ΚΈΛΟ

Αληθήρ Λόγορ

Ο «Αιεζήο Λόγνο», γξακκέλνο ην 178 κ.Χ., ζώδεηαη ζρεδόλ απηνύζηνο ράξε ζηνλ ρξηζηηαλό
θαηερεηή Ωξηγέλε ν νπνίνο, πξνθεηκέλνπ λα αληηθξνύζεη ηνλ Κέιζν, ηνλ παξέζεζε κέζα ζην
απνινγεηηθό ηνπ έξγν «Καηά Κέιζνπ», αθξηβώο σο είρε. Έηζη, ε αλαζύλζεζε ηνπ «Αιεζή Λόγνπ»
δελ ζηάζεθε ηδηαίηεξα δύζθνιε ππόζεζε: Χξεηάζηεθε λα αλαζπξζεί ην θείκελν κέζα από ην αξρηθό
ρεηξόγξαθν ηνπ Βαηηθαλνύ („Ά”, Vat gr. 386. 13νο αη.) θαη λα απνδνζεί ζην αθέξαην, κε ηελ
δηαηήξεζε, ζηα ζεκεία όπνπ ρξεηαδόηαλ, κόλν ησλ “ζπλδεηηθώλ” ιέμεσλ ή θξάζεσλ ηνπ Ωξηγέλε.
Σήκεξα νη εηδηθνί ζπκθσλνύλ όηη ν «Αιεζήο Λόγνο» όπσο πεξηέρεηαη ζην «Καηά Κέιζνπ»
απνηειεί ην 80% ηνπ αξρηθνύ, θαη ζεσξείηαη όηη κόλν νθηώ-ελληά ζεκεία έρεη απαιείςεη ή
ζπληνκεύζεη ν Ωξηγέλεο.

Ώιεζήο Λφγνο θαηά ρξηζηηαλψλ
Οη ρξηζηηαλνί, αληίζεηα απφ ηηο ζπλήζεηεο πνπ επηθξαηνχλ, έρνπλ ζεζπίζεη κεηαμχ ηνπο
κπζηηθνχο θαλφλεο απ‘ ηνπο νπνίνπο φζνη δελ παξαβαίλνπλ ην λφκν βγαίλνπλ ζην θσο, ελψ φζνη
ηεινχληαη θαηά ηξφπν πνπ αληηβαίλεη ζηα ήζε, κέλνπλ θξπθνί. Δ ιεγφκελε αγάπε πνπ ηνπο
ελψλεη νθείιεηαη ζηνλ θνηλφ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ, θαη ν θίλδπλνο σζεί ζηελ ζπληξνθηθφηεηα
ηζρπξφηεξα απφ θάζε φξθν. ζν γηα ην δφγκα ηνπο, έρεη βάξβαξε πξνέιεπζε. ΐέβαηα, αθφκε
θαη νη βάξβαξνη είλαη ζε ζέζε λα επηλννχλ δφγκαηα, κφλν πνπ ζπκβαίλεη λα είλαη νη Έιιελεο νη
πην θαηάιιεινη λα θξίλνπλ ηελ αξεηή θαη λα επηβεβαηψλνπλ ηελ αμία ησλ φζσλ ζθαξθίδνληαη νη
βάξβαξνη.
‘ απηά πνπ ηνπο αξέζεη λα θάλνπλ θαη λα δηδάζθνπλ, νη ρξηζηηαλνί επηδίδνληαη θξπθά, θαη φρη
ρσξίο ιφγν, παξά γηα λα απνθχγνπλ ηε ζαλαηηθή θαηαδίθε πνπ θξέκεηαη πάλσ απφ ηα θεθάιηα
ηνπο. Αελ ππάξρεη ηίπνηα ην θαηλνχξην ή ζπνπδαίν ζηελ εζηθή ηνπο δηδαζθαιία, πνπ αλ ηελ
ζπγθξίλεη θαλείο κε άιιεο θηινζνθίεο δελ ζα ηελ βξεη δηφινπ πξσηφηππε. Λφγνπ ράξε ε
απνζηξνθή ηνπο πξνο φ,ηη ζεσξνχλ σο εηδσινιαηξεία. Σν φηη δελ είλαη ινγηθφ, αληηθείκελα πνπ
έρνπλ θηηαρηεί απφ αλζξψπηλα ρέξηα λα ηα ζεσξεί θαλείο σο ζενχο κηαο θαη πξφθεηηαη γηα
θαηαζθεπάζκαηα θαχισλ θαη πνιιέο θνξέο άδηθσλ αλζξψπσλ, ην πίζηεπαλ θη νη Πέξζεο, φπσο
καο ηζηνξεί ν Δξφδνηνο. Ώιιά θη ν Δξάθιεηηνο ιέεη, ―φζνη ιαηξεχνπλ η‘ άςπρα γηα ζενχο δελ
δηαθέξνπλ απφ θάπνηνλ πνπ πηάλεη θνπβέληα κε ηα ληνπβάξηα‖.
Οη ρξηζηηαλνί πηζηεχνπλ φηη πξνθέξνληαο ηα νλφκαηα δαηκφλσλ ή ιέγνληαο καγηθά μφξθηα,
απνθηνχλ δχλακε. Ο ίδηνο ν Εεζνχο ρξεζηκνπνηψληαο καγηθά ηερλάζκαηα θάλεθε πσο έθαλε
ζαχκαηα, θαη κάιηζηα πξφβιεςε φηη θαη άιινη ζα ‗παηξλαλ καζήκαηα θαη ζα ‗θαλαλ ηα ίδηα,
παξηζηάλνληαο ηνπο ζπνπδαίνπο θη φηη ηα θαηνξζψκαηά ηνπο δήζελ νθείινληαη ζηε δχλακε ηνπ
ζενχ· θαη θάηη ηέηνηνπο ηνπο μαπφζηειλε ν Εεζνχο. Ώλ είρε δίθην λα ηνπο θαηαδηθάδεη, ηφηε φληαο
θη ν ίδηνο έλνρνο γηα ηα ίδηα πξάγκαηα, ήηαλ ηηπνηέληνο· θαη αλ δελ ήηαλ ηηπνηέληνο ν ίδηνο ηφηε
δελ ήζαλ ηηπνηέληνη θαη φζνη πήγαλ λα ηνλ κηκεζνχλ. [...]
Οη ρξηζηηαλνί δηαηεξνχλ απφθξπθεο δνμαζίεο, θη έηζη πξνζπνηνχληαη θαη θαιχπηνληαη σο πξνο
ην ηη πηζηεχνπλ θαη ηη φρη. [...] Πξνζσπηθά, δελ ππνζηεξίδσ φηη ζα ‗πξεπε θαλείο λα
ππνρξεψλεηαη λα απνκαθξπλζεί απφ ηηο θαινπξναίξεηεο δνμαζίεο ηνπ ή λα πξνζπνηεζεί φηη
απνκαθξχλζεθε ή φηη ηηο απαξλήζεθε, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη θηλδχλνπο.
Μέζα ζε θάζε άλζξσπν ππάξρεη ε ςπρή πνπ φληαο αλψηεξε απφ ην γήηλν ζηνηρείν, ζπγγελεχεη
κε ηνλ ζεφ. Κη νη θαιφςπρνη άλζξσπνη, φπνπ θη αλ βξίζθνληαη, ιαρηαξνχλ ηνλ ζπγγελή ηνπο
απηφλ, θαη δηαξθψο ηνλ θέξλνπλ ζην λνπ ηνπο θαη πάληα πνζνχλ θάηη λα καζαίλνπλ γη‘ απηφλ.
κσο, αλ πξφθεηηαη λα ελζηεξληζηνχλ θάπνην ζξεζθεπηηθφ δφγκα, πξέπεη λα έρνπλ γηα νδεγφ
ηνπο ηε ινγηθή. Γηαηί φπνηνο πηζηεχεη ρσξίο πξψηα λα ειέγμεη ινγηθά έλα δφγκα, είλαη βέβαην
πσο ζα απαηεζεί. Έρνπκε πνιιά ζεκεξηλά παξαδείγκαηα άινγεο πίζηεο: Σνπο δεηηάλνπο ηεξείο
ηεο Κπβέιεο, ηνπο κάγνπο πνπ δίλνπλ πξνθεηείεο παξαηεξψληαο νπξάληα θαηλφκελα, ηνπο
ιάηξεηο ηνπ Μίζξα θαη ηνπ αβαδία θη φζνπο βιέπνπλ θαληάζκαηα ηεο Βθάηεο ή θάπνηαο άιιεο
ζεφηεηαο ζειπθήο ή αξζεληθήο. Ώθξηβψο φπσο νη ηζαξιαηάλνη απηψλ ησλ ιαηξεηψλ
εθκεηαιιεχνληαη ηελ αθέιεηα ησλ εχπηζησλ θαη ηνπο ηξαβνχλ απφ ηε κχηε, έηζη γίλεηαη θαη κε
ηνπο ρξηζηηαλνχο δαζθάινπο· θάπνηνη απφ απηνχο δελ ζέινπλ θαλ λα δηαηππψζνπλ νχηε λα
αθνχζνπλ έλα επηρείξεκα πάλσ ζ‘ απηά πνπ πηζηεχνπλ, πξνηηκψληαο ηα ―πίζηεπε θαη κε
εξεχλα‖ θαη ―ε πίζηε ζνπ ζα ζε ζψζεη‖, θαη ―ε ζνθία απηνχ ηνπ θφζκνπ είλαη θαθφ πξάγκα, ελψ
ην λα ‗ζαη απιντθφο είλαη θαιφ‖. Ώλ θάλνπλ ηνλ θφπν λα κνπ δψζνπλ θάπνηα απάληεζε,
αληηκεησπίδνληάο κε φρη ζαλ θάπνηνλ πνπ ζθίδεηαη λα κάζεη απ‘ απηνχο (έηζη θη αιιηψο κνχ
είλαη γλσζηά φια απηά), αιιά ζαλ θάπνηνλ πνπ ελδηαθέξεηαη εμ ίζνπ γηα ην θάζε ηη, ηφηε έρεη
θαιψο· αλ φκσο δελ ζειήζνπλ θαη κνπ πνπλ, θαζψο ην ζπλεζίδνπλ, ―κε εμέηαδε‖ θαη ηα
παξφκνηα, ζα πξέπεη λα ηνπο δηδάμσ, ψζηε λα δνπλ θη νη ίδηνη, ηη πξαγκαηηθά είλαη θαη απφ πνχ
πεγάδνπλ ηα φζα ππνζηεξίδνπλ.

Η έλλειτη ππυηοηςπίαρ ζηην σπιζηιανική πίζηη
Πνιιά απφ ηα έζλε ηνπ θφζκνπ δηαηεξνχλ δφγκαηα ζπγγεληθά, πξάγκα πνπ καο νδεγεί ζηελ
ππφζεζε φηη νη δηάθνξεο εζληθέο δνμαζίεο θαη πξνθαηαιήςεηο έρνπλ ιίγν σο πνιχ θνηλή
θαηαγσγή. Πίζσ απ‘ απηέο βξίζθεηαη εμ αξρήο θάπνην αξραίν δφγκα πνπ, φπσο ιέγεηαη, ην
ζπληήξεζαλ νη ζνθφηεξνη φισλ ησλ εζλψλ θαη πφιεσλ (Ώηγχπηηνη, Ώζζχξηνη, Ελδνί, Πέξζεο,
ακνζξάθεο, Οδξχζεο θαη Βιεπζίληνη. Οη Γαιαθηνθάγνη ηνπ Οκήξνπ, νη Αξπίδεο ησλ Γαιαηψλ
θαη νη Γέηεο πίζηεπαλ ζε δφγκαηα παξφκνηα κε ησλ Ενπδαίσλ -θαη κάιηζηα πξηλ απφ απηνχο). Ο
Ώίλνο, ν Μνπζαίνο, ν Οξθέαο, ν Φεξεθχδεο ν Γσξνάζηξεο θαη ν Ππζαγφξαο είραλ ζπιιάβεη ηα
λνήκαηα ηνπο θαη έγξαςαλ ηηο δνμαζίεο ηνπο ζε βηβιία πνπ κπνξεί θαλείο κέρξη θαη ζηηο κέξεο
καο λα ζπκβνπιεπηεί.
Βθείλνη ηψξα πνπ επηρεηξνχλ λα κεηακθηέζνπλ ή λα πξνζδψζνπλ αιιεγνξηθφ ραξαθηήξα ζηελ
θνζκνγνλία ηνπ Μσπζή, παξ‘ φιν πνπ είλαη πην ινγηθνί (απφ φζνπο ηελ παίξλνπλ ηνηο
κεηξεηνίο), θάλνπλ κεγάιν ιάζνο. Γηαηί ην ζχκπαλ νχηε αξρή έρεη νχηε ππφθεηηαη ζε θακία
θζνξά. Μφλν φζα βξίζθνληαη πάλσ ζηε γε επεξεάδνληαη απφ θαηαθιπζκνχο θαη κεγάιεο
ππξθατέο, θαη κάιηζηα φρη φια καδί θαη ηαπηνρξφλσο. (χκθσλα κε ηελ παξάδνζε ησλ
παξαπάλσ εζλψλ) έρνπλ γίλεη πνιιέο θνξέο θαηαθιπζκνί θαη θαηαζηξνθηθέο ππξθατέο θαη
αλαζηαηψζεηο, θαη πην πξφζθαηα ν θαηαθιπζκφο επί Αεπθαιίσλα θαη ε ππξθατά επί Φαέζνληα.
Ώθφκα θη νη Έιιελεο ζεσξνχζαλ απηά ηα γεγνλφηα παλάξραηα, θαζψο δελ είραλ ππ‘ φςε ηνπο
ζηνηρεία ή δηεγήζεηο γηα αθφκα πην παιηά ηέηνηα γεγνλφηα.
Ο Μσπζήο ηψξα, έρνληαο αθνχζεη κε πξνζνρή θη έρνληαο ιάβεη γλψζε ησλ δνμαζηψλ απηψλ
πνπ ήηαλ δηαδεδνκέλεο αλάκεζα ζηα ζνθά έζλε θαη ζηνπο δηαθεθξηκέλνπο άλδξεο, θαηάθεξε λα
δεκηνπξγήζεη γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ ηελ θήκε φηη είρε ζείεο δπλάκεηο. (Πνιιά απφ φζα δίδαμε
άιισζηε δελ είραλ θακία πξσηνηππία. Δ πεξηηνκή, ιφγνπ ράξηλ, πξνέξρεηαη απφ ηνπο
Ώηγππηίνπο. Καη δίρσο ινγηθή αηηία, νη γηδνβνζθνί θη νη ηζνπάλεδεο, πξνθαλψο εμαπαηεκέλνη
απφ ηηο απιντθέο ηνπ δνμαζίεο, αθνινχζεζαλ ηνλ Μσπζή πνπ ηνπο δίδαμε φηη δελ ππάξρεη παξά
έλαο ζεφο, πνπ νλνκάδεηαη Όςηζηνο ή ΏδσλαΎ ή Οπξάληνο ή αβαψζ ή δελ μέξσ πψο, θαη
έπαςαλ λα αλαγλσξίδνπλ θάζε άιινλ. Οη Ενπδαίνη δελ θαηάιαβαλ φηη δελ έρεη θακία ζεκαζία
πψο νλνκάδεη θαλείο ηνλ αλψηαην ζεφ, αλ ηνλ ιέεη Αία φπσο νη Έιιελεο ή αλ ρξεζηκνπνηεί
ηλδηθφ φλνκα ή αηγππηηαθφ. Υψξηα πνπ, παξά ηελ απνθιεηζηηθφηεηα ηνπ ελφο χςηζηνπ ζενχ, νη
ίδηνη θαη αγγέινπο ιαηξεχνπλ θαη ζε κάγηα πηζηεχνπλ, ησλ νπνίσλ κάιηζηα ν Μσπζήο ήηαλ
εξκελεπηήο. Θα αζρνιεζψ κε ηελ ακάζεηα ησλ Ββξαίσλ αξγφηεξα· αο αλαθεξζψ πξψηα ζην
δήηεκα ηνπ Εεζνχ, πνπ πξσηνδίδαμε κφιηο πξηλ ιίγα ρξφληα θαη πνπ ζεσξείηαη απφ ηνπο
ρξηζηηαλνχο πηφο ηνπ ζενχ, γηα λα δείμσ πψο νη ρξηζηηαλνί έρνπλ εμαπαηεζεί θαη έρνπλ
ελζηεξληζηεί έλα δφγκα πνπ θαηαζηξέθεη ηελ δσή ησλ αλζξψπσλ. Ώλ θαη ξηδσκέλε ζηα
θαηψηεξα ζηξψκαηα θαη ηνπο ακαζείο, ε ζξεζθεία απηή βξίζθεη αληαπφθξηζε θαη αλάκεζα ζε
αλζξψπνπο κεηξηνπαζείο θαη ινγηθνχο θαη ζψθξνλεο πνπ ηείλνπλ λα ηελ εξκελεχνπλ
αιιεγνξηθά.
Η ιοςδαφκή επισειπημαηολογία
Δ γέλλεζε ηνπ Εεζνχ απφ κηα παξζέλν είλαη δηθή ηνπ επηλφεζε, γηα λα ζπγθαιχςεη ηελ
πξαγκαηηθή ηνπ θαηαγσγή: Γελλήζεθε ζ‘ έλα ρσξηφ ηεο Ενπδαίαο απφ κηα ληφπηα, άπνξε
ρεηξψλαθηα πνπ ν άληξαο ηεο, έλαο καξαγθφο, ηελ έδησμε απφ ην ζπίηη ζαλ έκαζε φηη ηνλ
απαηνχζε κ‘ έλαλ ζηξαηηψηε πνπ ηνλ έιεγαλ Πάλζεξα. Καη δησγκέλε θαη ηαπεηλσκέλε
πεξηπιαλήζεθε θαη γέλλεζε θξπθά. Ο ίδηνο επεηδή ήηαλ θησρφο, πήγε λα δνπιέςεη εξγάηεο ζηελ
Ώίγππην φπνπ έκαζε κεξηθά απφ ηα ηερλάζκαηα γηα ηα νπνία πεξεθαλεχνληαη νη Ώηγχπηηνη, θαη
κε ηε βνήζεηα απηψλ ησλ ηερλαζκάησλ, φηαλ μαλαγχξηζε αλαθήξπμε ηνλ εαπηφ ηνπ ζεφ.
Καη‘ αξράο, γηα λα θαηαζθεπάζνπλ ηελ ηζηνξία ηεο παξζελνγέλεζεο, δελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη
νη ρξηζηηαλνί έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ηνπο ειιεληθνχο κχζνπο ηεο Ααλάεο θαη Μειαλίππεο ή ηεο
Ώχγεο θαη ηεο Ώληηφπεο. Σφζν σξαία ήηαλ ε κάλα ηνπ Εεζνχ πνπ ε νκνξθηά ηεο ηξάβεμε ηνλ

ζεφ θη ήξζε ζ‘ επαθή καδί ηεο, απηφο πνπ δελ είλαη ζηε θχζε ηνπ λα εξσηεχεηαη ζλεηά θνξκηά;
Ή κήπσο ζα ηαίξηαδε λα εξσηεπηεί ν ζεφο απηήλ, κηα δχζηπρε πνπ ηίπνηε ην αξρνληηθφ δελ είρε
πάλσ ηεο θαη πνπ δελ ηελ ήμεξε θαλείο, νχηε θαλ νη γείηνλέο ηεο· ν καξαγθφο ηελ είρε κηζήζεη
θαη ηελ είρε μαπνζηείιεη θαη δελ ηελ έζσδε νχηε ε ζεία δχλακε νχηε νη δηθαηνινγίεο. ια απηά
δελ κπνξνχλ λα έρνπλ θακηά ζρέζε κε ηε βαζηιεία ηνπ ζενχ.
ηαλ ινπδφζνπλ ζην πνηάκη πιάη ζηνλ Εσάλλε, θάλεθε, ιεο, έλα πνπιί πνπ πέηαμε πξνο ηα ζέλα
απφ ςειά. Πνηνο αμηφπηζηνο κάξηπξαο είδε απηφ ην ζαπκαζηφ γεγνλφο, ή πνηνο άθνπζε ηελ
θσλή εμ νπξαλνχ πνπ ζε νλφκαδε πηφ ηνπ ζενχ, πέξα απφ ζέλα θη αθφκε έλαλ απ‘ απηνχο πνπ
ηηκσξήζεθαλ καδί ζνπ; Μα, ζα κνπ πεηο, ην είπε ν πξνθήηεο κνπ ζηα Εεξνζφιπκα, φηη ζα έξζεη
ζηνλ θφζκν ν πηφο ηνπ ζενχ, πνπ ζα θξίλεη ηνπο θαινχο θαη ζα ηηκσξήζεη ηνπο αδίθνπο. Καη
πνηνο κνπ ιέεη φηη ελλννχζε εζέλα θαη φρη ηφζνπο θαη ηφζνπο άιινπο πνπ έδεζαλ κεηά ηελ
πξνθεηεία; Αελ είζαη ν κφλνο ζηνλ νπνίν ηαηξηάδνπλ νη πξνθεηείεο πνπ έρνπλ γίλεη. Λεο πσο ν
θάζε άλζξσπνο ράξε ζηε ζεία πξφλνηα γίλεηαη πηφο ηνπ ζενχ. Ώλ είλαη έηζη, ηφηε ζε ηη δηαθέξεηο
εζχ απφ νπνηνλδήπνηε άιιν; Κη έπεηηα, πψο, αθνχ φπσο ιεο είζαη πηφο ηνπ ζενχ, δελ ζε βνήζεζε
ζηε ζπκθνξά ζνπ ν παηέξαο ζνπ ή δελ κπφξεζεο εζχ ν ίδηνο λα βνεζήζεηο ηνλ εαπηφ ζνπ;
Άιισζηε ππάξρνπλ ηφζνη θαη ηφζνη πνπ ζα ηζρπξηζηνχλ φηη νη πξνθεηείεο αλαθέξνληαη ζ‘
απηνχο θη φρη ζηνλ Εεζνχ. Λεο πσο φηαλ γελλήζεθεο, ήξζαλ Υαιδαίνη λα ζε βξνπλ θαη λα ζε
πξνζθπλήζνπλ, λήπην αθφκα, σο ζεφ, θαη πσο ην είπαλ ζηνλ Δξψδε ηνλ Σεηξάξρε θαη θείλνο
έζηεηιε αλζξψπνπο ηνπ λα ζθνηψζνπλ φζα βξέθε γελλήζεθαλ ηελ ίδηα ρξνληά λνκίδνληαο πσο
ζα βγάιεη θαη ζέλα απφ ηε κέζε, γηα λα κε βαζηιεχζεηο ζαλ ζα κεγαιψζεηο. Ώλ είλαη έηζη, πψο
έγηλε θαη ηψξα πνπ κεγάισζεο εζχ ν πηφο ηνπ ζενχ φρη κφλν δελ βαζηιεχεηο αιιά θαη ηξηγπξλάο
πέξα δψζε ζθπθηφο απφ θφβν θαη δψληαο κε ειεεκνζχλεο; Μάδεςεο γχξσ ζνπ δέθα-έληεθα
θπληάληα, θάηη θνξνεηζπξάρηνξεο αλαιθάβεηνπο θαη θάηη λαπηηθνχο ειεεηλνχο θαη ηξηζάζιηνπο
θη φινη καδί μεθφςαηε απφ ηνλ θφζκν θαη ην ξίμαηε ζηελ αιεηεία, εμνηθνλνκψληαο ηα πξνο ην
δελ κε ηξφπν αηζρξφ θαη ελνριεηηθφ. Κη απηή πάιη ε ηζηνξία, πνπ φηαλ ήζνπλ λήπην ρξεηάζηεθε
λα ζε θπγαδεχζνπλ ζηελ Ώίγππην γηα λα κε ζθαρηείο; Μα πψο γίλεηαη, λα θαηαηξέρεη ηνλ ζεφ ν
θφβνο ηνπ ζαλάηνπ; Παξ‘ φια απηά, θαηέβεθε άγγεινο απφ ηνλ νπξαλφ, θη έδσζε εληνιή ζηνπο
δηθνχο ζνπ λα θχγεηε, γηαηί αλ ζαο άθελε ζηελ ηχρε ζαο ζα πεζαίλαηε. Καη δελ κπνξνχζε επί
ηφπνπ λα ζε πξνζηαηέςεη ν κέγαο ζεφο, πνπ ήδε είρε κπεη ζηνλ θφπν λα ζηείιεη γηα ράξε ζνπ
δχν αγγέινπο;
Οη παιηνί κχζνη απέδηδαλ ζεία γέλλεζε ζηνλ Πεξζέα, ηνλ Ώκθίσλα, ηνλ Ώηαθφ θαη ηνλ Μίλσα·
νχηε θη απηνχο ηνπο πηζηεχνπκε, αιιά ηνπιάρηζηνλ απηνί νη κχζνη παξνπζηάδνπλ ζαλ απφδεημε
ηα φζα κεγάια θαη ζαπκαζηά θαηφξζσζαλ εθείλνη γηα ην θαιφ ησλ αλζξψπσλ, ψζηε λα
απνθηήζνπλ θάπνηαλ αιεζνθάλεηα. Βζχ ηη ην θαιφ ή ζαπκάζην, ζε έξγα ή ζε ιφγηα, έρεηο λα
παξνπζηάζεηο; ε καο δελ είρεο λα παξνπζηάζεηο ηίπνηα, παξ‘ φιν πνπ ζε πξνθαινχζακε κεο ζην
λαφ, λα καο δψζεηο έλα ρεηξνπηαζηφ ζεκάδη φηη ήζνπλ ν γηνο ηνπ ζενχ. Ώο δερηνχκε πσο είλαη
αιεζηλέο φιεο νη ηεξαηνινγίεο ησλ καζεηψλ ζνπ (νη ζεξαπείεο, νη αλαζηάζεηο, ηα ιίγα ςσκηά
πνπ έθαγαλ νη πνιινί θαη πνπ ζην ηέινο πεξίζζεςαλ θηφιαο). ε ηη δηαθέξνπλ απφ ηα
θαηνξζψκαηα ησλ απαηεψλσλ ζαπκαηνπνηψλ θη φζσλ έρνπλ καζεηεχζεη πιάη ζε Ώηγππηίνπο;
ινη απηνί αλαιακβάλνπλ λα θάλνπλ αθφκα πην δχζθνια θαη απίζαλα πξάγκαηα θαη κάιηζηα
κπξνζηά ζ‘ φιν ηνλ θφζκν, ζηελ αγνξά, έλαληη νιίγσλ νβνιψλ: Καη δαίκνλεο βγάδνπλ θαη
δηψρλνπλ κέζα απφ αλζξψπνπο, θαη αξξψζηηεο ζεξαπεχνπλ κε έλα θχζεκα, θαη πλεχκαηα
εξψσλ θαινχλ, θαη ηξαπέδηα ζηξσκέλα κε πινχζηα γεχκαηα θαη γιπθά θαη ςάξηα, αλχπαξθηα
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα παξνπζηάδνπλ θάλνληαο ηα λα θηλνχληαη ζαλ λα ήηαλ δσληαλά ελψ
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ είλαη, απιψο δίλνπλ απηήλ ηελ εληχπσζε. Πξέπεη δειαδή λα ηνπο
ζεσξήζνπκε θη απηνχο πηνχο ηνπ ζενχ, κηαο θαη ηα θαηνξζψλνπλ φια απηά; Αελ ζα ηαλ πην
ζσζηφ λα πνχκε φηη κηα ηέηνηνπ είδνπο απαζρφιεζε ηαηξηάδεη ζε αλζξψπνπο ειεεηλνχο θαη
δπζηπρηζκέλνπο;

Έλα ζψκα ζαλ ην δηθφ ζνπ, Εεζνχ, δε ζα κπνξνχζε λα ‗λαη ζψκα ζενχ· δελ ζα κπνξνχζε λα
είλαη ζετθφ έλα ζψκα γελλεκέλν κε ην ηξφπν πνπ γελλήζεθεο εζχ· νχηε ηξέθεηαη ν ζεφο κε ηνλ
ηξφπν πνπ ηξεθφζνπλ εζχ· θαη δελ έρεη αλάγθε απφ ηα ιφγηα θαη ηε θσλή ζνπ νχηε απφ ηελ
πεηζψ ζνπ: απηά αλήθαλ ζ‘ έλαλ ζενκίζεην θαη παλνχξγν απαηεψλα.
Ώπεπζχλνκαη ζηνπο Ββξαίνπο εθείλνπο πνπ έρνπλ ζηξαθεί ζηνλ Υξηζηηαληζκφ γηα λα ηνπο
ξσηήζσ: Ση πάζαηε, πνιίηεο ηνπ Εζξαήι, θαη παξαπιαλεκέλνη θαηά ηξφπν γεινίν απφ θείλνλ ηνλ
Εεζνχ ζηνλ νπνίν απεπζπλφκνπλ πξνεγνπκέλσο, έρεηε απαξλεζεί ηελ πίζηε ησλ παηέξσλ ζαο
θαη ηελ παξάδνζε θαη θαηαθχγαηε ζε άιιν φλνκα θαη άιιν ηξφπν δσήο; Ώθνχ κφιηο πξφζθαηα,
θη επεηδή ηηκσξήζακε ηνλ Εεζνχ πνπ ζαο μεγεινχζε, εγθαηαιείςαηε ηνλ λφκν -ή κήπσο ζα
πξνηηκνχζαηε λα ππνζηεξίμεηε φηη ην δφγκα ζαο εθπνξεχεηαη κελ απφ ηνλ πάηξην ηεξφ λφκν ησλ
Ενπδαίσλ αιιά ζηελ πνξεία ηνλ εγθαηαιείςαηε θαη πεξηθξνλείηε ηηο αξρέο απφ ηηο νπνίεο ζεηο νη
ίδηνη μεθηλάηε, ηε ζηηγκή πνπ δελ είζηε ζε ζέζε λα ηζρπξηζηείηε φηη ε πξνέιεπζε ηνπ δφγκαηνο
ζαο είλαη άιιε απφ ηνλ εβξατθφ λφκν; Γηαηί αλ θάπνηνο έρεη πξνθεηεχζεη φηη ν πηφο ηνπ ζενχ ζα
έξζεη αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο, απηφο ν θάπνηνο δηθφο καο πξνθήηεο είλαη θαη γηα ηνλ δηθφ
καο ζεφ κηιάεη.
κσο θαη ηα ππφινηπα πνπ πηζηεχεηε, φηη ζα αλαζηεζνχλ νη λεθξνί, φηη ζα απνλεκεζεί ε ζεία
δίθε θαη φηη ζα ηηκεζνχλ νη δίθαηνη ελψ νη άδηθνη ζα θανχλ, είλαη κπαγηάηηθα· ηίπνηα ην
θαηλνχξην δελ έρνπλ λα δηδαρηνχλ απ‘ απηά νη ρξηζηηαλνί. Ο Εεζνχο, ζχκθσλα κε ηηο γξαθέο
ζαο, δηαηήξεζε φιεο ηηο ηνπδατθέο ενξηέο θαη ηα ήζε, κέρξη θαη ηηο ζπζίεο αθφκα. Ση είδνπο πηφο
ηνπ ζενχ ήηαλ απηφο; Έλαο αιαδφλαο ήηαλ, έλαο ςεχηεο θαη αλφζηνο. Βλψ έδεηρλε λα ζέβεηαη
ηνπο εμσηεξηθνχο ηχπνπο ηεο ιαηξείαο καο (αλάινγα κε ηελ πεξίζηαζε), δελ δίζηαδε λα ηνπο
εγθαηαιείπεη· ηελ πεξηηνκή, ηε δηάθξηζε αλάκεζα ζην ηη είλαη θαζαξφ θαη ηη αθάζαξην, ηηο
ηειεηέο ηεο λέα ζειήλεο. Άιισζηε, θαηά θαηξνχο έρνπλ εκθαληζηεί θαη άιινη ζαλ ηνλ Εεζνχ, θη
έρνπλ δηδάμεη ζε φζνπο έδεηρλαλ πξνζπκία λα εμαπαηεζνχλ. Καη θηάζαηε ηψξα εζείο ζην ζεκείν
λα κέκθεζηε ηνπο Ενπδαίνπο επεηδή δελ πίζηεςαλ φηη ν Εεζνχο ήηαλ ζεφο. Πψο είλαη δπλαηφλ,
εκείο νη Ενπδαίνη, πνπ πνηέ δελ πάςακε λα δηαθεξχζζνπκε ζ‘ φιν ηνλ θφζκν φηη ζα έξζεη
ζηαικέλνο απφ ηνλ ζεφ ν ηηκσξφο ησλ αδίθσλ, ηψξα πνπ επηηέινπο ήξζε, λα ηνπ δείμνπκε ηέηνηα
θαηαθξφληα; Γηαηί λα θαηαθξνλήζνπκε απηφλ ηνπ νπνίνπ ηνλ εξρνκφ εκείο νη ίδηνη έρνπκε
πξναλαγγείιεη; Γηα λα ηηκσξεζνχκε ρεηξφηεξα απφ νπνηνλδήπνηε άιινλ; Πψο φκσο λα
ζεσξήζνπκε ζεφ θάπνηνλ πνπ δελ ήηαλ πξφζπκνο λα δεκνζηνπνηεί ηα φζα πξέζβεπε θαη
επαγγειιφηαλ; Κη φηαλ ηνλ δηθάζακε θαη ηνλ θαηαδηθάζακε, ηνλ βξήθακε λα θξχβεηαη
πξνζπαζψληαο λα απνθχγεη ηελ ηηκσξία, γηα λα πξνδνζεί ηειηθά απφ θάπνηνπο πνπ νλφκαδε
καζεηέο ηνπ θαη λα ζπιιεθζεί κε ηνλ πην επαίζρπλην ηξφπν. Ώλ ήηαλ ζεφο, νχηε ζα θξπβφηαλ
νχηε ζα ζπιιακβαλφηαλ. Καη, ην θπξηφηεξν, έλαο ζεφο, έλαο ζσηήξαο φπσο πηζηεχεηε θαη πηφο
ηνπ αλψηαηνπ ζενχ ζα ήηαλ δπλαηφλ λα εγθαηαιεηθζεί θαη λα πξνδνζεί απφ αλζξψπνπο πνπ ηνλ
είραλ γηα δάζθαιν θαη κε ηνπο νπνίνπο κνηξάζηεθε ηα πάληα; Πνηέ κέρξη ηψξα δελ έρεη
πξνδνζεί έλαο άμηνο ζηξαηεγφο θη αο έρνπλ νη ζηξαηεγνί κπξηάδεο ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπο, νχηε
θαλ έλαο -θαηαμησκέλνο ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ- ιήζηαξρνο, δειαδή θάπνηνο πνπ έρεη ππφ ηελ
αξρεγία ηνπ αλζξψπνπο θάθηζηνπο. Βηνχηνο εδψ φκσο νχηε θαιφο ζηξαηεγφο ππήξμε νχηε
κπφξεζε, έρνληαο εμαπαηήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ, λα ηνπο εκπλεχζεη ηνλ ζεβαζκφ πνπ
απνιακβάλεη ζε κηα ζπκκνξία ιεζηψλ ν αξρεγφο ηεο.
Θα κπνξνχζα λα ζπλερίζσ, κηαο θη έρσ πνιιέο αιήζεηεο λα πσ ζρεηηθά κε ηηο ππνζέζεηο ηνπ
Εεζνχ, πνπ θαζφινπ δελ κνηάδνπλ κε ηα φζα ιέλε νη καζεηέο ηνπ, φκσο ηα παξαιείπσ. Ώο
ζηαζνχκε φκσο ζην παξακχζη φηη ν Εεζνχο ξεηά είρε πξνβιέςεη ηα φζα ηνπ ζπλέβεζαλ:
Ώθξηβψο επεηδή νη καζεηέο ηνπ δελ είραλ λα ζηεξηρηνχλ ζε θάηη πνπ λα ην είρε δεη φινο ν
θφζκνο, επηλφεζαλ απηφ ηνλ κχζν, φηη ν Εεζνχο είρε πξνβιέςεη ηα πάληα. Βίλαη ζαλ λα ιέεη
θαλείο φηη έλαο άλζξσπνο είλαη δίθαηνο θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα ηνλ δείρλεη λα δηαπξάηηεη
αδίθεκα· ή ζαλ λα δείρλεη θάπνηνλ πνπ δηαπξάηηεη θφλν θαη ηελ ίδηα ζηηγκή λα ιέεη πσο ν
θνληάο είλαη άγηνο άλζξσπνο· ή ζαλ λα καο δείρλεη θάπνηνλ πεζακέλν θαη λα ιέεη πσο είλαη

