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τόν αἰώνα τᾹς οἰκονοµικᾹς πτώχευσης ἀναδείχθηκε,
ὑπερβολικά διογκωµένη, καί ἡ πτώχευση τῶν πνευµα-
τικῶν χαρισµατικῶν ἀναλάµψεων τᾹς ἀνθρώπινης προ -
σωπικότητας. Γυρίζουµε ἀνάστροφα τά φύλλα τᾹς ἱστο -
ρί ας καί συναντµε τή δίψα καί τό µόχθο τῶν προγό-
νων µας γιά τήν καλλιέργεια τοῦ ἤθους καί τήν ἀνάδει -

ξη τᾹς προσωπικότητας σέ “καλόν κἀγαθόν” πολίτη, σέ ἔντιµο

δουλευτή, σέ ἥρωα στρατιώτη, σέ εἰλικρινή φίλο, σέ στυλοβάτη
τοῦ δικαίου καί τᾹς εὐπρέπειας. Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι οἱ ἀρ -
χαῖ οι µας πρόγονοι ὅταν ἀναφέρονταν στό διδακτικό µόχθο πού
ἔφερνε τήν πολύπλευρη γνώση στήν πεινασµένη καί διψασµένη
διάδοχη γενιά καί σηµατοδοτοῦσε τή διδαχή ὡς καλλιέργεια καί
πλουτισµό τᾹς προσωπικότητας, χρησιµοποιοῦσαν τούς ὅρους
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“παι δεία”, “ἀγωγή” καί “πρόοδο”. Ἀκόµα καί ὅταν προσπαθοῦσαν

νά ἐλαφρύνουν τό βάρος καί τή φόρτιση τοῦ προσώπου κατά τήν
καθηµερινή ἐργασία προσφέροντας µιά εὐκαιρία διασκέδασης,
δέν παρέλειπαν νά ὀνοµατοδοτήσουν τήν προσπάθειά τους αὐτή

ὡς “ψυχαγωγία”, ὡς καθοδήγηση, ὡς ἐµπλουτισµό καί ὡς ἀνάπτυ -

ξη τᾹς ψυχᾹς.

Ὅταν τό φῶς καί ἡ Χάρη τᾹς ΠεντηκοστᾹς ἁπλώθηκαν στήν
οἰκουµένη καί οἱ ἀνθρώπινες ὑπάρξεις ἔνιωσαν νά ζωογο-

νεῖται µέσα τους ὁ πόθος γιά γνησιότητα καί ἁγιότητα, τό ἔργο
τᾹς ἀγωγᾹς διακινήθηκε πρός ἄλλες τροχιές οὐσιαστικότερες καί
πληρέστερες. Οἱ ἄνθρωποι διδάχτηκαν τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Θε-
οῦ, συγκινήθηκαν καί συγκλονίσθηκαν καί δροµολόγησαν τήν
προσωπική τους ζωή ὄχι ὡς ἐκδαπάνηση στόν πλοῦτο καί στήν

εὐµάρεια, στό “φάγωµεν πίωµεν αὔριον γάρ ἀποθνήσκοµεν”(Α’
Κορινθ. 15, 32), ἀλλά στή θερµή καί γόνιµη καί πλήρως ἀνανεω-
τική κοινωνία µέ τό Θεό Πατέρα καί ἀγαπητική προσέγγιση τῶν
ἀδελφῶν ἀνθρώπων πού συγκροτοῦν ὅλοι µαζί τό ἅγιο Σῶµα τᾹς
Ἐκκλησίας. Κατά τήν περίοδο αὐτή παρελαύνουν ἅγιοι, πού φωτι -
σµένο ὅραµά τους ἔχουν τήν ἐµβάθυνση στήν ἀλήθεια, τήν προσή -
λωση στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου µας, τήν ἀνακαίνι-
ση τᾹς προσωπικᾹς τους ὕπαρξης καί τήν ἀνάδειξη µις κοι -
νότητας ἀν θρώπων πού τούς τρέφει ἡ ἀγάπη καί τούς ζωογονεῖ ἡ
ἐλπίδα. Παράλληλα ἀναδεικνύονται καί ἐµπλουτίζουν τήν ἱστο-
ρία στρατιές µαρτύρων πού δέν γονάτισαν µπροστά στούς τυράν-
νους τᾹς γᾹς καί δέν θυσίασαν τόν ἁγιοπνευµατικό τους πλοῦτο
στήν ἀπόλαυση τᾹς φαυλότητας, ἀλλά κρατήθηκαν ἴσαµε τήν
ὥρα τᾹς ἐκ δηµίας τους ὄρθιοι στό στίβο τοῦ ἀγώνα καί ἀνυπότα -
κτοι στούς σχεδιασµούς τᾹς ἐκκοσµικευµένης ἐγωπάθειας. 

Ὁἀθεϊσµός τᾹς ἐποχᾹς µας, ὅπως προβλήθηκε καί ὅπως βιώθη-
κε, δέν ἐκφράζει στάση ζωᾹς. ∆ιακινεῖται στήν παγκόσµια

πο λιτική ἤ πολιτιστική ἀρένα ὡς σύστηµα πίεσης, γιά τήν ἀ πό -
κτη ση προνοµίων ἤ ἐξουσιαστικῶν θώκων. ̔ Η συµπύκνωση καί ἡ
στράτευση τᾹς λαϊκᾹς µάζας στή διαλεκτική καί στήν προβληµα-
τική τᾹς ἀθεΐας δέν προκύπτει, ὡς αὐθόρµητη συνάντηση ἐλεύθε -
ρων προσώπων, πού ἐπεξεργάζονται µέσα τους, ἀνεπηρέαστα,
τό συγκλονιστικό ἐρώτηµα γιά τήν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ καί γιά τό
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νο ηµατισµό τᾹς ἀνθρώπινης ἱστορικᾹς κούρσας. Σηµατοδοτεῖται
καί ἐκδηλώνεται βίαια, ὡς ρεῦµα κατευθυνόµενης πολιτικᾹς ἤ
πο λιτιστικᾹς σκοπιµότητας, πού στοχεύει στήν ἀνατροπή τᾹς κα-
τεστηµένης ἰδεολογίας καί τᾹς κυρίαρχης ἐξουσίας. Περιορίζεται
στήν ἐνοχοποίηση τᾹς πίστης στό Θεό καί τήν ἀπαξίωση τῶν ἀν -
θρώπων, πού βιώνουν τήν ἐπίγεια περιπέτειά τους, ἀναπαυµένοι
στή θεϊκή Παρουσία καί στή θεϊκή ᾿Αγάπη. Ἀποτέλεσµα αὐτᾹς
τᾹς ἀρνητικᾹς καί µαχητικᾹς στάσης στό µήνυµα τᾹς Ἐκκλησίας
καί στήν ἐµπειρία ἐξαγιασµένων προσώπων ἦταν ἡ σκληρή καί
περιφρονητική διατύπωση ἄποψης γιά τήν Ἐκκλησία Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ καί γιά ὁλόκληρη τήν πνευµατική της οἰκογένεια καί ὁ βάρ-
βαρος, ἀπάνθρωπος καί φονικός διωγµός πού ἔστειλε στό κρε-
µατόριο καί στό θάνατο ἀτέλειωτες µυριάδες πιστῶν καί ἀφοσιω-
µένων συνανθρώπων µας.

Στήν αὐγή τοῦ 21ου αἰώνα µετά ἀπό τήν πολύπτυχη, πολύπαθη
καί πολύνεκρη περιπλάνηση στό χρόνο καί στήν ἱστορία, χά-

σαµε ὁριστικά τήν ἀγάπη στήν “ἀγωγή” καί στήν “παιδεία”, τήν

πνευµατική ἀναστροφή µέ τούς ἁγίους Πατέρες µας καί τούς
µάρτυρες ἀδελφούς µας, τή µαθητεία µας στή σχολή τᾹς ἀλήθει-
ας, τοῦ ἤθους καί τᾹς πολλαπλᾹς ἀναβάθµισης καί µείναµε νά
ὑπηρετοῦµε τό νῶθο σχᾹµα πού ἐντέλλεται καί ἐπιδιώκει, ὡς
πρῶ το στόχο, αὔξηση τᾹς ὑπερδύναµης στούς σύγχρονους ἐξου-
σιαστές καί καταδυνάστευση τῶν ἀδύναµων καί ὡς δεύτερο στόχο
τήν ἱ κανοποίηση τᾹς βουληµίας τῶν Κροίσων τᾹς ἐποχᾹς µέ πα -
ράλ λη λη καθυπόταξη τοῦ ἐργατικοῦ δυναµικοῦ στούς µισθούς
τᾹς πεί νας καί στήν πρακτική τᾹς δουλείας.

