν κα ζχει αγάπθ, κατανόθςθ, ανκρωπιά. 
«Ου δφναται δυςί κυρίοισ δουλεφειν» λζει ο Λθςοφσ. Ρράγματι, υπάρχει ςφγκρουςθ! 
Αν κάποιοσ κζλει να κερδίςει όςο γίνεται περιςςότερα χριματα, γριγορα κα κατς-
λάβει ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μζνοντασ τίμιοσ και δίκαιοσ. Ο διπλανόσ του, που 



αδικεί και κλζβει, πρόςκαιρα κα ζχει περιςςότερα. Πμωσ, μαηί με τα περιςςότερα 
χριματα, θ ςυνείδθςι του, που τον πλθροφορεί ότι είναι άδικοσ, του δθλϊνει ότι ο 
Κεόσ δεν πρόκειται να τον βοθκιςει. Στθρίηει λοιπόν τθν ελπίδα του ςτα χριματα, 
και προςπακεί με αυτά να «εξαςφαλίςει» όςο γίνεται περιςςότερο. 
Πμωσ, κάκε ζξυπνοσ άνκρωποσ καταλαβαίνει ότι με τα άδικα χριματα κανείσ δεν 
αγοράηει τα πάντα. 
Ο Ζλβισ Ρρίςλεχ, θ Μαίριλυν Μονρόε, ο Αριςτοτζλθσ Ωνάςθσ, ςίγουρα είχαν πολλά 
χριματα. Δεν μπόρεςαν όμωσ να αγοράςουν τθν ευτυχία, οφτε να εξαςφαλίςουν τθ 
μακροηωία. Ρζκαναν νωρίτερα και πιο δυςτυχιςμζνοι, από πολλοφσ απλοφσ ανκρϊ-
πουσ που ζχουν λίγα υλικά αγακά, ζχουν όμωσ τθν εμπιςτοςφνθ τουσ ςτο Κεό. 
«Αιτείτε, και δοκιςεται υμίν, ηθτείτε, και αυριςετε, κροφετε, και ανοιγιςετε υμίν. 
Ρασ γαρ ο αιτϊν λαμβάνει και ο ηθτϊν ευρίςκει και τω κροφοντι ανοιγιςεται.  
Τισ ζςτιν εξ υμϊν άνκρωποσ, ον εάν αιτιςει ο υιόσ αυτοφ άρτον, μθ λίκω επιδϊςει 
αυτϊ; και εάν ιχκφν αιτιςει, μθ όφιν επιδϊςει αυτϊ; είναι ουν υμείσ, πονθροί 
όντεσ, οίδατε δόματα αγακά διδόνται τοισ τζκνοισ υμϊν, πόςω μάλλον ο πατιρ 
υμϊν ο εν τοισ ουρανοίσ δϊςει αγακά τοισ αιτοφςιν αυτόν;» 
Ο Λθςοφσ μασ προτρζπει να ηθτάμε. Να ηθτάμε και κα μασ δοκεί! Είναι υπόςχεςθ, 
και τθν ζχουμε δει πολλζσ φορζσ ςτθν ηωι μασ να εκπλθρϊνεται. Ναι, κα μου πείτε 
όποιοσ προςεφχεται, του δίνει ο Κεόσ αυτό που ηθτάει; Ζχω ξζρω πολλοφσ που 
ηθτοφν, και ο Κεόσ δεν τουσ δίνει τίποτα! 
Ο Χριςτόσ μασ προτρζπει να ηθτάμε, και κα μασ δοκεί. Δεν λζει ψζματα. Αν διαβά-
ςουμε προςεκτικά, μασ λζει πωσ πρζπει να ηθτάμε ϊςτε να ειςακουςτοφμε. 
α) Ασ προςζξουμε το λόγια Του «αν προςεφχεςαι και κυμθκείσ ότι ο αδελφόσ ςου 
ζχει κάτι εναντίον ςου, ςταματά τθν προςευχι, πιγαινε, ςυμφιλιϊςου με τον αδε-
λφό ςου, και μετά ζλα και προςευχιςου για να ειςακουςτείσ». Ρριν προςευχθκοφ-
με, πρζπει να αγαπάμε όλουσ τουσ ανκρϊπουσ, να μθν ζχουμε αδικιςει κανζνα, ι, 
αν ζχουμε αδικιςει, να επανορκϊςουμε! Διαφορετικά, ο Κεόσ αρνείται και αυτόσ 
να μασ ακοφςει! Ρόςοι από εμάσ, που παραπονιόμαςτε, ότι δεν μασ ακοφει ο Κεόσ, 
δεν μιςοφμε, δεν ζχουμε εγωιςμό, δεν αδικοφμε! Ασ ςυμφιλιωκοφμε, ασ ζχουμε 
αγάπθ, τιμιότθτα, δικαιοςφνθ. Τότε, ασ προςευχθκοφμε. Καλϊ όποιον διαβάηει 
αυτζσ τισ γραμμζσ να το δοκιμάςει. Τότε, ασ πετάξει ςτα ςκουπίδια αυτό το βιβλίο. 
Ο Κεόσ κα του φανερωκεί, τόςο ζντονα, τόςο χαρακτθριςτικά ςτθ ηωι του, που «οι 
αποδείξεισ» αυτοφ του βιβλίου, είναι πλζον άχρθςτεσ. Αν αποκτιςουμε προςωπικά 
πείρα ςε κάτι, δεν χρειαηόμαςτε πια αποδείξεισ ! Το είδαμε, το αιςκανκικαμε, είδα-
με απίςτευτα πράγματα να ςυμβαίνουν ζξω από κάκε λογικι ςτθ ηωι μασ, και γνω-
ρίηουμε. «Μακάριοι οι μθ ιδόντεσ και πιςτεφςαντεσ» λζει ο Λθςοφσ, αλλά όμωσ ςτθ-
ρίηει τθν πίςτθ μασ με ζργα που, κακζνασ από εμάσ, ασ κρίνει αν αποτελοφν προϊόν 
τφχθσ ι απάντθςθσ του Κεοφ. 
β) Να ηθτάμε πράγματα που κα μασ ωφελιςουν, ςτο δρόμο για ευτυχία, υγεία, 
θκικι βελτίωςθ. Δεν ζχει νόθμα να ηθτάμε πράγματα με τα οποία κα αδικθκοφν 
άλλοι (Κεζ μου τιμϊρθςζ τον), κα κάνουμε επίδειξθ (Κεζ μου κζλω ζνα καινοφργιο 
αυτοκίνθτο), κα μασ βλάψουν (Κεζ μου, ασ κερδίςω το λαχείο, να μθν ζχω ανάγκθ 
κανζνα). Αλικεια, αν κερδίςουμε πεντακόςια εκατομμφρια ςτο λαχείο, κα μασ 
βλάψει; Ρολφ πικανό. Οι ενενιντα ςτουσ εκατό από εμάσ κα βλαφτοφν. Ο άνκρω-
ποσ όταν ζχει πολλά χριματα και «δεν ζχει ανάγκθ κανζνα», γίνεται υπεριφανοσ, 
εγωιςτισ, αποκτά αίςκθμα ανωτερότθτασ. Αρχίηει και περιφρονεί τουσ φτωχοφσ, 
απορεί «πωσ ηοφνε» μερικοί άνκρωποι, ςιχαίνεται «τουσ βρωμιάρθδεσ» (που ίςωσ 



δεν ζχουν νερό να πλυκοφν), ειρωνεφεται τουσ «μικροαςτοφσ με τισ ςυνικειζσ 
τουσ». Ο μεγάλοσ πλοφτοσ και θ μεγάλθ δυςτυχία, είναι οι δφο δρόμοι που απο-
μακρφνουν με αςφάλεια τον άνκρωπο από τον Κεό. Το ςυμφζρον όμωσ του ανκρϊ-
που βρίςκεται ςτθν θκικι του τελείωςθ, όχι ςτθν επίδειξθ. Ο άνκρωποσ πρζπει να 
απολαμβάνει τθ ηωι, να χαίρεται, όμωσ να αιςκάνεται ότι εξαρτάται από το Κεό. 
Να μθν πιςτζψει όπωσ ο πλοφςιοσ τθσ παραβολισ «Ψυχι μου, ζχεισ πολλά αγακά, 
κείμενα εισ ζτθ πολλά». Γιατί, το αφριο, κανείσ δεν το γνωρίηει, οφτε το αγοράηει. 
γ) Να μοιάηουμε με τα παιδιά. Να ζχουμε ψυχι παιδιοφ. Να ηθτάμε κάτι από το 
Κεό, όπωσ ζνα παιδί από τον πατζρα του. Πχι όπωσ ο Φαριςαίοσ «Κεζ μου, ςε 
ευχαριςτϊ που είμαι καλόσ, τίμιοσ, και όχι ςαν εκείνο εκεί τον Τελϊνθ». Γιατί ο 
Κεόσ « υπερθφάνοισ αντιτάςςεται », και ςτουσ ταπεινοφσ μόνο δίνει χάρθ. 
