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Ὁ ἄνθρωπος, ἡ ζωή του, καὶ...οἱ «διορθωτικές»
μας παρεμβάσεις. (Α΄ ἔκτρωση)

Ἡ ἀνθρώπινη ζωὴ εἶναι γιὰ τοὺς περισσοτέρους τῶν ἀνθρώπων αὐτονόητη
ἀξία καὶ δὲν χρειάζεται συζήτηση ὅτι πρέπει νὰ τὴ σεβόμαστε. Πολλὲς φορὲς
ὅμως τὰ αὐτονόητα δὲν εἶναι αὐτονόητα, μᾶλλον ἀκατανόητα εἶναι. Γι’ αὐτὸ
λοιπόν,
ἀφήνοντας
κατὰ μέρος
τὶς ἄπειρες
ἀπόψεις
τῶν ἀνθρώπων ποὺ
μέσα ἀπὸ τὶς
θρησκεῖες,
τὶς φιλοσοφίες καὶ τὶς
ἐπιστῆμες
ψάχνουν τὸ
τί, τί εἶναι ἄνθρωπος, τί εἶναι ζωή, ψάχνουν δηλ. γιὰ τὸ ἔνδυμα τοῦ ἀνθρώπου
καὶ ἀφήνουν τὴν οὐσία τοῦ ἀνθρώπου
ἄψαυστη, θὰ τολμήσουμε νὰ μιλήσουμε
γιὰ τὸ τίς εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ἔχομε σ’ αὐτὸ
τὸ ἐγχείρημα ὁδηγὸ τὸν Κύριο πού, ὅπως
πολὺ ὄμορφα σχολιάζει ὁ Γέροντας Σω-

φρόνιος τοῦ Ἔσσεξ, ὅταν τὸν ρώτησε ὁ
Πιλάτος «τί ἐστὶν ἀλήθεια»; δὲν ἔδωσε
ἀπάντηση γιατὶ δὲν ὑπάρχει ἀπάντηση
στὸ τί. Μονάχα στὸ Τίς ὑπάρχει ἀπάντηση γιατὶ μόνο ὡς πρόσωπο ὑπάρχει (ἀλήθεια σημαίνει ὕπαρξη) ὁ ἄνθρωπος.
Ὁ Γέροντας Σωφρόνιος συμπληρώνει
ὅτι ἄν ὁ Πιλάτος ρωτοῦσε Τίς Ποιός ἐστίν
ἀλήθεια θὰ
ἔπαιρνε τὴν
ἀπάντηση
ποὺ ἤδη
εἶχε δώσει
ὁ Χριστός: «Ἐγὼ εἰμὶ...ἡ Ἀλήθεια καὶ ἡ
Ζωή». Ὅτι εἶναι αὐτοζωὴ ὁ Χριστὸς τὸ
ἀπέδειξε μὲ τὴν ἀνάστασή Του καὶ ἡ πίστη στὴν ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι τὸ
θεμέλιο, ἡ ἀρχὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς πίστης καὶ ἐμπειρίας. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐμπειρία καὶ ἡ μαρτυρία τῶν ἀποστόλων,

τῶν μαρτύρων, τῶν ὁσίων ἀσκητῶν καὶ
ἀσκητριῶν καὶ καθενὸς ποὺ θέλει νὰ ζεῖ
μὲ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ.
Τί σημαίνει νὰ ζοῦμε μὲ τὴ ζωὴ τοῦ Χριστοῦ; Σημαίνει νὰ ζοῦμε σὲ σχέση, σὲ ἀναφορα μὲ Αὐτόν. Ἡ σχέση αὐτὴ δὲν εἶναι
ἠθική εἶναι ὑπαρκτική. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι
δὲν ὑπάρχω κατ’ ἀρχὴν καὶ στὴ συνέχεια
σχετίζομαι ἀλλὰ ὑπάρχω ἄν καὶ ἐφόσον
ἔχω σχέση μαζί Του. Ἐγείρεται βέβαια τὸ
ἐρώτημα: ἄν ἐμεῖς δὲν θέλουμε νὰ ἔχουμε σχέση μαζί Του τότε δὲν ὑπάρχουμε;
Πρέπει νὰ καταλάβουμε πὼς ἡ σχέση,
κάθε σχέση εἶναι ἀμφίδρομη. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι τὸ τέλειο εἶναι νὰ ὑπάρχει καὶ
ἀπὸ τὶς δύο πλευρὲς ἡ διάθεση γιὰ σχέση, γιὰ ἀγάπη. ∆ὲν ἀποκλείεται ὅμως ἡ
ἀγάπη τοῦ ἑνὸς ἐρήμην τοῦ ἄλλου. Στὴν
περίπτωση τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ πρὸς
ἐμᾶς συμβαίνει ἀκριβῶς αὐτό: Νὰ μὴν περιμένει τὴ δική μας ἀνταπόκριση ἀλλὰ νὰ
μᾶς ἀγαπᾶ γιατὶ ἡ ἀγάπη Του μοιάζει μὲ
τὸ φῶς ποὺ δίνεται σ’ ὅλους, καὶ στοὺς τυφλούς. Νὰ εἴμαστε σίγουροι πὼς ὑπάρχουμε ἐπειδὴ μᾶς ἀγαπάει ὁ Χριστός. Ἄν
μᾶς ἀρνιόταν ἁπλὰ δὲν ὑπήρχαμε γιὰ νὰ
κάνουμε τέτοιες συζητήσεις.
Τί σχέση ἔχουν ὅλα αὐτὰ ποὺ εἴπαμε μὲ
τὴ ζωὴ τοῦ ἐβρύου καὶ τὶς ἐκτρώσεις; Ὁ
ἐρχομὸς Τοῦ Χριστοῦ στὸν κόσμο σηματοδοτεῖ τὴν εἴσοδο τοῦ ἀκτίστου στὸν