Θά ὑπάρξει ἄνθρωπος, σέ ὁποιαδήποτε γωνιά τοῦ πλανήτη, πού
θά ἀποτιµήσει τό σηµερινό µπάχαλο ὡς σταθµό προοδευτι -

κᾹς ἀνάπτυξης τοῦ µόχθου µας καί τοῦ πολιτισµοῦ µας; Θά εὑρε -
θεῖ ἀναλυτής τῶν ἱστορικῶν δεδοµένων καί τῶν αἱµατηρῶν πολε -
µικῶν συρράξεων, πού θά παρηγορήσει τήν κουρασµένη ἡλικία,
πού πόνεσε καί µάτωσε καί θά ἐνθαρρύνει τήν νέα γενιά, πού
βλέ πει µπροστά της σκότος καί χάος, ὅτι ἡ αὐριανή µέρα θά εἶναι
φῶς καί χαρά καί ὁ πολιτισµός τᾹς παγκοσµιοποίησης θά ἀνα-
δείξει σέ ἐµπειρία τά ὁράµατα καί σέ κοινωνία κατανόησης τά
σπα σµένα κοµµάτια τᾹς σηµερινᾹς ἀνθρωπότητας;   



EKEUHEQG PKGQOVOQGSG4

Ἡ µαρτυρία τᾹς Ὀρθοδοξίας 
στό 

σύγχρονο κόσµο.

Νοιώθω τό χρέος νά ἀσπα-
στῶ, ἔστω µόνο δηµοσιογραφι-
κά,  τόν ἀδελφό ἐπίσκοπο τᾹς µαρ-
τυ ρικᾹς ΡωσικᾹς Ἐκκλησίας Ἰ -
λα ρίωνα γιά τό δυναµισµό τᾹς
ψυχᾹς του καί τήν τόλµη τᾹς πρω-
τοβουλίας του νά ἀνοιχτεῖ, κρα -
τώντας τό λάβαρο τᾹς Ὀρθοδο ξί -
ας, στήν ἀφρισµένη λαοθάλασσα
τοῦ µόχθου καί τοῦ πόνου τᾹς
πατρίδας του, ἀλλά καί τᾹς οἰκου -
µέ νης, καί νά ἐµπνεύσει τό θάρ -
ρος καί τήν τόλµη πού µς κλη -
ροδότη σαν οἱ ἀπόστολοι τοῦ σταυ-
ρωµένου καί ἀναστηµένου Κυρί -
ου µας, οἱ φωτισµένοι Πατέρες

καί Ποιµένες µας καί οἱ τολµηρ-
οί µάρτυρες, πού  δέν προσκύνη -
σαν τή σκληρή εἰδωλολατρική
ἐξουσία καί δέν λύγησαν µέσα
στό αἱ µατοβαµµένο Κολοσαῖο.

Ὁ ἀδελφός Ἰλαρίωνας, προ -
σεκτικός µελετητής τοῦ πατε ρι -
κοῦ θεολογικοῦ πλούτου καί κα -
θηγητής τᾹς ὁµιλητικᾹς στό ἐκ -
κλησιαστικό σεµινάριο τᾹς Μό -
σχας, κλήθηκε ἀπό τόν ἀντιπρύ -
τανη(ἐντελῶς αἰφνίδια) νά διδά-
ξει δογµατική στή νέα γενιά τῶν
σπουδαστῶν, πού µέ ἐνδιαφέρον
καί δίψα ἔσκυβαν στή βιωµένη
καί κληρονοµηµέ νη σοφία τῶν



µεγάλων πατέρων καί ἀντλοῦ -
σαν τό ἄρωµα καί τήν ὀµορφιά
τοῦ ἀνθοκήπου τῶν ἀ πο στολι -
κῶν καί πατερικῶν διδαγµάτων,
µέ τήν πρόθεση καί τή λαχτάρα
νά τά µεταφέρουν αὐτούσια στίς
γενιές πού τίς κού ρασε, τίς τα -
λαι πώρησε καί τίς κα ταµάτωσε
ἡ χτεσινή καί ἡ σηµερινή ἀθεΐα. Γιά τήν αἰφνίδια αὐτή πρό -σκλησή του καί γιά τό πῶς µεθό -δευσε τό πρῶτο του µάθηµα κά-νει λόγο στόν πρόλογο τοῦ βιβλί -ου του “Τό µυστήριο τᾹς πίστης”,πού µεταφράστηκε καί στά Ἑλ -λη νικά. Μεταφέρω ἕνα χαρα κτη -ριστικό ἀπόσπασµα: 

“ Μί λησα στούς φοιτητές
(αὐτό ἦταν καθαρός αὐτοσχεδια-
σµός), γιά τή δική µου ὀπτική
σχε τικά µέ τή δογµατική. Εἶπα
ὅ τι, ὅπως µοῦ φαίνεται, ἡ δογµα -
τική θεολογία θίγει τά βασικότε -
ρα ζητήµατα τᾹς χριστιανικᾹς
πί  στεως, ἀπαντ σέ ἐρωτήσεις-
κλειδιά, ὅτι στά δόγµατα βασίζε-
ται ὅλη ἡ ζωή τᾹς Ἐκκλησίας,
ἀπό αὐτά διαπνέεται ἡ λατρεία,
αὐτά βρίσκονται στή βάση τᾹς
χριστιανικᾹς ἠθικᾹς, τοῦ µυστι -
κι σµοῦ, τᾹς πνευµατικότητας...”

Συνεχίζοντας τή διδαχή του,
καί ἀντιµετωπίζοντας αὐ τούς
πού ὑποβαθµίζουν τά δόγ µατα
τᾹς Ἐκκλησίας ἐπιση µαί νει: “Στό
σύγχρονο κόσµο εἶναι εὐ ρέως
δια δεδοµένη µιά ὀπτική τᾹς θρη-

σκείας, σύµφωνα µέ τήν ὁποία
τά δόγµατα ἀντιµετωπί ζο ν ται ὡς
κάτι τό προαιρετικό καί δευτε -
ρεῦ ον, ἐνῶ ὡς πρωτεύου σες ἀνα -
γνωρίζονται οἱ ἠθικές ἐ ν τολές.
Ἐξ αὐτοῦ προέρχεται ἡ θρη σκευ -
τική ἀπάθεια καί ἀδιαφορία πρός
τήν θεολογία. Ὅµως ἡ Ἐκκλησία
πάντοτε εἶχε τήν συ νείδηση ὅτι
τά δόγµατα καί οἱ ἐντολές συν -
δέ ονται ἄρρηκτα καί τό ἕνα δέν
ὑπάρχει ἐκτός τοῦ ἄλ λου”. 

Μιά ἠθική προσταγή, πού
διατυπώνεται στά πλαίσια τᾹς
κοι  νωνιολογίας ἤ τᾹς φιλοσοφί -
ας µπορεῖ νά εἶναι χρήσιµη στε-
ρεῖται ὅµως ἀπό τή σφραγίδα τᾹς
ἀπόλυτης ἀλήθειας καί τοῦ ἀπό -
λυτου κύρους. 

Ὁ συγγραφέας Ἰλαρίων το -
νί ζει  αὐτή τήν ἀπολυτότητα τῶν
ἠθικῶν εὐαγγελικῶν προστα -
γῶν ὑπενθυµίζοντας τήν ἀπο-
καλυπτική διδαχή τοῦ Κυρίου
µας: «Θά γνωρίσετε τήν ἀλήθεια
καί ἡ ἀλήθεια θά σς ἐλευθερώ -
σει» λέει ὁ Χριστός(Ιωάν. 8:23),
ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ ἴδιος ἡ µόνη
Ἀλήθεια, ἡ Ὁδός καί ἡ Ζωή(Ιωάν.
14:6). Κάθε δόγµα ἀποκαλύπτει
τήν ἀλήθεια, ὑποδεικνύει τήν ὁ -
δό καί µς φέρνει σέ κοινωνία µέ
τή ζωή. Κάθε αἵρεση ἀποµακρύ -
νει ἀπό τήν ἀλήθεια, κλείνει γιά
τόν ἄνθρωπο τήν ὁδό πρός τή
σωτηρία καί τόν κάνει πνευµατι -
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κά νεκρό. Ἡ πάλη ὑπέρ τῶν δογ-
µάτων, τήν ὁποία διεξήγαγε ἡ
Ἐκκλησία κατά τή διάρκεια ὅλης
τᾹς ἱστορίας της, ἦταν κατά τόν
Β. Λόσσκι, πάλη γιά τή σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου, γιά τή δυνατότη -
τα κοινωνίας µέ τήν ἀληθινή
Ζωή, τήν ἕνωση µέ τόν Θεό καί
τήν αἰώνια µακαριότητα».