αζάλαηνο· θαη πάλσ απ‘ φια, λα ηζρπξίδεηαη φηη φια ηα είρε πξνβιέςεη. Παξαδέρεζζε αλνηρηά
φηη ν Εεζνχο ππέθεξε θαη πέζαλε -αληί λα ηζρπξηζζείηε φηη κφλν ζηα κάηηα ησλ αζεβψλ έδεηρλε
λα ππνθέξεη θαη φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην. Καη αλ θάπνηα ζηηγκή
πέζαλε, πψο κπνξεί λα ππήξμε αζάλαηνο; Καη πνηνο ζεφο ή δαίκνλαο ή ινγηθφο άλζξσπνο πνπ
γλσξίδεη απφ ηα πξηλ ηη θαθφ πξφθεηηαη λα ηνπ ζπκβεί, δελ ζα έθαλε φ,ηη πεξλνχζε απφ ην ρέξη
ηνπ ψζηε λα ην απνθχγεη; Ώθνχ κάιηζηα πξνείπε ηα νλφκαηα θαη ηνπ καζεηή πνπ ζα ηνλ
πξφδηδε θαη ηνπ καζεηή πνπ ζα ηνλ αξληφηαλ, πψο δελ ηνλ θνβήζεθαλ ζαλ ζεφ εθείλνη oη δπν
ψζηε θαη ν έλαο λα κελ ηνλ πξνδψζεη θαη ν άιινο λα κελ ηνλ αξλεζεί; ΐέβαηα, εθείλνη θαη ηνλ
πξφδσζαλ θαη ηνλ αξλήζεθαλ ρσξίο λα έρνπλ πξνβιεκαηηζηεί δηφινπ. Μα εδψ, αθφκα θαη
άλζξσπνο, αλ κηιήζεη ζε άηνκα πνπ ηνλ επηβνπιεχνληαη θαη ηνπο πεη αλνηρηά φηη γλσξίδεη ηηο
πξνζέζεηο ηνπο, εθείλνη θάλνπλ πίζσ θαη θπιάγνληαη. ,ηη ζπλέβε ζηνλ Εεζνχ, δελ ζπλέβε
επεηδή ην πξνείπε ν ίδηνο. Σν αληίζεην: Σνπ ζπλέβεζαλ επεηδή δελ ηα είρε πξνβιέςεη. Βίλαη
απίζαλν λα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πξνδνζία πνπ ν δξάζηεο ηεο είρε απφ πξηλ μεζθεπαζηεί.
―κσο‖, ζα πείηε, ―φληαο ζεφο πξνέβιεπε ηα πάληα, θαη φ,ηη πξνέβιεπε έπξεπε θαη λα ζπκβεί‖.
Ώλ είλαη έηζη, ζα πξέπεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη απηφο ν ζεφο, ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θαη
πξνθήηεο ηνπ -κε ηνπο νπνίνπο έηξσγε θαη έπηλε- ηνπο νδήγεζε ζε ζεκείν λα γίλνπλ αλφζηνη θαη
αζεβείο. Μα αλ ήηαλ ζεφο ζα ‗πξεπε λα εκπλέεη ην θαιφ ζ‘ φινπο ηνπο αλζξψπνπο, θαη πξψηαπξψηα ζε θείλνπο πνπ δνχζαλ καδί ηνπ. Βδψ, κε άλζξσπν λα θάηζεηο ζην ίδην ηξαπέδη δελ ζα
ζθεθηείο ην θαθφ ηνπ -θαη ζα επηβνπιεπηείο έλαλ ζεφ; Ώιιηψο ζα πξέπεη λα δερηνχκε ηελ αθφκα
πην παξάινγε εθδνρή, φηη ν ίδηνο ν ζεφο ζθέθηεθε θαθφ γηα ηνπο ζπληξφθνπο ηνπ θαη ηνπο έθαλε
αζεβείο θαη πξνδφηεο.
Καη αλ ππνζέζνπκε πσο ν ίδηνο σο ζεφο έθξηλε φηη έηζη έπξεπε λα γίλεη, θαη ππαθνχνληαο ηνλ
παηέξα ηνπ δέρηεθε λα ππνζηεί ηελ ηηκσξία, δε ρσξά ακθηβνιία φηη αθξηβψο επεηδή φια
γίλνληαλ κε δηθή ηνπ ζετθή βνχιεζε θαη ζθνπηκφηεηα, δελ ζα ηνπ ήηαλ νχηε ζιηβεξά νχηε
νδπλεξά. Ση δνπιεηά έρεη λα ηθεηεχεη θαη λα ζξελεί θαη λα εχρεηαη λα κπνξνχζε λα μεθχγεη απφ
ην θαθφ ιέγνληαο “σ πάηεξ, εη δύλαηαη ην πνηήξηνλ ηνύην παξειζείλ”, ή θάηη ηέηνην; Να ινηπφλ
πνπ νχηε θαλ κε ηα ςέκαηα δελ κπνξέζαηε λα κεηακθηέζεηε ηελ θίβδειε ηζηνξία ζαο. Καη
γλσξίδσ φηη θάπνηνη απφ ηνπο πηζηνχο ζαο, ζαλ λα ζπλέξρνληαη απφ κεζχζη, θαηαπηάλνληαη κε
ηελ παξαράξαμε ηνπ αξρηθνχ επαγγειίνπ θαη ην ηξνπνπνηνχλ θαη ηξεηο θαη ηέζζεξηο θαη πνιιέο
θνξέο, γηα λα κπνξνχλ λα αληηπαξέξρνληαη ηελ θξηηηθή.
Ώθφκε, έρνπλ αλάγθε λα θαηαθεχγνπλ ζηα ιφγηα ησλ πξνθεηψλ πνπ ζην παξειζφλ είραλ
πξναλαγγείιεη ηελ έιεπζε ηνπ Εεζνχ. Μφλν πνπ νη πξνθεηείεο ηαηξηάδνπλ ζε ρηιηάδεο άιινπο
πνιχ πην πεηζηηθά απ‘ φ,ηη ζηνλ Εεζνχ. Οη πξνθήηεο είραλ πεη φηη ζα θαηέβαηλε αλάκεζα ζηνπο
αλζξψπνπο έλαο κέγαο άξρσλ, θπξίαξρνο φισλ ησλ εζλψλ θαη ζηξαηψλ, θπξίαξρνο φιεο ηεο γεο.
κσο ηέηνηα ζεκάδηα (ζαλ απηά πνπ ‗ρε λα επηδείμεη ν Εεζνχο) θαη ηέηνηεο παξαλνήζεηο ησλ
πξνθεηεηψλ θαη ηέηνηεο θηελέο απνδείμεηο δελ ζε θάλνπλ ζεφ ή πηφ ηνπ ζενχ. Γηαηί ν πηφο ηνπ
ζενχ ζα ‗πξεπε, φπσο ν ήιηνο, λα θάλεη πξψηα αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ξίρλνληαο θσο παληνχ.
θαξθίζηεθαλ ινηπφλ ηελ ηδέα φηη ν πηφο ηνπ ζενχ είλαη ν ίδηνο ν Λφγνο. Κη επεηδή καο ιέλε φηη
ν Λφγνο είλαη πηφο ηνπ ζενχ, ζα απνδείμνπκε φηη δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε Λφγν μεθάζαξν θαη
άγην αιιά κ‘ έλαλ άλζξσπν πνπ ηνλ ζπλέιαβαλ θαη ηνλ μπινθφπεζαλ κε ηνλ πην αηηκσηηθφ
ηξφπν.
Κάπνηνη είραλ ην ζξάζνο λα βξνπλ ην γελεαινγηθφ δέληξν ηνπ Εεζνχ, γηα λα ηζρπξηζηνχλ φηη
θαηάγεηαη απφ ηνλ γελάξρε θαη απφ ηνπο βαζηιηάδεο ησλ Ενπδαίσλ. Ώλ είλαη έηζη, ηφηε ε γπλαίθα
ηνπ καξαγθνχ ζίγνπξα δελ ζα είρε άγλνηα φηη θαηαγφηαλ απφ ηέηνηα κεγάιε θαη ζπνπδαία γεληά.
Καη ηέινο πάλησλ, ηη ην ζπνπδαίν θαη άμην ηεο θαηαγσγήο ηνπ έπξαμε, θαη ζαλ ζεφο, πφηε έδεημε
λα κε ινγαξηάδεη ηνπο αλζξψπνπο θαη λα ην δηαζθεδάδεη, λα ζπάεη πιάθα κε ηα φζα ζπκβαίλνπλ;
Σνπιάρηζηνλ ν Αηφλπζνο, ζηηο ΐάθρεο ηνπ Βπξηπίδε, ιέεη ζηνλ Πελζέα: “Δκέλα ζα κε
απειεπζεξώζεη ν δαίκσλ όηαλ εγώ ζέισ”.

Υψξηα πνπ απηφο πνπ θαηαδίθαζε ηνλ Εεζνχ, δελ έπαζε ηίπνηα παξφκνην κε ην πάζεκα ηνπ
Πελζέα, πνπ ηξειάζεθε ζην ηέινο θαη θνκκαηηάζηεθε. Βπίζεο δελ έπαζαλ ηίπνηα εθείλνη πνπ
ηνλ πεξηγεινχζαλ θαη ηνπ θφξεζαλ πνξθπξφ καλδχα θαη αθάλζηλν ζηεθάλη θαη ηνπ ‗δσζαλ λα
θξαηά έλα θαιάκη. Καη θαιά κέρξη ηφηε· φκσο ηνπιάρηζηνλ εθείλε ηελ (ηειεπηαία) ψξα γηα πνην
ιφγν λα κε δείμεη έλα ζετθφ ζεκάδη γηα λα βγάιεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ θείλε ηελ εμεπηειηζηηθή
θαηάζηαζε, παξά άθελε ηνπο πβξηζηέο ηνπ δηθαησκέλνπο; Καη φηαλ ηνλ θάξθσζαλ πάλσ ζε
ζηαπξφ, ηη βξήθε λα πεη; Καη πνχ ήηαλ ―ν ηρψξ πνπ θπιά ζηηο θιέβεο ησλ καθάξησλ ζεψλ‖;
Αηςαζκέλνο αλνίγεη άπιεζηα ην ζηφκα λα πηεη (ην μχδη) κε αληέρνληαο ηε δίςα· εδψ ηπραίνη
άλζξσπνη, θαη πνιιέο θνξέο αληέρνπλ ζηε δίςα.
Κη χζηεξα καο θαηεγνξείηε εζείο νη πηζηνί πνπ δελ ηνλ ζεσξνχκε ζεφ θαη πνπ δελ ζπκθσλνχκε
καδί ζαο φηη ππέθεξε γηα ην θαιφ ησλ αλζξψπσλ -ψζηε λα κελ έρνπκε λα θνβφκαζηε νχηε θαη
κεηο ηελ ηηκσξία. Να πηζηέςνπκε δειαδή ζε θάπνηνλ πνπ φζν δνχζε δε κπφξεζε λα πείζεη
θαλέλα -νχηε ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ηνπ- θαη θαηέιεμε λα ηηκσξεζεί ζην ηέινο θαη λα
ηξαβήμεη ηα φζα ηξάβεμε; (Άιισζηε δελ ήηαλ θακηά ιεπθή πεξηζηεξά ν Εεζνχο νχηε ν βίνο ηνπ
ήηαλ άκεκπηνο). Καη κε καο πείηε ηψξα φηη αθνχ δελ κπφξεζε λα πείζεη ηνπο δσληαλνχο,
ζηάιζεθε επί ηνχηνπ θάησ ζηνλ Άδε γηα λα πείζεη ηνπο πεζακέλνπο!
Ώλ ηειηθά λνκίδεηε πσο πξαγκαηηθά ππεξαζπίδεζηε ηηο ζέζεηο ζαο επηλνψληαο ηέηνηα παξάδνμα
επηρεηξήκαηα πνπ δείρλνπλ ην πφζν θαηαγέιαζηα έρεηε εμαπαηεζεί, ηφηε ηη ζα εκπφδηδε λα
ζεσξήζνπκε ηνλ θάζε παιηάλζξσπν πνπ ζα θαηεγνξεζεί θαη ζα πεζάλεη κε αθφκα ρεηξφηεξν
ηξφπν, σο άγγειν αθφκα πην ζπνπδαίν θαη ζετθφ; Ώθφκα θαη γηα έλα ιεζηή θαη δνινθφλν πνπ
ηηκσξήζεθε, ζα κπνξνχζε θαλείο ην ίδην μεδηάληξνπα λα πεη φηη δελ ήηαλ αθξηβψο ιεζηήο αιιά
ζεφο: Αηφηη ζηνπο ζπληξφθνπο ηνπ είρε πξνβιέςεη απφ πξηλ φηη ζα πάζαηλε ηα φζα έπαζε.
Κη έπεηηα, δείηε ηνπο καζεηέο ηνπ: ζν δνχζε, άθνπγαλ ηα ιφγηα ηνπ θαη ηνλ είραλ γηα δάζθαιν,
θη φηαλ ηνλ είδαλ λα ηηκσξείηαη θαη λα πεζαίλεη, δελ παξέκεηλαλ καδί ηνπ πηζηνί κέρξη ην ζάλαην
νχηε ζπζίαζαλ ηε δσή ηνπο γηα λα ηνλ ππεξαζπηζηνχλ νχηε θαλ είραλ κάζεη λα αςεθνχλ ηελ
ηηκσξία, θη επηπιένλ αξλήζεθαλ φηη ήηαλ καζεηέο ηνπ. Βλψ εζείο, ηψξα, πξφζπκα ζπζηάδεηε ηε
δσή ζαο ζην φλνκα ηνπ. ζν δνχζε, ην κφλν πνπ θαηάθεξε ήηαλ λα καδέςεη γχξσ ηνπ δέθα
ρακέλα θνξκηά, δέθα λαπηηθνχο θαη ηειψλεο, θαη πάιη φρη αθξηβψο φινπο. ζν ήηαλ δσληαλφο
δελ έπεηζε θαλέλα -αθφηνπ πέζαλε, έξρνληαη νη θαινζειεηέο θαη πείζνπλ έλα ζσξφ θφζκν. Αελ
είλαη ηειείσο παξάδνμν;
Βζείο κε πνηα ινγηθή θηάζαηε λα ηνλ ζεσξείηε πηφ ηνπ ζενχ; ―Αηφηη μέξνπκε‖, ζα πείηε, ―φηη ε
ζηαχξσζε ηνπ έγηλε γηα λα ληθεζεί ν άξρνληαο ηνπ θαθνχ. Σνλ ζεσξνχκε πηφ ηνπ ζενχ αθξηβψο
επεηδή ηηκσξήζεθε‖. Β, θαη ινηπφλ; Σφζνη θαη ηφζνη άιινη δελ έρνπλ ηηκσξεζεί, θαη κάιηζηα ην
ίδην αηηκσηηθά; Ή κήπσο ηνλ ζεσξήζαηε πηφ ηνπ ζενχ επεηδή ζεξάπεπζε ρσινχο θαη ηπθινχο
θαη, φπσο ηζρπξίδεζηε, αλάζηεζε λεθξνχο; Μα εδψ ν ίδηνο κε ηα ιφγηα ηνπ -θαη ζχκθσλα κε ηα
φζα εζείο έρεηε γξάςεη- πξνδίδεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ κε ηε κεγαιχηεξε ζαθήλεηα! Αηφηη ιέεη, ―ζα
ζαο πιεζηάζνπλ θαη άιινη πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ παξφκνηεο κεζφδνπο, κα ζα ‗λαη άλζξσπνη
θαθνί θαη αγχξηεο‖. Καη κάιηζηα αλαθέξεηαη ζε θάπνηνλ ζαηαλά, πνπ θη απηφο, ιέεη, ζα
κεραλεχεηαη ηέηνηνπ είδνπο ηερλάζκαηα. Αειαδή νχηε θη ν ίδηνο ην αξλείηαη, φηη ηέηνηα έξγα δελ
έρνπλ ζετθφ ραξαθηήξα, παξά είλαη έξγα πνλεξψλ αλζξψπσλ. ηξηκσγκέλνο φπσο ήηαλ,
αλαγθάζηεθε θνληά ζηα ηερλάζκαηα ησλ άιισλ έκκεζα λα μεζθεπάζεη θαη ηα δηθά ηνπ. Αελ
είλαη αζιηφηεηα, θξίλνληαο κε βάζε ηηο ίδηεο πξάμεηο, ηνλ έλα λα ηνλ ζεσξείο ζεφ θαη ηνπο
άιινπο απαηεψλεο; Γηα πνην ιφγν ζα πξεπε λα ζεσξεζνχλ νη άιινη πνλεξνί θη φρη απηφο; Βπεηδή
έηζη ιέεη ν ίδηνο; Ο ίδηνο νκνιφγεζε φηη ηέηνηεο πξάμεηο δελ είλαη ζετθά ζεκάδηα αιιά ε
απφδεημε φηη κεξηθνί-κεξηθνί είλαη απαηεψλεο θαη πακπφλεξνη.
Με πνηα ινγηθή ινηπφλ ηνλ ζεσξείηε πηφ ηνπ ζενχ, αλ φρη δηφηη πξφβιεςε φηη αθνχ πεζάλεη ζα
αλαζηεζεί; Ώο πνχκε πσο ζαο πηζηεχνπκε, φηη πξαγκαηηθά είπε ηέηνην πξάγκα. Πφζνη άιινη

αθφκα δελ μεζηνκίδνπλ ηέηνηεο παξαδνμνινγίεο γηα λα πείζνπλ ηνπο εχπηζηνπο θαη λα
επσθειεζνχλ απφ ηελ απάηε; Έηζη θαη ν Γάκνιμηο, ν δνχινο ηνπ Ππζαγφξα, ηα ίδηα έθαλε ζηνπο
θχζεο, αιιά θη ν ίδηνο ν Ππζαγφξαο ζηελ Εηαιία θαη ν Ρακςίληηνο ζηελ Ώίγππην. Ώπηφο ν
ηειεπηαίνο κάιηζηα, ζηνλ Άδε πνπ θαηέβεθε, φπσο ιέλε, έπαημε θαη δάξηα κε ηε Αήκεηξα θαη
επηζηξέθνληαο έθεξε καδί θαη ην δψξν ηεο, έλα ρξπζφ πεηζεηάθη. Κη άιινη: Ο Οξθέαο ζηνπο
Οδξχζεο, ν Πξσηεζίιανο ζηε Θεζζαιία, ν Δξαθιήο ζην Σαίλαξν θη ν Θεζέαο.
Ώιιά ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ζνβαξά αλ πξαγκαηηθά αλαζηήζεθε πνηέ ην ζψκα θάπνηνπ
λεθξνχ. Ή κήπσο θαληάδεζηε φηη ησλ άιισλ νη ηζηνξίεο είλαη αιιά θαη θαίλνληαη παξακχζηα,
ελψ εζείο γηα ην δηθφ ζαο δξάκα έρεηε επηλνήζεη κηα ιχζε εχζρεκε θαη πεηζηηθή -ηε θσλή πάλσ
ζην ζηαπξφ ηε ζηηγκή πνπ μεςπρνχζε, θαη ηνλ ―ζεηζκφ‖ θαη ην ζθνηάδη; Ωο ηε ζηηγκή πνπ
πέζαλε δειαδή, δελ κπφξεζε λα βνεζήζεη ηνλ εαπηφ ηνπ· φκσο πεζακέλνο πηα θαηάθεξε θαη
αλαζηήζεθε, θη έδεημε θαη ηα ζεκάδηα ηνπ καξηπξίνπ ηνπ, θαη ηα ρέξηα ηνπ πνπ ήζαλ ηξππεκέλα
-πνηνο ην είδε απηφ; Μηα γπλαίθα πζηεξηθή, φπσο ιέηε θαη, αο πνχκε, έλαο αθφκα, απφ ηνπο
παξαζπξκέλνπο· αλακθίβνια, είηε η‘ φλεηξφ ηνπ ήηαλ επεξεαζκέλν απφ ηελ ςπρηθή ηνπ
θαηάζηαζε είηε ε ίδηα ηνπ ε επηζπκία ηνλ έθαλε λα θαληαζηψλεηαη, πξάγκα πνπ κέρξη ηψξα έρεη
ζπκβεί ζε κπξηάδεο αλζξψπνπο -ή, ην πην πηζαλφ, ζέιεζε κ‘ απηήλ ηελ ηεξαηνινγία λα θάλεη
ηνπο ππφινηπνπο λα ζαπκάζνπλ θαη λα δψζεη πάηεκα θαη ζ‘ άιινπο αγχξηεο.
Καλνληθά, αλ φλησο ήζειε λα θαλεξψζεη ηε ζεία δχλακε ηνπ ν Εεζνχο, ζα έπξεπε λα εκθαληζηεί
αλαζηεκέλνο ζ‘ εθείλνπο πνπ ηνλ πεξηθξφλεζαλ θαη ζε θείλνλ πνπ ηνλ θαηαδίθαζε θαη ζηνπο
πάληεο -θνληνινγίο, λα ηνλ δνπλ φινη. Υψξηα πνπ ζα κπνξνχζε λα κελ κπεη θαλ ζηνλ θφπν, θαη
απφ ηνλ ζηαπξφ αθφκα λα ‗ρεη γίλεη άθαληνο (θη φρη κεηά ηελ αλάζηαζή ηνπ). Πνχ αθνχζηεθε,
λα θξχβεηαη ν απεζηαικέλνο ηνπ ζενχ, πνπ ήξζε ζηε γε γηα λα αλαγγείιεη ην ζέιεκα ηνπ; ζν
δνχζε, πψο έθαλε θήξπγκα παληνχ θαη ζε φινπο ρσξίο δηαθξίζεηο -δίρσο παξ‘ φια απηά λα
γίλεηαη πηζηεπηφο- θαη αληίζεηα, κεηά ηελ αλάζηαζή ηνπ, πνπ ζα κπνξνχζε λα δψζεη ζηνπο
αλζξψπνπο ηελ πην ηζρπξή πίζηε, δελ εκθαλίδεηαη παξά κφλν ζε κηα γπλαηθνχια θαη ζηνπο
νπαδνχο ηνπ -θη απηφ ζηα θξπθά; Σηο κέξεο πνπ ππέθεξε ηελ ηηκσξία ηνλ έβιεπε φινο ν θφζκνο·
ζαλ αλαζηήζεθε ηνλ είδε κφλν έλαο -ελψ ζα ‗πξεπε λα ζπκβεί ην αληίζεην· ψζηε λα ‗ξζεη θαη λα
δψζεη θψηηζε ζηνπο επζεβείο θαη λα ιππεζεί ηνπο ακαξησινχο ή ηνπο κεηαλννχληεο. Κη αλ
ήζειε λα πεξάζεη απαξαηήξεηνο, πξνο ηη ε θσλή απφ ηνλ νπξαλφ πνπ δηαθήξπηηε φηη ήηαλ πηφο
ηνπ ζενχ; Ώλ πάιη δελ ήζειε λα πεξάζεη απαξαηήξεηνο, πξνο ηη ε ηηκσξία θαη ν ζάλαηνο; ―Με ην
παξάδεηγκα ηνπ καξηπξίνπ ηνπ ήζειε λα καο δηδάμεη λα αςεθνχκε ην ζάλαην, θαη αθνχ
αλαζηεζεί εθ λεθξψλ λα θαιέζεη αλνηρηά φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζην θσο ηεο κέξαο γηα λα ηνπο
εμεγήζεη θαη λα ηνπο δψζεη λα θαηαιάβνπλ γηα πνηφλ ιφγν θαηέβεθε ζηε γε‖. Ώπηά δηαβάδεη
θαλείο ζηα θείκελά ζαο θαη δελ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξεο καξηπξίεο: Σα επηρεηξήκαηά ζαο
αιιεινζπγθξνχνληαη. Ω χςηζηε θαη επνπξάληε, πνχ αθνχζηεθε, ζεφο λα δεη αλάκεζα ζηνπο
αλζξψπνπο θαη λα κε γίλεηαη πηζηεπηφο, θαη εθ ησλ πζηέξσλ λα θάλεη μαθληθέο εκθαλίζεηο
κνλάρα ζε φζνπο ηηο πξνζδνθνχλ; Καη πάιη, λα κελ κπνξνχλ λα ηνλ αλαγλσξίζνπλ απηνί πνπ
θάπνηε ηνλ παξαδέρνληαλ γηα ζεφ; Καη εθηνμεχεη εχθνιεο απεηιέο θαη χβξεηο θάζε θνξά πνπ
ιέεη, ―νπαί πκίλ‖ θαη ―πξνιέγσ πκίλ‖. Μ‘ απηά θαη κ‘ απηά παξαδέρεηαη αλνηρηά φηη αδπλαηεί λα
πείζεη, πξάγκα πνπ δελ ζα κπνξνχζε λα ην πάζεη έλαο ζεφο -νχηε θαλ έλαο άλζξσπνο. Βιπίδνπκε
βέβαηα λα αλαζηεζεί θαη λα δήζεη αηψληα, θαη ζα ηνλ έρνπκε γηα αξρεγφ θαη ζα είλαη γηα καο ε
απφδεημε φηη ν ζεφο κπνξεί λα αλαζηήζεη έλα λεθξφ ζψκα. Πνχληνο ινηπφλ; Γηα λα ηνλ δνχκε
θαη λα πηζηέςνπκε. Ώιιηψο, ηη θαηέβεθε ζηε γε; Με ζθνπφ λα καο θάλεη άπηζηνπο; Δ ίδηα
ινηπφλ ε πξαγκαηηθφηεηα θαη ε ινγηθή καο δείρλνπλ φηη δελ ήηαλ παξά έλαο άλζξσπνο θαη
ηίπνηα πεξηζζφηεξν.
Η ελληνική άποτη για ηο σπιζηιανικό δόγμα
Βθζέηνληαο ηψξα ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε, έρσ λα πσ φηη ν θαπγάο κεηαμχ Ενπδαίσλ θαη
ρξηζηηαλψλ είλαη εληειψο βιαθψδεο· φιε απηή ε θαζαξία γηα ην ηη ππήξμε ν Υξηζηφο, είλαη πεξί
φλνπ ζθηάο. Πξαγκαηηθά, ηίπνηα ην ζεκαληηθφ δελ βξίζθεη θαλείο ζηελ δηακάρε Ενπδαίσλ θαη

ρξηζηηαλψλ: Καη ηα δπν κέξε πηζηεχνπλ ζε ζείεο πξνθεηείεο, φηη ζα έξζεη λα δήζεη αλάκεζα
ζηνπο αλζξψπνπο έλαο ζσηήξαο· ε δηαθσλία ηνπο βξίζθεηαη ζην αλ ήδε έρεη έξζεη ή φρη.
Θαχκαηα ππεξθπζηθά ζπλέβαηλαλ παληνχ θαη πάληα (ιφγνπ ράξε, νη επεξγεζίεο πνπ πξφζθεξε ν
Ώζθιεπηφο θαη νη πξνβιέςεηο ηνπ γηα ηα κειινχκελα ζηηο πφιεηο πνπ ήζαλ αθηεξσκέλεο ζηε
ιαηξεία ηνπ, φπσο ε Σξίθθε, ε Βπίδαπξνο, ε Κσο θαη ε Πέξγακνο, ή αθφκα, ε πεξίπησζε ηνπ
Ώξηζηέα ηνπ Πξνθνλλήζηνπ ή θάπνηνπ Κιαδνκέληνπ ή ηνπ Κιενκήδε απφ ηελ Ώζηππάιαηα).
Ώιιά κφλν νη Ενπδαίνη ηα απνδίδνπλ ζηνλ χςηζην ζεφ. Πξφθεηηαη γηα έλαλ ιαφ πνπ ελψ ήηαλ
αηγππηηαθήο θαηαγσγήο, εγθαηέιεηςε ηελ Ώίγππην θη ήξζε λα θαηνηθήζεη ζηελ Παιαηζηίλε πνπ
ζήκεξα νλνκάδεηαη θαη Ενπδαία, αθνχ πξψηα έζπεηξε ηελ δηρφλνηα θαη απνζηάηεζε απφ ηνπο
ππφινηπνπο Ώηγππηίνπο, θαηαθξνλψληαο ηελ ζξεζθεία ηνπο. Σψξα, φ,ηη έθαλαλ νη Ενπδαίνη
ζηνπο Ώηγππηίνπο, ηα ηξαβνχλ νη ίδηνη απφ απηνχο πνπ πηζηεχνπλ ζηνλ Εεζνχ σο Υξηζηφ. Καη
ζηηο δπν πεξηπηψζεηο, αίηην ππήξμε ε ξήμε κε ηελ θνηλσλία. Βλψ δειαδή παιαηφηεξα νη Ενπδαίνη
ζπγθξνηήζεθαλ κε βάζε ηε δηαθνξά ηνπο πξνο ηνπο ππφινηπνπο, αξγφηεξα ζπλέβε ην ίδην κε
ηνπο ρξηζηηαλνχο. (Τπνςηάδνκαη φκσο φηη) αλ φινη νη άλζξσπνη ζειήζνπλ θάπνηε λα γίλνπλ
ρξηζηηαλνί, νη ηειεπηαίνη δελ ζα ηνπο δερηνχλ κε πξνζπκία. ην μεθίλεκά ηνπο ήζαλ νιηγάξηζκνη
θη είραλ εληαία πίζηε· ζηε ζπλέρεηα πιήζπλαλ θαη εμαπιψζεθαλ θαη απφ ηφηε δηαζπψληαη ζε
δηάθνξεο αηξέζεηο θη ε θάζε κία ελλνεί λα έρεη ηηο θαηξίεο ηεο. Ώπφ ηελ αξρή άιισζηε, ηέηνηα
ηξαβνχζε ε ςπρή ηνπο. Κη φπσο έρνπλ πιεζχλεη νη δηάθνξεο παξαηάμεηο ηνπο, έθηαζαλ λα
αιιεινθαηεγνξνχληαη· θαη αλ ππάξρεη αθφκα θάηη ην θνηλφ κεηαμχ ηνπο, απηφ είλαη κνλάρα ην
φλνκα. κσο απηφ ληξέπνληαη λα ην εγθαηαιείςνπλ θαηά ηα άιια, βξίζθνληαη κεηαμχ ηνπο ζε
δηαξθή δηακάρε. Πξαγκαηηθά, ζα ήηαλ απνξίαο άμηνλ αλ εχξηζθε θαλείο ζεκεία ζηα νπνία λα
ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο, αθνχ δελ ππάξρεη θάπνηα ζνβαξή ζεσξεηηθή βάζε πνπ λα ζεκειηψλεη
ην πηζηεχσ ηνπο· εθηφο αλ ζνβαξή βάζε ζεσξεζεί ε απφζρηζε θαη ν θαηξηαζκφο θαη ν θφβνο
πξνο φ,ηη ηνπο είλαη μέλν -γηαηί απηά είλαη πνπ ζηαζεξνπνηνχλ ηελ πίζηε ηνπο.
Οχηε απηνί νχηε εγψ νχηε θαλέλαο άιινο δελ ζα ήηαλ πξφζπκνο λα εγθαηαιείςεη ηελ ηδέα ηεο
ηηκσξίαο ησλ αδίθσλ θαη ηεο αληακνηβήο ησλ δηθαίσλ. Βλ ηνχηνηο φκσο, επηλνψληαο θάζε ινγήο
θφβεηξα πξνζειθχνπλ θφζκν ζηηο γξακκέο ηνπο ηξνκνθξαηψληαο ηνλ κε ηελ ηδέα ηεο ζείαο
ηηκσξίαο. Καη θάζε έμππλν άλζξσπν ηνλ απνκαθξχλνπλ απφ ηελ δηδαζθαιία ηεο πίζηεο ηνπο,
ελψ θαινδέρνληαη ηνπο αλφεηνπο θαη ηνπο δνπινπξεπείο. Καη δηαζηξεβιψλνληαο ηηο παιηέο
παξαδφζεηο, πξηλ απφ ηηο ηειεηέο ηνπο ππνβάιινπλ θαη δηεγείξνπλ ην αθξναηήξην παίδνληαο
κνπζηθή κε απινχο, φπσο ζπλεζίδεηαη ζηα ηεξά ηεο Κπβέιεο. ηελ Ώίγππην, φηαλ θάπνηνο
πιεζηάδεη έλα ηέκελνο εληππσζηάδεηαη απφ ηε ιακπξφηεηά ηνπ, απφ ηνπο ηεξνχο ηνπ θήπνπο, ηελ
κεγάιε είζνδν θαη ηελ νκνξθηά ηνπ, πεξηηξηγπξηζκέλν θαζψο είλαη κε επηβιεηηθέο ζθελέο, θη
επίζεο απφ ηηο γεκάηεο δεηζηδαηκνλία ηεξνηειεζηίεο πνπ έρνπλ ραξαθηήξα κπζηεξίσλ ζαλ κπεη
φκσο παξακέζα, ζηα ελδφηεξα, βιέπεη λα πξνζθπλνχλ κηα γάηα ή έλα πίζεθν ή έλα θξνθφδεηιν
ή ζθχιν ή ηξάγν. Δ ζθνπηκφηεηα είλαη λα λνκίζεη ν κπνχκελνο φηη πίζσ απ απηά θξχβεηαη
θάπνην ζπνπδαίν λφεκα. Καη κπνξεί κελ νη ρξηζηηαλνί λα θνξντδεχνπλ ηνπο Ώηγππηίνπο, (πνπ
ζην θάησ θάησ καο εμεγνχλ φηη ηα δψα ηα ιαηξεχνπλ σο ζχκβνια ανξάησλ, αηψλησλ ηδεψλ θαη
φρη -φπσο λνκίδεη ν πνιχο θφζκνο- σο δψα θαζαπηά), νη ίδηνη φκσο δελ έρνπλ ηελ επθπΎα, κέζα
απφ ηηο ηζηνξίεο ηνπο γηα ηνλ Εεζνχ λα καο παξνπζηάζνπλ θάηη πην αμηφινγν απφ ηνπο ηξάγνπο
θαη ηα ζθπιηά ησλ Ώηγππηίσλ.
Σνπο Αηφζθνπξνπο, ηνλ Δξαθιή, ηνλ Ώζθιεπηφ θαη ηνλ Αηφλπζν, γηα ηνπο νπνίνπο νη Έιιελεο
πίζηεςαλ φηη απφ άλζξσπνη έγηλαλ ζενί, νη ρξηζηηαλνί δελ ηνπο δέρνληαη σο ζενχο -παξ‘ φια ηα
θαιά πνπ πξφζθεξαλ ζηελ αλζξσπφηεηα- δηφηη, ιέεη, αξρηθά ππήξμαλ άλζξσπνη. Μα θαη ηνλ
Εεζνχ, ζαλ πέζαλε δελ ηνλ μαλαείδε θαλείο -κφλν ηα κέιε ηεο παξέαο ηνπ επηκέλνπλ πσο ηνλ
είδαλ, ελψ ην πνιχ πνιχ λα είδαλ θαλέλα θάληαζκα. Σνλ Ώζθιεπηφ πιήζνο άλζξσπνη, θαη
Έιιελεο θαη βάξβαξνη, παξαδέρνληαη φηη ηνλ έρνπλ δεη πνιιέο θνξέο, θη φηη εμαθνινπζνχλ θαη
ζηηο κέξεο καο λα ηνλ βιέπνπλ, θαη κάιηζηα φρη ην θάληαζκα ηνπ αιιά ηνλ ίδην, λα ζεξαπεχεη
θαη λα επεξγεηεί θαη λα πξνιέγεη ηα κειινχκελα. Ή αο πάξνπκε ηελ πεξίπησζε ηνπ Ώξηζηέα ηνπ