χῶρο τοῦ κτιστοῦ. Ἀποκαλύπτει μιὰ πτυχὴ τοῦ
ἀνθρώπου ἄγνωστη καὶ
ἀπροσπέλαστη σ’ ὅποιον δὲν ἔχει τὶς προϋποθέσεις ποὺ μᾶς ἀποκάλυψε ὁ Χριστός. Ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ ἐπιστήμη
ποὺ τόσο ἐμπιστεύονται
οἱ ἄνθρωποι ψηλαφοῦν,
κάθε μιὰ ἀπὸ τὴν πλευρά
της, τὶς ἐκδηλώσεις τοῦ
ἀκτίστου πάνω στὸ κτιστό. ∆ὲ μποροῦν ὅμως νὰ πᾶνε πέρα ἀπὸ
τὰ ὅριά τους.
Ἡ ἐπιστήμη εἰδικότερα μπορεῖ νὰ μελετήσει τὴ δομὴ τοῦ κόσμου καὶ τοῦ
ἀνθρώπου ἀλλὰ δὲν μπορεῖ νὰ πεῖ τίποτα περισσότερο ἀπ’ αὐτό. Γιὰ τὴν ἀγάπη
ὡς συστατικὸ τῆς ὕπαρξης τί μπορεῖ νὰ
πεῖ; Οἱ Πατέρες μας λένε κατ’ ἀντιστροφὴ τοῦ σκέφτομαι ἄρα ὑπάρχω ὅτι
ἀγαπῶ ἄρα ὑπάρχω. Ἀλλὰ ἡ ἀγάπη γιὰ
τὴν ὁποία μιλοῦν οἱ Πατέρες μας δὲν
εἶναι ἀντικείμενο μελέτης οὔτε τῆς φιλοσοφίας οὔτε τῆς ἐπιστήμης. Ἡ ἀγάπη
ποὺ μᾶς φανέρωσε ὁ Χριστὸς εἶναι δύναμη ποὺ ἐλευθερώνει τὸν ἄνθρωπο
ἀπὸ τοὺς δερμάτινους χιτῶνες τῆς ἀτομικότητας καὶ τὸν ὁδηγεῖ στὴν πανενότητα τῆς ἀνθρωπότητας ὅπου «πάντες ἕν
ὧσι».
Ἡ φιλοσοφία καὶ ἡ ἐπιστήμη ἀντιθέτως
δίνουν μεγάλη σημασία στὴν ἐγκεφαλικὴ
λειτουργία τοῦ ἀνθρώπου τὴν ὁποία
ταυτίζουν μὲ τὸ νοῦ καὶ ἀπ’ αὐτὴν ἐξαρτοῦν κάθε ἐκδήλωση τοῦ ἀνθρώπου,
καὶ τὴν ἀγάπη. Καὶ ἔχει βέβαια ὁ ἐγκέφαλος ἐνέργεια ἀλλὰ ἄλλο πράγμα εἶναι
ἡ ἐνέργεια τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ἄλλο ἡ
οὐσία τοῦ νοῦ ὁ ὁποῖος, ἄς τὸ τονίσουμε
αὐτό, ὑπάρχει ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ τῆς
συλλήψεως. Αὐτὴ ἡ διάκριση ἔχει μεγάλη σημασία στὴν προσπάθειά μας νὰ

γνωρίσομε τὸν ἄνθρωπο. Ὁ νοῦς προϋπάρχει τοῦ ἐγκεφάλου καὶ ἡ νοητικὴ
ἐνέργεια ποὺ ἑδράζεται σ’αὐτόν ὑπάρχει πρὶν ἀπὸ τὴν ἐγκεφαλικὴ ἐνέργεια.
Οἱ Πατέρες ποὺ γνωρίζουν ἀπὸ τὴν
πείρα τους τὴ διαφορὰ αὐτὴ μιλοῦν μὲ
σαφήνεια γιὰ τὶς δύο αὐτὲς λειτουργίες.
Γι’ αὐτὸ καὶ ὅταν μιλοῦν γιὰ τὴν προσευχὴ τὴν ὀνομάζουν νοερὰ ἤ ἀλλιῶς
καρδιακὴ προσευχὴ καὶ ὄχι ἐγκεφαλικὴ
προσευχή. Καί ὁ λαός μας ὅταν μιλάει
γιὰ τὴν ἀγάπη τὴν ὀνομάζει καρδιακή
ἀγάπη. Λέει: «σ’ αγαπῶ μὲ τὴν καρδιά
μου» ὄχι μὲ τὸν ἐγκέφαλό μου. Ἡ
«καρδία» ἤ «νοῦς» εἶναι τὸ κέντρο τῆς
νοητικῆς λειτουργίας καὶ ὄχι ὁ ἐγκέφαλος. Ὁ ἐγκέφαλος εἶναι τὸ ὄργανο
τοῦ νοῦ δὲν εἶναι ἡ αἰτία τῆς ὑπαρξης
του ὅπως δὲν εἶναι αἰτία τῆς ὕπαρξης
τῆς μουσικῆς ἕνα βιολὶ ἤ μιὰ λύρα ἀλλὰ
ὁ μουσικὸς ποὺ χρησιμοποιεῖ τὰ ὄργανα
αὐτὰ γιὰ νὰ φανερώσει τὴ μουσικὴ ποὺ
κρύβει μέσα του. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες
καθὼς καὶ οἱ δυτικοευρωπαῖοι φιλόσοφοι καὶ ἐπιστήμονες σταματοῦν στὸν
ἐγκέφαλο τὸν ὁποῖο θεωροῦν κέντρο τοῦ
ἀνθρώπου καὶ ἕδρα τῆς νόησης. Ἀλλὰ
ὅταν ἀγνοοῦν τὴ διφυὴ ὑπόσταση τοῦ
ἀνθρώπου τοῦ κατ’ εἰκόνα Θεοῦ πλασμένου καὶ τὴν καίρια διάκριση κτιστοῦ καὶ ἀκτίστου μὲ ποιό τρόπο θὰ κατέβουν στὰ μυστικὰ βάθη τῆς ὑπάρξεως
τοῦ ἀνθρώπου γιὰ νὰ τὸν γνωρίσουν;
Στὸ κείμενο ποὺ ἀκολουθεῖ, μιὰ ἐνδιαφέρουσα πράγματι περιγραφὴ τῆς δημιουργίας τοῦ ἐγκεφάλου, μπορεῖ νὰ δεῖ κανεὶς τὸν ἐπιστημονικὸ τρόπο προσέγγισης τοῦ ὅλου θέματος καὶ νὰ ψηλαφήσει
τὶς ρωγμὲς ποὺ ἀφήνει γιὰ νὰ εἰσχωρήσει ἕνα ἄλλο φῶς ποὺ θὰ φωτίσει πτυχὲς
ποὺ διαφορετικὰ μένουν ἀνερμήνευτες.
Εἶναι φανερὸ ὅτι δὲν εἶναι ἡ τετραγράμματη γλώσσα τοῦ DNA ποὺ κινεῖ τὰ
νήματα ἀλλὰ κάτι βαθύτερο καὶ ὑψηλό-