Ἡ προσφυγή στή θεολογι-
κή γραµµατεία τῶν τελευταίων
αἰ ώνων µς πληροφορεῖ ὅτι ἀπό
τήν περίοδο τᾹς διαµαρτύρησης
τᾹς δηµιουργίας κλαδικῶν ὁµά-
δων καί δυναµικοῦ ἐπηρεασµοῦ
τᾹς σχολαστικᾹς θεολογίας δηµι -
ουργήθηκαν ποικίλα ρεύµατα τά
ὁποία ἔσυραν τήν θεολογική ἔ -
ρευ να καί τόν δογµατικό λόγο ἔ -
ξω ἀπό τήν βιβλική καί πατερι-
κή πιστότητα στήν ἀγιογραφική
ἀποκάλυψη καί στήν πατερι κή
εὐσυνείδητη ἀνάλυση καί δη µι -
ούργησαν ἀντιµαχόµενες ὁµάδες
θεολογικᾹς διδαχᾹς.

Ὁ ἐπίσκοπος Ἰλαρίων µι -
λών τας µέ διαφανή εἰλικρίνεια,
ὁµολογεῖ ὅτι ἡ ἐπίδραση αὐτῶν
τῶν σχηµάτων ἔφτασε καί στή
δική του πατρίδα καί ἐπηρέασε
ἐ κείνους ἐκ τῶν θεολόγων πού
ἀφέθηκαν ἀνοικτοί στή φιλοσο -
φι κή σκέψη τᾹς µεσαιωνικᾹς Εὐ -
ρώπης. Παράλληλα ὅµως ὅτι κα-

τά τόν 20ο αἰώνα καί µέσα στά
σκοτεινά ἐπιθετικά ρεύµατα τᾹς
ἀθεΐας παρουσιάστηκαν εὐσυ -
νεί  δητοι µελετητές τῶν Γραφῶν
καί φωτισµένοι ἀναλυτές τᾹς
∆ογ µατικᾹς καί ἠθικᾹς θεολο -
γίας, πού ἀνέτρεψαν τά σχολα -
στι κά καί ἀθεϊστικά ρεύµατα καί
τόλµησαν νά χαράξουν τό δρόµο
τᾹς ἐπιστροφᾹς στή γνήσια βιβλι -
κή θεολογία καί στήν καθαρή πα-
τερική ἑρµηνεία.

Μεταφέρω ἕνα σύντοµο
ἀπόσπασµα ἀπό τό βιβλίο τοῦ
Ἰλαρίωνα: «Μόνο τόν 20ο αἰώνα,
µέ ἔργα θεολόγων, ὅπως ὁ Βλαν-
τιµίρ Λόσσκι, ὁ π. Γεώργιος Φλω -
ρόφσκι καί ἄλλοι, ἔληξε ἡ σχολα -
στική ἐπίδραση στή ρωσική θεο-
λογία καί δηµιουργήθηκε µιά
κοι νή κατεύθυνση περαιτέρω
θε ολογικᾹς ἀναζήτησης, σύνθη -
µα τᾹς ὁποίας ἔγινε τό: "Ἐµπρός
µέ τούς Πατέρες!"».

Αὐτές οἱ ἀναφορές σέ σύγ -
χρονους φωτισµένους θεολό -
γους ἀναλυτές τῶν καινοδιαθη -
κικῶν καταβολῶν καί τοῦ ἀνε -
κτίµητου πατερικοῦ ἐρµη νευ -
τικοῦ θησαυρίσµατος δέν ἀ πο -
τελοῦν ἁπλές ἀναδροµές σέ θαµ -
πά κεφάλαια ἀρχαϊκᾹς θεολο γι -
κᾹς σκέψης. Ἐκφράζουν πε ρισ -
σότερο  τή δίψα τᾹς ἐποχᾹς µας
νά ἀξιολογήσει καί νά ἀξιο ποι -
ήσει τόν ἀτίµητο αὐτό πνευ µα -
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τικό θησαυρό καί νά τόν προσφέ -
ρει ὡς δάσκαλο καί ὡς ὁδηγό
στούς σύγχρονους ἀναζητητές
τᾹς ἀλήθειας γιά τόν Θεό καί γιά
τόν ἄνθρωπο, γιά τήν εὐαγγε λι -
κή ἀποκάλυψη καί γιά τόν ὁ -
ρίζοντα καί τό νόηµα τᾹς ἀνθρώ -
πινης ὕπαρξης.

Τήν ἀδιάσπαστη συνέχεια,
ἀκόµα καί µέσα στή θύελλα τῶν
ἀθεϊστικῶν ἐπιθέσεων, τᾹς δογ µα-
τικᾹς θεολογίας ἐπισηµαίνει καί
ὑπηρετεῖ ὁ συνεπίσκοπος Ἰλαρί -
ων µέ τήν προσωπική του ἀναφο -
ρά σέ σύγχρονους ἐρευνητές τᾹς
ἱστορίας καί τᾹς πορείας τοῦ θεο -
λογικοῦ λόγου: «Ἐκτός τῶν χω -
ρί ων τῶν Πατέρων, στό παρόν
βι βλίο θά παρατίθενται ἀπόψεις
κάποιων συγχρόνων ὀρθοδόξων
θε ολόγων. Ἡ ὀρθόδοξη δογµατι-
κή δέν εἶναι µνηµεῖο τᾹς χριστια -
νικᾹς ἀρχαιότητας: ἀπαιτεῖ ζων-
τανή πρόσληψη καί σύγχρονο
σχολιασµό, ὁ ὁποῖος θά λαµβάνει
ὑπ᾿  ὄψη του τήν ἐµπειρία τοῦ ἀν-
θρώπου τοῦ 20οῦ αἰώνα. ∆έν
πρέ πει, γιά παράδειγµα, ἀναπτύσ-
σοντας τή δογµατική διδασκαλία
τᾹς Ἐκκλησίας νά προσπερνοῦ -
µε σιωπηλά τίς ὀπτικές τέτοιων
δια πρεπῶν θεολόγων, ὅπως ὁ µη -
τροπολίτης Σουρόζ Ἀντώνιος ἤ
ὁ ἀρχιµανδρίτης Σωφρόνιος (Σα -
χάρωφ), οἱ ὁποῖοι µπόρεσαν, µέ -
νον τας πιστοί στήν ἁγιοπατερι-

κή Παράδοση, νά ἀπαντήσουν σέ
φλέγοντα ζητήµατα τοῦ σύγχρο -
νου ἀνθρώπου-ζητήµατα πού συ-
χνά δέν συµπίπτουν µέ ἐκεῖνα
πού ἐνδιέφεραν τόν ἄνθρωπο τοῦ
4ου αἰώνα».

Κάνοντας ἀναφορά στά πρό -
σωπα τῶν θεολόγων πού ἐντυ -
πω σίασαν καί καθοδήγησαν πολ-
λά ἀπό τά ἀνήσυχα πνεύµατα τᾹς
ἐποχᾹς µας καί πού τά κείµενά
τους πέρασαν στήν πρώτη σειρά
τᾹς σύγχρονης θεολογικᾹς παρα -
γωγᾹς φθάνει στό συµπέρασµα
ὅ τι οἱ σύγχρονες θεολογικές ἀνα -
λύσεις µποροῦν νά ἀποτελέσουν
γνήσια ἀδελφική καθοδήγηση
τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου καί
δυ ναµική ἀντιµετώπιση τῶν δο -
µῶν καί τῶν προβληµάτων, πού
συγκλονίζουν τή σύγχρονη ἀν -
θρω  πότητα. 

