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Προσκυνηματικὴ Ἐκδρομὴ
Κατὰ τὸ διήμερο 18-19 Ἰουνίου θὰ πραγματο-

ποιηθῇ προσκυνηματικὴ ἐκδρομὴ μὲ πρῶτο

σταθμὸ τὸ πρωῒ τοῦ Σαββάτου τὴν Ἱ. Μ. «Παναγία
ἡ τῶν Πάντων Χαρὰ» γιὰ συμμετοχὴ στὸ τεσσα-

ρακονθήμερο μνημόσυνο τοῦ πνευματικοῦ γέρον-

τος π. Προκοπίου. Στὴν συνέχεια, θὰ ἀκολουθήσῃ

τὸ προσκύνημα στὸ Μέγα Σπήλαιο καὶ στὴν Ἱ. Μ.
Κοιμήσεως Θεοτόκου Λαμπείας (Δίβρης). Τὴν Κυ-

ριακὴ τὸ πρωῒ θὰ γίνῃ συμμετοχὴ στὴν Θεία Λει-
τουργία καὶ στὸν Ἑσπερινὸ τῆς Γονυκλισίας στοῦ

Σπάτα, τὸ δὲ ἀπόγευμα προσκύνημα στὸν Ἅγιο
Ἀνδρέα Πατρῶν καὶ στὴν Παναγία «Τρυπητὴ»
Αἰγίου.

Δηλώσεις συμμετοχῆς λίαν συντόμως στὰ τη-

λέφωνα: 210-5231.758, 210-5230.948 & 6987353063.

Ἑορτὴ γιὰ τὴν Νεολαία
Μὲ τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ σχολικοῦ ἔτους θὰ

πραγματοποιηθῇ τὴν Τετάρτη 22 Ἰουνίου καὶ ὥρα

7:00 μ.μ. στὴν αἴθουσά μας, Ζήνωνος 3, ἐκδήλωση

γιὰ τὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους μὲ σύντομη ὁμιλία
καὶ μουσικοχορευτικὸ πρόγραμμα, ἄσματα ἀφιε-

ρωμένα στὰ νειάτα καὶ δροσιστικὰ κεράσματα. 

Παρακαλοῦνται οἱ ἀναγνῶστες μας νὰ προσέλ-

θουν καὶ νὰ φέρουν μαζί τους καὶ τὰ παιδιά τους,

γιατὶ γι’ αὐτὰ ἀκριβῶς γίνεται ἡ ἐκδήλωση.

σημ.: Ἡ αἴθουσα εἶναι κλιματιζόμενη.

Εἴσοδος ἐλεύθερη

Τὰ προγράμματά μας

Τὰ μορφωτικὰ καὶ κοινωνικὰ προγράμματα τῶν

Ἐπάλξεων συνεχίζονται μέχρι τὸ Σάββατο 23 Ἰου-
λίου. 

Περισσότερες πληροφορίες στὴν ἱστοσελίδα

μας: www.epalxeis.gr.

Καλοκαιρινὴ Ἐκδρομὴ
Ἡ καλοκαιρινὴ ἐκδρομὴ τῆς Ε.Χ.Ε. γιὰ τὸ ἐξω-

τερικὸ θὰ πραγματοποιηθῇ ἀπὸ τὶς 16-24 Αὐγού-
στου στὴν Βόρεια Σερβία-Βουδαπέστη-Βιέννη-
Βενετία κ.λπ.

Πληροφορίες στὰ τηλέφωνα: 210-5231.758, 210-
5230.948 & 6987353063.

σημ.: Ἡ ἐτήσια κατασκήνωση τῶν Ἐπάλξεων

στὴν Σκαφιδιὰ Ἠλείας εἶναι πιθανὸν νὰ πραγμα-

τοποιηθῇ ἀπὸ 25 Ἰουλίου ἕως 15 Αὐγούστου. 

Περισσότερες πληροφορίες στὸ ἑπόμενο φύλλο.

Ἐκδήλωση στὸ Αἰγάλεω
Ἡ καλοκαιρινὴ ἐκδήλωση τοῦ σωματείου «Μα-

ρία ἡ Μαγδαληνὴ» θὰ πραγματοποιηθῇ τὴν Πέμ-
πτη 30 Ἰουνίου καὶ ὥρα 8:00 μ.μ. στὸν περίβολο

χῶρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγίου Σπυρίδωνος ὁδοῦ Θηβῶν,
Αἰγάλεω, μὲ προσφορὰ παγωτοῦ καὶ μουσικοχο-

ρευτικὸ πρόγραμμα. 

Πληροφορίες: Μαγδαληνὴ Κόκορη, τηλ.: 210 5982573.
σημ.: Οἱ ἐκδηλώσεις τῶν Ἐπάλξεων Αἰγάλεω συ-

νεχίζονται κανονικῶς στὴν αἴθουσά των, Ἀναγεννή-

σεως 19, μὲ κεντρικὴ ὁμιλία καὶ Ἱερὰ Παράκληση

κάθε Τρίτη στὶς 7:00 μ.μ. Παρακαλοῦνται οἱ ἀνα -

γνῶστες τοῦ Αἰγάλεω καὶ τῶν γύρω περιοχῶν νὰ

συμμετέχουν πρὸς ὠφέλειά των. 

