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Η λέξη κρετίνος περιγράφει το άτομο εκείνο που πάσχει από κρετινισμό και αναφέρεται σε κάποιον ο 

οποίος έχει μειωμένη αντίληψη καθώς και διανοητική καθυστέρηση η οποία προήλθε από σωματική 
ανεπάρκεια και η ανάπτυξή του είναι ανώμαλη.

Σημασία:

Εγκυκλοπαιδικά:

Οι αγγλόφωνες πηγές  λένε ότι κρετίνος – αγγλιστί cretin – «is a person who is deformed and mentally 

retarded as a result of a thyroid deficiency» («είναι ένα πρόσωπο που είναι παραμορφωμένο και 
διανοητικά καθυστερημένο ως αποτέλεσμα της ανεπάρκειας του θυρεοειδούς αδένα»).

Η λέξη χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει άτομα που κατοικούσαν στις Άλπεις τα οποία ήταν όντως 
καθυστερημένα νοητικώς και ονομάστηκαν μειωτικά χαζοί και βλάκες. 

Όλα αρχίζουν με το ελληνικό ρήμα χρίω. Χρίω σημαίνει αλείβω ή αλείφω: αλείφω τα μαλλιά μου. 

Αλείβω τον τοίχο = τον σοβαντίζω. Αλείφω κάποιον με λάδι = τον χρίω.

Στη λόγια γλώσσα μας αυτό έγινε κεχρισμένος, αυτό που λέμε σήμερα: αλειμμένος. Έτσι, χριστός είναι 

αυτός που είναι αλειμμένος με κάποια ρευστή ουσία. Χρηστός (εδώ με ήτα) λέγεται αυτός που είναι 

ηθικός, δίκαιος, ορθός. Από το γλωσσικό και σημασιολογικό πεδίο του χρίω κάναμε και το άλλο επίθετό 

μας χριστιανός, που πάλι σημαίνει αλειμμένος. Αν αλειφθείς με μύρο τότε γίνεσαι χριστιανός, 

δηλαδή αλειμμένος. Τον ιδρυτή της θρησκείας του χριστιανισμού τον ονομάσαμε ελληνοπρεπώς 

Χριστό. Στα δικά του λημέρια λεγόταν Jesus και εμείς τον εξελληνίσαμε σε Ιησού, αλλά οι Εβραίοι δεν 

τον πρόφεραν έτσι. Μόνο η ελληνική γλώσσα τον έκανε Χριστό και αγγλιστί Christ!

Είναι δυνατόν ο χριστιανός να είναι βλάκας, ηλίθιος και χαζός; Και όμως είναι. Η γλώσσα είναι 

ανθρώπινο δημιούργημα και την κάνουμε ό,τι και όπως θέλουμε. Μόνο να μας βολεύει. Πώς όμως ένας 
επίσημος χριστιανός κατέληξε να βρίζει τους επιστήμονες ως κρετίνους που βγήκαν από τους 
χριστιανούς; Με τέτοια σχόλια, από ιερά χείλη, επιβεβαιώνεται η ετυμολογία της λέξης. 

Θωμάς Γ. Ηλιόπουλος  Σκεπτογραμμα

Ετυμολογία:

Από τα ελληνικά οι Λατίνοι το χριστιανό τον είπαν και τον έγραψαν christianus. Από εδώ οι Γάλλοι 

τον έκαναν chretien και τον απλοποίησαν σε cretin και οι Ιταλοί σε cretino. Οι Άγγλοι τον πήραν 

από τα λατινικά και με την αποβολή της κατάληψης έγινε Christian. Στις Άλπεις οι χριστιανοί λέγονταν 

γαλλοπρεπώς cretin. Εμείς και όλοι οι Ευρωπαίοι κάναμε τον κρετίνο και τον κρετινισμό να 

σημαίνουν όλα τα ανωτέρω. Άρα, ο κρετίνος γεννήθηκε από το χριστιανό!

Ξενόγλωσσα

Αν σκαλισουμε την Καινη διαθκη δεν θα βουμε πουθενα να χριεται ο ΙΗΣΟΥΣ. 

Χρισμενοι κι αχρηστοι:

κρετίνος
Σάββατο, 26 Ιουλίου 2014
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Αν σκαλισουμε την Καινη διαθκη δεν θα βουμε πουθενα να χριεται ο ΙΗΣΟΥΣ. 

Η εβραϊκή λέξη για το ρήμα  χρίω είναι mashach και είναι η ρίζα του μεσσία,

που σημαίνει «χρισμένος». Η βασική ιδέα του χρίσματος στον πολιτισμό της Παλαιάς Διαθήκης είναι

υγιεινή πρακτική της επάλλειψης με  λάδι για να μαλακώσει και να προστατεύθει το δέρμα σε ένα 
στεγνό κλίμα (Αμώς 6:6 και  Ψαλμοι 23:05 οποίος χρησιμοποιεί ένα διαφορετικό ρήμα για την ίδια 
ιδέα.). Το 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την έκχυση ή smearing.. Αυτό θα ήταν πολύ χαλαρωτικό και 
αναζωογονητικό. έλαιο και γράσο χρησιμοποιήθηκαν επίσης για να προστατεύσει τις πληγές και να 
βοηθούν στην επούλωση τους. Το χρισμα ως πρακτική,  χρησιμοποιείται και για το λάδωμα μιας 
δερμάτινης  ασπίδας  για να μην σκασει το δερματης (Ησ. 21:05), και σε άλλο τόπο αυτό

αναφέρεται στη ζωγραφική ένα σπίτι (Ιερ. 22:14).