Ἀναφέρει χαρακτηριστικά:
«Βασισµένη στήν πνευµατική ἐµ-
πειρία, ξένη πρός τόν ὀρθολο γι -
σµό καί σχολαστικισµό, ἡ ὀρθό -
δο ξη θεολογία θά παραµείνει ζων-
τανή καί δραστήρια στίς µέρες
µας ὄχι λιγότερο ἀπό ὅσο ἦταν
ἑκατοντάδες ἔτη πρίν. Τά ἴδια ἐ -
ρωτήµατα πάντοτε ἐτίθεντο καί
τίθενται ἐνώπιον τοῦ ἀνθρώπου:
Τί εἶναι ἡ ἀλήθεια; Σέ τί ἔγκει-
ται τό νόηµα τᾹς ζωᾹς; Πῶς µπο-
ροῦµε νά ἐπιτύχουµε τήν ἀληθι-
νή γνώση τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐν

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 7



Θεῷ µακαριότητα; Ὁ χριστιανι-
σµός δέν ἀγωνίζεται νά βάλει τήν
καταληκτική τελεία, ἐξαντλών -
τας τάχα ὅλα τά ἐρωτήµατα τοῦ
ἀνθρωπίνου πνεύµατος, ἀλλά ἀ -
ποκαλύπτει µιά ἄλλη πραγµα -
τικότητα, πού ξεπερν τόσο πο -
λύ ὅλα ὅσα µς περιβάλλουν
στήν ἐπίγεια ζωή, ὥστε ὁ ἄνθρω -
πος ἀνταµώνοντας µαζί της, ξε -
χν τά ἐρωτήµατα καί τίς ἀπο-
ρίες του, διότι ἡ ψυχή του ἐπι-
κοινωνεῖ µέ τό Θεῖο καί σιωπ
ὑποκλινοµένη στό ἀπροσπέλα-
στο ἀπό κάθε ἀνθρώπινη λέξη
Μυστήριο».

ppp

Τό ἄνοιγµα τοῦ ἀδελφοῦ
ἐπισκόπου Ἰλαρίωνα στήν ἀπο-
στολή καί τό χρέος τῶν ποιµέ-
νων τᾹς κάθε ἐποχᾹς, καί ἰδιαίτε-
ρα τῶν ποιµένων τῶν αἰώνων
τοῦ σκοταδισµοῦ καί τῶν πυ -
κνῶν ἀναταράξεων, νά ὑπηρετή -
σουν τό ἔργο τᾹς ἀναγγελίας τοῦ
εὐαγγελικοῦ µηνύµατος, προσ-
διορίζει τό µεγάλο ἐπιτακτικό
χρέ ος σύνολης τᾹς Ὀρθόδοξης
Ἐκ κλησίας στήν ἐποχή µας. Στά
εὐαγγελικά κείµενα διαβάζουµε
ὅτι µετά τήν Ἀνάσταση καί πρίν
ἀπό τήν Ἀνάληψη ὁ Ἀναστηµέ-
νος Κύριός µας προσδιόρισε τό
λειτούργηµα τῶν ἀποστόλων του

στή µεταφορά τῶν γεγονότων
καί τῶν διδαχῶν πού συµπλήρω -
σαν τήν ἱστορία τᾹς διδαχᾹς τοῦ
πάθους καί τᾹς Ἀναστάσεως τοῦ
Λυτρωτή µας. Ἡ ἐντολή του εἶ -
ναι σαφής καί ἀποκλειστική: “πο-
ρευθέντες µαθητεύσατε πάντα
τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτούς εἰς
τό ὄνοµα τοῦ Πατρός καί τοῦ
Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος,
διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν  πάν-
τα ὅσα ἐνετειλάµην ὑµῖν” (Μα-
τθ. κη’ 19-20). Τό περιεχόµενο
αὐ τῶν τῶν ἱστορικῶν σελίδων
καί ἡ σκόπευση αὐτᾹς τᾹς ἀνα γ -
γελίας ἀποβλέπουν στό νά φέ  -
ρουν σέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρω -
πό τητα σκοτεινιασµένη ἤ εἰδω -
λο λατρική ἴσαµε ἐκείνη τήν ἐ -
ποχή, τήν πληροφόρηση ὅτι “οὕ -
τως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κό-
σµον, ὥστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν
µονογενᾹ ἔδωκεν, ἵνα πς ὁ πι-
στεύων εἰς αὐτόν µή ἀπόληται,
ἀλλ� ἔχη ζωήν αἰώνιον” (Ἰωαν.
γ’ 16) καί τήν παρακίνηση “ἡ νύξ
προέκοψεν, ἡ δέ ἡµέρα ἤγγικεν,
ἀποθώµεθα οὖν τά ἔργα τοῦ σκό-
τους καί ἐνδυσώµεθα τά ὅπλα
τοῦ φωτός, ὡς ἐν ἡµέρ εὐσχηµό-
νως περιπατήσωµεν” (Ρωµ. ιγ’
12-13). ∆έν ἀφήνεται χῶρος ἀπο -
κλεισµένος ἀπό τό ἀποστολικό
λειτούργηµα καί τήν ἀποστολι-
κή µαρτυρία καί δέν ἀφήνονται
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ἄνθρωποι τᾹς ὁποιασδήποτε ἐπο -
χᾹς πού νά µήν ἐγγράφονται στή
σχολή τᾹς εὐαγγελικᾹς ἀλήθειας
καί νά µή δικαιοῦνται τήν πληρο-
φόρηση γιά τήν συγκατάβαση
τοῦ Θεοῦ καί τήν περιπλάνηση
τοῦ σαρκωµένου Λόγου, τοῦ Κυ -
ρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ στά βου-
νά καί στά λαγκάδια γιά νά βρεῖ
καί νά σώσει ἔστω καί τό ἕνα πλα-
νεµένο ἤ χαµένο πρόβατο. ∆ιδά-
ξατε, εἶπε ὁ Κύριος, ὅλα τά ἔθνη,
στό βορά καί στό νότο, στήν ἀνα-
τολή καί στή δύση. Φωτίστε τόν
ὁρίζοντα µέ τίς ἀκτίνες τᾹς ἀπό -
λυ της ἀλήθειας. ἈφᾹστε νά στά -
ξουν καί νά ζωογονήσουν τίς ἄ -
καρπες καρδιές οἱ κρουνοί τᾹς
ἄπειρης θεϊκᾹς ἀγάπης. Ἀποκα -
λύψτε τό µυστήριο τοῦ Θεοῦ Πα -
τέρα καί σηµατοδοτήσετε τό βη -
µατισµό, τήν πορεία καί τόν ἀ τί -
µητο ἐµπλουτισµό τᾹς ἀνθρώ πι -
νης ὕπαρξης.

Ἡ µαρτυρία αὐτή, πηγαία
καί διακριτική, ὅπως εἶναι τό νε-
ρό τᾹς καθαρᾹς πηγᾹς καί ἀποτε-
λεσµατική, ὅπως εἶναι ὁ ἀνοιξιά-
τικος ἥλιος, γέµισε τίς καρδιές
τῶν ἀκροατῶν καί ἀνέδειξε τή
ζωντανή ἀποστολική Ἐκκλησία.
Οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι, λίγοι στήν
ἀρχή, ἀλλά φωτισµένοι καί δυνα-
µωµένοι ξεκίνησαν τό ἔργο τους.

“ἐν κόπῳ καί µόχθῳ, ἐν ἀγρυπνί -
αις πολλάκις, ἐν λιµῷ καί δίψει,
ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει
καί γυµνότητι” (Β’ Κορινθ. ια’
27). Ἡ κατάθεση αὐτή, πού ση -
µατοδοτεῖ τούς µόχθους καί τίς
θυσίες ὅλων τῶν ἁγίων ἀποστό-
λων, καθώς ὅλοι ἀποδέχθηκαν
µέ ὁλοκάρδια προθυµία τήν ἐν -
τολή τοῦ Κυρίου καί ξανοί χτη -
καν στό µεγάλο ἔργο τους, συµ -
πληρώνεται ἀπό τίς πρόσθετες
µαρτυρίες τοῦ ἀποστόλου Παύ -
λου, πού ἐκδιηγοῦνται καί τούς
διωγµούς καί τά µαρτύρια, τά
στε φάνια αὐτά τοῦ αἵµατος καί
τᾹς δόξας τᾹς γνήσιας ἀποστο-
λικᾹς περιπέτειας.“ ἐν κόποις
πε  ρισσοτέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερ -
βαλλόντως, ἐν φυλακαῖς περισ -
σο τέρως, ἐν θανάτοις πολλάκις·
ὑ πό Ἰουδαίων πεντάκις τεσσα ρά-
κοντα παρά µίαν ἔλαβον, τρίς ἐ -
ραβδίσθην, ἅπαξ ἐλιθάσθην, τρίς
ἐναυάγησα, νυχθήµερον ἐν τῷ
βυ θῷ πεποίηκα· ὁδοιπορίαις πολ-
λάκις, κινδύνοις ποταµῶν, κιν-
δύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γέ-
νους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κιν-
δύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρη-
µί, κινδύνοις ἐν θαλάσσ᾽, κιν -
δύ νοις ἐν ψευδαδέλφοις· χωρίς
τῶν παρεκτός ἡ ἐπισύστασίς µου
ἡ καθ� ἡµέραν, ἡ µέριµνα πασῶν
τῶν ἐκκλησιῶν” (Β’ Κορινθ. ια’
23-28). Καθώς οἱ χρόνοι ἄρχι-
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σαν νά περνοῦν καί οἱ νέες γενι -
ές νά ἀντικαθιστοῦν τίς παλαιές,
µέσα στό γήπεδο τοῦ πνευµα -
τικοῦ καί κοινωνικοῦ µόχθου,
τό χρέος τᾹς µαρτυρίας πέρασε
σέ νέους ἐκπονητές. Κάποιοι ἀ -
πό αὐτούς προσπαθοῦσαν νά ὁ -
λοκληρώσουν τήν ἀποστολή
τους µέ χαµηλούς τόνους, ἄλλοι
ὅµως, φωτισµένες προσωπικό -
τη τες, ἀληθινοί ποιµένες καί
στοργικοί πατέρες προσέφεραν
µέ κρυστάλλινη σαφήνεια, µέ
πό νο καρδις καί µέ φωτισµένη
ἐλπίδα τήν ποιµαντική καί θεο -
λογική τους µαρτυρία καί ἀνα-
δεικνύονταν ἐµπνευστές καί
πει στικοί δάσκαλοι τᾹς λαοθά -
λασσας τοῦ ποιµνίου. Καθώς ἀ -
ναδη φοῦ µε τούς τόµους τᾹς
πλού  σι ας καί δυναµικᾹς διδαχᾹς
τους, διακρίνουµε τήν πνοή τᾹς
Πεν τηκοστᾹς νά καθαίρει τόν
λογι σµό τους, νά φωτίζει τόν
πνευ µατικό τους ὁρίζοντα καί
νά γονιµοποιεῖ τό θησαυρισµένο
πλοῦ το τους, ὥστε νά µεταφέ -
ρεται ζων τανός καί ἀνανεωτι -
κός στίς διψασµένες συναγµέ -
νες ὑπάρξεις τᾹς διάδοχης ἡλι -
κίας. Ἡ προσ δοκία µας πού ἀνα -
πτερώ νεται µέσα µας καθώς κοι-
νωνοῦµε στή βεβαιότητα καί
στή χαρά τῶν πατέρων µας,
τρανώ νει τήν ἐλπίδα ὅτι καί οἱ
δικές µας γενιές, οἱ φορτισµένες