δ) «Ου πασ ο λζγων μοι Κφριε, Κφριε ειςελεφςεται εισ τθν βαςιλείαν των ουρανϊν, 
αλλά ο ποιϊν το κζλθμα του πατρόσ μου του εν τοισ ουρανοίσ». Δεν ζχουν νόθμα τα 
μεγάλα και ωραία λόγια, οι ωραίεσ εκφράςεισ, οι επικλιςεισ. Σθμαςία ζχει μόνο να 
εφαρμόηουμε τθ διδαςκαλία του Χριςτοφ, που με λίγα λόγια: «Ράντα όςα αν κζλθτε 
ίνα ποιϊςιν υμίν οι άνκρωποι οφτω και υμείσ ποιείτε αυτοίσ. Οφτοσ γαρ εςτίν ο νό-
μοσ και οι προφιται». Δοκιμάςτε. Σασ βεβαιϊνω ότι κα ζχετε τισ αποδείξεισ που κζ-
λετε. Πποιοσ εφαρμόςει τουσ απλοφσ αυτοφσ κανόνεσ, κα ζχει όλεσ τισ αποδείξεισ. 
Κα ηθτιςει και κα λάβει. Κα κροφςει και κα του ανοιχκεί. Θ γαλινθ και θ ευτυχία 
που κα κερδίςει, κα είναι τα επιπλζον, αυτά που ζλαβε χωρίσ να τα ηθτιςει. Αυτι 
είναι θ εξιγθςθ και για τουσ πρϊτουσ Χριςτιανοφσ. Κα δει τι κατάλαβαν, και άφθ-
ςαν τα είδωλα και τισ υλικζσ απολαφςεισ που ζφερνε μαηί θ παλιά Κρθςκεία. 
Ραρουςιάηεται ςιμερα ο Κεόσ ςτθ ηωι μασ; Γίνονται καφματα ςιμερα; Ο Χριςτόσ 
είναι ο ίδιοσ, τότε, τϊρα, και ςτουσ αιϊνεσ. «Θ γθ κα παρζλκει, οι λόγοι μου όμωσ 
δεν κα παρζλκουν» είπε. Θ καλφτερθ απόδειξθ είναι πάντα θ προςωπικι εμπειρία. 
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Πταν διαβάςει κάποιοσ τουσ προφιτεσ, μζνει ζκπλθκτοσ! Τα ζργα τουσ γράφτθκαν 
αιϊνεσ ολόκλθρουσ πριν το Χριςτό, και αποτελοφν κορυφαία ζργα τθσ Εβραϊκισ 
φιλολογίασ. Ριςτεφω ότι λίγοι άνκρωποι ζχουν διαβάςει προςεκτικά τα βιβλία 
αυτά. Είναι πολφ ενδιαφζρον να αναηθτιςουμε το Χριςτό ανάμεςα ςτισ γραμμζσ 
τουσ. 
Ασ ξεκινιςουμε τθ ςφντομθ προςπάκειά μασ από τον Δαβίδ. Ρροφθτεφει με κατα-
πλθκτικό τρόπο για το Χριςτό. 
Τι λζει; 
Ο Χριςτόσ κα είναι απόγονοσ του Δαβίδ. Κα είναι βαςιλεφσ και κα βαςιλεφςει με 
δικαιοςφνθ και αλικεια. Κα υπεραςπίςει τουσ φτωχοφσ. Κα είναι κεόσ, που γεννι-
κθκε πρόκειται πάντων των αιϊνων. Κα κατζβει από τον ουρανό και κα είναι Κεόσ, 
Κφριοσ, δυνατόσ, κα λατρεφεται αιωνίωσ. Ρριν από τθ δόξα του όμωσ κα υποςτεί 
φρικτά πάκθ, κα τον χλευάςουν. Κα του τρυπιςουν τα χζρια και τα πόδια, κα βά-
λουν ςε κλιρο τα ροφχα του. Κα υποφζρει από βαςανιςτικι δίψα. Κα βγει ζνδοξοσ 
από τον τάφο του και κα βαςιλεφςει αιϊνια με ειρινθ και δικαιοςφνθ, ςε όλουσ 
τουσ λαοφσ. 
Είναι απίςτευτθ αυτι θ προφθτεία! Δεν μπορεί να μιλάει για άνκρωπο ο Δαβίδ, 
αφοφ τονίηει ότι κα είναι Κεόσ, γεννθμζνοσ πρόκειται πάντων των αιϊνων, και κα 
βαςιλεφςει αιϊνια, όχι ςτο Λςραιλ, αλλά ςε όλα τα ζκνθ. Ασ δοφμε όμωσ μερικοφσ 
από τουσ χαρακτθριςτικοφσ ψαλμοφσ του Δαβίδ. 



«Ϊρυξαν (τρφπθςαν) χείρασ μου και πόδασ μου» (Ψαλμόσ καϋ 17) 
«Διαμερίςαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίσ, και επί τον ιματιςμόν μου ζβαλον κλιρον» 
(καϋ 19) 
«Ο Κεόσ, ο Κεόσ μου, πρόςχεσ μοι... ινατί εγκατζλειπζσ με;» (καϋ 16) 
«Είπεν ο Κφριοσ τω Κυρίω μου» (ρκϋ 1) 
«Κάκου εκ δεξιϊν μου εωσ αν Κω τουσ εχκροφσ ςου υποπόδιον των ποδϊν ςου» 
(ρκϋ 1) 
«Και προςκυνιςουςιν αυτϊ πάντεσ οι βαςιλείσ τθσ γθσ, πάντα τα ζκνθ δουλεφςωςιν 
αυτω. Ζςται το όνομα αυτοφ ευλογθμζνο εισ τουσ αιϊνασ. Και ευλογθμζνον το 
όνομα τθσ δόξθσ αυτοφ εισ τον αιϊνα και εισ τον αιϊνα του αιϊνοσ» (οαϋ 5-19) 
Αλικεια, μίλαγε ο Δαβίδ για ζναν άνκρωπο; Ροιοσ είναι αυτόσ που κα προςκυνι-
ςουν όλοι οι βαςιλείσ τθσ γθσ; Τι εννοεί ο βαςιλιάσ Δαβίδ «είπεν ο Κφριοσ τω Κυρίω 
μου; Δεν εννοεί είπε ο Κεόσ ςτο Χριςτό; Ροιοσ ιταν κφριοι για το βαςιλιά Δαβίδ, οι 
απόγονοί του; 
«Συ ιερεφσ εισ τον αιϊνα κατά τθν τάξιν Μελχιςεδζκ» (ρκϋ 4) 
«Φάγονται πζνθτεσ και εμπλθςκιςονται και αινζςουςιν Κφριον οι εκηθτοφντεσ 
αυτόν· ηιςονται αι καρδίαι αυτϊν εισ αιϊνα αιϊνοσ» (καϋ 27) 
«Εκ γαςτρόσ πρόκειται εωςφόρου εγζννθςά ςε» (βϋ 7) 
«Κρίνει τουσ πτωχοφσ του λαοφ και ςϊςει τουσ υιοφσ των πενιτων και ταπεινϊςει 
ςυκοφάντθν» (οαϋ 4) Ο Δαβίδ καταλαβαίνει ότι προφθτεφει. Γράφει ςτο Βϋ Βαςι-
λζων 23, 2 «Ρνεφμα Κυρίου ελάλθςεν εν εμοί, και ο λόγοσ αυτοφ επί γλϊςςθσ μου». 
Ρριν τον Δαβίδ, ασ κυμθκοφμε τον Λακϊβ, που μάηεψε τα δϊδεκα παιδιά του λίγεσ 
ςτιγμζσ πριν πεκάνει. Αφοφ επζκρινε τον Συμεϊν και τον Λευϊ, μίλθςε προφθτικά 
για το γιο του Λοφδα: «Ουκ εκκλείψει άρχων εξ Λοφδα και θγοφμενοσ εκ των μθρϊν 
αυτοφ, εωσ εάν ζλκθ ϊ απόκειται και αυτόσ προςδοκία εκνϊν». 
Είναι απίκανο, ζνασ πατζρασ που πεκαίνει και χαιρετάει τα 12 παιδιά του, να ξεχω-
ρίςει ζνα από αυτά, και να του πει ότι από τθ ρίηα του κα γεννθκεί κάποιοσ που 
προςδοκοφν τα ζκνθ, όλοσ ο κόςμοσ δθλαδι! Πχι το χωριό, θ πόλθ, το κράτοσ του 
Λςραιλ, αλλά όλοσ ο κόςμοσ! Κάτι που πράγματι ζγινε! 
Βζβαια, προθγικθκε θ υπόςχεςθ του Κεοφ ςτον Αβραάμ. Ακόμθ και ςιμερα περι-
μζνουν οι Εβραίοι τθν εκπλιρωςθ τισ υπόςχεςθσ του Κεοφ. Ασ δοφμε, ποια είναι θ 
υπόςχεςθ του Κεοφ ςτον Αβραάμ. 
«Ρλθκφνω το ςπζρμα ςου, ωσ τουσ αςτζρεσ του ουρανοφ και ωσ τθν άμμο τθν παρά 
το χείλοσ τθσ καλάςςθσ. Ευλογθκιςονται εν τω ςπζρματί ςου πάντα τα ζκνθ τθσ 
γθσ, ανκϋ ων υπικουςασ τθσ εμείσ φωνισ» (Γεν. κβϋ 16). Θ υπόςχεςθ του Κεοφ επα-
ναλιφκθκε ςτον Λςαάκ «και ευλογθκιςονται εν τω ςπζρματί ςου πάντα τα ζκνθ τθσ 
γθσ» (Γζννεςθ, κθϋ 14). 
Χιλιάδεσ χρόνια πζραςαν. Μόνο ο Χριςτόσ επαλθκεφει αυτζσ και τόςεσ άλλεσ προφ-
θτείεσ.  
Ασ δοφμε όμωσ τθ ςυνζχεια, πριν βγάλουμε ςυμπζραςμα. 
