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Ἡ Παναγία στήν ἐν τατική!

Ὁ χῶρος τῆς μονάδας ἐν τατικῆς θεραπείας εἶναι ἕνας 
χῶρος πού γίνεται ἀγώνας ἐν τατικός ἐναν τίον τοῦ θανάτου. 
Οἱ γιατροί καί τό νοσηλευτικό προσωπικό παλεύουν μέ τόν 
θάνατο, ὁ ὁποῖος διεκδικεῖ τόν ἀσθενῆ, ἀλλά καί ὁ ἀσθενής 
βρίσκεται σέ δύσκολη κατάσταση. Μπροστά του βλέπει τόν 
θάνατο νά ἔρχεται, καί αὐτό τοῦ αὐξάνει τήν στενοχώρια, 
συγχρόνως εἶναι μόνος του, χωρίς τήν ὕπαρξη τῶν ἀγαπη-
μένων του ἀνθρώπων, τούς ὁποίους βλέπει ἐλάχιστα λεπτά 
τῆς ὥρας. Τότε βρίσκεται ἀπέναν τι στά μεγάλα ἐρωτήμα-
τα τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου, τοῦ νοήματος τῆς ζωῆς, ἀλλά 
ἐμφανίζον ται καί οἱ τύψεις ἀπό γεγονότα τοῦ παρελθόν τος.

Στόν θάλαμο ἐν τατικῆς θεραπείας ὑπάρχει ἔν τονο ἐνδιαφέ-
ρον γιά τήν ὑγεία τοῦ σώματος καί τήν διαφυγή τοῦ θανάτου, 
ἀλλά δέν ὑπάρχει παράλληλο ἐνδιαφέρον γιά τά ἐσωτερικά 
ὑπαρξια κά ἐρωτήματα καί τίς πνευματικές ἀνησυχίες τοῦ 
ἀσθενοῦς. Δηλαδή, ὁ Κληρικός δύσκολα μπορεῖ νά ἐξασκήση 
τήν ποιμαν τική του διακονία στόν θάλαμο ἐντατικῆς θεραπεί-
ας. Ἔτσι, ὁ ἀσθενής μόνος του πρέπει νά ἀνανήψη πνευματι-
κά, νά δεχθῆ τίς ἐπισκέψεις τῆς θείας Χάριτος, ἀνάλογα μέ 
τίς προηγούμενες ἐσωτερικές του καταστάσεις.

Στό διαδίκτυο βρῆκα ἕνα κείμενο τοῦ πρώην Εἰσαγγελι-
κοῦ Λειτουργοῦ Εὐάγγελου Κρουσταλάκη, πού ἔφθασε μέχρι 
καί τήν θέση τοῦ Εἰσαγ γελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου, μέ τίς νο-
μικές του γνώσεις, ἀλλά καί τό ἦθος του. Ὁ ἴδιος περιγράφει 
τήν ἐμπειρία του ἀπό τήν μονάδα ἐν τατικῆς θεραπείας στήν 



ὁποία βρέθηκε μετά ἀπό μιά σοβαρή χειρουργική ἐπέμβαση. 
Γράφει γιά τό «ἔν τονο συναίσθημα ἀπομόνωσης», γιά τήν 
«αἴσθηση τῆς ἐγκατάλειψης, «τίς ἀτέλειωτες ὧρες τῆς μο-
ναξιᾶς», τίς πολλές σκέψεις πού «κατακλύζουν τό μυαλό τοῦ 
ἀνθρώ που», καί πού ταλανίζουν τήν ψυχή του. Στήν ἀρχή τόν 
βοήθησαν οἱ ὄμορφες ἀναμνήσεις «ἀπό τά προηγούμενα χρό-
νια», ἀλλά πάλι τόν κατέκλυσε «τό συναί σθημα τῆς μοναξιᾶς 
καί τῆς ἐγκαταλείψεως». Καί στήν συνέχεια γράφει: 

«Ὅπως ἤμουν ξαπλωμένος στό κρεβάτι, κοιτάζον τας σχε-
δόν πάν τοτε τό ταβάνι τοῦ δωματίου, ἄρχισα νά περιφέρω 
τό βλέμμα μου γύρω-τριγύρω. Καί ξαφνικά ἀνακάλυψα στόν 
ἀπέναν τι τοῖχο, στήν ἐπάνω ἀριστερή γωνία του, μιά εἰκόνα 
τῆς Παναγίας πού στήν ἀγκαλιά της κρατοῦσε τόν Χριστό. 
Κάποιος καλός ἄνθρωπος τήν εἶχε τοποθετήσει ἐκεῖ. Ἀπό τήν 
στιγμή αὐτή ἡ Παναγία μας ἔγινε ἡ συν τροφιά μου. Αὐτή ἡ 
ἁπλή εἰκόνα, πού δέν εἶχε ἰδιαίτερη καλλιτεχνική ἀξία, ἦταν 
μιά πόρτα πού μέ ὁδήγησε κον τά στήν Παναγία. Κατα νόη  σα 
καλύτερα τότε τί πάει νά πεῖ ὅτι «ἡ τιμή τῆς εἰκόνος ἐπί τό 
πρωτότυπον διαβαίνει», ὅπως λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησί-
ας μας.