τερο. ∆ὲν ἔχομε χῶρο γιὰ σχολιασμὸ
τοῦ ἀξιόλογου αὐτοῦ ἐπιστημονικοῦ
κειμένου ἀλλὰ ἴσως ὅσα γράφτηκαν μέχρι τώρα βοηθήσουν στὴν ἐξ ἀπόψεως
ὀρθοδόξου θεολογίας προσέγγισή του.
Γιὰ τὶς ἐκτρώσεις τώρα. Ἄν πράγματι ὁ
ἄνθρωπος ὑπάρχει μέσα ἀπὸ τὴ σχέση ἡ
ὁποία δὲν ἔχει ἠθικὴ ἀλλὰ ὑπαρκτικὴ σημασία στὴ ζωή του αὐτὸ καὶ μόνο κάνει
φανερὸ ὅτι ἡ ἔκτρωση τραυματίζει ὄχι
ἕνα συγκεκριμένο ἄνθρωπο ἀλλὰ συνολικὰ τὴν ἀνθρώπινη κοινωνία. ∆ὲν ἔχει
σημασία ἄν τὸ καταλαβαίνουμε ἤ ὄχι, ἄν
εἴμαστε γνῶστες ἤ ὄχι τοῦ γεγονότος ἄν
εἴμαστε ὑπεύθυνοι ἤ ἀνεύθυνοι. Εἴμαστε
ἕνα σῶμα καὶ αὐτὸ ποὺ τραυματίζεται
εἶναι ἡ μεταξύ μας σχέση, ἡ ἀγάπη ὡς συστατικὸ τῆς ὕπαρξης γι’ αὐτὸ καὶ νεκρώνεται σιγὰ-σιγὰ ἡ κοινωνία στὴν
ὁποία ζοῦμε. Τὸ ἄλλοθι ποὺ ψάχνομε γιὰ
τὸ πότε τὸ ἔβρυο εἶναι ἄνθρωπος ἔτσι
ὅπως ἐμεῖς θέλουμε νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος
καταλαβαίνετε πὼς δὲν ἰσχύει γιὰ ὅποιον ἔχει νοῦ καὶ γνώση κατὰ Θεόν.
παπα Νικόλας Ἀλεξάκης

Ἡ μηχανή τοῦ νοῦ

Μέ τό βιβλίο «Ἡ Μηχανή τοῦ Νοῦ» ὁ
Colin Blakemore, Καθηγητής τῆς Νευροφυσιολογίας στό Πανεπιστήμιο τῆς
Ὀξφόρδης, πραγματοποιεῖ μία ἐξερεύνηση στόν χῶρο τοῦ ἀνθρώπινου ἐγκεφάλου καί νοῦ. «Ἡ Μηχανή τοῦ Νοῦ»,
αὐτό τό συναρπαστικό βιβλίο, παρέχει
στόν μή εἰδικό ἀναγνώστη ἕναν ὁδηγό γιά
τήν κατανόηση τῶν νοητικῶν λειτουργιῶν πού ἀποτελοῦν τή βάση τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης.
Ἡ ἀρχή
Ἕνα ὠάριο γονιμοποιεῖται ἀπό ἕνα
σπέρμα. Τό καθένα εἶναι ἕνας φάκελος
πού περιέχει ἕνα ζωτικό μήνυμα–μιά γενετική ἱστορία γραμμένη στήν παράξενη,
τετραγράμματη γλώσσα τοῦ DNA. Ἡ
αἰώνια ζωή εἶναι τό τελικό ἔπαθλο ὅλων
τῶν μεγάλων θρησκειῶν τοῦ κόσμου
(σ.σ. ἡ ὑπογράμμιση εἶναι τοῦ συγγραφέα).
Ὡστόσο, εἴμαστε ὅλοι ἀθάνατοι, μέ τήν
ἔννοια ὅτι τό DNA, πού μᾶς κάνει αὐτό
πού εἴμαστε, περνάει ἀπό γενιά σέ γενιά.
Γιά λίγες ὧρες τό γονιμοποιημένο αὐγό
φαίνεται νά εἶναι σέ νάρκη. Ὕστερα χωρίζεται. Τά χρωμοσώματά του διχάζονται
καί ἀναδιπλασιάζονται πανομοιότυπα
γιά νά φτιάξουν ἕνα σύνολο σαράντα ἕξι
χρωμοσωμάτων γιά κάθε νέο κύτταρο.
Αὐτή ἡ τελετουργική διαίρεση ἐπαναλαμβάνεται ξανά καί ξανά. Ὀχτώ μέρες
μετά τή σύλληψη, τό ἔμβρυο εἶναι μία
μάζα μερικῶν ἑκατοντάδων κυττάρων.
Ὁποιοδήποτε κύτταρο ἀπό τήν κεντρική
συστάδα τῶν κυττάρων πού θά ἀποτελέσουν τό καθαυτό ἔμβρυο, θά μποροῦσε νά
ἀφαιρεθεῖ χωρίς νά διαταραχθεῖ ἡ φυσιολογική του ἀνάπτυξη. Μετά, ξαφνικά,
τά κύτταρα τοῦ ἐμβρύου ἀκολουθοῦν
διαφορετική τό καθένα πορεία ἀνάπτυξης.
∆εκαεννιά ἡμέρες μετά τή γονιμοποίηση, ἔχουμε τό πρῶτο βῆμα στόν σχηματισμό τοῦ ἐγκεφάλου. Μιά ὁμάδα κυττά-

