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∆ειγµατοληψία 

διεφθαρµένου καί χρεοκοπηµένου ἤθους.

προδοσία τοῦ ἤθους, πρώτη παράτολµη διακίνηση στόγήπεδο τᾹς διαφθορς, ἐπιχειρεῖται ἐλεύθερα καί ποµ-ποδῶς ἐπαινούµενη στή σύγχρονηἀρένα τᾹς προβολᾹςτοῦ ὕποπτου πλουτισµοῦ καί τᾹς πολιτικᾹς καί οἰκο-νοµικᾹς κυριαρχίας. Κατά τίς στιγµές τῶν ἐκρήξεωνὀρ γανωµένης διαφθορς προκαλεῖται ἐντυπωσιακός,ἀλλά παροδικός σάλος. Ἡ δηµοσιογραφία ἐκνευρίζεται καί οἱ δια-χειριστές τᾹς ἐξουσίας ἀποσύρονται στά στέγαστρα τᾹς σιω πᾹςκαί ὑποκριτικά ἀποκρύπτονται. Ὁ ἔνοχος ἤ οἱ ἔνοχοι δέν ἐπιση -µαί νονται καί δέν προωθοῦνται στό ἑδώλιο τᾹς κρίσης καί τοῦ κα-ταλογισµοῦ, ἀλλά παραδίδονται στό συνοδοιπόρο τᾹς λήθης καίδιαφεύγουν ἀργά ἤ σύντοµα τήν εὐθύνη καί τήν ἀντίστοιχη ποινή.



EKEUHEQG PKGQOVOQGSG2Ἀπό τή σύγχρονη ἱστορική ἐγγραφή περιστατικῶν δραµατικᾹςἠθικᾹς πτώχευσης, ἐπιλέγω ἕνα, µέ τήν πρόθεση νά τό ἐµφα -νίσω ὡς ἐπιτιµητικό σχολιασµό καί συνειδητή ἐπίκριση τῶν ἀθλι -οτήτων τᾹς ἐποχᾹς µας. Πρίν λίγους µᾹνες ἐκδηλώθηκε ἡ ἐγκλη -µατική µανία ἑνός ἀνθρώπου στήν ἥσυχη κατά τά ἄλλα χώρα τᾹςΝορβηγίας. Ἕνας νέος ἄνθρωπος, ὁ Ἄντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ,σχε δίασε, προγραµµάτισε καί πραγµατοποίησε τό µεγαλύτεροἔγ  κληµα τοῦ αἰώνα. Μετά ἀπό πολλή µελέτη καί σκοτεινή προε-τοιµασία σκόρπισε τό θάνατο σέ 93 παιδιά, πού ζοῦσαν σέ κατα -σκηνωτική χαρωπή κοινότητα σέ ἕνα µικρό νησί. Ὅπως µε-
ταδόθηκε στόν τύπο: “µεταµφιεσµένος σέ ἀστυνοµικό ὁ Μπρέι-
βικ ἄρχισε νά πυροβολεῖ ἀδιακρίτως µέ αὐτόµατο ὅπλο, νά κυνηγκαί νά σκοτώνει τά ἔντροµα θύµατα πού δέν εἶχαν ἐλπίδα διαφυ-γᾹς ἀπό τό µικρό νησί. Αὐτόπτης µάρτυρας πού ἔσπευσε µέ τήβάρ κα του, µίλησε γιά "δεκάδες θύµατα", πού ἐπέπλεαν στά νε-
ρά”. Ἡ πράξη του ἐπισηµαίνεται στά δηµοσιεύµατα ὡς κοµµα-
τικός παροξυσµός. Σχεδιασµός του ἦταν ἡ ἐξόντωση ὅλης τᾹς νέ -
ας γενις ἡγετῶν τοῦ κόµµατος, “ἤθελε νά σκοτώσει ὅλους τούς
500 µέ 700 ἔφηβους πού ἦταν ἐκεῖ”.Αὐτές ἦταν οἱ πρῶτες ἐκτιµήσεις καί οἱ πρῶτες ἀντιδράσειςτῶν δηµοσιογραφικῶν ὀργάνων καί τᾹς ἐπαναστατηµένηςλαϊ κᾹς συνείδησης. Μέ τήν πάροδο ὠστόσο κάποιου χρόνου καίτήν καταστολή τᾹς πρώτης ὀξύτατης λαϊκᾹς ἀντίδρασης ὁ δηµο-σιογραφικός κόσµος ἄρχισε νά ἀναζητάει πρόσθετα βιογραφικάστοιχεῖα τοῦ σκληροῦ δολοφόνου, πού θά µποροῦσαν νά ἀνακα -λύ ψουν καί νά ἀποτυπώσουν τά βαθύτερα ψυχικά του βιώµατακαί νά ἑρµηνεύσουν τό ἐγκληµατικό του µένος. Πρῶτος χῶρος ἔ -ρευ νας ἦταν τό σπίτι του, ὁ πατέρας του, ἡ µάνα του, οἱ κινήσειςτῶν παιδικῶν του χρόνων, τά ἀναπτύγµατα τᾹς ἐφηβείας του καίοἱ στοχεύσεις τᾹς ὥριµης δράσης του. Ἀποτυπώνεται στήν ἐφηµε-ρίδα Verdens Gang ἡ ἱστορία τῶν σχέσεων πατέρα Μπρέιβικ καίγιοῦ. Πρόσφατα, µετά τήν ἀποκάλυψη καί τόν διατυµπανισµό τῶν
τραγικῶν ἐγκληµάτων τοῦ γυιοῦ: “ Ὁ πατέρας τοῦ Ἄντερς Μπρέ -
χρινκ Μπρέιβικ δήλωσε στήν ἐφηµερίδα Verdens Gang ὅτι ἔχει χά-σει κάθε ἐπαφή µέ τό γιό του ἀπό τό 1995. "∆ιάβαζα στό Internet



EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 3

τίς ἐφηµερίδες καί ξαφνικά εἶδα τό ὄνοµά του καί τή φωτογραφίατου στό δίκτυο", δήλωσε. Ὁ ἄνδρας αὐτός εἶναι συνταξιοῦχος καίµέ νει στή Γαλλία καί, ὅπως εἶπε στήν ἐφηµερίδα, εἶχε χωρίσει ἀ -πό τή µητέρα του Ἄντερς Μπρέχρινγκ Μπρέιβικ µετά τή γέννησήτου. Πρόσθεσε ὅτι ἔχει χάσει ἐπαφή µέ τό γιό του ἀπό τό 1995, ὅ -
ταν αὐτός ἦταν 15 ἤ 16 ἐτῶν”.Στόν πατέρα του ἀναφέρεται ὁ ἴδιος ὁ Μπρέιβικ σέ µανιφέστο1500 σελίδων πού δηµοσίευσε πρίν ἀπό τίς ἐπιθέσεις στό δια -
δίκτυο µέ τίς ἑξᾹς ἀποκαλύψεις: “ὁ πατέρας του, διπλωµάτης πού
ὑπηρέτησε στό Λονδίνο καί τό Παρίσι, ξαναπαντρεύτηκε µετά τήγέννησή του, ἐνῶ ἡ µητέρα του παντρεύτηκε ἕνα στρατιωτικό, ὁὁποῖος ἔγινε θετός του πατέρας. Ὁ βιολογικός του πατέρας καί ἡνέα του σύζυγος, πού ἔµεναν στό Παρίσι, εἶχαν ζητήσει τότε τήνκη δεµονία τοῦ ἀγοριοῦ, ἀλλά αὐτό δέν ἔγινε δεκτό ἀπό τή νορ-βηγική ∆ικαιοσύνη. "Εἶχα µιά καλή σχέση µαζί του(ἐννοεῖ τόνπατέρα του) καί τή νέα του σύζυγο ὡς τά 15 µου χρόνια", γράφειὁ  Μπρέιβικ, ὁ ὁποῖος προσθέτει ὅτι τούς ἐπισκεπτόταν συχνά στήΓαλλία. Ὅµως οἱ ἐπαφές σταµάτησαν στά 15 του χρόνια-"∆έν τοῦἄρεσε πολύ ἡ περίοδος γκράφιτι πού πέρασα µεταξύ 13 καί 16ἐτῶν", ἀναφέρει ὁ Μπρέιβικ-καί ὁ πατέρας δέν ἔδωσε καµιά συ νέ -
χεια σέ ἕνα αἴτηµα γιά ἐπανασύνδεση πρίν ἀπό µερικά χρόνια”.Ὅλες αὐτές οἱ δραµατικές ἐξελίξεις πιστοποιοῦν καί ἐπικυ ρώ -νουν µιά τροµερή πορεία τοῦ Μπρέιβικ ἀπό τήν παιδική ἠλι -κία στήν ἐφηβεία καί ἀπό τήν ἐφηβεία στήν ὡριµότητα. Γεννήθη-κε σ᾿ ἕνα σπίτι πού δέν τό θέρµαινε ἡ ἀγάπη καί δέν τό στήριζε ἡἀ ξιοπρέπεια. Ὁ πατέρας του δέ λειτούργησε ὡς πατέρας καί ἡµάνα του δέν τόν θέρµανε στήν ἀγκαλιά της σάν γνήσια µητέρα.Τά περιστατικά, πού κυκλοφόρησαν στήν ἰδιαίτερή του πατρίδακαί στήν παγκόσµια δηµοσιογραφία, προσυπέγραφαν ὅτι τό οἰκο-γενειακό του κλίµα δέν διακρινόταν γιά τήν καθαρότητα καί τήνὑ πεύθυνη ἁρµονία, ἀλλά δηµιουργοῦσε ὁλοένα καί φοβερότεροκαί τραγικότερο κυµατισµό. Ἔφερναν τούς γονεῖς σέ ἐχθρικήἀντιπαράθεση µέ τό γιό τους καί τό γιό στό πυροβολεῖο τᾹς ἐχθρό -τητας καί τᾹς καυτᾹς ἐκδίκησης. Μπορεῖ κανείς νά ὑπολογίσει,ὅτι µέρα µέ τή µέρα ὁ Μπρέιβικ γινόταν ἀκόµα πιό πικρός πρός
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ὅ  λα τά κλιµάκια τᾹς σύγχρονης κοινωνικᾹς συνοχᾹς καί πιό ἀπο-φασιστικός στούς φονικούς σχεδιασµούς του. Ζητοῦσε παντοῦἐκ δίκηση. Ἔβλεπε τή φωτιά τοῦ θανάτου σά µοναδική ἀπόκρισηστή γονική ἀδιαφορία καί στήν ἀγαπητική ἀπουσία. Σχεδίαζε µέ-σα του σάν µοναδική λύση τοῦ προσωπικοῦ δράµατός του τόν ἀ -φα νισµό τῶν κοµατικῶν καί πολιτιστικῶν σχηµάτων, πού καθιε-ρώνουν τό πιεστικό κλίµα τᾹς ἐποχᾹς, πού πληγώνουν τήν ὀµορ-φιά τᾹς ἀγάπης καί στήνουν τά πολεµικά φυλάκια τᾹς ἰδιοτέλει-ας καί τοῦ ἀφανισµοῦ.Ἔχοντας µπροστά σας αὐτό τό φάκελλο τῶν δεδοµένων µπο -ρεῖτε νά προσδιορίσετε τίς εὐθύνες γιά τή φονική ἐξόρµησηστό ἤρεµο µικρό νησάκι τᾹς Νορβηγίας καί γιά τή δολοφονία τό-σων νεανικῶν ὑπάρξεων ἀποκλειστικά καί µόνο στόν ἄτυχοΜπρέιβικ;  Ὁ ἄνθρωπος αὐτός δέν γνώρισε τό πατρικό καί µητρι -κό χάδι. ∆έν ἔνοιωσε τό πατρικό καί µητρικό χέρι νά σφίγγουν τόδικό του καί νά τόν ὁδηγοῦν στό περιβόλι τᾹς ἐντιµότητας καί κα -θαρότητας. ∆έν γνώρισε τί θά πεῖ ἦθος καί τί θά πεῖ διαφθορά.Πλανήθηκε ἐγκαταλειµµένος στή µοναξιά του, στίς θύελες τοῦµί σους καί στούς σχεδιασµούς τᾹς ἀντιπαλότητας. Οἱ εὐθύνεςτου, πού δέν εἶναι µικρές, φυτεύτηκαν µέσα του, ποτίστηκαν καίλιπάν θηκαν ἀπό τή γονική διαστροφή καί ἔγιναν αἰτίες τᾹς φο-νικᾹς θύελλας, πού ἀφάνισε ἐντελῶς ἀνεύθυνες νεανικές ὑπάρ-ξεις.Θεωρῶ ἀναγκαία µιά ὑπογράµµιση. Ὁ αἰώνας µας ἀναποτε-λεσµατικός καί τραγικός, διέγραψε τή ζεστασιά καί τήν ὀµορ -φιά τᾹς ὑπεύθυνης οἰκογενειακᾹς ζωᾹς, γκρέµισε καί γκρεµίζειὁ λοένα καί περισσότερο τίς ἑστίες τᾹς ἀγάπης καί τᾹς κοινωνικᾹςἀξιοπρέπειας, µεταποιεῖ τήν οἰκογενειακή εὐτυχία σέ ἐρειπωµένοὁ πλοστάσιο. Ἀπό τίς διαλυµένες αὐτές ἑστίες δέν ἐκπορεύεταιπιά ἡ λάµψη τᾹς ἀλήθειας, τό ἄρωµα τᾹς ἀγάπης καί ἡ πράξη τοῦδιάφανου ἤθους. Ἁπλώνεται δυσοσµία διάστροφης ζωᾹς, θησαυ -ρίσµατα µίσους καί ὁράµατα σκοτεινά. Κάποιος θά πρέπει νά κη -ρύ  ξει τό χρέος τᾹς µετάνοιας, τήν ὑπεύθυνη ἀλλαγή τῶν στόχωνκαί τήν ἀνάπλαση τῶν ἐρειπωµένων οἰκογενειακῶν ἑστιῶν σέχώ ρους ἱεροῦ ἀγώνα γιά τήν ἀναζωογόνηση τοῦ ἤθους καί τήνἀναβάθµιση τᾹς καθηµερινότητας.



ακρινοί διάδοχοι τῶν
πρώ των χριστια νι κῶν
γενεῶν, νιώ θου µε τήν
ἀνάγκη  νά κοινωνή -
σου µε στή χαρά καί
στήν ἐµπειρία τῶν ἀ -
ποστολικῶν προγό-

νων µας, ὄχι µόνο µέ τή µελέτη
τῶν ἱστορι κῶν καταλοίπων, ἀλ -
λά καί µέ τήν προσωπική µας µα -
θητεία στίς διδαχές καί στά γε -
γο νότα, στά πολ λαπλά µηνύµατα
τᾹς ἐναν θρώ πη σης τοῦ Κυρίου
µας καί στήν ἀ νακαινιστική ἐ -
ξόρµηση τῶν Ἁγί ων Ἀποστόλων. 

1) Στό εὐαγγελικό κείµενο
τοῦ ἀποστόλου Ἰωάννη συναν -
τµε τή µαρτυρία:”οὕτω ἠγά πη -
σεν ὁ Θεός τόν κόσµον, ὥστε τόν
υἱόν αὐτοῦ τόν µονογενᾹ ἔ δω -
κεν, ἵνα πς ὁ πιστεύων εἰς αὐ -
τόν µή ἀπόληται, ἀλλ᾿ ἔχ᾽ ζω ήν

αἰώνιον” (Ἰωάν. γ΄ 16). Ἴσαµε τή
στιγµή τᾹς ἐνανθρώπησης τοῦ
Κυρίου µας, τό κυρίαρχο στοι -
χεῖο στίς γενιές τῶν ἀνθρώ πων
ἦταν ἡ λατρεία τῶν εἰδώλων καί
ἡ ἐξουθενωτική καθυπόταξη στίς
δυναστικές ἐξουσίες. Ἀκόµα καί
µε τά τήν ἐνανθρώπηση στίς λαϊ -
κές ὁµάδες ἤ στίς ἀπο µονωµένες
προσωπικό τητες πού δέν εἶχαν
τήν εὐτυχία καί τή χά  ρη νά προσ-
εγγίσουν τόν σαρ κω µέ νο Λόγο,
ἡ θεοποίηση τῶν εἰ δώ λων καί
τῶν κοσµικῶν ἐξου σιῶν λει τουρ-
γοῦσε ὡς ὑπο χρε ωτική ἐξάρτη -
ση. Τά εἴδωλα ἦταν µαγευτικά
καί οἱ ἐξουσίες ἐξοντωτικές. 

