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“ἔδοξε τοίνυν ἡμῖν τά ἐκ φιλομαθείας συνενεγκεῖν εὑρήματα” (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)
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τό ἱπτάμενο πλοῖο
— ὀφθαλμαπάτες ἐν ὄψει
Ἕνα θαυμάσιο τροπικό πρωϊνό τό πλοῖο μας ἔσχιζε τά νερά τοῦ Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ
πλησιάζοντας τή νῆσο Κεϋλάνη.1 Τά ζωηρά πρόσωπα τῶν κατά
κύριο λόγο Ἄγγλων ἐπιβατῶν, πού ταξίδευαν μέ τίς οἰκογένειές τους
γιά ὑπηρεσία ἤ γιά δουλειές στήν ἰνδική ἀποικία τους, ἦταν
στραμμένα μέ λαχτάρα πρός τό βάθος τοῦ ὁρίζοντα ἀναζητώντας
μέ τή ματιά τό μαγεμένο νησί, πού σχεδόν γιά ὅλους ἦταν
συνδεδεμένο ἀπό τά παιδικά χρόνια μέ τίς τόσες ἐνδιαφέρουσες καί
μυστηριώδεις ἱστορίες καί περιγραφές τῶν περιηγητῶν.
Τό νησί μόλις πού διακρινόταν ἀκόμη. Μέ κάθε καινούργια
πνοή τοῦ ἀνέμου μιά λεπτή, μεθυστική εὐωδία ἀπό δάση ἄρχισε νά
τυλίγη ὅλο καί περισσότερο τό πλοῖο. Τελικά μιά μακρόστενη μπλέ
σιλουέτα φάνηκε ξαπλωμένη στόν ὁρίζοντα. Οἱ διαστάσεις της
μεγάλωναν διαρκῶς καθώς τό πλοῖο πλησίαζε γοργά. Ἤδη
μποροῦσε κανείς νά διακρίνη τά διάσπαρτα στήν παραλία κτίρια θαμμένα μέσα στό
πράσινο τῶν μεγαλοπρεπῶν φοινίκων καί τό πολύχρωμο πλῆθος τῶν ἐντοπίων πού
περίμεναν τήν ἄφιξη τοῦ πλοίου. Κατά τό ταξίδι οἱ ἐπιβάτες εἶχαν γνωριστῆ μεταξύ
τους πολύ γρήγορα. Πάνω στό κατάστρωμα γελοῦσαν καί μιλοῦσαν ζωηρά
θαυμάζοντας τήν καταπληκτική θέα τοῦ παραμυθένιου νησιοῦ πού ξετυλιγόταν
μπροστά στά μάτια τους. Τό πλοῖο ἔκανε μερικούς ἀργούς ἐλιγμούς, καθώς
ἑτοιμαζόταν νά ἀράξη στό μουράγιο τοῦ λιμανιοῦ τοῦ Κολόμπο.
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Διηγεῖται ὁ ἀρχιμανδρίτης Νικολάϊ Ντρομπιάζγκιν, αὐτόπτης μάρτυς τοῦ ἀνωτέρω περιστατικοῦ, πού
ἔλαβε χώρα λίγο πρίν ἀπό τό 1900 καί ἀποκαλύπτει τήν πραγματική φύση τῶν πνευματιστικῶν
φαινομένων πού συναντᾶ κανείς στίς διάφορες ἀνατολικές θρησκεῖες.
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Ἐδῶ τό πλοῖο ἔπρεπε νά σταθμεύση, γιά νά ἀνεφοδιαστῆ μέ κάρβουνο, καί οἱ
ἐπιβάτες εἶχαν ἀρκετό χρόνο, γιά νά βγοῦν στήν παραλία. Μιά μικρή ὁμάδα ἀπό ὀκτώ
ἄτομα, στήν ὁποία προσκολλήθηκα καί ἐγώ, διάλεξε τότε γιά ξεναγό της τόν
συνταγματάρχη Ἔλιοτ, πού εἶχε ζήσει παλιότερα στό Κολόμπο καί γνώριζε καλά τήν
πόλη καί τά περίχωρα. Αὐτός μᾶς ἔκανε μιά δελεαστική πρόταση:
— Κυρίες καί κύριοι! Θά θέλατε νά πᾶμε λίγα μίλια ἔξω ἀπό τήν πόλη καί νά
ἐπισκεφθοῦμε ἕναν μάγο φακίρη τῆς περιοχῆς; Ἴσως ἔχουμε νά δοῦμε κάτι ἐνδιαφέρον.
