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«  � Πατὴρ ἀπέσταλκε τὸν �ἱὸν 
Σωτῆρα τοῦ κόσμου»

(�� �ωάν. δ� 14)

«Σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα
"ύριον �ησοῦν &ριστόν»

(Φιλιπ. γ� 20)

μεγάλος ἀπόστολος Παῦλος 
ἀγαποῦσε αὐτούς πού κέρδι-
ζε γιά τόν Χριστό καί τούς ἔ-
κανε μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 

Χριστοῦ. Μερικούς δέ ἀπό αὐτούς, πού 
διακρίνονταν γιά τήν πίστη, τόν ζῆλο  
καί τήν προθυμία τους γιά θυσίες γιά 
τόν Χριστό, τούς ἀγαποῦσε θερμότερα. 
Ἀπό αὐτούς ἦταν καί οἱ Χριστιανοί τῶν 
Φιλίππων. Ἔτσι τόν βλέπουμε μέ τήν 
ἐπιστολή του πού τούς στέλνει ἀπό τή 
φυλακή του στή Ρώμη, νά τούς παρα-
κινεῖ ἐντονότερα γιά ζωή πνευματική, 
ζωή τελειότητος. Τούς ὑπόσχεται γιά τή 
ζωή τους αὐτή καί τήν ἀνάλογη ἀμοιβή. 
Ὄχι μόνο στό μέλλον ἀλλά καί τώρα καί 
ἐδῶ, στή ζωή αὐτή τή δύσκολη. Ζεῖτε 
μέ συνέπεια τή ζωή τῆς χριστιανικῆς 
πίστεως καί τῆς ἐξαρτήσεώς σας ἀπό 
τόν Θεό, «καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑ- 
περέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς 
καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν
Χριστῷ Ἰησοῦ» (Φιλιπ. δ΄ 7). «Καί ἔτσι,
ὅταν διώχνετε κάθε μέριμναν καί ἐμ- 
πιστεύεσθε τόν ἑαυτόν σας εἰς τήν 
θείαν Πρόνοιαν, ἡ εἰρήνη πού ἔχει ὁ 
Θεός καί τήν μεταδίδει εἰς τούς ἰδικούς 
του, τῆς ὁποίας τήν τελειότητα καί τά 

ἀγαθά κάθε νοῦς, εἴτε ἀνθρώπινος εἴ- 
τε ἀγγελικός, δέν ἠμπορεῖ νά νοιώσῃ, 
θά φρουρήσῃ τάς καρδίας σας καί τάς 
σκέψεις σας, ἐφ’ ὅσον μένετε ἑνωμένοι 
μέ τόν Ἰησοῦν Χριστόν»(*).

Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ εἶναι δώρημα τέ-
λειο, ἔχει μεγαλεῖο ἀσύλληπτο ἀπό κτι-
στό νοῦ, ἔχει εὖρος, ἔχει βάθος, ἔχει ὕ-
ψος. Ὅμως τήν ἀνευρίσκουμε καί μπο-
ροῦμε νά τή σπουδάζουμε στή ζωή ὅ-
λων τῶν Ἁγίων. Οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Χρι-
στοῦ ζοῦν μέ σύντροφό τους τήν εἰρή-
νη τοῦ Θεοῦ, αὐτή τήν εἰρήνη συνεχῶς 
ἀκτινοβολοῦν.

Ἀλλά ἄς ρίξουμε ἕνα βλέμμα στά τέ-
λη τῆς ζωῆς τοῦ πρωτομάρτυρος Στε-
φάνου. Ἕνας λαός ἔξαλλος, φανατι-
σμένος διψᾶ τόν θάνατο τοῦ Ἀρχιδια-
κόνου. Καί αὐτός; Τούς ἀτενίζει μέ γα-
λήνη. Τόν κοιτάζουν καί βλέπουν «τὸ
πρόσωπον αὐτοῦ ὡσεὶ πρόσωπον ἀγ-
γέλου» (Πράξ. ς΄ 15). Ἀπολογεῖται μέ 
σθένος καί ἐπιχειρήματα. Καί αὐτοί 
γαυριοῦν, ὠρύονται. Τούς λέγει ὅτι βλέ-
πει ἀνοικτό τόν οὐρανό καί τόν Χρι- 
στό πανένδοξο. Καί αὐτοί, θηρία, τόν 
ἁρπάζουν, τόν βγάζουν ἔξω ἀπό τήν 
πόλη καί τόν λιθοβολοῦν. Καί ὁ Πρω-
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τομάρτυς εἰρηνικός προσεύχεται: «Κύ-
ριε Ἰησοῦ, δέξαι τὸ πνεῦμά μου» (Πράξ. 
ζ΄ 59). Καί θέτει τή σφραγίδα τῆς ζω-
ῆς του. Γονατιστός ἔκραξε: «Κύριε, μή 
λογαριάσῃς εἰς αὐτούς τήν ἁμαρτίαν 
αὐτήν». Ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ κτῆμα τοῦ 
Πρωτομάρτυρος ἕως τήν τελευταία στιγ-
μή τῆς ἁγίας καί εἰρηνικῆς ζωῆς του.