Ἡ σάρκωση τοῦ θεανθρώ -
που Κυρίου καί ἡ θεµελίωση τᾹς
Ἐκκλησίας ἔφεραν τήν φωτισµέ -
νη ἀνατροπή. Οἱ ἐξελίξεις τῶν
πρώ των χριστιανικῶν αἰώνων
δια γράφουν ἱστορικές ἀλλαγές
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Ἡ µαρτυρία τᾹς Ὀρθοδοξίας 
στό 

σύγχρονο κόσµο.(β)



πού ἀνύψωσαν τήν ἀνθρώπινη
προ σωπικότητα σέ χαρισµατική
ὕπαρξη καί τήν ἀνθρώπινη κοι -
νω νία σέ Ἐκκλησία, σέ ζωντανή
οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ. Στήν ἐκ -
κλη σιαστική σύναξη, πού κοι -
νω νεῖ ἄµεσα µέ τό Θεό Πατέρα,
καί χειραγωγεῖται µέ τόν ἄµεσο
λόγο τοῦ σαρκωµένου Κυρίου
µας καί τή Χάρη τοῦ παναγίου
Πνεύµατος. Ὁ ἄνθρωπος, τό ζων-
τανό µέλος τᾹς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ, δέ σκύβει ταπεινωτικά
τό κεφάλι στήν κοσµική ἐξουσία
µήτε προσφέρει δουλική ἐξυ πη -
ρέτηση στά συµφέροντα τᾹς ὀλι-
γαρχίας. Ὑπηρετεῖ τό θέληµα
τοῦ Θεοῦ καί γεύεται τίς δωρεές
τᾹς θεϊκᾹς ἀγάπης.

Τά ἱστορικά µνηµόνια, πού
ἔ  φτασαν στήν ἐποχή µας, µαρτυ -
ροῦν ὅτι, ἀπό τήν πτέρυγα τᾹς
εἰ δωλολατρείας, ἀσκήθηκαν ἀφό-
ρη τες πιέσεις γιά νά ἀναγνω ρί -
σουν τά λαϊκά στρώµατα ὡς θεϊ-
κούς ὁδηγητές τούς φορεῖς τᾹς
ἐ ξουσίας καί νά σκύψουν τό κε-
φάλι σέ ἀδιάκριτη ὑποταγή. Οἱ
πι στοί ὅµως στό θέληµα τοῦ Θε-
οῦ, ὁλόκληρο τό λογικό ποίµνιο
τᾹς Ἐκκλησίας, στάθηκε ἀνυπο -
χώρητο. Ἡ ἀπόκριση πού ἔδινε
στή σκληρή καταπίεση ἦταν µία
καί µοναδική. Ὁ Θεός εἶναι ὁ στορ-
γικός µας Πατέρας. Ὁ δηµιουρ -
γός ὅλου τοῦ κόσµου καί ἡ πηγή

τᾹς ἀγάπης. Ὁ αὐτοκράτορας ἤ
ὁ ποιοσδήποτε ἄλλος ἐξουσιαστής
δέν εἶναι παρά ὁ τύραννος, πού
κολοβώνει τήν ἐλευθερία µας καί
ἐκµεταλλεύεται τήν προσωπικό -
τητά µας. 

Ἡ ἀντιπαράθεση αὐτή πό-
τισε τό Κολοσσαῖο µέ µαρτυρικό
αἷµα καί τίς ἄλλες ἀρένες τᾹς
ἀντιπαράθεσης µέ κορµιά µαρ -
τύρων. Παρά ταῦτα οἱ ἡρωϊκές
καρδιές τῶν µαρτύρων δέν κάµ -
φθηκαν καί ἡ καθυπόταξη τᾹς ἐ -
ξουσίας τοῦ κόσµου δέν ὁριστι -
κοποιήθηκε. Κατά τό µακρό διά -
στηµα πού µς χωρίζει ἀπό ἐ κεί -
νη τήν ἐποχή ἡ ἀκαµψία τῶν
µαρ τύρων χριστιανῶν ἐκδη λώ -
θη κε ὡς τό µεγάλο θαῦµα τᾹς ἱ -
στορίας καί ἡ ἀγαπητική κοινω -
νία τῶν µαρτύρων µέ τό πρό σωπο
τοῦ Θεοῦ Πατέρα ἀνα δεί χθηκε τό
µεγάλο προνόµιο τῶν αἰώνων. 

Εἶναι σαφής ἡ ὑποχρέωση
τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς ἡγεσίας καί
ὅλου τοῦ σύγχρονου ἐκκλησια -
στικοῦ πληρώµατος νά µεταφέ -
ρουν στή στρεβλωµένη σύγχρο -
νη ἀθεϊστική κοινωνία τά µη νύ -
µατα τᾹς πρωτοχριστιανικᾹς ἐ -
πο χᾹς καί νά φωνάξουν µέ θέρµη
ψυχᾹς καί µέ πειστικότητα ὅτι ὁ
ἄνθρωπος εἶναι ἐλεύθερη καί ὑ -
πεύθυνη ὕπαρξη πού ζεῖ καί κι-
νεῖται µέσα στό φῶς τᾹς θείας πα-
ρουσίας καί τᾹς θείας καθοδήγη -
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σης καί δέν µπορεῖ νά ἀναπτυ -
χθεῖ ἐάν κινεῖται ἀποκοµµένος
ἀ πό τήν κοινωνία µέ τό Θεό, οὔτε
πετυχαίνει νά ἀναδείξει τίς ἐπί
µέρους κοινωνίες του ἱερή οἰκο-
γένεια µεστή Θείας Χάριτος καί
δηµιουργό πολιτιστικᾹς εὐγέ-
νειας.

2) ∆εύτερο χαρισµατικό ἄ -
νοιγµα τᾹς ὀρθόδοξης ἱστορικᾹς
πραγµατικότητας καί µαρτυρίας
εἶναι ὁ φωτισµός καί ἡ ἀνάδειξη
τᾹς κοινωνίας τῶν ἁγίων. Τό ἀ -
ποστολικό κήρυγµα καθώς προ -
χώρησε στίς ἐσχατιές τοῦ γεω -
γραφικοῦ χώρου µετέφερε τό ἄ -
ρω µα τᾹς χάριτος τᾹς Πεντη κο -
στᾹς καί τήν ἔµπνευση γιά προ -
σωπική ἀνανέωση καί ἀναβάθ -
µι ση στό κλίµα τᾹς ἁγιότητος.
Τό ἄγγελµα καί ἡ προτροπή τῶν
ἁγίων ἀποστόλων καί τῶν δια -
δό χων τους ἦταν πηγαῖο καί δυ -
ναµικό. “ Ἡ νύξ προέκοψεν, ἡ δέ
ἡ µέρα ἤγγικεν, ἀποθώµεθα οὖν
τά ἔργα τοῦ σκότους καί ἐν δυ -
σώµεθα τά ὅπλα τοῦ φωτός, ὡς
ἐν ἡµέρ εὐσχηµόνως περιπατή-
σωµεν” (Ρωµ. ιγ΄ 12-13). Καί τό
δεύτερο παράπλευρο ἄγγελµα
“ ὅ σα ἐστίν ἀληθᾹ, ὅσα σεµνά, ὅ -
σα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφι -
λᾹ, ὅσα εὔφηµα, εἴ τις ἀρετή καί
εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε”
(Φιλιπ. δ΄ 8). Καθώς τό φωτισµέ-