Πξνθνλλήζηνπ, πνπ εμαθαλίζηεθε κε ηξφπν ζαπκαζηφ κπξνζηά απφ ηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ θη
χζηεξα μαλαεκθαλίζηεθε, θαη βξέζεθε ζε πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ. Σέηνηα ήηαλ ηα
θαηνξζψκαηά ηνπ πνπ, φπσο ιέλε, ν Ώπφιισλαο έδσζε εληνιή ζηνπο Μεηαπνληίλνπο λα ηνλ
ιαηξεχνπλ ζαλ ζεφ. Κη φκσο, θαλείο δελ πηζηεχεη πηα φηη ν Ώξηζηέαο είλαη ζεφο. πσο θαλείο δελ
ζεσξεί ζεφ ηνλ Άβαξε ηνλ Τπεξβφξεην πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Δξφδνην είρε ηέηνηα δχλακε πνπ
πεηνχζε απ‘ άθξε ζ‘ άθξε ηεο γεο πάλσ ζην βέινο ηνπ. Ή κήπσο δελ ιέλε γηα ηελ ςπρή ηνπ
Κιαδνκέληνπ, πνπ πνιιέο θνξέο εγθαηέιεηπε ην ζψκα θαη πεξηπιαληφηαλ κνλάρε; Οχηε θαη
ηνχηνλ ζεψξεζαλ ζεφ νη άλζξσπνη. Καη ν Κιενκήδεο απφ ηελ Ώζηππάιαηα: Κιείζηεθε κέζα ζε
κηα θαζέια θαη φηαλ ηελ έζπαζαλ νη δηψθηεο ηνπ γηα λα ηνλ ζπιιάβνπλ δελ ηνλ βξήθαλ κέζα·
έγηλε άθαληνο, ζαλ απφ ζετθφ ζαχκα. Ώπφ ηέηνηεο ηζηνξίεο άιιν ηίπνηα. Κνληνινγίο, απηφ πνπ
ζέισ λα πσ είλαη φηη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νη Γέηεο ιαηξεχνπλ ηνλ Γάκνιμε θαη νη Κίιηθεο
ηνλ Μφςν θη νη Ώθαξλάλεο ηνλ Ώκθίινρν θη νη Θεβαίνη ηνλ Ώκθηάξεσ θη νη Λεβαδίηεο ηνλ
Σξνθψλην, έηζη ιαηξεχνπλ θη νη ρξηζηηαλνί έλαλ άλζξσπν πνπ θπλεγήζεθε θαη πηάζηεθε θαη
έραζε ηειηθά ηε δσή ηνπ. Οη ηηκέο πνπ ηνπ απνδίδνπλ δελ δηαθέξνπλ απφ θείλεο πνπ απνδίδνληαη
ζηνλ Ώληίλνν, ηνλ αγαπεκέλν ηνπ Ώδξηαλνχ. Κη φκσο δελ αλέρνληαη θακία ζχγθξηζε αλάκεζα
ζηνλ Εεζνχ θαη ηνλ Ώπφιισλα ή ηνλ Αία· ηφζν πνιχ έρεη ζνιψζεη ηελ θξίζε ηνπο ε πίζηε. Καη
ηνλίδνπλ φηη ην ζψκα ηνπ ήηαλ ζλεηφ -ζαλ λα ιέκε δειαδή φηη ε ζάξθα ηνπ ήηαλ πην θζαξηή
απφ ην αζήκη ή ην ρξπζάθη ή ηελ πέηξα, θη φηη κνηξαδφηαλ θη απηφο ηηο αδπλακίεο ηνπ θνξκηνχθη φηη ν ίδηνο κέζα απφ έλα αλζξψπηλν θνξκί ελεξγνχζε σο ζεφο. κσο, καο ιέλε, βάδνληαο θαηά
κέξνο ηε θζαξηή ηνπ ζάξθα, απνζεψζεθε. Σφηε, ηη ιηγφηεξν έρνπλ ν Ώζθιεπηφο θαη ν Αηφλπζνο
θαη ν Δξαθιήο; Πεξηγεινχλ νη ρξηζηηαλνί φζνπο ιαηξεχνπλ ηνλ Αία, αθνχ ζηελ Κξήηε ππάξρεη ν
ηάθνο ηνπ, πνπ ηνλ επηδεηθλχνπλ νη Κξήηεο ζηνπο πεξηεγεηέο· θαη δελ θαηαιαβαίλνπλ φηη θη νη
ίδηνη δελ θάλνπλ ηίπνηα ιηγφηεξν απφ ηνπο Κξήηεο.
Ώθφκε, νη πην ζπλεηνί ησλ ρξηζηηαλψλ επηβάιινπλ λα κελ δπγψλεη ζηηο θνηλφηεηεο ηνπο θαλέλαο
κνξθσκέλνο, θαλέλαο ζνθφο, θαλέλαο ινγηθφο· ηέηνηεο ηδηφηεηεο ηηο ζεσξνχλ θαθέο. Βλψ φπνηνο
είλαη ακαζήο, βιάθαο, ακφξθσηνο ή λήπηνο, κπνξεί λα πιεζηάζεη άθνβα. Οκνινγψληαο φηη
ηέηνηνπ επηπέδνπ άλζξσπνη είλαη άμηνη ηνπ ζενχ ηνπο, δείρλνπλ φηη επηδηψθνπλ -θαη κπνξνχλ- λα
πείζνπλ κφλν ηνπο ειίζηνπο, ηνπο ηηπνηέληνπο, ηηο γπλαηθνχιεο, ηνπο δνχινπο θαη ηα παηδάθηα. Κη
φκσο, ηη ην θαθφ ππάξρεη ζην λα κνξθψλεηαη θαλείο θαη λα κειεηάεη ηα ιφγηα ησλ κεγάισλ
δηαλνεηψλ, θαη λα απνθηά ζχλεζε θαη ζσθξνζχλε; ε ηη εκπνδίδνπλ απηά ηε γλψζε ηνπ ζενχ;
Αελ είλαη απηά νη πξνυπνζέζεηο ψζηε λα κπνξέζεη θαλείο λα θηάζεη ζηελ αιήζεηα; Ώιιά ηνπο
βιέπνπκε θαη ζηηο αγνξέο φπνπ ζπγθεληξψλνπλ αθξναηήξην κέζα απφ ηνλ απιφ ιαφ θαη ιέλε ηα
πην αθαηαλφκαζηα πξάγκαηα, ελψ δελ ηνικνχλ λα παξνπζηαζηνχλ θαη λα κηιήζνπλ ή λα
εθθξάζνπλ ην πηζηεχσ ηνπο ζε κηα ζπλάζξνηζε κνξθσκέλσλ αλζξψπσλ. Ώληίζεηα, φπνπ δεη
θαλείο θακηά παξέα ειηζίσλ ή ηίπνηε παηδάθηα ή ππεξέηεο, εθεί ζα βξεη θαη ηνπο ρξηζηηαλνχο λα
θακαξψλνπλ θαη λα πνπιάλ εμππλάδεο. Ώιιά θαη κέζα ζε ζπίηηα αθφκε, βιέπεηο θάηη ηχπνπο
εληειψο ακφξθσηνπο θαη αθαιιηέξγεηνπο, θάηη ηζαγθάξεδεο, εξηνπξγνχο θαη βαθείο, πνπ δε ζα
ηνικνχζαλ λ‘ αλνίμνπλ ην ζηφκα ηνπο λα κηιήζνπλ κπξνζηά ζε αλψηεξνπο ηνπο. πνηε φκσο
βξνπλ επθαηξία λα μεκνλαρηάζνπλ ηα παηδηά ηνπ ζπηηηνχ ή ηίπνηε επθνιφπηζηεο γπλαηθνχιεο, ζα
ηνπο αθνχζεηο λα ιέλε έλα ζσξφ παξάδνμα πξάγκαηα, θαη κάιηζηα δηεμνδηθφηαηα: πσο δελ
πξέπεη λα δίλνπλ ζεκαζία ζηνλ παηέξα θαη ζην δάζθαιν, αιιά απιψο λα ππαθνχλε· πσο oη
κεγάινη ιέλε κπνχξδεο θαη ην κπαιφ ηνπο είλαη παξάιπην θαη ηίπνηα ην θαιφ δελ μέξνπλ θαη δελ
κπνξνχλ λα θάλνπλ, γηαηί είλαη παξαζπξκέλνη απφ θνχθηεο αλνεζίεο· πσο κφλν απηνί (ζαλ
ρξηζηηαλνί) μέξνπλ πψο πξέπεη λα δεη θαλείο, θαη αλ ηα παηδηά ηνχο πηζηέςνπλ ζα βξνπλ ηελ
επηπρία -θαη απηά θαη ην ίδην ην ζπηηηθφ ηνπο. Κη αλ ηχρεη, θαζψο δαζθαιεχνπλ ην παηδί, λα δνπλ
ηνλ πξαγκαηηθφ δάζθαιν λα πιεζηάδεη ή θάπνηνλ ζνβαξφ άλζξσπν ή ηνλ ίδην ηνλ παηέξα ηνπ
παηδηνχ, ηξέπνληαη ζε θπγή -ηνπιάρηζηνλ νη πην δηαθξηηηθνί· νη πην αλαηδείο ζπξψρλνπλ ην παηδί
ζηελ εμέγεξζε· ηνπ εμεγνχλ ρακειφθσλα φηη κπξνζηά ζηνλ παηέξα ή ηνλ δάζθαιν δελ κπνξνχλ
θαη δελ ζέινπλ λα κηιήζνπλ, γηα λα απνθχγνπλ ηελ αλνεζία θαη ηε ζθαηφηεηα ησλ κεγάισλ, θη
απηφ γηα ην θαιφ ησλ παηδηψλ, γηα λα κε ηηκσξεζνχλ απηά· θαη φηη θαιφ ζα ήηαλ λα παξαηήζνπλ
γνλείο θαη δαζθάινπο θαη λ‘ αθνινπζήζνπλ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη ηηο γπλαίθεο ζην

ηζαγθαξάδηθν ή ζην βαθείν ή ζην πιπζηαξηφ, γηα λα ηειεηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο. Καη
ιέγνληαο ηέηνηα, πείζνπλ. Ώο κε ζεσξεζεί φηη ηνπο θαηεγνξψ πην απζηεξά απ‘ φ,ηη επηβάιιεη ε
ίδηα ε αιήζεηα. Καη ζα θαλεί απηφ απφ ηα παξαθάησ: Οη ηεξείο ησλ δηαθφξσλ ζξεζθεηψλ
πξνζθαινχλ ζηηο ηειεηέο ηνπο, ―φπνηνλ έρεη ρέξηα θαζαξά, θαη γιψζζα ζπλεηή‖, θαη άιινη,
―φπνηνλ είλαη απαιιαγκέλνο απφ θάζε ινγήο βξσκηά, θη ε ςπρή ηνπ δελ ζπκκεξίδεηαη ην θαθφ.
θαη φπνηνλ έρεη δήζεη φκνξθα θαη δίθαηα‖ -ψζηε ε ππφζρεζε ηνπ εμαγληζκνχ απφ ηελ ακαξηία
θαηά θάπνην ηξφπν λα εθπιεξψλεηαη απφ ηελ θαζαξφηεηα ησλ ίδησλ ησλ κειψλ.
Ώο αθνχζνπκε πνηνπο θαινχλ θνληά ηνπο νη ρξηζηηαλνί· φπνηνο, ιέλε, είλαη ακαξησιφο, φπνηνο
είλαη αλφεηνο, φπνηνο είλαη λήπηνο, φπνηνο είλαη δαηκνληζκέλνο, απηφο ζα θεξδίζεη ηε βαζηιεία
ηνπ ζενχ. Κη αθφκε θαιχηεξα ίζσο αλ είλαη θαη άδηθνο θαη θιέθηεο θαη δηαξξήθηεο θαη
δειεηεξηαζηήο θαη βιάζθεκνο θαη ηπκβσξχρνο. Οχηε πξνζθιεηήξην λα ήηαλ, γηα ζχζηαζε
ζπκκνξίαο ιεζηψλ. Μα, ζα πνχλε, ν ζεφο ζηάιζεθε ζηε γε γηα ράξε ησλ ακαξησιψλ (ζαξξείο θη
είλαη θαλέλαο γηαηξφο πνπ ηνλ έζηεηιε ζηελ πφιε ν θηιάλζξσπνο βαζηιηάο, λα γηαηξέςεη ηνπο
αξξψζηνπο). Καιψο· θαη κε ηνπο αλακάξηεηνπο ηη γίλεηαη; Ώπηνί δελ είλαη άμηνη ηεο ράξεο ηνπ;
Μήπσο ηειηθά είλαη θαθφ λα ‗ζαη αλακάξηεηνο; Μήπσο ζέινπλ λα καο πνχλε πσο ηνλ άδηθν
άλζξσπν ζα ηνλ δερηεί, βέβαηα, αθνχ πξψηα ν άδηθνο πέζεη ζηα γφλαηα θαη ζθφπηκα
απηνηαπεηλσζεί, ελψ ηνλ δίθαην δελ ζα ηνλ δερηεί, αθφκα θη αλ απηφο ηηκά ηνλ ζεφ κε ηξφπν
ελάξεην;
Οη ζσζηνί δηθαζηέο, φηαλ βιέπνπλ ζην δηθαζηήξην θάπνηνλ λα θιαίγεηαη θαη λα ρηππηέηαη γηα λα
βξεη ην δίθην ηνπ, ηνπ ιέλε λα πάςεη λα γίλεηαη αμηνιχπεηνο ψζηε λα θξηζεί κε γλψκνλα ηελ
αιήζεηα θαη φρη πξνθαιψληαο ηνλ νίθην· νη ρξηζηηαλνί φκσο ζέινπλ λα καο πείζνπλ φηη ν ζεφο
ηνπο θξίλεη επεξεαζκέλνο απφ ηηο θνιαθείεο καο θαη φρη κε γλψκνλα ηελ αιήζεηα. Καη αλ
δερηνχκε φηη απφ ηε θχζε ηνπ ην αλζξψπηλν είδνο θιίλεη θαηά θάπνην ηξφπν πξνο ηελ ακαξηία,
ζα ‗πξεπε ηφηε ζηνπο πάληεο λα απεπζχλεηαη ην κήλπκα· πξνο ηη απηή ε πξνηίκεζε ζηνπο
ακαξησινχο εηδηθά; Ο ιφγνο είλαη φηη γηα ηνπο πξαγκαηηθά θαινχο θαη δίθαηνπο αλζξψπνπο ην
κήλπκα ηνπο δελ έρεη λφεκα· απηνχο ινηπφλ δελ κπνξνχλ λα ηνπο ηξαβήμνπλ κε ην κέξνο ηνπο νη
ρξηζηηαλνί, γη‘ απηφ θαη πξνηηκνχλ λ απεπζχλνληαη ζηνπο κηαξνχο θαη ηνπο δηεθζαξκέλνπο. Ο
θαζέλαο βέβαηα μέξεη φηη ηνλ θαθφ άλζξσπν -πνπ είλαη ηέηνηνο είηε απφ ηε θχζε ηνπ είηε γηαηί
έηζη έκαζε κεγαιψλνληαο- δελ ηνλ κεηακνξθψλεηο ζε θαιφ νχηε κε ηελ ηηκσξία νχηε κε ηελ
ζπκπφλνηα- είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα κεηαβάιιεηο εληειψο ηελ ηδηνζπγθξαζία θάπνηνπ. Παξ‘
φια απηά ν ζεφο ηνπο πξνθαλψο επεξεάδεηαη απφ ηα αηζζήκαηα νίθηνπ θαη ζπκπφλνηαο πνπ ηνπ
πξνθαινχλ νη πηζηνί ηνπ θη απαιιάζζεη φζνπο ππήξμαλ θαθνί, ελψ έλαλ ελάξεην πνπ δελ
ζπκπεξηθέξεηαη έηζη, ηνλ απνξξίπηεη -πξάγκα εληειψο άδηθν.
Οη δηδάζθαινη ηνπο πάιη, ιέλε: ―Οη ζνθνί αδηαθνξνχλ πιήξσο γηα ηε ρξηζηηαληθή καο
δηδαζθαιία, γηαηί ε ίδηα ηνπο ε ζνθία ηνπο παξαπιαλά θαη ηνπο βάδεη ηξηθινπνδηά‖ -πξφθεηηαη
γηα επηρεηξήκαηα πνπ ζε θάζε ηνπο ιεπηνκέξεηα πξνθαινχλ ην γέιην. Ώθξηβψο επεηδή δελ
κπνξνχλ λα πείζνπλ θάπνηνλ κπαισκέλν, ςάρλνπλ αλάκεζα ζηνπο ραδνχο. Βγψ ζα παξνκνίαδα
ηνλ ρξηζηηαλφ δάζθαιν κε ηζαξιαηάλν πνπ ελψ ππφζρεηαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ πγεία θάπνηνπ,
ηνλ απνηξέπεη κε θάζε ηξφπν απφ ην λα πάεη λα θνηηαρηεί ζ‘ έλαλ έκπεηξν γηαηξφ, απφ θφβν
κήπσο ηνλ εθζέζεη ε επηζηεκνληθή θαηάξηηζε ηνπ ηειεπηαίνπ (άιισζηε, ζπκβαίλεη απηφ θαη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα). Σξέρεη ζε θάηη λήπηνπο θαη ειίζηνπο ρσξηάηεο θαη ηνπο ιέεη, ―κε
πεγαίλεηε ζε γηαηξνχο, φπνηνλ ππφζρνληαη λα ζεξαπεχζνπλ, ηνλ θαηαζηξέθνπλ‖, θαη, ―πξνζνρή,
θαλείο ζαο λα κελ αγγίμεη ηελ γλψζε, γηαηί ε γλψζε είλαη επηθίλδπλν πξάγκα, ε γλψζε είλαη
αξξψζηηα ηεο ςπρήο, ε ζνθία ηζνδπλακεί κε θαηαζηξνθή. Βκέλα λ‘ αθνχηε, κφλν εγψ ζα ζαο
ζψζσ‖. Μνπ ζπκίδεη κεζπζκέλν πνπ θνπβεληηάδεη παξέα κε άιινπο κεζπζκέλνπο θαη θαηεγνξεί
ηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ πίλνπλ σο κέζπζνπο. Ή κχσπα πνπ θάλεη θήξπγκα ζε κχσπεο, φηη νη
άλζξσπνη κε δπλαηή φξαζε έρνπλ πάζεζε ζηα κάηηα. Ώπηά ηνπο θαηαινγίδσ, γηα λα κελ
αλαθεξζψ ζε φια- γλψκε κνπ είλαη φηη πέθηνπλ ζε βαξχ ζθάικα γηαηί ε ζηάζε ηνπο είλαη
εμεπηειηζηηθή γηα ην ζεφ θαη ζθνπφο ηνπο είλαη λα πξνζθέξνπλ εχθνιεο ειπίδεο ζηνπο

κηθξφςπρνπο, λα ηνπο θάλνπλ λα βιέπνπλ ππεξνπηηθά ηνπο θαιχηεξνπο ηνπο θαη, δήζελ γηα ην
θαιφ ηνπο, λα ηνπο απνθεχγνπλ.
Κπιηική ηηρ σπιζηιανικήρ διδαζκαλίαρ
ρεηηθά κε ην επηρείξεκα ησλ Ενπδαίσλ θαη κεξηθψλ ρξηζηηαλψλ φηη -φπσο ιέλε νη πξψηνη- ζα
θαηεβεί ζηε γε ή -φπσο ιέλε νη δεχηεξνη- έρεη ήδε θαηέβεη ζηε γε θάπνηνο ζεφο ή γηνο ζενχ γηα
λα απνλείκεη δηθαηνζχλε: Πξφθεηηαη γηα ηδέα επνλείδηζηε πνπ δελ αληέρεη ζε ζνβαξή θξηηηθή. Οη
κελ Ενπδαίνη -φρη κεξηθνί αιιά φινη ηνπο- πηζηεχνπλ φηη πξφθεηηαη θάπνηνο λα θαηεβεί ζηε γε, νη
δε ρξηζηηαλνί -κεξηθνί ηνπιάρηζηνλ- ηζρπξίδνληαη φηη ήδε έρεη θαηέβεη. Ώλαξσηηέκαη, ηη ζθνπφ
κπνξεί λα έρεη ν ζεφο γηα λα απνθαζίζεη κηα ηέηνηα θάζνδν. Θέιεη λα κάζεη ηη ζπκβαίλεη
αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο; Αειαδή δελ είλαη παληνγλψζηεο; Ή κήπσο ηα γλσξίδεη κελ φια
αιιά δελ δηνξζψλεη ηα ζηξαβά, θαη νχηε έρεη ηε ζεία δχλακε λα ην θάλεη, εθηφο αλ ζηείιεη θάησ
θάπνηνλ εηδήκνλα, θαη κάιηζηα ζε κηαλ νξηζκέλε γσληά ηεο νηθνπκέλεο, απνθαζηζκέλνο λα
θξνληίζεη κνλάρα φζνπο δνπλ εθεί; Αελ θαηαιαβαίλσ πψο κπνξνχλ θαη ιέλε φηη ν ίδηνο ν ζεφο ζα
θαηέβεη ζηε γε εγθαηαιείπνληαο ηελ έδξα ηνπ, φηαλ εδψ, θαη ην παξακηθξφ λα κεηαβιεζεί,
αλαηξέπεηαη θάζε ηζνξξνπία θαη ράλνληαη ηα πάληα.
Έπεηηα, αλ έθξηλε ν ζεφο φηη νη άλζξσπνη ηνλ αγλννχλ θαη ηνλ έρνπλ ππνηηκεκέλν, ιέηε λα είλαη
ηέηνηνο απφ ηε θχζε ηνπ ψζηε λα επηβάιεη ηελ αλαγλψξηζε ηνπ βάδνληαο ζε δνθηκαζία θαη
δειεάδνληαο κε αληακνηβέο πηζηνχο θαη άπηζηνπο, ζαλ ηνπο λεφπινπηνπο πνπ δειεάδνπλ ηνπο
άιινπο επηδεηθλχνληαο ηα πινχηε ηνπο; αλ πνιχ αλζξψπηλε κνπ θαίλεηαη απηή ε δεινηππία ηνπ
ζενχ ηνπο. Καλνληθά, ζα ‗πξεπε λα ππνζηεξίμνπλ φηη ν ζεφο δελ ζέιεη λα γίλεη γλσζηφο γηα
ινγαξηαζκφ ηνπ, αιιά γηα ράξε ηεο ζσηεξίαο ησλ αλζξψπσλ ψζηε φζνη δερηνχλ απηήλ ηελ
γλψζε λα γίλνπλ θαινί θαη λα ζσζνχλ ελψ φζνη ηελ απνξξίπηνπλ λα ηηκσξεζνχλ αθνχ ζα ‗ρεη
απνδεηρζεί πφζν άζιηνη είλαη. Ώπνξψ φκσο: χζηεξα απφ ηφζνπο θαη ηφζνπο αηψλεο, ηψξα
ζπκήζεθε ν ζεφο λα θξίλεη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ; Σφζνλ θαηξφ ηη έθαλε, έκελε άπξαγνο θαη
ηνπο παξακεινχζε; Βίλαη νινθάλεξν φηη ηε θιπαξία ηνπο πεξί ζενχ δελ ηε ραξαθηεξίδεη νχηε ε
επζέβεηα νχηε ε αγλφηεηα. θνπφο ηνπο είλαη λα πξνθαιέζνπλ δένο ζηνπο αθειείο κε ςεχηηθεο
θνβέξεο, γηα ηηκσξίεο πνπ πεξηκέλνπλ ηνπο ακαξησινχο. Κη έηζη δε δηαθέξνπλ ζε ηίπνηα απφ
ηνπο ΐάθρεηνπο, πνπ δελ θνπξάδνληαη λα κηιάλε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή γηα θαληάζκαηα θαη γηα
άιια ηξνκαρηηθά πξάγκαηα.
Αελ είλαη παξάδνμα νχηε γηα πξψηε θνξά αθνχγνληαη ηα πεξί θαηαθιπζκψλ θαη θαηαζηξνθηθψλ
ππξθαγηψλ πήξε η‘ αθηί ηνπο ηηο ζρεηηθέο δνμαζίεο Βιιήλσλ θαη βαξβάξσλ, φηη δειαδή φηαλ
θιείλεη ν θχθινο ηνπ ρξφλνπ, θαη ιφγσ ησλ επαλφδσλ θαη ζπλφδσλ νξηζκέλσλ άζηξσλ
ζεκεηψλνληαη θαηαθιπζκνί θαη ππξθαγηέο· θαη φηη κεηά ηνλ ηειεπηαίν θαηαθιπζκφ ηεο επνρήο
ηνπ Αεπθαιίσλα θιείλεη ηψξα πάιη ν θχθινο θαη απαηηεί, ζχκθσλα κε αιιεινδηαδνρή ησλ
πάλησλ, εθηεηακέλεο ππξθαγηέο. Ώπηά αθνχζαλε, θαη λνκίδνπλ ηψξα πσο ν ζεφο ζα θαηέβεη ζηε
γε θνπβαιψληαο καδί ηνπ ην ππξ, ζαξξείο θη είλαη θαλέλαο αλαθξηηήο.
Ώο ζπκεζνχκε ηψξα θάπνηεο ηδέεο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ παιηά· εγψ ν ίδηνο δελ πξνζζέησ
εδψ ηίπνηε ην θαηλνχξην. χκθσλα κ‘ απηέο ινηπφλ, ν ζεφο είλαη θαιφο θαη αγαζφο θαη καθάξηνο
θαζψο δεη ζε κηαλ απζχπαξθηε θαηάζηαζε ηειεηφηεηαο θαη ππεξνρήο. Ώλ πνηέ ζπκβεί λα θαηεβεί
θαη λ‘ αλακηρζεί κε ηνπο αλζξψπνπο, αλαγθαζηηθά ζα ππνζηεί κηα κεηαβνιή απφ ην θαιφ ζην
θαθφ· απφ ην σξαίν ζην άζρεκν· απφ ηελ καθαξηφηεηα ζηε κηδέξηα· απφ ηελ ηειεηφηεηα ζηελ
πνλεξηά. Πνηνο ζεφο ζα επέιεγε κηα ηέηνηα κεηαβνιή; Βίλαη βέβαηα ζηε θχζε ησλ ζλεηψλ ην λα
πθίζηαληαη κεηαβνιέο· φκσο έλα αζάλαην νλ παξακέλεη ακεηάιιαρην. Σέηνηεο κεηαβνιέο δελ ζα
ηηο θαηαδερφηαλ. πλεπψο: Βίηε κεηαβάιιεηαη, φπσο ιέλε νη ρξηζηηαλνί, ν ζεφο ζε ζλεηφ (πξάγκα
πνπ φπσο είπακε είλαη αδχλαην), είηε δελ κεηαβάιιεηαη κελ αιιά θάλεη φζνπο ηνλ βιέπνπλ λα
ηνλ πεξλνχλ γηα ζλεηφ, νπφηε παξαπιαλά θαη ςεχδεηαη. Ώιιά ε απάηε θαη ην ςέκα, φπσο θαη λα
‗ρεη, είλαη θαθά -εθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηνχζε θαλείο ζαλ θάξκαθν,
δειαδή γηα ράξε ηεο ζεξαπείαο ελφο θίινπ πνπ ‗ρεη ράζεη ηα ινγηθά ηνπ- ή ηελ πεξίπησζε φπνπ

πάεη θάπνηνο λα μεθχγεη απφ ερζξνχο γηα λα γιηηψζεη απφ ηνλ θίλδπλν. Ώιιά δε λνκίδσ λα ‗ρεη ν
ζεφο άξξσζηνπο θαη ηξεινχο θίινπο νχηε θαη λα θνβάηαη θαλέλαλ ψζηε λα θνηηάμεη πψο λα
παξαπιαλήζεη γηα λα μεθχγεη.
Οη Ενπδαίνη ηζρπξίδνληαη φηη φπσο είλαη ε δσή θαηάζπαξηε απφ θάζε θαθφ, είλαη απαξαίηεην λα
ζηείιεη θάησ ν ζεφο θάπνηνλ γηα λα ηηκσξεζνχλ νη άδηθνη θαη ηα πάληα λα εμαγληζηνχλ, φπσο
ζπλέβε κε ηνλ πξψην θαηαθιπζκφ. Οη ρξηζηηαλνί ζ‘ φια απηά πξνζζέηνπλ θαη ηα δηθά ηνπο. [...]
Ο ίδηνο ζεφο γθξέκηζε θαη ηνλ πχξγν ηεο ΐαβέι γηα λα θαζαξίζεη ηε γε απφ ηελ αλππαθνή (άιιε
ηζηνξία θη απηή, πνπ ηελ ζθάξσζε ν Μσπζήο παξαραξάζζνληαο ην κχζν ησλ Ώισάδσλ, φπσο
απφ ηνλ κχζν ηνπ Φαέζνληα επηλφεζε θαη θείλε ηελ ηζηνξία κε ηα φδνκα θαη Γφκνξξα πνπ
αθαλίζηεθαλ ζην ππξ γηα λα πιεξψζνπλ ηηο ακαξηίεο ηνπο). ‘ φια απηά ινηπφλ ηα ηνπδατθά,
πξνζζέηνπλ νη ρξηζηηαλνί ην φηη εμ αηηίαο ησλ ακαξηηψλ ησλ Ενπδαίσλ ζηάιζεθε ζηε γε ν γηνο
ηνπ ζενχ Εεζνχο, θαη επεηδή νη Ενπδαίνη ηνλ ηηκψξεζαλ θαη ηνλ πφηηζαλ ρνιή, έπεζε ζηα
θεθάιηα ηνπο ε ρνιή ηνπ ζενχ.
Σέηνηνπ είδνπο αλζξψπνπο, ζαλ ηνπο Ββξαίνπο θαη ηνπο ρξηζηηαλνχο, κπνξψ λα ηνπο ζπγθξίλσ
κφλν κε λπρηεξίδεο ή κπξκήγθηα πνπ μεπξνβάιινπλ απφ ηελ ηξχπα ή κε βαηξάρηα πνπ
ζπλεδξηάδνπλ γχξσ απφ έλα βάιην ή κε ζθνπιήθηα καδεκέλα πάλσ ζε θνπξηέο, λα καιψλνπλ
φια κεηαμχ ηνπο γηα ην πνηνη απ‘ φινπο είλαη νη πην ακαξησινί θαη λα ιέλε: ―Ο ζεφο πξψηα ζ‘
εκάο φια ηα θαλεξψλεη, εηδηθά ζ‘ εκάο, θαη φια καο ηα πξναλαγγέιιεη. Παξαηάεη ηνπο πάληεο
θαη ηα πάληα θαη αζρνιείηαη κφλν καδί καο θαη κφλν ζ‘ εκάο ζηέιλεη θήξπθεο, θαη κάιηζηα
αδηάθνπα, θξνληίδνληαο ψζηε εκείο θαη κφλν εκείο λα βξεζνχκε γηα πάληα ζην πιεπξφ ηνπ‖.
Ώπηά ηα ζθνπιήθηα ινηπφλ ιέλε, ―ακέζσο κεηά ηνλ ζεφ εξρφκαζηε εκείο πνπ καο έθηηαμε θαη‘
εηθφλα ηνπ, θη χζηεξα έξρνληαη φια ηα ππφινηπα, πνπ είλαη ππνδεέζηεξα απφ καο -ε γε, ην λεξφ,
ηα άζηξα· φια γηα ράξε καο δεκηνπξγήζεθαλ, φια έρνπλ ηαρζεί ζηελ ππεξεζία καο. Καη ηψξα‖,
ζπλερίδνπλ ηα ζθνπιήθηα, ―επεηδή θάπνηνη αλάκεζα καο απνηεινχλ παξαθσλία, ζα έξζεη ν ζεφο
ή ζα ζηείιεη ηνλ πηφ ηνπ λα ξίμεη θσηηά λα θάςεη ηνπο άδηθνπο ψζηε νη ππφινηπνη πνπ ζα
ζσζνχκε λα θεξδίζνπκε καδί ηνπ ηελ αηψληα δσή‖. Σέηνηα πξάγκαηα πην εχθνια ζα ηα
αλερφκαζηαλ αλ φλησο πξνέξρνληαλ απφ ζθνπιήθηα θαη βαηξάρηα παξά ηψξα, πνπ απνηεινχλ
κφληκν ζέκα αληεγθιήζεσλ Ββξαίσλ θαη ρξηζηηαλψλ.
Οη Ενπδαίνη είλαη θάηη δξαπέηεο απφ ηελ Ώίγππην, πνπ δελ έρνπλ δεκηνπξγήζεη πνηέ ηίπνηα ην
αμηφινγν, θαζψο πνηέ δελ αζρνιήζεθαλ νχηε κε ηελ παηδεία νχηε θαλ κε ηελ αξηζκεηηθή.
Σίπνηα απφ ηελ φιε ηζηνξία ηνπο δελ έρεη ηξαβήμεη ην ελδηαθέξνλ ησλ Βιιήλσλ. Υσξίο ίρλνο
ληξνπήο, επηρείξεζαλ λα βξνπλ ηηο ξίδεο ηνπ γελεαινγηθνχ ηνπο δέληξνπ ζηελ πξψηε θνπξληά
απαηεψλσλ θαη κάγσλ, επηθαινχκελνη αζαθείο θαη ακθίβνιεο καξηπξίεο, βγαικέλεο κέζα απφ
ηα ζθνηάδηα ηνπ παξειζφληνο -πξάγκαηα πνπ παξεξκελεχνληαη απφ ηνπο ακαζείο θαη ηνπο
αθειείο. Καη ελψ κέρξη ηψξα, επί αηψλεο, απφ θαλέλα δελ ακθηζβεηνχληαλ ε ηνπδατθή
γελεαινγία, ηψξα αθνχεη θαλείο λα ηελ ακθηζβεηνχλ νη ίδηνη νη Ενπδαίνη.
ην παξειζφλ, ιανί φπσο νη Ώζελαίνη, νη Ώηγχπηηνη, νη Ώξθάδεο θη νη Φξχγεο έρνπλ ηζρπξηζηεί
φηη θάπνηνη απφ ηνπο πξνγφλνπο ηνπο γελλήζεθαλ κέζα απφ ην ρψκα, θαη κάιηζηα πξφβαιαλ θαη
απνδείμεηο. Οη Ββξαίνη ηψξα -ζθπθηνί θάπνπ ζε κηα γσληά ηεο Παιαηζηίλεο, εληειψο ακφξθσηνη
θαη κε μέξνληαο φηη ηα παιηά ρξφληα απηνί νη κχζνη ηξαγνπδήζεθαλ απφ ηνλ Δζίνδν θαη
ακέηξεηνπο άιινπο ζεφπλεπζηνπο αλζξψπνπο- ζθάξσζαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο ηελ πην άηερλε
θαη απίζηεπηε ηζηνξία: Κάπνηνλ άλζξσπν ηνλ έπιαζε, ιέεη, ν ίδηνο ν ζεφο κε ηα ρέξηα ηνπ θαη
θχζεμε κέζα ηνπ δσή, θη χζηεξα απφ ην πιεπξφ ηνπ έθηηαμε κηα γπλαίθα, θαη κεηά ηνπο έδηλε
παξαγγέικαηα θη ήξζε έλα θίδη θαη ηνπ ‗θαλε αληίπξαμε, θαη ηειηθά ππεξίζρπζε ην θίδη θη φρη ηα
παξαγγέικαηά ηνπ. Ώπηφλ ηνλ αλφζην κχζν δηεγνχληαη -ζαξξείο θαη απεπζχλνληαη ζε ηίπνηε
γξηέο- πνπ παξνπζηάδεη έλαλ ζεφ αδχλακν απφ ηελ πξψηε ζηηγκή: Έλαλ ζεφ πνπ δελ ζηάζεθε
ηθαλφο λα πείζεη νχηε ηνλ έλαλ θαη κνλαδηθφ άλζξσπν πνπ ν ίδηνο έπιαζε. Καηφπηλ κηινχλ γηα
θάπνηνλ θαηαθιπζκφ θαη κηαλ αζπλήζηζηε θηβσηφ πνπ πεξηείρε ηα πάληα, θαη γηα έλα πεξηζηέξη