ρων στήν ἐπιφάνεια τῆς στρογγυλῆς μάζας ἀντιδρᾶ σέ ἕνα χημικό σῆμα πού
ἔρχεται ἀπό τήν ὑποκείμενη στιβάδα.
Στήν ἀδελφότητα τῶν κυττάρων πού
σχηματίζουν αὐτή τήν πλάκα, ἕνα γονίδιο θά ἀναλάβει νά συνθέσει μία οὐσία
πού συγκολλᾶ τίς μεμβράνες τους. Μέσα
σέ λίγες μέρες αὐτή ἡ νευρική πλάκα θά
ἀναδιπλωθεῖ γιά νά σχηματίσει ἕναν σωλήνα. Ἀπό αὐτόν τόν μικρό κύλινδρο θά
ἀναπτυχθεῖ ὁλόκληρος ὁ ἐγκέφαλος καί
τό ὑπόλοιπο νευρικό σύστημα. Τό ἕνα
ἄκρο τοῦ σωλήνα ἀρχίζει νά διογκώνεται:
θά ἐξελιχθεῖ σέ ἐγκέφαλο. Τό ἄλλο λεπτότερο ἄκρο θά γίνει ὁ νωτιαῖος μυελός.
Τά κύτταρα τοῦ πρωτόγονου ἐγκέφαλου
ἀρχίζουν νά πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Μερικά θά γίνουν νευρῶνες, τά καθαυτό νευρικά κύτταρα. Τά ὑπόλοιπα θά
γίνουν τά νευρογλοιακά κύτταρα, πού
στηρίζουν, τρέφουν καί καθοδηγοῦν τούς
ἀναπτυσσόμενους νευρῶνες.
Ἡ ταχύτητα διαίρεσης τῶν κυττάρων
εἶναι τώρα φρενιτιώδης, ὡς ἐάν τά γονίδια νά ἔχουν ἀποδυθεῖ σέ ἀγώνα δρόμου
γιά νά δημιουργήσουν ἀστρονομικούς
ἀριθμούς νευρώνων, ὥστε νά εἶναι ἕτοιμοι γιά τή γέννηση. Τό κάθε νέο κύμα νευρικῶν κυττάρων τρέχει πάνω στόν ὁδηγό τῶν νευρογλοιακῶν κυττάρων γιά νά
φτάσει στόν προορισμό του, πού εἶναι ὁ
ἀναπτυσσόμενος ἐγκέφαλος. ∆ιαδοχικές
γενεές κυττάρων μεταναστεύουν πέρα
ἀπό τίς ἐπιστρώσεις τῶν νευρώνων πού
γεννήθηκαν νωρίτερα καί ἤδη ἡσυχάζουν.
Αὐτό τό παράδοξο σχέδιο ἀποδημίας
εὐθύνεται γιά τή χαρακτηριστική ἐπιστρωματοειδή δομή πολλῶν μερῶν τοῦ
ἐγκεφάλου. Εὐθύς μόλις ἕνα νευρικό
κύτταρο ἀρχίζει τό ταξίδι του, παύει νά διαιρεῖται, καί συντονίζεται, μέ λεπτές καί
μυστηριώδεις διεργασίες, μέ τά διαφορετικά χημικά περιβάλλοντα μέσω τῶν

