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15. «Πόνος, ἕνα δῶρο πού κανένας δέν θέλει»
Ἡ φράση καί ἡ ἔννοιά της «πονῶ, ἄρα ὑπάρχω» ἀνήκει
στόν Ντοστογιέφσκι, πού τήν συναντᾶ κανείς στά ἔργα του,
στά ὁποῖα παρουσιάζει ἀνθρώπους νά πονοῦν, νά πάσχουν
καί νά ἀναζητοῦν λύτρωση. Αὐτό ἦταν καί τό περιεχόμενο
τῆς ζωῆς του, ἀφοῦ πέρασε ἀπό προσωπικές καί οἰκογενεια
κές δοκιμασίες.
Θεωρῶ ὅτι ἡ φράση αὐτή ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν φρά
ση τοῦ Ντεκάρτ (Καρτεσίου), φιλοσόφου τοῦ διαφωτισμοῦ:
«σκέπτομαι, ἄρα ὑπάρχω», πού ταύτιζε τήν ὕπαρξη τοῦ ἀν
θρώπου μέ τήν λογική καί τήν λογική ἐπεξεργασία καί θεω
ροῦσε ὅτι ἐκεῖ προσδιορίζεται ἡ ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου.
Πάντως, ὁ πόνος εἶναι σωματικός, ψυχολογικός, ὑπαρξια
κός καί πνευματικός, ὑπάρχει δέ συσχέτιση καί ἀλληλεπί
δραση μεταξύ τους καί εἶναι αὐτός πού συνδέεται μέ τήν ζωή
τοῦ ἀνθρώπου. Ὁ ἄνθρωπος μέ τήν γέννησή του προξενεῖ πό
νο στήν μητέρα του· τό ἀρτιγέννητο βρέφος μόλις ἀντικρίζει
τήν ζωή κλαίει, δηλαδή γεννιέται μέ τό κλάμα· ὁ ἄνθρωπος
ζῆ σέ ὅλη του τήν ζωή μέ τό δίδυμο ἡδονή καί ὀδύνη· καί
πεθαίνει πονώντας ὁ ἴδιος καί προξενώντας πόνο στούς ἀγαπητούς του ἀνθρώπους.
Ἐπίσης, στόν λόγο τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου
συναντᾶμε τήν ἔννοια μιᾶς ἄλλης φράσεως: «Ἀγαπῶ, ἄρα
ὑπάρχω», δηλαδή, συνδέει τήν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν
ἀγάπη, ὁπότε εἶναι ὁ γνήσιος ἄνθρωπος ὅπως τόν καταρτίζει
ἡ Χάρη τοῦ Θεοῦ, μέ τήν δική του συνέργεια.
Ἀλλά καί αὐτό τό «ἀγαπῶ, ἄρα ὑπάρχω» δέν εἶναι ἀντί

θετο μέ τό «πονῶ, ἄρα ὑπάρχω», ἀφοῦ, κατά τήν διδασκαλία
τοῦ ἁγίου Σιλουαν οῦ, ὅσο μεγαλύτερη εἶναι ἡ ἀγάπη, τόσο
μεγαλύτερος εἶναι καί ὁ πόνος, καί ὅσο μεγαλύτερος εἶναι ὁ
πόνος, τόσο τελειότερη εἶναι ἡ γνώση.
Ὁ Paul Brand, ἕνας Ἄγγλος γιατρός πού ἐργάσθηκε ἰα
τρικά, κυρίως, μεταξύ τῶν λεπρῶν στήν Ἰνδία, ἀλλά καί στήν
Ἀσία, τήν Εὐρώπη καί τήν Ἀμερική, σέ ἕνα βιβλίο του μέ τόν
τίτλο: Πόνος, ἕνα δῶρο πού κανένας δέν θέλει, ἀναλύει μέ πα
ραστατικό καί γλαφυρό τρόπο τήν ἀξία τοῦ σωματικοῦ πόνου
γιά τόν ἄνθρωπο. Πρόκειται, ὅπως ὑποστηρίζει τεκμηριωμέ
να καί ἀπό ἰατρικῆς πλευρᾶς, γιά μιά εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ,
ἀφοῦ ὁ νεκρός ἄνθρωπος δέν πονάει, ἀντίθετα ὁ ζωντανός ἄν
θρωπος πονάει, καί αὐτός ὁ πόνος τόν ὁδηγεῖ στήν ἀναζήτη
ση ἰατροῦ γιά τήν θεραπεία. Οἱ ἀσθένειες πού δέν προξενοῦν
πόνο εἶναι ἐπικίνδυνες καί θανατηφόρες.