Ὅλοι δεχθήκαμε τήν πρότασι τοῦ συνταγματάρχη μέ ἐνθουσιασμό.
Εἶχε κιόλας βραδιάσει ὅταν ἀφήναμε πίσω μας τούς θορυβώδεις δρόμους τῆς
πόλεως καί παίρναμε ἕναν θαυμάσιο δρόμο πού διέσχιζε τήν ζούγκλα. Δεξιά καί
ἀριστερά παιχνίδιζαν οἱ λάμψεις ἑκατομμυρίων πυγολαμπίδων. Πρός τό τέλος του ὁ
δρόμος φάρδαινε ἀπότομα. Βρεθήκαμε μπροστά σ’ ἕνα μικρό ξέφωτο περικυκλωμένο
ἀπό ζούγκλα. Σέ μιά ἄκρη του κάτω ἀπό ἕνα μεγάλο δένδρο ὑπῆρχε κάτι σάν καλύβα
καί δίπλα της σιγόκαιγε μιά μικρή φωτιά. Ἔνας λεπτός, ἀποστεωμένος γέρος μέ
τουρμπάνι στό κεφάλι καθόταν σταυροπόδι μέ τό βλέμμα του ἀκίνητο καί στραμμένο
πρός τήν φωτιά. Παρά τό θόρυβο τῆς ἀφίξεώς μας ὁ γέρος συνέχιζε νά κάθεται
τελείως ἀκίνητος, δίχως νά μᾶς δίνη τήν παραμικρή προσοχή. Κάπου μέσα ἀπό τό
σκοτάδι ἐμφανίστηκε ἕνας νεαρός καί πηγαίνοντας κοντά στόν συνταγματάρχη τόν
ρώτησε κάτι χαμηλόφωνα. Σέ λίγο ἔβγαλε μερικά
σκαμνιά καί ἡ ὁμάδα μας κάθησε σέ ἡμικύκλιο κοντά
στή φωτιά. Ἕνας λεπτός, ἀρωματικός καπνός
ὑψώθηκε. Ὁ γέρος καθόταν πάντα στήν ἴδια στάση
δείχνοντας νά μή προσέχη τίποτε. Τό ἰσχνό φεγγάρι
πού ἀνέβαινε ἔδιωχνε κάπως τό σκοτάδι τῆς νύχτας καί
στό χλωμό φῶς του ὅλα τά πράγματα ἔπαιρναν
παράξενα σχήματα. Ὅλοι σώπασαν ἄθελά τους καί
περίμεναν νά δοῦν τί θά συμβῆ.
— Κοιτάξτε! Κοιτάξτε ἐκεῖ στό δένδρο! ψιθύρισε ταραγμένα ἡ δεσποινίς Μαίρη.
Ὅλοι στρέψαμε τό κεφάλι πρός τήν κατεύθυνση πού ἔδειξε. Καί πράγματι,
ὁλόκληρη ἡ ἐπιφάνεια τῆς τεράστιας φυλλωσιᾶς τοῦ δένδρου πού κάτω του καθόταν ὁ
φακίρης ἦταν σάν νά κυμάτιζε ἤρεμα μέσα στό ἁπαλό φεγγαρόφωτο, ἐνῶ τό ἴδιο τό
δένδρο ἄρχισε βαθμιαῖα νά διαλύεται καί νά χάνη τό περίγραμμά του. Κυριολεκτώντας
θά ἔλεγα ὅτι κάποιο ἀόρατο χέρι εἶχε ρίξει πάνω του ἕνα ἀέρινο κάλυμμα, πού ἀπό
στιγμή σέ στιγμή γινόταν ὅλο καί πυκνότερο. Πολύ σύντομα ἐμφανίστηκε ὁλοκάθαρα
μπροστά στό ἔκπληκτο βλέμμα μας ἡ κυματιστή ἐπιφάνεια τῆς θάλασσας. Μ’ ἕνα
ἐλαφρό βουητό τό ἕνα κῦμα ἐρχόταν πίσω ἀπό τό ἄλλο σχηματίζοντας λευκούς
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ἀφρούς. Ἀνάλαφρα σύννεφα πετοῦσαν σ’ ἕναν οὐρανό πού εἶχε γίνει
γαλανός. Θαμπωμένοι δέν μπορούσαμε νά ξεκολλήσουμε τό βλέμμα μας
ἀπό αὐτή τήν καταπληκτική εἰκόνα.
