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Ἐλπίδα ἡ «ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ» 1 

 

Ἡ ἐλπίδα εἶναι τὸ ὀξυγόνο τοῦ ψυχικοῦ μας κόσμου, μὲ τὸ ὁποῖο 

ἀναπνέουμε, ἐπιβιώνουμε καὶ προχωροῦμε στὴν ζωή. Ἀλλὰ καὶ τὸ ἀντίθετο τῆς 

ἐλπίδας, δηλαδὴ ὁ φόβος, διέπει τὸν χαρακτῆρα καὶ τὴν ὕπαρξή μας. Ἡ 

διανοητικὴ ἐξέλιξη καὶ ἡ κοινωνικὴ πρόοδος περιστέλλουν τὴν ἐλπίδα, ὄχι ὅμως 

καὶ τὸν φόβο, ὁ ὁποῖος συγκαλύπτεται μὲ διάφορα προσωπεῖα, παράγωγα τοῦ 

πολιτισμοῦ μας. Ὁ κυριότερος, βέβαια, καὶ πιὸ ἀδυσώπητος φόβος, ὁ φόβος τοῦ 

θανάτου, ποὺ δηλώνει πάντα τὸ «παρών», εἶναι αὐτὸς ποὺ ὁδήγησε τὸν 

ἄνθρωπο νὰ ἀναζητήσει τὴν ὑπαρξιακὴ ρίζα καὶ τὴν βεβαίωση τῆς ὕπαρξης.  

Γνωρίζουμε πὼς μὲ τὴν ψυχή, μὲ τὸ ἀνθρώπινο «πρόσωπο», φανερώνεται ἡ 

ὕπαρξη, φανερώνεται ὁ κόσμος. Αὐτὸ συμβαίνει, καθὼς ἡ ἐξωτερικότητα 

καταγράφεται στὴν ἐσωτερικότητα, στὴν συνείδηση τοῦ καθενός, μὲ 

ἀποτέλεσμα νὰ μεταλαμπαδεύονται τὰ ὅποια ὁριακὰ ἐμβιώματα διὰ τῆς 

παράδοσης. Γιὰ αὐτὸν ἀκριβῶς τὸν λόγο θεωροῦμε ὅτι τὸ «πρόσωπο», τὸ πνεῦμα, 

ἡ ψυχὴ δὲν ἐντάσσονται στὸν χωρόχρονο, καὶ ἄρα εἶναι αἰώνια.  

Ἡ ἐλπίδα πάλι δὲν ἔγκειται στὴν ἀθανασία, ἀλλὰ στὴν ἀνάσταση καὶ στὴν 

αἰωνιότητα ποὺ δὲν ἀποτελοῦν δεδομένο, καθὼς ἀναζητοῦνται ἀπὸ τὴν ὕπαρξη 

καὶ ἕπονται του ἐγκόσμιου δράματος. Ἡ ἀνάσταση τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἡ 

ἀναίρεση τοῦ ἤδη ὑπάρχοντος χρόνου, προϋποθέτει τὴν ὁριακὴ ἐμβίωση, δηλαδὴ 

τὴν βεβαίωση καὶ τὴν θεμελίωση τῆς ὕπαρξης σὲ ἱερὰ λόγια καὶ στὸν Θεό. 

Προϋποθέτει τὴν προσωπικὴ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν Θεό, ὥστε νὰ τοῦ 

παραχωρηθεῖ ἡ Ἀνάσταση ὡς Χάρη. Ἡ Ἀνάσταση, λοιπόν, καὶ ἡ αἰωνιότητα δὲν 

ταυτίζονται μὲ τὴν ἀθανασία, καθὼς ἡ ἀθανασία δὲν προϋποθέτει κανέναν Θεό. 

Κατὰ τὴν σημερινὴ ἐποχή, ὅμως, στὴν ὁποία κυριαρχεῖ τὸ νεωτερικὸ 

παράδειγμα τοῦ Δυτικοῦ πολιτισμοῦ, ὡς συνέπεια καὶ ἀπότοκο τοῦ 

Διαφωτισμοῦ, ὁ ἄνθρωπος δὲν βιώνει παρὰ μιὰ ἀπέλπιδα προσδοκία, μιὰ 

αἰσιοδοξία μὲ τὰ γνωρίσματα τῆς ματαίωσης. Καὶ αὐτό, ὅσο καὶ ἂν ἀκούγεται 

σκληρό, ἀδυσώπητο, εἴμαστε ἀναγκασμένοι νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε πλήρως καὶ νὰ 

τὸ ἐξηγήσουμε, οὕτως ὥστε νὰ τὸ ἀντιμετωπίσουμε. 