Τό πρόβλημα, ὅμως, δέν εἶναι ὁ πόνος –σωματικός, ψυ
χολογικός, ὑπαρξιακός, πνευματικός–, ἀλλά ὁ τρόπος μέ τόν
ὁποῖο τόν ἀντιμετωπίζουμε καί ποιά εἶναι ἡ στάση μας ἀπέ
ναντί του. [...]
δ) «Ἡδονή καί πόνος»
Ἕνα ἀπό τά κεφάλαια τοῦ βιβλίου του φέρει τίτλο «Ἡδο
νή καί πόνος» καί καταγράφει πολλές ἐνδιαφέρουσες σκέψεις
του γιά τό δίδυμο μεταξύ ἡδονῆς καί πόνου.
Στήν ἀρχή τοῦ κεφαλαίου αὐτοῦ ἀναφέρεται στήν γνώμη
πού διατύπωσε ὁ Τζέρεμυ Μπένταμ, πού ἦταν ὁ ἱδρυτής τοῦ
University College τοῦ Λονδίνου: «Ἡ φύση ἔχει βάλει τό ἀν
θρώπινο γένος κάτω ἀπό δυό ἰσόβιους ἀφέντες, τόν πόνο καί
τήν ἡδονή. Αὐτοί μόνο μᾶς δείχνουν τί θά ἔπρεπε νά κάνου
με, ἀλλά καί καθορίζουν τί τελικά κάνουμε». Καί μετά σημει
ώνει: «Ἔχω διατυπώσει τήν ἐπίκρισή μου γιά τή σύγχρονη

κοινωνία, ὅτι παρερμηνεύει τόν πόνο καί ὅτι τόν καταπνίγει
ἀντί νά ἀφουγκράζεται τό μήνυμά του. Ἀναρωτιέμαι μήπως
ἔχουμε παρερμηνεύσει καί τήν ἡδονή».
Ἀναλύοντας τό θέμα αὐτό ὁ Brand γράφει: «Ἀπό ἰατ ρικό
ἔνστικτο ὅταν ἀναλύω μιά αἴσθηση ἔχω τήν τάση νά σκέφτο
μαι πρῶτα ἀπό τή σκοπιά τοῦ σώματος. Ὁ Φρόϋντ πρόβαλε
τήν «ἀρχή τῆς ἡδονῆς» ὡς κύριο κίνητρο τῆς ἀνθρώπινης συ
μπεριφορᾶς. Ὁ ἀνατόμος βλέπει ὅτι τό σῶμα δίνει περισσό
τερο ἔμφαση στόν πόνο. Κάθε τετραγωνική ἴντσα δέρματος
περιέχ ει χιλιάδες νεῦρα γιά τόν πόνο, τό κρύο, τή ζέστη καί
τήν ἁφή, ἀλλά οὔτε ἕνα κύτταρο ἡδονῆς. Ἡ φύση δέν εἶναι τό
σο σπάταλη. Ἡ ἡδονή προκύπτει ὡς ἕνα παραπροϊόν, ὡς μιά
ἀμοιβαία προσπάθεια πολλῶν διαφορετικῶν κυττάρων πού
συνεργάζοντ αι σ’ αὐτό πού ὀνομάζω «ἐκστατική κοινωνία»».
Τελικά, ὑπογραμμίζει ὅτι ἡ ἡδονή καί ὁ πόνος-ὀδύνη εἶναι
δίδυμα ἀδέλφια, ἀλλά ἀνόμοια μεταξύ τους, καί λαμβάνουν
χώρα μέσα στόν νοῦ μας καί ἐν μέρει ἐξαρτῶνται ἀπό «τίς
ἀναφορές τῶν αἰσθητηρίων ὀργάνων».