Καί τότε φάνηκε μακριά ἕνα ἄσπρο πλοῖο. Παχύς καπνός
ξεχύνονταν ἀπό τίς δύο μεγάλες καμινάδες του. Μᾶς πλησίαζε γοργά
σχίζοντας τά νερά. Μέ μεγάλη κατάπληξη ἀναγνωρίσαμε τό πλοῖο μας,
αὐτό πού μᾶς ἔφερε στό Κολόμπο! Ἕνας ψίθυρος διαπέρασε ἀπ’ ἄκρη σ’
ἄκρη τό ὑπαίθριο θεωρεῖο μας, ὅταν διαβάσαμε στή πρύμνη μέ χρυσά
ἀνάγλυφα γράμματα τό ὄνομα τοῦ πλοίου μας: Λουΐζα. Ἐκεῖνο ὅμως πού μᾶς
κατέπληξε περισσότερο ἀπ’ ὅλα ἦταν αὐτό πού εἴδαμε πάνω στό πλοῖο —ἐμᾶς τούς
ἴδιους! Ἄς μή ξεχνᾶμε ὅτι τόν καιρό πού συνέβησαν ὅλα αὐτά ὁ κινηματογράφος δέν
εἶχε κἄν ἐπινοηθῆ καί ἦταν ἀδύνατο ἀκόμη καί νά συλλάβη κανείς κάτι παρόμοιο. Ὁ
καθένας ἀπό μᾶς ἔβλεπε τόν ἑαυτό του στό κατάστρωμα τοῦ πλοίου ἀνάμεσα σέ
ἀνθρώπους πού γελοῦσαν καί συζητοῦσαν. Αὐτό ὅμως πού ἦταν ἰδιαίτερα ἐκπληκτικό
ἦταν τό ἑξῆς: Ἔβλεπα ὄχι μόνο τόν ἑαυτό μου, ἀλλά ταυτόχρονα καί ὅλο τό
κατάστρωμα τοῦ πλοίου, μέχρι καί τίς μικρότερες λεπτομέρειες, σάν σέ μιά πανοραμική
κάτοψι —κάτι πού φυσικά εἶναι ἀδύνατο στήν πραγματικότητα. Σέ μιά καί τήν αὐτή
στιγμή ἔβλεπα τόν ἑαυτό μου ἀνάμεσα στούς ἐπιβάτες, τούς ναυτικούς πού ἐργάζονταν
στήν ἄλλη ἄκρη τοῦ πλοίου καί τόν πλοίαρχο στήν καμπίνα του· ἀκόμη καί τόν πίθηκο
Νέλλυ, τήν συμπάθεια ὅλων μας, νά τρώη μπανάνες ἀνεβασμένη πάνω στόν κεντρικό
ἱστό. Τήν ἴδια ὥρα ὅλοι οἱ σύντροφοί μου καί μέ διαφορετικό τρόπο ὁ καθένας ἔμεναν
κυριολεκτικά κατάπληκτοι μ’ αὐτά πού ἔβλεπαν καί ἀντάλλασσαν τά συναισθήματά
τους μέ σιγανά ἐπιφωνήματα καί ψιθύρους θαυμασμοῦ.
Εἶχα τελείως ξεχάσει ὅτι ἤμουν ἱερομόναχος καί προφανῶς δέν εἶχα καμμία
δουλειά νά συμμετέχω σ’ ἕνα τέτοιο θέαμα. Ἡ γοητεία ἦταν τόσο δυνατή, πού ὁ νοῦς
καί ἡ καρδιά εἶχαν σωπάσει. Ἡ καρδιά μου ἄρχισε νά χτυπᾶ δυνατά σέ συναγερμό.
Ξαφνικά βρέθηκα ἐκτός ἑαυτοῦ. Ἕνας φόβος κετέλαβε ὅλη μου τήν ὕπαρξη.