Συναισθήματα, σκέψεις, ἀγωνίες μοῦ ἔγιναν ἀν τικείμενο 
ἐκμυ  στη ρεύσεών μου στήν Παναγία. Ἐκείνη φαινόταν πώς 
μέ ἄκουε. Φυσικά δέν μοῦ μιλοῦσε, ἔδειχνε ὅμως ὅτι κατα-
νοοῦσε τήν ἀγωνία μου. Ἔτσι, μιά ἀτμόσφαιρα γαλήνης καί 
ἠρεμίας ἐπικράτησε σιγά-σιγά καί ἀνεπαίσθητα στήν τρικυ-
μισμένη ψυχή μου. Οἱ ἀτέλειωτες ὧρες τῆς παραμονῆς μου 
στήν ἐν τατική ἔπαψαν νά εἶναι ἐφιαλτικές. Εἶχα τήν αἴσθηση 
πώς κάποιος, πού μέ ἀγαποῦσε πολύ, βρισκόταν δίπλα μου. 
Ἔνιωθα τό ζεστό χάδι, ἀπό τό χέρι ἑνός δικοῦ μου ἀνθρώ-
που, στό ξερό καί φλεγόμενο ἀπό τόν πυρετό μέτωπό μου».

Αὐτό τό περιστατικό δείχνει πόσο σημαν τικό ρόλο παί-



ζει στήν ζωή μας ἡ Παναγία, ἰδίως ἄν κανείς εἶχε παρόμοιες 
ἐμπει ρίες προη γουμένως. Ἔπειτα, δείχνει τήν μεγάλη ἀξία 
τῶν εἰκόνων, τῶν ἐκκλησιαστικῶν συμβόλων πού μποροῦν 
νά βοηθήσουν τόν ἄνθρωπο σέ στιγμές πού εἶναι ἀδύνατη 
ἄλλη ἀνθρώπινη βοήθεια. Σέ κάποιο σημεῖο τοῦ ἄρθρου του ὁ 
Εὐάγγελος Κρουσταλάκης γράφει:

«Οἱ ἀναμνήσεις αὐτές, ἀλλά ἰδιαίτερα ἡ ἐμπειρία μου ἀπό 
τήν Παναγία τῆς ἐν τατικῆς, αἰσθάνομαι πώς μέ ἔχουν συν-
δέσει στενά μέ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Ἔτσι τώρα μπορῶ 
νά νιώσω καλύτερα γιατί τόσο πολλοί ἄνθρωποι, σέ δύσκο-
λες στιγμές τῆς ζωῆς τους, στήν Παναγία προσφεύγουν καί 
αὐτήν ἐπικαλοῦν ται, προσευχόμενοι μπροστά στήν εἰκόνα 
της».

Ἡ Παναγία ἐπεμβαίνει στίς πιό δύσκολες στιγμές τῆς 
ζωῆς μας, ἀρκεῖ νά ζητήσουμε τήν βοήθειά Της. 

***

Ἡ μά στι γα τοῦ 21ου αἰ ῶ νος

Ἡ κα τά θλι ψη εἶ ναι μιά ἀ σθέ νεια τῆς ἐ πο χῆς μας καί, 
ὅ πως ὑ πο στη ρί ζε ται, θά εἶ ναι ἡ μά στι γα τοῦ 21ου αἰ ώ να καί 
μά λι στα ἐ πώ νυ μη.

Ὑ πάρ χει δι α φο ρά με τα ξύ θλί ψε ως καί κα τα θλί ψε ως. Θλί-
ψη εἶ ναι ἡ ἄ σχη μη ψυ χο λο γι κή δι ά θε ση, ἡ δυ σφο ρί α, ὁ φό βος 
καί ἡ ἐ νο χή, πού προ κα λοῦν ται ἀ πό κά ποι ο χω ρι σμό ἤ τήν 
ἀ πώ λεια ἑ νός ἀ γα πη τοῦ ἀνθρώπου, ἀ πό κά ποι ο προ σω πι κό, 
οἰ κο γε νεια κό καί κοι νω νι κό γε γο νός. Ὡς κα τά θλι ψη, ἀ πό 
ψυ χι α τρι κῆς πλευ ρᾶς, χα ρα κτη ρί ζε ται μιά μο νι μό τε ρη κα-
τά στα ση πού δεί χνει μιά με γά λη δι α τα ρα χή στόν ἐ σω τε ρι κό 
κό σμο τοῦ ἀν θρώ που, ἡ ὁ ποί α δη μι ουρ γεῖ πολ λά σω μα τι κά 
συμ πτώ μα τα, ὅ πως δυ σκο λί α στόν ὕ πνο, ἀ νο ρε ξί α, ἀ δι α φο-
ρί α γιά τήν ζω ή, αἴ σθη ση κό πω σης, ἀ πώ λεια δυ νά με ων, ἀ νη-



συ χί α, ἀ παι σι ο δο ξί α, ἀ πό γνω ση, κλπ.
Τέ τοι ες κα τα θλι πτι κές κα τα στά σεις συ ναν τᾶ με πο λύ συ-