Παραθέτει ἕναν ὁρισμό ἀπό τό λεξικό τῆς Ὀξφόρδης σχε
τικά μέ τόν πόνο καί τήν ἡδονή, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο ἡ
ἡδονή «προκαλεῖται ἀπό τήν ἀπόλαυση ἤ τήν προσδοκία ἑνός
πράγματος πού αἰσθανόμαστε ἤ θεωροῦμε ὡς καλό ἤ ἐπι
θυμητό… τό ἀντ ίθετο τοῦ πόνου». Ὁ ἴδιος ὑποστηρίζει ὅτι
γιά μεγάλο μέρος τῆς ζωῆς του ταξινομοῦσε «τήν ἡδονή ὡς
ἀντίθεση τοῦ πόνου», σύμφωνα μέ τό λεξικό τῆς Ὀξφόρδης,
ἀλλά μέ τήν μετέπειτα ἔρευνά του κατέληξε στό συμπέρασμα
ὅτι περισσότερο ἡ ἀλήθεια γιά τήν σχέση μεταξύ τῆς ἡδονῆς
καί τοῦ πόνου ἐκφράζεται ἀπό τόν ζωγράφο τῆς Ἀναγέννη
σης Λεονάρδο ντα Βίντσι πού εἶδε τά πράγματα διαφορετικά.
Πράγματι, ὁ διάσημος αὐτός ζωγράφος στά σημειωματάριά
του σχεδίασε «μιά μοναδική ἀνδρική σιλουέτα σχισμένη στά

δύο, περίπου στό ὕψος τῆς κοιλιᾶς: δυό κορμιά, δυό γενειοφόρα
κεφάλια, καί τέσσερα μπράτσα, σάν Σιαμαῖα δίδυμα ἑνωμένα
στή μέση». Τιτλοφόρησε τό σκίτσο αὐτό Ἀλληγορία τῆς Ἡδο
νῆς καί τοῦ Πόνου καί σχολίαζ ε: «Ἡ Ἡδονή καί ὁ Πόνος παρί
στανται σάν δίδυμοι, σάν νά εἶναι ἑνωμένοι μαζί, διότι ποτέ δέν
ὑπάρχει ἡ μία αἴσθηση χωρίς τήν ἄλλη… Ἔχουν στραμμένες
τίς πλάτες ἡ μία πρός τήν ἄλλη, διότι εἶναι ἀντίθετες μεταξύ
τους. Φαίνεται νά φυτρώνουν ἀπό τόν ἴδιο κορμό διότι ἔχουν
μιά καί τήν ἴδια ρίζα, διότι ἡ ρίζα τῆς ἡδονῆς εἶναι κόπος καί
πόνος, καί τό θεμέλιο τοῦ πόνου εἶναι μάταιες καί λάγνες ἡδο
νές».
Ἔτσι, ἡ ἡδονή καί ὁ πόνος ἔχουν τήν ἴδια ρίζα καί ἐναλ
λάσσονται στήν ζωή μας. Ὁ Paul Brand χρησιμοποιεῖ διά
φορα παραδείγματα γιά νά δείξη αὐτήν τήν δυαδική σχέση
μεταξύ ἡδονῆς καί ὀδύνης-πόνου ἀπό τήν ἰατρική ἐπιστήμη,
μέ τό τί συμβαίνει μέ τήν κατανάλωση τῆς ραφιναρισμένης
ζάχαρης πού δέν ὑπάρχει στήν φύση καί εἶναι ἕνα βιομηχα
νικό προϊόν ἐπεξεργασμένο σέ συμπεπυκνωμένη μορφή καί
τό ὁποῖο ἀνοίγει «ἕνα «κουτί» τῆς πανδώρας γεμᾶτο ἰατ ρικά
προβλήματα».
Τό ἴδιο παρατηρεῖται στήν κοινωνία, ἀφοῦ ἡ ποικιλότρο
πη ἀπόλαυση δημιουργεῖ προβλήματα στό σῶμα. Αὐτό συμ
βαίνει καί σέ αὐτούς πού κάθονται «ξαπλωμένοι σέ μαλακές
πολυθρόνες καί παρακολουθοῦν μιά ταινία», ἀλλά αὐτές οἱ
ψεύτικες περιπέτειες δέν ἱκανοποιοῦν, ἀφοῦ δημιουργοῦν πα
ρενέργειες πού τίς παρατηροῦν οἱ γιατροί, ὅπως «ἱδρωμένες
παλάμες, ταχυκαρδία, μυϊκή ὑπερένταση, ἔξαρση τῆς ἀδρε
ναλίνης».
Αὐτό φαίνεται ἀκόμη καί στήν λήψη τῶν ναρκωτικῶν. Ὁ
Paul Brand γράφει: «Ἡ κατάχρηση ναρκωτικῶν δείχνει τό
λογικό συμπέρασμα μιᾶς στρεβλωμένης αἴσθησης ἡδονῆς,

διότι οἱ ἐξαρτησιογόνες οὐσίες ἔχουν ἄμεση πρόσβαση στήν
ἕδρα τῆς ἡδονῆς στόν ἐγκέφαλο. Δέν εἶναι καθόλου ἐκπλη
κτικό ὅτι ἡ βραχυχρόνια ἀπόλαυση πού προέρχεται ἀπό μιά
τέτοια ἄμεση πρόσβαση δημιουργεῖ μακροχρόνια δυστυχία».