Τά χείλη μου ἄρχισαν νά κινοῦνται καί νά λένε: «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱέ τοῦ
Θεοῦ, ἐλέησόν με τόν ἁμαρτωλό!». Ἀμέσως ἔνιωσα ἀνακούφιση. Ἦταν σάν κάποιες
μυστηριώδεις ἁλυσίδες νά πέφτουν ἀπό πάνω μου. Ἡ προσευχή γινόταν ὅλο καί πιό
συγκεντρωμένη καί μαζί μ’ αὐτήν ξαναγύριζε καί ἡ εἰρήνη τῆς ψυχῆς μου. Συνέχιζα νά
κοιτάζω πρός τό δένδρο καί ξαφνικά, σάν νά τήν ἔδιωχνε κάποιος ἄνεμος, ἡ εἰκόνα
θόλωσε καί διαλύθηκε. Δέν ἔβλεπα τίποτε πιά ἐκτός ἀπό τό μεγάλο δένδρο μέσα στό
φεγγαρόφωτο καί τόν φακίρη καθισμένο δίπλα στή φωτιά καί σιωπηλό. Οἱ σύντροφοί
μου ὅμως συνέχιζαν νά ἐξωτερικεύουν αὐτά πού αἰσθάνονταν, καθώς ἀτένιζαν στήν
εἰκόνα, πού γι’ αὐτούς δέν εἶχε χαθῆ.
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Τότε ὅμως πρέπει κάτι νά συνέβη καί στόν φακίρη. Ἔχασε τήν ἰσορροπία του καί
κύλισε στό πλάϊ. Ὁ νεαρός ἔτρεξε ἀλαφιασμένος. Ἡ πνευματιστική συγκέντρωση
διακόπηκε ἀπότομα.
Βαθειά ἐπηρεασμένοι ἀπό τήν ἐμπειρία τους οἱ θεατές σηκώθηκαν συζητώντας
ζωηρά τίς ἐντυπώσεις τους καί χωρίς καθόλου νά καταλαβαίνουν γιά ποιό λόγο
διακόπηκαν ὅλα τόσο ξαφνικά καί ἀναπάντεχα. Ὁ νεαρός τό ἀπέδωσε
στήν ἐξάντλησι τοῦ φακίρη, ὁ ὁποῖος τώρα καθόταν ὅπως καί πρίν μέ τό
κεφάλι χαμηλωμένο καί μή δίνοντας τήν παραμικρή προσοχή στούς
παρισταμένους.
Ἡ ὁμάδα μας, ἀφοῦ μέσῳ τοῦ νεαροῦ ἀντάμειψε γενναιόδωρα τόν
φακίρη γιά τήν δυνατότητα συμμετοχῆς σ’ ἕνα τόσο καταπληκτικό θέαμα,
ἀνασυντάχθηκε γρήγορα γιά τήν ἐπιστροφή. Καθώς ξεκινούσαμε, ἄθελά
μου γύρισα πάλι νά κοιτάξω , γιά νά ἐντυπώσω στήν μνήμη μου τό ὅλο
σκηνικό. Ξαφνικά ἀνατρίχιασα ἀπό μιά δυσάρεστη αἴσθηση. Τό βλέμμα
μου συνάντησε τό βλέμμα τοῦ φακίρη, πού μέ κοίταζε γεμάτος μίσος.
Αὐτό κράτησε μόνο μιά στιγμή καί μετά ἐκεῖνος πῆρε πάλι ἀμέσως τή συνηθισμένη του
στάση. Ὅμως ἐκείνη ἡ ματιά ἄνοιξε μιά γιά πάντα τά μάτια τῆς ψυχῆς μου καί
συνειδητοποίησα ἀμέσως τίνος δύναμη ἦταν αὐτή πού προκάλεσε ἐκεῖνο τό «θαῦμα».2


Τό παραπάνω περιστατικό γεννᾶ μιά ἀπορία: Ὑπάρχουν λοιπόν θαύματα στούς
ἐκτός Ἐκκλησίας; Μποροῦν οἱ αἱρετικοί, οἱ φακίρηδες, οἱ μάγοι νά ἐμφανίσουν στά
μάτια τῶν ἀνθρώπων ὑπερφυσικά σημεῖα, ἔξω ἀπό τίς συνήθεις δυνατότητες τοῦ
ἀνθρώπου;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι, ναί, μποροῦν: ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.