Ἀλλά «τὴν ὑπερέχουσαν πάντα νοῦν 
εἰρήνην τοῦ Θεοῦ» ἐλᾶτε, ἀγαπητοί, νά
τή χαροῦμε καί νά τή θαυμάσουμε στό 
θεανδρικό πρόσωπο τοῦ ἀρχηγοῦ καί 
τελειωτοῦ τῆς πίστεώς μας Κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Εἶναι τό βράδυ τοῦ Μυστικοῦ Δεί-
πνου. Ἔπειτα ἀπό λίγες ὧρες ὁ Σωτήρ 
μας θά ριφθεῖ στό καμίνι τοῦ πλέον 
φρικτοῦ καί ἐπονειδίστου θανάτου. Ὁ 
ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου διάβολος 
μέ ὅλες τίς σατανικές δυνάμεις καί τόν 
ἀποστάτη κόσμο τῶν ἀνθρώπων θά 
ἐξαπολύσει γενική ἐπίθεση ἐναντίον 
του. Δέν ἔχει νά περιμένει βοήθεια ἀπό
κανένα. Οἱ μαθητές του θά Τόν ἐγκα-
ταλείψουν μόνον. Καί ὁ οὐράνιος Πατέ-
ρας του, ὁ ὑπεραγαπητός, δέν θά Τόν
βοηθήσει. Μόνος ἐπί τρίωρο θά δέχε-
ται ἐπιθέσεις. Μόνος, κατάμονος. Τά
γνωρίζει αὐτά. Τά ζεῖ πρίν ἀκόμη συ-
ντελεσθοῦν, καί πονεῖ. Πόσος ὁ πόνος 
του; «Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως 
θανάτου», λέγει στούς μαθητές του 
(Ματθ. κς΄ 38). Ἡ λύπη μέ πολιορκεῖ 
ἀπό παντοῦ. Καί ὅμως στή δραματική 
αὐτή ὥρα ὁ Κύριος διατηρεῖ τήν εἰρήνη 
του, τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό καί 
ἀπευθύνει στούς μαθητές του αὐτά τά 
ὑπέροχα λόγια: «Φεύγω καί σᾶς ἀφίνω 
εἰρήνην. Σᾶς δίδω τήν ἀληθινήν καί 
βαθεῖαν εἰρήνην, τήν ὁποίαν ἔχω ἐγώ 
καί τήν ὁποίαν ἦλθα νά φέρω εἰς τόν 
συνταρασσόμενον ἀπό τήν ἁμαρτίαν 
κόσμον» (Ἰω. ιδ΄ 27). Αὐτή τήν εἰρήνη 
τοῦ Χριστοῦ τήν ψηλαφοῦμε καθ’ ὅλο

τό διάστημα τῶν σεπτῶν Παθῶν του.
Ἐνῶ εἶναι κρεμασμένος, πονεῖ ἀφάντα-
στα, αἱμορραγεῖ, κυκλώνεται ἀπό ἐ- 
χθρούς πού χαιρεκακοῦν, Τόν ὀνειδί-
ζουν, Τόν βλασφημοῦν, διατηρεῖ τέλεια 
αὐτοκυριαρχία, δέν στενάζει, δέν γογ-
γύζει, δέν ἀπειλεῖ, δέν παραπονεῖται. 
Τόν νοῦ του τόν ἔχει στόν Πατέρα του. 
Πόθος του νά συγχωρεθοῦν οἱ σταυ-
ρωτές του. Φροντίδα του νά σωθεῖ ὁ 
ληστής, μέριμνά του νά παρηγορηθεῖ 
ἡ Παναγία Μητέρα του, νά ἀμειφθεῖ ὁ 
πιστός μαθητής του Ἰωάννης, νά τελει-
ώσει τό σωτήριο ἔργο του. Ἡ εἰρήνη τέ-
λεια, θαυμαστή, ἱερή. 

Αὐτή τήν εἰρήνη θέλει ὁ Ἀπόστολος 
νά ἀπολαμβάνουν καί νά κατέχουν κτῆ-
μα τους οἱ ἀγαπημένοι του Φιλιππήσι-
οι ἀλλά καί ὅλοι οἱ Χριστιανοί. Αὐτή 
τήν εἰρήνη τοῦ Θεοῦ τήν ἐμπιστεύθη-
κε πλουσιότατη, ἀνεξάντλητη ὁ Σωτήρ 
μας καί στήν Ἐκκλησία του, ἡ ὁποία μέ 
τό κήρυγμα τοῦ θείου λόγου καί τά ἱε-
ρά της Μυστήρια τήν προσφέρει στούς 
πιστούς. «Εἰρήνη πᾶσι», συνεχῶς τούς 
λέγει, καί ὅσοι πιστοί καί συνεπεῖς Χρι-
στιανοί τήν κατέχουν, τή χαίρονται, τήν 
ἀκτινοβολοῦν γύρω τους τήν εἰρήνη 
τοῦ Θεοῦ.