Ασ πάμε ςτον Θςαΐα, που προφθτεφει με τόςο χαρακτθριςτικό τρόπο για τθν ζλευςθ 
του Λθςοφ Χριςτοφ. «Δϊςει, λζγει Κφριοσ, αυτόσ υμίν ςθμείον. Λδοφ θ παρκζνοσ εν 
γαςτρί ζξει και τζξεται υιόν και καλζςει το όνομα αυτοφ Εμμανουιλ» (ηϋ 14) 
«Ραιδίον εγεννικθ θμίν, υιόσ και εδόκθ υμίν· ου θ αρχι εγενικθ επί του ϊμου 
αυτοφ και καλείται το όνομα αυτοφ μεγάλθσ βουλισ άγγελοσ, καυμαςτόσ ςφμ-
βουλοσ, Κεόσ ιςχυρόσ, εξουςιαςτισ, άρχων ειρινθσ, πατιρ του μζλλοντοσ αιϊνοσ» 
(κϋ 6) 



«Μεγάλθ θ αρχι αυτοφ, και τθσ ειρινθσ αυτοφ ουκ ζςτιν όριον. Επί του Κρόνου 
Δαβίδ και τθν βαςιλείαν αυτοφ κατορκϊςαι αυτιν και αντιλαβζςκαι αυτισ κρίματι 
και εν δικαιοςφνθ από του νυν και εισ τον αιϊνα» (κϋ 7) 
«Εξελεφςεται ράβδοσ εκ τθσ ρίηασ Λεςςαί και άνκοσ εκ τθσ ρίηασ αναβιςεται. Και 
αναπαφςεται επϋ αυτόν το πνεφμα του Κεοφ, πνεφμα ςοφίασ και ςυνζςεωσ, πνεφμα 
βουλισ και ιςχφοσ, πνεφμα γνϊςεωσ και ευςεβείασ. Εμπλιςει αυτόν πνεφμα φόβου 
Κεοφ· Ου κατά τθν δόξαν κρινεί, ουδζ κατά τθν λαλιάν ελζγξει. Αλλά κρινεί ταπεινϊ 
κρίςιν και ελζγξει τουσ ταπεινοφσ τθσ γθσ· και πατάξει γθν τω λόγω του ςτόματοσ 
αυτοφ και εν πνεφματι διαςφάλιςθ χειλζων ανελεί αςεβι. Και ζςται δικαιοςφνθ 
αηωςμζνοσ τθν οςφφν αυτοφ και αλικεια ειλθμζνοσ τασ πλευράσ (ιαϋ 1) 
«Και επί τω ονόματι αυτοφ ζκνθ ελπιοφςι» (μβϋ 1). 
Ππωσ ο Δαβίδ, ζτςι και ο Θςαίασ, 800 χρόνια πριν τθν ζλευςθ του Χριςτοφ, είδε 
κακαρά το μαρτυρικό του κάνατο και μάλιςτα με ςθμαντικζσ λεπτομζρειεσ 
«Τον νϊτον μου ζδωκα εισ μάςτιγασ, τασ δε ςιαγόνασ μου εισ ραπίςματα, το δε 
πρόςωπόν μου ουκ απζςτρεψα από αιςχφνθσ εμπτυςμάτων» (νϋ 6) 
«ανομίαν ουκ εποίθςε, ουδζ ευρζκθ δόλοσ εν τω ςτόματι αυτοφ» (νγϋ 9) 
«από των ανομιϊν του λαοφ μου ιχκθ εισ κάνατον» (νγϋ 8) 
«οφτοσ τασ αμαρτίασ θμϊν φζρει και περι θμϊν οδυνάται. Αυτόσ ετραυματίςκθ δια-
ςφάλιςθ τασ αμαρτίασ θμϊν, τω μϊλωπι αυτοφ θμεισ ιάκθμεν» (νγϋ 4, 5) 
«ωσ πρόβατον επί ςφαγιν ιχκθ και ωσ αμνόσ εναντίον του κείροντοσ αυτόν άφω-
νοσ, οφτωσ ουκ ανοίγει το ςτόμα αυτοφ» (νγϋ 7) 
«και εν τοισ ανόμοισ αλογίςκθ και αυτόσ αμαρτίασ πολλϊν ανινεγκε και διαςφά-
λιςθ τασ αμαρτίασ αυτϊν παρεδόκθ» (νγϋ 12). 
Είναι φανερό, ότι ο Χριςτόσ που περίμενε το Λςραιλ δεν κα ιταν ζνασ ζνδοξοσ 
βαςιλιάσ, που κα οδθγοφςε το λαό αυτό ςε νίκεσ και κατακτιςεισ, αλλά ο υιόσ του 
Κεοφ, που κα μαρτυροφςε «διαςφάλιςθ τασ αμαρτίασ θμων». 
Δεκάδεσ είναι οι προφθτείεσ που προαναγγζλλουν με αξιοκαφμαςτο τρόπο τθν 
ζλευςθ του Χριςτοφ. Στισ «ΑΡΟΛΟΓΘΤΛΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ» του Ρ. Τρεμπζλα μπορεί να 
διαβάςει όποιοσ ενδιαφζρεται μια καυμαςτι ανάπτυξθ ( τόμοσ Δ και Ε ). 
Ασ δοφμε όμωσ και εδϊ λίγεσ προφθτείεσ που κεωρϊ πολφ ςθμαντικζσ. Θ προφθ-
τεία του Μιχαία «από Βθκλεζμ τθσ κόμθσ όπου ιν Δαβίδ, ο Χριςτόσ ζρχεται» είναι 
πολφ ςθμαντικι. Αρκετοί υλιςτζσ ςυγγραφείσ κατθγοροφν το Χριςτό ότι «προςάρ-
μοςε τθ ηωι του ϊςτε όλα να γίνουν ςφμφωνα με τισ προφθτείεσ, για να πείςει ότι 
είναι ο αναμενόμενοσ Χριςτόσ». Τον κατθγοροφν δθλαδι για κοινό απατεϊνα. Τθν 
παραπάνω προφθτεία, τον Μιχαία τθν αποςιωποφν, γιατί δεν είναι φυςικά δυνατό 
ζνασ άνκρωποσ να διάλεξε και τον τόπο γζννθςισ του για να πείςει τουσ άλλουσ!  
Τα λόγια του Μιχαία «και ςυ με Βθκλεζμ, γθ Λοφδα, ουδαμϊσ ελαχίςτθ είναι εν τοισ 
θγεμόςι Λοφδα· εκ ςου γαρ εξελεφςεται θγοφμενοσ, όςτισ ποιμανεί τον λαόν μου» 
που αναφζρονται ςτο βϋ κεφάλαιο του Ματκαίου, φανερϊνουν ότι οι Λςραθλίτεσ 
γνϊριηαν από που κα ζρκει ο Μεςίασ. Αυτό φαίνεται και από τισ πλθροφορίεσ που 
δόκθκαν ςτον Θρϊδθ, όταν γεννικθκε ο Λθςοφσ. 
Ο Θςαϊασ μίλθςε, αιϊνεσ πριν για τον Λωάννθ το βαπτιςτι. Στο μϋ κεφάλαιο του 
Θςαΐα βλζπουμε «Φωνι βοϊντοσ εν τθ εριμω. Ετοιμάςατε τθν οδόν του Κυρίου, 
ευκείασ ποιείτε τουσ τριβοφσ τοφ Κεοφ θμϊν». «οφκιςεται θ δόξα Κυρίου και 
όψεται πάςα ςαρξ το ςωτιριον του Κεοφ». 
Ρράγματι, πριν τον Χριςτό, ετοίμαςε τθν οδό του Κυρίου ο Λωάννθσ ο Ρρόδρομοσ. 
Οι υλιςτζσ αναγκάηονται, για να δικαιολογιςουν τθν εκπλιρωςθ τθσ προφθτείασ, 



να ςυμπεράνουν ότι υπιρξε ςυνεννόθςθ του Λωάννθ και του Λθςοφ, για να εξαπα-
τιςουν τον Εβραϊκό λαό. Ο Λωάννθσ βζβαια μαρτφρθςε, χωρίσ να φανερϊςει «το 
κόλπο». Αυτό δεν μποροφν να το εξθγιςουν. 
Ο Ηαχαρίασ και ο Λερεμίασ αναφζρουν τα αργφρια, που πιρε ο Λοφδασ για να παρα-
δϊςει τον Λθςοφ. Αυτό το τονίηει και ο Ματκαίοσ (κηϋ 9-10). Στο Ηαχαρία βλζπουμε 
«ίψον εισ τον κεραμζα αυτιν τθν λαμπράν τιμιν, εισ τθν οποίαν εξετιμικθσ από 
αυτοφσ. Και ζλαβον τα τριάκοντα αργφρια και ζριψα αυτά εν τω οίκω κυρίου, εν τω 
κεραμει». Ρράγματι, ο Λοφδασ αγόραςε με τα 30 αργφρια που κζρδιςε από τθν προ-
δοςία του, τον αγρό του κεραμζωσ! Θ μία ζκπλθξθ διαδζχεται τθν άλλθ. Ρωσ να μθν 
ςκεφτοφμε το Χριςτό, όταν διαβάηουμε τθν προφθτεία του Δαβίδ, ςτον ξκϋ ψαλμό 
«Ζδωκαν εισ το βρϊμα μου χολιν και εισ τθν δίψαν μου επότθςαν με όξοσ». 
Κάκε ζνασ από εμάσ, ασ βγάλει το δικό του ςυμπζραςμα. 