Θ
ὰ ἑορτάσωμε καὶ ἐφέτος, ἀγαπητοί μας ἀνα -

γνῶστες, τοὺς λαμπροὺς φωστῆρες, τοὺς ποτα-

μοὺς τῆς σοφίας, τὶς κιθάρες τοῦ πνεύματος, τὰ

περιστέρια τῆς εἰρήνης, τοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, τοὺς

δύο κορυφαίους τὴν 29η Ἰουνί-

ου καὶ τοὺς δώδεκα τὴν 30ὴ

τοῦ αὐτοῦ μηνός.

Θὰ τιμήσωμε μὲ ἐγκόσμια

καὶ εὐφήμια τοὺς φωτισμέ-

νους ἀνθρώπους καὶ φω-

τιστὲς τῆς ἀνθρωπότητος, οἱ

ὁποῖοι πορεύθηκαν σὲ ὅλα τὰ

ἔθνη «βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς

τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ

Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

καὶ διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν ὅσα ἐνετείλατο ὁ Κύριος»

(Ματθ., κη’, 19).

Ἡ κοινή, μάλιστα, τιμὴ πρὸς αὐτοὺς θὰ εἶναι πράγ-

ματι μεγάλη, ἐὰν ὁ σπόρος τῆς ἀληθινῆς πίστεως, ζωῆς

καὶ πολιτείας, ποὺ οἱ ἀκάματοι αὐτοὶ γεωργοὶ ἔσπειραν

παντοῦ μὲ τόσες δυσκολίες καὶ θυσίες, φυτρώνῃ ἀκόμα

καὶ σήμερα μέσα μας καὶ φέρῃ καρπὸ μετανοίας καὶ

ἔργων ἀγαθῶν. 

Πράγματι, οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι δὲν ὑπῆρξαν μόνον

ἀψευδεῖς διδάσκαλοι καὶ κήρυκες τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ

ὑπῆρξαν καὶ ζωντανοὶ μάρτυρες τῆς παρουσίας καὶ τοῦ

ἔργου τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ καὶ ποιητὲς τῆς ἀληθινῆς

διδασκαλίας Του, ἦσαν, δη-

λαδή, χριστοσώματα, χριστο-

σταυροὶ καὶ ἀκτινοβόλα

ἀστέρια τοῦ Ἡλίου τῆς Δι-

καιοσύνης.

Ὅπως ὁ Χριστός μας ἦταν

στὴν γῆ, χωρὶς νὰ χωρισθῇ

ἀπ’ τὸν Πατέρα, καὶ φανέρω-

νε στοὺς ἀνθρώπους τὴν δό-

ξα τοῦ Πατρός («ὁ ἑωρακὼς

ἐμὲ ἑώρακε τὸν Πατέρα μου»,

Ἰωάν, ιδ’, 9), ἔτσι καὶ οἱ Ἀπόστολοι, διασπαρέντες μὲν σὲ

ὅλα τὰ σημεῖα τοῦ τότε γνωστοῦ κόσμου, ἦσαν ἑνωμένοι

μὲ τὸν Σωτῆρα Χριστὸ καὶ μαρτυροῦσαν παντοῦ τὴν

ἀληθινὴ πίστη –τὴν Ἁγία Τριάδα-, ποὺ Αὐτὸς τοὺς φα-

νέρωσε, βιώνοντες ταυτοχρόνως τὴν ζωὴ καὶ πολιτεία

Του, τηροῦντες «τὴν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συν-

δέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφεσ., δ’, 3).

Ἡ κοινότητα τῶν Ἀποστόλων
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Η γενική παραλυσία της χώρας μας
και προτάσεις θεραπείας

Αντιστρατήγου (ε.α) Νικολάου Ταμουρίδη

Επιτίμου Α’ Υπαρχηγού ΓΕΣ

Μ
ε την ευκαιρία της σημερινής θλιβερής επετεί-

ου, λόγω ποντιακής καταγωγής, θα ήθελα να

σας καταστήσω κοινωνούς του Ποντιακού θρή-

νου για την άλωση της Πόλης και την υποδούλωση όλης

της Ρωμανίας. 

Ναϊλί εμάς και βάι εμάς, πάρθεν η Ρωμανία

επέραν το βασιλοσκάμν’ κι ελάεν η αφεντία.

Κλαίν’ τη Θεού τα εκκλησιάς κλαίγνε τα μαναστήρια,

κι Αι-Γιάννες ο Χρυσόστομον κλαίει και δερνοκοπάται.

Μη κλαις, μη κλαις Αι-Γιάννε μου και μη δερνοκοπάσαι. 