Ἀναφέρει δέ τήν γνώμη τοῦ συγγραφέα Ντάν Γουέϊκφιλντ, ὁ
ὁποῖος ἔλεγε:
«Χρησιμοποίησα διάφορες οὐσίες ὅπως νομίζω ὅτι ἔκαναν
καί οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι, ὄχι καταρχήν καί συστηματι
κά γιά νά «φτιαχτῶ» ἤ γιά νά δείξω κάτι, ἀλλά γιά νά σβήσω
τόν πόνο μ’ αὐτό τόν χημικό, συνθετικό τρόπο, στήν πρά
ξη τελικά αὐξάνουν τό κενό πού προσπαθοῦν νά γεμίσουν, κι
ἔτσι πάντα χρειάζεται ὅλο καί πιό πολύ ποτό καί ναρκωτικά
στήν ἀτελείωτη ἀναζήτηση γιά νά γεμίσουμε τήν τρύπα πού
ὅλο καί μεγαλώνει ὅσο ἐμεῖς προσπαθοῦμε νά τήν ἐξαλείψου
με».
Αὐτή ἡ δυαδική σχέση μεταξύ ἡδονῆς καί πόνου-ὀδύνης εἶ
ναι γνώριμη στούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, εἶναι ἡ βάση
τῆς ὀρθοδόξου ἀσκητικῆς. Αὐτό μποροῦμε νά τό συναντ ήσουμε
σέ ὅλους τούς Πατέρες, ἰδιαιτέρως ὅμως ἐδῶ θά ὑπογραμμίσω
τήν διδασκαλία τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, ἑνός ἁγί
ου τοῦ 7ου αἰῶνος πού ἔπαιξε μεγάλο ρόλο στά πράγματα τῆς
ἐποχῆς του, ἀλλά καί σέ ὅλες τίς ἐποχές.
Ὁ ἅγιος Μάξιμος στά «διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας,
οἰκονομίας, ἀρετῆς καί κακίας», μεταξύ τῶν ἄλλων, ἀναφέ
ρεται καί στήν δυαδική σχέση μεταξύ ἡδονῆς καί ὀδύνης. Θά
γίνη στήν συνέχεια μιά μικρή ἀναφορά, γιά νά δοῦμε πῶς οἱ
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας εἶναι πολύ σύγχρονοι καί ὡς πρός
τό θέμα αὐτό, γιατί ἀγγίζουν τά διαχρονικά ὑπαρξιακά προ
βλήματα τοῦ ἀνθρώπου.
Κατ’ ἀρχάς κάνει λόγο γιά τό ὅτι ὁ Θεός, ὅταν δημιούρ
γησε τήν ἀνθρώπινη φύση, «δέν ἔθεσε μέσα της οὔτε ἡδονή,

οὔτε ὀδύνη τῆς αἰσθήσεως, ἀλλά κάποια νοερή δύναμη πρός
ἡδονή, μέ τήν ὁποία θά μποροῦσε νά Τόν ἀπολαύσει μέ τρό
πο ἀνέκφραστο». Πρόκειται γιά «τή φυσική ἐπιθυμία τοῦ νοῦ
πρός τό Θεό». Ὁ ἄνθρωπος δέν ἀκολούθησε τήν φυσική αὐτή
κίνηση τοῦ νοῦ πρός τόν Θεό, ἀλλά τήν ἀντίθετη φορά, δηλαδή αὐτήν τήν φυσική κίνηση τοῦ νοῦ πρός τόν Θεό τήν ἔδωσε
στήν αἴσθηση καί ἀπέκτησε τήν πρώτη κίνηση, ἤτοι «τήν
ἡδονή πού ἐνεργεῖ πάνω του παρά φύση μέσῳ τῆς αἰσθήσε
ως». Τότε ὁ Θεός, πού ἐνδιαφέρεται γιά τήν σωτηρία μας,
«τοποθέτησε δίπλα της τήν ὀδύνη σάν τιμωρητική δύναμη»,
δηλαδή ρίζωσε «μέσα στήν φύση τοῦ σώματος ὁ νόμος τοῦ
θανάτου, γιά νά περιορίζη τήν ἐπιθυμία τῆς παραφροσύνης
τοῦ νοῦ ἀπό τό νά κινεῖται παρά φύση πρός τά αἰσθητά πράγ
ματα».