χνά σέ ἀν θρώ πους τῆς ἐ πο χῆς μας. Τά αἴ τια τῆς νό σου αὐ τῆς 
εἶ ναι πο λυ πα ρα γον τι κά, δη λα δή ὀ φεί λον ται σέ βι ο λο γι κούς 
μη χα νι σμούς, σέ γε νε τι κές προ δι α θέ σεις, στήν πί ε ση καί τό 
ἄγ χος, στίς ἀ το μι κές ἐ νο χές καί τίς τύ ψεις τῆς συ νει δή σε ως, 
κλπ. Ἀ κό μη, ἡ ἔλ λει ψη νο ή μα τος γιά τήν ζω ή καί ἡ προ χω-
ρη μέ νη ἡ λι κί α δη μι ουρ γοῦν ἔν το νες κα τα θλι πτι κές κα τα στά-
σεις, πού θε ρα πεύ ον ται καί μέ φαρ μα κευ τι κή ἀ γω γή, κυ ρί ως 
ὅ μως μέ τήν ἀλ λα γή στά σης ζω ῆς, μέ τό νά ἀ πο κτή ση ὁ ἄν-
θρω πος νό η μα ζω ῆς καί σέ αὐ τό βο η θᾶ πο λύ ἡ πί στη στόν 
Θε ό καί ἡ ὅ λη ἐκ κλη σι α στι κή ζω ή.

Νε ώ τε ρες ἔ ρευ νες ἔ δει ξαν ὅ τι ἡ κα τά θλι ψη θά εἶ ναι μά-
στι γα τῆς ἐ πο χῆς μας. Ἀ πό τήν κα τά θλι ψη σή με ρα προ σβάλ - 
λον ται οἱ ἐ πώ νυ μοι καί ἰ σχυ ροί ἄν δρες καί γυ ναῖ κες. «Δι ά-
ση μοι συγ γρα φεῖς, ζω γρά φοι, πο λι τι κοί, ἠ θο ποι οί καί τρα-
γου δι στές ἔ χουν κα τά και ρούς ἀ να με τρη θεῖ μα ζί της». Ἡ 
κα τά θλι ψη δέν κά νει δι α κρί σεις καί κτυ πᾶ ἐ ξί σου ἐ πώ νυ μους 
καί ἀ νώ νυ μους. «Ἀ πό τήν μά στι γα δέν ἔ χουν ξε φύ γει οὔ τε 
δι ά ση μοι κω μι κοί». 

Εἶ ναι τρο με ρό νά σκέ πτε ται κα νείς ὅ τι ὅ λοι αὐ τοί πού ἐ ξα-
σκοῦν ἕ ναν δη μι ουρ γι κό ρό λο –καί κα τά βά ση ἡ δη μι ουρ γί α 
εἶ ναι ἀν τί θε τη μέ τήν κα τά θλι ψη– νά πά σχουν ἀ πό αὐ τήν τήν 
νό σο. Καί τό ἐκ πλη κτι κό τε ρο εἶ ναι τό νά ὑ πο φέ ρουν ἀ πό τήν 
κα τά θλι ψη καί οἱ κω μι κοί ἠ θο ποι οί πού προ κα λοῦν τό γέ λιο 
στούς ἄλ λους ἤ καί ἐ κεῖ νοι πού ψυ χα γω γοῦν τό εὐ ρύ κοι νό. 
Καί δι ε ρω τᾶ ται κα νείς: Πῶς εἶ ναι δυ να τόν νά προ κα λῆ κα-
νείς γέ λιο στούς ἄλ λους καί ὁ ἴ διος νά πά σχη ἀ πό κα τά θλι ψη, 
ἤ πα ρά τό γέ λιο πού προκαλεῖ στούς ἄλλους νά ὁ δη γῆ ται ὁ 
ἴ διος στήν κα τά θλι ψη; 

Φαί νε ται ὅ τι, ὅ ταν κα νείς ἔ χη ἕ ναν κα κό ψυ χο λο γι κό κόσ-



σμο, αὐ τό ἐκ δη λώ νε ται μέ σπα σμω δι κές ἐ ξω τε ρι κά κι νή σεις 
καί μέ δι ά φο ρα ξε σπά σμα τα, λό γων, γέ λιου, κι νή σε ων καί 
ἰ δι όρ ρυθ μης συμ πε ρι φο ρᾶς. 

Τά βι ο λο γι κά αἴ τια παί ζουν ἕ ναν ρό λο, ἀλ λά τόν βα σι κό τε-
ρο ρό λο τόν δι α δρα μα τί ζουν τά ψυ χο λο γι κά καί τά πνευ μα τι-
κά αἴ τια. Για τί, ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος φρον τί ζη νά ἔ χη ἕ ναν κα λό 
ψυ χο λο γι κό καί πνευ μα τι κό κό σμο, τό τε μπο ρεῖ μέ με γα λύ-
τε ρη εὐ κο λί α νά ἀν τι με τω πί ση τίς ψυ χο λο γι κές κα τα στά σεις, 
πού προ έρ χον ται ἀ κό μη καί ἀ πό νευ ρο λο γι κά αἴ τια, καί τίς 
κα κές βι ο λο γι κές κα τα στά σεις.