Τό «πλοῖο» πού παρουσίασε ὁ φακίρης στήν παραπάνω ἱστορία δέν ὑπῆρχε στήν
πραγματικότητα! Ἕνας τρίτος, ἔξω ἀπό τήν ‘ὁμάδα’, δέν θά ἔβλεπε τίποτα στόν
οὐρανό. Οἱ ταξιδιῶτες ὅμως πλησίασαν ὁμαδικά καί ἠθελημένα τόν φακίρη, πῆγαν σ’
αὐτόν γιά νά «δοῦν» κάτι. Ἦταν φιλοξενούμενοι, μπῆκαν στήν ‘ἐξουσία’ του. Ἔδωσαν
δικαιώματα στό διάβολο μέ τόν ὁποῖο συνεργάζεται ὁ φακίρης κι ὁ ὁποῖος παρουσίασε
αὐτό πού ἤθελε στά μάτια τῶν ἀνθρώπων.
Στόν βαπτισμένο χριστιανό δέν ἐνεργοῦν οἱ δαιμονικές δυνάμεις ἐκτός ἄν γιά
διάφορους λόγους ἀποσυρθεῖ ἡ χάρις. Ἄν παροπλίσει ὁ χριστιανός, ἄν θέσει σέ
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Τό «θαῦμα» τοῦ φακίρη καί ἡ Εὐχή τοῦ Ἰησοῦ, περιοδ. Κιβωτός 18 (2006) ἔνθετο: Ἐκπαιδευτική Σειρά,
Νο 1, σελ. 1-7.
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ἀδράνεια τά ὅπλα τῆς θείας Κοινωνίας καί τῆς προσευχῆς, τότε γίνεται εὐάλωτος στόν
ἐχθρό.
Ὁ ἴδιος ὁ ἱερομόναχος Νικολάϊ πού πῆρε μέρος ὁμολογεῖ ὅτι ἀπό τήν δαιμονική
ἐπήρεια εἶχε τελείως ξεχάσει ὅτι ἦταν ἱερομόναχος . Ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά του εἶχαν
συσταλεῖ, βρέθηκε ἐκτός ἑαυτοῦ. Μόλις ὅμως συνῆλθε, «ἡ εἰκόνα διαλύθηκε»! Στά μάτια
τῶν ἄλλων ὡστόσο ἡ εἰκόνα παρέμενε.
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης ἐξηγεῖ τό θαῦμα τοῦ Μωυσῆ μέ τή ράβδο του πού τή
μετέτρεψε σέ φίδι, σέ ὀχιά καί τό ‘θαῦμα’ τῶν Αἰγυπτίων πού ἔδειξαν ὅτι κάνουν τό
ἴδιο: «Γρήγορα ἀποκαλύφθηκε ἡ ἀπάτη», λέει, «ὅταν ἡ ὀχιά πού προῆλθε ἀπό τό
ραβδί τοῦ Μωυσῆ κατέφαγε τά μαγικά ξύλα, τίς δῆθεν ὀχιές, πού μόνο τό σχῆμα
ὀχιᾶς εἶχαν, μέ τό ὁποῖο ἡ σοφιστική μαγεία ξεγέλασε τά μάτια τῶν ἀφελῶν πού
εὔκολα ἐξαπατῶνται».3
Ὁ ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος λέει πώς ὅταν ἔρθει ὁ Ἀντίχριστος θά ἐμφανίζει στούς
ἀνθρώπους ὅτι μετακινεῖ βουνά. Θά φαίνονται ὅτι μετακινοῦνται, ὄχι ὅμως στήν
πραγματικότητα: «Τρέχει βέβαια τό βουνό στά μάτια τῶν θεατῶν, χωρίς νά
μετακινηθεῖ διόλου ἀπό τά θεμέλιά του».4
Τόν ἔσχατο ἐκεῖνο καιρό, λέει ὁ ἅγιος Ἐφραίμ, ὅταν πολλοί θά πλανηθοῦν καί θά
προσκυνήσουν τόν ἀντίχριστο ὡς Μεσσία, θά μείνουν ἀκλόνητοι μόνο αὐτοί πού θά
ἔχουν ἑτοιμαστεῖ καί θά ἔχουν τόν Θεό μέσα τους:
«Θά ἐντυπωσιάσει (ὁ πλάνος) μέ τίς φανταστικές τερατουργίες ὅλο τόν
κόσμο καί πολλοί θά πιστεύσουν καί θά τόν δοξάσουν, σάν ἰσχυρό θεό. Ἐκεῖνοι
ὅμως πού ἔχουν τόν Θεό μέσα τους, θά φωτισθοῦν τά μάτια τῆς καρδιᾶς τους, θά
τόν δοῦν καλά μέ ἀληθινή πίστη καί θά τόν ἀναγνωρίσουν».5
Πάμπολλα εἶναι τά παραδείγματα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία πού
ἀποκαλύπτουν τίς πλεκτάνες πού στήνει ὁ πονηρός.