Ἔτσι «ἡ ἡδονή καί ἡ ὀδύνη δέν δημιουργήθηκαν μαζί μέ
τήν φύση τῆς σάρκας, ἀλλά ἡ παράβαση τῆς θείας ἐντ ολῆς
ἐπινόησε τήν ἡδονή γιά νά διαφθείρη τήν προαίρεση, ἐνῶ ἐπέ
βαλε τήν ὀδύνη σάν καταδίκη πρός διάλυση τῆς ἀνθρωπίνης
φύσεως, ἔτσι ὥστε ἡ μέν ἡδονή νά προκαλέση ἑκούσιο θά
νατο τῆς ψυχῆς, τήν ἁμαρτία, ἡ δέ ὀδύνη μέ τήν διάλυση νά
προξενήση τήν ἀποσύνθεση τῆς σάρκας».
Αὐτό σημαίνει ὅτι μετά τήν «παράλογη ἡδονή ἀκολούθη
σε ἡ κατά λόγον ὀδύνη μέ πολλά παθήματα, στά ὁποῖα καί
ἀπό τά ὁποῖα ὑπάρχει ὁ θάνατος γιά νά ἀφαιρέση τήν παρά
φύση ἡδονή». Ἔτσι, «ἡ ἐπινόηση τῶν ἑκουσίων πόνων (πού
εἶναι ἡ ἄσκηση) καί «ἡ ἐπιφορά τῶν ἀκουσίων (πού εἶναι ἡ
ἀρρώστια, ὁ θάνατος), ἀφαιροῦν τήν ἡδονή καί καταργοῦν
τήν ἐνεργητική κίνησή της», χωρίς ὅμως νά ἐξαφανίζουν
«τήν δύναμη πού βρίσκεται σάν νόμος μέσα στήν ἀνθρώπινη
φύση καί πού δημιουργεῖ τήν ἡδονή». Σέ κάθε δέ ἡδονή πού
εἶναι «παρά φύση», ἀκολουθεῖ «ὁ φυσικός πόνος».

Αὐτό τό βλέπουμε στόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο γεννᾶται ὁ
ἄνθρωπος, ἀφοῦ προηγεῖται ἡ ἡδονή καί ἀκολουθεῖ ἡ ὀδύνη.
«Μετά τήν παράβαση ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶχαν τήν ἡδονή νά
προηγεῖται φυσικῶς ἀπό τήν γέννησή τους, καί ἀπολύτως
κανείς δέν ὑπῆρχε φυσικῶς ἐλεύθερος ἀπό τήν ἐμπαθῆ μέ
ἡδονή γέννηση· ὅλοι, σάν νά κατέβαλλαν φυσικό χρέος, ὑπέ
φεραν τούς πόνους καί τόν θάνατο ἐξαιτίας της». «Ὁ ἄνθρω
πος, καθώς εἶχε τήν ἀρχή τῆς ζωῆς του ἀπό τήν φθορά μέ τήν
ἡδονή καί τελείωνε τήν ζωή του στήν φθορά μέ τόν θάνατο,
σπαραζόταν μέ ἐλεεινό τρόπο πάσχοντας ἀπό τήν ἀδικότατη
ἡδονή καί τούς ἐξαιτίας της δικαιότατους πόνους». «Ὅλοι
ὅσοι προέρχοντ αι ἀπό τόν Ἀδάμ κατά σάρκα, ἕνεκα τῆς ἀπό
ἡδονή ἄδικης ἀρχῆς, δικαίως ὑπομένουν μαζί του τό τέλος
τοῦ θανάτου μέσω τοῦ πόνου». «Μετά τήν παράβαση τοῦ
Ἀδάμ, ἡ ἀνθρώπινη φύση ἔχει ἀρχή τῆς γενέσεώς της τήν μέ
ἡδονή σύλληψη καί γέννηση μέσω σπορᾶς ἀπό πατέρα, καί
τέλος της τόν θάνατο μέ ὀδύνη καί φθορά».