Πολ λοί ἄν θρω ποι φορ τώ νουν τήν ζω ή τους μέ πολ λά 
«μπά ζα», κου ρά ζουν ὑ πέρ με τρα τό σῶ μα τους καί μα στι γώ-
νουν βά ναυ σα τήν ψυ χή τους, στη ρί ζον ται ἀ πο κλει στι κά στήν 
ἡ δο νή καί τήν εὐ δαι μο νί α, μέ ἀ πο τέ λε σμα νά κα τα λή γουν 
στήν θλί ψη καί τήν κα τά θλι ψη πού εἶ ναι ὄν τως φο βε ρές κα-
τα στά σεις, χει ρό τε ρες ἀ πό τίς σω μα τι κές ἀ σθέ νει ες.

Με ρι κοί κα λο τυ χί ζουν τούς ἐ πώ νυ μους ἀν θρώ πους, αὐ-
τούς πού φαί νε ται ὅ τι χαί ρον ται τήν ζω ή, ἀλ λ’ ὅ μως σέ αὐ τές 
τίς κα τη γο ρί ες κυ ρια ρχεῖ ἡ νό σος τῆς ἐ πο χῆς μας, ἡ κα τά θλι-
ψη, ἡ ὁ ποί α, ὅ πως φαί νε ται, μπο ρεῖ νά χα ρα κτη ρι σθῆ καί ὡς 
ἐ πώ νυ μη καί καλ λι τε χι κή ἀ σθέ νεια! 

***

«Δό ξα τῷ Θε ῷ· χά λια»

Ὅταν πρόσφατα ρώτησα ἕναν μοναχό πῶς εἶναι μοῦ 
ἀπάντησε: «Δό ξα τῷ Θε ῷ· χά λια». Μοῦ προ κά λε σε με γά λη  
ἐν τύ πω ση, για τί συν δυά ζει δύ ο ἀν τι θε τι κές κα τα στά σεις, τό 
«χά λια» καί τήν δο ξο λο γί α, καί γέ λα σα μέ τήν καρ διά μου.

Ξε κι νῶ ἀ πό τό δεύ τε ρο σκέ λος τῆς φρά σε ως αὐ τῆς, «χά-
λια», πού ση μαί νει μιά ἄ σχη μη κα τά στα ση.

Στήν ζω ή μας πο τέ δέν μπο ροῦ με νά βροῦ με ὅ,τι ἐ πι θυ-



μοῦ με. Ὁ ἄν θρω πος δη μι ουρ γή θη κε γιά με γά λες πτή σεις καί 
ἔ χει ὑ ψη λές προ δι α γρα φές, νά φθά ση ἀ πό τό κα τ’ εἰ κό να στό 
κα θ’ ὁ μοί ω ση. Ὅ ταν ἔ χη τέ τοι ες προ δι α γρα φές, πῶς μπο ρεῖ 
νά ἀ να παυ θῆ καί νά ἱ κα νο ποι η θῆ ἀ πό τίς χα ρές πού προ σφέ-
ρει αὐ τός ὁ τό πος τῆς ξε νι τειᾶς;

Πέ ρα ἀ πό αὐ τήν τήν γε νι κή ἄ πο ψη, στήν ζω ή μας ὑ πάρ-
χουν συγ κε κρι μέ νες στιγ μές κα τά τίς ὁ ποῖ ες τά πράγ μα τα 
φαί νον ται ὅ τι βρί σκον ται σέ ἀ δι έ ξο δο, ὅ λα εἶ ναι σκο τει νά 
καί ἀ πό που θε νά δέν ὑ πάρ χει δι α φυ γή, αἰ σθα νό μα στε σάν τό  
πον τί κι μέ σα στήν πα γί δα. Ὅ λος ὁ βί ος μας εἶ ναι μιά πα γί-
δα. Καί ἔ τσι κα τα λα βαί νου με ὅ τι τά πάν τα εἶ ναι «χά λια».

Αὐ τές τίς δύ σκο λες στιγ μές ὁ κα θέ νας μας τίς ἀν τι με τω-
πί ζει μέ δι α φο ρε τι κό τρό πο, ἄλ λος δη μι ουρ γι κά καί αἰ σιό-
δο ξα, ἄλ λος με λαγ χο λι κά καί ἀ πελ πι στι κά. Αὐ τό ἐ ξαρ τᾶ ται 
ἀ πό τήν ψυ χι κή μας κα τά στα ση καί τήν πνευ μα τι κή μας 
συγ κρό τη ση. Ὅ ταν ὁ ἄν θρω πος δι α θέ τη κα λή ψυ χι κή ὑ γεί α, 
ἀν τι με τω πί ζει αὐ τήν τήν κα τά στα ση μέ κα λό λο γι σμό, μέ 
ἔμ πνευ ση γιά προ σευ χή. Σέ ἄλ λον, ὅ μως, δη μι ουρ γοῦν ται 
ἄ σχη μοι λο γι σμοί, πί πτει σέ ἀ πελ πι σί α καί ἀ πό γνω ση.