θαη κηα θνπξνχλα πνπ ήηαλ νη αγγειηνθφξνη -άηερλεο θαη αβαζάληζηεο παξαραξάμεηο ηνπ κχζνπ
ηνπ Αεπθαιίσλα- θη απηφ, είκαη βέβαηνο, δελ πεξίκελαλ πσο ζα έβγαηλε θάπνηε ζην θσο, παξά
ζπλέρηδαλ λα ζθαξψλνπλ άηερλνπο κχζνπο, θαηάιιεινπο κφλν γηα λήπηα: Ση απίζαλεο
ηεθλνπνηίεο απφ γνλείο ζε βαζηά γεξάκαηα… Ση επηβνπιέο αλάκεζα ζε αδέξθηα… Ση πξνδνζίεο
καλάδσλ… ‘ φια απηά, απφ θνληά θη ν ζεφο, λ‘ αλαθαηεχεηαη παληνχ, λα ζπκκεηέρεη… λα
δσξίδεη γατδνχξηα θαη πξφβαηα θαη θακήιεο… κέρξη θαη πεγάδηα λ‘ αλνίγεη γηα ηνπο δίθαηνπο…
θη νη δίθαηνη λα ζπλνπζηάδνληαη κε ηηο λχθεο θαη κε ηηο ππεξέηξηεο ηνπο. Ώλεζηθφηεηεο πνπ
κπξνζηά ηνπο σρξηνχλ ηα Θπέζηηα… Κφξεο λα κεζνχλ ηνλ παηέξα γηα λα ηεθλνπνηήζνπλ καδί
ηνπ… αδεξθφο λα πνπιάεη ηνλ αδεξθφ γηα δνχιν θαη λα εμαπαηά ηνλ παηέξα… θη ν πνπιεκέλνο
ηειηθά απειεπζεξψλεηαη θαη κε ζπλνδεία πνκπήο πνξεχεηαη ζηνλ ηάθν ηνπ παηέξα ηνπ… θαη
ζηηο κέξεο ηνπ ην ιακπξφ θαη ζεζπέζην γέλνο ησλ Ενπδαίσλ πνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ
δνχζε δηαζθνξπηζκέλν ζηελ Ώίγππην, δέρηεθε ηελ εληνιή λα πάεη λα θαηνηθήζεη θαη λα
βνζθήζεη ηα θνπάδηα ηνπ αιινχ.
Οη πην ινγηθνί αλάκεζα ζηνπο Ενπδαίνπο θαη ηνπο ρξηζηηαλνχο, κεο ζηελ ακεραλία ηνπο,
πξνζπαζνχλ λα απνδψζνπλ ζ‘ φια απηά αιιεγνξηθή ζεκαζία· φκσο νη ηζηνξίεο θαζ‘ απηέο δελ
είλαη ηέηνηεο πνπ λα επηδέρνληαη θάπνηα αιιεγνξηθή εξκελεία, θάζε άιιν· κηιάκε γηα απχζκελεο
βιαθείεο. ζν γηα ηηο αιιεγνξίεο πνπ ηνπο έρνπλ απνδνζεί, είλαη πην θαθνήζεηο θαη αλάξκνζηεο
απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο κχζνπο, θαη κφλν κε ηε βνήζεηα κηαο εληππσζηαθήο θαη νισζδηφινπ
αλαίζζεηεο βιαθείαο, θαηαθέξλνπλ λα ηαηξηάμνπλ ηα αηαίξηαζηα. Σπραίλεη λα έρσ θη εγσ ππ‘
φςελ κνπ κηα ηέηνηα αιιεγνξηθήο ζεκαζίαο ηζηνξία, ηε ινγνκαρία αλάκεζα ζε θάπνηνλ
Παπίζθν θαη ηνλ Εάζνλα. Αελ κπνξείο νχηε λα γειάζεηο κ‘ απηφλ ηνλ δηάινγν, ηφζν
αμηνζξήλεηνο είλαη θαη ηέηνηα απέρζεηα πξνθαιεί. Ώο η‘ αθήζσ φκσο απηά· είλαη αλψθειν λα
αζθψ θξηηηθή πάλσ ζε πξάγκαηα νινθάλεξα ζηνλ θαζέλα πνπ ζα ‗ρεη ηελ ππνκνλή θαη ηελ
αληνρή λα δηαβάζεη θαη λα ππνζηεί απηά ηα ζπγγξάκκαηα. Πξνηηκψηεξν λα αζρνιεζνχκε κε ηε
δηδαζθαιία πεξί θχζεσο -θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ ζέζε φηη ν ζεφο δελ έρεη δεκηνπξγήζεη
θαλέλα ζλεηφ πιάζκα. Ώληηζέησο, έξγα ηνπ ζενχ είλαη ηα αηψληα θαη αζάλαηα. Καη έξγα απηψλ
είλαη ηα ζλεηά φληα. Καη ε κελ ςπρή είλαη έξγν ηνπ ζενχ, ε θχζε ηνπ ζψκαηνο φκσο είλαη άιιε.
Κη ε θχζε δελ θάλεη δηαθξίζεηο αλάκεζα ζηα ζψκαηα ησλ λπρηεξίδσλ θαη ησλ ζθνπιεθηψλ θαη
ησλ βαηξάρσλ θαη ησλ αλζξψπσλ. ια απφ ηελ ίδηα χιε είλαη θηηαγκέλα θαη θαηά ηνλ ίδην
ηξφπν είλαη φια θζαξηά. Δ θχζε ηνπο είλαη θνηλή: Πεξλά θαη μαλαπεξλά κέζα απφ
δηαθνξνπνηήζεηο γηα λα επηζηξέςεη ζηελ αξρηθή ηεο θαηάζηαζε. Καλέλα δε πξντφλ ηεο χιεο δελ
είλαη αζάλαην. Ώιιά πάλσ ζ‘ απηά δελ ρξεηάδεηαη λα επεθηαζνχκε πεξηζζφηεξν. πνηνο είλαη ζε
ζέζε λα ηα κειεηήζεη θαη λα εξεπλήζεη κε κεγαιχηεξε πιεξφηεηα, ζα ηα κάζεη.
(Ωο πξνο ην δήηεκα ηνπ θαθνχ, έρσ λα πσ φηη) ζηνλ θφζκν καο, ην θαθφ δελ ζα κπνξνχζε νχηε
λα κεησζεί νχηε λα απμεζεί -νχηε ζην παξειζφλ νχηε ζην παξφλ νχηε ζην κέιινλ. πσο
ζπκβαίλεη λα είλαη ίδηα ε πιηθή θχζε ησλ πάλησλ, έηζη ζπκβαίλεη θαη ε πεγή ησλ θαθψλ λα είλαη
ε ίδηα. Σα θαθά νχηε πιεζαίλνπλ νχηε ιηγνζηεχνπλ είλαη πεξίπνπ νξηνζεηεκέλα. Σελ πξνέιεπζε
ησλ θαθψλ δελ είλαη εχθνιν λα ηελ γλσξίδεη έλαο κε θηινζνθεκέλνο άλζξσπνο, γη‘ απηφ, γηα
ηνλ πνιχ ηνλ θφζκν είλαη αξθεηφ ην λα πεη θαλείο φηη δελ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ζεφ ηα θαθά,
αιιά φηη απνηεινχλ θη απηά έλα κέξνο ηνπ πιηθνχ θφζκνπ θαη ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο· φηη ν
θχθινο δσήο ησλ ζλεηψλ είλαη απαξάιιαρηνο απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο, θαη θαζψο ηα πξάγκαηα
νινθιεξψλνπλ ηνλ θχθιν ηνπο, είλαη αλαπφθεπθην, απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ηψξα λα
μαλαζπκβνχλ, φπσο άιισζηε θαη έρνπλ μαλαζπκβεί. Καη επηπιένλ, αο κε λνκίδνπκε πσο ν
νξαηφο θφζκνο, έρεη δηεπζεηεζεί πξνο ράξε ηνπ αλζξψπνπ: Σν θάζε ηη γελληέηαη θαη πεζαίλεη γηα
ράξε ηεο δηαθχιαμεο ηνπ φινπ -ζχκθσλα κε ηελ αέλαε δηαδηθαζία αιιαγήο πνπ πξναλέθεξα,
φπνπ ην θάζε ηη κεηαηξέπεηαη ζε θάηη άιιν. Σα θαιά θαη ηα θαθά νχηε πιεζαίλνπλ νχηε
ιηγνζηεχνπλ, θαη ν ζεφο δελ ρξεηάδεηαη λα δηνξζψζεη ηνλ θφζκν -δειαδή λα ηνπ πξνζζέζεη
βειηηψζεηο, ζαξξείο θη είλαη άλζξσπνο πνπ ζθάξσζε απφ ηελ αξρή έλα θαθφηερλν έξγν θαη ηψξα
πάεη λα ην επηδηνξζψζεη- εμαγλίδνληαο ηνλ κε ην ππξ ή κε θαηαθιπζκνχο. ζν γηα ην ηη είλαη
θαθφ θαη ηη φρη, αο κελ είκαζηε θαη ηφζν ζίγνπξνη. Κη αλ αθφκα θάηη ζνπ θαίλεηαη θαθφ, δελ

είλαη μεθάζαξν αλ είλαη φλησο θαθφ· δελ κπνξείο πάληα λα μέξεηο αλ πξαγκαηηθά είλαη ή φρη
πξνο φθεινο είηε δηθφ ζνπ είηε θάπνηνπ άιινπ είηε ηνπ ζπλφινπ.
ΐιέπνληαο ινηπφλ θαλείο ηνπο ρξηζηηαλνχο λα πξνζδίδνπλ ζην ζεφ αηζζήκαηα νξγηζκέλνπ
αλζξψπνπ, δελ κπνξεί παξά λα γειάεη: Βδψ έλαο άλζξσπνο πνπ θάπνηε νξγίζηεθε κε ηνπο
Ενπδαίνπο, ηνπο εμνιφζξεπζε φινπο, ηνπο ηζνπέδσζε· ελψ πξηλ απ‘ απηφλ, νιφθιεξνο ζεφο, ν
κέγηζηνο ζεφο φπσο ιέλε, πνπ ‗ρε γίλεη ππξ θαη καλία καδί ηνπο θαη εμαπέιπε απεηιέο, ην κφλν
πνπ ‗θαλε ηειηθά ήηαλ λα ζηείιεη θάησ ηνλ πηφ ηνπ, πνπ ‗παζε ηα φζα έπαζε… Βπεηδή φκσο δελ
κηιάκε ηψξα κφλν γηα ηνπο Ενπδαίνπο αιιά γηα ηελ θχζε γεληθά, αο μεθαζαξίζσ ηη ελλνψ κε ηα
παξαπάλσ. Εζρπξίδνληαη φηη ηα πάληα δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ ζεφ γηα ράξε ηνπ αλζξψπνπ, ελψ
εκείο ππνζηεξίδνπκε φηη δελ έγηλαλ θαη δελ γίλνληαη, νχηε γηα ράξε ησλ αλζξψπσλ νχηε γηα
ράξε ησλ δψσλ. Καη νχηε είλαη έξγα ζενχ νη βξνληέο θη νη αζηξαπέο θη νη βξνρέο, Ώθφκα θη αλ
δερφηαλ θαλείο φηη απηά ηα θαηλφκελα είλαη έξγν ηνπ ζενχ, γηαηί ζα ‗πξεπε λα βξέρεη γηα ράξε
ηνπ αλζξψπνπ (γηα λα κπνξεί δειαδή ν άλζξσπνο λα έρεη ηξνθή), θη φρη γηα ράξε ησλ δέληξσλ ή
ησλ αγθαζηψλ ή ησλ ρφξησλ; Κη αλ πεηο φηη θη απηά κφλν γηα ράξε ηνπ αλζξψπνπ θπηξψλνπλ,
ηφηε γηαηί φρη κφλν γηα ράξε ησλ άγξησλ δψσλ; ην θάησ θάησ εκείο, κε ηφζνπο θφπνπο θαη
επίκνλε δνπιεηά, κφιηο πνπ θαηαθέξλνπκε λα ηξεθφκαζηε, ελψ απηά νχηε λα νξγψλνπλ
ρξεηάδεηαη νχηε λα ζπέξλνπλ. Καη ζ‘ φπνηνλ ζα κνπ ζχκηδε ηε θξάζε ηνπ Βπξηπίδε, “θη ν ήιηνο
θη ε λύρηα ηνπο ζλεηνύο ππεξεηνύλ”, ζα ξσηνχζα, γηαηί ληε θαη θαιά εκάο θη φρη ηα κπξκήγθηα
θαη ηηο κχγεο; Ώθνχ θαη γη‘ απηά, ε λχρηα είλαη γηα λ‘ αλαπαχνληαη θη ε κέξα γηα λα βιέπνπλ θαη
λα θάλνπλ. Καη ζ‘ φπνηνλ πεη φηη είκαζηε άξρνληεο ησλ δψσλ, κηαο θαη ηα θπλεγνχκε θαη κεηά
ηα θαηαβξνρζίδνπκε, ζα ξσηήζσ: Ση απνθιείεη, εκείο λα έρνπκε γίλεη γηα ράξε απηψλ, αθνχ θη
εθείλα καο θπλεγάλε θαη καο ηξψλε; Καη κάιηζηα, εκείο γηα λα ηα πηάλνπκε ρξεηαδφκαζηε φπια
θαη δίρηπα θαη ζθπιηά, ρψξηα πνπ πξέπεη λα καδεπφκαζηε πνιινί. Βλψ εθείλα ηα πξνίθηζε ε
θχζε κε δηθά ηνπο φπια, θη έηζη σο πξνο απηφ είκαζηε εκείο ππνδεέζηεξνη. Θα κνπ πείηε, ν ζεφο
κάο έδσζε κπαιφ, ψζηε λα κπνξνχκε λα πηάλνπκε θαη λα θαθνκεηαρεηξηδφκαζηε ηα άγξηα ζεξία·
εδψ ζα απαληήζσ φηη επί ηφζα ρξφληα, πξνηνχ εκθαληζηνχλ νη πφιεηο θη νη ηέρλεο θη νη
επηθνηλσλίεο θαη ηα φπια θαη ηα δίρηπα, νη άλζξσπνη αξπάδνληαλ θαη θαηαβξνρζίδνληαλ απφ η‘
άγξηα ζεξία· ζπαληψηαηα ζπλέβαηλε ην αληίζηξνθν. Άξα εδψ ζα ιέγακε πσο ν ζεφο ηνχο
αλζξψπνπο ηνχο είρε κάιινλ ππνηαγκέλνπο ζηα άγξηα δψα. Μα, ζα κνπ πείηε, νη άλζξσπνη είλαη
αλψηεξνη απφ ηα δψα, δηφηη δνχλε ζε πφιεηο θαη έρνπλ θξάηε θαη αμηψκαηα θαη εμνπζίεο. Β,
ινηπφλ, ζηγά ην πξάκα. Καη ηα κπξκήγθηα θη νη κέιηζζεο ην ίδην. Οη κέιηζζεο -ηνπιάρηζηνλ
απηέο- έρνπλ αξρεγφ, δηαβαζκίζεηο, πεξίζαιςε, θάλνπλ πνιέκνπο, εμνληψλνπλ ηνπο εηηεκέλνπο,
ρηίδνπλ πφιεηο, αθφκα θαη πξνάζηηα, αιιάδνπλ βάξδηεο ζηε δνπιεηά, ηηκσξνχλ ηνπο ηεκπέιεδεο
-ηνπο θεθήλεο ηνπιάρηζηνλ, πνπ ηνπο απειαχλνπλ. Σα κπξκήγθηα απφ ηνπο απνζεθεπκέλνπο
ζπφξνπο θφβνπλ ηα θχηξα γηα λα κε βιαζηήζνπλ, έηζη ψζηε λα ηνπο κείλνπλ γηα έλα ρξφλν.
Βπίζεο, ηα λεθξά κπξκήγθηα ηα απνζέηνπλ ζε έλαλ ηφπν πνπ έρνπλ μερσξίζεη εηδηθά γηα απηφλ
ηνλ ζθνπφ· θη ν ηφπνο απηφο είλαη γηα απηά θάηη αλάινγν κε ηα δηθά καο πάηξηα κλήκαηα.
Βπίζεο φηαλ ζπλαληηνχληαη, έρνπλ ηξφπν λα ζπλελλννχληαη κεηαμχ ηνπο θαη λα κε ράλνπλ ην
δξφκν ηνπο· ρξεζηκνπνηνχλ θπζηθά δηθή ηνπο γιψζζα, έρνπλ δηθή ηνπο θνηλή ινγηθή θαη
λνήκαηα θαη ζπιινγηθνχο ζθνπνχο θαη ζεκαηλφκελα.
Γηα πείηε κνπ ηψξα, αλ θάπνηνο απφ ςειά απφ ηνλ νπξαλφ ξίρλεη κηα καηηά ζηε γε, πνηεο
κεγάιεο δηαθνξέο λνκίδεηε φηη ζα βξεη αλάκεζα ζηα δξψκελα ηα δηθά καο θαη ησλ κειηζζψλ θαη
ησλ κπξκεγθηψλ; Ίζσο κνλαρά ην φηη νη άλζξσπνη θαηαγίλνληαη κε ηε καγεία θαη ηε βαζθαλία·
κφλν πνπ ζ‘ απηά καο έρνπλ αθήζεη πίζσ ηα θίδηα θη νη αεηνί: Ώπφ αληίδνηα ηνπιάρηζηνλ θη απφ
ηξφπνπο λα πξνιαβαίλνπλ θαη λα απνκαθξχλνπλ ην θαθφ, γλσξίδνπλ νπθ νιίγα -κέρξη θαη
πέηξεο ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα ζψδνπλ ηα κηθξά ηνπο· θαη μέξνπλ κπζηηθά πνπ αλ ηχρεη πνηέ λα ηα
κάζεη άλζξσπνο, ζα λνκίδεη πσο θαηέρεη ζαπκαζηέο γλψζεηο. Θα κνπ απαληήζνπλ, φηη ν
άλζξσπνο έρεη ζπιιάβεη ηελ έλλνηα ηνπ ζείνπ, θη απηφ ηνλ θάλεη αλψηεξν απφ ηα άιια δψα. Ώο
μέξνπλ ινηπφλ φζνη ην ηζρπξίδνληαη απηφ, φηη απηή ηελ ηδηφηεηα πνιιά άιια δψα ζα ηελ
δηεθδηθήζνπλ, θαη κ‘ φιν ηνπο ην δίθην. Γηαηί, ηη πην ζετθφ απφ ην λα πξνβιέπεη θαλείο ηα

κειινχκελα θαη λα ηα θαλεξψλεη; Ώπηά ινηπφλ νη άλζξσπνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηα
καζαίλνπλ απφ ηα άιια δψα θαη θπξίσο απφ ηα πνπιηά. Κη φζνη θαηαιαβαίλνπλ ηα ζεκάδηα ηνπο,
ππνηίζεηαη πσο έρνπλ πξνθεηηθέο ηθαλφηεηεο. Βπνκέλσο, ηα πνπιηά θαη φζα άιια δψα είλαη
πξνηθηζκέλα απφ ην ζεφ κε πξνθεηηθέο ηδηφηεηεο θαη καο γλσζηνπνηνχλ κε ζεκάδηα ηα
κειινχκελα, θαίλεηαη πσο απφ ηε θχζε ηνπο είλαη πην θνληά ζηνλ ζεφ, πην ζνθά θαη πην
αγαπεηά ζ‖ απηφλ. Τπάξρνπλ κάιηζηα άλζξσπνη κπαισκέλνη πνπ ηζρπξίδνληαη φηη ηα πνπιηά
έρνπλ δηθφ ηνπο ηξφπν επηθνηλσλίαο θαλεξά αλψηεξν απφ ηνπο δηθνχο καο, θαη φηη απηνί είλαη ζε
ζέζε λα θαηαιαβαίλνπλ ηα ιεγφκελα ηνπο θαη λα ην απνδεηθλχνπλ έκπξαθηα· πξνιέγνπλ θεξ‘
εηπείλ φηη ζχκθσλα κε ηα ιεγφκελα ηνπο ηα πνπιηά ζα αλαρσξήζνπλ πξνο έλα νξηζκέλν ζεκείν
θαη εθεί ζα θάλνπλ θάηη ζπγθεθξηκέλν θαη ηα φζα πξνιέγνπλ επαιεζεχνληαη. Βπίζεο γηα ηνπο
ειέθαληεο ιέλε πσο ηεξνχλ ηνπο φξθνπο ηνπο θη είλαη πην πηζηνί απφ νπνηνδήπνηε άιιν δψν,
έρνληαο επίγλσζε ηεο χπαξμεο ηνπ ζενχ. Οη δε πειαξγνί είλαη πην επζεβείο απφ ηνπο
αλζξψπνπο· αληαπνδίδνπλ ηελ αγάπε θαη ηε θξνληίδα ησλ γνληψλ ηνπο θαη ηνπο πεγαίλνπλ
ηξνθέο. Έλα πνπιί ηεο Ώξαβίαο, ν θνίληθαο, θνπβαιά ζηελ Ώίγππην ηνλ λεθξφ παηέξα ηνπ
ηπιηγκέλν ζε ζκχξλα (βαιζακφδεληξν) θαη ηνλ απνζέηεη ζην ηέκελνο ηνπ ήιηνπ.
ΐιέπνπκε ινηπφλ φηη δελ δεκηνπξγήζεθαλ ηα πάληα γηα ράξε ηνπ αλζξψπνπ, φπσο δελ
δεκηνπξγήζεθαλ γηα ράξε ηνπ ιηνληαξηνχ ή ηνπ αεηνχ ή ηνχ δειθηληνχ: Ο θφζκνο
δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ ζεφ θαηά ηξφπν ψζηε φια ηα κέξε ηνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ
νινθιήξσζε θαη ηελ ηειεηφηεηα ηνπ. Σα πάληα έρνπλ ππνινγηζηεί ψζηε λα εμππεξεηνχλ, φρη ην
έλα ην άιιν, αιιά ην φινλ θαη ν ζεφο γηα απηφ ελδηαθέξεηαη, θη έηζη ην φινλ δελ ην εγθαηαιείπεη
ε πξφλνηα θαη δελ εμειίζζεηαη πξνο ην ρεηξφηεξν, νχηε ν ζεφο απνθαζίδεη χζηεξα απφ θάπνηα
ρξνληθή πεξίνδν απξαμίαο λα ην ζηξέςεη πξνο ζηνλ εαπηφ ηνπ, νχηε θαη εμνξγίδεηαη κε ηνπο
αλζξψπνπο, φπσο δελ εμνξγίδεηαη κε ηνπο πηζήθνπο ή ηα πνληίθηα. Οχηε απεηιέο εθηνμεχεη
ελαληίνλ ηνπο· γηαηί ην θάζε ηη ζηνλ θφζκν θαηέρεη ηε ζέζε πνπ ηνπ αλαινγεί.
Για ηοςρ Εβπαίοςρ και ηοςρ σπιζηιανούρ
αο ιέσ ινηπφλ, Ενπδαίνη θαη xξηζηηαλνί, φηη ζεφο θαη παηδί ζενχ, νχηε θαηέβεθε νχηε κπνξεί
πνηέ λα θαηεβεί ζηε γε. Κη αλ ελλνείηε θάπνηνπο αγγέινπο, ηη ιέηε πσο είλαη απηνί, ζενί ή άιιν
γέλνο; Γηαηί, θπζηθά, άιιν πξάγκα ν ζεφο θαη άιιν νη δαίκνλεο.
Με ηνπο Ενπδαίνπο ηψξα, είλαη θαλείο λα απνξεί πνπ απφ ηε κηα ιαηξεχνπλ ηνλ νπξαλφ θαη ηνπο
αγγέινπο θη απφ ηελ άιιε αδηαθνξνχλ γηα ηα πην κεγαινπξεπή θαη ηζρπξά κέξε ηνπ, ηνλ ήιην
θαη ηε ζειήλε θαη ηνπο άιινπο αζηέξεο, θαη ηνπο πιαλήηεο θαη ηνπο απιαλείο. Θαξξείο θαη είλαη
δπλαηφλ, ην κελ φινλ λα είλαη ζεφο ηα δε κέξε ηνπ λα κελ είλαη ζετθά· ή πάιη, ιαηξεχνπλ
απφιπηα εθείλα ηα φληα πνπ, θαζψο ιέλε, ελζθήπηνπλ ζε αλζξψπνπο ηπθισκέλνπο απφ ηα
ζθνηάδηα ηεο καγείαο ή ζε αλζξψπνπο πνπ βιέπνπλ ζηνλ χπλν ηνπο θαληάζκαηα. Βλψ ηνπο
άιινπο πνπ ηφζν μεθάζαξα θαη δηάθαλα πξνιέγνπλ ηα κειινχκελα, θαη πνπ ράξε ζ‘ απηνχο
εθκεηαιιεχνληαη θαη δηαρεηξίδνληαη νη άλζξσπνη ηηο βξνρέο θαη ηε δέζηε ηνπ ήιηνπ θαη ηα
ζχλλεθα θαη ηηο βξνληέο -ηηο νπνίεο νη Ενπδαίνη πξνζθπλνχλ— ηνπο θαξπνχο θαη φια ηα
γελλήκαηα, θαη κέζσ απηψλ θαλεξψλεηαη ν ζεφο, ηνπο επηθαλέζηεξνπο θήξπθεο ησλ
επνπξαλίσλ, ηνπο πξαγκαηηθνχο αγγέινπο ηνπ νπξαλνχ -απηνχο ηνπο λνκίδνπλ ηηπνηέληνπο.
Ώθφκε, είλαη αλφεην λα πηζηεχνπλ φηη φηαλ ν ζεφο ζα ξίμεη θσηηά -ζαξξείο θη είλαη θαλέλαο
κάγεηξαο- ηφηε φιν ην ππφινηπν αλζξψπηλν γέλνο ζα θαηαθαεί θαη κφλν απηνί ζα απνκείλνπλ,
φρη κφλν νη δσληαλνί αιιά θη νη πεζακέλνη απφ θαηξφ πνπ ζα έρνπλ βγεη απφ ηε γε κε θείλεο ηηο
ίδηεο ηνπο ηηο ζάξθεο -κηα ειπίδα πνπ πξαγκαηηθά ηαηξηάδεη ζε ζθνπιήθηα. Γηαηί πνηα αλζξψπηλε
ςπρή ζα κπνξνχζε αθφκα λα πνζεί έλα ζψκα ζαπηζκέλν; Ώθνχ αθφκα θη απφ ζαο θάπνηνη θαη
απφ ηνπο ρξηζηηαλνχο κεξηθνί, δελ αζπάδνληαη ηνχην ην δφγκα, ρψξηα πνπ ηνπο είλαη αδχλαην
αιιά θαη αεδηαζηηθφ λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη λα δηθαηνινγνχλ ηελ απίζηεπηε απηή
ρπδαηφηεηα. Πνηφ ζψκα, αιινησκέλν εληειψο, κπνξεί λα επαλέιζεη ζηελ αξρηθή ηνπ θπζηθή
θαηάζηαζε θαη ζηελ ίδηα εθείλε ζχζηαζε; Με κπνξψληαο λα απαληήζνπλ ηίπνηα, θαηαθεχγνπλ
ζηελ πην παξάινγε ππεθθπγή, ιέγνληαο φηη ν ζεφο φια ηα κπνξεί. κσο ν ζεφο ηα επνλείδηζηα

δελ ηα κπνξεί θαη απηά πνπ αληηβαίλνπλ ζηε θχζε δελ ηα ζέιεη. Κη αλ εζχ επηζπκήζεηο θάηη ην
αεδηαζηηθφ επεηδή είζαη θαχινο, δελ πξέπεη λα πηζηεχεηο φηη ν ζεφο ζα ην κπνξέζεη θηφιαο θαη
φηη ζα γίλεη ακέζσο. Γηαηί ν ζεφο είλαη ην πξψην αίηην ηεο νξζφηεηαο θαη δηθαηνζχλεο ησλ λφκσλ
ηεο θχζεο θη φρη αξρεγέηεο ηεο ειαηησκαηηθήο επηζπκίαο νχηε ηεο πιαλεκέλεο αηαμίαο. Καη
βέβαηα ζα κπνξνχζε λα παξάζρεη ηελ αηψληα δσή ηεο ςπρήο- ―ελψ νη λεθξνί‖, ιέεη ν
Δξάθιεηηνο, ―είλαη πην απερζείο θη απφ ηα πεξηηηψκαηα‖. Σν λα αλαθεξχμεη -παξάινγα- αηψληα
ηε ζάξθα -πνπ ‗λαη γεκάηε πξάγκαηα πνπ νχηε λα ηα ιεο δελ είλαη σξαίν- νχηε ζα ην ζειήζεη ν
ζεφο νχηε ζα ην κπνξέζεη. Γηαηί απηφο είλαη ν Λφγνο, πνπ νξίδεη φια ηα φληα· ηίπνηα ινηπφλ
παξάινγν δελ κπνξεί λα πξάμεη· θαη ηίπνηα ελάληηα ζηνλ εαπηφ ηνπ.
Οη Ενπδαίνη ινηπφλ αθνχ έγηλαλ ηδηαίηεξν έζλνο, ζεζπίδνληαο λφκνπο ζχκθσλα κε ηα έζηκα ηνπο
-ηνπο νπνίνπο αθφκα θαη ζήκεξα δηαηεξνχλ- θαη ππεξαζπηδφκελνη ηελ φπνηα ζξεζθεία ηνπο παηξνγνληθή πάλησο- ιεηηνπξγνχλ φπσο θη νη άιινη άλζξσπνη, γηαηί φινη θξνληίδνπλ κε
ζεβαζκφ ηα παηξνπαξάδνηα, φπνηα θη αλ είλαη απηά. Άιισζηε θαίλεηαη πσο έηζη αξκφδεη· φρη
κφλν επεηδή ν θάζε ιαφο έρεη ζθεθηεί θη έρεη λνκνζεηήζεη θαηά ην δηθφ ηνπ ηδηαίηεξν ηξφπν ή
επεηδή πξέπεη λα ηεξνχληαη φζα απφ θνηλνχ θαζηεξψζεθαλ, αιιά θαη επεηδή φπσο είλαη ινγηθφ,
ηα κέξε ηεο γεο απφ παιηά είλαη δηαηξεκέλα ζε επηθξάηεηεο θη έρεη ε θάζε κία ηνπο ηνπνηεξεηέο
ηεο, θαη θπβεξλνχληαη ζχκθσλα κε απηή ηε δηαίξεζε. Βπνκέλσο, ζε θάζε ηφπν ηα πξάγκαηα
είλαη θαιψο θακσκέλα, εθ‘ φζνλ γίλνληαη θαηαπψο επηζπκνχλ νη άλζξσπνη εθεί απφ ηελ άιιε,
δελ είλαη λφκηκν λα θαηαιχνληαη απηά πνπ απφ παιηά έρνπλ θαηά ηφπνπο ζεζπηζηεί. Θα
κπνξνχζε θαλείο λα ρξεζηκνπνηήζεη σο κάξηπξα ηνλ Δξφδνην, πνπ ιέεη ηα εμήο: “Γηόηη βέβαηα,
νη θάηνηθνη ησλ πόιεσλ Μάξεα θαη Άπηο, αθνύ εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ Αίγππην, ζηα ζύλνξα κε ηε
Ληβύε, πηζηεύνληαο όηη είλαη Λίβπνη θαη όρη Αηγύπηηνη, θαη επεηδή δπζθνξνύζαλ κε ηε ζξεζθεία ησλ
ηεξώλ θαη δελ ήζειαλ λα απέρνπλ από ηηο αγειάδεο, έζηεηιαλ πξέζβεηο ζηνλ Άκκσλα θαη δήισζαλ
όηη ηίπνηα ην θνηλό δελ έρνπλ κε ηνπο Αηγππηίνπο γηαηί θαηνηθνύλ έμσ από ην Γέιηα θαη δελ έρνπλ
θνηλά έζηκα κ απηνύο θαη ζέινπλ λα κπνξνύλ λα γεύνληαη ηα πάληα. Ο ζεόο όκσο δελ ηνπο ην
επέηξεςε απηό, θαζώο απνθάλζεθε όηη Αίγππηνο είλαη ε ρώξα πνπ ηελ πνηίδεη ν Νείινο θαη
Αηγύπηηνη είλαη όζνη θαηνηθνύλ θάησ από ηελ πόιε Διεθαληίλε θαη πίλνπλ από απηόλ ηνλ πνηακό”.
Ο Δξφδνηνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ απηά έρεη εμηζηνξήζεη. Ώπφ ηελ άιιε, ν Άκκσλ, φηαλ
δηακελχεη ηηο ζενκελίεο, δελ είλαη ρεηξφηεξνο απφ ηνπο αγγέινπο ησλ Ενπδαίσλ επνκέλσο δελ
είλαη αδίθεκα ν θαζέλαο λα έρεη ηε ζξεζθεία ηνπ κε βάζε απηά πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί. Φπζηθά, ζα
βξνχκε κεγάιεο δηαθνξέο αλάκεζα ζηνπο ιανχο, θη σζηφζν ν θάζε ιαφο πηζηεχεη φηη έρεη ηα
θαιχηεξα έζηκα: Ώπφ ηνπο Ώηζίνπεο, φζνη θαηνηθνχλ ζηελ Μεξφε ιαηξεχνπλ ―κφλν ην Αία θαη
ηνλ Αηφλπζν‖ ελψ νη Ώξάβηνη ηελ Οπξαλία θαη ηνλ Αηφλπζν, θαη φινη νη Ώηγχπηηνη ηνλ ζηξη θαη
ηελ Ίζηδα, ελψ νη άηεο ηελ Ώζελά θαη νη Ναπθξαηίηεο, ζρεηηθά πξφζθαηα, αλαγλψξηζαλ ηνλ
άξαπε -θη νη ππφινηπνη, θαηά επαξρίεο, φπσο θαζέλαο ζπλεζίδεη. Καη άιινη απέρνπλ απφ ηα
πξφβαηα επεηδή ηα ζεσξνχλ ηεξά, άιινη απφ ηηο θαηζίθεο, άιινη απφ ηνπο θξνθφδεηινπο θη
άιινη, απφ ζηρακάξα, δελ ηξψλε γνπξνχληα θαη αγειάδεο. Οη θχζεο πάιη, ζεσξνχλ θαιφ λα
ηξψλε θαη αλζξψπνπο· ελψ αλάκεζα ζηνπο Ελδνχο ππάξρνπλ θη εθείλνη πνπ πηζηεχνπλ φηη ν ζείνο
λφκνο ηνχο επηηξέπεη λα ηξψλε αθφκα θαη ηνπο γνλείο ηνπο. Κάπνπ ην ιέεη θαη ν ίδηνο ν
Δξφδνηνο· ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηα ίδηα ηνπ ηα ιφγηα γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο: “Άλ θάπνηνο
θαινύζε όινπο ηνπο αλζξώπνπο θαη ηνπο έβαδε λα δηαιέμνπλ αλάκεζα ζ‟ όινπο ηνπο λόκνπο ηνπο
θαιύηεξνπο, όινη, αθνύ ζα εμέηαδαλ ην δήηεκα, ζα πξνηηκνύζαλ ηνπο δηθνύο ηνπο· ζε ηέηνην βαζκό
πηζηεύνπλ όινη όηη νη δηθνί ηνπο λόκνη είλαη νη θαιύηεξνη. Δπνκέλσο, δελ κπνξεί θαλείο λα γειάεη
κ‟ όια απηά, εθηόο θη αλ είλαη ηξειόο. Κη ππάξρνπλ αθόκα πνιιέο απνδείμεηο γηα ην πόζν όινη νη
άλζξσπνη πηζηεύνπλ ζηνπο δηθνύο ηνπο λόκνπο. Μεηαμύ άιισλ θαη ην εμήο γεγνλόο: Όηαλ βαζίιεπε
ν Γαξείνο, θάιεζε ηνπο Έιιελεο πνπ βξίζθνληαλ θνληά ηνπ θαη ηνπο ξώηεζε κε πόζα ρξήκαηα ζα
δέρνληαλ λα θάλε ηνπο γνλείο ηνπο όηαλ απηνί ζα πέζαηλαλ. Κη oη Έιιελεο ηνπ είπαλ όηη κε ηίπνηα
δελ ζα ην έθαλαλ απηό. Ύζηεξα ν Γαξείνο θάιεζε θάπνηνπο Ιλδνύο, ηνπο επσλνκαδόκελνπο
Καιαηίεο, πνπ ηξώλε ηνπο γνλείο ηνπο. Μπξνζηά ζηνπο Έιιελεο πνπ παξαθνινπζνύζαλ ην δηάινγν
κέζσ δηεξκελέα, ηνπο ξώηεζε κε πόζα ρξήκαηα ζα δέρνληαλ λα θάςνπλ ζηελ ππξά ηνπο λεθξνύο
γνλείο ηνπο· θη εθείλνη έβαιαλ ηηο θσλέο θαη ηνλ παξαθάιεζαλ λα ζσπάζεη. Τόζν πνιύ πίζηεπαλ νη