ὁποίων κινεῖται. Τά γονίδια τοῦ κυττάρου
ἀντιδροῦν σέ αὐτά τά σήματα θέτοντας σέ
λειτουργία νέα χημικά προγράμματα πού
ὁδηγοῦν τό κύτταρο στόν ἀναπόδραστο
προορισμό του. Ἡ διαφοροποίηση (σ.σ. ὅ,
τι στή θεολογία θά ὀνομάζαμε ἑτερότητα
τῶν προσώπων) -ἡ διαδικασία μέ τήν
ὁποία τά κύτταρα τοῦ σώματος, τά ὁποῖα
περιέχουν ὅλα τό ἴδιο γενετικό μήνυμα,
εἰδικεύονται γιά νά ἐκτελέσουν τό ἰδιαίτερο ἔργο τους στό σῶμα- παραμένει ἕνα
ἀπό τά βαθύτερα μυστήρια τῆς βιολογίας.
Βασίζεται σέ μία στενή ἀλληλεπίδραση γονιδίων καί περιβάλλοντος, πού ἀντιδροῦν τό ἕνα στό ἄλλο σέ τέλειο συγχρονισμό. Οἱ συνέπειες τῆς διαφοροποίησης
δέν εἶναι πουθενά ἀλλοῦ
τόσο ἐντυπωσιακές ὅσο στόν
ἀναπτυσσόμενο ἐγκέφαλο.
Θάνατος καί μεταμόρφωση
Βρισκόμαστε στό μέσον τῆς
κύησης. Σέ πολλά μέρη τοῦ
ἐγκεφάλου τά κύματα τῆς
ἀποδημίας σταμάτησαν. Ὁ
ἐγκέφαλος ἀρχίζει νά σταθεροποιεῖται. Τά ἀνώριμα, ἀδιαμόρφωτα νευρικά κύτταρα
ἔχουν φτάσει στόν προορισμό
τους καί ἔχουν ἀρχίσει νά
διαφοροποιοῦνται. Θά ποικίλουν κατά τό μέγεθος, τό σχῆμα, τίς χημικές οὐσίες πού παράγουν καί χρησιμοποιοῦν γιά τή μετάδοση σημάτων. Πάνω
ἀπ᾽ ὅλα, θά διαφέρουν στίς συνάψεις
τους μέ ἄλλα νευρικά κύτταρα. Ἄν ὑπάρχει μία διαδικασία πού εὐθύνεται γιά τή
γένεση τοῦ νοῦ, εἶναι ὁ σχηματισμός τῶν
συνάψεων στόν ἐγκέφαλο. Στό μέσον
τῆς κύησης, ἡ διαδικασία αὐτή εἶναι ταχύτατη, φρενιτιώδης. Ἀλλά ὁ σχηματισμός καί ἡ ἀπόρριψη τῶν συνάψεων συνεχίζεται, ὄχι μόνο μέχρι τή γέννηση,
ἀλλά καί στήν παιδική ἡλικία καί, πιό περίπλοκα, σέ ὅλη τή ζωή...

Μέσα στόν καθαυτό ἐγκέφαλο οἱ
νευρῶνες συνάπτονται μέ νευρῶνες, κι
αὐτοί μέ ἄλλους, κ.ο.κ., γιά νά σχηματίσουν δίκτυα ἀσύλληπτης πολυπλοκότητας. Τά αἰσθητήρια ὄργανα -τά μάτια, τά
αὐτιά καί τό πλῆθος τῶν εὐαίσθητων κυττάρων παντοῦ στό σῶμα- ὁδηγοῦν τίς ἴνες
τους στό κεντρικό νευρικό σύστημα. Στίς
αἰσθητηριακές διόδους ἐντός τοῦ ἐγκεφάλου, ἡ ἀνάπτυξη γίνεται κλιμακωτά,
ἀπό τήν περιφέρεια πρός τό κέντρο. Οἱ
εἰσερχόμενες αἰσθητηριακές ἴνες βρίσκουν τόν κεντρικό στόχο τους, συμπλέγματα νευρικῶν κυττάρων πού παρεμβάλλονται στήν ἄνοδο
πρός τόν ἐγκεφαλικό
φλοιό...
Αὐτή ἡ ἀπόλυτα συγχρονισμένη διαδικασία -ἡ ἄφιξη τῶν ἰνῶν καί ὁ ἐπακόλουθος σχηματισμός τῶν
στιβάδων- δέν εἶναι καθόλου τυχαῖα. Οἱ ἴδιοι οἱ
εἰσβάλλοντες νευράξονες
διεγείρουν τό πλάγιο γονατῶδες σῶμα γιά νά μπεῖ
σέ αὐτή τή νέα φάση ἀνατομικῆς ἀνάπτυξης. Ὁ ἐγκέφαλος αὐτοδραστηριοποιεῖται γιά νά αὐτοοικοδομηθεῖ.
Μία ἀπό τίς ἐκπληκτικότερες νεότερες
ἀνακαλύψεις εἶναι τό ὅτι ὁ θάνατος, σέ
μαζική κλίμακα, παίζει κρίσιμο ρόλο
στήν ἀνάπτυξη τοῦ ἐγκεφάλου, προτοῦ
γεννηθεῖ τό παιδί. Μερικές ἑβδομάδες πρίν
ἀπό τή γέννηση, ὑπάρχουν στόν ἐγκέφαλο πολύ περισσότερα κύτταρα ἀπό ὅσα θά
ἔχει τό νεογέννητο παιδί, καί τό δίκτυο
τῶν συνάψεων εἶναι ἐπίσης πολύ πιό
ἐκτεταμένο. Ὁ θάνατος τῶν νευρικῶν
κυττάρων καί ἡ ἀπόρριψη τῶν συνάψεων εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐγκεφάλου. Τό γενετικό
πρόγραμμα πού ἐνορχηστρώνει τήν κα-

τασκευή τοῦ νευρικοῦ συστήματος φαίνεται ὅτι ἐξασφαλίζεται δημιουργώντας
ἀπόθεμα κυττάρων καί ἐνθαρρύνοντας
τούς ἀνώριμους νευρῶνες νά σχηματίσουν διερευνητικές συνάψεις σέ ἀπομακρυσμένα μέρη τοῦ νευρικοῦ συστήματος.
Μόλις ὁ ἐγκέφαλος φτάσει στήν πλήρη
ὁλοκλήρωσή του, τά περιττά κύτταρα