Ὁ μο να χός αὐ τός γνώ ρι ζε τήν κα τά στα ση πού περ νοῦ σε, 
ὅ τι ἦ ταν δύ σκο λη, ἀλ λά ταυ τό χρο να γνώ ρι ζε καί μιά ἄλ λη 
κα τά στα ση, ὅ τι ὁ Θε ός δι ευ θύ νει τήν ζω ή μας, Αὐ τός τά ἐ πι-
τρέ πει, ὁ πό τε αἰ σθάν θη κε τήν ἀ νάγ κη νά πῆ τό «δό ξα τῷ Θε-
ῷ». Καί αὐ τό τοῦ βγῆ κε αὐ θόρ μη τα.

«Δό ξα τῷ Θε ῷ· χά λια».
Χρει ά ζε ται πο λύ με γά λη πί στη γιά νά πῆ κα νείς αὐ τήν 

τήν φρά ση. Πρέ πει νά ἔ χη με γά λη καρ διά καί νά ἔ χη ψυ χι-
κά καί πνευ μα τι κά ἀ πο θέ μα τα, κε φά λαι α πνευ μα τι κῆς ζω ῆς. 
Ὅ πως οἱ Τρά πε ζες πρέ πει νά ἔ χουν χρη μα τι κά κε φά λαι α γιά 
νά μπο ροῦν νά ἀν τα πο κρί νων ται στίς δα νει ο δο τή σεις καί τίς 
ἄλ λες ἐρ γα σί ες τους, ἔ τσι καί ὁ ἄν θρω πος πρέ πει νά δι α θέ τη 



κε φά λαι α πνευ μα τι κῆς ζω ῆς γιά νά ἀν τι με τω πί ζη τίς δυ σκο-
λί ες πού θά συ ναν τή ση.

Ὁ πό τε, εὐ θυ νό μα στε γιά τό κα τά πό σο ζη τοῦ με καί ἐ πι δι-
ώ κου με τήν πνευ μα τι κή ὡ ρί μαν ση, κα τά πό σο γε μί ζου με τίς 
πνευ μα τι κές μας μπα τα ρί ες μέ πί στη, ὑ πο μο νή, καρ τε ρί α, 
θάρ ρος καί ἀ πο φα σι στι κό τη τα. Ἐ πί σης, πρέ πει νά μά θου με 
τήν πνευ μα τι κή μέ θο δο, πού εἶ ναι ἀ πα ραί τη τη, ὥ στε κα τά 
τίς κρί σι μες ὧ ρες τῆς ζω ῆς μας νά με τα τρέ που με τόν κα κό 
λο γι σμό σέ κα λό, τήν σκέ ψη πού δη μι ουρ γεῖ με λαγ χο λί α σέ 
πί στη στόν Θε ό.

Ἔ χει με γά λη ση μα σί α καί ἡ σει ρά τῶν δύ ο φρά σε ων. Θά 
μπο ροῦ σε νά πῆ «χά λια· δό ξα τῷ Θε ῷ». Αὐ τό, ὅ μως, θά ἔ δει-
χνε μιά στε νο χώ ρια καί με λαγ χο λί α, ὅ τι αἰ σθά νε ται ὅ τι εἶ ναι 
«χά λια», ἀλ λά δο ξά ζει τόν Θε ό. Ἐ νῶ, ὅ πως ἔ βα λε τήν σει ρά 
τῶν φρά σε ων, δεί χνει ὅ τι δο ξά ζει τόν Θε ό, ἴ σως, ἐ πει δή εἶ ναι 
«χά λια».

Χρει ά ζε ται πο λύ με γά λη δύ να μη, πί στη καί θάρ ρος γιά νά 
λέ με στήν ζω ή μας μέ γέ λιο καί ἐν θου σια σμό τό «Δό ξα τῷ 
Θε ῷ· χά λια». Με γα λύ τε ρη, ὅ μως, δύναμη χρειάζεται γιά νά 
ποῦμε «Δόξα τῷ Θεῷ· καλά», παρά τό ὅτι εἶναι «χάλια» ἤ 
«Δόξα τῷ Θεῷ πάντων ἕνεκεν».

***

Τά μυστήρια τοῦ Σύμπαν τος 

Ἡ ἀνακάλυψη τοῦ πεδίου τοῦ Χίγκς ἔδωσε τήν ἀφορμή 
νά γίνουν πολλές ἀναφορές στίς ἐφημερίδες καί τά περιοδικά 
καί οἱ ἐπιστήμονες νά δώσουν συνεν τεύξεις γιά νά ἐκλαϊκεύ-
σουν τίς γνώσεις γιά τόν κόσμο καί τό Σύμπαν.

Μιά τέτοια συνέν τευξη ἔδωσε ὁ διακεκριμένος φυσικός καί 
ἀστρονόμος Διονύσης Σιμόπουλος, Διευθυν τής τοῦ Εὐγενιδεί-
ου Πλανηταρίου, πού ἔχει λάβει πολλές τιμητικές διακρίσεις. 