Υπιρξε άλλοσ, εκτόσ του Λθςοφ, ςτον οποίο εκπλθρϊκθκαν οι προφθτείεσ;  
Εκπλθρϊκθκαν πράγματι οι προφθτείεσ, ι κάποιοι «προφιτεσ» είπαν κάποιεσ γενι-
κότθτεσ και ςτον Λθςοφ ταιριάηουν μερικά από αυτά; Ι, μιπωσ ο Λθςοφσ Χριςτόσ, 
είναι ο υιόσ του Κεοφ, που ςφμφωνα με το Κεϊκό ςχζδιο, ιρκε ςτθ γθ να λυτρϊςει 
τον άνκρωπο από τθν αμαρτία και να του χαρίςει αιϊνια ηωι, διδάςκοντασ τον 
θκικό νόμο που όμοιόσ του δεν ακοφςτθκε ποτζ ςτθ γθ και θ ζλευςι του προαναγ-
γζλκθκε από αιϊνεσ με καυμαςτι ακρίβεια. 
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Ασ δοφμε τϊρα ζνα κείμενο που γράφτθκε πριν από δεκάδεσ αιϊνεσ, και προκαλεί 
ζκπλθξθ για τθν ακρίβεια τθσ επιςτθμονικισ περιγραφισ. Ζναν αιϊνα πριν, κεωροφ-
ςαν «εκςτατικό όραμα», «μφκοι» κλπ. 
«Τςακιςονται οι ςάρκεσ αυτϊν, εςτθκότων αυτϊν επί τουσ πόδασ αυτϊν, και οι 
οφκαλμοί αυτϊν ρυιςονται εκ των ϊτων αυτϊν, και θ γλϊςςα αυτϊν τακιςεται εν 
τω ςτόματι αυτϊν» (Ηαχαρίασ ΛΔϋ 12). 
Αλικεια, ποιο όπλο υπιρχε εκείνθ τθν εποχι, που μποροφςε να προκαλζςει τζτοια 
αποτελζςματα; Το τόξο, τα βζλθ, το μαχαίρι, θ ςφενδόνα, ο κριόσ; 
Διαβάηοντασ μια επιςτθμονικι περιγραφι των αποτελεςμάτων τθσ ατομικισ βόμ-
βασ, κυμικθκα το Ηαχαρία. 
«Πταν πζςει μια ατομικι βόμβα, οι επιπτϊςεισ ςτον πλθκυςμό εξαρτϊνται από τθν 
απόςταςθ που βρίςκεται ο κακζνασ από το ςθμείο τθσ ζκρθξθσ... Πςοι βρίςκονται 
μζςα ςε μια πρϊτθ ηϊνθ, ανάλογα τθν ιςχφ τθσ βόμβασ, τικονται και εξαφανίηον-
ται... Πςοι βρίςκονται ςε μια δεφτερθ ηϊνθ, πακαίνουν τα εξισ: Λιϊνουν οι ςάρκεσ 
τουσ, τα μάτια τουσ, θ γλϊςςα τουσ, παραμζνουν δε μόνο τα κόκκαλα που αντζχουν 
ςε μεγαλφτερεσ κερμοκραςίεσ...» 
Ο λόγοσ του Ηαχαρία ζμεινε ανεξιγθτοσ για πολλοφσ αιϊνεσ. Οι υλιςτζσ ςυγγραφείσ 
βρικαν ευκαιρία, και τον ζνταξαν ςτθν ςφαίρα τθσ φανταςίασ, του οράματοσ, τθσ 
ζκςταςθσ ςτθν οποία οδθγείται κανείσ από χριςθ ναρκωτικϊν ουςιϊν και μζκθσ, 
και τόςα και τόςα άλλα. Σιμερα, κανείσ δεν μπορεί να μθ δει τθν προφθτεία, για το 
τζλοσ αυτοφ του κόςμου. Κα γίνει λοιπόν κερμοπυρθνικόσ πόλεμοσ... 
Ο Ρζτροσ ςτθ Βϋ επιςτολι του (γϋ 10) λζει «ιξει δε θ θμζρα του Κυρίου, εν ι ουρα-
νοί ριηθδόν παρελεφςονται. ΤΑ ΔΕ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΚΑΥΣΟΥΜΕΝΑ ΛΥΚΘΣΟΝΤΑΛ, και θ γθ 
και τα εν αυτι ζργα κατακαιςεται». Θ γθ λοιπόν είχε μια αρχι, όπωσ απόδειξε θ 
επιςτιμθ. Θ ενζργεια του ςφμπαντοσ ςυνεχϊσ υποβακμίηεται, και όλοι οι επιςτιμο-
νεσ ςιμερα δζχονται ότι κα υπάρξει ζνα τζλοσ. Τι λζει θ γραφι; «Ο ουρανόσ και θ 



γθ παρελεφςονται» (Ματκ. 24, 35) «Αμιν λζγω υμίν, εωσ αν παρζλκει ο ουρανόσ 
και θ γθ...» (Ματκ. 5, 18) «Ο ουρανόσ και θ γθ παρελεφςονται» (Λουκάσ 21, 33) «Και 
είδον ουρανόν καινόν και γθ καινιν» (Αποκάλυψθ 21, 1) «καινοφσ δε ουρανοφσ και 
γθ καινι προςδοκϊμεν, εν οισ δικαιοςφνθ κατοικεί» (Βϋ Ρζτρου 3, 13). 
Τθν εποχι που γράφτθκε το ευαγγζλιο, υπιρχαν πολφ λίγοι άνκρωποι ακόμθ πάνω 
ςτθ γθ. Δεν υπιρχε μόλυνςθ, οφτε τα ανκρϊπινα μζςα για να προκλθκοφν οικολο-
γικζσ καταςτροφζσ. Φαινόταν λοιπόν για αιϊνεσ περίεργο το γεγονόσ ότι θ γθ και ο 
ουρανόσ κα παρζλκουν. Κανείσ δεν ζκανε τότε τζτοιεσ ςκζψεισ. Απεναντίασ κεωρ-
οφςαν τον ουρανό και τθ γθ κεότθτεσ, και οι κεοί δεν ιταν λογικό να «παρζλκουν». 
Ακόμθ και ο Θςαϊασ όμωσ το είπε «Ζςται γαρ ο ουρανόσ καινόσ και θ γθ καινι...», 
οκτϊ αιϊνεσ πριν από το Χριςτό! Ηοφμε ςε μια εποχι, που καταλαβαίνουμε όλο και 
περιςςότερο το λόγο του Κεοφ. Σιμερα ξζρουμε τι εννοοφςαν οι προφιτεσ και ο 
Λωάννθσ με τισ περιγραφζσ τθσ πυρθνικισ ζκρθξθσ, τι εννοοφςε ο Ρζτροσ.  
Καταλάβαμε τι είναι το «χάραγμα». Ανακαλφψαμε ότι ο Μωυςισ είχε δίκαιο, τόςο 
πολφ που μόνο κάποιοσ που δεν κζλει να το δει, δεν το βλζπει. 
Ρλθςιάηουν οι ζςχατεσ θμζρεσ; Ο λόγοσ του Κεοφ μασ απαγορεφει να κάνουμε τζ-
τοιεσ υποκζςεισ! 
«Γρθγορείτε ουν, ότι ουκ οίδατε τθν θμζρα ουδζ τθν ϊρα εν θ ο υιόσ του ανκρϊπου 
ζρχεται» (Ματκ. 25, 13) 
«Ουχ υμϊν εςτί γνϊναι χρόνουσ ι καιροφσ ουσ ο πατιρ ζκετο εν τθ ιδία εξουςία» 
(Ρραξ. Αϋ, 7) , «Ιξει δε θ θμζρα Κυρίου ωσ κλζπτθσ εν νυκτί» ( Ρετρ. Βϋ 3, 10 ). 
Αντί λοιπόν να ςυναγωνιηόμαςτε ο ζνασ τον άλλο ςε ικανότθτα πρόβλεψθσ, ζτοιμοι! 
Ασ λζμε «ελκζτω θ βαςιλεία ςου», όπωσ λζει θ προςευχι που μασ δίδαξε ο Λθςοφσ. 
Αν πράγματι εφαρμόηουμε τθν Χριςτιανικι διδαςκαλία, ιδθ βιϊνουμε τθν ειρινθ, 
τθν χαρά, τθν ευτυχία, τθν πρόγευςθ δθλαδι τισ αιϊνιασ ηωισ. 
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Υπάρχουν πολλοί, που δζχονται τθν αλικεια των ευαγγελίων. Δεν ζχουν όμωσ δια-
βάςει οι ίδιοι αναλυτικά και προςεκτικά τα κεόπνευςτα αυτά κείμενα, και παραςφ-
ρονται εφκολα ςε ςφάλματα. 
Μια μζρα βρζκθκα ςε μια παρζα, και κάποιοσ από τουσ γνωςτοφσ μου είπε : « Ο 
Χριςτόσ ιταν ζνασ τζλειοσ άνκρωποσ. Δεν ιςχυρίςτθκε ποτζ ο ίδιοσ ότι ιταν Κεόσ. 
Οι μακθτζσ του τον κεοποίθςαν. Ρζςτε μου, που είπε ότι είναι Κεόσ» και περιςςό-
τεροι από δζκα νζοι άνκρωποι, δεν είχαν τίποτα να απαντιςουν. 
Ρρζπει να μελετιςουμε με προςοχι τα ευαγγζλια και όλθ τθν αγία γραφι. Τότε, κα 
βοθκιςουμε πολλοφσ καλοπροαίρετουσ ςυνανκρϊπουσ μασ, που απλά δεν γνωρί-
ηουν τθν αλικεια, αλλά αν τθν ακοφςουν, αμζςωσ τθν καταλαβαίνουν και θ ηωι 
τουσ αλλάηει. 