καί οἱ ἀνεπιθύμητες συνάψεις ἀπορρίπτονται...
Αὐτή ἡ καταστροφή κυττάρων καί ἀξόνων δέν συνιστᾶ ἀπώλεια, ὅπως ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται. Εἶναι ἕνα ἔξυπνο τέχνασμα τῆς Φύσης γιά νά μοντάρει, ἀπό
ὑπερπληθώρα κυττάρων καί περίσσεια
ἀλληλοσυνδέσεων, τήν τέλεια νευρωνι-

Πότε ἀρχίζει ἡ ἀνθρώπινη ζωή;

Γίνεται πολύς λόγος τόν τελευταῖο καιρό,
πότε ἀρχίζει μιά ἀνθρώπινη ζωή. Τί σημαίνει νά εἶναι κάτι ζωντανό, τί σημαίνει νά
εἶναι κάποιος ἄνθρωπος. Καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἱστορίας,
ἔχουν ὑπάρξει διάφορες ἀπαντήσεις γιά
τό πότε ἀρχίζει ἡ
ἀνθρώπινη ζωή. Ἐνῶ
ὅμως γενικά ὑπάρχει
μιά σύγχυση γύρω
ἀπό αὐτό τό θέμα, γιά
τήν
Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία, τά πράγματα εἶναι ξεκαθαρισμένα ἀπό τήν ἀρχή.
Ἀνθρώπινο πρόσωπο καί ἀνθρώπινη ζωή
ὑπάρχουν ἀμέσως μέ τή σύλληψη. Ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει καί πανηγυρίζει στίς 25
Μαρτίου τή Σάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου. Ἀναφέρομε ἐδῶ χαρακτηριστικά ἀποσπάσματα
ἀπό τή διδασκαλία ἁγίων γερόντων τῆς
Ἐκκλησίας μας, πού ἀναφέρονται στήν
ἐνδομήτρια ζωή τοῦ ἀνθρώπου.
«Ἡ προγεννητική παιδαγωγική τοῦ γέροντος Πορφυρίου πάντως ἔχει τό μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον, μάλιστα γιά τόν ἁπλό
καί κατανοητό τρόπο διατυπώσεως ἑνός
τόσο λεπτοῦ θέματος. Ἔλεγε λοιπόν ὁ μακαριστός γέρων:
-Ἡ μητέρα ἀρχίζει νά παιδαγωγεῖ τό παιδί της μέσα ἀπό τή μήτρα της μέ τά ψυχικά
της βιώματα.
Ἀλλ᾽ ὅταν ἄκουσε τά λόγια αὐτά μιά ἐγκυ-

μονούσα γυναίκα στόν 5ο της μήνα, εἶπε στό
γέροντα.
-Τρομοκρατοῦμαι μ᾽ αὐτά πού λέτε, γέροντα. Ἐγώ τώρα τί
νά κάνω; Ἐγκυμονῶ
στόν 5ο μήνα.
Καί ὁ γέρων τῆς
ἀπάντησε:
-Τώρα νομίζω ὅτι
εἶναι καί λίγο ἀργά!
Γι᾽ αὐτό καί συχνά
ἔλεγε γιά τά παιδιά
πού εἶχαν ψυχολογικά
προβλήματα, τά ὁποῖα
ὀνόμαζε «μπερδεμένα», ὅτι ἤδη ἀπό τήν κοιλιά τῆς μητέρας τους
εἶχαν αὐτό τό «μπέρδεμα». Γιατί, ὅταν ἡ μητέρα ἦταν ἔγκυος, δέν φρόντιζε νά εἶναι τακτοποιημένη ἡ ζωή της, νά ἔχει ἠρεμία, γαλήνη, νά προσεύχεται καί νά συμμετέχει στά
Μυστήρια τῆς ἐκκλησίας καί μάλιστα τήν
Ἱερά Ἐξομολόγηση καί τή Θεία Κοινωνία.
Κάποτε μάλιστα ὁ γέροντας διηγήθηκε,
ἀνώνυμα βέβαια, τή συζήτηση πού εἶχε μ᾽
ἕνα Καθηγητή τοῦ Πανεπιστημίου, πού τοῦ
παραπονιόταν γιά κάποια ψυχολογικά του
προβλήματα καί στόν ὁποῖο ὁ γέροντας
εἶπε:
-Κύριε Καθηγητά, αὐτά τά προβλήματα τά
ἔχεις ἀπό τήν κοιλιά τῆς μητέρας σου. Τότε
ὁ Καθηγητής ἐδάκρυσε καί ἄρχισε νά κλαίει, ὥστε ὁ γέροντας νά τοῦ εἰπεῖ:
-Ἐσύ, ἕνας Καθηγητής Πανεπιστημίου,
νά κλαῖς;