Πρόταση Συνεργασίας

Κ
ατὰ τὴν καθ’ ὅλα ἐπιτυχῆ συγκέντρωση τῶν

«Ἐπάλξεων» τὴν 29η Ἰουνίου ἐ. ἔ. μὲ θέμα «Ὄχι
ἄλλη ἅλωση» ἀβίαστα διαπιστώθηκε ἀπὸ

ὅλους ἡ ἀνάγκη γιὰ συνεργασία ὅλων τῶν ὑγιῶν μορ-

φωτικῶν καὶ πρὸ παντὸς κοινωνικοπολιτικῶν φορέων

τοῦ τόπου γιὰ τὴν ἀπὸ κοινοῦ ἀντιμετώπιση τῆς πολύ-

πλευρης κρίσεως, τὴν σωτηρία τῆς πατρίδος καὶ τὴν

πρόοδο τῆς κοινωνίας. 

Διατυπώθηκε, μάλιστα, ἀπὸ τοὺς ὑπευθύνους τῶν

«Ἐπάλξεων» καὶ ἔγινε ἀποδεκτὴ ἀπὸ τοὺς παρισταμέ-

νους ἐκπροσώπους φορέων ἡ πρόταση, ὅπως ἐντὸς τοῦ

Ἰουνίου πραγματοποιηθῇ διερευνητικὴ σύσκεψη, μὲ

σκοπὸ τὴν ἐπίτευξη συνεργασίας γιὰ κοινὴ δράση. Πρὸς

ἐκπλήρωση τῆς κοινῆς αὐτῆς ἐπιθυμίας ἀποστέλλεται

ἀπὸ τὶς «Ἐπάλξεις» ἡ παροῦσα πρόταση πρὸς ὅλους

συνέχεια στή σελ. 4

Τ
ὸ Σάββατο & τὴν Κυριακὴ 14 καὶ 15 Μαΐου ἐ.

ἔ., μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων
καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων, ἔλαβε χώρα στὴν Ἀθή-

να Διημερίδα γιὰ τὴν Κοινωνικότητα τῆς Καθολικῆς
Ὀρθοδοξίας μὲ κεντρικὸ θέμα: «Ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγ-

γύη σήμερα» καὶ μὲ εἰσηγητὲς εἰδικοὺς ἐπιστήμονες.

Μετὰ ἀπὸ τὶς εἰσηγήσεις, τὶς παρεμβάσεις καὶ τὶς προ-

τάσεις ἐπιβεβαιώθηκαν τὰ συμπεράσματα παλαιοτέ-

ρων σχετικῶν συσκέψεων καὶ ἐπικυρώθησαν τὰ παρα-

κάτω πορίσματα:

α) Ἡ Ὀρθόδοξη Καθολικὴ Ἐκκλησία συντελεῖ μὲ

τὴν ἀγάπη τοῦ Πατρός, τὴν χάρη τοῦ Υἱοῦ καὶ τὴν κοι-

νωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὸν φωτισμό, στὴν θερα-

πεία, στὴν ἀναγέννηση καὶ στὴν χαρίτωση πάντων τῶν

μελῶν, φροντίζοντας νὰ ἐπιτελῆται ἡ ἐντολὴ τοῦ Κυρί-

ου «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζον-

τες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ

Ἁγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα

ἐνετειλάμην ὑμῖν» (Ματθ., κη’ 19-20), νὰ ἀκολουθῆται ἡ

διδασκαλία τῶν Πατέρων «ὁ Κύριος ὅλος ὅλῳ ἡνώθη, ἵνα

ὅλῳ τὴν σωτηρίαν χαρίσηται» (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)

καὶ νὰ τηρῆται «ἡ ἑνότητα τοῦ Πνεύματος ἐν τῷ συν-

δέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφεσ., δ’ 3), γιὰ νὰ προάγωνται

πνευματικῶς, μορφωτικῶς καὶ κοινωνικῶς ὅλα τὰ μέλη

τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. 

β) Ἤδη στὴν πρώτη ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα
διακρίνεται ἡ ἑνότητα τῆς οὐσίας τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ

πολυμέρεια τῶν ἐπιμέρους ἔργων μὲ τὰ χαρίσματα, τὰ

λειτουργήματα, τὰ διακονήματα (λειτουργία τῶν μυ-

Πορίσματα τῆς Διημερίδος 
γιὰ τὴν Κοινωνικότητα τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας

συνέχεια στή σελ. 2
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Ὅλα δὲ αὐτὰ τὰ ἔπρατταν οἱ Ἀπόστολοι καὶ προσω-

πικῶς καὶ ὁμαδικῶς, κάθε ἕνας, δηλαδή, ἑνωμένος μὲ τὸν

Χριστὸ ἑνώνετο ταυτοχρόνως μὲ τοὺς ἄλλους ἀδελφοὺς

καὶ αἰσθανόταν τὸν ἑαυτόν του μέλος μὲν τοῦ σώματος

τοῦ Χριστοῦ καὶ μέλος ὅλης τῆς χριστιανικῆς ἀδελφότητος. 

Ἔτσι, οἱ Ἀπόστολοι μετὰ ἀπὸ τὴν Ἀνάσταση καὶ τὴν

Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου ἄρχισαν νὰ κατανοοῦν ὅτι ἀποτε-

λοῦν ἑνιαία κοινότητα μὲ κεφαλὴ τὸν Σωτῆρα Χριστὸ καὶ

μὲ ἀδελφὰ μέλη ὅλους ἐκείνους ποὺ ἦσαν καὶ αὐτοὶ ἑνω-

μένοι μὲ τὴν ὀρθόδοξη πίστη καὶ τὴν ἀληθινὴ ζωὴ καὶ

πολιτεία μὲ τὸν Σωτῆρα Χριστό. 