νο κήρυγµα τῶν θείων διδαχῶν
καί τό πνευµατικό ἄρωµα πού ἁ -
πλώνονταν στόν ὁρίζοντα ἀπό τήν
χαρισµατική πληρότητα τῶν ἀ -
να  γεννηµένων διδασκάλων, τρο -
φο δοτοῦσαν τίς ἀνήσυχες ὑπάρ-
ξεις, τίς διψασµένες γιά φῶς, γιά
κά θαρση ψυχᾹς καί γιά ὁδοιπο -
ρία στούς δρόµους τᾹς ἁγιότη -
τας, πλήθη πιστῶν ἀνταποκρί -
νονταν στά ἱερά µηνύµατα καί
τήν ἀναγεννητική πρόκληση,
διά βαιναν τήν πύλη τᾹς µετάνοι-
ας καί ἄρχιζαν νά περπατοῦν
στούς δρόµους τᾹς νέας ζωᾹς τᾹς
καθαρότητος τοῦ βίου καί τοῦ
θη σαυρισµοῦ τῶν χαρισµάτων
τᾹς καινᾹς κτίσης. Τά συναξάρια
πού ἱστοροῦν τούς βίους τῶν ἁ -
γίων καί µς παρακινοῦν σέ συ -
στράτευση εἶναι ἀνεξάντλητα.
Ἐ κεῖνος πού τά πιάνει στό χέρι
καί τά φιλοµετρεῖ νοιώθει νά περ-
πατάει ἐνταγµένος στή στρατιά
τῶν µαθητῶν τοῦ Κυρίου βαστά -
ζοντας τό µυροδοχεῖο τᾹς ἁγνό -
τη τας καί τά ἀποµνηµονεύµατα
τᾹς ἀποστολικᾹς ἁγιότητας. Αὐ -
τή ἡ διακίνηση τῶν ἁγίων ὡς ἱ -
στορική φωτιστική πραγµατι -
κότητα µέσα στόν κόσµο µας, τόν
καταλερωµένο καί καταρυποµέ-
νο ἀπό τή διαφθορά καί τή δια-
βολική σκοπιµότητα, ἀποτελεῖ
µή νυµα στήν κάθε ἐποχή καί
στήν κάθε γενιά καί κραυγή γιά
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µετάνοια, γιά ἀλλαγή βίου καί
γιά ἔνταξη στήν οἰκογένεια τοῦ
Θε οῦ καί στή στρατιά τῶν ἀνα-
µορφωτῶν τοῦ κοινωνικοῦ βίου.
“ Οὕτω λαµψάτω τό φῶς ὑµῶν
ἔ  µπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως
ἴ δωσιν ὑµῶν τά καλά ἔργα καί
δο ξάσωσι τόν πατέρα ὑµῶν τόν
ἐν τοῖς οὐρανοῖς” (Ματθ. ε΄ 16). 

3) Τό τρίτο δυναµικό στοι -
χεῖο πού ἔχει ὑποχρέωση νά προ -
βάλει ἡ ὀρθόδοξη κοινότητα στό
σκοτεινό ὁρίζοντα τᾹς ἄθεης ἐπο -
χᾹς µας εἶναι ὁ πλοῦτος καί ἡ ποι-
ότητα τᾹς ὀρθόδοξης θεολογίας
καί τᾹς παράλληλης ὀρθόδοξης
ἀνθρωπολογίας. Οἱ πατέρες µας
οἱ ἀναγεννηµένοι καί φωτισµέ-
νοι ἔσκυψαν µέ πόθο καί πάθος
στά κείµενα τῶν Γραφῶν, στό
λό    γο τοῦ Κυρίου, τίς ἀποστολι-
κές διακηρύξεις, τίς ἐµπειρίες
καί τίς διδαχές τῶν µεταποστολι -
κῶν χρόνων, σ᾿ ὅλο τόν πλοῦτο
πού παραδόθηκε ἀπό γενιά σέ γε -
νιά καί σχηµατοποίησαν τόν κώ -
δικα τᾹς καθολικᾹς ἐκκλησια-
στικᾹς ἐµπειρίας πού εἶναι κατά-
µεστος µέ τήν ἐµπειρία τᾹς ἁγι-
ότητας καί τήν ἔνθερµη διάθεση
τᾹς ἀποστολικότητας. Τά κείµε-
να πού ἔχουν φτάσει στά χέρια
µας, καί δέν εἶναι λίγα, φωτίζουν
καί ἐµπνέουν καί χειραγωγοῦν
ἀγαπητικά τήν ἀξιολόγηση τᾹς

νέας ζωᾹς καί τήν ὁλόψυχη ἔν -
ταξη στή στρατιά τῶν ἁγια σµέ -
νων. Ἀνοιχτές οἱ πόρτες τᾹς Ἐκ -
κλησίας. Φωτεινά τά παραδεί -
γµα τα. Ἔντονη ἡ παρόρµηση.
∆ια κριτικό τό ρεῦµα τᾹς σπου-
δᾹς καί τᾹς ἔνταξης στήν ποίµνη
τᾹς ἀγάπης καί τᾹς ἀφοσίωσης.
Ὁ Κύριος τρέχει στά λαγκάδια
καί στά βουνά γιά νά συναντή-
σει τό χαµένο πρόβατο καί ἡ πλα-
νεµένη λογική ὕπαρξη ἀναζητά-
ει τόν Ποιµένα καί Πατέρα πού
εἶναι ὁ Θεός τᾹς ἀγάπης. 

4) ∆έν θά παραλείψω νά ὑ -
πο γραµµίσω καί τό µόχθο τᾹς
πλατις ἐπισκοπικᾹς φάλαγγας,
πού ἐκτός ἀπό τήν ἀκάµατη διδα -
χή, ἀσχολήθηκε καί συνέπραξε
στή δηµιουργία σταθεροῦ διοι -
κη τικοῦ σχήµατος καί στήν κα -
τάρ τιση τοῦ κώδικα τῶν Ἱερῶν
Κανόνων, πού ἀποτέλεσε καί ἐ -
ξακολουθεῖ νά ἀποτελεῖ τό ρυθ -
µιστή τῶν ποικίλων προβληµά -
των πού κατά καιρούς παρου -
σιάζονται καί τόν ὁδηγό στήν ἐ -
ξελικτική πορεία τοῦ συνοδικοῦ
σχήµατος. 

Πολύ ἐνωρίς οἱ χαρισµα τι -
κοί ποιµένες µέ ἀδελφική ἀλλη -
λοπεριχώρηση καί µέ φωτισµένη
κρίση πλαισίωσαν τήν τράπεζα
τᾹς συνοδικότητας, µελέτησαν
τά προβλήµατα τᾹς συγκεκριµέ -
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νης ὥρας καί συναντήθηκαν σέ
κοινή γνώµη καί σέ φωτισµένη
ἀπόφαση στή δηµιουργία Κανό-
νων καί στόν προσδιορισµό τῶν
τρόπων ἀντιµετώπισης τῶν δυ -
σκολιῶν καί συνάντησης σέ κοι-
νή ἄποψη καί σέ κοινή ὀργανω-
τική µεθόδευση. Σηµαντικό ρό-
λο ἔπαιξε καί τό κοσµικό δίκαιο
τᾹς ἐποχᾹς τοῦ Ἰουστινιανοῦ καί
ἡ ἀποφασιστικότητα τᾹς φωτι-
σµένης ἡγεσίας τᾹς ἐποχᾹς νά µε-
θοδεύσει τή συνοδική λειτουργι -
κότητα καί τήν εἰρηνική καί ἀ -
πο τελεσµατική ποιµαντική δια-
κονία. Ἰδιαίτερο ρόλο ἔπαιξαν οἱ
“Νεαρές” τοῦ Ἰουστινιανοῦ πού
ἀποτέλεσαν τούς θεµελιακούς
πυ λῶνες τοῦ θαυµαστοῦ καί ἀ -
πο τελεσµατικοῦ Κανονικοῦ ∆ι-
καίου τᾹς Ἐκκλησίας µας. Κατά
καιρούς καί ἀποφάσεις καί κα -
νονικές διατάξεις τοπικῶν συνό -
δων ἐνσωµατώνονται ὡς Κα νό -
νες ὑψίστου κύρους ὅπως οἱ Κα -
νόνες τῶν Οἰκουµενικῶν Συνό-
δων. Μεταφέρουµε ἕνα ἀπόσπα-
σµα ἀπό τόν β΄ Κανόνα τᾹς Στ΄
ΟἰκουµενικᾹς Συνόδου πού
κατακυρώνει καί ἐγγράφει στό
ἀ  πο δεκτό κανονικό σύστηµα σει-
ρά Κανόνων τοπικῶν Συνόδων
καί πατερικῶν ἀπόψεων πού ἐγ -
κρίθηκαν καί ἐνσωµατώθηκαν
στό κανονικό δίκαιο τᾹς Ἐκ κλη -
σίας:“ Ἐπισφραγίζοµε δέ καί