Θά παρατεθοῦν τμήματα ἀπό τήν συνέν τευξη αὐτή γιά τό 
μυστη ριῶ δες Σύμπαν.

Ἀναφερόμενος στό Σύμπαν, γιά τήν ἱστορία καί τό ἄγνω-
στό του, λέγει: «Ὑπάρχουν περίπου 100 δισ. ἄστρα στόν γα-
λαξία μας καί ἔχουμε 100 δισ. γαλαξίες στό Σύμπαν». Συγ-
χρόνως, λέγει: «Σέ δύο δισεκατομμύρια χρόνια ἀπό σήμερα 
ὁ δικός μας γαλαξίας θά συγκρουσθῆ μέ τόν γαλαξία τῆς Ἀν-
δρομέδας».

Μετά τήν «Μεγάλη ἔκρηξη» τό Σύμπαν ἐξακολουθεῖ νά 
δια στέλλεται καί γι’ αὐτό εἶναι ἀξιοπρόσεκτη μιά πληροφο-
ρία: «Κάθε δευτερόλεπτο πού περνάει γεννιοῦν ται πάνω στή 
Γῆ δύο μωρά, ἐνῶ στό Σύμπαν γεννιοῦν ται 65.000 ἄστρα». 
Αὐτό δείχνει τό μεγαλειῶδες τοῦ Σύμπαν τος καί ὅτι κατοι-
κοῦμε στήν γῆ, ἕναν μικρότατο πλανήτη, ζοῦμε, δηλαδή, σέ 
ἕνα ἀσήμαν το μέρος τοῦ Σύμπαν τος.

Τό ἐκπληκτικότερο εἶναι ὅτι αὐτά πού βλέπουμε ἀποτε-
λοῦν ἕνα μικρό τμῆμα τοῦ Σύμπαν τος, τό ὁποῖο ἐξακολουθεῖ 
νά εἶναι ἄγνωστο γιά τόν ἄνθρωπο. Λέγει: «Ὅλοι οἱ γαλαξί-
ες καί τά ἄστρα εἶναι ἡ φωτεινή ὕλη πού βλέπουμε, τά 92 χη-
μικά στοιχεῖα πού βρίσκον ται ἐλεύθερα στήν φύση. Αὐτά πού 
βλέπουμε ἀποτε λοῦν τό 4% τῶν συστατικῶν τοῦ Σύμπαν τος. 
Ἡ σκοτεινή ὕλη πού δέν ξέρουμε τί εἶναι, τό 23%, καί ἡ σκο-
τεινή ἐνέργεια τό 73%». Δηλαδή, τό μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ 
Σύμπαν τος εἶναι ἄγνωστο γιά τόν ἄνθρωπο.

Σέ ἐρώτηση πού τοῦ ὑπεβλήθη «τί εἶναι τόσο συναρπαστι-
κό στήν ἱστορία τοῦ Σύμπαν τος», ἀπάν τησε: «Τό ἄγνωστο 
καί οἱ φωτογραφίες τοῦ Σύμπαν τος πού εἶναι ἔργα τέχνης. Γι-
νόμαστε παιδιά. Ἐπιστρέφουμε στά βασικά ἐρωτήματα: ἀπό 
ποῦ ἤρθαμε, ποῦ πηγαίνουμε». Ἔχουν διατυπωθῆ διάφορες 
θεωρίες, ἀλλά, κατά τόν Σιμόπουλο, «ἐκεῖνο πού γνωρίζουμε 
εἶναι ὅτι ὑπάρχει ἐνέρ γεια ἐκεῖ. Δέν εἶναι τίποτα κενό».



Σέ κάποια στιγμή ἡ δημοσιογράφος (Μαρία Κατσουνάκη) 
πού πῆρε τήν συνέν τευ ξη τόν ἐρώτησε «ἄν ἔχει ζηλέψει ποτέ 
ὑλικά ἀγα θά». Καί ἐκεῖνος ἀπάν τησε: «Δέν ἔχω ζηλέψει ποτέ 
ὑλικά ἀγαθά. Ἐξ άλ λου, στό τέλος, ὅλοι μας θά εἴμαστε ἀστρό-
σκονη».

Εἶναι καταπληκτικά ὅσα εἶπε γιά τό ἄγνωστο καί μυστη-
ριῶδες Σύμπαν καί ὅτι παν τοῦ ὑπάρχει ἐνέργεια. Ἀλλά τό λυ-
πηρό εἶναι ὅτι ἔχει τήν ἄποψη ὅτι θά γίνουμε «ἀστρόσκονη».

Αὐτά λένε οἱ ἐπιστήμονες, ἀλλά διαφορετικά ἐκφράζον ται 
οἱ θεόπτες.