Ἡ κοινότητα, μάλιστα, αὐτὴ ἦταν μὲν θεοσύστατη καὶ

θεοσυντήρητη, ἀλλὰ καὶ ὡς ἀνθρώπινη πραγματικότητα

ἐφήρμοσε τοὺς δοκιμασμένους τρόπους ὀργανώσεως τῶν

ἑλληνίδων πόλεων. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ ἐκλογὴ καὶ ἡ συμπλή-

ρωση τῆς κενῆς θέσεως τῆς δωδεκάδος τῶν Ἀποστόλων,

λόγῳ τοῦ κενοῦ ποὺ δημιούργησε ἡ προδοσία τοῦ Ἰούδα,

ἔγινε μὲ κοινὴ συμμετοχὴ ὅλων τῶν μαθητῶν καὶ μὲ

κλῆρο, πρακτικὴ ποὺ ἦταν ξένη πρὸς τοὺς ἀνατολικοὺς

λαοὺς καὶ τὴν ρωμαϊκὴ στρατοκρατία.

Ὕστερα, μάλιστα, ἀπὸ τὸν φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύμα-

τος ἡ κοινότητα αὐτὴ ἀπέκτησε ἐσωτερικό, ἑνωτικὸ καὶ

ἄρρηκτο δεσμό, τὴν θεία, δηλαδή, χάρη καὶ ἐνέργεια. Γι’

αὐτὸ ἦσαν «κατηρτισμένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοΐ καὶ ἐν τῆ αὐτῇ

γνώμῃ» (Α’ Κορ., α΄, 10) καὶ «ἦν ἡ καρδίᾳ αὐτῶν μία». Γι’ αυτὸ

καὶ «οὐδὲ ἐνδεής τις ὑπῆρχεν ἐν αὐτοῖς», ἀφοῦ «ἦν αὐτοῖς

ἅπαντα κοινά» (Πράξ., δ΄, 32-35). 

Ἀλλὰ καὶ ὅταν πρὸς στιγμὴν ἐμφανίστηκε κάποια δυ-

σκολία μὲ τὴν παραθεώρηση τῶν χηρῶν τῶν ἑλληνιστῶν

κατὰ τὴν καθημερινὴ διακονία, πάλι τὸ ἑνωτικό Ἅγιο

Πνεῦμα ἐφώτισε τοὺς Ἀποστόλους νὰ ἐπαναφέρουν τὴν

εἰρήνη μὲ τὴν ἐφαρμογὴ πάλι τοῦ δοκιμασμένου ἑλληνι-

κοῦ τρόπου τῆς κοινῆς ἐκλογῆς τῶν ἀξιωτέρων, μὲ κριτή-

ριο τὴν πίστη, τὴν σοφία, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν εὐπραξία.

Ὁ ἴδιος φωτισμὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνήργησε καὶ

κατὰ τὴν Ἀποστολικὴ Σύνοδο, ὥστε νὰ παρθῇ ἡ σωστὴ

καὶ κοσμοσωτήρια ἀπόφαση εἰσδοχῆς τῶν ἐθνικῶν στὴν

ἐκκλησιαστικὴ κοινότητα χωρὶς τὴν ἀπαραίτητη τήρηση

τῶν μωσαϊκῶν διατάξεων, τῆς περιτομῆς καὶ τῶν λοιπῶν

τυπολατρευτικῶν ῥυθμίσεων. Ἡ ἴδια πρακτική, ἡ ἐφαρ-

μογὴ δηλαδὴ τοῦ κοινοτικοῦ θεσμοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι,

ἀκολουθεῖτο παντοῦ καὶ πάντοτε σὲ ὅλη τὴν ἀρχαία

ἐκκλησία.

Τὰ μέλη δηλαδὴ τῆς πρώτης ἀποστολικῆς κοινότητος

καὶ κατ’ ἐπέκταση καὶ ὅλων τῶν μεταγενεστέρων εἶχαν

τὴν συνείδηση ὅτι ζοῦσαν μὲν μέσα στὸν γύρω κόσμο μὲ

τὶς ἐξουσίες καὶ ἀδικίες του, ἀλλὰ ἀνῆκαν οὐσιαστικὰ σὲ

ἄλλη ὀντότητα –στὴν χριστιανικὴ κοινότητα–, μὲ ἑνιαῖο

σκοπό τὴν ἐν Χριστῷ σωτηρία καὶ μὲ κοινὲς προσπάθειες

πρὸς ἐκπλήρωση τοῦ κοινοῦ αὐτοῦ σκοποῦ. Δὲν ἦσαν

οὔτε ἀπόκοσμοι, ὅπως οἱ ἰνδουΐζοντες λαοί, οὔτε ρατσι-

στές, ὅπως οἱ Ἑβραῖοι, ἀλλ’ οὔτε καὶ κοσμικοί, ὅπως οἱ

Ρωμαῖοι καὶ πολλοὶ ἐθνικοί, ἀλλὰ ἐν κόσμῳ κόσμιοι μὲ

ὑπερκόσμιο προορισμό.