άλζξσπνη α απηά, θαη κνπ θαίλεηαη είρε δίθην ν Πίλδαξνο πνπ είπε όηη ν λόκνο είλαη ν βαζηιηάο
όισλ”.
Πξέπεη ινηπφλ φινη νη άλζξσπνη λα δνπλ ζχκθσλα κε ηα παηξνπαξάδνηα, ρσξίο λα κπνξεί
θαλέλαο λα ηνπο θαηεγνξεί γη‘ απηφ, αληίζεηα ηνπο ρξηζηηαλνχο ζα κπνξνχζακε λα ηνπο
θαηεγνξήζνπκε πνπ εγθαηέιεηςαλ ηα πάηξηα γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηε δηδαζθαιία ηνπ Εεζνχ,
ρσξίο λα απνηεινχλ έλα έζλνο φπσο νη Ενπδαίνη. Σνπο Ενπδαίνπο δελ κπνξεί λα ηνπο επηθξίλεη
θαλείο πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα έζηκα ηνπο κπνξεί φκσο λα επηθξίλεη εθείλνπο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηα
δηθά ηνπο γηα λα ηδηνπνηεζνχλ ησλ Ενπδαίσλ. Κη αλ (νη Ενπδαίνη) επεηδή ηάρα μέξνπλ
πεξηζζφηεξα, πεξεθαλεχνληαη θαη απνθεχγνπλ ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο, πνπ ππνηίζεηαη
δελ είλαη ην ίδην αγλνί κ‘ απηνχο, αο κάζνπλ φηη νχηε θαλ ε ηδέα ηνπ ―Οπξαλνχ‖ δελ ηνπο αλήθεη
θαη γηα λα κελ αλαθεξζψ ζε ηίπνηα άιιν, πεξηνξίδνκαη ζηνπο Πέξζεο πνπ, φπσο επηζεκαίλεη ν
Δξφδνηνο, απφ παιηά είραλ εθθξάζεη ηελ ίδηα αληίιεςε. “Γηαηί πηζηεύνπλ”, ιέεη, “όηη γηα λα
ηειέζνπλ ζπζία ζηνλ Γία πξέπεη λ αλέβνπλ ζηα ςειόηεξα βνπλά, θαζώο νιόθιεξν ηνλ νπξάλην
θύθιν ηνλ απνθαινύλ Γία”. Καη δε λνκίδσ πσο δηαθέξεη ζε ηίπνηα, ην λα απνθαιείο ηνλ Αία
Όςηζην ή Γήλα ή Ώδσλαίν ή αβαψζ ή Ώκνχλ, φπσο νη Ώηγχπηηνη, ή Παπαίν, φπσο νη θχζεο.
Κη νχηε ζα ‗πξεπε νη Ενπδαίνη λα πηζηεχνπλ πσο είλαη αγλφηεξνη απφ ηνπο άιινπο αλζξψπνπο
επεηδή θάλνπλ πεξηηνκή —νη Ώηγχπηηνη θη νη Κφιρεο έρνπλ πξνεγεζεί ζ1 απηφ. Οχηε επεηδή
απέρνπλ απφ ην ρνηξηλφ -θη νη Ώηγχπηηνη απέρνπλ απηνί κάιηζηα δελ ηξψλε νχηε θαηζίθεο νχηε
πξφβαηα νχηε βφδηα· νχηε θαη ςάξηα- θη ν Ππζαγφξαο θη νη καζεηέο ηνπ δελ έηξσγαλ θνπθηά
νχηε θξέαο. Καη νχηε θαίλεηαη φηη απνιακβάλνπλ νη Ενπδαίνη ηελ εθηίκεζε θαη ηελ αγάπε ηνπ
ζενχ πεξηζζφηεξν απ‘ φ,ηη νη άιινη, θη φηη ν ζεφο ζηέιλεη αγγέινπο απνθιεηζηηθά ζ‘ απηνχο,
ζαξξείο θαη ηνπο έρεη θιεξσζεί ε γε ηεο επδαηκνλίαο· γηαηί βιέπνπκε πψο πξνθφςαλε, θαη νη
ίδηνη θαη ε ρψξα ηνπο.
Ώπηφο ινηπφλ ν ζίαζνο αο ινγνδνηήζεη γηα ηελ αιαδνλεία ηνπ θη αο καο αθήζεη ήζπρνπο, αθνχ
δελ έρεη ηδέα γηα ηνλ κεγάιν ζεφ θαη έρεη εμαπαηεζεί απφ ηνλ Μσπζή -θαη κάιηζηα δίρσο λα ‗ρεη
καζεηεχζεη ζηελ απάηε απηή κε ζθνπφ ην θαιφ.
Καη ηψξα, ―αο πεξάζεη ν δεχηεξνο‖: Έρσ λα ηνπο ξσηήζσ (ηνπο ρξηζηηαλνχο) απφ πνχ έρνπλ
έξζεη ή πνηφλ έρνπλ αξρεγέηε ησλ παηξνγνληθψλ λφκσλ. ―Καλέλαλ‖, ζα πνπλ, ελψ θπζηθά θη
απηνί απφ εθεί (απφ ηνλ Ενπδατζκφ) μεθίλεζαλ θαη ν δάζθαιφο ηνπο θαη πξνεμάξρσλ ηνπ ρνξνχ
δελ πξνέξρεηαη απφ πνπζελά αιινχ· κφλν πνπ απηνί απνκαθξχλζεθαλ απφ ηνπο Ενπδαίνπο.
Ώο παξαιείςνπκε ινηπφλ φιεο ηηο δηαςεχζεηο ζρεηηθά κε ηνλ δάζθαιφ ηνπο θαη αο ζεσξήζνπκε
φηη ήηαλ ζη‘ αιήζεηα έλαο άγγεινο. κσο ηη απφ ηα δπν ζπλέβε, ήξζε πξψηνο θαη κφλνο ή
ππήξμαλ θαη άιινη πξηλ απ‘ απηφλ; Ώλ ππνζηεξίμνπλ ην πξψην, ζα ηνπο θαηεγνξήζνπκε φηη ιέλε
ςέκαηα θαη αληηθάζθνπλ. Γηαηί νη ίδηνη ιέλε πσο πνιιέο θνξέο έρνπλ έξζεη θη άιινη, θαη κάιηζηα
καδεκέλνη, θακηά εμεληαξηά ή εβδνκήληα. Κη φηη απηνί έγηλαλ θαθνί θαη ηηκσξήζεθαλ λα είλαη
ζηδεξνδέζκηνη κεο ζηε γε, θη φηη νη ζεξκέο πεγέο είλαη ηα δάθξπα ηνπο. Λέλε κάιηζηα φηη θαη
ζηνλ ηάθν ηνπ ήξζε έλαο άγγεινο· άιινη κηινχλ γηα έλαλ, άιινη γηα δχν αγγέινπο -απηνχο πνπ
απνθξίζεθαλ ζηηο γπλαίθεο φηη αλαζηήζεθε. (Καηαπψο θαίλεηαη, ν πηφο ηνπ ζενχ δε κπνξνχζε
λα αλνίμεη ηνλ ηάθν αιιά ρξεηάζηεθε άιινλ γηα λα κεηαθηλήζεη ηελ πέηξα). Καη αθφκε, γηα ράξε
ηεο Μαξίαο πνπ ήηαλ έγθπνο ήξζε θαη κίιεζε ζηνλ καξαγθφ έλαο άγγεινο, θαη άιινο έλαο γηα λα
ηνπο πεη λα αξπάμνπλ ην βξέθνο θαη λα ηξαπνχλ ζε θπγή. Βίλαη αλάγθε ηψξα λα απαξηζκήζνπκε
κε αθξίβεηα φινπο φζνπο ζηάιζεθαλ ζην Μσπζή θαη ζ‘ άιινπο δηθνχο ηνπο; Ώλ ζηάιζεθαλ θαη
άιινη, είλαη θαλεξφ φηη θη εηνχηνο (ν Εεζνχο) ζηάιζεθε απφ ηνλ ίδην ζεφ. Κη αο δερηνχκε πσο
απηφο είρε λα αλαγγείιεη θάηη ζπνπδαηφηεξν, πνπ ‗ρε λα θάλεη κε ηνπο Ενπδαίνπο πνπ έζθαιαλ ή
θαιθίδεπαλ ηελ επζέβεηα ή έθαλαλ πξάγκαηα πνπ δελ ήζαλ ζχκθσλα κε ην ζείν λφκν· γηαηί
απηά ππαηλίζζνληαη. Αελ αλαθέξεηαη ινηπφλ σο ν κνλαδηθφο πνπ έρεη έξζεη αλάκεζα ζηνπο
αλζξψπνπο· φπσο ηζρπξίδνληαη αθφκε θη νη ίδηνη -πνπ κε ην πξφζρεκα ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ,
αθνχ απνζηάηεζαλ απφ ηνλ δεκηνπξγφ επεηδή ηνλ ζεψξεζαλ θαηψηεξν ζεφ, πίζηεςαλ ζε

θάπνηνλ θαιχηεξν, ππνηίζεηαη, ζεφ θαη παηέξα εθείλνπ πνπ ήξζε αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο-,
θαη πξηλ απφ θείλνλ ήξζαλ θαη θάπνηνη άιινη ζηαικέλνη απφ ηνλ δεκηνπξγφ.
Οη Ενπδαίνη ινηπφλ θη εηνχηνη εδψ έρνπλ ηνλ ίδην ζεφ. Καη βέβαηα, ε κεγάιε Βθθιεζία ην
παξαδέρεηαη αλνηρηά θαη δέρεηαη σο αιεζηλή ηελ ππνηηζέκελε θνζκνγνλία ησλ Ενπδαίσλ, κε ηηο
έμη εκέξεο θαη ηελ έβδνκε, θαηά ηελ νπνία ν ζεφο ―ζηακάηεζε‖ ―απφ ηα έξγα ηνπ‖ θαη
αλαρψξεζε γηα ην παξαηεξεηήξηφ ηνπ λα μεθνπξαζηεί. Καη θπζηθά, σο πξψην άλζξσπν ζεσξνχλ
ηνλ ίδην πνπ πηζηεχνπλ νη Ενπδαίνη, θαη φζνλ αθνξά ζηνπο απνγφλνπο ηνπ ηζρχεη θαη γηα ηνπο
ρξηζηηαλνχο ε ίδηα γελεαινγία. Βμηζηνξνχλ θη απηνί ηηο ίδηεο ερζξνπξαμίεο κεηαμχ αδειθψλ, ηελ
απνδεκία ζηελ Ώίγππην θαη ηελ θπγή απφ εθεί.
Με λνκίζεη θαλείο πσο αγλνψ ην φηη κεξηθνί απ‘ απηνχο ζα ζπκθσλήζνπλ φηη έρνπλ ηνλ ίδην ζεφ
κε ηνπο Ενπδαίνπο ελψ κεξηθνί ζα πνπλ πσο πηζηεχνπλ ζε άιινλ, αληίπαιν ηνπ πξψηνπ, θαη φηη
απφ ηνλ δηθφ ηνπο πξνέξρεηαη ν πηφο. Τπάξρεη φκσο θαη κηα ηξίηε θαηεγνξία πνπ κηιάεη γηα
θάπνηνπο άιινπο, ςπρηθνχο θαη πλεπκαηηθνχο, θαη θάπνηνη άιινη πνπ επαγγέιινληαη φηη είλαη
γλσζηηθνί· θάπνηνη άιινη πνπ παξ‘ φιν πνπ πηζηεχνπλ ζηνλ Εεζνχ ζέινπλ λα δνπλ ζχκθσλα κε
ην λφκν ησλ Ενπδαίσλ, φπσο ν ηνπδατθφο ιαφο· ππάξρνπλ αθφκε θαη θάπνηνη πβηιιηζηέο. Ξέξσ
θαη θάπνηνπο ηκσληαλνχο πνπ επεηδή ηηκνχλ ηελ Βιέλε σο δάζθαιν Έιελν, νλνκάδνληαη
Βιεληαλνί. Γλσξίδσ θαη ηνπο Μαξθειηαλνχο πνπ πήξαλ η‘ φλνκα απφ ηελ Μαξθειίλα, ηνπο
Ώξπνθξαηηαλνχο απφ ηε αιψκε, θάηη άιινπο απφ ηελ Μαξηάκκε θαη ηε Μάξζα θαη θάπνηνπο
Μαξθησληζηέο πνπ έρνπλ αξρεγφ ηνπο ην Μαξθίσλα. Καζέλαο έρεη θαη ην δηθφ ηνπ δάζθαιν θαη
ζεφ, θη φινη ηνπο πεξηπιαληνχληαη θαη θπιηνχληαη κεο ζην βαζχ ζθνηάδη, πνιχ πην ρπδαία απφ
ηνπο ζηαζψηεο ηνπ Ώληίλνπ ζηελ Ώίγππην· θη αθφκα, βξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε ην ρεηξφηεξν
ηξφπν, θαη ζηα θξπθά θαη ζηα θαλεξά· θαη δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα θάλνπλ ηελ παξακηθξή
ππνρψξεζε γηα ράξε ηεο νκφλνηαο, γηαηί κηζνχλ απφιπηα ν έλαο ηνλ άιιν. Βίλαη θαη θάπνηεο πνπ
ιέγνληαη εηξήλεο, πνπ απνρσξνχλ ρνξεχνληαο θαη πιαλεχνπλ ηνλ θφζκν, θη ππνρξεψλνπλ
φζνπο ηηο αθνινπζνχλ, ζηε ζέζε ησλ θεθαιηψλ ηνπο λα βάινπλ θεθάιηα γνπξνπληψλ.
Ώπ‘ φινπο φκσο απηνχο, πνπ ηνπο ρσξίδνπλ ηέηνηεο δηαθσλίεο θαη ζηνπο κεηαμχ ηνπο θαπγάδεο
βξίδνληαη κε ηνλ πην αηζρξφ ηξφπν, αθνχσ λα πξνθέξεηαη ην ―γηα κέλα ζηαπξψζεθε ν θφζκνο
θαη εγψ γηα ηνλ θφζκν‖. Πψο γίλεηαη λα ιέλε νη Υξηζηηαλνί, πνπ κε ηα ιφγηα δηέζρηζαλ ηε
ζάιαζζα, φηη μέξνπλ πεξηζζφηεξα πξάγκαηα απ‘ φ,ηη νη Ενπδαίνη; Ώο είλαη· παξ‘ φιν πνπ δελ
έρνπλ θακηά δηθαηνδνζία ζην δφγκα, ζα εμεηάζνπκε ηα ιεγφκελα ηνπο· πξψηα φκσο ζα πξέπεη
λα κηιήζνπκε γηα ηηο ηδέεο εθείλεο πνπ ρσξίο λα ηηο έρνπλ αθνκνηψζεη, κεο ζηελ άγλνηα ηνπο ηηο
πιαζηνγξαθνχλ, κηιψληαο παξάηνικα θαη ρσξίο θακηά ιεπηφηεηα γηα πξάγκαηα πνπ δελ
γλσξίδνπλ. Γηαηί αλ ζπγθξίλνπκε ηα φζα θαιά έρνπλ πεη θαηά θαηξνχο νη ρξηζηηαλνί κε ηα ιφγηα
ησλ θηινζφθσλ, ζα δνχκε φηη νη θηιφζνθνη ηα έρνπλ πεη θαιχηεξα θαη κε κεγαιχηεξε
θαζαξφηεηα.
Η παπασάπαξη ηηρ ελληνικήρ θιλοζοθίαρ από ηοςρ σπιζηιανούρ
Οη Έιιελεο, ρσξίο εληάζεηο θαη θσλέο, ρσξίο λα επαγγέιινληαη φηη θεξχηηνπλ ηνλ ιφγν ηνπ
ζενχ ή ηνπ πηνχ ηνπ, έρνπλ κηιήζεη γη‘ απηά θαιχηεξα. Ώξραίνη ινηπφλ άλδξεο θαη ζνθνί
θαλέξσζαλ θάπνηα πξάγκαηα γηα φζνπο είλαη ηθαλνί λα ηα θαηαιάβνπλ κάιηζηα, αθφκα θαη ν
Πιάησλ ηνπ Ώξίζησλα, ζε θάπνηα επηζηνιή ηνπ εμεγνχζε ηα ζρεηηθά κε ην Πξψην Ώγαζφ· έιεγε
φηη ην Πξψην Ώγαζφ “δελ γίλεηαη λα εθθξαζηεί κε ιόγηα” αιιά γελληέηαη “κε ηελ πνιιή
ζπλαλαζηξνθή”, θαη “μαθληθά, ζαλ θσηηά πνπ θνπληώλεη απόηνκα, αλάβεη θσο κεο ζηελ ςπρή”.
Λέεη αθφκε: “Καη αλ κνπ θαηλόηαλ όηη κπνξνύλ λα εθθξαζηνύλ κε ιόγηα θαη λα γξαθνύλ κε
επάξθεηα πξνο ρξήζε ησλ πνιιώλ, ηη θαιύηεξν ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε ζηε δσή καο από ην λα
ηα γξάςνπκε θαη λα θέξνπκε ηε θύζε (ηνπ Πξψηνπ Ώγαζνχ) ζην θσο, πξνο κεγάιν όθεινο ησλ
αλζξώπσλ;”. Άιινη πιαησληθνί ιφγνη απνθαιχπηνπλ φηη ―ιίγνη άλζξσπνη‖ έρνπλ γλψζε ηνπ
Ώγαζνχ, δηφηη νη πνιινί, γεκάηνη ―άδηθε πεξηθξφλεζε‖ θαη ―αιαδνληθή θαη λσζξή ειπίδα‖,
επεηδή ηάρα θαηέρνπλ ―θάπνηα ζπνπδαία πξάγκαηα‖ ηα ζεσξνχλ αιεζηλά. κσο ν Πιάησλαο,

πνπ ηα έρεη πεη απηά απφ παιηά, δελ ην ξίρλεη ζηηο ηεξαηνινγίεο νχηε βνπιψλεη ην ζηφκα φπνηνπ
ζέιεη λα έρεη άπνςε πάλσ ζηα φζα ηέινο πάλησλ θεξχζζεη ν ίδηνο, νχηε καο πξνζηάδεη λα
πηζηέςνπκε φηη ηέηνηνο είλαη ν ζεφο θαη ηέηνην γην έρεη θαη φηη ν γηνο ―θαηέβεθε ζηε γε θαη κνπ
κίιεζε‖.
Λέεη: “Κη αθόκα πεξηζζόηεξα κνπ „ξζε ζην λνπ λα πσ γη‟ απηά, θαη ιέγνληαο ηα, ίζσο θάηη από
απηά γηα ηα νπνία κηιάσ ζα κπνξνύζε λα γίλεη πην μεθάζαξν. Γηαηί ππάξρεη θάπνηνο αιεζήο ιόγνο
πνπ ζηέθεηαη αληίθξπ ζ‟ απηόλ πνπ ηνικά λα γξάςεη γη‟ απηά, θαη πνπ ηνλ έρσ αλαθέξεη πνιιέο
θνξέο ζην παξειζόλ, αιιά θαίλεηαη πσο θαη ηώξα ζα πξέπεη λα ηνλ πσ γηα άιιε κηα θνξά. Σε
θαζέλα από ηα όληα ππάξρνπλ ηξία πξάγκαηα πνπ θάλνπλ ηελ γλώζε ηνπ εθηθηή· ε δε γλώζε ηνπ (ε
επηζηήκε) είλαη ην ηέηαξην· θαη σο πέκπην πξέπεη λα ζέζνπκε απηό πνπ είλαη πξάγκαηη γλσζηό θαη
αιεζέο. Τν έλα είλαη βέβαηα ην όλνκα, ην δεύηεξν ν ιόγνο, ην ηξίην ε κνξθή, ην ηέηαξην ε
επηζηήκε”. ΐιέπεηε ινηπφλ φηη ν Πιάησλαο, λαη κελ δηαβεβαηψλεη φηη ν ζεφο δελ είλαη ―ξεηφο‖,
γηα λα κε θηάζεη φκσο ζε ζέζεηο πνπ δελ ζα κπνξεί θαλείο λα ειέγμεη, ππνζηεξίδεη απηή ηε
δπζρέξεηα κε επηρεηξήκαηα. Γηαηί ζα κπνξνχζε, αθφκα θαη ην κεδέλ λα είλαη ―ξεηφ‖. Ο Πιάησλ
δελ θνκπάδεη νχηε ςεχδεηαη, φηη δήζελ βξήθε θάηη θαηλνχξην ή φηη θαηέβεθε απφ ηνλ νπξαλφ γηα
λα θεξχμεη, αιιά νκνινγεί απφ πνχ πξνέξρνληαη απηά πνπ ιέεη. Βλψ νη ρξηζηηαλνί ιέλε ζ‘
φπνηνλ ηνπο πιεζηάδεη, ―πξψηα πίζηεςε φηη απηφο πνπ ζνπ παξνπζηάδσ είλαη γηνο ηνπ ζενχ, θη αο
είλαη δεκέλνο κε ηνλ πην αηηκσηηθφ ηξφπν ή ηηκσξεκέλνο ηφζν επνλείδηζηα, θη αο θπιηφηαλ κέρξη
ρηεο θαη πξνρηέο κπξνζηά ζηα κάηηα φισλ ζε ζεκείν λα γίλεη ξεδίιη ησλ ζθπιηψλ‖.
Άκα είλαη έηζη, εηνχηνη λα καο παξνπζηάδνπλ απηφλ θαη άιινη θάπνηνλ άιινλ, θη φινη ηνπο λα
ιέλε κε ην πξψην, ―πίζηεςε αλ ζέιεηο λα ζσζείο, αιιηψο δίλε ηνπ‖, ηφηε έλαο πνπ ζέιεη
πξαγκαηηθά λα ζσζεί, ηη πξέπεη λα θάλεη; Να ξίμεη δάξηα γηα λα βξεη πξνο ηα πνχ ζα ζηξαθεί θαη
κε ηίλνο ην κέξνο ζα πάεη;
Εζρπξίδνληαη φηη ε ζνθία ησλ αλζξψπσλ είλαη αθξνζχλε γηα ηνλ ζεφ. Σελ αηηία γη απηφ ηελ
είπακε θαη πξνεγνπκέλσο -επηδηψθνπλ κε ηνλ ηξφπν απηφ λα πξνζειθχζνπλ κφλν ηνπο
ακφξθσηνπο θαη ηνπο ειίζηνπο. Ώιιά αθφκα θαη απηή ηελ ηδέα ηελ πήξαλ απφ ηνπο Έιιελεο
ζνθνχο θαη ηε δηακφξθσζαλ φπσο ήζειαλ. Γηαηί νη Έιιελεο είπαλ φηη άιιε είλαη ε αλζξψπηλε
ζνθία θαη άιιε ε ζεία. Καη παξαζέησ ηα ιεγφκελα ηνπ Δξάθιεηηνπ: “Οη ηξόπνη ησλ αλζξώπσλ
δελ νξίδνληαη από ηε ινγηθή θξίζε, ζε αληίζεζε κε ηνπο ηξόπνπο ησλ ζεώλ”· θαη: “ν αλόεηνο
άλζξσπνο άθνπζε ην ζεό, όπσο αθνύεη ην παηδί ηνλ άληξα”. Καη απφ ηελ απνινγία ηνπ σθξάηε,
γξακκέλε απφ ηνλ Πιάησλα, παξαζέησ ηα εμήο: “Η αηηία πνπ έβγαια ηέηνηα θήκε, σ Αζελαίνη,
δελ ήηαλ άιιε από ηελ ζνθία. Πνηα ζνθία όκσο; Απηήλ πνπ είλαη ίζσο αλζξώπηλε ζνθία. Γηαηί
πξαγκαηηθά θηλδπλεύσ, κε ηέηνηα ζνθία λα είκαη ζνθόο”. Βίλαη ινηπφλ νισζδηφινπ αζηνηρείσηνη
θαη δνπινπξεπείο θαη ακαζείο φζνη δελ έρνπλ κνξθσζεί κε ηηο δηδαζθαιίεο ησλ Βιιήλσλ -θη νη
ρξηζηηαλνί δελ είλαη παξά απαηεψλεο πνπ παίξλνπλ δξφκν φηαλ έρνπλ λα θάλνπλ κε αλζξψπνπο
επθπείο πνπ δχζθνια εμαπαηψληαη, ελψ θαηαπηάλνληαη κε δήιν κε ηνπο ακφξθσηνπο.
Ώθφκε, πηζηεχσ φηη ε ηαπεηλνθξνζχλε είλαη παξαλφεζε ησλ ιφγσλ ηνπ Πιάησλα, πνπ ιέεη
θάπνπ ζηνπο Νφκνπο: “Πάλησο ν ζεόο, όπσο ιέεη θαη ε παξάδνζε, ειέγρεη ηελ αξρή ηε κέζε θαη
ην ηέινο όισλ ησλ όλησλ, θαη πξνρσξεί ζε επζεία, ζύκθσλα κε ηε θύζε. Καη πάληα ηνλ αθνινπζεί
ε δηθαηνζύλε πνπ ηηκσξεί απηνύο πνπ ζηεξνύληαη ηνλ ζείν λόκν θαη ηε δηθαηνζύλε ηελ αθνινπζεί
από θνληά, ηαπεηλόο θαη θόζκηνο, απηόο πνπ ζα θεξδίζεη ηελ επηπρία”. Βλψ απηφο πνπ ζθέθηεηαη
κε ηξφπν ηαπεηλφ, εμεπηειίδεηαη άζρεκα θαη ληξνπηαζηηθά, ξηγκέλνο ζηα γφλαηα θαη κε ην
κνχηξν θαηεβαζκέλν, ληπκέλνο κε ξνχρν δεηηαληάο θαη γεκίδνληαο ζθφλε.
Δ ελαληίνλ ησλ πινπζίσλ θξίζε ηνπ Εεζνχ, πνπ είπε, “πην εύθνιν είλαη λα πεξάζεη θακήια από
ηξύπα βειόλαο παξά πινύζηνο ζηε βαζηιεία ηνπ ζενύ”, εηπψζεθε αθξηβψο απφ ηνλ Πιάησλα. Ο
Εεζνχο παξέθζεηξε ηα ιφγηα ηνπ Πιάησλα, πνπ είπε, “είλαη αδύλαην λα είλαη θαλείο εμαηξεηηθά
αγαζόο θαη εμαηξεηηθά πινύζηνο”. (Λέεη αθφκε ν Πιάησλ:) φηη “όια γπξίδνπλ γύξσ από ην

βαζηιέα ησλ πάλησλ θαη όια ππάξρνπλ γη‟ απηόλ, θαη θείλνο είλαη ε αηηία όισλ ησλ σξαίσλ
πξαγκάησλ θαη είλαη δεύηεξνο γηα ηα δεύηεξα (δεπηεξεχνληα) θαη ηξίηνο γηα ηα ηξηηεύνληα. Η
αλζξώπηλε ςπρή ινηπόλ επηζπκεί λα κάζεη ηη είλαη όια απηά θαη ζηξέθεηαη λα θνηηάμεη ηα
πξάγκαηα κε ηα νπνία ζπγγελεύεη θαη από ηα νπνία θαλέλα δελ είλαη ηέιεην. Δλώ ηίπνηα από απηά
πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ βαζηιηά, γηα ηα νπνία θαη κίιεζα, δελ είλαη αηειέο”.
Κάπνηνη ρξηζηηαλνί, έρνληαο παξαλνήζεη ηνπο ιφγνπο ηνπ Πιάησλα, θαπρψληαη γηα ηνλ
ππεξνπξάλην ζεφ θαη ηνλ ηνπνζεηνχλ πάλσ απφ ηνλ νπξαλφ ησλ Ενπδαίσλ. Ο Πιάησλ φκσο ιέεη:
“Τνλ ππεξνπξάλην ηόπν δελ ηνλ ύκλεζε πνηέ κέρξη ηώξα θάπνηνο πνηεηήο νύηε πξόθεηηαη λα ηνλ
πκλήζεη όπσο ηνπ αμίδεη”, θαη “ε δίρσο ρξώκα θαη ζρήκα νπζία, πνπ είλαη αδύλαην λα
ςειαθεζεί, είλαη νξαηή κόλν ζην λνπ, ηνλ θπβεξλήηε ηεο ςπρήο, θη εθεί θαηνηθεί, ζηνλ ηόπν εθείλν
πνπ ηνλ πεξηβάιιεη ην αιεζηλό γέλνο ηεο επηζηήκεο”.
Οη ρξηζηηαλνί ειπίδνπλ φηη χζηεξα απφ ηα επίγεηα βάζαλα ζα θηάζνπλ ζηα πέξαηα ησλ νπξαλψλ,
πηζηεχνληαο φηη ππάξρνπλ επηά νπξαλνί. [...] χκθσλα κε ηνλ Πιάησλα, ε ςπρή αθνινπζεί ην
δξφκν ησλ πιαλεηψλ. Ώπηά ππαηλίζζνληαη θαη νη ιφγνη ησλ Πεξζψλ θαη ε ηειεηή ηνπ Μίζξα
πνπ γίλεηαη ζηε ρψξα ηνπο. Γηαηί ππάξρεη ζ‘ απηήλ ην ζχκβνιν ησλ δχν θχθισλ ηνπ νπξαλνχ ηνπ θχθινπ ησλ απιαλψλ θαη ηνπ θχθινπ ησλ πιαλεηψλ αιιά θη έλα δηάγξακκα ηεο δηάβαζεο
ηεο ςπρήο κέζα απφ απηνχο: Μηα θιίκαθα κε επηά πχιεο θαη πάλσ απ‘ απηήλ ππάξρεη κηα φγδνε
πχιε. Δ πξψηε πχιε είλαη απφ κφιπβδν, ε δεχηεξε απφ θαζζίηεξν, ε ηξίηε ράιθηλε, ε ηέηαξηε
ζηδεξέληα, ε πέκπηε απφ θξάκα κεηάιισλ, ε έθηε απφ άξγπξν θαη ε έβδνκε είλαη ρξπζή. Δ
πξψηε είλαη, ιέλε, ηνπ Κξφλνπ, δηθαηνινγψληαο κε ην κφιπβδν ηε βξαδχηεηα ηνπ άζηξνπ, ε
δεχηεξε ηεο Ώθξνδίηεο, παξαβάιινληαο ηε ιάκςε θαη ηελ επθακςία ηνπ θαζζίηεξνπ κε ηε ζεά,
ε ηξίηε πνπ ‗λαη ζηεξεή θαη δνπιεκέλε κε ραιθφ, ηνπ Αία· ε ηέηαξηε ηνπ Βξκή πνπ ‗λαη
θαξηεξηθφο ζ‘ φιεο ηηο δνπιεηέο θαη θαηαγίλεηαη κε ηα ρξήκαηα (θαη επεηδή ην ζίδεξν ζέιεη
πνιιή δνπιεηά θαη θαηεξγαζία)· ε πέκπηε ηνπ Άξε, επεηδή θηηαγκέλε θαζψο είλαη απφ θξάκα,
είλαη πεξίπινθε θαη ρσξίο νκαιφηεηα· ε έθηε, ε αξγπξή, ηεο ειήλεο, θη ε έβδνκε, ε ρξπζή, ηνπ
Ήιηνπ -νη δπν ηειεπηαίεο παίξλνπλ απφ ηα ρξψκαηα ηεο ειήλεο θαη ηνπ Ήιηνπ. Θα κπνξνχζε
θαλείο, αλ ήζειε, λα βάιεη πιάη-πιάη ηα πεξζηθά θαη ηα ρξηζηηαληθά θαη λα βξεη ηηο δηαθνξέο.
Έρσ δεη έλα (ρξηζηηαληθφ) δηάγξακκα, κε δέθα θχθινπο μερσξηζηνχο, πνπ ζπλδένληαλ απφ έλα
κεγαιχηεξν θχθιν πνπ, φπσο έγξαθε, ήηαλ ε ςπρή ησλ φισλ θαη νλνκαδφηαλ ―Λεβηάζαλ‖. Σν
δηάγξακκα ρσξηδφηαλ ζηε κέζε απφ κηα παρηά καχξε γξακκή, θη απηή ήηαλ, ιέεη, ε Γέελα ή
αιιηψο Σάξηαξνο. Μηινχλ θαη γηα κηα ζθξαγίδα, ηελ νπνία έζεζε ν επνλνκαδφκελνο παηέξαο,
ελψ απηφο πνπ ζθξαγίζηεθε νλνκάδεηαη πηφο θαη απνθξίλεηαη: “Χξίζηεθα κε ρξίζκα ιεπθό από
ην μύιν ηεο δσήο”. Σα ίδηα ιφγηα πξνθέξνπλ θαη νη επηά άγγεινη πνπ παξαδίδνπλ ηελ ζθξαγίδα
θαη ζηέθνληαη θη απφ ηηο δπν πιεπξέο ηεο ςπρήο πνπ εγθαηαιείπεη ην ζψκα φηαλ θάπνηνο
πεζαίλεη· θαη νη κελ νλνκάδνληαη άγγεινη ηνπ θσηφο ελψ νη άιινη νλνκάδνληαη αξρνληηθνί. Ο
αξρεγφο ησλ ―αξρνληηθψλ‖ απνθαιείηαη θαηαξακέλνο ζεφο. Κη ππάξρνπλ θάπνηνη πνπ
―θαηαξακέλν ζεφ‖ ιέλε ηνλ ζεφ ησλ Ενπδαίσλ πνπ ξίρλεη βξνρή θαη βξνληέο θη είλαη ν
δεκηνπξγφο απηνχ ηνπ θφζκνπ -δειαδή ν ζεφο ηεο θαηά Μσπζή θνζκνγνλίαο. Κη είλαη, ιέλε,
άμηνο θαηάξαο εηνχηνο ν ζεφο, επεηδή θη απηφο είρε θαηαξαζηεί ην θίδη πνπ θαλέξσζε ζηνπο
πξψηνπο αλζξψπνπο ηε γλψζε ηνπ θαινχ θαη ηνπ θαθνχ!
Ση πην ειίζην ή πην παξάθνξν απφ απηήλ ηελ αλαίζζεηε ζνθία! Πνχ αθξηβψο έζθαιε δειαδή ν
λνκνζέηεο ησλ Ββξαίσλ; Καη πψο δέρεζαη ηφηε ηελ θνζκνγνλία ηνπ σο αιιεγνξία πνπ ηα
πεξηθιείεη φια; Βπαηλείο ρσξίο λα ην πηζηεχεηο, σ αζεβέζηαηε, ηνλ δεκηνπξγφ ηνπ θφζκνπ, απηφλ
πνπ ππφζρεηαη ζηνπο Ββξαίνπο ηα πάληα, πνπ αλήγγεηιε φηη ζα απιψζεη ην γέλνο ηνπο κέρξη ηα
πέξαηα ηεο γεο θαη ζ‘ αλαζηήζεη ηνπο λεθξνχο κε ηελ ίδηα ηνπο ηε ζάξθα θαη ην αίκα, απηφλ πνπ
εκπλέεη ηνπο πξνθήηεο -θη απφ ηελ άιιε παο θαη ηνλ θαθνινγείο; ΐέβαηα, φηαλ ζε δνξίδνπλ νη
Ββξαίνη, νκνινγείο φηη ιαηξεχεηο ηνλ ίδην ζεφ κ απηνχο. Καη φηαλ βιέπεηο φηη ν δάζθαιφο ζνπ ν
Εεζνχο θαη ν δάζθαινο ησλ Ενπδαίσλ ν Μσπζήο ζέηνπλ αληηκαρφκελνπο λφκνπο, ςάρλεηο λα
βξεηο άιινλ ζεφ ζηε ζέζε ηνπ παηέξα.