Ὁ Προφητάναξ Δαυΐδ βλέπον τας τόν ἔναστρο οὐρανό καί 
ὅλο τόν κόσμο κράζει: «Ὡς ἐμεγαλύνθη τά ἔργα σου, Κύριε· 
πάν τα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας» (Ψαλμ. 103, 24). Καί ἀλλοῦ λέ-
γει: «Οἱ οὐρανοί διηγοῦν ται δόξαν Θεοῦ, ποίησιν δέ χειρῶν 
αὐτοῦ ἀναγγέλλει τό στερέωμα. Ἡμέρα τῇ ἡμέρᾳ ἐρεύγεται 
ῥῆμα, καί νύξ νυκτί ἀναγγέλλει γνῶσιν» (Ψαλμ. 18, 1-3). Ἡ 
μεγαλο πρέπεια τοῦ Θεοῦ «ἐπήρθη ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν» 
(Ψαλμ. 8, 2). Καί ἀλλοῦ: «εἴπατε τῷ Θεῷ· ὡς φοβερά τά 
ἔργα σου· ἐν τῷ πλήθει τῆς δυνάμεώς σου ψεύσον ταί σε οἱ 
ἐχθροί σου» (Ψαλμ. 65, 3).

Ὅλα τά δημιούργησε ὁ Θεός «ἐκ μή ὄν τος» καί τά  
συν τη ρεῖ μέ τήν ἄκτιστη ἐνέργειά Του. Παν τοῦ ὑπάρχει ἡ 
ἐνέρ γεια τοῦ Θεοῦ, ὅλα τά πληροῖ ἡ παρουσία Του. Γι’ αὐτό ὁ 
Δαυΐδ ψάλλει: «ποῦ πορευθῶ ἀπό τοῦ πνεύματός σου καί ἀπό 
τοῦ προ σώ που σου ποῦ φύγω; ἐάν ἀναβῶ εἰς τόν οὐρανόν, σύ 
ἐκεῖ εἶ, ἐάν καταβῶ εἰς τόν ᾅδην, πάρει· ἐάν ἀναλάβοιμι τάς 
πτέρυγάς μου κατ’ ὄρθρον καί κατασκηνώσω εἰς τά ἔσχατα 
τῆς θαλάσσης, καί γάρ ἐκεῖ ἡ χείρ σου ὁδηγήσει με, καί κα-
θέξει με ἡ δεξιά σου» (Ψαλμ. 138, 7-10).

Ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νά μή γνωρίση ποτέ ὅλα τά μυστήρια 
τοῦ Σύμπαν τος, μπορεῖ, ὅμως, νά γνωρίση τόν ἄγνωστο Θεό, 



τόν δημιουρ  γό καί συν τηρητή τοῦ Σύμπαν τος καί νά ζήση αἰώ-
νια μαζί Του. Δέν θά γίνη «ἀστρόσκονη», ἀλλά, ἄν θέλη, μέ 
τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ θά γίνη θεούμενος, φωτεινό πνευματικό 
ἀστέρι.

***

Ἐπικίνδυνη ἐξάρτηση

Κατά καιρούς γίνεται λόγος γιά ἐξάρτηση, ἐξαρτημένους 
ἀνθρώπους, ἐξαρτησιογόνες οὐσίες καί πολλά ἄλλα. Ἐξάρ-
τηση, συνήθως, χαρακτηρίζεται «ἡ σχέση κατά τήν ὁποία 
κάποιος-κάτι βρίσκεται ὑπό τόν ἔλεγχο ἄλλου» (Γεώργιος 
Μπαμπινιώτης). Κατά ἄλλον ὁρισμό, ἐξάρτηση εἶναι «ἡ κα-
τάσταση πού χαρακτηρίζεται ἀπό τήν ἔντονη προσήλωση 
τοῦ ἀτόμου σέ ἕνα ἀντικείμενο ἤ πρόσωπο, χωρίς τό ὁποῖο 
ἀδυνατεῖ νά λειτουργήση ὁμαλά» (Ἀναστασία Χουντουμά-
δη-Λένα Πατεράκη).

Σύμφωνα μέ τούς ὁρισμούς αὐτούς ἐξαρτημένος ἄνθρωπος 
εἶναι ἐκεῖνος πού οὐσιαστικά ὑποδουλώνεται σέ ἀνθρώπους, 
σέ ἰδεολογίες, σέ κοινωνικά καί πολιτικά ρεύματα, σέ φαρμα-
κευτικές οὐσίες, σέ φαγητό καί ποτό καί δέν μπορεῖ νά ζήση 
χωρίς αὐτά. Κυρίως, γίνεται λόγος γιά ἐξάρτηση ἀπό οὐσίες, 
ὅπως εἶναι τά ναρκωτικά, τό ἀλκοόλ, τό κάπνισμα, κλπ.

Τελευταῖα, ἀπό τούς εἰδικούς γίνεται λόγος γιά τό ὅτι 
προέκυψε ἕνας μεγάλος κίνδυνος πού ἔχει σχέση μέ τήν 
ἐξάρτηση στό Διαδίκτυο. Σέ σχετικό ρεπορτάζ τοῦ Κώ-
στα Ντελέζου γίνεται λόγος γιά τό ὅτι στόν κατάλογο τῶν  
ἐθισμῶν καί μάλιστα τῶν ἐπικίνδυνων ἐθισμῶν, συγκατα-
λέγεται καί ὁ ἐθισμός στό Διαδίκτυο, τό λεγόμενο Internet. 
Ἔχει διαπιστωθῆ ἀπό ἔρευνες ὅτι «ἡ Ἑλλάδα καταλαμβάνει 
τήν πρώτη θέση μεταξύ ὅλων τῶν Εὐρωπαϊκῶν Χωρῶν καί 
τῆς Ρωσίας ὅσον ἀφορᾶ τήν ὑπερβολική χρήση τοῦ Internet, 



μέ τό 40,15%, τῶν χρηστῶν νά βρίσκεται πλέον σέ κατά-
σταση ἐθισμοῦ! Τήν ἴδια στιγμή, ὁ ἀντίστοιχος εὐρωπαϊκός 
μέσος ὅρος εἶναι μόλις 7%».