Αὐτὴ ἡ δύσκολη καὶ σταυροαναστάσιμη πορεία τῆς

ἀποστολικῆς κοινότητος, ὡς νέα ἀντιεξουσιαστικὴ καὶ

διακονικὴ πραγματικότητα, ὡς κοινότητα σκοποῦ, χαρᾶς,

λύπης καὶ ἀγαθῶν ἐνεργειῶν, ἔγινε εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ἀντι-

ληπτὴ ἀπ’ τὰ ἐκμεταλλευτικά, ἀντιπνευματικὰ καὶ ἀντι-

κοινωνικὰ κυκλώματα τῆς ἐποχῆς, τὰ ὁποῖα κατενόησαν

ἀμέσως ὅτι μὲ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς δικαιοσύνης, τῆς εἰρήνης

καὶ τῆς ἀγάπης καὶ μὲ τὴν ἐπικράτηση τοῦ κοινοτικοῦ

πνεύματος θὰ ἔχαναν τὰ κέρδη καὶ τὴν ἐξουσία των, γι’

αὐτὸ ἄρχισαν τοὺς ἄγριους διωγμοὺς μὲ τὰ γνωστὰ ἀπο-

τελέσματα.

Καὶ πάλι, ὅμως, ἡ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἡ

ἐφαρμογὴ τῆς κοινοτικῆς ζωῆς καὶ πολιτείας βοήθησαν

τοὺς διωκομένους ὄχι μόνον νὰ ἀντιμετωπίσουν νικηφό-

ρα τοὺς διωγμοὺς καὶ τοὺς κατατρεγμούς, ἀλλὰ καὶ νὰ

φωτίσουν ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὸ φῶς τῆς ὀρθοδο-

ξίας, τῆς ὀρθοζωΐας καὶ τῆς ὀρθοπραξίας καὶ νὰ ποτίσουν

τὶς διψασμένες ψυχὲς μὲ τὰ νάματα τῆς καλωσύνης καὶ

τῆς ἀγάπης. 

Γιὰ νὰ κατανοήσῃ κάποιος τὴν διαφορὰ μιᾶς ἑλλη-

νορθόδοξης κοινότητος, ἡ ὁποία, ὅμως, ἀκολουθεῖ τὴν

ζωὴ καὶ πολιτεία τῆς ἀποστολικῆς κοινότητος, ἀπὸ ὅλα

τὰ παλαιότερα ἐκμεταλλευτικά, ἀτομοκρατικὰ ἢ μαζικο-

κρατικά, κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ συστήματα καὶ κα-

θεστῶτα, ἀρκεῖ νὰ μελετήσῃ καλὰ τὰ ΙΒ’ καὶ ΙΓ’ κεφάλαια

τῆς πρώτης πρὸς Κορινθίους ἐπιστολῆς τοῦ Ἀποστόλου

Παύλου, ὅπου, πλὴν ἄλλων, περιλαμβάνονται καὶ τὰ: «ἕν

σῶμα οἱ πολλοὶ ἐσμὲν καὶ ἀλλήλων μέλη» καὶ «εἰ πάσχει

ἕν μέλος συμπάσχει ἅπαν τὸ σῶμα» καὶ «ἡ ἀγάπη οὐ ζητεῖ

τὰ ἑαυτῆς».

Ἐὰν καὶ ἐμεῖς σήμερα, ἀγαπητοί μας ἀναγνῶστες,

ἀκολουθούσαμε τὴν ζωὴ καὶ πολιτεία τῆς ἀγαπητικῆς

ἀποστολικῆς κοινότητος, δὲν θὰ ἀφήναμε τοὺς ἄχρη-

στους καὶ ἄχριστους πολιτικούς μας νὰ καταργήσουν τὸν

θεσμό τῶν κοινοτήτων καὶ νὰ μᾶς καταντήσουν ἐπαῖτες

καὶ περιπλανώμενους μέσα στὴν τόση φρίκη τῶν ἡμερῶν

μας. 

Ἂς γίνει, λοιπόν, ὁ φετεινὸς ἑορτασμὸς τῶν Ἁγίων

Ἀποστόλων ἀπαρχὴ τῆς μιμήσεως τῆς ἁγίας κοινότητός

των, ὥστε, ἐγκαταλείποντες κάθε ἀτομικισμὸ ἢ ραγιαδι-

σμό, κάθε δεσποτισμὸ ἢ δουλοπρεπισμὸ καὶ κάθε διχα-

σμό, νὰ ζήσωμε οἱ δίκαιοι, εἰρηνικοὶ καὶ ἀγαπητικοὶ τῆς

ἀποστολικῆς κοινότητος ὡς ἀλλήλων μέλη, ὡς ἐνεργοὶ

πολῖτες καὶ ὄχι ὡς ὀπαδοί, ὡς ἀλληλοσυμπληρούμενοι

καὶ ὄχι ὡς ἀλληλοσπαραζόμενοι πρὸς δόξα Θεοῦ καὶ σω-

τηρία ὅλων μας.