Ἄς τήν ποθοῦμε, ἀδελφοί, ἄς τήν ἐπι-
διώκουμε, ἄς τή διατηροῦμε μέ τή Χά-
ρη τοῦ Θεοῦ μέσα μας, καί αὐτή θά 
μᾶς ἀποζημιώνει. Θά μᾶς ἀναδεικνύει 
εἰρηνευμένους, εἰρηνικούς, εἰρηνοφό-
ρους. Δυνατούς - ὁμοιώματα τοῦ Χρι-
στοῦ. Λυτρωμένους. Ὑπάρχει δῶρο ὑ-
περοχότερο γιά τή ζωή αὐτή ἀπό τήν 
εἰρήνη τοῦ Θεοῦ; Ἄς προσευχόμαστε 
νά μᾶς τή χαρίζει ἀδιαλείπτως ὁ Σωτήρ 
μας Χριστός. Καί θά μᾶς τή χαρίζει. 

(*) Η ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας, 
ὑπό Παν. Ν. Τρεμπέλα, ἐκδ. «Ὁ Σωτήρ», ἔκδ. 52α, 
σελ. 798.
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� �Π�Σ��Λ�Σ� �Π�Σ��Λ�Σ

A    δελφοί, ὁ λόγος ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς 
δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι. γέγραπται γάρ· ἀπολῶ τὴν σοφίαν 
τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. ποῦ σοφός; ποῦ γραμ-

ματεύς; ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφί-
αν τοῦ κόσμου τούτου; ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος 
διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος 
σῶσαι τούς πιστεύοντας. ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ  Ἕλληνες 
σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις 
μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν, αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ  
Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν. 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Η ΥΨΩΣΙΣ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Σήμερα, ἑορτή τῆς Παγκοσμίου Ὑψώσε-
ως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ, ἡ Ὀρ-
θόδοξη Ἐκκλησία μας προβάλλει ἐμπρός 
μας τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου, τό Τίμιον Ξύ-
λον τῆς ζωῆς καί τῆς δυνάμεως. Ἀλλά καί 
οἱ ὑπέροχοι ὕμνοι καί τά ἱερά ἀναγνώσμα-
τα τῆς ἡμέρας ἀναφέρονται σ’ αὐτό τό μέ-
γα μυστήριο τοῦ τιμίου Σταυροῦ.

1. � 	Ω��� �� Σ���� 
Στό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα, ὁ ἀπόστο-

λος Παῦλος, ὁ ὁποῖος διάβηκε τόσες χῶ-
ρες καί πόλεις γιά νά κηρύξει τό κήρυγμα 
τοῦ ἐσταυρωμένου, κάνει μία διαπίστωση. 
Λέγει ὅτι τό κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ φαινό-
ταν μωρία καί ἀνοησία σέ ὅλους ἐκείνους 
τούς λαούς καί τούς ἀνθρώπους πού βά-
διζαν τόν δρόμο τῆς ἀπωλείας. Καί στή 
συνέχεια γίνεται πιό συγκεκριμένος. Λέγει 
ὅτι τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ οὔτε οἱ Ἰου-

δαῖοι μποροῦσαν νά τό δεχθοῦν οὔτε οἱ 
εἰδωλολάτρες. 

Γιατί ἄραγε; Οἱ Ἰουδαῖοι γιά νά πιστεύ-
σουν στόν Μεσσία Χριστό ἀπαιτοῦσαν νά 
δοῦν κάποιο ἐντυπωσιακό ὑπερφυσικό 
σημεῖο. Καί μάλιστα κάποιοι τό ζήτησαν
αὐτό ἀπό τόν ἴδιο τόν Κύριο. Ὅμως ὁ Θε-
άνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός δέν συγκατέ-
νευσε στίς ἀπαιτήσεις τῆς παράλογης πε-
ριεργείας τους καί τοῦ ἐγωιστικοῦ παρα-
λογισμοῦ τους. Δέν τούς ἔδωσε τέτοιο ση-
μεῖο πού ζητοῦσαν, διότι καί πάλι δέν θά 
πίστευαν. 

Διότι τό μεγαλύτερο ἐμπόδιο στή με-
τάνοια καί ἐπιστροφή τους δέν ἦταν ἡ ἀ-
πουσία κάποιου τέτοιου σημείου ἀλλά ἡ
ὕπαρξη κάποιου ἄλλου πού θά ἀκολου-
θοῦσε, τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ. Αὐτό 
ἦταν γι’ αὐτούς τό μεγαλύτερο σκάνδαλο 
καί ἐμπόδιο γιά τή σωτηρία τους. Αὐτοί 

���Σ��Σ �Σ���Ω	���Σ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Α΄ Κορ. α΄ 18-24

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ἰω. ιθ΄ 6-11, 13-20,

25-28, 30-35
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περίμεναν ἕνα Μεσσία ἐγκόσμιο, δυνατό, 
θριαμβευτή βασιλέα, νικητή τῶν Ρωμαίων
καί κάθε ἄλλου κατακτητῆ. Περίμεναν ἕ-
να Μεσσία ἀήττητο, πού θά κατατρόπω-
νε κάθε ἐχθρό. 