Σημειώνεται δέ ὅτι «οἱ Ἕλληνες χρῆστες δέν ἔχουν βρεῖ 
ἀκόμη τόν τρόπο νά ἀξιοποιήσουν ἀποκλειστικά καί πρός 
ὄφελός τους αὐτό τό ἐργαλεῖο».

Τά συμπεράσματα αὐτῆς τῆς ἐξάρτησης στό Διαδίκτυο, 
ἀπό τήν ὑπερβολική χρήση του, εἶναι τά ἑξῆς:

«Οἱ ἐθισμένοι ἐξιδανικεύουν τό Διαδίκτυο καί νιώθουν ὅτι 
ὁ κόσμος εἶναι πληκτικός καί κενός χωρίς αὐτό. 

Περνοῦν τήν περισσότερη ὥρα τῆς ἡμέρας στό Ἴντερνετ ἢ 
σκέφτονται τήν στιγμή πού θά πλοηγηθοῦν καί πάλι. 

Ὅταν διακόπτεται ἡ σύνδεσή τους, θυμώνουν καί γίνο-
νται νευρικοί καί εὐερέθιστοι. 

Χάνουν τήν αἴσθηση τοῦ πραγματικοῦ χρόνου μέ ἀποτέλε-
σμα νά παραμένουν σέ σύνδεση περισσότερο ἀπό ὅ,τι ἀρχικά 
σχεδίαζαν. 

Ἕνα ἐπίσης σημαντικό χαρακτηριστικό εἶναι ὅτι οἱ ἐθι-
σμένοι δέν ἀντιλαμβάνονται τήν ὅλη τους ἀποδιοργάνωση 
καί τίς συνέπειες τῆς προβληματικῆς χρήσης σέ ψυχολογικό, 
κοινωνικό ἐπίπεδο, καθώς καί στήν ἐπίδοσή τους στίς σχο-
λικές καί μαθησιακές δραστηριότητες. Ἔτσι συνεχίζουν τήν 
ἐνασχόληση στόν ἴδιο βαθμό μέχρι κάποιος ἄλλος τοῦ στενοῦ 
περιβάλλοντός τους κινητοποιηθεῖ γι’ αὐτούς».

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει ἕναν τρόπο, μεταξύ τῶν ἄλλων, νά κάνη 
τόν ἄνθρωπο νά εἶναι ἐλεύθερος ἀπό ποικίλες, ὑλικές καί ψυ-
χολογικές, ἐξαρτήσεις, δηλαδή ἔχει τόν εὐλογημένο θεσμό τῆς 
νηστείας. Μέ τήν νηστεία μαθαίνουμε νά κάνουμε καλή χρή-
ση τῶν τροφῶν καί τῶν ποτῶν, πού εἶναι κατάλληλες γιά τήν 
ὑγεία τοῦ ἀνθρώπου, ὅταν λαμβάνωνται σέ κανονική ποσότη-
τα, εἶναι, ὅμως, καταστροφικές ὅταν λαμβάνωνται σέ ὑπερβο-



λικές ποσότητες. 
Ἔτσι, μέ τήν νηστεία πού ἔχει καθιερώσει ἡ Ἐκκλησία ἀφ’ 

ἑνός μέν ἀποφεύγουμε τίς ἐξαρτήσεις σέ τρόφιμα καί ποτά καί 
εἴμαστε ἐλεύθεροι, ἀφ’ ἑτέρου δέ κάνουμε ὑπακοή στήν Ἐκ-
κλησία, διορθώνουμε τά λάθη πού ἔκαναν οἱ Προπάτορές μας 
–Ἀδάμ καί Εὔα– καί ἔφαγαν ἀπό τό δένδρο πού εἶχε ἀπαγο-
ρεύσει ὁ Θεός, καί πορευόμαστε πρός τόν Θεό.

Καιρός, λοιπόν, τώρα εἶναι νά συμπεριληφθῆ καί τό Δι-
αδίκτυο στήν προοπτική τῆς νηστείας, ἀφοῦ μάλιστα ἡ 
ὑπερβολική χρήση τοῦ Διαδικτύου, ἐκτός ἀπό τήν ἐξάρτηση 
δημιουργεῖ πολλούς πειρασμούς ἤ ἀποσπᾶ πολύτιμο χρόνο 
ἀφιερώσεώς μας στήν χριστιανική μελέτη, τήν προσευχή, 
κλπ. Ἀπαιτεῖται, λοιπόν, νηστεία καί τοῦ Διαδικτύου.