Β. Τσούπρας

Ἡ κοινότητα τῶν Ἀποστόλων
στηρίων, διακονία τοῦ λόγου καὶ διακονία τρα-

πεζῶν) (Πράξεις ΣΤ’, 1-4). 

γ) Ἡ τοπική ἐνοριακὴ Ἐκκλησία, συνεχίζοντας

τὴν ἱερὴ αὐτὴν παράδοση, ἐπιβάλλεται νὰ εἶναι κι-

βωτὸς σωτηρίας, κολυμβήθρα θεραπείας, κυψέλη

ἀγαθοεργίας καὶ κῆπος ὀρθοδοξίας, ὀρθοζωΐας καὶ

ὀρθοπραξίας, ἀσκώντας τὴν κοινωνικότητα κατὰ τὸ

μέτρο τῆς κοινωνίας μὲ τὸν Σωτῆρα Χριστό. 

δ) Οἱ σχέσεις τῶν μελῶν τοῦ ἑνὸς ἐκκλησια-
στικοῦ σώματος πρέπει νὰ διέπωνται ἀπὸ φιλά-

δελφο, ἀγαπητικὸ καὶ ἀλληλοβοηθητικὸ πνεῦμα,

συμφώνως πρὸς τὰ ὑπὸ τοῦ ἀποστόλου Παύλου δια-

λαμβανόμενα στὸ Ι’ κεφάλαιο («ἕν σῶμα οἱ πολλοὶ

ἐσμέν», στ. 17) καὶ σὲ ὁλόκληρο τὸ ΙΒ’ κεφάλαιο τῆς

Α’ Κορινθίους ἐπιστολῆς, ὥστε ὅλοι νὰ μετέχουν τῆς

κοινωνίας τῆς χάριτος καὶ τῶν κοινῶν πνευματικῶν

καὶ ὑλικῶν ἀγαθῶν, ἄποροι, ὀρφανοί, ἀνάπηροι καὶ

λοιποὶ πάσχοντες.

ε) Στὴν ἐκκλησιαστικὴ κιβωτὸ τῆς ἀγάπης οἱ

ὅροι «φιλόπτωχο ταμεῖο», «φιλανθρωπία», «ἐλεημο-

σύνη», «οἶκτος» καὶ ἄλλοι παρόμοιοι δὲν ἀνταποκρί-

νονται πρὸς τὴν κοινὴ καὶ καινὴ τῆς ἀγάπης πολι-

τεία, γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ εὐαγ-

γελικοὺς ὅρους, ὅπως «φιλαλληλία», «φιλαδελφία»,

«ἀντίληψις», «μέριμνα», «πρόνοια», «διακονία» κ.λπ.

Ἐννοεῖται ὅτι καὶ ὁ λατινίζων καὶ περσίζων ὅρος «δε-

σπότης», ἀναφερόμενος σὲ ἐκκλησιαστικοὺς λει-

τουργούς, πρέπει τὸ ταχύτερο νὰ ἐξοβελιστῇ ἀπὸ

τὴν ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ καὶ δράση ὡς ξένος καὶ

ἀλλότριος πρὸς τὸ ἐκκλησιαστικὸ ποίμνιο, «ὑπὲρ οὗ

Χριστὸς ἀπέθανε».

στ) Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀναδιοργανωθῇ ἡ ὅλη δι-

οικητικὴ διάρθρωση τῶν ἐκκλησιαστικῶν πραγμά-

των μὲ τὴν ἐπαναφορὰ τοῦ μητροπολιτικοῦ καὶ ἐπι-

σκοπικοῦ θεσμοῦ, μὲ τὴν μετονομασία τῆς το-
πικῆς ἐκκλησίας ἀπὸ ἱερὸ ναὸ σὲ ἐκκλησιαστικὴ
κοινότητα ἢ ἐκκλησιαστικὴ ἐνορία, ὥστε νὰ δη-

λώνεται καὶ διὰ τῆς ὀνομασίας τὸ πολύπλευρο πνευ-

ματικό, μορφωτικὸ καὶ κοινωνικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλη-

σίας καὶ νὰ μὴν περιορίζεται μόνον στὰ τοῦ ναοῦ,

τῆς λατρείας καὶ τῆς στενῆς ἠθικῆς. Ἐπίσης, σπου-

δαίως θὰ βοηθοῦσε καὶ ἡ ἐπανασύσταση τοῦ θε-
σμοῦ τῶν κοινωνικῶν διακόνων καὶ διακο-
νισσῶν πρὸς συντονισμὸ καὶ ἀναβάθμιση τοῦ ἐνο-

ριακοῦ κοινωνικοῦ ἔργου.

ζ) Εἶναι ἀνάγκη νὰ ἐνθαρρύνωνται ἀπὸ τὴν ποι-
μαντορία τῆς Ἐκκλησίας πιστὰ καὶ ἱκανὰ μέλη
πρὸς ἀνάληψη ζωτικῶν κοινωνικῶν δραστηριο-
τήτων γιὰ τὴν εὐχερέστερη ἐφαρμογὴ τῆς κοινω-

νικῆς διδασκαλίας τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, γιὰ

τὴν πάταξη τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καὶ γιὰ τὴν ἐξα-

σφάλιση τῆς κοινωνικῆς εἰρήνης καὶ προόδου, ὅπως

ἔπρατταν οἱ Ἀπόστολοι στὶς πρῶτες ἐκκλησιαστικὲς

κοινότητες (πρβ. Πράξ. στ’ & ζ’).