Κάποιος Αἰγύπτιος ἐρωτεύτηκε μιά παντρεμένη
γυναίκα καί μή μπορώντας νά τή δελεάσει πῆγε σέ
κάποιον μάγο. Ἐκεῖνος, ἀφοῦ πῆρε τήν ἀνάλογη ἀμοιβή,
χρησιμοποίησε τίς μαγγανεῖες του. Δέν μπόρεσε ὅμως νά
τήν κάνει νά ἀλλάξουν τά μυαλά της καί νά συγκατατεθεῖ
στίς ἐπιθυμίες του, κι ἔτσι τήν ἔκανε νά φαίνεται φοράδα.
Ὁ ἄντρας της ἔμεινε κατάπληκτος ὅταν ἐπιστρέφοντας
στό σπίτι εἶδε στό κρεβάτι του ξαπλωμένη μιά φοράδα. Ἐπί τρεῖς μέρες οὔτε χόρτο
ἔφαγε σάν φοράδα, οὔτε ψωμί ὡς ἄνθρωπος, στερημένη καί ἀπό τίς δύο τροφές. Οἱ
3

Περί τοῦ βίου Μωϋσέως, Α΄ 24, PG 44, 308 C. Βλ. καί Ἰουστῖνος, Ἀποκρίσεις πρός Ὀρθοδόξους, κστ΄
ΒΕΠ 4, 85-86 «Τά ὑπὸ τῶν ἐπαοιδῶν γενόμενα κατὰ τὴν ἐνέργειαν ἐγένοντο τῶν δαιμόνων, τῶν
φαντασάντων τὰς ὄψεις τῶν ὁρώντων, τὸν μὴ ὄφιν ὁρᾶν ὡς ὄφιν».
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πρεσβύτεροι τοῦ χωριοῦ δέν μπόρεσαν νά τήν θεραπεύσουν οὔτε κατάλαβαν τί
συνέβαινε. Πῆρε τόν γείτονα καί πήγανε στόν ἅγιο Μακάριο. Ὁ μαθητής τοῦ ἁγίου
ἀνάγγειλε ὅτι ἦρθαν κάποιοι μέ μιά φοράδα. Ὅταν βγῆκε ὁ ἅγιος τούς λέει:
— Ἐσεῖς εἶστε ἄλογα, πού ἔχετε μάτια ἀλόγων. Διότι ἡ γυναίκα εἶναι ὅπως
πλάστηκε, φαίνεται ἔτσι μόνο στά μάτια τῶν ἀπατημένων.
Κι ἀφοῦ εὐλόγησε νερό τή ράντισε καί τή θεράπευσε.6


Τά «μάτια τῶν ἀπατημένων» βλέπουν αὐτά πού εἶναι ἀνύπαρκτα.
Ὁ διάβολος εἶναι πνεῦμα καί ἐπικοινωνεῖ μέ τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου. Κι ἄν βρεῖ
κατάλληλο δοχεῖο τοῦ ἐμφυσᾶ τά δέοντα, καί τό πνεῦμα τοῦ ἀνθρώπου «μοιχεύει» μέ
τό πονηρό πνεῦμα.7
Κάποιος - ἴσως ἔχοντας ὑπόψη τό παραπάνω περιστατικό μέ τόν Αἰγύπτιο –
ρώτησε, πῶς γίνεται νά ἔχει τόση δύναμη ὁ μάγος, ὥστε νά ἀλλάζει τήν ἀνθρώπινη
φύση σέ φύση ἀλόγου ζώου;
Ὁ Μ.Ἀθανάσιος ἀπαντᾶ: «Ἄν μποροῦσε ἀπό ἄνθρωπο νά κατασκευάζει ζῶο,
πάντως θά ἦταν σέ θέση καί ἀντίστροφα, νά μετατρέπει τό ζῶο σέ ἄνθρωπο.