Αλικεια, είπε ποτζ ο Λθςοφσ ότι είναι Κεόσ ; Φυςικά και το είπε. Ασ δοφμε μερικά 
από τα εδάφια «Αμιν, αμιν λζγω υμίν, πριν Αβραάμ γενζςκαι εγϊ ειμί» (Λωάννθσ 8, 
58). «Τίνα με λζγουν οι άνκρωποι είμαι;» ρωτάει ο Χριςτόσ τουσ μακθτζσ του, και 
απαντάει ο Ρζτροσ «Συ ει ο Χριςτόσ, ο υιόσ τοφ Κεοφ τοφ ηϊντοσ» 
Ο Χριςτόσ, αυτόσ που περίμεναν, που προανάγγειλαν οι προφιτεσ. Ο Χριςτόσ του 
απαντάει: «Μακάριοσ είςαι, διότι ςαρξ και αίμα δεν ςοι αποκάλυψε τοφτο, αλλά ο 
πατιρ μου εν τοισ ουρανοίσ…. Κζλω ςοι δϊςοι τα κλειδία τθσ βαςιλείασ των 
ουρανϊν ...» Ο άπιςτοσ Κωμάσ είπε «Ο Κφριόσ μου και ο Κεόσ μου». Αν ο Λθςοφσ 
δεν ιταν Κεόσ, και δεν τον διόρκωςε, δεν κα ζπρεπε να είναι απατεϊνασ; 



Ασ δοφμε με ςυντομία μερικά ακόμθ εδάφια : «εν τω ονόματι Λθςοφ παν γόνυ 
κάμψθ επουρανίων και επιγείων και καταχκονίων» (Φιλ. 2, 10) «οσ εςτίν εικϊν του 
Κεοφ του αοράτου, πρωτότοκοσ πάςθσ κτίςεωσ» (Κολ. 1, 15) «Κεόσ εφανερϊκθ εν 
ςαρκί» ( Αϋ Τιμοκ. 3, 16 ) «Θ βαςιλεία θ εμι ουκ εςτίν εκ του κόςμου τοφτου» 
(Λωάννθ 18, 36) «Λνα ςε ειδιτε ότι εξουςίαν ζχει ο υιόσ του ανκρϊπου αφιζνει 
αμαρτίασ επί τθσ γθσ» ( Μάρκου 2, 5 ) «αφζωνταί ςοι αι αμαρτίαι» ( Λουκ. 7, 48 ). 
Στο δικαςτιριο ο αρχιερζασ ζςκιςε τα ροφχα του ςε ζνδειξθ αγανάκτθςθσ, γιατί ο 
Λθςοφσ «βλαςφιμθςε», αφοφ είπε ότι είναι ο υιόσ του Κεοφ. «Και τότε όψονται τον 
υιόν του ανκρϊπου ερχόμενον εν νεφζλαισ» ( Μαρκ. 13, 26 ) «Τον δε αρχθγόν τθσ 
ηωισ απεκτείνατε, ον ο Κεόσ ιγειρε εκ νεκρϊν, ου θμείσ μάρτυρεσ εαμζν» (Ρράξεισ 
3, 15). Δεκάδεσ εδάφια μποροφμε να αναφζρουμε. Μποροφμε όμωσ να επικαλες-
τοφμε και τθν κοινι λογικι. Ο Ραφλοσ, οι απόςτολοι, μαρτφρθςαν και το πρόςωπό 
τουσ ζλαμπε από χαρά, γιατί κα ςυναντοφςαν τον Χριςτό. Ζλεγαν όλοι ψζματα, και 
πζκαναν για να αποδείξουν το ψζμα τουσ; Για πιο λόγο, για ποιο όφελοσ; Ζχω 
ακοφςει τθν παράξενθ άποψθ: «Εδϊ, ςτθ γθ είναι ο παράδειςοσ, εδϊ και θ κόλαςθ. 
Πλα εδϊ πλθρϊνονται, όπωσ λζει και θ παροιμία». 
Αρχικά, θ κοινι λογικι λζει ότι όχι, δεν πλθρϊνονται όλα εδϊ. Στθν γθ βαςιλεφει θ 
αδικία. Ο Λθςοφσ Χριςτόσ υποςχζκθκε ότι κα αποδϊςει δικαιοςφνθ, και κα κρίνει 
τουσ ανκρϊπουσ ςφμφωνα με τισ πράξεισ τουσ. «Δια τοφτο και υμείσ γίνεςκε 
ζτοιμοι, ότι θ ϊρα ου δοκείτε ο υιόσ του ανκρϊπου ζρχεται» (Ματκ. 24, 44) «Λδοφ, 
ζρχεται μετά των νεφελϊν, και όψεται αυτόν πασ οφκαλμόσ» (Αποκάλυψθ 1, 7) 
«οίδατε ότι θ θμζρα του Κυρίου, ωσ κλζπτθσ εν νυκτί οφτωσ ζρχεται» (Αϋ Κες. 5, 1) 
«πωσ φφγθτε από τισ κρίςεωσ» (Ματκ. 23, 33) «εκεί ζςται ο κλαυκμόσ και ο 
βρυγμόσ των οδόντων» (Ματκ. 22, 13-25, 30) Ο ίδιοσ ο Λθςοφσ τόνιςε ςτουσ μακθτζσ 
του, ότι όποιοσ αρνθκεί το λόγο του και διϊξει τουσ αποςτόλουσ του, κα τιμωρθκεί 
αυςτθρότερα από ότι τιμωρικθκαν τα Σόδομα και Γόμορα (Ματκαίοσ 10, 15). Ο 
Λθςοφσ μασ τονίηει ςυνεχϊσ ότι κα κρικοφμε «Μθ κρίνετε ίνα μθ κρικείτε: εν ϊ γαρ 
κρίματι κρίνετε κρικιςεςκε, και εν ω μζτρω μετρείτο μετρθκιςεται υμιν (Ματ.7, 1). 
Δεν διςτάηει ο Λθςοφσ να τονίςει «Ρορεφεςκε απϋ εμοφ οι κατθραμζνοι εισ το πυρ το 
αιϊνιον» (Ματκ. 25, 41). «Δεφτε οι ευλογθμζνοι του πατρόσ μου, κλθρονομιςατε 
τθν θτοιμαςμζνων υμίν βαςιλείαν από καταβολισ κόςμου» (Ματκ. 25, 34). 
«Ρορεφομαι ετοιμάςαι τόπον υμίν» (Λωάννου 14, 2). «Κθςαυρίηετε κθςαυρόσ εν 
ουρανϊ» (Ματκ. 6, 20). «Τθν δε ψυχιν μθ δυναμζνων αποκτείναι» (Ματκ. 10, 28). 
«ποιιςατε εαυτοίσ φίλουσ εκ του μαμωνά τθσ αδικίασ ίνα, όταν εκλίπθτε, δζξωνται 
υμάσ εισ τασ αιωνίουσ ςκθνάσ» (Λουκάσ 16, 9). 
Αλικεια, ασ ςκεφτοφμε τθν προτροπι αυτι του Χριςτοφ. Να βοθκάμε τουσ ςυναν-
κρϊπουσ μασ με τα χριματα που είναι τόςο άδικα μοιραςμζνα ςτθν γθ. Ζτςι, κα 
γίνουμε δεκτοί από αυτόν ςτθν κρίςθ. Μετά από όλα αυτά, δεν νομίηω ότι μπορεί 
κάποιοσ να πει ότι ο Λθςοφσ δεν είπε με ςαφινεια που είναι ο παράδειςοσ και που θ 
κόλαςθ! Ράντωσ, όχι ςτθν γθ! 
Ασ προςζχουμε λοιπόν τι λζμε. Ασ ςκεπτόμαςτε. Ρζφτουμε ςε ςοβαρά ςφάλματα, 
χωρίσ να το καταλάβουμε. 
Εμπιςτευόμαςτε μάγουσ, μζντιουμ, αςτρολόγουσ, ηϊδια, οιωνοφσ, όταν κάκε ςοβα-
ρόσ άνκρωποσ, και οι επιςτθμονικοί ςφλλογοι (π.χ. οι αςτρονόμοι, οι ψυχολόγοι 
κλπ.) λζνε κακαρά ότι όλα αυτά είναι αυκαίρετα. Ο λόγοσ του Κεοφ ςε πολλά 
ςθμεία τα καταδικάηει με αυςτθρότθτα! 



«Ρειράηει που διαβάηουμε τα ηϊδιά μασ;» ρωτάνε οι μακθτζσ μου. «Ρειράηει που 
τα πιςτεφετε. Για δφο λόγουσ: Ρρϊτο, διότι δείχνετε ότι δεν είςτε ζξυπνοι. Είναι 
δυνατό να εξαρτάται θ ηωι μασ από τα «άςτρα» και όχι από τθν δικι μασ προςπά-
κεια, πρωτοβουλία, αυτενζργεια, κζλθςθ; Και δεφτερο, ο Κεόσ που το απαγορεφει, 
ξζρει ότι κα οδθγθκοφμε ςε λάκοσ δρόμο. Αντί να ςτρζφουμε τθν προςοχι μασ ςτισ 
δικζσ μασ ενζργειεσ, κα κοιτάμε τι είπαν τα άςτρα για μασ!» Ο άνκρωποσ πρζπει να 
νοιϊκει υπεφκυνοσ για τισ πράξεισ του, και να προςπακεί να διαμορφϊςει το μζλ-
λον του, επιδιϊκοντασ το καλλίτερο γιϋ αυτόν μζςα ςτα όρια του Κεϊκοφ νόμου, που 
είναι ο απόλυτοσ φυςικόσ νόμοσ» απαντάω. 