η) Προτείνεται ἡ καθιέρωση ἐπισήμως τῆς Κυ-
ριακῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων
ὡς ἡμέρας ἀφιερωμένης στὴν Κοινωνικότητα
τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας, ὅπως συμβαίνει κατὰ

τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἡ ὁποία εἶναι ἀφιερω-

μένη στοὺς ἀγῶνες τῶν Πατέρων καὶ στὴν Ἱεραπο-

στολή, γιὰ τὴν βαθύτερη συνειδητοποίηση τῆς ἀνάγ-

κης ἐναρμονίσεως τοῦ προσωπικοῦ καὶ δημοσίου βί-

ου μὲ τὴν κοινωνικὴ καὶ ἀγαπητικὴ ζωὴ καὶ πολιτεία

τῆς Καθολικῆς Ὀρθοδοξίας πρὸς δόξα Θεοῦ καὶ σω-

τηρία ὅλων. 

Πορίσματα τῆς Διημερίδος
συνέχεια ἀπό τή σελ. 1

συνέχεια ἀπό τή σελ. 1

Η Ρωμανία έφυεν, η Ρωμανία επάρθεν,

η Ρωμανία κι αν πέρασεν, ανθεί και φέρει κι άλλο!

Μακάρι να υπήρχε ένα φάρμακο, μια πανάκεια, και με

μιας να θεραπευόταν η γενική παραλυσία. Αυτό μπορεί

να το κάνει μόνο ο παντοδύναμος Θεός! Προϋποθέτει όμως

βαθιά πίστη του ασθενούς. Την έχει ο σημερινός ασθενής;

Θα κάνω μια προσέγγιση του θέματος με ένα διαφορετικό

τρόπο, ίσως ανορθόδοξο. Θα μιλήσω κάνοντας ένα ταξίδι

στο μέλλον, ίσως όχι στο απώτερο αλλά στο λίαν εγγύς

μέλλον, μέσα από τη μελέτη του Κωστή Παλαμά, αυτού

του μεγάλου ποιητή-προφήτη, ο οποίος 100 χρόνια πριν

έγραφε σαν να προφήτευε τα τωρινά γεγονότα.

Ταξιδεύουμε λίγο μπροστά, στα μέλλοντα. Να δούμε

τι καν’ η Ελλάδα μας, εκεί λίγο πέρα από του χρόνου τα

δεσμά. Τόλμημα γερό, που τρόμο μπορεί να φέρει. Μα

αξίζει να δούμε. Και να λοιπόν η πατρίδα μας! Αλλά,

αγνώριστη η χώρα η παινεμένη. Δεν είν’ αυτή που ξέραμε.

Συντρίμμια, συντρίμμια, παντού συντρίμμια και καπνός

και φωτιά! Μια απέραντη φωτιά, ένα ρημαδιό, μια χαλα-

σιά. Τίποτε όρθιο. Κι ο θρήνος διάχυτος πάνω στα μαύρα

ερείπια, στα γκρεμισμένα, στα καμένα.

Ρωμαίικο, δεν είσαι πια για θαυμασμό αλλά για
κλάμα. 

Τι έπαθες στ’ αλήθεια; Ποιες αμαρτίες πληρώνεις; Σε

ποιο γκρεμό κατρακύλησες; Ποιος δαίμονας ζήλεψε την

δόξα της ομορφιάς σου; Ποια κακά στοιχειά σε ποια Βαβέλ

δεμένη σε κρατάνε; Ποιος απελάτης σου ‘κοψε το δρόμο

και σ’ έχει χειροπόδαρα δεμένη;

Που είν’ τα παλάτια, οι εκκλησιές, τα ιερά; Γκρεμίστη-

καν… Που είν’ οι ηγέτες, οι ταγοί, οι τρανοί σου; Λύγισαν...

Που είν’ οι διαβασμένοι, οι ιδεολόγοι, οι σπιρουνάτοι; Νύ-

σταξαν... Που είν’ οι σοφοί, οι συγγραφείς, οι ποιητές; Σώ-

πασαν... Που είν’ οι δάσκαλοι, οι καθηγητάδες, οι πρυτά-

νεις; Κρύφτηκαν... Που είν’ ο στοχασμός, ο λόγος, η αλή-

θεια; Χάθηκαν... Που είν’ η νέα η γενιά, τα βλαστάρια σου;

Ξενιτεύτηκαν... Που είν’ η ιδέα, οι επιστήμες; Μακριά από

μας... Που είν’ οι μεγαλόσχημοι, οι δεσποτάδες; Βυθισμένοι

στο θρόνο τους... Που είν’ οι λεφτάδες, οι ντοτόροι, οι αβο-

κάτοι; Μετρούν τ’ αργύρια… Έρμη, σκλάβα, πικρή Ρωμιο-

σύνη ....