Γηα λα επαλέιζνπκε ηψξα ζηνπο επηά άξρνληεο αγγέινπο: Ο πξψηνο παξηζηάλεηαη κε ηε κνξθή
ιηνληαξηνχ, ν δεχηεξνο είλαη ηαχξνο, ν ηξίηνο θάπνην θξηθηαζηηθφ ακθίβην πνπ ζθπξίδεη, ν
ηέηαξηνο έρεη κνξθή αεηνχ, ν πέκπηνο πξφζσπν αξθνχδαο, ν έθηνο θεθάιη ζθχινπ, θη ν έβδνκνο
γατδάξνπ θαη νλνκάδεηαη Θαθαβαψζ ή Ολνήι. Οη ρξηζηηαλνί πξνζζέηνπλ θη άιια, κηινχλ γηα
ιφγηα πξνθεηψλ θαη γηα θχθινπο επί θχθισλ, θαη γηα εθπφξεπζε ηεο επίγεηαο εθθιεζίαο θαη ηεο
πεξηηνκήο θαη γηα δχλακε πνπ ξέεη απφ θάπνηα πξνπληθή παξζέλν θαη γηα δψζα ςπρή θαη έλαλ
νπξαλφ πνπ ζθάδεηαη γηα λα δήζεη θαη κηα γε πνπ ζθάδεηαη κε καραίξη θαη γηα πνιινχο πνπ
ζθάδνληαη θη απηνί γηα λα δήζνπλ, θαη γηα ηνλ ζάλαην πνπ ζα πάςεη λα ππάξρεη ζηνλ θφζκν φηαλ
πεζάλεη ε ακαξηία ηνπ θφζκνπ, θαη γηα κηα θάζνδν δχζθνιε θαη γηα πχιεο πνπ αλνίγνπλ
απηφκαηα.
Καη ζ‘ φια απηά, παληνχ αλαθαηεχνπλ θαη ην μχιν ηεο δσήο θαη ηελ αλάζηαζε ηεο ζάξθαο απφ
ην μχιν -θαληάδνκαη γηαηί ν δάζθαιφο ηνπο θαξθψζεθε πάλσ ζε ζηαπξφ θαη γηαηί ήηαλ
καξαγθφο ζην επάγγεικα. Ώλ ηχραηλε δειαδή λα ηνλ είραλ ξίμεη απφ θαλέλα γθξεκφ ή λα ηνλ
είραλ ζπξψμεη ζε βάξαζξν ή λα ηνλ είραλ πλίμεη ζηελ θξεκάια, θη αλ ηχραηλε αθφκα λα ήηαλ
δεξκαηάο ή ζηδεξάο ή ιηζνμφνο ζην επάγγεικα, ηφηε ζα ππήξρε πάλσ απφ ηα νπξάληα ν γθξεκφο
ηεο δσήο ή ην βάξαζξν ηεο αλάζηαζεο ή ην ζρνηλί ηεο αζαλαζίαο ή ν ιίζνο ηεο επηπρίαο ή ην
ζίδεξν ηεο αγάπεο ή ην άγην δέξκα. Πνηα γξηά δελ ζα ληξεπφηαλ λα ςηζπξίζεη ηέηνηα πξάγκαηα
γηα λα λαλνπξίζεη κε παξακχζηα έλα παηδί;
Καη δελ είλαη ιηγφηεξν παξάδνμν ην παξαθάησ: Κάπνηα πξάγκαηα είλαη, ιέλε αλαγεγξακκέλα
αλάκεζα ζηνπο δχν αλψηεξνπο ππεξνπξάληνπο θχθινπο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ην φηη ν
κεγαιχηεξνο θαη ν κηθξφηεξνο θχθινο είλαη ―ηνπ πηνχ θαη ηνπ παηέξα‖.
πσο νη αγχξηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ καγηθά ηερλάζκαηα θαη απάηεο θαη θσλάδνπλ βαξβαξηθά
νλφκαηα ζεψλ -θαη ζαλ εθείλνπο πνπ μεθνπξλίδνπλ ηεξαηνινγίεο ζε φζνπο έρνπλ ηελ ηάζε λα
ππνθχπηνπλ ζ‘ απηέο-, έηζη θη νη ρξηζηηαλνί: Σα ίδηα θάλνπλ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ δελ μέξνπλ
φηη άιια νλφκαηα έρνπλ πάξεη νη ζενί απφ ηνπο Έιιελεο θαη άιια, ιφγνπ ράξε, απφ ηνπο
θχζεο, πνπ φπσο ιέεη θη ν Δξφδνηνο, ηνλ Ώπφιισλα ηνλ ιέλε Γνγγφζπξν, ηνλ Πνζεηδψλα
Θαγηκάζαδα, ηελ Ώθξνδίηε Ώξγίκπαζα θαη ηελ Βζηία Σαβηηί.
Βίλαη αλάγθε ηψξα λα αλαθεξζψ ιεπηνκεξεηαθά ζ‘ φινπο φζνπο έρνπλ λα καο παξνπζηάζνπλ
εμαγληζκνχο ή ιπηξσηηθά άζκαηα ή μφξθηα ή θξφηνπο ή δαηκνληθά ζρήκαηα θαη θάζε είδνπο
αληίδνηα είηε απφ αξηζκνχο είηε απφ ιίζνπο ή εζζήηεο ή θπηά ή ξίδεο; Έρσ δεη πάλησο
ρξηζηηαλνχο ηεξείο λα θξαηνχλ βηβιία βαξβαξηθά, γεκάηα νλνκαζίεο δαηκφλσλ θαη καγγαλείεο.
ια ηνχηα είλαη γηα θαθφ· ηίπνηα ην σθέιηκν δελ ππφζρνληαη oη άλζξσπνη απηνί. Έλαο
Ώηγχπηηνο κνπζηθφο νλφκαηη Αηφλπζνο, κηα επνρή πνπ θάλακε παξέα, κηιψληαο γηα ηε καγεία,
κνπ είπε φηη απηή κπνξεί λα έρεη επίδξαζε πάλσ ζηνπο ακφξθσηνπο θαη ηνπο εζηθά
δηεθζαξκέλνπο, ελψ ηνπο θηινζνθεκέλνπο αλζξψπνπο δελ έρεη ηε δχλακε λα ηνπο αγγίμεη γηαηί
θξνληίδνπλ ψζηε ν ηξφπνο δσήο ηνπο λα είλαη πλεπκαηηθά πγηήο. Οη ρξηζηηαλνί, θνιπκπψληαο
κέζα ζε κέγηζηε ακάζεηα θαη κε κπνξψληαο λα ζπιιάβνπλ ηα ζεία αηλίγκαηα, θνληά ζηα άιια
είραλ ηελ αζέβεηα λα θαηαζθεπάζνπλ θάπνηνλ αληίπαιν ηνπ ζενχ, πνπ ηνλ νλνκάδνπλ Αηάβνιν ή
αηαλά ζηα εβξατθά. Βίλαη βέβαηα ινγηθή νισζδηφινπ αλζξψπηλε θαη ζλεηή θαη θαζφινπ
ζπγρσξεηέα, ην λα ηζρπξίδεζαη φηη ν κέγηζηνο ζεφο, παξ‘ φιν πνπ ζέιεη ζε θάηη λα σθειήζεη
ηνπο αλζξψπνπο, δελ κπνξεί επεηδή ηνπ θάλεη αληίπξαμε ν αληίπαινο. Καη σο εθ ηνχηνπ ν γηνο
ηνπ ζενχ ληθηέηαη απφ ηνλ δηάβνιν θη ππνθέξνληαο απφ δαχηνλ. Αηδάζθεη θαη εκάο λα
πεξηθξνλνχκε ηα καξηχξηα πνπ καο πξνθαιεί ν δηάβνινο, θαη επί πιένλ καο πξνεηδνπνηεί φηη ν
αηαλάο εκθαληδφκελνο θη απηφο κε ηνλ ίδην ηξφπν ζα παξνπζηάζεη κεγάια θαη ζαπκαζηά έξγα,
ζθεηεξηδφκελνο ηε δφμα ηνπ ζενχ. Σα έξγα απηά δελ ζα πξέπεη, ιέεη, λα παξαπιαλήζνπλ φζνπο
έρνπλ ηελ πξνδηάζεζε λα παξαζπξζνχλ, παξά ζα πξέπεη κφλν ζ‘ εθείλνλ λα πηζηεχνπλ θαη ζε
θαλέλαλ άιινλ. Ώπηά, νινθάλεξα, είλαη ιφγηα αλζξψπνπ απαηεψλα πνπ εξγάδεηαη γηα ην

πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο θαη παίξλεη ηα κέηξα ηνπ ελάληηα ζηνπο δηαθσλνχληεο θαη ζ‘ απηνχο πνπ
πάλε λα ηνπ θάλε ηε δνπιεηά.
Οη αξραίνη κίιεζαλ αηληγκαηηθά γηα θάπνηνλ ζετθφ πφιεκν, ν Δξάθιεηηνο κάιηζηα είπε ηα εμήο:
“Πξέπεη λα μέξνπκε όηη ν πόιεκνο καο ζπλέρεη όινπο, όηη ε δηθαηνζύλε είλαη έξηδα, θαη όηη όια κε
ηελ έξηδα γελληνύληαη θαη ράλνληαη”. Kαη ν Φεξεθχδεο πνπ ήηαλ πνιχ παιηφηεξνο απφ ηνλ
Δξάθιεηην, θαηαζθεχαζε έλα κχζν φπνπ αληηπαξαηάρζεθαλ δπν αληίπαιεο ζηξαηηέο, θαη ζηε κία
έβαιε αξρεγφ ηνλ Κξφλν ελψ ζηελ άιιε ηνλ Οθηνλέα θαη εμηζηφξεζε ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο
ζπκπινθέο ηνπο, θαζψο θαη ην φηη έθαλαλ ηε ζπκθσλία, φπνηα απφ ηηο δπν έπεθηε κέζα ζηνλ
Ωγελφ ζα ήηαλ ε εηηεκέλε ελψ ε άιιε, ε ληθήηξηα ζα θέξδηδε ηνλ νπξαλφ. Έηζη ζέιεη ν κχζνο
θαη ηα ζρεηηθά κε ηηο κπζηηθέο ηζηνξίεο ησλ Σηηάλσλ θαη ησλ Γηγάλησλ πνπ κάρνληαλ ελάληηα
ζηνπο ζενχο, αιιά θαη ησλ Ώηγππηίσλ ε κπζνινγία πνπ κηιάεη γηα ηνλ Σπθψλα, ηνλ ξν θαη ηνλ
ζηξη. ια απηά φκσο δελ κνηάδνπλ κε ηελ ππφζεζε ηνπ δηαβνιηθνχ ζενχ ή (πξάγκα
αιεζνθαλέζηεξν) ηνπ απαηεψλα αλζξψπνπ πνπ έρεη αληίζεηε γλψκε. Κη ν κεξνο αθφκα, ιίγν
πνιχ ηα ίδηα ππαηλίζζεηαη κε ηνλ Δξάθιεηην θαη ηνλ Φεξεθχδε θαη φζνπο κηινχλ γηα Σηηάλεο θαη
Γίγαληεο, φηαλ βάδεη ηνλ Ήθαηζην λα ιέεη ζηελ Ήξα: “Kαη ηελ άιιε θνξά πνπ πήγα λα πάξσ ην
κέξνο ζνπ κ‟ έπηαζε από ην πόδη θαη κε πέηαμε από ηελ ζετθή θαηνηθία” θαη ηνλ Αία λα ιέεη ζηελ
Ήξα ηα παξαθάησ: “Αιήζεηα δελ ζπκάζαη, πνπ θξεκόζνπλα από ςειά θη είρεο ζηα πόδηα δπν
ακόληα θαη γύξσ από ηα ρέξηα δεζκά ρξπζά πνπ „ηαλ αδύλαην λα ζπάζεηο; θαη θξεκόζνπλ ζηνλ
αηζέξα θαη ζηα ζύλλεθα. Τη θη αλ ζε ιππήζεθαλ νη ζενί καθξηά από ηνλ Όιπκπν, λα ζε ιύζνπλ δελ
κπόξεζαλ ζαλ ήξζαλ θνληά ζνπ θαη ηνλ άξπαμα θαη ηνλ πέηαμα από ην θαηώθιη θη έπεζε αδύλακνο
πάλσ ζηε γε”.
Οη ιφγνη ηνπ Αία πξνο ηελ Ήξα είλαη ιφγνη ηνπ ζενχ πξνο ηελ χιε. Κη νη ιφγνη πξνο ηελ χιε κάο
αθήλνπλ λα θαηαιάβνπκε φηη ν ζεφο, ζεσξψληαο φηη πξνεγνπκέλσο ε χιε βξηζθφηαλ ζε αηαμία,
ηελ έλσζε θαη ηελ πξνίθηζε κε θάπνηεο ζπκκεηξίεο. Καη ηηο ζεφηεηεο πνπ ηελ πεξηηξηγχξηδαλ,
φζεο ήηαλ ζξαζείο, ηηο πέηαμε καθξηά ηηκσξψληαο ηεο κε ηνλ ηξφπν απηφ. Έηζη
αληηιακβαλφκελνο ηα νκεξηθά έπε ν Φεξεθχδεο είπε: “Κάησ από θείλε ηελ πεξηνρή είλαη ε
πεξηνρή ηνπ Ταξηάξνπ. Τελ θπιάγνπλ νη ζπγαηέξεο ηνπ Βνξέα, νη Άξππηεο θη ε Θύειια, θαη εθεί
μαπνζηέιλεη ν Γίαο όπνηνλ ζεό απνζξαζπλζεί”. Οη ίδηεο ηδέεο εθθξάδνληαη θαη κε ηνλ πέπιν πνπ
ηπιίγεη ηελ Ώζελά θαη πνπ φινη ηνλ βιέπνπλ φηαλ γίλεηαη ε πνκπή ησλ Παλαζελαίσλ.
πκβνιίδεη ην φηη θάπνηα αγλή ζεά πνπ δελ γελλήζεθε απφ κεηέξα επηβάιιεη ηελ ηζρχ ηεο πάλσ
ζηνπο απηφρζνλεο ζενχο πνπ απνζξαζχλζεθαλ. Σέηνηα λνήκαηα έρνπλ νη κχζνη ησλ Βιιήλσλ
ελψ ot ρξηζηηαληθνί, πνπ καο ιέλε φηη ν γηνο ηνπ ζενχ ηηκσξείηαη απφ ηνλ δηάβνιν θαη καο
δαζθαιεχνπλ λα είκαζηε θαξηεξηθνί φηαλ καο ζπκβαίλεη ην ίδην, είλαη νισζδηφινπ γηα γέιηα.
Βγψ λνκίδσ πσο ν γηνο ηνπ ζενχ ζα πξεπε ηνλ δηάβνιν λα ηηκσξήζεη θη φρη λα θνβεξίδεη ηνπο
αλζξψπνπο πνπ έπεζαλ ζχκαηα ηεο απάηεο ηνπ δηαβφινπ. ζν γηα ην πψο ηνπο ήξζε ζην κπαιφ
λα νλνκάζνπλ θάπνηνλ γην ηνπ ζενχ, ην μεθαζαξίδσ θη απηφ. Κάπνηνη αξραίνη, ζεσξψληαο φηη
ηνλ θφζκν απηφλ ηνλ έπιαζε ν ζεφο, νλφκαζαλ ηνλ θφζκν παηδί ηνπ ζενχ θαη ―παιηθάξη‖ ηνπ.
Βίλαη ινηπφλ έλα θαη ην απηφ ν θφζκνο κε ην ―παηδί‖ εθείλν ηνπ ζενχ. Φπζηθά ε (ρξηζηηαληθή)
θνζκνγνλία θη ε αθήγεζε γηα ηε γέλλεζε ηνπ αλζξψπνπ πνπ πιάζηεθε ―θαη‘ εηθφλα ηνπ ζενχ‖,
είλαη φ,ηη πην αλφεην. Καη δελ θαηαιαβαίλσ νχηε ηνλ ―παξάδεηζν‖ πνπ θχηεςε ν ζεφο νχηε ηελ
πξνεγνχκελε δσή ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζ‘ απηφλ νχηε ην πψο άιιαμε ε δσή φηαλ ν άλζξσπνο
εμνξίζηεθε εμαηηίαο ηεο ακαξηίαο θη έδεζε καθξηά απφ ηνλ ―παξάδεηζν ηεο ηξπθήο‖. Υσξίο λα
έρεη θαηαιάβεη ηίπνηα ν Μσπζήο έθαηζε θαη ηα ―γξάςε φια απηά, κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ νη
αξραίνη θσκσδνί έγξαθαλ γηα ηελ πιάθα ηνπο, ―ν Πξνίηνο παληξεχηεθε ηνλ ΐειεξεθφληε ελψ ν
Πήγαζνο ήηαλ απφ ηελ Ώξθαδία‖. Οη πξνθήηεο πνπ καο άθεζαλ ζπγγξάκκαηα θαη ν Μσπζήο,
κε έρνληαο ηδέα γηα ηε θχζε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ ζχκπαληνο, ζπλέζεζαλ έλα απχζκελν
παξακηιεηφ: Μαο κηινχλ γηα ―εκέξεο‖ -πνπ δηαδέρνληαλ ε κία ηελ άιιε πξηλ αθφκα ππάξμεη
θσο θαη νπξαλφο, ήιηνο, ζειήλε θαη άζηξα. Μήπσο ν δεκηνπξγφο ρξεηάζηεθε εθεί πάλσ ην θσο,
φπσο ν άλζξσπνο πνπ αλάβεη ην ιπρλάξη ηνπ παίξλνληαο απφ ηνπ γείηνλα; Καη αλ φια απηά ήζαλ

έξγα ηνπ θαηαξακέλνπ ζενχ πνπ ‗λαη αληίπαινο ηνπ κεγάινπ ζενχ, θη έγηλαλ παξά ηε ζέιεζε
ηνπ ηειεπηαίνπ, ηφηε γηαηί απηφο λα ηνπ δαλείζεη ην θσο;
Βγψ απηή ηε ζηηγκή δελ πξφθεηηαη λα θάλσ ιφγν γηα ηε γέλεζε ηνπ θφζκνπ θαη ηε θζνξά ηνπ,
νχηε γηα ην αλ δελ έρεη αξρή θη είλαη άθζαξηνο ή έρεη κελ αξρή αιιά πάιη είλαη άθζαξηνο ή ην
αληίζηξνθν. Αελ δέρνκαη φκσο φηη ην πλεχκα ηνπ ζενχ (κεηά ηε δεκηνπξγία) θαηέβεθε, φπσο
ηζρπξίδνληαη, ζηε γε θη ήηαλ ζαλ λα βξέζεθε ζε ερζξηθφ πεξηβάιινλ. Καη φηη επεηδή ν άιινο
ζεφο, ν δεκηνπξγφο, κε ηελ αλνρή ηνπ κεγάινπ ζενχ θαηαζθεχαζε άζρεκα θάπνηα πξάγκαηα θαη
ελάληηα ζην πλεχκα ηνπ ηειεπηαίνπ, πξέπεη απηά λα θαηαζηξαθνχλ. Κάπνπ άθνπζαλ φηη ν κέγαο
ζεφο, ελψ είρε δψζεη ην πλεχκα ηνπ ζηνλ άιιν, ζην δεκηνπξγφ, ηψξα ην δεηάεη πίζσ. Πνηνο ζεφο
δίλεη θάηη γηα λα δεηήζεη λα ηνπ επηζηξαθεί; Γεηάεη κφλν φπνηνο έρεη αλάγθε· ν ζεφο φκσο δελ
έρεη αλάγθε απφ ηίπνηα. Κη φηαλ δάλεηδε, δελ ήμεξε φηη δαλείδεη ζε θάπνηνλ πνπ ήηαλ θαθφο;
Γηαηί αλέρεηαη λα ηνπ θάλεη αληίπξαμε θάπνηνο θαχινο δεκηνπξγφο; Γηαηί ζηέιλεη θξπθά θαη
θαηαζηξέθεη ηα δεκηνπξγήκαηά ηνπ; Γηαηί επηβάιιεηαη θξπθίσο θαη παξαπιαλά θαη εμαπαηά;
Καη γηαηί ηνπο θαηαδηθαζκέλνπο ή θαηαξακέλνπο, φπσο ιέηε, ηνπο θαιεί λα αλέβνπλ απφ ηνλ
Άδε θαη ηνπο απαγάγεη, ζαξξείο θη είλαη θαλέλαο δνπιέκπνξνο; Γηαηί ηνπο δαζθαιεχεη λα
δξαπεηεχζνπλ απφ ηνλ θχξηφ ηνπο; Γηαηί λα θχγνπλ απφ ηνλ παηέξα, θαη αθνχ ν παηέξαο δελ
ηνπο ζπγρσξεί γηαηί ηνπο πηνζεηεί απηφο; Γηαηί επαγγέιιεηαη πσο είλαη παηέξαο μέλσλ παηδηψλ;
πνπδαίνο ζεφο, αιήζεηα, πνπ ζέιεη λα είλαη παηέξαο ακαξησιψλ πνπ άιινο ηνπο θαηαδίθαζε,
παηέξαο αθιήξσλ θαη ζθπβάισλ φπσο ιελ θη νη ίδηνη· έλαο ζεφο πνπ αδπλαηεί λα πηάζεη θαη λα
ηηκσξήζεη απηφλ πνπ ν ίδηνο μαπφζηεηιε. Ώλ φκσο φια απηά είλαη δηθά ηνπ έξγα, πψο γίλεηαη ν
ζεφο λα έθηηαμε θαθά πξάγκαηα; Καη πψο γίλεηαη λα κελ έρεη ηε δχλακε λα πείζεη θαη λα
λνπζεηεί; Πψο γίλεηαη λα κεηαλνεί γη‘ απηνχο πνπ έγηλαλ αράξηζηνη θαη θαχινη θαη λα κέκθεηαη
ηελ ίδηα ηνπ ηελ ηέρλε θαη λα κηζεί θαη λα απεηιεί θαη λα θαηαζηξέθεη ηα ίδηα ηνπ ηα παηδηά; Κη
φηαλ ηα απνβάιιεη απφ ηνλ θφζκν ηνχην πνπ ηνλ έθηηαμε ν ίδηνο, πνχ ηα πεγαίλεη;
Βθείλε πάιη ε δηαίξεζε ηεο θνζκνγνλίαο ζε εκέξεο πξνηνχ αθφκα ππάξμνπλ εκέξεο είλαη άθξσο
ειίζηα. Υσξίο λα ‗ρεη δεκηνπξγεζεί νπξαλφο, ρσξίο λα έρεη ζηεξεσζεί ε γε, ρσξίο αθφκε λα ηελ
έρεη επηζθεθηεί ν ήιηνο, πψο ππήξραλ εκέξεο; Κη αθφκε, κε βάζε ηα πξνεγνχκελα αο ζθεθηνχκε
ζνβαξά: Αελ ζα ήηαλ παξάινγν, ν πξψηνο θαη κέγηζηνο ζεφο λα δίλεη δηαηαγέο λα γίλεη εηνχην,
λα γίλεη εθείλν, λα γίλεη η‘ άιιν, θαη ηε κηα κέξα ηφζα λα ρηίδεη θαη ηε δεχηεξε άιια ηφζα φπσο
θαη ηελ ηξίηε, ηελ ηέηαξηε, ηελ πέκπηε θαη ηελ έθηε; Κη χζηεξα απ‘ απηά, λα εκθαλίδεηαη ζαλ
ηαιαίπσξνο ρεηξψλαθηαο πνπ απφθακε θη έρεη αλάγθε απφ αλάπαπζε. κσο δελ είλαη ζσζηφ, ν
πξψηνο ζεφο λα θνπξάδεηαη νχηε λα εξγάδεηαη νχηε λα δίλεη πξνζηαγέο. Οχηε ζηφκα έρεη νχηε
κηιηά. Άιια γλσξίζκαηα έρεη ν ζεφο, δηαθνξεηηθά απφ ν,ηηδήπνηε έρνπκε ππ‘ φςελ καο εκείο νη
άλζξσπνη. Καη νχηε δεκηνχξγεζε ηνλ άλζξσπν ζχκθσλα κε ηελ εηθφλα ηνπ· δηφηη δελ είλαη έηζη
ν ζεφο θη νχηε κνηάδεη κε θαλέλαλ ζηελ φςε. Αελ έρεη ζρήκα ν ζεφο νχηε ρξψκα. Αελ κεηέρεη
ζηελ χιε ν ζεφο -κάιινλ κεηέρεηαη παξά κεηέρεη. Κη νχηε κπνξνχκε λα ηνλ πιεζηάζνπκε κε ηνλ
Λφγν δηφηη δελ ηνπ ζπκβαίλεη ηίπνηα πνπ λα κπνξνχκε λα ην θαηαλνήζνπκε θαηνλνκάδνληάο ην·
ηέινο, ν ζεφο βξίζθεηαη καθξηά απφ θάζε αλζξψπηλν πάζνο.
―Πψο ινηπφλ ζα γλσξίζσ ην ζεφ;‖ ζα ξσηήζνπλ. ―Πψο ζα βξσ ην δξφκν πνπ νδεγεί ζ‘ απηφλ;
Γηαηί ηψξα κπξνζηά ζηα κάηηα κνπ ξίρλεηο ζθνηάδη θαη δε βιέπσ ηίπνηα θαζαξά‖. Φπζηθά. Ώλ
ηνπο πάξεηο απφ ην ζθνηάδη θαη ηνπο βγάιεηο ζην θσο, ε φξαζή ηνπο δελ αληέρεη ζηε ιάκςε θαη
ζα λνκίδνπλ φηη έπαζαλ βιάβε ηα κάηηα ηνπο. Πψο λνκίδνπλ νη ρξηζηηαλνί φηη γλσξίδνπλ ην ζεφ
θαη πψο πηζηεχνπλ φηη θνληά ηνπ ζα ζσζνχλ; Να ηη απαληνχλ: Βπεηδή ν ζεφο είλαη κεγάινο θαη
δπζζεψξεηνο, βάδνληαο ην πλεχκα ηνπ κέζα ζ‘ έλα ζψκα φκνην κε ηα δηθά καο ην έζηεηιε ζηε
γε γηα λα κπνξέζνπκε απ1 απηφ ην ζψκα λα αθνχζνπκε θαη λα κάζνπκε. Λέγνληαο νη ρξηζηηαλνί
φηη ν ζεφο είλαη ―πλεχκα‖, δελ δηαθέξνπλ σο πξνο απηφ απφ ηνπο ζησηθνχο ησλ Βιιήλσλ, πνπ
ηζρπξίδνληαη φηη ν ζεφο είλαη πλεχκα πνπ έρεη δηαπεξάζεη ηα πάληα θαη εκπεξηέρεη ηα πάληα.
κσο δελ κπνξεί ν γηνο ηνπ ζενχ πνπ γελλήζεθε κέζα ζε αλζξψπηλν ζψκα λα είλαη αζάλαηνο σο
πλεχκα πνπ εθπνξεχεηαη απφ ηνλ ζεφ. Καη κηα πνπ νη ρξηζηηαλνί ιέλε φηη ν ζεφο είλαη ―ππξ

θαηαλαιίζθνλ‖, έρσ λα πσ φηη δελ είλαη ε θχζε ηεο θσηηάο ηέηνηα ψζηε λα δηαξθεί γηα πάληα.
[...] Βίλαη, ιέλε, αλαγθαίν λα εκθπζήζεη θαη πάιη ν ζεφο ην πλεχκα ηνπ. Αελ έπεηαη φκσο φηη
κπνξεί ελ ζψκαηη λα αλαζηεζεί ν Εεζνχο. Αηφηη ην πλεχκα πνπ έδσζε ν ζεφο δελ ζα ην δερφηαλ
πίζσ θαηακνιπζκέλν απφ ηε θχζε ηνπ ζψκαηνο. Κη αλ ήζειε λα ζηείιεη ην δηθφ ηνπ πλεχκα ζηε
γε, ήηαλ αλάγθε λα θπζήμεη κέζα ζε θνηιηά γπλαίθαο; Ώθνχ ήδε κπνξνχζε λα θηηάρλεη
αλζξψπνπο, θη ήμεξε πψο λα πιάζεη έλα ζψκα ζην νπνίν λα κπνξεί λα θαηνηθήζεη θαη λα κε
ξίμεη ην πλεχκα ηνπ κέζα ζε ηφζν κίαζκα· ρψξηα πνπ έηζη δελ ζα αληηκεησπηδφηαλ κε δπζπηζηία.
χκθσλα κε ηνλ Μαξθίσλα ππάξρνπλ δπν γηνη ζεψλ: Έλαο ν γηνο ηνπ (θαθνχ) δεκηνπξγνχ θαη
έλαο άιινο ηνπ θαηά Μαξθίσλα (κεγάινπ) ζενχ. Οη κνλνκαρίεο ησλ δχν γησλ ζπκίδνπλ
κνλνκαρίεο νξηπθηψλ αιιά θαη ηηο ζενκαρίεο ησλ πξνγφλσλ: πσο είραλ αρξεζηεπηεί απφ ηα
γεξαηεηά θη νη θιπαξίεο ηνπο δελ ηνπο βνεζνχζαλ λα ιχζνπλ θακηά δηαθνξά, άθελαλ ηα παηδηά
ηνπο λα καιψλνπλ.
Έλα ζψκα, πάλησο, κεο ζην νπνίν θαηνηθνχζε ζείν πλεχκα ζα έπξεπε θάπνπ λα δηαθέξεη απφ ηα
ππφινηπα είηε ζην παξάζηεκα είηε ζηελ νκνξθηά είηε ζηε ξψκε είηε ζηε θσλή είηε ζην ζάκβνο
πνπ ζα πξνθαινχζε είηε ζηελ ηθαλφηεηα ηεο πεηζνχο. Γηαηί ζα ήηαλ αλεμήγεην, λα κε δηαθέξεη
ζε ηίπνηα απφ ηα άιια έλα ζψκα πνπ πεξηείρε θάηη ην ζετθφ. Βηνχην φκσο δελ δηέθεξε απφ η‘
άιια, παξά ήηαλ, φπσο ιέλε, κηθξφ θαη άζρεκν θαη ηαπεηλφ. Κη αθφκα, αλ ήζειε ν ζεφο -ζαλ ηνλ
Αία ζηελ θσκσδία, πνπ ζεθψζεθε απ‘ ηνλ χπλν ην καθξχ- λα ζψζεη ην αλζξψπηλν γέλνο απφ ηα
δεηλά, γηαηί ηάρα λα ζηείιεη κνλαρά ζε κηα γσληά ηεο γεο απηφ ην πλεχκα γηα ην νπνίν κηιάηε;
Θα ‗πξεπε κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε πνιιά ζψκαηα λα εκθπζήζεη πλεχκα θαη λα ηα ζηείιεη ζ‘ φιε
ηελ νηθνπκέλε. Ο θσκσδηνγξάθνο, πξνθαιψληαο γέιην κεο ζην ζέαηξν, έγξαςε φηη ν Γεχο κε ην
πνπ μχπλεζε έζηεηιε ηνλ Βξκή ζηνπο Ώζελαίνπο θαη ηνπο παξηηάηεο- θη έρεηο ηελ εληχπσζε φηη
απηφ πνπ ‗θαλεο εζχ, λα ζηείιεηο ην γην ηνπ ζενχ ζηνπο Ενπδαίνπο, δελ είλαη ιηγφηεξν
θαηαγέιαζην; Κη ν ζεφο ζνπ πνπ φια ηα γλσξίδεη, δελ ην ‗μεξε φηη ζηέιλεη ηνλ γην ηνπ ζε
αλζξψπνπο θαθνχο θαη άδηθνπο πνπ ζα ηνλ ηηκσξήζνπλ;
Ώο δνχκε πψο ζα βξνπλ δηθαηνινγία. Βθείλνη πνπ καο πξνηείλνπλ δεχηεξν ζεφ δε ζα βξνπλ
θακία ελψ απηνί πνπ επηκέλνπλ ζηνλ ίδην ζεφ ζα επαλαιάβνπλ γη‘ άιιε κηα θνξά ην ζνθφ
εθείλν, φηη ―έηζη έπξεπε λα γίλνπλ ηα πξάγκαηα‖· θαη ζαλ απφδεημε ζα καο θέξνπλ ην φηη απηά
είραλ πξνθεηεπηεί απφ πξηλ. Ώπηά πνπ πξνθεηεχεη ε Ππζία ή νη Ασδσλίδεο ή ν Κιάξηνο ή νη
ηεξείο ησλ ΐξαγρίδσλ θαη ηνπ Άκκσλα θαη κπξηάδεο άιινη πνπ ‗ρνπλ θαηαθιχζεη ηνλ θφζκν,
απηά δελ ηα ππνινγίδνπλ θαζφινπ. Βλψ ηα φζα εηπψζεθαλ ή δελ εηπψζεθαλ απφ ηνπο πξνθήηεο
ηεο Ενπδαίαο θαη φζα εμαθνινπζνχλ λα ιέγνληαη ζηελ Φνηλίθε θαη ηελ Παιαηζηίλε, ηα ζεσξνχλ
ζαπκάζηα πξάγκαηα πνπ δελ ζεθψλνπλ θακία ηξνπνπνίεζε.
Καη ηψξα ζα αλαθεξζψ ζηηο κεζφδνπο ησλ καληείσλ ηεο Φνηλίθεο θαη ηεο Παιαηζηίλεο γηαηί
άθνπζα θαη έκαζα πνιιά. Τπάξρνπλ πνιιά είδε πξνθεηεηψλ. [...] Οη πξνθήηεο πνπ δνπλ ζε
θείλε ηελ πεξηνρή έρνπλ ηελ εμήο εηδηθφηεηα: Πνιινί θαη αλψλπκνη θαζψο είλαη, κε κεγάιε
επθνιία θαη κε ηελ παξακηθξή αθνξκή, θαη κέζα ζε ηεξά θαη έμσ απ‘ απηά -κεξηθνί αθφκα θαη
δεηηαλεχνληαο-, ζε πφιεηο θαη ζε ζηξαηφπεδα, ζπκπεξηθέξνληαη ζαλ λα ρξεζκνδνηνχλ
πξαγκαηηθά. Κη ν θαζέλαο ηνπο ιέεη κε ην πξψην: ―Βγψ είκαη ν ζεφο‖ ή ―ν πηφο ηνπ ζενχ‖ ή ―ην
πλεχκα ην ζετθφ. Καη ήξζα, γηαηί ν θφζκνο ράλεηαη θαη ζεηο, σ άλζξσπνη, αθαλίδεζηε
πιεξψλνληαο ηηο αδηθίεο ζαο. Βγψ φκσο ζέισ λα ζαο ζψζσ· θαη ζα κε δείηε πάιη λα επηζηξέθσ
κε ηε δχλακε ησλ νπξαλψλ. Μαθάξηνο απηφο πνπ ζα κε ιαηξέςεη σο ζεφ. ‘ φινπο ηνπο άιινπο
ζα ξίμσ ην αηψλην ππξ, θαη κέζα ζηηο πφιεηο θαη ζηελ χπαηζξν. Κη φζνη ηψξα δελ θαηαιαβαίλνπλ
ηη ηηκσξία ηνπο πεξηκέλεη, κάηαηα ζα κεηαλνήζνπλ, κάηαηα ζ‘ αλαζηελάμνπλ. Βλψ φζνπο
πηζηέςνπλ ζε κέλα ζα ηνπο δηαηεξήζσ αηψληνπο‖. Μεηά πξνζζέηνπλ απφ πάλσ θαη θάηη
άγλσζηα ιφγηα, δηάθνξα παξαλντθά θαη αθαηαιαβίζηηθα, πνπ αθνχγνληαο ηα έλαο ινγηθφο
άλζξσπνο δελ ζα κπνξνχζε λα βγάιεη λφεκα, γηαηί είλαη κπεξδεκέλα θαη ζηελ νπζία δελ ιέλε