Πῶς λοιπόν νά δεχθοῦν ἕνα Λυτρωτή 
ἐσταυρωμένο, φαινομενικά ἀδύνατο καί 
νικημένο; Ὁ Σταυρός τοῦ Κυρίου τούς 
φαινόταν ὡς σημεῖο ἥττας καί ἀδυναμίας, 
πολύ δέ περισσότερο ὡς σημεῖο ντροπῆς 
καί κατάρας. Πῶς μποροῦσαν νά στηρί-
ξουν τήν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας τους σέ ἕναν 
ἄνθρωπο πού σταυρώθηκε καί, ὅπως νό-
μιζαν, δέν μπόρεσε νά σώσει οὔτε τόν ἑ-
αυτό του; Γι’ αὐτό καί οἱ περισσότεροι πε-
ριφρόνησαν τόν Ἰησοῦ Χριστό, Τόν θεώ-
ρησαν ὡς βδέλυγμα καί ὡς κατάρα, ἐφ’ 
ὅσον κρεμάσθηκε ἐπάνω στό ξύλο τοῦ 
Σταυροῦ.

Ἀλλά καί οἱ εἰδωλολάτρες δέν μποροῦ-
σαν οὔτε νά κατανοήσουν οὔτε νά δε-
χθοῦν τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ. Αὐτοί ἀ-
ναζητοῦσαν τόν Θεό μέσα ἀπό τήν πεπε-
ρασμένη ἀνθρώπινη φυσική σοφία τους. 
Ἐπεδίωκαν μέ φιλοσοφικούς συλλογι-
σμούς, ἀνθρώπινους, νά ἱκανοποιήσουν 
τό περίεργο πνεῦμα τους. Πῶς λοιπόν θά 
μποροῦσαν νά δεχθοῦν ὡς λυτρωτή ἕνα 
σταυρωμένο Θεό πού δέν νίκησε τούς 
ἐχθρούς του; Καί μόνον ὡς ἰδέα αὐτή ἡ 
πραγματικότητα τούς φαινόταν ἀδιανόη-
τη καί ἀνόητη. Πῶς μποροῦσαν νά δώ-
σουν πίστη σ’ ἕναν ἄνθρωπο πού κατα-
δικάσθηκε καί θανατώθηκε ὡς κακοποι-
ός ἀπό τούς ἴδιους τούς συμπολίτες του; 
Ἄνθρωπο πτωχό, πού ἀναστρεφόταν μέ 
πτωχούς; Ἄνθρωπο πού δέν σπούδασε 
σέ φιλοσοφικές σχολές καί δέν μαθήτευ-
σε στήν ἀρχαία ἑλληνική φιλοσοφία; Ἀλλά 
πολύ περισσότερο πῶς μποροῦσαν νά 
πιστεύσουν ὡς λυτρωτή ἕναν ἄνθρωπο 
πού προερχόταν ἀπό ἕνα λαό τόσο μιση-
τό σ’ αὐτούς; 

2. � Δ�A	� �� Σ���� 
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅμως στή συνέ-

χεια λέγει ὅτι τό κήρυγμα τοῦ Σταυροῦ τό 

ἀποδέχθηκαν κάποιοι Ἰουδαῖοι καί εἰδω-
λολάτρες. Τό δέχθηκαν αὐτοί τούς ὁποί-
ους ὁ Θεός βρῆκε ἄξιους νά καλέσει στή 
σωτηρία, εἴτε Ἰουδαίους εἴτε Ἕλληνες. Καί 
συνεχίζει ὁ ἀπόστολος τοῦ Χριστοῦ λέγο-
ντας ὅτι, ἐνῶ οἱ περισσότεροι ἀπό τούς 
ἀνθρώπους ἐπιζητοῦσαν σημεῖο θαυμα-
στό ἤ σοφία ἀνθρώπινη, οἱ Ἀπόστολοι τοῦ 
Χριστοῦ μέ παρρησία καί πίστη ἐκήρυτ-
ταν τό ἀντίθετο. Δέν ἐκήρυτταν Χριστό κα-
τακτητή ἔνδοξο ἤ φιλόσοφο διαλεκτικό, 
ἀλλά «Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Θεοῦ δύ-
ναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν». 

Τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ δέν μπορεῖ νά 
τό κατανοήσει ὁ ἄνθρωπος μέ τή λογική 
ἤ μέ τή σοφία, ἀλλά πρέπει νά τό ἀποδε-
χθεῖ μέ τήν πίστη. Νά τό δεχθεῖ στήν καρ-
διά του ὡς τό μεγαλύτερο ἀκατάληπτο μυ-
στήριο τῶν αἰώνων. Γι’ αὐτό καί ὁ ἀπόστο-
λος Παῦλος δέν συσχετίζει τή μωρία τοῦ 
Σταυροῦ μέ τή σοφία ἀλλά μέ τή δύναμη 
τοῦ Θεοῦ. Διότι ἡ σοφία μπορεῖ νά πείσει, 
ὄχι ὅμως καί νά σώσει. Μᾶς λέγει δηλαδή 
ὁ Ἀπόστολος ὅτι γιά νά κατανοήσουμε τό 
μυστήριο τοῦ Σταυροῦ δέν χρειαζόμαστε 
ἀνθρώπινη σοφία ἀλλά θεία δύναμη, θεῖο 
φωτισμό καί χάρη. Καί μόνο τότε θά κα-
τανοήσουμε ὅτι τό μυστήριο τοῦ Σταυροῦ 
δέν εἶναι μυστήριο ἥττας καί ἀδυναμίας 
ἀλλά μυστήριο δυνάμεως καί θριάμβου. 
Διότι «Θεοῦ δύναμις καὶ σοφία» δέν εἶναι 
μόνον ὁ Χριστός ἐσταυρωμένος ἀλλά καί ὁ 
Χριστός ἀναστημένος καί ἀναληφθείς καί 
δοξασμένος. Εἶναι ὁ ἀήττητος βασιλεύς 
τῶν ἐπιγείων, τῶν ἐπουρανίων καί τῶν 
καταχθονίων. Εἶναι ὁ βασιλεύς τῶν βα-
σιλευόντων καί κύριος τῶν κυριευόντων, 
πού ἀναγεννᾶ καί ἁγιάζει κάθε πιστό. 

Ἰδιαιτέρως σήμερα, ἑορτή τῆς Παγκο-
σμίου Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ 
Σταυροῦ, ἄς γονατίσουμε κι ἐμεῖς κάτω 
ἀπό τόν Σταυρό του, τόν Σταυρό τοῦ θα-
νάτου καί τῆς ζωῆς, τοῦ μαρτυρίου καί τοῦ 
θριάμβου. Κι ἄς Τόν προσκυνήσουμε μέ 
πίστη καί εὐλάβεια· γιά νά ἀντλήσουμε δύ-
ναμη καί σοφία, χάρη καί ζωή αἰώνια.
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«�ωρίς ἀρετή καί θρησκεία 
δέν σκηματίζεται κοινωνία»

Κάποτε ἀμφιβάλλαμε καί διερωτώ-
μεθα ποῦ μᾶς ὁδηγοῦν οἱ ἑκάστοτε «σο-
φοί» καί «προοδευτικοί» τοῦ Ὑπουρ-
γείου Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευ-
μάτων (ΥΠΕΠΘ). Τώρα εἴμαστε ἀπολύ-
τως βέβαιοι. Θέλουν νά ἐξοστρακίσουν 
ἀπό τά σχολεῖα τό μάθημα τῶν θρη-
σκευτικῶν, νά ἀποχριστιανίσουν τή νε-
ολαία μας καί νά τῆς καλλιεργήσουν 
ἦθος μή χριστιανικό, ἀντορθόδοξο. Νά 
ὁδηγήσουν τή χώρα μας στήν ἀθρη-
σκία. Διότι δέν ἐξηγεῖται διαφορετικά 
ἡ ἐπίμονη ἄρνηση τοῦ ΥΠΕΠΘ νά ἀ-
ποσύρει τήν πρόσφατη ἐγκύκλιό του, 
μέ τήν ὁποία ἁπλουστεύεται ἡ διαδικα-
σία ἀπαλλαγῆς τῶν μαθητῶν ἀπό τό 
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν. Πρόκειται 
γιά ἐνέργεια πού δέν ἔχει καμιά δικαι-
ολογία. Διότι ἡ ἀπαλλαγή μαθητῶν 
ἀλλοθρήσκων ἤ ἄλλων δογμάτων ἀπό
τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν γινόταν
ἤδη χωρίς προβλήματα ἐδῶ καί χρό-
νια. Τό πῶς, καθοριζόταν σαφῶς μέ 
τήν ἐγκύκλιο Γ2/61723/13-6-2002. Τώ-
ρα μέ τή νέα ἐγκύκλιο τοῦ ΥΠΕΠΘ ὁ 
ὅποιος μαθητής θά μπορεῖ νά ἀπέχει 
ἀπό τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν χω-
ρίς καμιά αἰτιολόγηση!...

Φαίνεται ὅτι ἐξέλιπε ἡ στοιχειώδης 
γνώση τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγματος 
ἀπό τούς «σοφούς» ἐγκεφάλους τοῦ 
ΥΠΕΠΘ. Ἡ γνώση τοῦ ἄρθρου 16 § 
2 πού ὁρίζει ὅτι «ἡ παιδεία ἀποτελεῖ 
βασική ἀποστολή τοῦ Κράτους καί ἔχει 
σκοπό... τήν ἀνάπτυξη τῆς ἐθνικῆς καί 

θρησκευτικῆς συνείδησης καί τή διάπλα-
σή τους σέ ἐλεύθερους καί ὑπεύθυνους 
πολίτες». Ἐφόσον δέ ἡ συντριπτική πλει-
οψηφία τῶν Ἑλλήνων εἶναι Χριστιανοί Ὀρ-
θόδοξοι, εἶναι σαφέστατο ὅτι τό Σύνταγμά 
μας μέ τόν ὅρο «θρησκευτική συνείδηση» 
ἐννοεῖ τή συνείδηση πού διαμορφώνε-
ται σύμφωνα μέ τήν ὀρθόδοξη χριστιανι-
κή πίστη. Ἑπομένως ἡ νέα ἐγκύκλιος τοῦ 
ΥΠΕΠΘ εἶναι ὁλοφάνερα καί κραυγαλέα 
ἀντισυνταγματική.

