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                                                              Κυριακή 25η Ἀπριλίου  2010   9.30 π.μ. - 1.30 μ.μ.  στό 
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Κςπιακή ηος Παπαλύηος: 
«Το Έγκλημα ηηρ ανθπωπόηηηαρ» 

Σνπ π. Γεσξγίνπ Αιεληά  
Έλαο παξάιπηνο ηξηαληανθηώ ρξόληα θσλάδεη: Βνήζεηα! Καλέλαο δελ 

ηνλ αθνύεη. Ζ θσλή ηνπ πέθηεη ζην θελό. Ό θαζέλαο θνηηάδεη ηε βνιή 

ηνπ….  

Καη ν παξάιπηνο ηνπ ζεκεξηλνύ Δπαγγειίνπ δνύζε δηπιό δξάκα. Όρη 

κόλν ηελ παξάιπζε ηνπ κα θαη ηελ εγθαηάιεηςε ηνπ θόζκνπ. Γλσζηνί, 

θίινη, ζπγγελείο, νη πάληεο, ηνλ είραλ εγθαηαιείςεη! Γη' απηό, όηαλ ηνλ 

ξώηεζε ό Υξηζηόο αλ ήζειε λα γίλεη θαιά, ηνπ είπε κε παξάπνλν, λαη, κα 

δελ έρσ άλζξσπν γηα λα κε βνεζήζεη. Φσλάδσ: Βνήζεηα, θαλείο δε κ’ 

αθνύεη.  

Απηή είλαη ε δξακαηηθή θσλή ηνπ αλζξώπνπ ζε όινπο ηνπο αηώλεο θαη 

ηδηαίηεξα ζήκα θαηαηεζέλ ηεο επνρήο καο.. Φσλάδεη βνήζεηα, ν άλζξσπνο, 

θαη ό ήρνο πέθηεη ζην θελό. Παξά ηελ πξόνδν, παξά ηηο πνιπζύρλαζηεο 

πόιεηο, παξά ηηο θαηαπιεθηηθέο επηζηεκνληθέο πξνόδνπο, ό άλζξσπνο κέλεη 

κόλνο, κέλεη αβνήζεηνο. Ό καθέναρ μαρ ζει μόνο για ηον εαςηό ηος. 

Απομονωμένοι και διαζπαζμένοι από ηο ζύνολο ηων ανθπώπων, 

ζούμε μέζα ζε μια απέπανηη εγωκενηπική μοναξιά. πζηεγαδόκαζηε 

θαη ζπλεξγαδόκαζηε. Αγθαιηαδόκαζηε θαη δηαζθεδάδνπκε. Σξέρνπκε καδί 

ζηηο γηνξηέο θαη ηα παλεγύξηα. Ενύκε θαη θηλνύκαζηε πάληα ζηελ 

πνιπθνζκία. Σίπνηε όκσο ην νπζηαζηηθό. Όια γίλνληαη, ζρεδόλ, 

ζπκβαηηθά, επηθαλεηαθά. Υσξίο εηιηθξίλεηα. Υσξίο αλζξσπηά. Υσξίο Θεό.  

Καη ό άλζξσπνο, γηα λα ζπάζεη ηελ απνκόλσζε ηνπ, ςάρλεη ζε 

ππνθαηάζηαηα. Σξέρεη δεμηά θη αξηζηεξά, γηα λα κελ ηξειαζεί. Σξέρεη ζηα 

λαξθσηηθά, ζηνηβάδεηαη ζηα πνηθηιώλπκα θέληξα θαη πξνζπαζεί κέζα ζηνλ 

εθθσθαληηθό ζόξπβν ηνπο λα ζπάζεη ηε κνλαμηά ηνπ, πξνζπαζεί από 

δηάθνξεο, ύπνπηεο θαη παξαπιαλεηηθέο νξγαλώζεηο λα βξεη κηα ηζνξξνπία 

ζηνλ εαπηό ηνπ, ςάρλεη… ςάρλεη… ςάρλεη θαη ιύζε, δε βξίζθεη. Γη' απηό 

θαη θσλάδεη ζπλέρεηα; Βνήζεηα!  