τούς λοιπούς πάντας ἱερούς Κα -
νόνας τούς ὑπό τῶν ἁγίων καί
µα καρίων πατέρων ἡµῶν ἐκτε -
θέ ντας, τοὐτέστι τῶν τε ἐν Νι -
καί  συναθροισθέντων τριακο -
σί ων δεκαοκτώ ἁγίων Πατέρων
καί τῶν ἐν Ἀγκύρ, ἔτι µήν καί
τῶν ἐν Νεοκαισαρί, ὡσαύτως
καί τῶν ἐν Γάγγραις,πρός τού -
τοις δέ καί τῶν ἐν Ἀντιοχεί τᾹς
Συρίας, ἀλλά µήν καί τῶν ἐν Λα-
οδικί τᾹς Φρυγίας. Προσέτι καί
τῶν ἑκατόν πεντήκοντα τῶν ἐν
ταύτ᾽ τῇ θεοφυλάκτῳ καί βασι -
λίδι συνελθόντων πόλει, καί τῶν
διακοσίων τῶν ἐν τῇ Ἐφέσῳ µη -
τρο πόλει τό πρότερον συναγη -
γερ µένων, καί τῶν ἐν Χαλκηδό-
νι τῶν ἑξακοσίων τριάκοντα ἁγί -
ων καί µακαρίων Πατέρων. Ὡ σ -
αύ τως καί τῶν ἐν Σαρδικῇ, ἔτι
µήν καί τῶν ἐν Καρθαγέν᾽. Προ -
σέτι γε µήν καί νῦν αὖθις ἐν ταύ -
τ᾽ τῇ θεοφυλάκτῳ καί βασιλίδι
πόλει συνελθόντων ἐπί Νεκτα-
ρίου τοῦ τᾹς βασιλίδος ταύτης
πό  λεως Προέδρου, καί Θεοφίλου
τοῦ γενοµένου Ἀλεξανδρείας Ἀρ -
χι επισκόπου”. 

Πρίν ἀποσύρω τή σκέψη
µου καί τόν κάλαµό µου ἀπό τό
µεγαλεῖο τοῦ κανονικοῦ δικαίου
τᾹς Ἐκκλησίας µας καθηλώνο-
µαι στή χρεωστική ὁµολογία ὅτι
κατά καιρούς καί ἰδιαίτερα στόν
αἰώνα πού ἔληξε ἡ ὀφειλή ἀπόλυ -
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του σεβασµοῦ τῶν Ἱερῶν Κανό-
νων καταπατήθηκε πολλές φο-
ρές βάναυσα ἀπό τούς λειτουρ-
γούς πού εἶχαν καταθέσει ὅρκο
ἀπόλυτου σεβασµοῦ. ∆έν εἶναι
οὔτε δύο οὔτε τρεῖς οἱ περιπτώ -
σεις πού, εἴτε οἱ ἐπίσκοποι ὡς µο-
νάδες εἴτε ἡ σύνοδος ὡς ἐνιαῖο
διοικητικό σύνολο, κατεπάτησαν
τούς ὅρκους τους καί παραβία-
σαν Ἱερούς Κανόνες  προκειµέ-
νου  νά πετύχουν τούς ἰδιοτε-
λεῖς σκοπούς τους. Ἔχοντας καί
ὁ γράφων τό κείµενο τοῦτο καί
πληθύς τῶν µελῶν τᾹς Ἐκκλη -
σί  ας τήν ἐµπειρία αὐτᾹς τᾹς ἀδι -
στάκτου περιφρονήσεως ἀπό ἐ -
πι σκόπους τοῦ ἱεροῦ δικαί ου τᾹς
Ἐκκλησίας ὑπογραµµίζω τούτη
τή δήλωση. Στό λαό µας, στή λο -
γική ποίµνη µας, ἔχουµε ὑπο -
χρέωση νά ἐπισηµαίνουµε, νά ἀ -
ναλύουµε καί νά ὑπογραµµίζου -
µε τήν ἁρµονία πού εἰσάγουν οἱ
Ἱεροί Κανόνες στήν Ἐκκλησία
µας, ἀλλά καί νά διατρανώνουµε
τή λύπη µας καί τήν µετάνοιά
µας γιά τίς ἀντικα νο νι κότητες,
πού ἔπληξαν καί πλήττουν κατά
καιρούς ἐπι κίν  δυ να τό κύρος τῶν
ἐκκλησια στι κῶν παραγόντων,
τῶν συνο δι  κῶν συνέδρων, τῶν
δι   δασκάλων τᾹς ἔντιµης διακο -
νί ας καί τῶν λειτουργῶν πού διά-
βηκαν τήν πύλη τοῦ ἱεροῦ βήµα -
τος γιά νά δεχθοῦν µέ τή χειρο -

το νία τους τά χαρίσµατα τοῦ Ἁ -
γίου Πνεύ µατος µέ µιά πράξη
ἀσύστολης ἐπιορκίας. Εἶπαν θά
τηρήσουν µέ πιστότητα τούς Ἱε-
ρούς Κανόνες καί προχώρησαν
στή χυδαία καταπάτησή τους.

Ἡ ἐκπλήρωση τοῦ ἱεροῦ
χρέ ους περνάει ἀπό ἕνα ἐπι κίν -
δυνο µονοπάτι. Συχνά ὀνοµατί -
ζουµε ὁµολογία Ὀρθοδοξίας τήν
κατάθεση ἀλλοιωµένων προσω -
πι κῶν ἀπόψεων πού δέν φωτί -
ζουν τήν πλούσια εὐαγγελική ἀ -
ποκάλυψη, ἀλλά ὑπηρετοῦν τίς
προσωπικές µας σκοπιµότητες.
Ἑρµηνεύουµε ὅπως ἐµεῖς θέλου -
µε τά κείµενα τῶν Γραφῶν ἤ δί -
νουµε ἄλλο φῶς στούς Ἱερούς
Κα νόνες πού θέσπισαν οἱ µεγά-
λοι πατέρες τᾹς Ἐκκλησίας µας
συναγµένοι σέ θεοφώτιστες Οἰ -
κουµενικές Συνόδους. Τό χρέος
µας εἶναι νά ὁµολογήσουµε ἐν
µε  τανοί τήν ἄτυχη σκοπιµότη -
τα καί νά κινηθοῦµε στή µοναδι -
κή λεωφόρο τᾹς καθαρᾹς ἐντι µό -
τητας. Νά µεταφέρουµε στό λαό
ἀπερίτµητη τήν ἀλήθεια καί ἀ πό-
λυτα σεβαστό τό χρέος εὐθυ γράµ-
µισης πρός τήν ἀποστολική καί
πατερική διδαχή.  