Ὅταν τό 1843 ἕνας ξένος περιηγητής εἶ-
πε στό στρατηγό Μακρυγιάννη «ἕνα θά
σᾶς βλάψει ἐσᾶς, τό κεφάλαιον τῆς θρη-
σκείας, ὅπου εἶναι αὐτείνη ἡ ἰδέα σ’ ἐσᾶς 
πολύ τυπωμένη», ὁ γενναῖος Μακρυγιάν-
νης τοῦ ἀπάντησε: «Χωρίς ἀρετή καί θρη-
σκεία δέν σκηματίζεται κοινωνία οὔτε βασί-
λειον. Καί πρᾶγμα τζιβαϊρκόν (=κόσμημα, 
δηλαδή ἡ ἀρετή καί ἡ θρησκεία μας) πο-
λυτίμητον, ὅπου τό βαστήξαμεν εἰς τήν τυ-
ραγνίαν τοῦ Τούρκου, δέν τό δίνομεν τώρα 
οὔτε τό καταφρονοῦμεν οἱ Ἕλληνες...».

Σήμερα ὅμως τό δίνουν καί τό κατα-
φρονοῦν ἐπίσημα οἱ ἄρχοντές μας. Ἀλλά
ὁ λαός ἀπαντᾶ στό ἐθνικό ἔγκλημα τοῦ
ΥΠΕΠΘ μέ τό λόγο τοῦ Μακρυγιάννη: «Ὅ-
ταν μοῦ πειράζουν τήν πατρίδα μου καί τή 
θρησκεία μου, θά μιλήσω, θά ’νεργήσω καί 
ὅ,τι θέλουν ἄς μοῦ κάμουν». Αὐτό τό μήνυ-
μα στέλνει ὁ ὀρθόδοξος λαός σ’ ὅσους βάλ-
θηκαν νά μᾶς ἀποχριστιανίσουν. Καί τό 
μήνυμα θά τό ὑλοποιήσει ἔμπρακτα καί 
τήν ὥρα τῆς ψήφου, πού ἴσως δέν εἶναι 
μακριά...    

Θά γίνουν οἱ μαθητές
«τά χαμένα παιδιά μας»;

Ὅτι ἡ προσπάθεια τοῦ ΥΠΕΠΘ ἀπο-
βλέπει στόν θρησκευτικό ἀποχρωματι-
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σμό τῆς παιδείας μας τό ἐπιβεβαιώνει μέ
τά ὅσα πολύ ἀληθινά καί εὔστοχα γράφει 
μέ παρρησία καί θάρρος καί ὑπευθυνό-
τητα στό «Δελτίο Τύπου» τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεώς του καί ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Ξάνθης καί Περιθεωρίου κ. Πα-
ντελεήμων.

Γράφει: «Τήν ὥρα πού ἀκόμη καί στήν 
πλέον ἄθρησκη κοινωνία τῆς Εὐρώπης, τή 
γαλλική, ἐπιχειρεῖται ἡ εἰσαγωγή σχετικοῦ 
μέ τά θρησκεύματα μαθήματος, λόγῳ τῆς 
διαπιστωμένης πολιτιστικῆς ἔνδειας τῶν 
Γάλλων μαθητῶν, πού ἀδυνατοῦν νά κα-
τανοήσουν στοιχειώδη θρησκευτικά σύμ-
βολα (ρωτοῦσε μαθητής γιατί ὑπάρχει
στίς στέγες τῶν ναῶν τό σύμβολο τῆς πρό-
σθεσης [+] !!!), ἐμεῖς κάνουμε τά πάντα 
γιά νά καταδικάσουμε τίς νέες γενεές σέ 
προφανή ἀγραμματοσύνη καί πολιτιστική 
ἔνδεια».

Ἐπισημαίνει δέ ὁ Σεβασμιώτατος καί 
τοῦτο τό σημαντικό: «Εἴτε τό θέλουμε εἴτε 
ὄχι, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διαμόρφωσε
τόν ἑλληνικό πολιτισμό στήν πλέον αὐθε-
ντική μορφή του. Μέ κέντρο τήν ἐκκλησία 
συγκροτήθηκαν ‘‘τῶν Ἑλλήνων οἱ κοινότη-
τες’’, γιορτάζονται οἱ πανηγύρεις τῶν πό-
λεων, τῶν χωριῶν καί τῆς ὑπαίθρου, ἁγι-
άζεται ἡ ζωή μας ἀπό τήν ἀρχή της (μέ 
τόν σαραντισμό) ἕως τό ἐπίγειο τέλος της 
(ἐξόδιος ἀκολουθία). Στίς αὐλές τῶν ἐκ-
κλησιῶν βγάζουν βόλτα οἱ γιαγιάδες τά 
ἐγγόνια τους καί παίζουν τά παιδιά μας. 
Αὐτά τά παιδιά θέλουμε νά τά καταδικά-
σουμε σέ ἐκκλησιαστικό, ἀλλά καί πολιτι-
στικό ἀναλφαβητισμό μέ τήν ὑπονόμευση 
τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν. Ἡ ὑπο-
νόμευση τῶν θρησκευτικῶν εἶναι κατ’ οὐ-
σίαν ὑπονόμευση τῆς ἴδιας τῆς παιδείας 
μας», τονίζει ὀρθότατα ὁ Σεβασμιώτατος. 
Πέραν αὐτῶν, προσθέτει, τό μάθημα τῶν 