Ὁ ἄνθρωπος δέν μποροῦσε νά ἀπαλλαγῆ ἀπό τήν σχέση
μεταξύ ἡδονῆς καί ὀδύνης καί ὑπέφερε πολύ. Αὐτήν τήν θερα
πεία τήν ἔκανε ὁ Χριστός μέ τόν τρόπο τῆς γεννήσεώς Του,
κατά ἄνθρωπον, καί τοῦ θανάτου Του. Ὁ Χριστός «καταδέ
χθηκε γέννηση πού δέν εἶχε τήν ἀρχή της, στήν ἡδονή (ἄνευ
σπορᾶς καί παρεμβάσεως σαρκικοῦ πατρός) γιά νά ἐλευθερώ
ση τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τήν γέννηση πού προῆλθε ἀπό
καταδίκη». «Τήν ὀδύνη πάλι πού προῆλθε ἀπό τήν ἡδονή καί
ἀποτελεῖ τό τέλος τῆς φύσεως, τήν ἀναδέχθηκε θεληματικά
ἀπό φιλανθρωπία, μέ σκοπό, πάσχοντας ἀδίκως, ν’ ἀφανίση
τήν ἀπό ἄδικη ἡδονή ἀρχή τῆς γενέσεως πού κυριαρχεῖ στήν
ἀνθρώπινη φύση». Μέ τήν ἐνανθρώπηση τοῦ Χριστοῦ ἄλλαξαν
ὅλα τά δεδομένα, «γιατί ὅπως ἡ ἡδονική ζωή τοῦ Ἀδάμ ἔγινε
μητέρα θανάτου καί φθορᾶς, ἔτσι καί ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου

ὑπέρ τοῦ Ἀδάμ, μέ τό νά εἶναι ἐλεύθερος ἀπό τήν ἡδονή τοῦ
Ἀδάμ, γεννᾶ τήν αἰώνια ζωή».
Πάντως, ἐμεῖς μέ τήν γέννησή μας ἔχουμε τό παθητό καί
τό θνητό τῆς φύσεως καί γι’ αὐτό στήν φύση μας συνδέεται ἡ
ἡδονή μέ τήν ὀδύνη. «Γιατί εἶναι φανερό ὅτι στήν παθητότη
τα τῆς φύσεως ὑπάρχει ἡ δύναμη τῆς ἡδονῆς καί τῆς ὀδύνης.
Ὅταν δηλαδή ἐπιτείνεται ἡ φυσική τιμωρία μέ τήν ὀδύνη,
τότε φροντίζομε νά παρηγοροῦμε κάπως τήν φύση μέ τήν ἡδο
νή. Γιατί θέλοντας νά ἀποφύγουμε τήν αἴσθηση τῆς ὀδύνης,
καταφεύγουμε στήν ἡδονή, ἐπιχειρώντας νά παρηγορήσομε
τήν φύση πού ἐνοχλεῖται ἀπό τήν κάκωση τῆς ὀδύνης». Αὐτό
φαίνεται μέ τό παράδειγμα μιᾶς πληγῆς. Ὁ πόνος τῆς πλη
γῆς μᾶς παρακινεῖ νά τήν ξύσουμε, πράγμα πού μᾶς εὐχαρι
στεῖ, ἀλλά αὐξάνει τήν ὀδύνη. Ἀκόμη φαίνεται μέ τά ποτά ἤ
τά ναρκωτικά. Πίνουμε γιά νά ἀπαλύνουμε τήν ὀδύνη, ἀλλά
αὐτή ἡ νέα ἡδονή προκαλεῖ νέα ὀδύνη. «Φροντίζοντας ὅμως ν’
ἀμβλύνομε μέ τήν ἡδονή τά κινήματα τῆς ὀδύνης, ἁπλῶς κά
νομε τό χρέος μας μεγαλύτερο, μή μπορώντ ας νά ἔχομε τήν
ἡδονή ἐλεύθερη ἀπό ὀδύνη καί πόνους».