ηίπνηα, φκσο ζηνλ θάζε αλφεην ή ζηνλ θάζε απαηεψλα δίλνπλ ιαβή λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη
θαηαπψο ηνλ βνιεχεη.
Ώπηνί νη δήζελ πξνθήηεο πνπ ηνπο άθνπζα κε ηα ίδηα κνπ ηα απηηά, φηαλ ηνπο άξρηζα ζηηο
εξσηήζεηο, κνπ νκνιφγεζαλ απφ ηη πξάγκα είραλ αλάγθε θαη φηη πξνζπνηνχληαλ φηαλ κηινχζαλ
αιινπξφζαιια. κσο θη εθείλνη πνπ ππεξαζπίδνληαη ηα ιφγηα ησλ πξνθεηψλ ζρεηηθά κε ηνλ
Υξηζηφ, ηίπνηα αμηφινγν δελ κπνξνχλ λα πνπλ γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ νινθάλεξα έρεη εηπσζεί
θάηη θαχιν ή αηζρξφ ή βξψκηθν ή βέβειν ζε βάξνο ηνπ ζενχ. Κνληά ζηα άιια είρε πξνθεηεπζεί
φηη ν ζεφο ζα πξνζθεξφηαλ ζην θαθφ, φηη ζα έθαλε αηζρξά πξάγκαηα ή ζα έπεθηε ζχκα ησλ πην
αηζρξψλ πξάμεσλ. Γηαηί ηη άιιν ζα ήηαλ γηα ηνλ ζεφ ην λα ηξψεη ζάξθεο πξνβάησλ ή λα πίλεη
ρνιή θαη μχδη, αλ φρη ζθαηνθαγία; Ώο πνχκε πσο νη πξνθήηεο πξνιέγνπλ φηη ν κέγαο ζεφο ζα
γίλεη -γηα λα κε πσ ηίπνηα πην βαξχ- δνχινο ή ζα αξξσζηήζεη ή ζα πεζάλεη· ζα πξέπεη δειαδή
λα ηα ηηλάμεη ν ζεφο ή λα γίλεη δνχινο ή λ‘ αξξσζηήζεη, επεηδή έηζη πξνθεηεχζεθε, ψζηε ζαλ
πεζάλεη λα γίλεη πηζηεπηφ φηη ήηαλε ζεφο; Αελ ζα κπνξνχζαλ φκσο λα πξνθεηεχζνπλ ηέηνην
πξάγκα νη πξνθήηεο, γηαηί είλαη άζιην θαη αλίεξν. Αε κεηξάεη ινηπφλ ην αλ πξφβιεςαλ ή δελ
πξφβιεςαλ. Ώπηφ πνπ πξέπεη λα δνχκε είλαη αλ ηα έξγα γηα ηα νπνία κηινχλ είλαη έξγα αληάμηα
ηνπ ζενχ. Σα αηζρξά θαη ηα άζιηα δελ πξέπεη λα ηα πηζηέςνπκε, θη αο παλ λα ηα θσλάδνπλ κε
καλία θαη λα ηα πξνθεηεχνπλ φινη νη άλζξσπνη καδί. Λνηπφλ, απφ πνχ θη σο πνχ είλαη επζέβεηα,
απηά πνπ ζπλέβεζαλ ζηνλ Εεζνχ λα πηζηεχνπκε πσο ζπλέβεζαλ ζηνλ ζεφ;
Βθείλν πάιη δελ ζα ην ζπιινγηζηνχλ πνηέ; Ώλ νη Ενπδαίνη πξνθήηεο είπαλ πσο εηνχηνο ζα ‗ηαλ
παηδί ηνπ ζενχ, πψο είλαη δπλαηφ, απφ ηε κηα ν ζεφο κέζσ ηνπ Μσπζή λα νξίδεη δηα λφκνπ λα
πινπηίδνπλ νη Ενπδαίνη θαη λα εμνπζηάδνπλ θαη λα γεκίζνπλ αζθπθηηθά ηε γε θαη λα
θαηαθξενπξγνχλ φινπο ηνπο ερζξνχο θαη λα θάλνπλ γελνθηνλίεο φπσο θάλεη θη ν ίδηνο κπξνζηά
ζηα κάηηα ησλ Ενπδαίσλ, πνπ ιέεη θη ν Μσπζήο, θαη αλ δελ ππαθνχζνπλ ηνπο απεηιεί ξεηά φηη
ζα ηνπο θάλεη ηα ίδηα· θη απφ ηελ άιιε ν γηνο ηνπ, ν ―Ναδσξαίνο‖, λα λνκνζεηεί ηα αληίζεηα: ηη
δελ ππάξρεη νδφο πξνο ηνλ παηέξα γηα φπνηνλ είλαη πινχζηνο ή γηα φπνηνλ αγαπάεη ηελ εμνπζία ή
γηα φπνηνλ θπλεγάεη ηελ ζνθία θαη ηε δφμα, θαη φηη νη άλζξσπνη δελ πξέπεη λα εθνδηάδνληαη θαη
λα απνηακηεχνπλ πεξηζζφηεξν απ‘ φ,ηη ―νη θφξαθεο‖ θαη φηη δελ πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ
ελδπκαζία ηνπο πεξηζζφηεξν απ‘ φ,ηη ―ηα θξίλα‖, θαη ζ‘ απηφλ πνπ ηνπο βάξεζε κηα θνξά λα
δίλνπλ ηελ επθαηξία λα ηνπο βαξέζεη άιιε κία; Πνηνο απφ ηνπο δπν ιέεη ςέκαηα, ν Μσπζήο ή ν
Εεζνχο; Ή κήπσο μέραζε ν ζεφο ηη είρε δηαηάμεη ηνλ Μσπζή, φηαλ έζηειλε ζηε γε ηνλ Εεζνχ; Ή
κήπσο θαηαδίθαζε ηνπο ίδηνπο ηνπο λφκνπο ηνπ θαη κεηαλησκέλνο έζηεηιε ηνλ άγγειν λα
δηακελχζεη ηα αληίζεηα; Ώλ ξσηήζσ ηψξα ηνπο ρξηζηηαλνχο, ―πνχ ζα πάηε κεηά ζάλαηνλ; ζε ηη
ειπίδεηε;‖, ζα κνπ απνθξηζνχλ, ―ζε άιιε γε, θαιχηεξε απφ απηή‖. Ωο πξνο απηφ, έρσ λα πσ φηη
ζην παξειζφλ θάπνηνη ζαπκαζηνί άλζξσπνη έρνπλ πεη φηη ε επηπρηζκέλε δσή είλαη γηα ηηο ςπρέο
εθείλσλ πνπ έρνπλ ηνπο ζενχο κε ην κέξνο ηνπο. Κη άιινη κίιεζαλ γηα ηα Νεζηά ησλ Μαθάξσλ,
άιινη γηα ην ―Διχζην πεδίν‖ ζαλ έξζεη ε ιχηξσζε απφ ηα δεηλά πνπ ππάξρνπλ εδψ. πσο ιέεη
θαη ν κεξνο: “Σε Ηιύζην πεδίν θαη ζηα ηηέξαηα ηεο γεο ζα ζε ζηείινπλ νη αζάλαηνη, εθεί πνπ „λαη
εύθνιε πνιύ ε δσή”.
Ο Πιάησλ φκσο, πνπ πηζηεχεη φηη ε ςπρή είλαη αζάλαηε, ηνλ ηφπν φπνπ ζηέιλεηαη, ηελ ―γε‖ γηα
ηελ αθξίβεηα, ηελ πεξηέγξαςε σο εμήο: “Ο θόζκνο είλαη πάξα πνιύ κεγάινο”,είπε, “θαη εκείο πνπ
θαηνηθνύκε από ηελ Φάζη κέρξη ηηο Ηξάθιεηεο ζηήιεο, βξηζθόκαζηε ζ‟ έλα ειάρηζην κέξνο ηνπ,
καδεκέλνη γύξσ από ηε ζάιαζζα, όπσο αθξηβώο ηα κπξκήγθηα ή ηα βαηξάρηα γύξσ από έλα ηέικα,
θαη άιινη πνιινί θαηνηθνύλ ζε πνιινύο ηέηνηνπο ηόπνπο. Γηαηί ππάξρνπλ παληνύ γύξσ ζηε γε
πνιιέο θνηιόηεηεο θάζε είδνπο θαη σο πξνο ηηο κνξθέο θαη σο πξνο ηα κεγέζε, ζηηο νπνίεο
ζπξξένπλ θαη ην λεξό θαη ε νκίριε θαη ν αέξαο. Δλώ απηή ε γε απιώλεηαη θαζαξή ζηνλ θαζαξό
νπξαλό”. Σν ηη αθξηβψο παξνπζηάδεη κε φια απηά ν Πιάησλ, δελ είλαη εχθνιν λα ην γλσξίδεη ν
θαζέλαο. Αελ κπνξεί ν θαζέλαο λα θαηαιάβεη ηη ελλνεί φηαλ ιέεη: “Δμ αηηίαο ηεο αδπλακίαο θαη
ηεο βξαδύηεηαο δελ κπνξνύκε λα δηαζρίζνπκε ηνλ αέξα κέρξη ηα αλώηαηα ζηξώκαηα” θαη “αλ ε

αλζξώπηλε θύζε άληερε λα θνηηάμεη, ζα κάζαηλε όηη εθείλνο είλαη ν αιεζηλόο νπξαλόο θαη ην
αιεζηλό θσο”.
Ώθφκε, έρνληαο παξεμεγήζεη ηα ιεγφκελα ηνπ Πιάησλα πεξί κεηελζάξθσζεο, κηινχλ γηα
αλάζηαζε. Κη φηαλ απσζνχληαη απφ παληνχ θη νη ηδέεο ηνπο αλαηξνχληαη, πάιη ζαλ λα κελ
άθνπζαλ ηίπνηα επαλέξρνληαη ζην ίδην εξψηεκα: ―Πψο ινηπφλ ζα γλσξίζνπκε θαη ζα δνχκε ηνλ
ζεφ; Πψο ζα θηάζνπκε ζηνλ ζεφ;‖, Πεξηκέλνπλ λα δνπλ ηνλ ζεφ κε ηα ίδηα ηνπο ηα κάηηα, θαη κε
ηα απηηά ηνπ ζψκαηνο ηνπο λ‘ αθνχζνπλ ηε θσλή ηνπ θαη κε ηα ρέξηα λα ηνλ ςαχζνπλ. Ώλ
αλαδεηνχλ ηνλ ζεφ κε ηέηνην ηξφπν, ηφηε ζα πξέπεη λα πάλε ζηα ηεξά ηνπ Σξνθψληνπ ή ηνπ
Ώκθηάξεσ ή ηνπ Μφςνπ -εθεί λα δεηο ζενχο κε φςε αλζξψπηλε, θαη κάιηζηα λα ηα ιέλε ζηαξάηα
θη φρη ςεχηηθα. Καη ζα ηνπο δεηο αλά πάζα ζηηγκή λα κηινχλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο, θη φρη λα
εκθαλίδνληαη θεπγαιέα κηα θνξά ζαλ ηνλ άιινλ πνπ ηνπο εμαπάηεζε. Θα πνπλ θαη πάιη: Πψο ζα
γλσξίζνπλ ηνλ ζεφ δίρσο λα αληηιακβάλνληαη κε ηηο αηζζήζεηο ηνπο; Ση είλαη δπλαηφλ λα κάζεη
θαλείο ρσξίο ηελ αίζζεζε; Δ θσλή απηή φκσο είλαη θσλή ηεο ζάξθαο· νχηε ηνπ αλζξψπνπ νχηε
ηεο ςπρήο. Ώιιά αο αθνχζνπλ, αλ βέβαηα κπνξνχλ λα θαηαιάβνπλ θάηη, έηζη δεηινί θαη
θηινζψκαηνη πνπ είλαη: Έηζη κφλν ζα δείηε ηνλ ζεφ· εάλ θνηηάμηε πξνο ηα πάλσ κε ην λνπ
έρνληαο απνθιείζεη ηελ αίζζεζε θαη αλ μππλήζηε ηα κάηηα ηεο ςπρήο θαη ηα απνζηξέςεηε απφ
ηε ζάξθα. Καη αλ ςάρλεηε γηα νδεγφ λα ζαο δείμεη ην δξφκν, λα απνθχγεηε ηνπο πιάλνπο, ηνπο
απαηεψλεο θη απηνχο πνπ ζαο ζπκβνπιεχνπλ λα ιαηξεχεηε είδσια· γηα λα κε γειάεη καδί ζαο
φινο ν θφζκνο, πνπ απφ ηε κηα ζπθνθαληείηε σο είδσια ηνπο άιινπο, ηνπο γλσζηνχο ζενχο, θη
απφ ηελ άιιε ιαηξεχεηε απηφλ πνπ είλαη αζιηψηεξνο θη απφ ηα ίδηα ηα είδσια -έλαο πεζακέλνο
πνπ νχηε θαλ είδσιν δελ είλαη- θαη επηπιένλ αλαδεηάηε έλαλ παηέξα φκνην κ‘ απηφλ. Γηα ηελ
ηφζε απάηε θαη γηα ηνπο ζαπκαζηνχο εθείλνπο ζπκβνχινπο θαη ηα ζεία ιφγηα πνπ απεπζχλνληαη
ζην ιένληα, ζηνλ ακθίβην, ζηνλ άγγειν κε ηε κνξθή γατδάξνπ θαη ζηνπο ππφινηπνπο, θαη γηα
ηνπο ζετθνχο ζπξσξνχο πνπ κε ηφζν θφπν, θαθνκνίξεδεο, καζαίλεηε ηα νλφκαηα ηνπο -γη απηά
ζαο πξννξίδεη ε θαθνδαηκνλία ζαο θαη γη‘ απηά ζηαπξψλεζηε. Γηα λα βγείηε απφ απηφ ην
αδηέμνδν, αθνινπζήζηε ηνπο πξσηνπφξνπο θαη ηνπο άγηνπο άλδξεο ηεο αξραηφηεηαο. ηξαθείηε
ζηνπο ζεφπλεπζηνπο πνηεηέο θαη ζνθνχο θαη θηινζφθνπο, απφ ηνπο νπνίνπο έρεηε λα αθνχζεηε
πνιιά θαη ζεία πξάγκαηα. Ωο πξνο ηα ζενινγηθά δεηήκαηα, ηθαλφηεξνο δάζθαινο είλαη ν
Πιάησλαο, ν νπνίνο ζην έξγν ηνπ Σίκαηνο γξάθεη ηα εμήο: “Τνλ δεκηνπξγό θαη παηέξα απηνύ ηνπ
θόζκνπ είλαη δύζθνιν λα ηνλ βξεη θαλείο, θαη αθνύ ηνλ βξεη, είλαη αδύλαην λα ηνλ θαλεξώζεη ζε
όινπο”. ΐιέπεηε πψο ηρλειαηνχλ νη ζείνη άλδξεο ηελ νδφ ηεο αιήζεηαο θαη πσο ν Πιάησλ ήμεξε
φηη είλαη ―αδχλαηνλ‖ λα ηελ βαδίζνπλ φινη. Κη νη ζνθνί βξήθαλ ηελ νδφ απηή αθξηβψο γηα λα
πάξνπκε κηαλ ηδέα γηα ηνλ Ώθαηνλφκαζην θαη Πξψην, γηα λα έρνπκε κηαλ άπνςε γη‘ απηφλ είηε
ζηε ζχλζεζε ηνπ κε άιια πξάγκαηα είηε απνκνλσκέλν είηε θαη‘ αλαινγία κε απηά· ζέινληαο
φκσο ηψξα λα εμεγήζσ απηφ πνπ δελ κπνξεί κε θαλέλαλ άιιν ηξφπν λα εηπσζεί, ζα
εληππσζηαδφκνπλ πνιχ αλ κπνξνχζαηε λα κε παξαθνινπζήζεηε, έηζη φπσο είζηε ζθηρηνδεκέλνη
κε ηε ζάξθα θαη δελ βιέπεηε ηίπνηα θαζαξά.
Τπάξρεη ην Βίλαη θαη ην Γίγλεζζαη, ην λνεηφ θαη ην νξαηφ· ζην είλαη αληηζηνηρεί ε αιήζεηα ελψ
ζην γίγλεζζαη ε πιάλε. Με ηελ αιήζεηα ινηπφλ έρεη λα θάλεη ε επηζηήκε ελψ κε ηελ πιάλε ε
γλψκε· θαη γηα ην λνεηφ βέβαηα ππάξρεη ε λφεζε ελψ γηα ην νξαηφ ε φξαζε· θαη ην λνεηφ ην
γλσξίδεη ν λνπο ελψ ην νξαηφ ηα κάηηα. Σψξα, φ,ηη είλαη γηα ηα νξαηά ν ήιηνο -δειαδή νχηε κάηη
νχηε φξαζε αιιά αηηία γηα λα βιέπεη ην κάηη θαη κέζσ απηνχ λα ζπληειείηαη ε φξαζε θαη λα
γίλνληαη αληηιεπηά ηα νξαηά θαη λα πθίζηαληαη φια ηα αηζζεηά θαη κάιηζηα γηα λα ηνλ βιέπνπλ
θαη ηνλ ίδην- ην ίδην είλαη γηα ηα λνεηά εθείλνο: Αελ είλαη νχηε λνπο νχηε ζθέςε νχηε επηζηήκε
αιιά αηηία γηα λα αληηιακβάλεηαη ε λφεζε θαη λα ππάξρεη ε ζθέςε θαη λα γλσξίδεη ε επηζηήκε,
αηηία γηα φια ηα λνεηά θαη γηα ηελ ίδηα ηελ αιήζεηα θαη γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ είλαη· φληαο
πέξα απφ φια, λνεηφο κε ηε βνήζεηα θάπνηαο άξξεηεο δχλακεο.
Σα παξαπάλσ εηπψζεθαλ γηα αλζξψπνπο λνήκνλεο· αλ θαηαιαβαίλεηε θαη ζεηο θάηη απ απηά,
ηφζν ην θαιχηεξν γηα ζαο. Καη αλ πηζηεχεηε φηη θαηέβεθε θάπνην πλεχκα απφ ηνλ ζεφ γηα λα

πξναλαγγείιεη ηηο ζείεο αιήζεηεο, λα μέξεηε πσο ηέηνην πλεχκα ζα ‗ηαλ κνλάρα εθείλν πνπ ζα
θήξπζζε ηα παξαπάλσ ιφγηα θαη πνπ γεκάηνη απ‘ απηφ νη αξραίνη αλήγγεηιαλ πνιιά θαη θαιά
πνπ αλ δελ κπνξείηε λα ηα θαηαιάβεηε θαιχηεξα λα ζσπαίλεηε θαη λα ζθεπάδεηε θαιά ηελ
άγλνηα ζαο θαη λα κε ιέηε ηπθινχο απηνχο πνπ βιέπνπλ θαη αλάπεξνπο απηνχο πνπ ηξέρνπλ,
εζείο πνπ είζηε νισζδηφινπ αλάπεξνη ζηελ ςπρή θαη αθξσηεξηαζκέλνη θαη δείηε γηα έλα ζψκα
πξννξηζκέλν λα πεζάλεη.
Πφζν θαιχηεξα ζα ήηαλ -κηαο θαη ζειήζαηε λα θαηλνηνκήζεηε ζε θάηη- λα αζρνιεζείηε ζνβαξά
κε θάπνηνλ άιινλ, κε θάπνηνλ απφ θείλνπο πνπ πέζαλαλ γελλαία θαη πνπ γχξσ απφ ην πξφζσπν
ηνπο ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζεί έλαο ζείνο κχζνο; Ώλ δελ ζαο άξεζε ν Δξαθιήο θαη ν
Ώζθιεπηφο θαη νη δνμαζκέλνη ηεο αξραηφηεηαο, είραηε ηνλ Οξθέα, έλαλ άλζξσπν
νκνινγνπκέλσο επζεβή πνπ βξήθε βίαην ζάλαην. Ώιιά απηφλ ίζσο πξφιαβαλ θαη ηνλ πήξαλ
άιινη. Σνλ Ώλάμαξρν ηνπιάρηζηνλ, πνπ φηαλ ηνλ έβαιαλ πάλσ ζε θχιηλδξν θαη ελψ ηνλ
ζπλέηξηβαλ νισζδηφινπ άδηθα, πεξηθξνλνχζε ηελ ηηκσξία κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ιέγνληαο,
“Κνπάληζε, θνπάληζε ην ηζνπβάιη ηνπ Αλάμαξρνπ, γηαηί ηνλ ίδην δελ κπνξείο λα ηνλ θνπαλίζεηο”.
η‘ αιήζεηα, ε θσλή εθείλε εξρφηαλ απφ θάπνην ζείν πλεχκα. Ώιιά θη απηφλ πξφιαβαλ θαη ηνλ
αθνινχζεζαλ θάπνηνη θπζηθνί θηιφζνθνη. Σνλ Βπίθηεην φκσο; Ώπηφλ πνπ, φηαλ ν θχξηνο ηνπ
ηνχ έζηξηβε κε βία ην πφδη, έιεγε ρακνγειψληαο αηάξαρα, “Τν ζπαο”, θαη φηαλ ηνπ ην έζπαζε,
“δε ζνπ ην „ιεγα”, είπε, “όηη ην έζπαγεο;”. Ση παξφκνην είπε ν δηθφο ζαο ζεφο φηαλ ηνλ
ηηκσξνχζαλ; Ώθφκα θαη ηε ίβπιια λα δηαιέγαηε -πνπ θάπνηνη απφ ζαο ηε ρξεζηκνπνηνχλ- πην
εχινγν ζα ήηαλ λα ηελ αλαθεξχμεηε παηδί ηνπ ζενχ· ηψξα φκσο απφ ηε κηα παξεκβάιιεηε ζηα
ιεγφκελα ηεο έλα ζσξφ ζπθνθαληηθά πξάγκαηα δίρσο ιφγν, θη απφ ηελ άιιε θάλεηε ζεφ θάπνηνλ
πνπ είρε δηαβφεην βίν θαη ειεεηλφηαην ζάλαην. Πφζν θαιχηεξα ζα ζαο ηαίξηαδε έλαο Εσλάο
―θιεηζκέλνο ζηελ θνινθχζα‖ ή ν Ααληήι πνπ γιίησζε απφ ηα ζεξία -ή θη άιινη, αθφκα πην
αθχζηθνη απφ δαχηνπο;
Έρνπλ θαη έλα εζηθφ παξάγγεικα πνπ ιέεη λα κελ απνθξνχνκε απηφλ πνπ καο θάλεη θαθφ: ―Ώλ
ζνπ ρηππάεη ηελ κία παξεηά, εζχ λα πξνζθέξεηο θαη ηελ άιιε‖. Παιηφ θη απηφ· θη ελψ είρε
πξνεγνπκέλσο εηπσζεί κε πνιχ θαιχηεξν ηξφπν, εηνχηνη ην επαλέιαβαλ πην ρνληξνθνκκέλα.
Γηαηί θαη ν Πιάησλαο βάδεη ην σθξάηε κε ηνλ Κξίησλα λα ιέλε ηα εμήο:
- Με θαλέλα ηξόπν επνκέλσο δελ πξέπεη λα είκαζηε άδηθνη.
- Με θαλέλα, βέβαηα.
- Σπλεπώο, νύηε όηαλ θάπνηνο αδηθείηαη πξέπεη λα αληαπνδίδεη ηελ αδηθία, όπσο ζθέπηνληαη νη
πνιινί, αθνύ δελ πξέπεη λα αδηθνύκε κε θαλέλα ηξόπν.
- Δίλαη θαλεξό πσο όρη.
- Τη ιεο ινηπόλ, Κξίησλα, πξέπεη θαλείο λα θάλεη θαθό ή όρη;
- Καη βέβαηα δελ πξέπεη, Σσθξάηε.
- Τόηε; Δίλαη δίθαην, όπσο ιέλε νη πνιινί, λα αληαπνδίδεη ην θαθό απηόο πνπ θαθνπνηείηαη ή δελ
είλαη δίθαην;
- Σε θακία πεξίπησζε.
- Γηόηη ην λα θάλεηο θαθό ζηνπο αλζξώπνπο δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηα από ην λα ηνπο αδηθείο.
- Σσζηά κηιάο.
- Δπνκέλσο, νύηε λα αληαπνδίδεηο ηελ αδηθία πξέπεη νύηε λα θάλεηο θαθό ζε θαλέλαλ άλζξσπν,
αθόκα θη αλ ζ‟ έρεη βιάςεη.
Ώπηά ιέεη ν Πιάησλαο, θαη ζπλερίδεη κε ηα παξαθάησ: “Σθέςνπ ινηπόλ θαη ζπ θαιά θαη
απνθάζηζε, πνην από ηα δπν· ζπκθσλείο καδί κνπ θαη ηνύηα ζνπ θαίλνληαη ζσζηά θαη μεθηλάκε
από ην ζεκείν απηό, όηη πνηέ δελ είλαη ζσζηό νύηε λα αδηθείο νύηε λα αληαπνδίδεηο ηελ αδηθία νύηε
λα ακύλεζαη όηαλ ζνπ θάλνπλ θαθό αληαπνδίδνληαο ην- ή έρεηο άιιε γλώκε θαη δελ ζπκθσλείο κε
απηή ηελ αξρή; Δγώ πάλησο θαη παιηόηεξα θαη ηώξα αθόκα απηήο ηεο γλώκεο είκαη”. Σνλ
Πιάησλα ινηπφλ απηά ηνλ ηθαλνπνηνχζαλ, θαη ηα ίδηα πίζηεπαλ, απφ πην παιηά αθφκα, νη ζείνη

άλδξεο. Ώιιά αξθεηά είπακε γη‘ απηά θαη γηα ηα φζα άιια παξαθζείξνπλ νη ρξηζηηαλνί· φπνηνο
ζα ‗ρεη ηελ επραξίζηεζε λα ην ςάμεη ιίγν παξαπάλσ, έρεη λα κάζεη πεξηζζφηεξα.
Ώο ζηαζνχκε θαη ζ‘ έλα άιιν ζεκείν: Αελ κπνξνχλ λα βιέπνπλ λανχο θαη βσκνχο θαη
αγάικαηα. Οχηε θη νη θχζεο ην κπνξνχλ απηφ νχηε Ννκάδεο Λίβπνη, νχηε νη Κηλέδνη νη άζενη,
νχηε θαη άιια έζλε αζεβέζηαηα θαη αγξηψηαηα. Ώιιά θαη ην φηη θη νη Πέξζεο ηελ ίδηα λννηξνπία
έρνπλ, ην αθεγείηαη ν Δξφδνηνο: “Γλσξίδσ θαιά όηη νη Πέξζεο έρνπλ λόκνπο πνπ απαγνξεύνπλ
λα θαηαζθεπάδνληαη αγάικαηα, βσκνί θαη λανί, αιιά θαη όζνπο ηα θαηαζθεπάδνπλ ηνπο
θαηεγνξνύλ όηη είλαη ηξεινί· κνπ θαίλεηαη πσο απηό ζπκβαίλεη επεηδή δελ πίζηεςαλ, όπσο νη
Έιιελεο, όηη νη ζενί έρνπλ αλζξώπηλε θύζε”. Κη ν Δξάθιεηηνο αθφκα, κηα θάπσο παξφκνηα
γλψκε εθθξάδεη: “Καη πξνζεύρνληαη ζ‟ απηά ηα αγάικαηα, πξάγκα πνπ δελ δηαθέξεη από ην λα
θνπβεληηάδεη θαλείο κε ηα ληνπβάξηα, κε γλσξίδνληαο ηη είλαη νη ζενί θαη ηη νη ήξσεο”.
Ση ζνθφηεξν απφ ηα ιεγφκελα ηνπ Δξάθιεηηνπ κάο δηδάζθνπλ νη ρξηζηηαλνί; Ο Δξάθιεηηνο,
ρσξίο βέβαηα λα ην εθθξάδεη άκεζα, αθήλεη λα ελλνεζεί φηη είλαη ειίζην ην λα πξνζεχρεζαη ―ζηα
αγάικαηα‖, αλ δελ έρεηο ηδέα ―ηη είλαη νη ζενί θαη ηη νη ήξσεο‖. Μ‘ απηφλ ηνλ ηξφπν εθθξάδεηαη ν
Δξάθιεηηνο· εηνχηνη φκσο θαηαθξνλνχλ αλνηρηά ηα αγάικαηα. Ώλ πηζηεχνπλ φηη δελ ζα
κπνξνχζε λα είλαη ζεφο ε πέηξα ή ην μχιν ή ν ραιθφο ή ν ρξπζφο ηνλ νπνίν δνχιεςε ν ηάδε ή ν
δείλα, ε ζνθία ηνπο είλαη αζηεία. Γηαηί πνηνο άιινο -αλ βέβαηα δελ είλαη ηειείσο βιάθαο- λνκίδεη
φηη απηά είλαη ζενί θαη φρη αθηεξψκαηα ζηνπο ζενχο θαη αλαζήκαηα κε ηε κνξθή ηνπο; Ώλ φκσο
πηζηεχνπλ φηη δελ κπνξνχκε λα ζπιιάβνπκε ηελ εηθφλα ηνπ ζενχ επεηδή ν ζεφο έρεη άιιε (κε
αλζξψπηλε) κνξθή, φπσο πηζηεχνπλ θη νη Πέξζεο, ηνπο δηαθεχγεη φηη αληηθάζθνπλ φηαλ ιέλε φηη
―ν ζεφο δεκηνχξγεζε ηνλ άλζξσπν‖ σο ―εηθφλα‖ ηνπ θαη σο πξνο ηε κνξθή ηνλ έπιαζε φκνην κε
ηνλ εαπηφ ηνπ. Θα ην παξαδερηνχλ βέβαηα φηη ηα αγάικαηα ππάξρνπλ γηα λα ηηκνχληαη θάπνηνη είηε φκνηνη είηε δηαθνξεηηθνί ζηελ φςε- αιιά, ζα πνπλ, δελ είλαη ζενί απηνί ζηνπο νπνίνπο
αθηεξψλνληαη ηα αγάικαηα, παξά δαίκνλεο. Kt φπνηνο ιαηξεχεη ηνλ ζεφ δελ πξέπεη λα ηηκά ηνπο
δαίκνλεο.
Πξψηα πξψηα ζα ξσηήζσ, γηαηί δελ πξέπεη λα ηηκνχκε ηνπο δαίκνλεο; Αελ δηεπζχλνληαη φια
ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηνπ ζενχ; Αελ πξνέξρεηαη απφ απηφλ θάζε πξφλνηα; Καη ν,ηηδήπνηε
ππάξρεη κεο ζηνλ θφζκν, είηε είλαη έξγν ζενχ είηε αγγέισλ είηε άιισλ ζενηήησλ είηε εξψσλ, δελ
ππφθεηηαη ζηνπο λφκνπο ηνπ κέγηζηνπ ζενχ; Καη πάλσ απφ ην θάζε ηη δελ έρεη ηαρζεί θάπνηνο
πνπ επεηδή ζεσξήζεθε άμηνο ηνπ θιεξψζεθε ε δχλακε γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν; Ώπηφλ ινηπφλ
πνπ ηνπ ‗ιαρε ε εμνπζία απφ ηνλ ζεφ, δελ ζα ‗λαη δίθαην λα ηνλ ηηκήζεη φπνηνο ιαηξεχεη ηνλ ίδην
ην ζεφ; Βίλαη πνπ δελ γίλεηαη, ιέεη, ν ίδηνο άλζξσπνο λα ―ππεξεηεί‖ πνιινχο ―θπξίνπο‖.
Ώπηφ φκσο δελ είλαη παξά ε γιψζζα ηεο εμέγεξζεο εθείλσλ πνπ πςψλνπλ γχξσ ηνπο ηείρνο θαη
απνθφβνληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο αλζξψπνπο, απνδίδνληαο ηα δηθά ηνπο πάζε ζηνλ ίδην ην ζεφ.
Ναη κελ αλάκεζα ζηνπο αλζξψπνπο είλαη εχινγν φηαλ ππεξεηείο θάπνηνλ λα κελ ―ππεξεηείο‖ θαη
θάπνηνλ άιινλ, θαζψο ν πξψηνο δεκηψλεηαη απφ ηελ ππεξεζία ζηνλ άιιν· νχηε θαη κπνξείο,
έρνληαο νξθηζηεί ζπκκαρία κε έλαλ, λα παο λα ζπκκαρήζεηο θαη κε θάπνηνλ άιιν, θαη κ1 απηή
ηελ ίδηα ινγηθή ίζσο δελ ππεξεηείο ηαπηφρξνλα δηαθνξεηηθνχο ήξσεο θαη αλάινγεο κηθξέο
ζεφηεηεο. κσο ζε φ,ηη αθνξά ζην ζεφ, πνπ δελ ηνλ αγγίδεη νχηε βιάβε νχηε νδχλε, είλαη
παξάινγν λα πξνθπιάγεηαη θαλείο θαη λα κε ιαηξεχεη πεξηζζφηεξνπο ζενχο, φπσο ζα έθαλε κε
αλζξψπνπο θαη ήξσεο θαη κηθξέο ζεφηεηεο.
Ώπηφο πνπ ηηκά πεξηζζφηεξνπο ζενχο, ηηκψληαο θάηη απφ απηά πνπ αλήθνπλ ζην κεγάιν ζεφ,
θάλεη ζεάξεζηε πξάμε. Καη δελ είλαη δπλαηφ απηφο πνπ ηηκάηαη λα κελ έρεη αμησζεί γη‘ απηφ απφ
ηνλ ζεφ. Αηφηη ηηκψληαο θαη ιαηξεχνληαο φινπο φζνπο αλήθνπλ ζην ζεφ δελ ηνλ δπζαξεζηείο,
αθνχ φινη δηθνί ηνπ είλαη.