Αλικεια, αφοφ όλα αυτά είναι τόςο προφανι, τόςο βζβαια, ςφμφωνα με τθν απλι 
λογικι, αλλά και ςφμφωνα με κάκε μορφισ επιςτθμονικι ζρευνα, γιατί είναι πιςτοί 
Χριςτιανοί μόνο ζνα μικρό ποςοςτό από τουσ ςυνανκρϊπουσ μασ; Ασ προςπακι-
ςουμε να καταλάβουμε γιατί: 
α) «Ριςτεφεισ ςιμερα, τον εικοςτό πρϊτο αιϊνα;» ακοφω ςυχνά να μου λζνε. 
Σίγουρα, αυτοί οι άνκρωποι κάνουν ζνα λογικό ςφάλμα. Τι ςχζςθ ζχει ο αιϊνασ με 
τθν φπαρξθ τοφ Κεοφ; Αν δοφμε για παράδειγμα μια καινοφργια πολυκατοικία, 
καταλαβαίνουμε ότι τθν ζφτιαξε ζνασ αρχιτζκτονασ, ενϊ αν δοφμε μια παλιά πολυ-
κατοικία, ζνα παλιό κτίςμα, ι ζςτω τθν Ακρόπολθ, δεν καταλαβαίνουμε ότι όλα 
αυτά φτιάχτθκαν από κάποιον; Δεν υπάρχει πλζον θ ζννοια τθσ δθμιουργίασ επειδι 
βριςκόμαςτε ςτον εικοςτό αιϊνα; 
β) «Σιμερα, τθν εποχι των κομπιοφτερ, τθσ επιςτιμθσ, εςφ ακόμθ πιςτεφεισ;» 
Ρράγματι, το κομπιοφτερ με βοικθςε πολφ να ςυλλζξω ςτοιχεία από πολλά πανε-
πιςτιμια, μζςω του Internet. μόνο που τα ςτοιχεία αυτά αποδεικνφουν ακριβϊσ το 
αντίκετο από ότι ιςχυρίηονται πολλοί άνκρωποι. Αποδεικνφουν ότι όλα ζγιναν με 
μια Καυμαςτι, μοναδικι ακρίβεια, που δεν οφείλεται ςτθν τφχθ, ςτθ ςφμπτωςθ. 
Αλικεια, κα μποροφςε να φτιαχτεί «κατά τφχθ» ζνασ υπολογιςτισ; Πχι φυςικά. 
Τότε, πωσ κα μποροφςε να φτιαχτεί κατά τφχθ ο κόςμοσ, με όλεσ τισ καυμαςτζσ 
ρυκμίςεισ που περιγράφτθκαν ςτισ πρϊτεσ ςελίδεσ του βιβλίου; Κοιτάηοντασ τον 
υπολογιςτι, και επικοινωνϊντασ μζςα ςε λίγα δευτερόλεπτα με κάκε γωνιά του 
πλανιτθ, τισ βιβλιοκικεσ, τα πανεπιςτιμια, τισ προςωπικζσ ςελίδεσ των επιςτθμό-
νων, ςκζφτομαι, αν είναι δυνατό να πιςτεφουν ςοβαρά ότι πριν από μερικζσ γενιζσ 
είμαςτε πίκθκοι! Ακόμθ και ςτθν αρχαιότθτα υπιρξαν τα περίφθμα επτά καφματα 
του κόςμου, που προκαλοφν και ςιμερα ζκπλθξθ και καυμαςμό. 
γ) Οι άνκρωποι φοβοφνται τθν ειρωνεία. Ρράγματι, το πνεφμα τθσ ειρωνείασ, είναι 
ςατανικό πνεφμα. Θ γελοιοποίθςθ του ςυνανκρϊπου μασ κρφβει κακία, μοχκθρία, 
εγωιςμό. Πλα αυτά όμωσ είναι τόςο ζξυπνα κρυμμζνα πίςω από το «χιοφμορ». Με 
το πρόςχθμα ότι κάνουμε τθ ηωι μασ πιο χαροφμενθ προκαλοφμε ςτον ςυνάνκρω-
πό μασ τθν δυςτυχία. Κάκε άνκρωποσ φοβάται μιπωσ τον ειρωνευτοφν. Χρειάηεται 
μεγάλθ δφναμθ χαρακτιρα, για να μποροφμε να μζνουμε ςτακερά ςτο ςτόχο μασ, 
ςτισ πεποικιςεισ μασ, χωρίσ να φοβόμαςτε «τι κα πουν οι άλλοι». Οι χριςτιανοί 
είναι ιςχυρζσ προςωπικότθτεσ. Ξζρουν τι κζλουν, και δεν λυγίηουν μπροςτά ςτο 
φόβο τθσ ειρωνείασ. Αν γνωρίηουν καλά τθ Χριςτιανικι διδαςκαλία, γριγορα 
γίνονται πολφ αγαπθτοί, για πολλοφσ λόγουσ. Φζρονται με αγάπθ ςε όλουσ. 
Ρροςπακοφν να μθ δθμιουργοφν προβλιματα, και επί πλζον προςπακοφν να 
διευκολφνουν τουσ άλλουσ να λφςουν τα δικά τουσ. Δεν απειλοφν τθν ευτυχία των 
ςυνανκρϊπων τουσ. Δεν επιβουλεφονται τθν περιουςία τουσ, τθν οικογζνεια τουσ. 
Είναι ζνα ςτιριγμα ςε όποιον δυςτυχιςει ακολουκϊντασ τισ κοςμικζσ αυταπάτεσ. 



Τελικά, κερδίηουν. Βζβαια, οι Χριςτιανοί τα πετυχαίνουν όλα αυτά, γιατί δεν είναι 
μόνοι τουσ. Ζχουν ζνα ςτιριγμα που είναι ακαταμάχθτο «Είναι ςκλθρό να κλωτςάσ 
ςε πζτρα» είπε ο Κφριοσ ςτο νεαρό Ραφλο, πριν πιςτζψει. Και, ο Ραφλοσ αργότερα 
είπε, αν ο Κεόσ είναι μαηί μασ, τι ςθμαςία ζχει ποιοσ είναι εναντίον μασ; 
δ) Οι άνκρωποι απιςτοφν βλζποντασ το κακό παράδειγμα. Δεν είναι ςπάνιο το φαιν-
όμενο, άνκρωποι «κακϊσ πρζπει» όπωσ δάςκαλοι, κακθγθτζσ, ιερείσ, να αποδεικνφ-
εται ότι είναι κλζφτεσ, εκμεταλλευτζσ, παιδεραςτζσ, τελείωσ διεφκαρμζνοι. Τι εντφ-
πωςθ προκαλεί, ζνασ ιερζασ, που τθν μια μζρα λζει «Οι δε δειλοί και άπιςτοι και 
βδελυκτοί και φονείσ και πόρνοι και μάγοι και πάντεσ οι ψεφςται, κζλουςι ζχει τθν 
μερίδα αυτϊν εν τθ λίμνθ τθ καιομζνθ με πυρ και κείου» και τθν άλλθ μζρα αποδει-
κνφεται ότι ο ίδιοσ ο ιερζασ ανικει ςε μια από αυτζσ τισ κατθγορίεσ! Τι ςκζφτονται 
τότε οι άνκρωποι; Άρα, μασ κορόϊδευε ! Τίποτα από αυτά που ζλεγε δεν πιςτεφει, 
τίποτα δεν είναι αλικεια. Μασ κοροϊδεφουν, για να μποροφν να μασ ελζγχουν 
ευκολότερα! Είναι κατανοθτι θ οργι που προκαλοφν οι υποκριτζσ που βρίςκονται 
ανάμεςά μασ. Εμπορεφονται τθν πίςτθ μασ, κερδίηουν από τθν προςπάκειά μασ να 
πλθςιάςουμε το Κεό. Μοιάηουν με τουσ εμπόρουσ που ζδιωξε ο Χριςτόσ από το ναό 
λζγοντάσ τουσ ότι ζκαναν ςπιλαιο λθςτϊν τον οίκο του Κεοφ. Ρρζπει όμωσ να είμ-
αςτε αντικειμενικοί. Τα λίγα αυτά παραδείγματα, όςθ οργι και αν προκαλοφν, δεν 
πρζπει να μασ κρφβουν και τουσ τόςουσ άξιουσ ιερείσ, που αγωνίηονται με αυταπά-
ρνθςθ μζςα ςε αντίξοεσ ςυνκικεσ, να διδάξουν το λόγο τοφ Κεοφ. Να δοφμε τουσ 
τόςουσ καλοφσ ανκρϊπουσ, που κάνουν ζνα πολφ αξιόλογο ζργο, αλλά είναι ταπει-
νοί, δεν το προβάλλουν. Ο τφποσ και τα μζςα ενθμζρωςθσ προβάλλουν μόνο το 
κακό. Αν ςιμερα κλζψει ζνασ ιερζασ, κα γίνει πρϊτθ είδθςθ ςε όλα τα δελτία ειδι-
ςεων. Κα ακοφςουμε «Οι ιερείσ κλζβουν». Κα δθμιουργθκεί θ εντφπωςθ ότι οι 
περιςςότεροι κλζβουν. Κανείσ δεν κα ςκεφτεί ότι «ζνασ ιερζασ ζκλεψε, αλλά πόςεσ 
χιλιάδεσ ιερείσ κάνουν αυτά που διδάςκουν». Να προςπακιςουμε πάντα να είμαι-
ςτε αντικειμενικοί. Να μθ μασ παραςφρει θ οργι, ο ςυναιςκθματιςμόσ, αλλά να 
κρίνουμε ιρεμα, εκτιμϊντασ όλα τα δεδομζνα. Αν ανακαλφψουμε μερικά κίβδθλα 
νομίςματα κανείσ δεν κα ςυμπεράνει «άρα, όλα τα νομίςματα είναι κίβδθλα». Αν 
ανακαλφψουμε μερικοφσ κίβδθλουσ ιερείσ και δαςκάλουσ, δεν είναι λογικό να ςυμ-
περάνουμε ότι όλοι είναι κίβδθλοι. 