θρησκευτικῶν εἶναι «παράθυρο στή 
ζωή, μέσῳ τοῦ ὁποίου θά παίρνουν ἀ-
νάσες τά παιδιά μας γιά νά μποροῦν νά 
ἀναπνέουν καί νά μήν τά πνίγει τό μαθη-
τικό ἄγχος».

Τώρα γιατί ὁ λεγόμενος Συνήγορος
τοῦ Πολίτη (ὁ κ. Ἀναστάσιος Μαρίνος,
ἀντιπρόεδρος τοῦ Συμβουλίου Ἐπικρα-
τείας ἐ.τ., σέ ἄρθρο του ἀφήνει νά ἐν-
νοηθεῖ ὅτι οἱ Ἀνεξάρτητες Διοικητικές 
Ἀρχές ἴσως «δέν εἶναι σύμφωνες μέ τό 
ἑλληνικό Σύνταγμα») ἐπιχαίρει γιά τή νέα 
κραυγαλέως ἀντισυνταγματική ἐγκύκλιο 
τοῦ ΥΠΕΠΘ πού ἀποβλέπει στήν ἀπο-
θρησκευτικοποίηση τῆς νεολαίας, ὀφεί-
λει νά τό ἐξηγήσει στόν ἑλληνικό λαό. 
Διότι, ὅπως παρατηρεῖ ὁ Μητροπολίτης 
Ξάνθης, «θά χάσουμε ἀρκετές γενιές 
μαθητῶν, οἱ ὁποῖοι θά γίνουν ‘‘τά χα-
μένα παιδιά μας’’, κατά τόν χαρακτηρι-
στικό τίτλο τοῦ ὁμώνυμου βιβλίου Γαλ-
λίδας παιδαγωγοῦ πού θρηνεῖ ἐπί τῶν 
ἐρειπίων τοῦ γαλλικοῦ ἐκπαιδευτικοῦ 
συστήματος».

Τό ΥΠΕΠΘ δέν μᾶς ἔπεισε μέ τά ὅσα 
ἔχει ἀνακοινώσει μέχρι σήμερα. Ὀφείλει 
νά ἀποσύρει ἀμέσως τήν ἀντισυνταγμα-
τική ἐγκύκλιο, πού θέτει ταφόπλακα στήν 
παιδεία. Διότι ἡ Ἑλλάς δέν ἔχει ἐπιλέξει νά 
πεθάνει ἀπό πείνα καί δίψα πνευματική 
ἐπειδή ἔτσι τό θέλουν οἱ γνωστοί περιθω-
ριακοί κύκλοι, ξεπουλώντας ὅ,τι ἱερό καί 
ὅσιο τῆς ἀπέμεινε ἀκόμη. Ὁ ὀρθόδοξος 
λαός μας δέν θά αὐτοκτονήσει ἀτιμω-
τικά. Ἄς τό καταλάβουν ἀρχές καί ἄρχο-
ντες...             ➙
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¶ �ερόθεος,
�ητροπολίτης πρώην #δρας

Μιά κορυφαία ἐκκλησιαστική φυσιο-
γνωμία ἀναχώρησε ἀπό τόν μάταιο αὐτό 
κόσμο στίς 15 Ἰουλίου σέ ἡλικία 88 ἐτῶν, 
ἀφοῦ ἐποίμανε τή Μητρόπολη Ὕδρας, 
Σπετσῶν καί Αἰγίνης ἐπί 33 χρόνια. Ὁ 
πολιός Ἱεράρχης κυρός Ἱερόθεος (Σπυ-
ρίδων Τσαντίλης), ὁ ὁποῖος γεννήθηκε 
στήν Πάτρα τό 1920, ἐκόσμησε τό στερέ-
ωμα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας ἐπί πολ-
λές δεκαετίες τόσο ὡς λαϊκός θεολόγος, 
ὅσο καί ὡς κληρικός ἀπό τό ἔτος 1958. 