µέ πλά να συνθήµατα, οἱ κουρα -
σµέ νες καί καταπονηµένες ἀπό
τίς δοµηµένες σκοτεινές καί κα-
ταστροφικές συνθηµατολογίες,
µπο ροῦν νά λουστοῦν µέσα στό
φῶς, νά ἀνοίξουν τούς ὁρίζον -
τες τᾹς ἀλήθειας καί τοῦ ἀξιο -
κρατικοῦ µόχθου καί νά ἀνε βά -
σουν τήν κοινοτική µας τραυ  -
µα τισµένη πραγµατικότητα σέ
σῶµα ἀδελφοσύνης καί σέ κοι -
νότητα ἀγάπης. Αὐτές τίς πτυ -
χές θά τίς µελετήσουµε καί θά
τίς παρουσιάσουµε στή σειρά
τῶν κειµένων µας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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Ὁ Γιῶργος Α. ἔχει πάρει, γιὰ
πρώ τη φορὰ ἔπειτα ἀπὸ 20 µᾹνες, ἄ -
δεια ἐξόδου ἀπὸ τὶς Φυλακὲς Ἀνη -
λίκων ὅπου κρατεῖται. Κλοπὲς καὶ
ναρ κωτικὰ τὸν ὀδήγησαν στὰ χρόνια
τᾹς νιότης του πίσω ἀπὸ τὰ σίδερα.
Συ ζητ µὲ τὸν ξάδερφό του ΧρᾹστο.

-Προσπάθησα ἐπίµονα, ΧρᾹστο,
αὐτὲς τὶς δυὸ µέρες νὰ µάθω ποῦ βρί -
σκεται ὁ πατέρας µου. Κανεὶς ὅµως,
οὔτε καὶ ἡ µητέρα µου βέβαια ἡ ὁποία
ἔχει νὰ τὸν δεῖ πάνω ἀπὸ πέντε χρό -
νια, δὲν µπόρεσε νὰ µὲ βοηθήσει. Ἔχω
τόση ἀνάγκη νὰ µιλήσω µαζί του.

-Οὔτε κι ἐγώ, Γιῶργο, γνωρίζω
κά τι γι� αὐτόν. Ἀπὸ τότε πού σας ἄφη-
σε δὲν ἔχω ἀκούσει κάτι σχετικό. Πές
µου ὅµως, πῶς αἰσθάνεσαι τώρα, ποὺ
ἔστω καὶ γιὰ τρεῖς µέρες, εἶσαι κοντά
µας;

-Τί νά σου πῶ! Ἔχουν περάσει
τό σες πολλὲς σκέψεις τοὺς τελευταί -
ους µᾹνες ἀπὸ τὸ µυαλό µου. Ἔχω ἀ -
κούσει τόσες πολλὲς ἱστορίες. Ἔχω
δεῖ τόσα πολλά. Εἶναι ἕνας ἄλλος κό -
σµος ἐκεῖ µέσα. ∆ὲν µπορεῖς νὰ κάνεις
αὐτὸ ποὺ θέλεις ὅταν τὸ θέλεις. Εἶσαι

ὑποχρεωµένος νὰ ἀνέχεσαι τοὺς ἄλ -
λους κρατουµένους µὲ ὁποιαδήποτε
ἀ δυναµία τοῦ χαρακτήρα τους. Κά -
νεις πολὺ συχνὰ ὅτι δὲν βλέπεις καὶ
ὅ τι δὲν ἀκοῦς, γιὰ τὴ δική σου ἀσφά -
λεια. Προσπαθεῖς νὰ µὴν πέσεις σὲ
δυσµένεια εἴτε τῶν φρουρῶν εἴτε τῶν
«παλιῶν». Ἡ ὀργὴ γιὰ τὸ «Σύστηµα»,
τὴν Πολιτεία, τοὺς ∆ικαστές, τοὺς ἀ -
στυνοµικοὺς, ποὺ «σὲ ὀδήγησαν» στὸ
κελὶ, ξεχειλίζει στὴν ἀρχή. Εἶναι δύ -
σκολο νὰ ἀντιληφθεῖς τὴ δική σου προ -
σωπικὴ εὐθύνη καὶ κατηγορεῖς ὅλους
τοὺς ἄλλους: τὴν οἰκογένεια, τὴν Ἐκ -
κλη σία, τοὺς δασκάλους, τοὺς πολιτι-
κούς, τοὺς πλούσιους, τους... Ἀργεῖς
νὰ θυµηθεῖς ὅτι ἐσὺ ἤσουν αὐτὸς ποὺ
ἔκανε τὴν πρώτη µικρὴ δοκιµή, τὴν
πρώ τη ὑποχώρηση, τὴ δεύτερη, τὴν
τρίτη... Καὶ µέσα στὸ σκοτάδι αὐτὸ,
πε ριµένεις τὴ λύτρωση ἀπὸ τὴ δικά -
σι µη ἡµέρα µετὰ ἀπὸ ἀρκετοὺς µᾹνες.
Ἡ µέρα αὐτὴ σὲ κρατ ζωντανὸ ὥ -
σπου νὰ ἔρθει καὶ νὰ ἀντιληφθεῖς ὅτι
ἐσὺ εἶσαι ὁ κατηγορούµενος, γιὰ σένα
προτείνει τὴν ἐνοχὴ ὁ εἰσαγγελέας.
Καὶ µαθαίνεις ἀργότερα τὴν ποινὴ ἡ
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ὁ ποία θὰ σὲ κρατήσει «στὴ στενή»
γιὰ ἀρκετὰ χρόνια. Καὶ τότε χάνεις
τὴ γᾹ κάτω ἀπ� τὰ πόδια σου... Σιγά-
σι γὰ ὅµως συνέρχεσαι πάλι, κυνηγς
τὴ δεύτερη ἐκδίκαση στὸ ἐφετεῖο καὶ
κάποια στιγµὴ µαθαίνεις τελικὰ ὅτι
µειώθηκε κάπως ἡ ποινή. Ζητς νὰ
κά νεις καὶ κάποια µεροκάµατα ἢ γρά-
φεσαι στὸ Σχολεῖο τᾹς φυλακᾹς καὶ
ἔτσι βλέπεις τὴν ἐλευθερία νὰ πλη σι -
ά ζει. Ἡ µέρα τᾹς ἐξόδου ἔρχεται πιὸ
κον τά. Ἡ ἐλπίδα µέσα στὴ µαυρίλα
φαντάζει πιὸ φωτεινή. Σύντοµα θὰ
βρί σκεσαι στὴν οἰκογένειά σου ἢ µλ -
λον σὲ ὅ,τι ἔχει ἀποµείνει ἀπὸ τὴν οἰ -
κογένεια τῶν περισσότερων ἀπὸ ἐµς.