ε) Οι άνκρωποι απιςτοφν βλζποντασ τισ δοκιμαςίεσ. Αλικεια, μπορεί μια αρρϊςτια, 
μια δοκιμαςία, να είναι καλι για τον άνκρωπο; Ναι, γιατί οι πιο πολλοί τότε μόνο 
κυμοφνται το Κεό. Πςο τα πράγματα πάνε καλά, οι άνκρωποι βουλιάηουν ςτθν 
αναηιτθςθ του πλοφτου, τον εγωιςμό, τθν ειρωνεία για τουσ πιο φτωχοφσ. Πταν 
βρεκοφν ςε αλθκινι ανάγκθ, κυμοφνται ότι δεν είναι αυτάρκεισ, δεν αγοράηονται 
με τα χριματα οφτε θ υγεία, οφτε θ ευτυχία. Ραρακαλοφν το Κεό να τουσ βοθκιςει 
και κάποιοι επιςτρζφουν ςτθν προςευχι, ςτθν κατανόθςθ τισ μικρότθτάσ τουσ. 
Ρολλοί άνκρωποι κζλουν το Κεό ςυνεργάτθ ςτθ δουλειά τουσ. Ζχω δει εμπόρουσ να 
ςταυρϊνουν το πρϊτο χιλιάρικο τισ είςπραξθσ, για να ζρκουν και άλλα. Αυτό που 
ζχει πρϊτα όμωσ ςθμαςία για τον άνκρωπο, είναι θ θκικι βελτίωςθ, θ επιδίωξθ τθσ 
προςωπικισ αξίασ, θ ςκζψθ τθσ μζλλουςασ κρίςθσ. Αυτό ζχει και για το Κεό τθν 
πρϊτθ προτεραιότθτα. Μια αρρϊςτια, μια δυςτυχία, αν μασ ξαναφζρει ςτο δρόμο 
του Κεοφ, είναι μεγάλθ ευτυχία για τον άνκρωπο. Ο πλοφτοσ και θ ευτυχία δεν πρζ-
πει να απομακρφνουν κανζνα από το ςτόχο του, απεναντίασ κα πρζπει να γίνονται 
τα μζςα να δίνεται αγάπθ και βοικεια ςε ςυνανκρϊπουσ μασ. Είναι τόςο μεγάλθ θ 
χαρά που αιςκάνεται ο άνκρωποσ όταν μάκει να δίνει, και όχι μόνο να παίρνει! 



Κανείσ δεν κα περάςει ςτθ γθ αδοκίμαςτοσ. Τθν ςτιγμι τθσ δοκιμαςίασ, πρζπει να 
δοξάηουμε το Κεό, και να τον παρακαλοφμε να μασ βοθκιςει, όπωσ τα παιδιά τον 
πατζρα τουσ. Είναι ςίγουρο, ότι θ ευλογία που κα ακολουκιςει, κα είναι μεγαλφτε-
ρθ από τθ δοκιμαςία. Ρροτείνω να διαβάςετε τον «Λϊβ», ζνα από τα αριςτουργιμα-
τα που κρφβονται μζςα ςτθν Ραλαιά Διακικθ. Αναφζρεται ακριβϊσ ςε αυτοφσ τουσ 
προβλθματιςμοφσ. 
ςτ) Οι άνκρωποι παραςφρονται από τθ φιλοςοφία. 
Υπάρχουν φιλοςοφικά ρεφματα, που οδθγοφν τον άνκρωπο κατϋ ευκείαν ςτθν 
κατάςτροφι. Υπάρχουν όμωσ και ιδζεσ, που είναι λογικοφανείσ, αλθκοφανείσ, 
φπουλα όμωσ περιζχουν το ςπζρμα τθσ καταςτροφισ. Άκουςα κάποτε ςτο Ρανεπι-
ςτιμιο τθν άποψθ « Δεν πιςτεφω τίποτα, δεν ελπίηω τίποτα, είμαι ελεφκεροσ» 
Πμορφο ακοφγεται. Λδιαίτερα αυτό το τελευταίο «είμαι ελεφκεροσ». μόνο που είναι 
τελείωσ παράλογο. Τι ςχζςθ ζχει θ ελευκερία του ανκρϊπου, με το « δεν ελπίηω 
τίποτα»! Κάποιοσ που δεν ελπίηει τίποτα, δεν ζχει ςχζδια, όνειρα, προοπτικι, δεν 
μπορεί να είναι οφτε δθμιουργικόσ, οφτε ευτυχιςμζνοσ. Ευτυχία, ακόμθ και με τθν 
κοςμικι ζννοια, είναι να βάηουμε κάποιουσ ςτόχουσ και να τουσ πετυχαίνουμε. Αν 
δεν πιςτεφουμε τίποτα, δεν ελπίηουμε τίποτα, τότε δεν βρίςκουμε νόθμα και περι-
εχόμενο ςτθν ηωι. 
Μου ζρχεται ςτο νου ο υπεράνκρωποσ του Νίτςε. Οι Χιτλερικοί «άριοι» και οι 
«κατϊτεροι υπάνκρωποι». Οι «αράπθδεσ» και οι λευκοί. Οι «ευγενείσ», οι «αριςτο-
κράτεσ» και ο «λαόσ», οι «μικροαςτοί». Δεν υπάρχει διάκριςθ, που να μθν ζχει 
κεμελιωκεί πάνω ςε μια φιλοςοφικι κεωρία. 
Οι περιςςότερεσ όμωσ φιλοςοφικζσ ιδζεσ χωρίηουν τουσ ανκρϊπουσ. Βάηουν φράγ-
ματα, ςτεγανά ανάμεςά τουσ. Δθμιουργοφν πάλθ ανάμεςα ςτισ τάξεισ εξόντωςθ του 
υπανκρϊπου από τον υπεράνκρωπο, εκμετάλλευςθ του μαφρου από το λευκό, τθσ 
μειοψθφίασ από τθ πλειοψθφία. 
Ρόςο διαφορετικόσ αλικεια είναι ο Χριςτιανιςμόσ, όταν εφαρμόηεται! «Δεν υπάρ-
χει δοφλοσ, οφτε ελεφκεροσ, όλοι είςαςτε αδζλφια και ζχετε πατζρα το Κεό» είπε ο 
Λθςοφσ Χριςτόσ. 
Δυςτυχϊσ, υπιρξαν πολλοί υποκριτζσ και μζςα ςτισ εκκλθςίεσ, ιδιαίτερα κάποιοι 
ξζνοι «ιεραπόςτολοι». Υιοκζτθςαν τθν δουλεία, τθν καταπίεςθ του ανκρϊπου από 
άνκρωπο, αγνοϊντασ το λόγο του Χριςτοφ που υποτίκεται ότι δίδαςκαν. Αν εφαρμ-
οηόταν θ Χριςτιανικι διδαςκαλία, δεν κα ζπρεπε να υπάρχει θ αδικία και θ κατα-
πίεςθ που υπάρχει ςτισ μζρεσ μασ. Ο εργοδότθσ, ζπρεπε να φζρεται με αγάπθ και 
καλοςφνθ ςτουσ εργαηόμενουσ, να μθν τουσ εκμεταλλεφεται τόςο απροκάλυπτα, 
τόςο απάνκρωπα, αλλά να χρθςιμοποιεί τον πλοφτο του για το κοινό καλό, το δικό 
του και των ανκρϊπων που εργάηονται μαηί του. Ζχει ςοβαρι ευκφνθ για τθν ςυμ-
περιφορά του. 
Ο εργαηόμενοσ τότε ςτον εργοδότθ κα όφειλε να είναι τίμιοσ και ειλικρινισ. Δεν κα 
τον οδθγοφςε θ αδικία που βλζπει, να γίνεται ςυχνά ψεφτθσ, υποκριτισ, να κάνει 
πωσ δουλεφει χωρίσ να προςπακεί πραγματικά. Κα ζβλεπε ότι του φζρονται με 
αγάπθ, και κα όφειλε να φερκεί και αυτόσ με ειλικρίνεια, διαφορετικά κα ιταν 
αδικαιολόγθτοσ, ζνοχοσ. Και τϊρα είναι ζνοχοσ όταν είναι ανειλικρινισ, αλλά 
ωκείται ςε μια τζτοια ςυμπεριφορά από τον εργοδότθ, που είναι ςυνζνοχοσ. Ο ζνασ 
ςπρϊχνει τον άλλο ςτο γκρεμό, και τελικά όλοι μαηί καταςτρζφονται εργοδότεσ και 
εργαηόμενοι. Αν εφαρμοηόταν ο Χριςτιανιςμόσ ςτθν πράξθ, ςαν κεμζλιο τθσ κοινω-
νίασ, δεν κα ζβριςκαν ζδαφοσ για να αναπτυχκοφν τα υλιςτικά κινιματα, που κερδί- 



ηουν οπαδοφσ λζγοντασ ότι κα φζρουν δικαιοςφνθ. 