«Άλζξσπν δελ έρσ», θσλάδεη ε επηζηήκε, παξ' όηη έρεη κεγάινπο 

εγθέθαινπο. Καη θσλάδεη γηαηί θαηαληήζακε λα θπξηαξρνύλ επηζηήκνλεο 

παξάθξνλεο κε πεηξάκαηα πνπ θαη ηα κπζηζηνξήκαηα επηζηεκνληθήο 

θαληαζίαο ζα δήιεπαλ, πνπ επεκβαίλνπλ ζηελ αλζξώπηλε πξνζσπηθόηεηα 

θαη δσή ρσξίο θακηά αηδώ, ρσξίο θαλέλα ζεβαζκό. Πνπ βιέπνπλ ηνλ 

άλζξσπν ζαλ έλα απιό πεηξακαηόδσν, θάηη ζαλ ηα πνληίθηα θαη ηίπνηα 

παξαπάλσ…  

«Άλζξσπν δελ έρσ», θσλάδεη ε πνιηηεία, γηαηί ράζεθε ην πλεύκα ηεο 

ζπζίαο, ράζεθε ε αλσηεξόηεηα, ράζεθε ε αηδώ. Καη όινη εκείο κέλνπκε 
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απξνζηάηεπηνη ζηα ρέξηα πεηξακαηηδόκελσλ ηαρπδαθηπινπξγώλ θαη αθόκα 

ρεηξόηεξα άβνπια πξόβαηα ζε θαθνύο ηζνπάλεδεο.  

«Αλζξώπνπο νπθ έρσ», θσλάδεη θαη ε Δθθιεζία, γηα λα ζπζηάδνληαη 

γηα ην πνίκλην ηνπο.  

«Άλζξσπν νπθ έρσ», θσλάδνπλ, ζρεδόλ, όινη νη ζεζκνί, πνπ 

θηλδπλεύνπλ λ' απνκείλνπλ ηζηνξηθά κνπζεία. Εεηείηαη, ινηπόλ, άλζξσπνο. 

Εεηείηαη βνήζεηα. Δίλαη ζαλ ην Γηνγέλε πνπ γύξηδε κέξα κεζεκέξη κε ην 

θαλάξη κέζα ζηνλ θόζκν, ηελ πνιπθνζκία θαη θώλαδε «άλζξσπνλ δεηώ!».  

Καη όκσο, δελ είλαη κόλν έηζη ηα πξάγκαηα. Γελ ππάξρεη κόλν ην 

καύξν, κόλν ην ζθνηάδη. Τπάξρεη θαη ην θσο. Μόλν πνπ πξέπεη λ’ 

αλνίμνπκε ηα κάηηα καο γηα λα ην δνύκε. Να δνύκε ηνλ εαπηό καο θάησ 

απ’ απηό ην θσο, λα δνύκε ην μεζηξάηηζκα καο, λα δνύκε πσο πνπζελά 

δελ καο βγάδεη ν δξόκνο πνπ ηξαβάκε! Να μεθόςνπκε απ’ ηα εθήκεξα θαη 

ηα παξνδηθά, απηό ην λαξθηζζηζκό καο, θαη λα ζηξέςνπκε ηελ πξνζνρή 

καο ζην αηώλην θαη ην δηαξθέο.  

Μαο γξάθεη ν θσηηζκέλνο ζενιόγνο ηνπ 20νπ αηώλα καθαξηζηόο π. 

Αιέμαλδξνο κέκαλ: «…' απηή ινηπόλ ηε ζπγθεθξηκέλε επαγγειηθή 

ηζηνξία, ηη είλαη αηώλην θαη δηαξθέο; ην θέληξν ηεο βξίζθνληαη ζαθώο ηα 

ιόγηα ηνπ παξαιύηνπ πξνο ην Υξηζηό, "άλζξσπνλ νπθ έρσ". Απηή είλαη ζη' 

αιήζεηα ή θξαπγή ηνπ αλζξώπνπ πνύ θηάλεη ζην ζεκείν λα γλσξίζεη ηελ 

ηξνκαθηηθή δύλακε ηνπ αλζξώπηλνπ εγσηζκνύ θαη λαξθηζζηζκνύ. Ο 

θαζέλαο γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Φάρλνληαο γηα ην λνύκεξν έλα. Όινη απηνί, 