Καί ὁ Καθηγητής μέ συντριβή ἐπιβεβαίωσε
τά προηγούμενα σχόλια τοῦ Γέροντος:
-Ἔχετε δίκαιο, Γέροντα, καί τά λόγια σας
αὐτά ἔχουν μία βαθειά σημασία γιά μένα.
Γιατί μοῦ ἔλεγε ἡ μητέρα μου ὅτι, ὅταν
ἤμουν στήν κοιλιά της, ὁ πατέρας μου τήν
κλωτσοῦσε στήν κοιλιά, ὥστε νά μέ ἀποβάλει...(!!!)
Ὁ Γέροντας κατέληξε ὡς ἑξῆς τή διήγησή
του, δίδοντας ὅμως ἔμμεσα ἀπάντηση σέ
ἀπορία γιά τό διορατικό του χάρισμα:
-Ἐγώ παιδί μου, ἤμουν στήν κοιλιά τῆς μητέρας αὐτοῦ τοῦ Καθηγητῆ; Ὁ Θεός μέ φωτίζει γιά νά λέω αὐτά πού λέω»·
Μιλώντας σέ ἄλλη περίπτωση καί πάλι ὁ
γέροντας Πορφύριος γιά
τή διαπαιδαγώγηση τῶν
παιδιῶν, εἶπε καί τά
ἑξῆς:
«Ἐάν δέν ὑπάρχει σωστή διαπαιδαγώγηση,
δέν ὑπάρχει τίποτε. Καί ἡ
σωστή διαπαιδαγώγηση
δέν γίνεται ὅπως θέλουμε ἐμεῖς καί πολύ περισσότερο δέν γίνεται ὅποτε θέλουμε ἐμεῖς! Αὐτά τά δυό πρέπει νά
ἔχουν τό ἴδιο σημεῖο ἐκκινήσεως καί ὑποχρεωτικά νά συνυπάρχουν. Καί τό σημεῖο
ἐκκινήσεως συμπίπτει ἀπόλυτα μέ τό σημεῖο
τῆς συλλήψεως τοῦ παιδιοῦ. Συνεχίζεται
καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τῆς κυήσεως καί αὐξάνεται συνεχῶς ἀπό τήν ἡμέρα τοῦ τοκετοῦ
μέχρι τῆς πλήρους ἐνηλικιώσεως τοῦ παιδιοῦ. Καί αὐτό πού σᾶς λέω εἶναι πολύ βασικό. Γι᾽ αὐτό θέλω πολύ νά τό προσέξετε.
Ἡ φροντίδα τῶν γονέων γιά τό παιδί ἀρχίζει ἀπό τότε πού αὐτό βρίσκεται μέσα στήν
κοιλιά τῆς μητέρας του! Ναί, ἀπό τότε!
Μά θά μοῦ πεῖτε: "Τί μποροῦμε νά κάνουμε
ἐμεῖς γιά τό ἔμβρυο καί γενικά γιά ἕνα
παιδί πού βρίσκεται ἀκόμη μέσα στήν κοιλιά τῆς μάνας του;".
Σᾶς ἀπαντῶ: Ἐμεῖς μόνοι μας τίποτε!
Ἐκεῖνος ὅμως, πού ἐπέτρεψε τή σύλληψή

του, ΤΑ ΠΑΝΤΑ!
Ἀλήθεια, ὑπάρχει μεγαλύτερο θαῦμα ἀπό
τό θαῦμα τῆς συλλήψεως; Ἀσφαλῶς ὄχι! Γι᾽
αὐτό ἐμεῖς σ᾽ Ἐκεῖνον θά ἀπευθυνθοῦμε καί
ἀπό Ἐκεῖνον θά ζητήσουμε μέ τίς θερμές
προσευχές μας νά μεριμνήσει γιά τήν τελειότητα τοῦ σώματος καί τῆς ψυχῆς τοῦ
συλληφθέντος παιδιοῦ, ὅταν ἀκόμη αὐτό
βρίσκεται στό στάδιο τῆς κυήσεως. Καί
Ἐκεῖνος μέ τή θεία Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος θά φροντίσει καί γιά τά δυό. Οἱ προσευχές μας ὅμως δέ σταματᾶνε ἐδῶ. Ἀντίθετα
μάλιστα, μετά τόν τοκετό τοῦ παιδιοῦ, ὅσο
αὐξάνει αὐτό, θά αὐξάνουν καί οἱ προσευχές μας.
Ἔτσι, μέ τόν τρόπο
αὐτό δείχνουμε ὅτι πράγματι ἐμπιστευόμεθα τή
σωστή διαπαιδαγώγηση
τοῦ παιδιοῦ μας στόν
ἴδιο τό Θεό. Καί ὅταν τό
παιδί μας εὑρίσκεται ὑπό
τήν ἄμεση καί συνεχῆ
ἐποπτεία, παρακολούθηση καί προστασία τοῦ
Θεοῦ, ἔ, τότε νά εἴμαστε
βέβαιοι πώς ποτέ δέν θά παραστρατήσει...».
(Ἀπό τό βιβλίο «Ὁ πατήρ Πορφύριος, ὁ διορατικός, ὁ προορατικός, ὁ ἰαματικός» τοῦ
Ἀνάργ. Ἰ. Καλλιάτσου, δικηγόρου, Ἔκδοση
«Ὀρθοδόξου Τύπου», Ἀθήνα 1992, σελ. 27).
«Στίς ἡμέρες μας πολλά παιδιά ἔρχονται
στόν κόσμο ἀνεπιθύμητα - σέ μερικά μάλιστα δέν ἐπιτρέπεται οὔτε κἄν νά γεννηθοῦν.
Κάθε παιδί πρέπει νά καλωσορίζεται μέ
ἀγάπη ἀπό τήν οἰκογένεια. Ἡ ἀγάπη πού δέχεται ἕνα παιδί ἀπό τούς γονεῖς του στήν
ἀρχή τῆς ζωῆς του εἶναι ἀναντικατάστατη
- εἶναι ἕνα ἀσφαλές θεμέλιο πάνω στό
ὁποῖο μπορεῖ νά οἰκοδομήσει τή ζωή του. Ἡ
ἔλλειψη αὐτῆς τῆς ἀγάπης ἀφήνει ἀθεράπευτα τραύματα ἐκτός κι ἄν τό παιδί δεχθεῖ
μιά ἐξαιρετική χάρη ἀγάπης γιά τόν Θεό.
Πράγματι, ὅποιος στερεῖται τήν ἀγάπη τῶν