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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Ἡ διδασκαλία τᾹς Ἁγίας Γρα-
φᾹς διαφέρει κατά πολύ ἀπό τή διδα -
σκαλία καί τήν πράξη τῶν µυστικῶν
ἑταιρειῶν. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης
λέει: «Ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς·…
ἐγώ πάντοτε ἐδίδαξα ἐν συναγωγῇ
καί ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντοτε οἱ Ἰου-
δαῖοι συνέρχονται, καί ἐν κρυπτῷ
ἐλάλησα οὐδέν» (ιη΄ 20). Ὁ Ἀπόστο-
λος Παῦλος λέει στούς Ἐφεσίους (ε΄
11-13): «Μή συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔρ-
γοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους,
µλλον δέ καί ἐλέγχετε (µή γίνεσθε
συµµέτοχοι καί συνένοχοι µέ τήν
ἀνοχή σας µέ αὐτούς, πού ἐργάζονται
ἔργα µάταια στό σκοτάδι, µλλον νά
τά βγάζετε στό φῶς, δείχνοντας πό-
σο ὀλέθρια εἶναι)· τά γάρ κρυφᾹ γινό-
µενα ὑπ’ αὐτῶν αἰσχρόν ἐστι καί λέ-
γειν (γιατί εἶναι ντροπή ἀκόµα καί νά
ὀνοµατίζει κανείς αὐτά, πού κάνουν
στά κρυφά)· τά δέ πάντα ἐλεγχόµενα

ὑπό τοῦ φωτός φανεροῦται (καθετί,
πού ἐλέγχεται ἀπό τό φῶς ὡς αἰσχρό
καί ὀλέθριο, ὁ κόσµος τό πληροφο -
ρεῖται)· πν γάρ τό φανερούµενον φῶς
ἐστι (διότι καθετί, πού δέν φοβται
τόν ἔλεγχο εἶναι φῶς)». Ἀκόµα ὁ Εὐ -
αγγελιστής Ματθαῖος (ε΄ 37) τονίζει
τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου γιά διαφάνεια
καί εὐθύτητα, ὄχι κρυψίνοια καί ὑπο-
κρισία, «ἔστω δέ ὁ λόγος ὑµῶν ναί
ναί, οὔ οὔ· τό δέ περισσόν τούτων
ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν». Ἐξ ἄλλου ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος τονίζει στούς
Κορινθίους (Β΄ Κορ. στ΄ 14): «Μή
γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις (µή
συνδέεσθε στενά µέ ἀπίστους σέ ἔρ-
γα πίστεως καί ζωᾹς)· τίς γάρ µετοχή
δι  καιοσύν᾽ καί ἀνοµί (πῶς µπορεῖ
νά ταιριάζουν δικαιοσύνη καί παρα -
νο µία); τίς δέ κοινωνία φωτί πρός
σκότος (τί σχέση ἔχει τό φῶς µέ τό
σκοτάδι);»
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Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Κυρίου µας
Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι ἀνοικτή σέ ὅ -
λους τούς ἀνθρώπους ἀνεξάρτητα ἀ -
πό τή φυλή, τήν πολιτισµική παρά -
δο ση, τό χρῶµα τοῦ δέρµατος, τήν
κοινωνική θέση. Ἀνοικτή σέ πλού -
σιους, µορφωµένους, φτωχούς, ἤ
ἀγράµµατους τό ἴδιο. Οἱ ἀδελφοί Χρι -
στιανοί δέν πρέπει νά προσκολλῶ ν -
ται σέ λατρεῖες ἤ µυστικές κοινότη -
τες/ἀδελφότητες, στίς ὁποῖες δέν ἰ -
σχύει ἡ ἰσότητα, ἀλλά ἀκατανόητοι
πε ριορισµοί προκειµένου νά γίνει
κα νείς µέλος. Ἄν καί συχνά καµου -
φλα ρισµένη πίσω ἀπό εὐγενεῖς δια -
κη ρύξεις, µπορεῖ κάποιος νά ἀναγνω -
ρίσει τήν πάγια πρακτική τῶν µυ -
στικῶν ἑταιρειῶν στήν ὁποία µπορεῖ
νά διακρίνει τά ἑξᾹς:

1. Ὁρκωµοσία, φρικτοί δεσµευ -
τικοί ὅρκοι καί διακρίσεις γιά νά γίνει
κανείς µέλος, πού δέν δικαιολογοῦν -
ται, καί ἔχουν νά κάνουν µέ τή φυλή,
τό φύλο, τήν κοινωνική θέση, κτλ. 

2. Μυστικές συνάξεις, συνήθως
τή νύχτα, ἀπό τίς ὁποῖες ἀποκλείον-
ται ἀκόµα καί πρόσωπα τᾹς οἰκογέ-
νειας.

3. Μυήσεις, µερικές φορές κα -
λυµµένες µέ µανδύες ἀθώων κοινωνι -
κῶν δραστηριοτήτων.

4. ∆υσκολία στό νά ἀποχωρή-
σει κανείς, πού προέρχεται ἀπό τήν
τροµοκρατία, πού καλλιεργεῖται.

5. Γνώσεις, ἀποκαλύψεις καί
κρυ  φές τελετουργίες, πού δέν στη ρί -

ζον ται στό λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ἀδελφοί, ἡ καλύτερη ἄµυνα,

πού ἔχετε στή διάθεσή σας, εἶναι ἡ
γνώση τᾹς Ἁγίας ΓραφᾹς καί ἡ ἀνα-
ζήτηση θεογνωσίας µέσα ἀπό τό λό-
γο τοῦ Θεοῦ. Στό λόγο δέ τοῦ Θεοῦ
βλέπουµε ἔντονη τήν προειδοποί η -
ση ὅτι ἀναµένουν οἰκτρές συνέπειες
ὅ  ποιον ἀρνεῖται νά µετανοήσει καί
νά ἀποκηρύξει κάθε ἐπονείδιστη
πρά ξη, πού γίνεται στό σκοτάδι. Μή
πιστεύετε σέ ὑποσχέσεις γιά κέρδη
καί προστασία, πού δέν βασίζονται
στή διδασκαλία τᾹς Βίβλου. Ἄν καί
ὅλοι µας ἔχουµε τήν ἔµφυτη τάση νά
ἀναζητοῦµε οἰκονοµική ἄνεση, δέν
εἶ ναι αὐτός ὁ τρόπος νά τήν ἀποκτή-
σουµε. Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος στό
Α΄ Τιµοθ. στ΄ 6-12 καθορίζει τί κατά
τή Γραφή σηµαίνει «οἰκονοµική ἄνε-
ση»: «Ἔστι δέ πορισµός µέγας ἡ
εὐσέβεια µετά αὐταρκείας (ἡ εὐσέβεια
εἶναι πηγή πλούτου, ὅταν εἶναι κα-
νείς ὀλιγαρκής). Οὐδέν γάρ εἰσηνέγ-
καµεν εἰς τόν κόσµον, δᾹλον ὅτι οὐ -
δέ ἐξενεγκεῖν τι δυνάµεθα (γιατί τίπο-
τα δέν φέραµε µαζί µας στόν κόσµο
καί φυσικά οὔτε πρόκειται νά πάρου -
µε κάτι ὅταν φύγουµε)· ἔχοντες δέ
διατρο φάς καί σκεπάσµατα, τούτοις
ἀρκε σθη σόµεθα (ἔχοντας τά ἀπα -
ραίτητα, φα γητό καί καλύµµατα, ἄς
ἀ ρ   κεσθοῦ µε σ’ αὐτά). Οἱ δέ βουλόµε-
νοι πλουτεῖν ἐµπίπτουσιν εἰς πειρα -
σµόν καί παγίδα καί ἐπιθυµίας πολ-
λάς ἀνοήτους καί βλαβεράς, αἵτινες
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βυθίζουσι τούς ἀνθρώπους εἰς ὄλε -
θρον καί ἀπώλειαν (ὅσοι ἐπιζητοῦν
τόν πλοῦτο πέφτουν σέ πειρασµούς
καί παγίδες καί ἐπιθυµίες ἄχρηστες
καί βλαβερές, πού φέρνουν ὄλεθρο
καί καταστροφή). Ρίζα γάρ πάντων
τῶν κακῶν ἐστιν ἡ φιλαργυρία, ἧς τι-
νες ὀρεγόµενοι ἀπεπλανήθησαν ἀπό
τᾹς πίστεως καί ἑαυτούς περιέπειραν
ὀ δύναις πολλαῖς (ρίζα κάθε κακοῦ
εἶναι ἡ ἀγάπη τοῦ χρήµατος, καί λόγῳ
τοῦ πάθους αὐτοῦ κάποιοι ἔχασαν
τήν πίστη τους καί κάρφωσαν στόν
ἑ αυτό τους βάσανα πολλά). Σύ δέ, ὦ
ἄν θρωπε τοῦ Θεοῦ, ταῦτα φεῦγε (ἀ πό-
φευγε αὐτά)· δίωκε δέ (ἐπιδίωκε νά ἔ-
χεις) δικαιοσύνην, εὐσέβειαν, πίστιν,
ἀγάπην, ὑποµονήν, πραότητα. Ἀγω -
νί ζου τόν καλόν ἀγῶνα τᾹς πίστεως·
ἐπιλαβοῦ τᾹς αἰωνίου ζωᾹς εἰς ἥν καί
ἐκλήθης καί ὡµολόγησας τήν καλήν
ὁµολογίαν ἐνώπιον πολλῶν µαρτύρων
(κράτα καλά τήν αἰώνια ζωή, στήν ὁ -
ποία ἔχεις κληθεῖ, καί ἔδωσες λαµ-
πρή ὁµολογία πίστεως µπροστά σέ
πολλούς µάρτυρες κατά τή βάπτισή
σου)».