-...
-Τί ἔχεις, ΧρᾹστο, γιατί δὲν µι -

λς;
-Τί νά σου πῶ, Γιῶργο! Μοῦ ἄ -

νοιξες τὴν καρδιά σου καὶ ἐγὼ τώρα
προσπαθῶ νὰ δώσω µιὰ ἀπάντηση σὲ
ἕνα ἐρώτηµα ποὺ γεννήθηκε µέσα µου
καθὼς σὲ ἄκουγα. Καὶ δυσκολεύο-
µαι.

-Τί ἐννοεῖς; Μπορεῖς νὰ «τὸ σπά-
σεις λίγο σὲ λιανά»;

-Νά, µίλησες γιὰ ἐλπίδα σ᾿ αὐτὸ
τὸ µαῦρο σύννεφο τοῦ ἐγκλεισµοῦ στὸ
«Εἰδικὸ Κατάστηµα Κράτησης Ἀνη -
λί κων» καὶ ἀναρωτιέµαι: Σ᾿ ἐµς ποῦ
ζοῦµε ὑποτίθεται «ἐλεύθεροι», ἔξω ἀ -
πὸ τὰ κάγκελα µις φυλακᾹς, ὑπάρχει
ἐλπίδα; Ἐµς δὲν ἔτυχε νά µας συλ -
λά βουν γιὰ κάποια παρανοµία µας.
Καὶ ποιὸς ἄραγε θὰ µποροῦσε νὰ ἰ -

σχυριστεῖ ὅτι δὲν ἔχει ποτὲ παρανο -
µήσει; Ἐσς σς συνέλαβαν, σς δί -
κα σαν, σς καταδίκασαν, «πλη ρώ -
σα τε» γι αὐτὰ ποὺ φταίξατε καὶ τώρα
ἐλπίζετε στὴν ἐλευθερία σας, ἡ ὁποία
ἀργὰ ἢ γρήγορα θὰ ἔρθει. Ἐµεῖς ποὺ
εἴ µαστε «ἔξω», δὲν ἔχουµε βέβαια κα-
ταδικαστικὴ ἀπόφαση γιὰ τὰ κάτερ-
γα. Ἀλλὰ τὰ τελευταῖα χρόνια καὶ εἰ -
δι κὰ τοὺς τελευταίους µᾹνες ξέρεις
πό σο βλέπουµε νὰ περιορίζεται ἡ ἐλευ-
θερία µας; Ξέρεις πῶς στὸν ὁρίζοντα
τᾹς ζωᾹς µας καταιγιδοφόρα σύννε-
φα σκιάζουν τὸν ἥλιο; ∆ὲν ξέρω ἂν
µπορεῖ κανεὶς νὰ βρεῖ κάποιον νέο
σήµερα, ὁ ὁποῖος νὰ µὴν εἶναι φοβι-
σµένος γιὰ τὸ αὔριο ποὺ ἔρχεται ζοφε -
ρό. Ἡ «οἰκονοµικὴ κρίση» µὲ τὶς προε -
κτάσεις της σὰν ταφόπλακα βαραίνει
πάνω στὸ στᾹθος ὅλων µας. Μισθοὶ
µει ώνονται, ἀπολύσεις ὅλο καὶ πιὸ
συ χνὲς καθηµερινά, ἐπιχειρήσεις κλεί-
νουν ἡ µία µετὰ τὴν ἄλλη, οἱ φόροι
συνεχῶς αὐξάνονται. Αὐτοκίνητα καὶ
σπίτια ποὺ ἀγοράστηκαν µὲ πολὺ ἐλ -
κυστικὰ δάνεια περνοῦν στὰ χέρια
τῶν δανειστῶν, ἀφοῦ εἶναι ἀδύνατη
ἡ ἀποπληρωµή τῶν πολὺ ὑψηλῶν µη -
νιαίων δανειακῶν ὑποχρεώσεων. Τὸ
κρά τος δανείζεται µὲ «µεσοπρόθε-
σµους» ὅρους, οἱ ὁποῖοι ὅµως κηδεύ -
ουν κάθε ἐλπίδα τοῦ λαοῦ µακροπρό -
θεσµα. Φοβόµαστε ὅλοι ὅτι καὶ «τὰ
πρὸς τὸ ζᾹν» θὰ εἶναι δύσκολο νὰ τὰ
ἐξασφαλίζει κανείς, ἂν καὶ φοβµαι
ὅ τι αὐτὸ ἤδη συµβαίνει σὲ κάποιες
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οἰκογένειες. Ἐκεῖ ποὺ κοπάζει ἡ κα -
ται γίδα ἀπὸ τὸ πρῶτο σύννεφο καὶ
περιµένει κανεὶς νὰ δεῖ τὸν ἥλιο, δια-
πιστώνει ὅτι ἄλλο σύννεφο βαρύτερο
ἀκολουθεῖ, κι ἄλλο, κι ἄλλο... Οὔτε
ἀκτίνα τοῦ ἥλιου δὲν βλέπει κανεὶς
στὸν µακρινὸ ὁρίζοντα. Κατάλαβες
ποιό εἶναι τὸ ἐρώτηµα ποῦ µὲ βασα -
νίζει; Ἐσὺ ἔχεις κάποια ἐλπίδα: νὰ ἀ -
ποκτήσεις τὴν ἐλευθερία σου σὲ λίγους
µᾹνες. Ἐµεῖς; Ἐµεῖς ποὺ δὲν µποροῦ -
µε νὰ ἐλπίζουµε σὲ τίποτα ἀφοῦ ὅλα
µς τὰ παρουσιάζουν πολὺ ζοφερὰ
καὶ ἀνεπανόρθωτα; Καὶ µάλιστα σέ
µς ποὺ ἤµασταν τόσο καλοµαθηµέ -
νοι. Μὲ τὶς ἀνέσεις µας, τὶς ἀπολαύ -
σεις µας, τὶς σπατάλες µας -δὲ θὰ ντρα-
πῶ νὰ ὁµολογήσω. Μς παρέσυραν
τό σα χρόνια νὰ «ἀπλώνουµε τὸ πόδι
µας πέρα ἀπὸ τὸ πάπλωµα», νὰ ξεγε-
λιόµαστε ἀπὸ ἐφήµερες ἀπολαύσεις,
µπουχτίσαµε ἀπὸ «ἄρτον καὶ θεάµα-
τα». Καὶ τώρα; Τώρα τί;

-Μὲ αἰφνιδίασες, ΧρᾹστο. Σοῦ
µί λησα γιὰ τὴν περιπέτειά µου ποὺ
τε λειώνει σὲ λίγους µᾹνες καὶ ἐσύ µου
µαύρισες τὴν ψυχὴ µὲ τὰ βάσανα τῶν
ἀνθρώπων ποὺ ζήλευα, αὐτῶν ποὺ
ζοῦν «ἐλεύθεροι», ὅπως νόµιζα. ∆ὲν
ἔ  χω βέβαια ἐγὼ ὁ ὀλιγογράµµατος νά
σοῦ δώσω τέτοια ἀπάντηση ποὺ νά
σοῦ σβήσει τὴν ἀγωνία. Θά σου µετα -
φέρω ὅµως, ὅσο πιὸ πιστὰ µπορῶ, αὐ -
τὸ πού µοῦ ᾿ρθε στὸ νοῦ καθὼς σὲ ἄ -
κουγα νά µοῦ ξεδιπλώνεις τὸ δράµα
τοῦ σηµερινοῦ ἀνθρώπου. Θά σοῦ µε-