γονέων του στήν ἀρχή τῆς ζωῆς του, συχνά
ἀδυνατεῖ νά ὑπομείνει τούς ψυχικούς πόνους, ἀκόμα καί τίς μικρότερες «πληγές» πού
ὅλοι δεχόμαστε ἀναπόφευκτα στή ζωή μας
μέ τούς ἄλλους.
Γνωρίζουμε ἀπό τήν Ἁγία Γραφή καί τούς
βίους τῶν ἁγίων ὅτι ἀκόμα καί ἀπό τήν κοιλιά τῆς μητέρας του ἕνα παιδί μπορεῖ νά
αἰσθανθεῖ τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ. θά θυμάστε τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Πρόδρομο, ὁ
ὁποῖος ἀναγνωρίζοντας τήν παρουσία τοῦ
σαρκωθέντος Κυρίου, ἐσκίρτησε μέσα στήν
κοιλιά τῆς μητέρας του.
Ἐπίσης στό βίο τοῦ ἁγίου Σεργίου διαβάζουμε ὅτι, ὅταν ἀκόμα ἦταν
στήν κοιλιά τῆς μητέρας του, ἐκραύγαζε στίς
πιό ἱερές στιγμές τῆς
θείας Λειτουργίας.
Οἱ ἐντυπώσεις τίς
ὁποῖες δέχεται ἕνα βρέφος κατά τή διάρκεια
τῆς ἐγκυμοσύνης τῆς
μητέρας του καθορίζουν σέ μεγάλο βαθμό τή
φυσική, συναισθηματική ἀκόμα καί τήν
πνευματική του κατάσταση. Εἶναι καλό νά
λαμβάνονται σοβαρά ὑπ᾽ ὄψιν οἱ συμβουλές
τῶν γιατρῶν γιά ὑγιεινή διατροφή κατά τή
διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης. Ὅμως ἡ σωματική φροντίδα τοῦ παιδιοῦ δέν εἶναι ἀρκετή. Ἄν πρόκειται νά ἔρθει στόν κόσμο ἕνα
πνευματικό ὄν, οἱ γονεῖς (καί κυρίως ἡ μητέρα) πρέπει νά προσεύχονται συνεχῶς γιά
τό παιδί τούς κατά τή διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης, ἀναγνωρίζοντας ὅτι τό παιδί ἀνήκει τόσο στόν Θεό ὅσο καί σ᾽ αὐτούς. Ἡ μητέρα θά πρέπει νά ἐξομολογεῖται καί νά κοινωνεῖ συχνά. Ἕνα παιδί στήν ἐνδομήτρια
ζωή του δέν πρέπει νά ὑπόκειται σέ βίαιους
θορύβους ἤ ἀτμόσφαιρα, ὅπως αὐτή πού δημιουργεῖται ἀπό διαπληκτισμούς ἤ ἀπό ὁρισμένες ταινίες. Οἱ σκέψεις καί τά συναισθήματα τῆς μητέρας δημιουργοῦν τήν
ἀτμόσφαιρα μέσα στήν ὁποία θά ἀναπτυχθεῖ τό μωρό. Ἡ καρδιά της πρέπει νά ξεχει-

λίζει ἀπό ἕνα καλωσόρισμα ἀγάπης καί
προσευχῆς γιά τό νέο τῆς παιδί.
Μιά γυναίκα πού περιμένει παιδί εἶναι
καλό νά προσεύχεται στή Μητέρα τοῦ Θεοῦ
νά εὐλογηθεῖ ὁ καρπός καί τῆς δικῆς της κοιλίας. Ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ εἶναι τό ἱερό
πρότυπο καί ὁ ὁδηγός ὅλων τῶν παιδαγωγῶν, ἐπειδή ἔφερε καί ἀνέθρεψε τό θεῖο
παιδί - τό ἀνέθρεψε στό δικό μας κόσμο,
πάνω σ᾽ αὐτή τή γῆ.
Οἱ μαῖες γνωρίζουν ὅτι τό νεογέννητο παιδί ἀναγνωρίζει τή φωνή τοῦ πατέρα του,
ἐπειδή τήν ἄκουγε
κοντά στή μητέρα,
ὅταν ἀκόμα βρισκόταν μέσα στήν κοιλιά
της. Ἡ στάση τοῦ πατέρα ἀπέναντι στό
παιδί, ἀκόμα καί πρίν
ἀπό τή γέννησή του,
καί ἡ ἀτμόσφαιρα
τοῦ σπιτιοῦ εἶναι
πολύ σημαντικές γιά
τήν πνευματική ἀνάπτυξη τοῦ παιδιοῦ. ·
Ὁ Χριστός εἶπε ὅτι ὅταν γεννηθεῖ ἕνα παιδί, ἡ μητέρα ξεχνάει τούς πόνους της «διά
τήν χαράν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τόν
κόσμον» (Ἰωάν. 16, 21).
Τά λόγια Του δείχνουν ὅτι γιά τόν Ἴδιο τόν
Θεό ἡ γέννηση τοῦ κάθε παιδιοῦ εἶναι ἕνα
γεγονός: κάθε πρόσωπο εἶναι στά μάτια
τοῦ Θεοῦ μοναδικό, εἶναι ἕνας «ἄλλος», ἕνα
«ἐσύ».
Ἕνας γέροντας συμβούλεψε κάποια μητέρα ἡ ὁποία σύντομα θά γεννοῦσε νά βάλει μία πνευματική σφραγίδα στό παιδί λέγοντας τήν προσευχή τοῦ Ἰησοῦ κατά τή
διάρκεια τῆς παραμονῆς της στό νοσοκομεῖο,
ἀκόμα καί τήν ὥρα τοῦ τοκετοῦ.
(Ἀπό τό βιβλίο τῆς Ἀδελφῆς Μαγδαληνῆς τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Τιμίου Προδρόμου Essex Ἀγγλίας
«Σκέψεις γιά τά παιδιά στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
σήμερα», Ἐκδόσεις Μυγδονία, σελ. 23-25).
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