Ἄν ἔχετε ἤδη συνδεθεῖ µέ ἕνα
ὀργανισµό, πού µοιάζει µέ µυστική
ἑταιρεία/ἀδελφότητα, καί ἔχετε δεθεῖ
µέ δεσµούς, πού δέν συνάδουν µέ τή
βιβλική διδασκαλία, πέστε στά γόνα-
τα καί ἀναθέστε στόν Κύριο Ἰησοῦ
Χριστό νά σπάσει αὐτά τά δεσµά ἐπι-
καλούµενοι τίς ὑποσχέσεις Του, ἀκό-
µα καί ἄν µέ τή θέλησή σας πήγατε

ἐκεῖ καί γίνατε πειθήνιος δοῦλος  τους.
Ἡ πρώτη σας ἐνέργεια εἶναι νά φύγε-
τε ἀµέσως. Μή φοβηθεῖτε τίς συνέ-
πειες. Ὁ Προφήτης Ἠσαΐας δίνει σα-
φεῖς διαβεβαιώσεις γιά τήν διάσωση
καί προστασία, πού παρέχει ὁ Κύρι -
ος (µθ΄ 24-26): «Μή λήψεταί τις παρά
γίγαντος σκῦλα; καί ἐάν αἰχµαλωτεύ -
σ᾽ τις ἀδίκως σωθήσεται; Οὕτως λέ-
γει Κύριος· ἐάν τις αἰχµαλωτεύσ᾽ γί -
γαν τα, λήψεται σκῦλα· λαµβάνων δέ
πα ρά ἰσχύοντος σωθήσεται· ἐγώ δέ
τήν κρίσιν σου κρινῶ, καί ἐγώ τούς
υἱ  ούς σου ρύσοµαι· καί φάγονται οἱ
θλί ψαντές σε τάς σάρκας αὐτῶν καί
πίονται ὡς οἶνον νέον τό αἷµα αὐτῶν
καί µεθυσθήσονται, καί αἰσθανθήσε-
ται πσα σάρξ ὅτι ἐγώ Κύριος ὁ ρυ-
σάµενός σε καί ἀντιλαµβανόµενος ἰ -
σχύος Ἰακώβ (Ἑρµην. Εἶναι δυνατόν
νά λαφυραγωγήσει κανείς ἕνα γίγαν-
τα, νά σώσει δηλαδή τούς αἰχµαλώ -
τους, πού ἄδικα καί σκληρά ἔχει αἰχ -
µα λωτήσει; Ὁ Κύριος ἀπαντ ὡς ἑξᾹς:
Ἐάν κάποιος νικήσει γίγαντα θά πά -
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ρει τά λάφυρά του· παίρνοντας δέ τά
λά φυρα ἀπό τόν ἰσχυρό θά διαφύγει
σῶος. Ἐγώ θά κρίνω τήν ὑπόθεσή
σου ἀποδίδοντας δικαιοσύνη καί Ἐ -
γώ θά σώσω τούς γιούς σου ἀπό τήν
αἰχµαλωσία· αὐτοί, πού σέ ἔθλιψαν
θά ἀλληλοσπαραχθοῦν καί θά πιεῖ ὁ
ἕ νας τό αἷµα τοῦ ἄλλου µέ ἄγρια χα-
ρά, µεθυσµένοι ἀπό µίσος ὁ ἕνας γιά
τόν ἄλλο, καί ὅλοι θά ἀναγνωρίσουν

ὅτι Ἐγώ ὁ Κύριος εἶµαι ὁ σωτήρας
σου καί ὅτι Ἐγώ εἶµαι αὐτός, πού βο-
ηθεῖ καί δίνει δύναµη στόν Ἰακώβ,
τόν πιστό δοῦλο µου)».

Ἄν ἔχεις προσευχηθεῖ ἔτσι µέ
εἰλικρίνεια πιστεύω ἀκράδαντα ὅτι ὁ
Κύριος σέ ἔχει ἀκούσει καί θά σέ βοη -
θήσει.

Ὁ Θεός νά σέ εὐλογεῖ. Ἀµήν. 
Olabode Ososami
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Σέ προηγούµενο ἄρθρο πού ἀ �

να φερθήκαµε στούς Κανόνες εἴχαµε

καταλήξει σέ ἕνα συµπέρασµα πού

ἀ φορᾶ τή ζωή ὅλων τῶν πιστῶν µε �

λῶν τῆς Ἐκκλησίας καί ἰδιαίτερα ὅ �

λης τῆς ἱεραρχικῆς κλίµακας: Οἱ Ἱε �

ροί Κανόνες, «τό δίκαιο» αὐτό «τῆς

Χάριτος», εἶναι κάτι πού ἀδιαπρα�

γ µά τευτα πρέπει νά τηρεῖται µέσα

στήν Ἐκκλησία. Ἐπειδή αὐτό ἠχεῖ

κά πως ἀπόλυτο στά αὐτιά µας θά

σταθοῦµε σήµερα πιό προσεκτικά νά

τό ἀναλύσουµε. 

Ἀκούγεται πολλές φορές ἡ ἄπο �

ψη ὅτι οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας ὡς

νοµικό σύστηµα εἶναι ἀρκετά σκλη �

ροί γιά τόν ἄνθρωπο. Ἄλλοι πάλι λέ�

γουν ὅτι µέ τό πέρασµα τῶν αἰώνων

καί τήν ἐξέλιξη στή ζωή τοῦ ἀνθρώ �

που κάποια πράγµατα πρέπει ὑποχρε�

ωτικά νά τροποποιηθοῦν, νά ἀλλά�

ξουν σύµφωνα µέ τά δεδοµένα τῆς ἐ �

ποχῆς. 