ταφέρω αὐτὸ ποὺ ἕνας ἁπλὸς παπάς,
µλλον ἱερέας θὰ προτιµοῦσα νὰ πῶ,
µς µετέδωσε σὰν ξεχείλισµα τᾹς καρ-
δις του, σὲ κάποια συνάντηση ποὺ
εἴ χαµε στὸ χῶρο τᾹς φυλακᾹς. Ξέχα-
σα νά σου πῶ ὅτι αὐτὰ τὰ χρόνια ἔχου -
µε δεχθεῖ ἐπισκέψεις ἀπὸ διάφορες ὀρ-
γανώσεις, οἱ ὁποῖες θέλουν µὲ ποι κί -
λους τρόπους νά µας βοηθήσουν νὰ
κοι τάξουµε µπροστά, νὰ µὴν ἐπανα -
λά βουµε τὰ ἴδια λάθη καὶ νὰ ὠφελη -
θοῦµε ἀπὸ τὶς στραβοτιµονιὲς τοῦ πα-
ρελθόντος. Ἰδιαίτερη συγκίνηση ὅµως
µοῦ ἔχει προκαλέσει ἡ τακτικὴ ἐπικοι -
νωνία ποὺ ἔχουµε µὲ κάποιον ἱερέα
καὶ µιὰ παρέα παιδιῶν ποὺ τὸν συνο-
δεύουν. Κάποια µέρα, λοιπόν, ἀγανα -
κτηµένοι ἐµεῖς ἀπὸ τὴν ἀδικία τῶν
ἀν θρώπων, ἀπὸ τὰ προβλήµατα ποὺ
ἀν τιµετωπίζουµε καί, «στὴν τελική»,
ἀ πὸ τὸ ἄδικο ποὺ ἐπιτρέπει ὁ Θεὸς
πού Τόν ἐκπροσωπεῖ, τὸν στήσαµε
ὡς εἰσαγγελεῖς στὸν τοῖχο τόσο δυνα-
µικὰ καὶ ἤµασταν σίγουροι ὅτι δὲν θὰ
µπορέσει νὰ ἀρθρώσει λέξη µπροστὰ
στὰ δίκαια παράπονά µας καὶ στὶς
κα τηγόρίες µας. Αὐτὸς τότε, χωρὶς νὰ
χά σει τὴ γαλήνη στὴ µορφή του, µὲ ὄ -
µορφο καὶ εὐγενικὸ τρόπο µς εἶπε
πε ρίπου τὰ ἑξᾹς: «Καλά µου παιδιά,
ἔχετε δίκιο ὅτι ὑπάρχει ἀδικία στὸν
κό σµο καὶ ὅτι πολλὲς φορὲς ἐµεῖς οἱ
πα πάδες ἀγαπµε τὸ χρᾹµα πιὸ πολὺ
ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ τὰ πλάσµατά Του.
Ἄς θυµόµαστε ὅµως ὅτι καὶ ὁ ἴδιος ὁ
Χριστός µας ἀδικήθηκε ἀπὸ τοὺς ἀρ -
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χιερεῖς τᾹς ἐποχᾹς Του, οἱ ὁποῖοι µάλι-
στα τὸν ὀδήγησαν στὸ θάνατο µέσῳ
µις παρωδίας δίκης. Καὶ ἂς µὴν ξε -
χνµε ἀκόµη δυὸ πολὺ σπουδαῖα ση -
µεῖα τᾹς ἱστορίας αὐτᾹς: πρῶτον ὅτι ὁ
Κύριος µας δὲν εἶχε κάνει κακὸ σὲ
κα νέναν ἄνθρωπο καὶ δεύτερον ὅτι
πάνω στὸ Σταυρὸ παρακάλεσε τὸν
Πατέρα Του νὰ συγχωρήσει τοὺς σταυ-
ρωτές Του. Ἐµεῖς µποροῦµε νὰ ἰσχυρι -
σθοῦµε ὅτι δὲν ἔχουµε κάνει κακὸ σὲ
κανέναν; Ὄχι βέβαια. Ἄς µιµηθοῦµε
του λάχιστον τὸ Χριστὸ στὸ δεύτερο
καὶ ἂς συγχωροῦµε ὅλους τοὺς ἀν -
θρώπους, ἀκόµη καὶ τοὺς ἐχθρούς
µας, αὐτοὺς πού µας ἀδίκησαν. ∆ὲν
εἶ ναι ἄδικος ὁ Θεός, παιδιά µου. Ὅ,τι
συµβαίνει, ὀφείλεται στὸ ὅτι ἐµεῖς
λόγῳ τῶν ἁµαρτιῶν µας ἀποµακρυ-
νόµαστε ἀπὸ Αὐτόν. Ὁ Χριστὸς θυσι -
ά στηκε γιὰ νὰ συγχωρηθοῦν καὶ οἱ
δι κές µας ἁµαρτίες. Καὶ µετὰ τὴν Ἀ -
νάστασή Του τὸ «Χαίρετε!» ἀναφώ -
νησε στὶς θαρραλέες µυροφόρες γυ -
ναῖ κες καὶ τὴν «Εἰρήνη» Του δώρη-
σε στοὺς φοβισµένους Μαθητές Του.
Αὐ τὴ τὴ Χαρὰ καὶ αὐτὴν τὴν Εἰρήνη
ἔχετε καὶ ἔχουµε ἀνάγκη ὅλοι καὶ σή -
µε ρα καλά µου παιδιά. Ἄς εἴµαστε βέ-
βαιοι ὅτι ὁ Κύριός µας, ὁ ὁποῖος ἔχυσε
τὸ Αἷµα Του ἀπὸ τὴν Ἀγάπη Του γιὰ
ἐµς, δὲν µπορεῖ παρὰ νά µας βοη -
θήσει σὲ κάθε περίσταση. Ὅπου κι
ἂν βρισκόµαστε, ὅποια δοκιµασία
καὶ ἂν ἀντιµετωπίζουµε, ἂς ἐµπιστευ -

ό µαστε τὸν Πλάστη µας, ὁ ὁποῖος
µπο ρεῖ νά µς βοηθήσει. Τώρα σς
πιέζει ἡ δέσµευση τᾹς ἐλευθερίας σας.
Αὔριο, ἀφοῦ θὰ ἔχετε γυρίσει στὰ σπί -
τια σας, θά σας πιέζουν ἀµέτρητες
κα ταστάσεις: οἱ παλιὲς συνήθειες καὶ
παρέες, τὰ οἰκογενειακὰ προβλήµα-
τα, ἡ καθηµερινὴ φροντίδα γιὰ τὴν ἐ -
πιβίωση, ἡ καχυποψία τοῦ κόσµου, ἡ
ἀνεργία καὶ τὰ ποικίλα οἰκονοµικὰ
προβλήµατα, οἱ ἀσθένειες, τὸ πένθος
γιὰ τὸ θάνατο ἀγαπηµένων προσώ -
πων καὶ τόσα ἄλλα. Τότε σς συµβου-
λεύω νὰ ἐµπιστεύεστε ὁλόκληρη τὴν
ὕπαρξή σας στὸν Κύριό µας ὁ ὁποῖος
µπορεῖ, νὰ σταµατήσει τὴν καται γίδα
καὶ τὴν τρικυµία, ἤ καί νά σς βοη -
θήσει νὰ περπατήσετε πάνω στὰ κύ -
µατα, ὅπως ἔκανε κάποτε µὲ τὸν µα -
θητή Του, τὸν Πέτρο. Μπορεῖ, δη λα -
δή, εἴτε νὰ δώσει λύση σὲ ὁποια δή -
ποτε δοκιµασία µας εἴτε νά µς δώ -
σει τὴ δύναµη νὰ βαδίσουµε πάνω
στὴν ταραγµένη θάλασσα τᾹς σηµερι -
νᾹς µας ζωᾹς µὲ τὰ ποικίλα προβλή -
µατά της». Αὐτὴν τὴν Ἐλπίδα µς πα-
ρέδωσε, ΧρᾹστο, αὐτὸς ὁ παππούλης.
Αὐτὴν τὴν Ἐλπίδα παρακαλῶ τὸ Θεὸ
νὰ αἰσθάνοµαι κι ἐγώ. Αὐτὴν τὴν Ἐλ -
πίδα, ποὺ ἀπ᾿ ὅ,τι µς εἶπε, τίποτα
δὲν µπορεῖ νὰ τή σβήσει, προτείνω νὰ
κρα τήσεις κι ἐσύ.

- Σ᾿ εὐχαριστῶ, Γιῶργο! Σ᾿ εὐχα-
ριστῶ!

Σταῦρος Μαυρίδης
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Εἶδα πρόσφατα ἕνα βίντεο µέ χρι-στιανικά τραγούδια, πού µοῦ ἔδωσανπνευµατική εὐφορία. Ὅλος θαυµασµόλοι πόν, µπᾹκα στό διαδίκτυο ζητώνταςπληροφορίες γιά τόν ταλαντοῦχο δηµι -ουρ γό τους, πού ἦταν συγχρόνως καί ὁκύ ριος ἐκτελεστής. Ἦταν πάστορας-τρα-γουδιστής τοῦ Εὐαγγελίου, (σ.µ. στούςπροτεστάντες ὑπάρχουν τέτοιοι πάστο -ρες). Ἡ ἔρευνα µοῦ ἔδειξε ὅτι ἦταν πρό -σωπο µέ πολλές µουσικές διακρίσεις,µέ θετική προσφορά σέ φιλανθρωπικέςκαί ἄλλες θεοφιλεῖς προσπάθειες. Μετάἀπό λίγες γραµµές ὅµως, ἀναφέροντας ἡWikipedia τίς δραστηριότητές του, ἔγρα-φε ὅτι εἶχε µυηθεῖ πρόσφατα σέ µιά µυ -στική  ἑταιρεία, (ἔλεγε τό ὄνοµά της), ἔ -τσι ἁπλά, σάν νά εἶχε ὑπογράψει συµ βό -λαιο µέ στούντιο ἠχογραφήσεων. Καί µόνο τό ὄνοµα αὐτᾹς τᾹς ἑ -ταιρείας µέ ἀναστάτωσε σέ σηµεῖο πούδιέγραψα τή µουσική ἀπό τό σκληρόµου δίσκο…, ἀκόµα ὅµως τό σκέπτο-µαι. Τί κακό ὑπάρχει µέ αὐτή τήν περίερ -