Ἀλλά δέν εἶναι ἔτσι, μή γένοιτο! Ἀλλ’ ὅπως οἱ
λεγόμενοι Ταχυδακτυλουργοί, κι αὐτός ὁ Ἀντίχριστος
ὅταν ἔρθει, μέ φανταστικές θεωρίες πλανᾶ τά μάτια
τῶν ἀνθρώπων, παρουσιάζοντάς τους πολλές φορές
χρυσάφι ἤ ἄργυρο.8 Ἔτσι καί αὐτοί πού λένε ὅτι
μεταλλάσσουν τόν ἄνθρωπο σέ κτῆνος ἀπατοῦν μόνο
αὐτούς πού βλέπουν· διότι ὁ ἄνθρωπος πού ἔγινε κατ’
εἰκόνα καί ὁμοίωση Θεοῦ δέν μεταβάλλεται σέ κτῆνος».9
Γιά νά σημειώσουμε κλείνοντας κάτι παρόμοιο μέ τήν ἱστορία μέ τό φακίρη, μιά
ἀντίστοιχη περίπτωση εἶναι μέ ἕνα καράβι πάλι στόν οὐρανό (πού βέβαια ἐντάσσεται σέ
διαφορετικές συντεταγμένες). Ἔλαβε χώρα στήν Ἀμερική τό 1647. Εἶχε συμβεῖ ναυάγιο
ἑνός καραβιοῦ, ἀλλά δέν ἔγινε γνωστή ἡ τύχη του, δέν ὑπῆρχαν ἴχνη τοῦ πλοίου καί
τῶν ἐπιβατῶν. Μετά ἀπό θερμές καί ἐπίμονες προσευχές συγγενῶν καί γνωστῶν πού
6
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ἀγνοοῦσαν τήν τύχη προσφιλῶν τους προσώπων ἐμφανίσθηκε στόν οὐρανό τό ἴδιο
ἐκεῖνο καράβι, μέ ἔντονα σημεῖα πού πρόδιδαν τήν ἀπώλειά του στόν βυθό τοῦ
Ἀτλαντικοῦ. Ἔτσι ἱκανοποιήθηκε τό αἴτημα τῶν προσκλαιόντων γνωστῶν καί φίλων
πού βεβαιώθηκαν ὅτι αὐτό ἦταν ἕνα φανερό σημάδι ἀπό τόν Θεό σάν ἀπάντηση στίς
προσευχές τους πού ἐστάλη γιά νά παρηγορήσει τή θλιμένη καρδιά τους.10
Ἀσφαλῶς δέν πρόκειται ἀντίστοιχα γιά δαιμονική ὀπτασία ὅπως μέ τό φακίρη
ἀλλά γιά θεϊκό προφανῶς σημάδι, γιά ἱκανοποίηση τῶν προσευχῶν τῶν ἀνθρώπων,
Προτεσταντῶν στό θρήσκευμα. Δέν εἶναι παράξενο νά παρατηροῦνται θαύματα καί νά
δίνονται σημεῖα τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ ἀνάμεσα σέ αἱρετικές ὁμάδες. Δέν εἶναι ὅμως
αὐτό γιά ἐπιβράβευση τῆς πίστεώς τους ἡ ὁποία εἶναι διεφθαρμένη ἀλλά, ὅπως λέει ὁ
ἅγιος Χρυσόστομος, ἐνεργοῦνται ἀκριβῶς γιά τήν ἀπιστία τους· εἶναι ἕνα μέσο
προσέλκυσής τους ὥστε νά πιστέψουν, νά ἐπιστρέψουν στήν Ἐκκλησία καί νά
σωθοῦν.11
Εἶναι αὐτό πού ἀποφθεγματικά μᾶς διδάσκει τό Εὐαγγέλιο: «Τά σημεῖα τοῖς
ἀπίστοις». 12 Οἱ ἄπιστοι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό θαύματα ὄχι οἱ πιστοί, πού ἀρκοῦνται στίς
Γραφές, τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.
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