όιν απηό ην πιήζνο ησλ ηπθιώλ, αξξώζησλ, παξαιύησλ, ησλ 

"έθδερνκέλσλ ηελ ηνπ ύδαηνο θίλεζηλ", πνύ κ' άιια ιόγηα πεξηκέλνπλ γηα 

βνήζεηα, θξνληίδα, ζεξαπεία, παξεγνξηά. Ό θαζέλαο όκσο πεξηκέλεη κόλνο 

ηνπ. γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Καη όηαλ ηα λεξά ηαξάζζνληαη, όινη ζπξώρλνληαη 

μερλώληαο ό έλαο ηνλ άιιν... Από ηελ άπνςε ηνπ επαγγειίνπ, απηή ε 

"θνιπκβήζξα" είλαη θπζηθά κηα εηθόλα ηνπ θόζκνπ, κηα εηθόλα ηεο 

αλζξώπηλεο θνηλσλίαο, έλα ζύκβνιν ηεο ίδηαο ηεο νξγάλσζεο ηεο 

αλζξώπηλεο ζπλείδεζεο.  

Φπζηθά, κέζα ζηνλ θόζκν κπνξνύκε λα βξνύκε πνιιά παξαδείγκαηα 

αλζξώπσλ πνύ μεπεξλνύλ ηνλ εγσηζκό, παξαδείγκαηα θαισζύλεο θαη 

απηνζπζίαο. Όκσο θη όηαλ αθόκε θάπνηνο έρεη εκθαλώο μεπεξάζεη ηνλ 

πξνζσπηθό εγσηζκό, ηνλ θξαηά αθόκε θπιαθηζκέλν ή θαηεγνξία "δηθό 

κνπ". Μπνξεί λα έρεη ππεξβεί ην δεζκό κε ηνλ εαπηό ηνπ σο άηνκν, αιιά 

ηόηε έξρεηαη ε νηθνγέλεηα "ηνπ" θαη γηα ηελ νηθνγέλεηα "ηνπ", επεηδή "αλ 

δελ παηλέςεηο ην ζπίηη ζνπ ζα πέζεη λα ζε πιαθώζεη". Κη αλ δελ είλαη ε 

νηθνγέλεηα είλαη ε νκάδα "ηνπ" ή ε ρώξα "ηνπ". Κη αλ δελ είλαη απηό, ηόηε 

έξρεηαη ε θνηλσληθή "ηνπ" ηάμε, ή ην πνιηηηθό "ηνπ" θόκκα. Σν δηθό ηνπ, 
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πάληα ην δηθό ηνπ! Απηό δε ην "δηθό ηνπ" αληηηίζεηαη ζηαζεξά ζε θάπνην 