γη µυστική ἀδελφότητα; Στό κάτω κά-τω, δέν ἔχω κανένα τεκµήριο, πού νά ὁ -δηγεῖ σέ κάτι κακό σέ σχέση µ’ αὐτήν.Θυ µήθηκα ὅµως κάτι πού εἶχα ἀκούσεισ’ ἕνα πρόσφατο κήρυγµα: ὅπως ἡ πνευ -µατική πρόοδος ξεκινάει ἀπό µέσα µας,ἀπ’ τήν καρδιά, τόν ἀόρατο χῶρο, καίσι γά σιγά µέ τόν καιρό, ἐκδηλώνεται πρόςτά ἔξω ὡς ἀρετή, ἔτσι καί τό κακό γεννι έ-ται καί θεριεύει στό ἡµίφως, σέ σκοτει-νούς, ἥσυχους θαλάµους, καί ξαφνικάτό βλέπουµε νά ξεπετιέται ἔξω σάν ὀλέ -θριος θερισµός καταστροφᾹς καί δια -στρο φᾹς. Ὁ ἐχθρός τελικά ἔρχεται «ἵνακλέ ψ᾽ καί θύσ᾽ καί ἀπολέσ᾽».Ὅταν λέµε µυστικές ἑταιρεῖες ἐν -νοοῦµε λέσχες ἤ ὀργανώσεις, τῶν ὁποί -ων οἱ δραστηριότητες ἤ οἱ λειτουργίεςεἶ ναι ἑφτασφράγιστα µυστικά γιά τά µήµέ λη. Κάποτε θέλουν νά κρατήσουν κρυ-φή τήν ἴδια τήν ὕπαρξή τους, ὄχι ὅµωςπάν τα. Συνήθως κρύβουν ἕνα µέρος ἀπότίς δραστηριότητές τους ἤ κάποια ἀπότά µέλη τους, πάντα ὅµως φροντίζουν
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Οἱ Κίνδυνοι τῶν Μυστικῶν Ἑταιρειῶν,
καί ἡ Ἁγία Γραφή.

(Τό κείµενο πού ἀκολουθεῖ ἀναρτήθηκε στόν ρωσικό ὀρθόδοξο δικτυακό τόπο
pra voslavie.ru/english. Ἀναφέρεται στή µάστιγα τῶν καιρῶν µας, τίς κρυφές ἐ -
ται ρεῖες, π.χ. µασονία, κτλ., µέ καίριο καί ζωντανό τρόπο. Συγγραφέ ας του εἶναι
ἕ νας µαῦρος, Νιγηριανός πάστορας προτεστάντης, µέ 20ετή προ ϋπηρεσία ὡς
χηµικός µηχανικός καί σύµβουλος ἐπιχειρήσεων στό διεθνή χῶ ρο. Τό ἄρθρο δη -
µοσιεύεται σέ µετάφραση καί ἐλαφρά διασκευσµένο ὡς πρός τή µορφή).



νά συντηροῦν ἕνα προφίλ, καί µιά δηµό-σια εἰκόνα πλούσια σέ ἀνθρωπιστικά ἰ -δε ώδη. Ἡ πολιτική τους δέν ἔχει συνέ-πεια: ἀπόκρυψη ἤ, ἀντίθετα, ἀποκάλυ -ψη τῶν ἀποκρυφιστικῶν δογµάτων τους·ἀπόκρυψη ἤ κοινολόγηση συµµετοχᾹςκάποιων ἀπό τά µέλη τους· ἀνάπτυξη ἀ -µοιβαίων δεσµεύσεων µεταξύ τῶν µε -λῶν· χρήση µυστικῶν τελετουργιῶν, πούδένουν τά µελη µέ τροµερές ρᾹτρες ἀλ -ληλοβοήθειας ἤ ἠθικές ἀρχές, ὅπως π.χ.«ἁγνότητα, ἀδελφοσύνη καί ἑνότητα»,κ.τ.λ. Πολλές τέτοιες ἐταιρεῖες παρουσι -ά ζονται ὡς δᾹθεν ὑποδείγµατα τελειότη -τας, πού κάνουν ἀξιέπαινες παροχές πρόςτό ἔθνος καί προσφέρουν ἀδιαφιλονί κη-τα ἀγαθές ὑπηρεσίες πρός τήν κοινωνία.Οἱ ἀρχές αὐτῶν τῶν ἑταιριῶν χά-νονται σέ χρόνους προϊστορικούς, σ’ὅλα τά µήκη καί πλάτη τᾹς γᾹς. Στήν Ἀ φ-ρική, π.χ., οἱ παραδοσιακές µυστικές κοι-νότητες ἀποτελοῦνται ἀπό ἐλίτ κυνηγῶντᾹς ἄρχουσας τάξης, πού µυοῦνται ὄχιµό νο στήν τέχνη τοῦ κυνηγιοῦ, ἀλλά καίσέ δᾹθεν ὑπερβατικές πτυχές του. Χρη -σι µοποιοῦν µαγικές «τελετουργίες», γιάνά σαγηνεύουν τά ζῶα, πού κυνηγοῦν, ἤγενικότερα νά αὐξάνουν τήν ἐπιρροή τους.Οἱ µυηµένοι ὑποτίθεται ὅτι ἔχουν πρόσ -βαση σέ ἀπόκρυφες δυνάµεις ἀπροσπέλα-στες ἀπό τά µή µέλη. Στή σύγχρονη δύ -ση, τά πράγµατα εἶναι πιό ἐκλεπτυσµέ-

να. Αὐτοῦ τοῦ εἴδους οἱ σύγχρονες κοι -νότητες «κυνηγοῦν» κοινωνική δικτύ -ω ση, ἀνάδειξη καί ἐπιτυχία. Ἔχουν καίαὐ τές τελετουργίες, κρυφές βέβαια, γιάνά σαγηνεύουν τό περιβάλλον τους καί νάδιατηροῦν καί νά αὐξάνουν τά κέρδη καίτόν πλοῦτο τους, συγχρόνως δέ νά προ -ω θοῦν τίς δοξασίες τους. Τό κυνήγι εὐ -η µερίας ὁδηγεῖ πολλούς ἀνθρώπους νάσταβλίζονται µέσα στίς ἐπιλεκτικές µάν-τρες τους, πού ἐλέγχονται ἀπόλυτα. Σέκα ταστάσεις οἰκονοµικᾹς ὕφεσης ὅσοιἔχουν µυηθεῖ καί χώνονται στούς εὐ -κτή ριους οἴκους τους εἶναι ἀπίθανο νάδοῦν τίς ἐργασίες τους… χωρίς καρπούς.Πολλοί δελεάζονται ἀπό ἀφέλεια, ἄλλοιὅµως δέν εἶναι τόσο ἀθῶοι. Ἐκεῖ πού µιά«ἀδιάφορη, παθιασµένη γιά πλοῦτο καίπα νηγύρια ἐκπροσώπιση τᾹς Ἐκκλη σί -ας» δέν ἱκανοποιεῖ τή δίψα τῶν ἀνθρώ -πων γιά γνώση, προσφέροντας τό βαθύµή   νυµα τᾹς Ἁγίας ΓραφᾹς, βρίσκουν αὐ -τοί πρόσφορο ἔδαφος καί παγιδεύουνκό σµο προσφέροντας ἐσωτεριστικά πνευ-µατικά ὑποκατάστατα. Οἱ κίνδυνοι γιάτά θύµατα, καλά κρυµµένοι βέβαια, εἶναιπολλοί: ἀνοµολόγητες δεσµεύσεις καίδυστυχία πολλή, νά κρέµεται πάνω ἀπότό κεφάλι τους.      (συνεχίζεται)
Olabode Ososami

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG16

˙G <˘Eke…heqg Pkgqov¡qgsg> st¡ diad¥jtuo.

Die…humsg: el-pliroforisi.gr
Ja¥ o≥ ˘Ejd¡seir <SpoqÇ> st¡ diad¥jtuo

(ciÇ liÇ cmyqil¥a ló t¡ succqavij¡ ôqco toÀ 

Lgtqopok¥tou ˘Attij°r ja¥ Lecaq¥dor Mijodülou) 

Die…humsg: spora.gr