Καη πξαγκαηηθά, φπνηνο ηζρπξίδεηαη φηη κφλνλ έλαο κπνξεί λα ιέγεηαη ―θχξηνο‖, κηιψληαο γηα
ηνλ ζεφ, δηαπξάηηεη αζέβεηα θαζψο δηαηξεί ηελ βαζηιεία ηνπ ζενχ θαη ζρεκαηίδεη θαηξία ζαξξείο
θαη γίλεηαη εθινγηθή αλακέηξεζε θη ππάξρεη θάπνηνο πνιηηηθφο αληίπαινο ηνπ ζενχ.
ΐέβαηα, αλ νη ρξηζηηαλνί δελ ηηκνχζαλ θαλέλαλ άιινλ πέξα απφ ηνλ έλα ζεφ, ζα κπνξνχζαλ ίζσο
λα αληηηάμνπλ θάπνηνλ ηζρπξφ ιφγν. Σψξα φκσο ιαηξεχνπλ ππεξβνιηθά θάπνηνλ πνπ
εκθαλίζηεθε κφιηο πξφζθαηα· θη φκσο δελ λνκίδνπλ φηη ζθάιινπλ απέλαληη ζην ζεφ παξ‘ φιν
πνπ ιαηξεχνπλ θάπνηνλ ππεξέηε ηνπ. Ώθφκα θαη αλ ηνπο εμεγνχζεο φηη δελ είλαη πηφο ηνπ ζενχ
εηδηθά απηφο αιιά φηη ν ζεφο είλαη παηέξαο ησλ πάλησλ θαη φηη κφλν απηφλ ζα ‗πξεπε
πξαγκαηηθά λα ηηκά θαλείο, εηνχηνη δελ ζα ήζειαλ παξά λα ηηκνχλ θαη απηφλ, πνπ είλαη ν πξψηνο
εγέηεο ηεο θαηξίαο ηνπο. Καη ηνλ νλφκαζαλ πηφ ηνπ ζενχ φρη επεηδή ηηκνχλ ππεξβνιηθά ηνλ ζεφ
αιιά επεηδή έηζη εμπςψλνπλ ππεξβνιηθά απηφλ. Καη γηα λα απνδείμσ φηη δελ είκαη
πξνθαηεηιεκκέλνο, ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηα ίδηα ηνπο ιφγηα. Κάπνπ κέζα ζηνλ Οπξάλην Αηάινγν
ιέλε ηα εμήο: “Αλ ν πηόο είλαη ηζρπξόηεξνο από ηνλ ζεό θαη θύξηνο ηνπ είλαη ν πηόο ηνπ αλζξώπνπ
(πνηνο άιινο ζα γίλεη θχξηνο ηνπ θπξίαξρνπ ζενχ;) πώο θαη ζηέθνληαη πνιινί γύξσ από ην πεγάδη
θαη θαλείο δελ πίλεη από ην πεγάδη; Γηαηί, κνινλόηη έθαλεο ηόζν δξόκν, είζαη άηνικνο; Σνπ
δηαθεύγεη όηη θαη ζάξξνο έρσ θαη καραίξη”. Έηζη, ην πξνθείκελν γη‘ απηνχο δελ είλαη λα ηηκήζνπλ
ηνλ ππεξνπξάλην ζεφ αιιά απηφλ πνπ έρνπλ εθιάβεη σο παηέξα εθείλνπ γχξσ απφ ηνλ νπνίν
ζπγθεληξψζεθαλ, ψζηε κε ην πξφζρεκα ηνπ κεγάινπ ζενχ λα ιαηξεχνπλ κφλν απηφλ πνπ
ηνπνζεηνχλ επηθεθαιήο, ηνλ πηφ ηνπ αλζξψπνπ, πνπ ηνλ αλαθεξχζζνπλ ηζρπξφηεξν θαη θχξην
ηνπ ―θπξίαξρνπ ζενχ‖. Βμ νπ θαη θείλε ε επηηαγή ηνπο, ην λα κε ―ππεξεηνχλ‖ δχν ―θπξίνπο‖,
πξνθεηκέλνπ ε θαηξία λα δηαηεξείηαη γχξσ απ‘ απηφλ ηνλ έλα.
Ώπνθεχγνπλ νη ρξηζηηαλνί λα ζηήλνπλ αγάικαηα θαη βσκνχο θαη λα αλεγείξνπλ λανχο, επεηδή
θνηλφο ηφπνο ηνπο είλαη ε αζθάιεηα πνπ πξνζθέξεη ε ζθνηεηλή θαη κπζηηθή θνηλφηεηα. κσο ν
ζεφο είλαη θνηλφο γηα φινπο θαη αγαζφο, δελ έρεη αλάγθεο θη είλαη απξφζβιεηνο απφ θάζε θζφλν.
Ση ηνπο εκπνδίδεη ινηπφλ, απηνχο πνπ ηνπ είλαη ηφζν αθνζησκέλνη, λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο
δεκφζηεο γηνξηέο; Καη αλ ηα είδσια ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα ηίπνηα, γηαηί είλαη θνβεξφ
λα ζπκκεηέρεη θαλείο ζηα θνηλά ζπκπφζηα; Ώλ φκσο ππάξρνπλ θάπνηεο ζεφηεηεο, είλαη θαλεξφ
φηη θη απηέο ηνπ ζενχ είλαη, θαη ζα πξέπεη θαη λα πηζηεχνπκε θαη λα ζπζηάδνπκε ζχκθσλα κε ηα
έζηκα θαη λα πξνζεπρφκαζηε ζ‘ απηέο, γηα λα θεξδίδνπκε ηελ επκέλεηά ηνπο.
Ώλ απνθεχγνπλ λα ηξψλε απφ ην θξέαο ζπζηαζκέλσλ δψσλ επεηδή έηζη ην επηβάιιεη θάπνηα
παξάδνζε, ζα πξέπεη ηφηε λα απνθεχγνπλ λα ηξψλε δψα ζε θάζε πεξίπησζε -φπσο αθξηβψο
πηζηεχεη θαη ν Ππζαγφξαο, απφ ζεβαζκφ ζηε δσή θαη ηα φξγαλα ηεο. Ώλ φκσο, φπσο
ηζρπξίδνληαη, ην θάλνπλ γηα λα κε ζπλδηαζθεδάδνπλ κε ζεφηεηεο, ηνπο καθαξίδσ γηα ηε ζνθία
ηνπο -πνπ ζηγά ζηγά ην θαηαιαβαίλνπλ, φηη πάληνηε είλαη νκνηξάπεδνη κε ζεφηεηεο· βέβαηα απηνί
ηφηε κφλν παίξλνπλ ηα κέηξα ηνπο, φηαλ βιέπνπλ λα γίλεηαη κηα ζπζία. Μα φηαλ ηξψλε ςσκί θαη
πίλνπλ θξαζί θαη δνθηκάδνπλ θξνχηα θαη πίλνπλ ην ίδην ην λεξφ θαη αλαπλένπλ ηνλ ίδην αέξα,
δελ ηα παίξλνπλ ηάρα απφ θάπνηεο ζεφηεηεο πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί ε θξνληίδα γηα ην θαζέλα
απφ ηα παξαπάλσ; Ή πξέπεη λα κε δνχκε πνπζελά θαη κε θαλέλα ηξφπν ή, φζνη εξρφκαζηε ζ‘
απηή ηε δσή θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, πξέπεη λα είκαζηε επγλψκνλεο ζηηο ζεφηεηεο πνπ
έρνπλ ηελ επηζηαζία ησλ επηγείσλ θαη φζν δνχκε λα ηνπο απεπζχλνπκε ζπζίεο θαη πξνζεπρέο,
γηα λα αγαπνχλ ηνπο αλζξψπνπο. Βδψ ν ζαηξάπεο ηνπ βαζηιηά ησλ Πεξζψλ ή ησλ Ρσκαίσλ, ή ν
χπαξρνο ή θάπνηνο ζηξαηεγφο ή επίηξνπνο, αθφκα θη εθείλνη πνπ έρνπλ κηθξφηεξεο εμνπζίεο ή
αξκνδηφηεηεο, αλ ηνπο πεξηθξνλήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ κεγάιν θαθφ -πφζν
κάιινλ νη ελαέξηνη θαη επίγεηνη ζαηξάπεο θαη ππεξέηεο, αλ ηνπο πξνζβάιιεηο. κσο θη νη
ρξηζηηαλνί δελ θάλνπλ ηίπνηα δηαθνξεηηθφ· κφλν πνπ νη δηθέο ηνπο ζεφηεηεο απνθηνχλ ηζρχ κφλν
αλ ηηο απνθαιεί θαλείο κε βαξβαξηθά νλφκαηα, ελψ ηα ειιεληθά ή ξσκατθά δελ θέξλνπλ ηέηνην
απνηέιεζκα.

Ο ρξηζηηαλφο ιέεη: Οξίζηε, ζηάζεθα κπξνζηά ζην άγαικα ηνλ Αία ή ηνλ Ώπφιισλα ή
νπνηνλδήπνηε ζενχ θαη ην βιαζθεκψ θαη ην βαξάσ θαη δε κνπ θάλεη ηίπνηα. Μα δελ βιέπεηο,
θαιέ κνπ άλζξσπε, φηη θαη ηε δηθή ζνπ ζεφηεηα ηε ζηήλεη θάπνηνο απέλαληη ηνπ θαη φρη κφλν
ηελ πξνζβάιιεη αιιά θαη ηελ εμνξίδεη πέξα απφ ζηεξηά θαη ζάιαζζα θαη ζέλα ηνλ ίδην, πνπ ζαλ
αλάζεκα είζαη αθηεξσκέλνο ζ‘ απηήλ, ζε ζπιιακβάλεη θαη ζε αλαζθνινπίδεη· θαη ε ζεφηεηα ή φπσο ιεο εζχ- ν γηνο ηνπ ζενχ νχηε πνπ ηνλ ηηκσξεί θαζφινπ. Έλαο ηεξέαο ηνπ Ώπφιισλα ή ηνπ
Αία ζα απνθξηλφηαλ, ―αξγνπνξεκέλα αιέζνπλ νη κχινη ησλ ζεψλ‖, θαη ―ζηα παηδηά ησλ παηδηψλ
πνπ γελληνχληαη ηειεπηαία‖. Βζχ βέβαηα βξίδεηο θαη θνξντδεχεηο ηα αγάικαηά ηνπο, γηαηί αλ
είρεο κπξνζηά ζνπ θη έβξηδεο ηνλ ίδην ην Αηφλπζν ή ηνλ Δξαθιή δελ ζα απνκαθξπλφζνπλ έηζη
ραξνχκελνο· ηνλ δηθφ ζνπ ην ζεφ φκσο ηνλ είραλ δσληαλφ κπξνζηά ηνπο θαη ηνλ ηηκσξνχζαλ θη
νη δξάζηεο δελ έπαζαλ ην παξακηθξφ, φρη κφλν εθείλε ηελ ψξα αιιά θαη ζηελ ππφινηπε δσή
ηνπο. Ση ην παξάδνμν έθαλε εθείλνο ψζηε λα γίλεη πηζηεπηφ φηη δελ ήηαλ αγχξηεο αιιά γηνο ηνπ
ζενχ; Καη απηφο πνπ έζηεηιε ην γην ηνπ γηα λα καο θέξεη θάπνην κήλπκα, θαζφηαλ θαη
παξαθνινπζνχζε ηελ ηφζν ζθιεξή ηηκσξία ηνπ γηνπ πνπ εμ αηηίαο ηεο ράζεθε θαη ην κήλπκα, θη
χζηεξα απφ ηφζν θαηξφ εμαθνινπζεί λα κε δίλεη ζεκαζία; Πνηνο παηέξαο κπνξεί λα ‗λαη ηφζν
αλφζηνο; Ο Εεζνχο ήζειε ν ίδηνο, φπσο ιεο, θαη γη‘ απηφ άθελε λα ηνπ θέξνληαη πβξηζηηθά. Ώιιά
ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ην ίδην ηζρχεη θαη γη‘ απηνχο πνπ πξνζβάιιεηο εζχ, θαη γη‘ απηφ
αλέρνληαη ηηο πξνζβνιέο. Καιχηεξα λα ζπγθξίλνπκε ηα φκνηα κε ηα φκνηα, βιέπεηο, κφλν πνπ
εηνχηνη (νη άιινη ζενί) ηηκσξνχλ απζηεξά απηφλ πνπ ηνπο πξνζβάιιεη θαη ν ηειεπηαίνο είηε
ηξέπεηαη ζε θπγή θαη θξχβεηαη είηε ζπιιακβάλεηαη θαη ζθνηψλεηαη.
Βίλαη αλάγθε λα απαξηζκήζσ ηα φζα έρνπλ πξνθεηεπηεί κε ιφγηα ζεφπλεπζηα είηε απφ ηνπο
πξνθήηεο ησλ καληείσλ είηε απφ ηεξείο θαη ηέξεηεο ηνπ Βξκή, ηα φζα αμηνζαχκαζηα αθνχζηεθαλ
απφ ηα άδπηά ηνπο ή ηα φζα θαλεξψζεθαλ απφ ηα ζπζηαζκέλα δψα θαη απφ άιια ζετθά ζεκάδηα;
‘ άιινπο αλζξψπνπο πάιη παξνπζηάζηεθαλ θαζαξέο εηθφλεο. Γεκάηε απφ ηέηνηα είλαη ε
αλζξψπηλε δσή. Πφζεο πφιεηο εμάιινπ άθκαζαλ ράξε ζηνπο ρξεζκνχο θαη γιίησζαλ απφ
αξξψζηηεο θαη ιηκνχο, θη απφ ηελ άιιε, πφζεο αδηαθφξεζαλ γη‘ απηνχο ή δελ ηνπο πξφζεμαλ θαη
θαηαζηξάθεθαλ; Καη πφζεο δελ ζηάιζεθαλ λα ηδξχζνπλ απνηθία θαη επηδηψθνληαο απηά πνπ
είραλ ρξεζκνδνηεζεί, βξήθαλ ηελ επηπρία; Πφζνη άξρνληεο θαη πφζνη απινί πνιίηεο δελ
βξέζεθαλ, ζχκθσλα κε ρξεζκνχο, ζε θαιχηεξε ή ρεηξφηεξε θαηάζηαζε; Καη πφζνη, πνπ ην
‗θεξλαλ βαξηά ην φηη ήζαλ άηεθλνη, δελ απφθηεζαλ θείλν πνπ δήηεζαλ, θαη πφζνη δελ γιχησζαλ
απφ ηελ νξγή θάπνησλ ζεψλ; Πφζνη δελ γηαηξεχηεθαλ απφ ζσκαηηθέο αλαπεξίεο; Καη πάιη,
πφζνη πξφζβαιαλ ηα ηεξά θαη δελ ηηκσξήζεθαλ ηελ ίδηα ζηηγκή -άιινη κέλνληαο επί ηφπνπ κε
ρακέλα ηα ινγηθά θη άιινη, πνπ δηαηπκπάληζαλ ηηο πξάμεηο ηνπο, είηε απηνθηφλεζαλ είηε
παγηδεχηεθαλ ζε αγηάηξεπηεο αξξψζηηεο. Ώιιά θαη κέζα απφ ην ίδην ην άδπην θάπνηνη απ‘
απηνχο έκεηλαλ θεξαπλνβνιεκέλνη απφ κηα δπλαηή θσλή.
Μάιηζηα, θαιέ κνπ θίιε, φπσο αθξηβψο εζχ πηζηεχεηο ζε αηψληεο θνιάζεηο, θάηη παξφκνην
πηζηεχνπλ θαη νη εξκελεπηέο -νη ηεξείο θαη νη κπζηαγσγνί- εθείλσλ ησλ ηεξψλ. Καη κε ηηο
θνιάζεηο πνπ εζχ απεηιείο ηνπο άιινπο, εθείλνη απεηινχλ εζέλα. Πνηα απφ ηα δπν είλαη πην
αιεζηλά θαη πνηα ππεξηεξνχλ, απηφ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα εμεηαζηεί. Γηαηί ζηα ιφγηα θη νη δχν
πιεπξέο ππνζηεξίδεηε ε θαζεκηά ηα δηθά ηεο· αλ φκσο δεηεζνχλ απνδείμεηο, εθείλνη έρνπλ λα
επηδείμνπλ πνιιά θαη μεθάζαξα, βγάδνληαο ζην θσο ηα έξγα θάπνησλ ζείσλ δπλάκεσλ θαζψο
θαη ρξεζκνχο απφ καληεία θάζε είδνπο.
Κη αθφκα, πψο δελ είλαη παξάινγν, απφ ηε κηα λα επηζπκείηε θαη λα ειπίδεηε φηη ην ίδην ην ζψκα
ζα αλαζηεζεί, σο ην θαιχηεξν θαη πνιπηηκφηεξν πξάγκα πνπ έρνπκε εκείο νη άλζξσπνη, θη απφ
ηελ άιιε λα ην ξίρλεηε θαηαθξνλεκέλν ζηηο ηηκσξίεο; Ώιιά κε φζνπο ην πηζηεχνπλ απηφ θαη
έρνπλ ηαπηηζηεί κε ην ζψκα ηνπο δελ αμίδεη λα ζπδεηάεη θαλείο πάλσ ζ‘ απηφ ην ζέκα· γηαηί
απηνί, εθηφο πνπ είλαη απαίδεπηνη κε αθάζαξηε ςπρή θαη ζηεξεκέλνη απφ θάζε ινγηθή, πάζρνπλ
απφ ηελ ίδηα ηελ αηξεηηθφηεηά ηνπο. Γη‘ απηνχο φκσο πνπ ειπίδνπλ φηη ε ςπρή ή ν λνπο (είηε
πλεπκαηηθφ ζέινπλ λα ηνλ απνθαινχλ είηε πλεχκα δηαλνεηηθφ, ηεξφ θαη καθάξην είηε ςπρή

δσληαλή είηε έθγνλν ζείαο θαη αζψκαηεο θχζεο ππεξνπξάλην θαη άθζαξην είηε ν,ηηδήπνηε άιιν
ηνπο αξέζεη), ζα παξακείλνπλ αηψληα κε ην ζέιεκα ηνπ ζενχ, γη‘ απηνχο ζα κηιήζσ. Γηαηί έρνπλ
δίθην λα πηζηεχνπλ φηη φζνη έδεζαλ ελάξεηα ζα βξνπλ ηελ επδαηκνλία ελψ νη άδηθνη ζα
ππνθέξνπλ απφ αηψληα δεηλά, θη αθφκα, φηη απηφ ην δφγκα νχηε απηνί νχηε θαλέλαο άιινο
άλζξσπνο δελ πξφθεηηαη λα ην εγθαηαιείςεη.
Βπεηδή φκσο νη άλζξσπνη γελλήζεθαλ δεκέλνη κ‘ έλα θνξκί, είηε δηφηη έηζη ππαγφξεπε ε
νηθνλνκία ηνπ θφζκνπ είηε ηηκσξνχκελνη γηα ηα ζθάικαηα ηνπο είηε επεηδή ε ςπρή βάξπλε απφ
θάπνηα πάζε θαη βξίζθεηαη εδψ κέρξη λα εμαγληζηεί κε ηνπο θαζνξηζκέλνπο θχθινπο (θαη
θαηαπψο ιέεη ν Βκπεδνθιήο, πξέπεη ε ςπρή “λα απέρεη ηξηάληα ρηιηάδεο ρξόληα από ηε ρώξα ησλ
καθάξσλ”), θαη κε ηνλ ρξφλν λα απνθηά θάζε είδνπο κνξθή πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ νη ζλεηνί·
αμίδεη ινηπφλ λα πεηζηνχλ φηη νη άλζξσπνη έρνπλ παξαδνζεί ζε θάπνηνπο πνπ δηεπζχλνπλ ην
δεζκσηήξην απηφ· θαη φρη λα θαθνινγνχλ απηέο ηηο ζεφηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηε γε. Καη
εληειψο κάηαηα λα πξνζθέξνπλ ην θνξκί ηνπο ζηα βαζαληζηήξηα θαη ζηνπο μπινδαξκνχο,
δείρλνληαο πφζν δελ αγαπνχλ ηε δσή -ζαξξείο θη είλαη θαθνπνηνί πνπ αθξηβψο επεηδή είλαη
έλνρνη ιεζηείαο δέρνληαη ηα πάζε ηνπο αδηακαξηχξεηα.
Έλα απφ ηα δχν επηηάζζεη ε ινγηθή: Ώλ απαμηνχλ λα ηηκνχλ ηα θνηλά έζηκα θαη εθείλνπο πνπ
έρνπλ ηελ επνπηεία ηνπο, ηφηε αο κελ σξηκάδνπλ γηα λα γίλνπλ άληξεο, αο κε λπκθεχνληαη θαη αο
κε θάλνπλ παηδηά, αο κε θάλνπλ ηίπνηα ζηε δσή, κφλν λα ζεθσζνχλ λα θχγνπλ φινη καδί ρσξίο
λα αθήζνπλ νχηε έλαλ απφγνλν, κέρξη λα αθαληζηεί ηειείσο ην γέλνο ηνπο απφ ηε γε· αλ φκσο
είλαη λα θάλνπλ νηθνγέλεηα θαη παηδηά, λα γεχνληαη ηνπο θαξπνχο θαη λα κεηέρνπλ ζε φ,ηη
πξνζθέξεη ε δσή θαη λα ππνκέλνπλ ηηο δπζηπρίεο πνπ ηνπο επηθπιάζζεη -γηαηί είλαη θπζηθφ φινη
νη άλζξσπνη λα πεξλνχλ δπζηπρίεο- ην θαθφ είλαη κηα αλαγθαηφηεηα θαη άιιε παηξίδα δελ έρεη·
ηφηε ζα πξέπεη λα απνδίδνπλ ηηο πξνζήθνπζεο ηηκέο ζε θείλνπο πνπ ηα ‗ρνπλ φια απηά ππφ ηελ
πξνζηαζία ηνπο, θαη λα θάλνπλ ηα πξέπνληα ζηε δσή απηή κέρξη λα απαιιαγνχλ απφ ηα δεζκά
ηεο, γηα λα κε θαλνχλ αράξηζηνη απέλαληη ηνπο. ην θάησ θάησ είλαη άδηθν λα απνιακβάλεηο ηα
αγαζά ηνπο ρσξίο λα ηνπο πιεξψλεηο ηίπνηα.
ζν γηα ην φηη έρεη αλαηεζεί ζε θάπνηνλ ε εμνπζία κέρξη θαη γηα ην πην κηθξφ πξάγκα πνπ
ππάξρεη πάλσ ζηε γε, ζα κπνξνχζε θαλείο λα πάξεη κηα ηδέα απφ ηα ιεγφκελα ησλ Ώηγππηίσλ:
ηη δειαδή, αθνχ δηαηξέζεθε ην αλζξψπηλν ζψκα απφ ηξηάληα έμη δαίκνλεο ή νπξάληεο ζεφηεηεο
(κεξηθνί κηινχλ γηα πνιχ πεξηζζφηεξνπο) ζε ηζφπνζα κέξε, ηάρζεθε λα νξίδεη ν θαζέλαο ην δηθφ
ηνπ κέξνο. Οη ζενί απηνί είλαη γλσζηνί κε ηα νλφκαηα πνπ έρνπλ πάξεη απφ ηελ ληφπηα δηάιεθην,
φπσο ιφγνπ ράξε Υλνπκήλ, Υλαρνπκήλ, Κλαη, ηθάη, ΐηνχ, Βξνχ, Βξεβίνπ, Ρακαλφξ θαη
Ρεηαλνφξ θαη φζα άιια νλφκαηα ρξεζηκνπνηνχλ ζηε γιψζζα ηνπο· θαη θαιψληαο απηνχο
ζεξαπεχνπλ ηηο παζήζεηο ησλ κεξψλ ηνπ ζψκαηνο. Ση εκπνδίδεη ινηπφλ λα ηνπο ηηκά θαλείο θαη
απηνχο θαη άιινπο αθφκα, αλ πξνηηκά ηελ πγεία απφ ηελ αξξψζηηα, ηελ επηπρία απφ ηε
δπζηπρία, θαη ην λα δεη φζν γίλεηαη πην καθξηά απφ βαζαληζηήξηα θαη ηηκσξίεο;
Θέιεη φκσο πξνζνρή, αλ πξφθεηηαη θάπνηνο λα ζπλαλαζηξαθεί απηέο ηηο ζεφηεηεο, λα κε γίλεη
έλα κε ηε ιαηξεία ηνπο θαη, αγαπψληαο ππεξβνιηθά ην ζψκα, απνκαθξπλζεί απφ ηα χςηζηα
αγαζά θαη ηα ιεζκνλήζεη. Πξέπεη, άιιν ηφζν, λα πηζηεχεη ηνπο ζνθνχο άλδξεο πνπ ιέλε φηη νη
πεξηζζφηεξεο επίγεηεο ζεφηεηεο, έηζη φπσο είλαη κπιεγκέλεο ζηνλ θφζκν ησλ θζαξηψλ θαη
θαζεισκέλεο κε ην αίκα θαη ηελ θλίζζα θαη ηα άζκαηα θαη άιια παξφκνηα, δελ κπνξνχλ λα
πξνζθέξνπλ ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ ην λα ζεξαπεχζνπλ έλα θνξκί ή πξνθεηεχζνπλ ην κέιινλ
ελφο αλζξψπνπ ή κηαο πφιεο θαη λα θάλνπλ φ,ηη άιιν μέξνπλ ή κπνξνχλ, ζρεηηθφ κε πξάμεηο
ζλεηέο. Καιφ ινηπφλ είλαη λα ηηκνχκε απηέο ηηο ζεφηεηεο ζηνλ βαζκφ πνπ καο ζπκθέξεη· γηαηί ν
νξζφο ιφγνο δελ ππαγνξεχεη φηη θάηη ηέηνην είλαη νχησο ή άιισο ππνρξεσηηθφ. Καη πην ζσζηφ
είλαη λα ζεσξήζνπκε φηη νη ζεφηεηεο δελ ρξεηάδνληαη ηίπνηα θαη δελ έρνπλ ηελ αλάγθε θαλελφο·
απιψο ραίξνληαη κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνπο δείρλνπλ επζέβεηα. Σνλ (χςηζην) ζεφ φκσο δελ
πξέπεη λα ηνλ εγθαηαιείπνπκε νχηε κέξα νχηε λχρηα, νχηε φηαλ βξηζθφκαζηε κε άιινπο νχηε

ζαλ είκαζηε κφλνη· θαη κε ιφγηα θαη κε έξγα, αιιά θαη ρσξίο απηά, ε ςπρή καο αο ηείλεη πάληα
πξνο ηνλ ζεφ. Με ηελ πξνυπφζεζε απηή, ηη ην θνβεξφ ππάξρεη ζην λα εμεπκελίδνπκε ηηο
ζεφηεηεο πνπ άξρνπλ ζηε γε θαζψο θαη ηνπο άιινπο, ηνπο άξρνληεο θαη βαζηιηάδεο ησλ
αλζξψπσλ; Άιισζηε θη εηνχηνη δίρσο ηε βνήζεηα ζετθήο δχλακεο δελ ζα αμηψλνληαλ λα
απνθηήζνπλ ηα φζα ηνπο αλήθνπλ. Ώλ βέβαηα θάπνηνλ πνπ ιαηξεχεη ηνλ ζεφ ηνλ δηαηάμνπλ λα
δείμεη αζέβεηα ή λα κηιήζεη πβξηζηηθά, απηφο δελ ζα πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα
ζπκκνξθσζεί- αο πξνηηκήζεη λα ππνκείλεη θάζε είδνπο καξηχξην, θάζε είδνπο ζάλαην, φρη κφλν
πξηλ μεζηνκίζεη αιιά πξηλ θαλ ζθεθηεί θάηη αλφζην γηα ηνλ ζεφ. Ώλ φκσο ζε πξνζηάμνπλ λα
δνμάζεηο ηνλ Ήιην ή ηελ Ώζελά, πνιχ πξφζπκα λα ηνπο δνμάζεηο κ‘ έλαλ σξαίν παηάλα· αλ ηνπο
πκλείο θαη απηνχο, δείρλεηο έηζη θαιχηεξα φηη ηηκάο ηνλ κεγάιν ζεφ· έηζη γίλεηαη ηειεηφηεξνο ν
ζεβαζκφο ζηνλ ζεφ: ηαλ ηα πεξηιακβάλεη φια. Καη αλ απφ ηνπο αλζξψπνπο ζε πξνζηάμεη
θάπνηνο λα δψζεηο φξθν ζηνλ βαζηιηά, νχηε θη απηφ είλαη θνβεξφ. Γηαηί ζ‘ απηφλ έρεη δνζεί ε
επίγεηα εμνπζία θαη φ,ηη κπνξείο λα πάξεηο ζηε δσή, απ‘ απηφλ ην παίξλεηο. Ώο κελ
ακθηβάιινπκε γί‘ απηά πνπ είπε ν κεξνο πνιιά ρξφληα πξηλ: “Έλαο είλαη ν βαζηιηάο πνπ ν γηνο
ηνπ παλνύξγνπ Κξόλνπ ηνπ „δσζε ηελ εμνπζία”.
Βίλαη θπζηθφ, αλ παο λα θαηαξγήζεηο απηφ ην δφγκα, λα ζε εθδηθεζεί ν βαζηιηάο. Γηαηί αλ φινη
έθαλαλ ην ίδην κε ζέλα, ηίπνηα δελ ζα εκπφδηδε, λα βξεζεί ν βαζηιηάο κφλνο θη έξεκνο θαη φ,ηη
ππάξρεη πάλσ ζηε γε λα πέζεη ζηα ρέξηα ησλ άλνκσλ θαη άγξησλ βαξβάξσλ θαη ηφηε είλαη πνπ
δελ ζ‘ απνκείλεη ίρλνο απφ ηε θήκε είηε ηεο δηθηάο ζνπ ζξεζθείαο είηε ηεο αιεζηλήο ζνθίαο.
Αελ θαληάδνκαη λα ηζρπξηζηείο φηη ζα κπνξνχζαλ νη Ρσκαίνη, πηζηεχνληαο ζ‘ απηά πνπ ιεο εζχ
θαη αδηαθνξψληαο γηα ηα φζα έρνπλ ζεζπίζεη γηα ζενχο θαη αλζξψπνπο, λα θαιέζνπλ ηνλ δηθφ
ζνπ ηνλ Όςηζην -ή φπσο αιιηψο ζέιεηο λα ηνλ ιεο-, θη χζηεξα απ‘ απηφ λα θαηεβεί ν ζεφο ζνπ λα
πνιεκήζεη ζην πιεπξφ ηνπο θαη λα κε ρξεηαζηνχλ θακηάλ άιιε δχλακε. Γηαηί θαη παιηφηεξα, ν
ίδηνο ζεφο, ππνζρέζεθε ζηνπο πηζηνχο ηνπ (Ενπδαίνπο) απηά θαη πνιχ πεξηζζφηεξα, φπσο ιέηε
θαη ζεηο. Καη είδαηε πφζν ηνπο σθέιεζε θαη εθείλνπο θαη εζάο: Βθείλνη, αληί λα θπξηαξρνχλ ζ‘
φιε ηε γε, δελ έρνπλ πηα νχηε παηξίδα νχηε έλα ζβσιαξάθη ρψκα· θη απφ εζάο αλ αθφκα
ππάξρεη θαλείο πνπ μεθεχγεη απφ ηελ πξνζνρή θαη πεξηπιαληέηαη, θαηαδεηείηαη γηα λα
θαηαδηθαζηεί ζε ζάλαην.
κσο νχηε θαη ην άιιν πνπ ιεο, δελ πξέπεη λα ην αλερηνχκε: ηη αλ νη ησξηλνί βαζηιηάδεο καο
εηηεζνχλ επεηδή πείζηεθαλ απφ ζέλα, κε ηνλ ίδην ηξφπν ζα πείζεηο θαη θείλνπο πνπ ζα
βαζηιεχζνπλ ακέζσο κεηά, θη έπεηηα άιινπο πνπ θη απηνί ζα ληθεζνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα άιινπο·
ψζπνπ θάπνηε -αθνχ ζα ‗ρνπλ εηηεζεί φινη φζνη ζε πίζηεςαλ-, θάπνηα εμνπζία πην ζπλεηή,
βιέπνληαο ην ηη ζπκβαίλεη θαη πξνθεηκέλνπ λα ραζεί πξψηα ε ίδηα, ζα ζαο αθαλίζεη φινπο.
Βμάιινπ, φπνηνο θαληάδεηαη φηη είλαη δπλαηφ λα ζπκθσλήζνπλ ζε έλαλ λφκν νη Έιιελεο θαη νη
βάξβαξνη πνπ λέκνληαη ηελ Ώζία, ηελ Βπξψπε θαη ηελ Ώθξηθή κέρξη ηα πέξαηα ηεο γεο, δελ
μέξεη ηη ηνπ γίλεηαη. ηεξίμηε ινηπφλ ηνλ απηνθξάηνξα κε φιε ζαο ηε δχλακε, θνπηάζηε καδί ηνπ
γηα ηα δίθαηα θαη πνιεκήζηε ζην πιεπξφ ηνπ, ζπζηξαηεπηείηε καδί ηνπ αλ ππάξμεη αλάγθε θαη
βνεζήζηε ηνλ ζηε δηνίθεζε ηνπ ζηξαηνχ. Καη αλ ρξεηαζηεί, πάξηε κέξνο ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο
παηξίδαο, γηα ηε ζσηεξία ησλ λφκσλ θαη ηεο επζέβεηαο…
Ώπνκέλεη ηψξα λα ζπγγξάςσ κηα αθφκε πξαγκαηεία, ζηελ νπνία ζα κηιήζσ γηα ηνλ ηξφπν δσήο
πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ φζνη κπνξνχλ θαη είλαη πξφζπκνη λα πεηζηνχλ απφ ηα ιεγφκελά
κνπ.
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