Ἐπειδή ὁ Χριστός συνελήφθη κατά τήν ἀνθρώπινη φύση
χωρίς ἡδονή καί ἀνέλαβε θεληματικά τήν ὀδύνη γιά νά τήν νι
κήση, ἔτσι ἔδωσε τήν δύναμη στούς ἀνθρώπους νά νικήσουν
καί τήν ἡδονή καί τήν ὀδύνη. Αὐτό τό βλέπουμε στούς ἁγίους
πού συνδέονται μέ τόν Χριστό. «Αὐτοί δέν ἔχουν πιά τήν ἡδο
νή τῆς γεννήσεως πού προῆλθε ἀπό τόν Ἀδάμ, ἀλλά μόνο τήν
ἐξαιτίας τοῦ Ἀδάμ ὀδύνη, ἡ ὁποία ἐνεργεῖ σ’ αὐτούς τό θάνατο,
ὄχι σάν χρέος λόγῳ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά κατά τῆς ἁμαρτίας,
κατ’ οἰκονομίαν λόγω τῆς καταστάσεως τῆς ἀνθρωπίνης φύ
σεως· ἐπειδή ὅταν ὁ θάνατος δέν ἔχει μητέρα τήν ἡδονή –τῆς
ὁποίας καί γίνεται τιμωρός– γίνεται πατέρας βεβαίως τῆς αἰ
ώνιας ζωῆς. Γιατί ὅπως ἡ ἡδονική ζωή τοῦ Ἀδάμ ἔγινε μητέρα

θανάτου καί φθορᾶς, ἔτσι καί ὁ θάνατος τοῦ Κυρίου ὑπέρ τοῦ
Ἀδάμ, μέ τό νά εἶναι ἐλεύθερος ἀπό τήν ἡδονή τοῦ Ἀδάμ, γεν
νᾶ τήν αἰών ια ζωή».
Πάντ ως, μετά τήν πτώση του ὁ ἄνθρωπος κινεῖται μέσα
ἀπό αὐτές τίς δύο πραγματικότητες, τήν ἡδονή καί τήν ὀδύνη.
Ἡ ἡδονή προκαλεῖ τήν ἁμαρτία, τήν ἀπομάκρυνση ἀπό τόν
Θεό, καί στήν συνέχεια δημιουργοῦνται τύψεις, ἐνοχικές κα
ταστάσεις, μερικές φορές καί σωματικές ἀσθένειες. Ὁ ἄνθρω
πος στήν συνέχεια, προκειμένου νά ξεφύγη ἀπό τήν ὀδύνη-πό
νο, γεύετ αι πάλι τήν ἡδονή, ἀλλά αὐτή ἡ νέα ἡδονή δημιουργεῖ
νέο ἀφόρητο πόνο πού γιά νά ἀντιμετωπισθῆ ὁδηγεῖται σέ μιά
νέα ἡδονή καί συνεχίζεται αὐτή ἡ κατάσταση δημιουργώντας
ἕναν φαῦλο κύκλο. Ὁ Χριστός μέ τήν ἐνανθρώπησή Του μᾶς
ἔδωσε τήν δυνατότητα νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό αὐτόν τόν φαῦ
λο κύκλο τῆς ἡδονῆς-ὀδύνης. Προσέλαβε τό θνητό καί παθητό
σῶμα, χωρίς ἁμαρτία-ἡδονή, γιά νά θεραπεύση καί τήν ἡδονή
καί τήν ὀδύνη.
Αὐτήν τήν ὑπέρβαση τῆς δυαδικῆς σχέσης μεταξύ ἡδονῆς
καί ὀδύνης συνιστᾶ ἡ παράδοση τῆς Ἐκκλησίας. Δέν πρόκει
ται γιά μιά ἀπαγορευτική στέρηση τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά γιά
τήν ἀπελευθέρωσή του ἀπό τά σιαμαῖα αὐτά δίδυμα ἀδέλ
φια. Κατά τήν πατερική παράδοση, ὅπως τήν ἐκφράζει ὁ ἅ
γιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής, ἡ κάθαρση τῆς καρδιᾶς εἶναι ἡ
ὑπέρβαση τῆς ἡδονῆς καί τῆς ὀδύνης. Σέ ἕνα χωρίο του γρά
φει ὅτι ἐκεῖνος πού ἐλευθέρωσε τήν σάρκα του ἀπό τήν ἡδονή
καί τήν ὀδύνη κατόρθωσε τήν πρακτική ἀρετή, ἐκεῖνος πού
ἐξαφάνισε ἀπό τήν ψυχή του τήν λήθη καί τήν ἄγνοια πέρασε
εὐπρεπῶς στήν φυσική θεωρία καί ἐκεῖνος πού ἐλευθέρωσε
τόν νοῦ του ἀπό τούς πολλούς τύπους, δηλαδή τίς εἰκόνες καί
τίς φαντασίες, ἀπέκτησε τήν θεολογική μυσταγωγία.