Μολονότι ὁ ἄνθρωπος ἔχει συνειδησιακό βάθος, τὸ ὁποῖο καλλιεργήθηκε 

ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ παράδοση σὲ ὅλα τὰ ἱστορικά της στάδια, ἀγνοήθηκε 

παντελῶς ἀπὸ τὸν νεωτερικὸ πολιτισμὸ τῆς Δύσης. Ἡ δυτικὴ νεωτερικότητα, ποὺ 
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θεμελιώθηκε στὸν φυσιοκεντρισμὸ τοῦ Διαφωτισμοῦ, προώθησε τὴν ἀντίληψη 

ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἁπλῶς ὕλη καὶ φύση· δεσμευμένος, δηλαδή, στὶς φυσικὲς 

καὶ ὑλικὲς ἀναγκαιότητες-ὁρμές του, δίχως καμία ὀντολογικὴ ὑπόσταση.  

Ἐν προκειμένω, σύμφωνα μὲ τὸ νεωτερικὸ παράδειγμα, τὸ καλὸ καὶ τὸ κακὸ 

εἶναι ἀποτελέσματα τῶν μηχανιστικῶν λειτουργιῶν τῆς Φύσης, στὴν ὁποία τὸ 

δίκαιο τοῦ ἰσχυροῦ ἀφανίζει τὰ ἀδύναμα σημεῖα πρὸς αὐτοσυντήρησή του. 

Ὅποια καταστροφὴ βιώνουμε, δηλαδή, εἶναι ἁπλῶς ὑποταγὴ τῶν ἀδυνάτων 

μέσα στὸν μηχανισμὸ τῆς Φύσης, ἐνῶ τὸ καλὸ καὶ τὸ κακὸ εἶναι ἔννοιες 

συμβατικές, ὑποκειμενικές, προϊόντα κοινωνικῶν συμβάσεων. Ἀλλὰ κάπως ἔτσι 

χάνεται κάθε ἐλπίδα καὶ αἰσιοδοξία, κάθε ὀντολογικὸ ὑπόβαθρο στὸν ἄνθρωπο, 

καὶ σίγουρα δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἑρμηνευθοῦν δύο πραγματικὰ δεδομένα ποὺ 

ἐπισκιάζουν αὐτὴν τὴν ἀντίληψη: ὁ θάνατος (φθορὰ) καὶ τὸ κάλλος.  

Μὲ τέτοιου εἴδους ἐνστάσεις, λοιπόν, μποροῦμε νὰ ἀντιπαραβάλουμε καὶ 

τοὺς ὅρους «ἐλπίδα» καὶ «αἰσιοδοξία» στὴν σύγχρονη ἐποχή. Ἡ ἐλπίδα ἀπορρέει 

ἀπὸ τὴν λογικὴ κρίση, εἶναι ἐμπειρικὰ ἀποδεδειγμένη ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν 

πραγματικότητα. Ἀντιθέτως, ἡ αἰσιοδοξία ἀποτελεῖ ἄλογη ψυχολογικὴ ἐπιλογή, 

συνιστᾶ ψευδαίσθηση, καθὼς λειτουργεῖ ὡς ἀσύνειδη ἀντίδραση τοῦ ψυχισμοῦ 

μας. Ἡ αἰσιοδοξία ἐνδέχεται νὰ προκύπτει ἀπὸ ἀνασφάλεια, ἀπὸ φοβία ἢ 

ἀτολμία, ἀπὸ τὴν διαρκῆ ἀναζήτηση πατρικῆς ἢ μητρικῆς προστασίας. 

Αἰσιόδοξοι ἐμφανίζονται κυρίως οἱ ἐπιπόλαιοι, οἱ ἄκριτοι, οἱ ἀνώριμοι. Οἱ δὲ 

νουνεχεῖς καὶ κριτικὰ σκεπτόμενοι εἶναι ρεαλιστὲς καὶ φειδωλοὶ στὴν ἔκφραση 

τῆς αἰσιοδοξίας τους.  

Καὶ αὐτὸ εἶναι, τελικά, τὸ ζητούμενο σήμερα: Νὰ δημιουργεῖ ἡ κατὰ 

κεφαλὴν καλλιέργεια τὴν προσωπικὴ ἐγρήγορση καὶ ὀξυδέρκεια, ὥστε νὰ 

ἀντιλαμβανόμαστε τὴν πραγματικότητα στὴν ρεαλιστική της διάσταση, νὰ τὴν 

ἀποδεχόμαστε καὶ νὰ μὴν ἀντιδροῦμε μὲ τοὺς ψυχικοὺς μηχανισμοὺς τῆς 

αἰσιόδοξης παραίσθησης. Ἐξ ἄλλου, καλύτερα νὰ ἀντιλαμβάνεσαι τὴν 

πραγματικότητα καί, «φυλάσσοντας Θερμοπύλες», νὰ ἐλπίζεις βάσει 

καταλλήλων εὐκαιριῶν, παρὰ νὰ  αἰσιοδοξεῖς ἀπέλπιδα στηριζόμενος σὲ 

κάποιον «Ἐφιάλτη».  
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