Η συγκεκριμένη πρακτική του χρίσματος , η ρίψη λάδιου  στο κεφάλι χρησιμοποιήθηκε ως

συμβολική πράξη για επίσημα, τον ορισμό και τον καθορισμό πέρα ένα άτομο για μια συγκεκριμένη, 
δημόσια, λειτουργία ηγεσίας στην κοινότητα. Ήταν ένα μοναδικο γεγονός κατι σαν ένα εγκαίνια. Τα 
πράγματα θα μπορούσαν επίσης να αγιαστεί ή αφιερωμένο σε ένα ειδικό σκοπό για τον Θεό

με χρίσμα (Exo. 29:36).

ιερείς, Έξοδος. 29:71
βασιλείς, Βασιλειών 1 10:12
και προφήτες, 1 Βασιλειών  19:16.3

στην Παλαιά Διαθήκη  τρία είδη των ηγετών έχριοντο για να αναλαβουν τα αξιώματά τους : 

Μια σημαντική διαφορά μεταξύ του Ισραήλ από τα άλλα έθνη ήταν ότι όταν ο Θεός έχρισε ή 
άδειοδοτουσε  καποιον για την ηγεσία του λαου του.

Το Αγιο Πνεύμα  εδινε επίσης στον χρισμενο  την ενδυνάμωση  να εκτελεσει τα καθηκοντα του (1 
Σαμουήλ  16:13. 61:1 Ησαΐας.).

Έτσι, ο "χρισμένος" ή ΜΕΣΙΑΣ  (mashiach) ήταν εξουσιοδοτημένος για εξουσία ηγέτης.

Παντως ,η λεξη  μεσσία ή "χρίσμενος" δεν χρησιμοποιήθηκε ως τίτλος με κεφάλαιο

"M" στην Παλαιά Διαθήκη.

Η καινη διαθηκη ομως λέει ότι ο Ιησους ηταν ο Μεσιας δηλ. ο ενας και μοναδικος!

(Σημειώστε ότι η λέξη Χριστός είναι από την ελληνική λέξη για το «Χρισμένος».)

Όλοι οι Χριστιανοί είναι χρισμένοι, σύμφωνα με την Β προς Κορινθίους επιστολη του Παυλου. 1:21 και 
το κατά Ιωαννην  20 27 και  έτσι είναι εγκεκριμένοι και εξουσιοδοτημένοι πράκτορες του Θεού. 

Χρισμενοι κι αχρηστοι:

Κατά Ιωαννην 

καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντες.

2:20

καὶ ὑμεῖς τὸ χρῖσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ' αὐτοῦ μένει ἐν ὑμῖν, καὶ οὐ χρείαν ἔχετε ἵνα τις 

διδάσκῃ ὑμᾶς: ἀλλ' ὡς τὸ αὐτοῦ χρῖσμα διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων, καὶ ἀληθές 

ἐστιν καὶ οὐκ ἔστιν ψεῦδος, καὶ καθὼς ἐδίδαξεν ὑμᾶς, μένετε ἐν αὐτῷ.

2:27

Β προς Κορινθίους επιστολή του Παύλου

ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ, ἐν αὐτῷ τὸ ναί καὶ ἐν αὐτῷ τὸ ἀμὴν, τῷ Θεῷ πρὸς 

δόξαν δι' ἡμῶν. 21 ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς σὺν ὑμῖν εἰς Χριστὸν καὶ χρίσας ἡμᾶς Θεός,

1:21

Αμως 

Αναφορες
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Αμως 

οἱ πίνοντες τὸν διυλισμένον οἶνον καὶ τὰ πρῶτα μῦρα χριόμενοι καὶ οὐκ ἔπασχον 

οὐδὲν ἐπὶ τῇ συντριβῇ ᾿Ιωσήφ

6:6

Βασιλειών 1

ΚΑΙ ἔλαβε Σαμουὴλ τὸν φακὸν τοῦ ἐλαίου καὶ ἐπέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ 

ἐφίλησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ· οὐχὶ κέκχρικέ σε Κύριος εἰς ἄρχοντα ἐπὶ τὸν λαὸν 

αὐτοῦ, ἐπὶ ᾿Ισραήλ; καὶ σὺ ἄρξεις ἐν λαῷ Κυρίου, καὶ σὺ σώσεις αὐτὸν ἐκ χειρὸς 

ἐχθρῶν αὐτοῦ κυκλόθεν. 2 καὶ τοῦτό σοι τὸ σημεῖον ὅτι ἔχρισέ σε Κύριος ἐπὶ 

κληρονομίαν αὐτοῦ εἰς ἄρχοντα· ὡς ἂν ἀπέλθῃς σήμερον ἀπ᾿ ἐμοῦ, καὶ εὑρήσεις δύο 

ἄνδρας πρὸς τοῖς τάφοις Ραχὴλ ἐν τῷ ὄρει Βενιαμὶν ἁλλομένους μεγάλα, καὶ ἐροῦσί 

σοι· εὕρηνται αἱ ὄνοι, ἃς ἐπορεύθητε ζητεῖν, καὶ ἰδοὺ ὁ πατήρ σου ἀποτετίνακται τὸ 

ρῆμα τῶν ὄνων καὶ ἐδαψιλεύσατο δι᾿ ὑμᾶς λέγων· τί ποιήσω ὑπὲρ τοῦ υἱοῦ μου; 

10:1

Εξοδος

καὶ λήψῃ τοῦ ἐλαίου τοῦ χρίσματος καὶ ἐπιχεεῖς αὐτὸ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ καὶ 

χρίσεις αὐτόν. 

29:7

23:5

οὗτος λήψεται εὐλογίαν παρὰ Κυρίου καὶ ἐλεημοσύνην παρὰ Θεοῦ σωτῆρος αὐτοῦ.

Ψαλμοι 
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