Αὐτό σημαίνει ὅτι μέσα στήν Ἐκκλησία ἔχουμε τήν δυ

νατότητα μέ τήν θεολογία, τά Μυστήρια καί τήν ἄσκηση νά
διασπάσουμε τήν σχέση μεταξύ τῆς ἡδονῆς καί τῆς ὀδύνης,
νά θεραπεύσουμε τήν ἡδονή καί νά ὑπομένουμε τίς δοκιμασί
ες, τόν πόνο, τίς ἀρρώστιες καί τόν φόβο τοῦ θανάτου, ἀλλά
καί νά φθάσουμε σέ ὑψηλές πνευματικές καταστάσεις πού
ἐλευθερώνουν τόν ἄνθρωπο ἀπό ὅλες τίς δεσμεύσεις καί τόν
καθιστοῦν ἐλεύθερο.
Ἑρμηνεύοντας ὁ ἅγιος Μάξιμος τήν προσευχή «Πάτερ
ἡμῶν» καί μάλιστα τό αἴτημα «καί μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς
πειρασμόν» λέγει ὅτι ὑπάρχουν δύο εἴδη πειρασμῶν, ὁ ἐνή
δονος καί ὁ ἐπώδυνος, δηλαδή ὁ ἡδονικός καί ὁ ὀδυνηρός. Ὁ
πρῶτος πειρασμός, δηλαδή ὁ ἡδονικός, γίνεται μέ τήν προαί
ρεσή μας, δηλαδή εἶναι ἑκούσιος, ἀφοῦ ἐμεῖς θέλουμε νά τόν
ἀπολαύσουμε, ἐνῶ ὁ ἄλλος πειρασμός, ὁ ὀδυνηρός, πού συνδέ
εται μέ τίς ἀρρώστιες, τόν θάνατο, εἶναι ἀκούσιος, ἀφοῦ ἐμεῖς
δέν τόν θέλουμε, ἀλλά ἔρχεται στήν ζωή μας. Ὁ ἡδονικός
πειρασμός γεννᾶ τήν ἁμαρτία, ἐνῶ ὁ ὀδυνηρός, ὅταν τόν ὑπο
μένουμε μέ καρτερία, μᾶς θεραπεύει ἀπό τήν ἁμαρτία.
Νά καταλήξω ἀπό ἐκεῖ πού ἄρχισα, δηλαδή ἀπό τόν τίτλο
τοῦ βιβλίου τοῦ Paul Brand: Πόνος, ἕνα δῶρο πού κανένας δέν
θέλει. Ὁ πόνος ὁ σωματικός, ὁ ψυχικός καί ὁ ὑπαρξιακός,
εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο, εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ
στήν μεταπτωτική κατάσταση στήν ὁποία βρισκόμαστε, εἶ
ναι συνδεμένος μέ τούς λεγόμενους δερμάτινους χιτῶνες πού
λειτουργοῦν μέ τόν διφυῆ χαρακτῆρα, δηλαδή εἶναι μιά κα
τάσταση μετά τήν πτώση, ἀλλά εὐλογήθηκε ἀπό τόν Θεό καί
μπορεῖ μέ τήν δική Του βοήθ εια νά τόν ὑπερβοῦμε. Κάθε πό
νος δίνει τήν δυνατότητα τῆς ἀναγέννησης. Ὅπως ἡ γυναίκα
πονᾶ κατά τήν γέννα, ἀλλά αὐτό καταλήγει στήν γέννηση
μιᾶς νέας ζωῆς, ἔτσι καί κάθε πόνος ὁδηγεῖ σέ μιά γέννηση,
ἄν μποροῦμε νά τόν ἀξιοποιήσ ουμε σωστά.

Ἔτσι πρέπει νά ἑρμηνεύσουμε τό κλασσικό χωρίο τοῦ
Ντοστογιέφσκι «πονῶ, ἄρα ὑπάρχω» πού μπορεῖ νά συνδυα
σθῆ μέ τό χωρίο τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου «ἀγαπῶ,
ἄρα ὑπάρχω», πού καί τά δύο ἀντιπαρατίθεντ αι στό χωρίο
τοῦ Ντεκάρτ «σκέπτομαι, ἄρα ὑπάρχω». Ἡ ὕπαρξη τοῦ ἀν
θρώπου δέν ταυτίζεται ἀπόλυτα μέ τήν λογική, ἀλλά ἐκφρά
ζεται ἀπό τήν ὑπέρβαση τοῦ πόνου καί τήν βίωση τῆς ἀγά
πης. Ἡ στάση πού λαμβάνουμε στά τρία αὐτά ἀποφθέγματα
δείχνει τό ἐπίπεδο τοῦ πολιτισμοῦ καί τοῦ τρόπου ζωῆς πού
μᾶς διακατέχει.
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