άιιν, πνύ εμ νξηζκνύ είλαη μέλν θαη ερζξηθό. Μαο ιέλε πώο έηζη δνπιεύεη ν 

θόζκνο, ηη κπνξείο λα θάλεηο; Απηή όκσο είλαη πξάγκαηη ε έζραηε, 

αληηθεηκεληθή θαη επηζηεκνληθή αιήζεηα γηα ην πξόζσπν θαη ηελ αλζξώπηλε 

δσή; …  

Γελ αηζζαλόκαζηε πιένλ, έζησ θαη αζπλείδεηα, αζθπμία ζ' έλαλ 

θόζκν πληγκέλν ζην πακθάγν εγώ. Έρνπκε ηόζν ζπλεζίζεη ζην αίκα. ζην 

κίζνο, ζηε βία, θαη ηνπιάρηζηνλ ζηελ αδηαθνξία. …Έλαο πνιύ λένο, 

κάιινλ παηδί, άθεζε έλα ζεκείσκα θαη θαηόπηλ απηνθηόλεζε: "Γε ζέισ λα 

δήζσ ζ' έλαλ θόζκν νπνύ όινη παίδνπλ έλα βξώκηθν παηρλίδη...". Όια απηά 

ηνλ έπληγαλ, δελ κπνξνύζε πιένλ λα ηα ππνθέξεη. ηαδηαθά όκσο 

ππνρξεσλόκαζηε λα ηα δερζνύκε σο θαλνληθά, θαη παύνπκε λα βηώλνπκε 

ηελ ηξνκαθηηθόηαηα ηεο θξίθεο ηνπ εγσθεληξηζκνύ... Όινη απηνί νη 

άξξσζηνη, αβνήζεηνη. παξάιπηνη άλζξσπνη είλαη θαηεμνρήλ άξξσζηνη από 

έλαλ αζεξάπεπην λαξθηζζηζκό. Απηό θάλεη έλαλ άλζξσπν λα θσλάδεη: 

"άλζξσπνλ νπθ έρσ!" Γελ ππάξρεη θαλείο! Αςηό ζημαίνει πώρ ένα 

ππόζωπο έπσεηαι ζε ύπαπξη όηαν ξεπεπνιέηαι ό ναπκιζζιζμόρ• 

ζημαίνει πώρ οί άνθπωποι είναι πάνω απ' όλα ππόζωπα 

ζηπαμμένα ππορ ηοςρ άλλοςρ, μάηια πού κοιηάζοςν γεμάηα με 

ζηοπγή και αγάπη ηα μάηια ηος άλλος πποζώπος. Δίλαη αγάπε, 

ζπκπόληα θαί θξνληίδα. Σν επαγγέιην καο ιέεη επίζεο πώο απηή ή 

θαηλνύξηα θαί απζεληηθή αλζξώπηλε ύπαξμε καο έρεη απνθαιπθζεί, καο 

έρεη έξζεη "ελ Υξηζηώ". "Δλ Αύηώ". Απηόο πνύ έξρεηαη ζηνλ κνλαρηθό θαί 

ρξνλίσο πάζρνληα παξάιπην δελ είλαη μέλνο, αιιά "δηθόο ηνπ"• έξρεηαη γηα 

λα αλαιάβεη θαί λα θάλεη δηθά Σνπ ηα βάζαλα ηνπ αξξώζηνπ, γηα λα θάλεη 

ηε δσή ηνπ δηθή Σνπ. λα βνεζήζεη θαί λα ζεξαπεύζεη.  

"Θέιεηο πγηήο γελέζζαη;" Ή εξώηεζε απηή δελ αλήθεη ζε θάπνηνλ πνύ 

επηδηώθεη λα ππνρξεώζεη, λα πείζεη ή λα ππνηάμεη άιινπο. Δίλαη εξώηεζε 

ηεο γλήζηαο αγάπεο θαί γηαπηό ηνπ γλήζηνπ ελδηαθέξνληνο. Άιινίκνλν, ή 

πίζηε κπνξεί λα γίλεη αθόκε θαί λαξθηζζηζκόο, λα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά 

κε ηνλ εαπηό ηεο θαη ηίο δηθέο ηεο ππνζέζεηο. Πξέπεη όκσο λα 

θαηαιάβνπκε πώο απηνύ ηνπ είδνπο ή πίζηε, νπνηνλδήπνηε Υξηζηηαληθό 

καλδύα θη αλ θνξεί. δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ό Υξηζηηαληζκόο... 

Δπεηδή νιόθιεξνο ό Υξηζηηαληζκόο ζπλίζηαηαη αθξηβώο ζην λα ζπληξίβνπλ 

νη ηξνκεξνί ηνίρνη ηνπ εγσθεληξηζκνύ θαη ζην λα απνθηεζεί εθείλε ή 

αγάπε ή νπνία ζύκθσλα κε ηα ιόγηα ηνπ απνζηόινπ Παύινπ "έθθέρπηαη 

ελ ηαηο θαξδίαηο εκώλ" (Ρσκ. 5. 5). Απηή είλαη ή λέα, αηώληα εληνιή ηνπ 

Υξηζηηαληζκνύ. θαί ην πεξηερόκελν νιόθιεξνπ ηνπ επαγγειίνπ θαί όιεο ηεο 

πίζηεο καο»...  

  