Ξεχνᾶνε ὅµως, ὅσοι προβάλ�

λουν τούς παραπάνω ἰσχυρισµούς,

κά τι πολύ βασικό. Ὅτι δηλαδή, ὅλο

Τό εὐαίσθητο κριτήριο 

τῆς πνευµατικῆς ζωῆς



τό Κανονικό ∆ίκαιο ἑδράζεται στόν

εὐαγγελικό λόγο τοῦ Κυρίου καί στό

θεόπνευστο λόγο τῶν ἀποστόλων. Ὁ

Κύριός µας ἀποκάλυψε καί δίδαξε

αἰώνιες ἀλήθειες γιά τούς ἀνθρώπους

ὅλων τῶν ἐποχῶν. Οἱ ἀλήθειες αὐτές

εἶναι ἀναλλοίωτες στίς διάφορες ἐ �

ποχές. Ὅποιος τίς ἀκολουθεῖ µπαίνει

στό κλίµα τῆς χάριτος, ὅπως διευκρι �

νήσαµε καί πάλι. Ἀντίθετα ὅποιος

ἐκ τρέπεται ἀπ’ αὐτές ἐκτροχιάζεται

καί φεύγει ἀπό τό δρόµο πού ὁδηγεῖ

στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἀπόστο�

λοι, πού δηµιούργησαν τίς πρῶτες

τοπικές Ἐκκλησίες, ἦλθαν ἀπό τήν

ἀρχή ἀντιµέτωποι µέ ἐκτροπές�µεµο�

νοµένων πιστῶν ἤ καί ὁµάδων�ἀπό

τόν ἀναλλοίωτο αὐτό λόγο τοῦ Κυ �

ρίου. Ἐκτροπές πού ὠφείλονταν καί

στίς θρησκευτικές ἀπόψεις τῆς εἰδω �

λο λατρείας καί σέ διάφορα ἰδεολο �

γή µατα. Ἐµπνευσµένοι λοιπόν ἀπό

τό Ἅγιο Πνεῦµα οἱ ἀπόστολοι στι �

γµάτισαν τίς ἐκτροπές καί ἔδειξαν µέ

σαφήνεια τό δρόµο πού ὁδηγεῖ πρός

τόν Σωτήρα Κύριό µας. Τή στάση ζω �

ῆς πού κρατάει τόν ἄνθρωπο µέσα

στήν κιβωτό τῆς σωτηρίας, τήν Ἐκ �

κλησία. Ὁ αἰώνιος εὐαγγελικός λό�

γος τοῦ Κυρίου καί ἡ φωτισµένη δι�

δαχή τῶν ἀποστόλων ἔκλεισαν τούς

παραδρόµους τῆς πλάνης καί ἄνοι�

ξαν τή λεωφόρο πού φέρνει τήν ὕπαρ �

ξη στήν ἀπόλυτη ἀλήθεια καί στήν

καθαρότητα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βί �

ου. Αὐτή ἡ καθοδήγηση ἐντάχθηκε

στό σῶµα τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί

πα ραδόθηκε ὡς ἐµπνευστής καί ὁδη �

γός στίς γενεές τῶν λυτρωµένων. ∆έν

µπορεῖ λοιπόν καµιά ἐποχή, µέ τήν

ὅποια ἐξέλιξη καί νά ἔχει, νά τροπο �

ποι ήσει τούς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας,

γιατί αὐτό θά σήµαινε ἀποστασιο�

ποίηση ἀπό τό πρόσωπο τοῦ σαρκω�

µένου Λόγου καί µετατόπιση ἀπό τό

πνεῦµα τῆς Καινῆς ∆ιαθήκης. Ἀντίθε �

τα. Τόσο ὁ λόγος τῆς Γραφῆς ὅσο καί

τό πνεῦµα τῶν Κανόνων ἀποτελοῦν

τή σταθερή βάση γιά νά προσµε τροῦν

καί νά σταθµίζουν οἱ πιστοί τῆς κά�

θε ἐποχῆς τήν ποιότητα τῆς πνευµατι �

κῆς κατάστασής τους. Οἱ Κανόνες κρα�

τοῦν ὅλο τό σῶµα τῆς Ἐκκλησίας στήν

ποιότη τα καί στό κλίµα τῆς Πεντη �

κοστῆς. ∆έν ἐπιτρέπουν καµιά νοθεία

στό γνή σιο εὐαγγελικό µήνυµα.

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 15

˙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



Ἀπαραίτητο νά ὑποµνήσουµε

κά τι σέ ὅσους ἰσχυρίζονται πώς οἱ

διατάξεις τῶν ἱερῶν Κανόνων εἶναι

κάτι πολύ σκληρό γιά νά τό βάλει σέ

ἐφαρµογή ὁ πιστός στή ζωή του. Οἱ

Κανόνες ἀποτελοῦν τό εὐαίσθητο κρι�

τήριο τῆς γνησιότητας, τῆς καθαρότη�

τας καί ἁγιότητας. Σηµατοδοτοῦν τό

ἀνώτατο ὅριο, τό µέγιστο βάθος καί

τήν ἰδανική ποιότητα πνευµατικῆς

ζω ῆς, στήν ὁποία πρέπει νά φτάσει ὁ

πιστός. ∆έν πρέπει νά ἐπιτρέπουµε

στόν ἑαυτό µας νά µᾶς διακατέχει µιά

πνευµατική ἡτ τοπάθεια. Ὀφείλουµε

νά γνωρίζουµε ποῦ πρέπει νά φτά �

σου µε καί πόσο µα  κρυά βρισκόµα�

στε ἀπό τόν στόχο µας. Ἀλλοίµονο

ἄν ἐµεῖς οἱ πιστοί χάσουµε αὐτό τό

εὐαίσθητο κριτήριο τῆς ἁ γιότητας

καί τῆς καθαρότητας πού καθο�

ρίζουν οἱ Κανόνες. Ἀλλοίµονο γιά

ἐκείνη τήν τοπική Ἐκκλησία στήν

ὁποία θά ὑπάρξει αὐτή ἡ ἀπάµ�

βλυνση στήν ἠθική ζωή, ἡ ἐκτροπή

ἀπό τήν γνήσια πνευµατική ζωή.

Οἱ Κανόνες ἐκπηγάζουν ἀπό τή

διδαχή τοῦ Κυρίου µας, ἀπό τίς προ�

τροπές καί τίς νουθεσίες τῶν φωτι�

σµένων ἀποστόλων του καί ἀπό τή

διδαχή καί τήν ἐµπειρία τῶν ἁγίων

καί τῶν ποιµένων τῆς Ἐκκλησίας. Εἶ �

ναι ἕνας πλοῦτος πού προσφέρεται

µέ ἀφθονία στό σῶµα τῆς Ἐκκλησίας.

Ἕνας πολύτιµος θησαυρός πού µᾶς

χαρίζεται, ἐµπλουτίζει τήν ὕπαρξή

µας, γίνεται διδαχή, ὁδηγία καί

χειραγω γία στή ζωή τοῦ πνεύµατος.

Ἀρχ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης 
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Ἐνηµέρωση στούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες
Ἡ ὁµάδα συντάξεως, τοῦ µηνιαίου πλέον περιοδικοῦ µας, εὐχαριστεῖ γιά

τήν ἀνταπόκριση ἀρκετῶν ἀναγνωστῶν στήν ἀντιµετώπιση τοῦ προβλήµατος
πού προέκυ ψε ἀπό τόν τετραπλασιασµό τᾹς δαπάνης ἀποστολᾹς του.

Ἐπαναλαµβάνουµε λοιπόν καί πάλι τήν ἔκκληση πού εἴχαµε κάνει καί
τήν πρώτη φορά.

Γιά νά µπορέσουµε νά µειώσουµε κατά τό δυνατόν τά ταχυδροµικά ἔξοδα
παρακαλοῦµε θερµά τούς ἀναγνῶστες µας:

1) Ἄν κάποιοι δέν ἔχουν τόν ἀπαιτούµενο χρόνο νά τό παρακολουθοῦν, νά
µς τό γνωρίσουν.

2) Ὅσοι χρησιµοποιοῦν τό διαδίκτυο ἔχουν δυό δυνατότητες: 
Ἤ νά τό διαβάζουν στήν ἱστοσελίδα el-plirofo ri si.gr, 
ἤ, ἄν ἐπιθυµοῦν νά τό παραλαµβάνουν στό δικό τους e-mail, 
ἐνηµερώνοντάς µας καί στίς δύο περιπτώσεις γιά νά µήν  ἀποστέλεται

ταχυδροµικῶς (e-mail περιοδικοῦ µας: elplirofo ri  si@el-plirofo ri si.gr).