Ρράγματι, ο άνκρωποσ διψάει για δικαιοςφνθ. Πςοι φζρονται άδικα, απάνκρωπα, 
προκαλοφν δίκαιουσ τριγμοφσ ςτον κοινωνικό ιςτό. Δθμιουργοφν ζχκρα, μίςοσ, 
οδθγοφν τθν κοινωνία ςε ζκρθξθ. Δεν κα χαροφν τθν αδικία τουσ για πολφ, οφτε ςε 
αυτι τθν ηωι, οφτε ςτθν άλλθ. 
Πταν δεν εφαρμόηεται ο λόγοσ του Κεοφ, αρχίηουν οι ανκρϊπινεσ προςπάκειεσ. 
Δυςτυχϊσ, είναι ατελείσ απόπειρεσ, καταπιεςτικζσ, που περιζχουν μίςοσ, εκδίκθςθ, 
επιβολι. Κυμίηουν ςυχνά τθν προςπάκεια του Αδάμ και τθσ Εφασ, που πιραν φφλ-
λα ςυκιάσ για να φτιάξουν τα πρϊτα τουσ ροφχα, να ντυκοφν! Θ ανκρϊπινθ δικαιο-
ςφνθ και τα φιλοςοφικά ρεφματα ςυχνά κυμίηουν τουσ ιρωεσ των τθλεοπτικϊν 
παραγωγϊν του Hollywood. Ζνασ «καλόσ», παρατθρεί ότι υπάρχει αδικία, ςκοτϊνει 
επί δφο ϊρεσ μερικζσ δεκάδεσ «κακοφσ» και θ ταινία τελειϊνει, αφινοντασ τουσ 
κεατζσ με τθν αίςκθςθ ότι επιβλικθκε δικαιοςφνθ. 
Θ δικαιοςφνθ του Κεοφ όμωσ μιλάει για τθ ρίηα του κακοφ. Αν τθν ακολουκιςουμε, 
κα γίνει θ γθ πολφ καλφτερθ, και κα δουν οι υλιςτζσ πωσ γίνεται το όραμά τουσ 
πραγματικότθτα. Αν όμωσ δεν τθν ακολουκιςουμε, ασ είμαςτε ζτοιμοι να δεχτοφμε 
τισ ςυνζπειεσ. 
η) Θ ζλλειψθ αγάπθσ από μερικοφσ Χριςτιανοφσ. Συχνά με ζκπλθξθ παρατθρϊ ότι 
κάποιοι Χριςτιανοί μιςοφν τουσ Εβραίουσ. «Αυτοί ςταφρωςαν το Χριςτό» λζνε. Ο 
Χριςτόσ, ιρκε ςτθ γθ για να ςταυρωκεί, για να μασ ελευκερϊςει από το προπατο-
ρικό αμάρτθμα. Δεν ζγινε τίποτα, που να μθν το ικελε. Πταν μιςοφμε τουσ Εβραί-
ουσ, επειδι ςταφρωςαν το Χριςτό, κάνουμε το Χριςτό αδφναμο, που δεν μπόρεςε 
να αντιςτακεί ςτθν ανκρϊπινθ κζλθςθ. 
Δεφτερο, το μίςοσ δεν επιτρζπεται για κανζνα λόγο ςτουσ Χριςτιανοφσ. Ρρζπει να 
υπάρχει αγάπθ για όλουσ. Τρίτο, θ ςυλλογικι ευκφνθ, είναι αντιχριςτιανικι ιδεο-
λογία. Δεν μπορεί για ζνα λάκοσ να φταίνε όλοι. Υπάρχουν ςε κάκε ομάδα, ςε κάκε 
τάξθ, ςε κάκε λαό, οι καλοί και οι κακοί. Ζχω γνωρίςει πολφ καλοφσ Εβραίουσ, και 
πολφ κακοφσ Εβραίουσ, όπωσ ζχω γνωρίςει πολφ καλοφσ Χριςτιανοφσ, και πολφ 
κακοφσ Χριςτιανοφσ. Θ αγάπθ τουσ ςπρϊχνει όλουσ προσ το καλό, ενϊ το μίςοσ τουσ 
οδθγεί όλουσ αντίκετα από το κζλθμα του Κεοφ. Είναι απίςτευτο, να μιςοφμε ςτο 
όνομα του Χριςτοφ, που είπε να αγαπάμε τουσ εχκροφσ μασ, και να κάνουμε καλό 
ακόμθ και ςε αυτοφσ που μασ αδικοφν και μασ καταριόνται! 
Δεν επιτρζπεται «Χριςτιανικζσ» ομάδεσ να ζρχονται αντιμζτωπεσ και να χτυπάει θ 
μία τθν άλλθ (!), να βρίηονται (!), να επιβάλλουν το «Χριςτιανικά ορκό» με τθ βία. 
Αυτοί είναι ζνοχοι για τθν απομάκρυνςθ χιλιάδων ανκρϊπων από τθν εκκλθςία και 
το λόγο του Χριςτοφ. «Αλίμονο ςε όςουσ ςκανδαλίςουν ζνα από τουσ απλοφσ ανκ-
ρϊπουσ που με ακολουκοφν» είπε ο Χριςτόσ, και αυτοί, δυςτυχϊσ, ςκανδαλίηουν 
χιλιάδεσ. Ασ προςζξουμε λοιπόν, να μθν διϊχνουμε με τθ ςυμπεριφορά μασ, τουσ 
ανκρϊπουσ από το λόγο του Χριςτοφ. Ασ ζχουμε ςτο μυαλό μασ τθν πρϊτθ και 
βαςικι εντολι. Να αγαπάμε το Κεό κάνοντασ το κζλθμά του, και το ςυνάνκρωπό 
μασ ςαν τον εαυτό μασ. Θ ευτυχία που κα νοιϊςουμε, είναι θ πρόγευςθ μιασ ηωισ, 
που δεν κα τθ ςταματιςει ο κάνατοσ. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟ 
Γιατί ζγραψα αυτό το βιβλίο; Μιπωσ ο Κεόσ ζχει ανάγκθ από διαφιμιςθ; Μιπωσ 
χρειάηεται τουσ ανκρϊπουσ; Μιπωσ ζχει ανάγκθ από προπαγάνδα, όπωσ τα πολι-
τικά κόμματα; 



Ο Κεόσ δεν ζχει ανάγκθ από τθν πίςτθ μασ. Υπάρχει ςιμερα, υπιρξε πάντα, κα 
υπάρχει πάντα, ανεξάρτθτα από εμάσ. Εμείσ ζχουμε ανάγκθ από το Κεό. 
Εμείσ δεχόμαςτε ςτθν ηωι μασ το μινυμα του ευαγγελίου, και θ ηωι μασ αλλάηει. 
Αποκτάει νόθμα, ςκοπό, περιεχόμενο. 
Δεν φοβόμαςτε το Κάνατο. Βαδίηουμε με ςιγουριά και πίςτθ, όπωσ ζνα παιδί που 
κρατάει από το χζρι τον πατζρα του, και νοιϊκει απόλυτθ αςφάλεια. 
Το βιβλίο αυτό είναι αποτζλεςμα τθσ φρίκθσ που ζνοιωςα, όταν κατάλαβα ότι χιλι-
άδεσ άνκρωποι γφρω μασ ζχουν λανκαςμζνθ εικόνα για τα πορίςματα τισ επιςτι-
μθσ. Ριςτεφουν ότι θ επιςτιμθ οδθγεί ςτθν ακεΐα, ενϊ οδθγεί ςτο Κεό! Με βζβαιο 
και απόλυτο τρόπο! 
Εφχομαι το βιβλίο αυτό να αποτελζςει αφορμι για ςκζψθ. Ηθτϊ ςυγνϊμθ για τθν 
παρορμθτικι γραφι, και τισ φιλολογικζσ ατζλειεσ. Για μζνα είχε ςθμαςία μόνο το 
κυνιγι τθσ επιςτθμονικισ αλικειασ. Ππωσ με βοικθςαν κάποιοι άνκρωποι, ζτςι 
ελπίηω, με αλθκινι αγάπθ για όλουσ τουσ αναγνϊςτεσ μου, να βοθκιςω και εγϊ  
με τθν ςειρά μου κάποιουσ ςυνανκρϊπουσ που μου να «μθν περπατιςουν ςτο 
ςκοτάδι, αλλά να ζχουν φωσ τθσ ηωισ». 
Αν κάποιοσ από τουσ αναγνϊςτεσ ζχει απορίεσ πάνω ςε αυτά που ζγραψα, και 
μπορϊ να τον βοθκιςω, με μεγάλθ ευχαρίςτθςθ κα δεχτϊ τα ςχόλια του. 
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Θ αναηιτθςθ ςτο Internet με τθ μθχανι αναηιτθςθσ Metacrawler πάνω ςτα κζματα 
τθσ αςτρονομίασ, τθσ κυτταρικισ βιολογίασ, τθσ ραδιοχρονολόγθςθσ, τθσ ατομικισ 
φυςικισ, τθσ βιβλικισ αρχαιολογίασ, βοικθςαν ςθμαντικά. Αν κάποιοι αναγνϊςτεσ 
ζχουν δυνατότθτα ζρευνασ ςτο Internet, κα ωφελθκοφν ιδιαίτερα. Συνιςτϊ τισ 
βιβλιοκικεσ των Ρανεπιςτθμίων, τισ προςωπικζσ ςελίδεσ των επιςτθμόνων, τθν 
εγκυκλοπαίδεια Britannica. 