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πα-
τρῶν κ. Χρυσόστομος τόνισε χαρακτη-
ριστικά γιά τόν ἀείμνηστο: «Ὁ μακαρι-
στός Ἱερόθεος θά ἀποτελεῖ ἕνα φωτεινό 
παράδειγμα, ἕνα φωτεινό ὁρόσημο γιά 
ὅλους μας... Ὑπηρέτησε ὡς κληρικός 
στήν Ἀποστολική Ἐκκλησία Πατρῶν, ἦταν 
πνευματικός υἱός τοῦ ἀοιδίμου π. Γερβα-
σίου Παρασκευοπούλου, δίδαξε τόν λόγο 
τοῦ Θεοῦ, ἀγαπήθηκε ἀπό τόν εὐσεβή 
λαό τῶν Πατρῶν. Ὁ μακαριστός Ἱεράρχης 
χρημάτισε πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς 
Μητροπόλεως Πατρῶν καί προσέφερε 
πολλές πνευματικές ὑπηρεσίες στόν ἱερό 
ἀμπελώνα της». 

Ἐπιπλέον ὁ Μητροπολίτης Πατρῶν «ση-
μείωσε ἰδιαίτερα τή συμβολή του, ὥστε ἡ 
κάρα τοῦ πολιούχου Ἁγίου Ἀνδρέου νά 
ἐπιστραφεῖ στήν Ἐκκλησία τῶν Πατρῶν 
ἀπό τό Βατικανό (1964) καί εἶπε πώς ὁ 
δικός του ρόλος ἦταν ἀποφασιστικῆς ση-
μασίας ἐκείνη τήν περίοδο. (...) Ὁ πρώην 
Ὕδρας Ἱερόθεος, ἔχοντας σπουδαῖο ποι-
μαντικό καί πνευματικό ἔργο ὡς Μητρο-
πολίτης (1967-2000), ἀγαπήθηκε ἰδιαίτε-
ρα ἀπό τούς κατοίκους τῆς Αἴγινας καί τῶν 

ἄλλων νησιῶν τοῦ Ἀργοσαρωνικοῦ γιά τήν 
ἀφοσίωσή του καί τούς ἀκατάπαυστους ἀ-
γῶνες του» («Πελοπόννησος» 17-7-2008).

«Χαρακτηριστικό τῆς βαθιᾶς ἀγάπης καί 
τοῦ ἀπεριόριστου σεβασμοῦ πού ἔτρεφε 
πρός τόν Πατρινό κληρικό τό ποίμνιο τῆς 
Μητρόπολής του, εἶναι πώς, παρότι πα-
ρῆλθαν ὀκτώ χρόνια ἀπό τήν ὑποβολή τῆς 
παραίτησης, ἐξαιτίας τῆς κλονισμένης του 
ὑγείας, ὄχι μόνο δέν τόν ξέχασαν, ἀλλά 
κατέκλυσαν κυριολεκτικά τό μεγαλοπρεπή 
Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, ὅπου καί 
ἐψάλη ἡ νεκρώσιμος ἀκολουθία, παρου-
σίᾳ 12 Μητροπολιτῶν» («Σημερινή» 18-
7-2008). Ἐκφωνήθηκαν ἐννέα ἐπικήδειοι 
λόγοι ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι 
ἀναφέρθηκαν στό ἐξαίρετο ἦθος καί τήν 
ἄκαμπτη ἀγωνιστικότητα τοῦ Μητροπο-
λίτου Ἱεροθέου, καθώς καί στήν ἀκάματη 
προσφορά του στή Μητρόπολή του καί
τήν Ἐκκλησία γενικότερα. «Ἀγωνίστηκε νά 
καλλιεργήσει, νά διδάξει καί νά νουθετήσει 
ψυχές. Διδόταν ἀποκλειστικά στό καθῆ-
κον, σέ κάθε ἀνάγκη τοῦ ποιμνίου του, μέ 
πλούσιο φιλανθρωπικό καί κοινωνικό ἔρ-
γο». 

Μιά ἀκόμη ἐργώδης προσπάθεια τοῦ 
μακαριστοῦ Ἱεράρχου, ἡ ὁποία τελικῶς 
εὐοδώθηκε, ἦταν νά πείσει τό Πατριαρχεῖο 
Ἀλεξανδρείας νά ζητήσει συγγνώμη ἀπό 
τόν ἅγιο Νεκτάριο Πενταπόλεως, τόν ὁποῖο 
εἶχε ἀδικήσει κατάφωρα πρίν ἀπό ἕναν 
αἰώνα. Πράγματι ὁ ἀείμνηστος Πατριάρχης 
Πέτρος μέ τούς Συνοδικούς Μητροπολίτες 
τῆς Ἀφρικῆς ὑπέγραψε τή σχετική «Συνο-
δική διαγνώμη» καί προέστη στίς ἐπίσημες 
τελετές πού ἔγιναν στήν Αἴγινα πρίν ἀπό 
δέκα χρόνια.

Ἡ ταφή τοῦ Μητροπολίτου Ἱεροθέου ἔγινε 
τιμητικά στή βόρεια πλευρά τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ 
Ἁγίου Νεκταρίου, ἀφοῦ ἐπρόκειτο γιά τόν 
κτήτορα τοῦ μεγαλοπρεπέστατου αὐτοῦ 
πανορθόδοξου μνημείου, τό ὁποῖο ἀνηγέρ-
θη μέ τεράστιες δυσκολίες μέσα σέ λίγα 
χρόνια. Τοῦ ἀοιδίμου ἐκλεκτοῦ Ἱεράρχου ἄς 
εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη! 
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