Συ το καμάρι της Ανατολής και το ζήλεμα της Δύ-
σης, συ του κόσμου η δασκάλα, η καπετάνισσα, ο
αφρός, το θάμα, του πουλιού το γάλα, πως κατάντησες
έτσι; Να ‘χουν στήσει χορό γύρω απ’ τα συντρίμμια σου

κάθε λογής βάρβαροι κι αλλοεθνείς κι αλλόθρησκοι εχ-

θροί σου;

Το άτι ακόμα μας πατά εκείνου του μισητού Μπραΐμη!

Οι τρανοί μας τα γόνατά τους λυγίσαν και γίναν των ρα-

γιάδων ραγιάδες. Παντού η βλαστήμια του άθεου και του

άπατρι η ασέβεια. Και δεν μας φταίν’ ούτ’ ο Φράγκος, ούτ’

ο Τούρκος, ούτ’ ο Σλάβος.                                  Συνεχίζεται
(Περίληψη ομιλίας στην Εκδήλωση των Επάλξεων για

την Επέτειο της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης)

Η γενική παραλυσία της χώρας μας και προτάσεις θεραπείας
συνέχεια ἀπό τή σελ. 1

Ὑπό ἐπανέκδοση

Διανέμεται
ἀπὸ τὰ γραφεῖα 
τῶν Ἐπάλξεων,
Zήνωνος 3. 
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να σύντομο ταξίδι στοὺς σταθμοὺς ἀπὸ τοὺς ὁποί-

ους πέρασε ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα στὴν πορεία τῶν

4000 περίπου χρόνων ζωῆς της, σύμφωνα μὲ τὶς

μέχρι σήμερα γνωστὲς γραπτὲς μαρτυρίες, καταδεικνύει

τὴν ἑνότητα καὶ τὴν συνέχειά της, ὥστε, ὅταν γίνεται

λόγος γιὰ ἀρχαία, ἀττικοκοινή, ἑλληνιστικὴ κοινή,
λογία-καθαρεύουσα, δημοτικὴ ἢ νεοελληνικὴ
γλῶσσα, νὰ μὴν ἐννοῇ κανεὶς ὅτι πρόκειται γιὰ διαφο-

ρετικὲς γλῶσσες ἀλλὰ γιὰ διαφορετικὲς ἐξελικτικὲς

μορφὲς τῆς ἴδιας γλώσσας. 

Συγκεκριμένα, ἐπὶ τρεῖς περίπου χιλιετηρίδες, δη-

λαδὴ ἀπὸ τὸ 1000 π.Χ. ἕως τὸ 1900 μ.Χ., σ’ ὅλες τὶς χῶρες,

ὅπου εἶχε διαδοθῆ ὁ ἑλληνικὸς πολιτισμός, μιὰ γλῶσσα

μιλιόταν, γραφόταν καὶ διαβαζόταν ‒παράλληλα μὲ τὶς

ἐπιμέρους ἐθνικὲς γλῶσσες. Ἡ γλῶσσα μάλιστα αὐτὴ -

δηλαδὴ ἡ Ἑλληνικὴ- εἶχε ἀπὸ τὸ 300 π.Χ. ἐκτοπίσει, του-

λάχιστον στὴν περιοχὴ τοῦ πνεύματος, ἀκόμα καὶ με-

ρικὲς ἐθνικὲς γλῶσσες (λατινικά, ἑβραϊκά), γι’ αὐτὸ καὶ

ὀνομάστηκε «Κοινὴ Ἑλληνικὴ» γλῶσσα. Σὲ αὐτὴν ἔγρα-

ψαν οἱ Ἕλληνες Πλάτωνας, Ἀριστοτέλης, Ἐπίκτητος,

Πλούταρχος, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἑβραῖοι Φίλων καὶ Ἰώσηπος

(1ος -2ος μ.Χ. αἰ.), ὡς καὶ ὁ Ρωμαῖος αὐτοκράτο-

ρας Μᾶρκος Αὐρήλιος (2ος μ. Χ. αἰ.). 

Κατὰ τὸν γλωσσολόγο Francisco Adra-

dos, ὅλες οἱ γλῶσσες θεωροῦνται κρυφο-

ελληνικές, μὲ πλούσια δάνεια ἀπὸ τὴν μη-

τέρα τῶν γλωσσῶν, τὴν ἑλληνική, ἡ

ὁποία, μάλιστα, θεωρεῖται ἀρχαιότερη

καὶ ἀπὸ τὰ σανσκριτικὰ (ἀρχαῖα ἰνδι-

κά), ἡ δὲ ὑποτακτικὴ σύνδεση, ἡ ὁποία

χρησιμοποιεῖται κατὰ κόρον καὶ στὴν γερμα-

νικὴ γλῶσσα, εἶναι καθαρὰ ἑλληνική.

Ὅσον ἀφορᾶ δὲ στὴν διαχρονικότητα τῆς ἑλληνικῆς

γλώσσας, ἀρκεῖ μιὰ μικρὴ μόνον ἀνάγνωση τοῦ προοι-

μίου τῆς Ὀδύσσειας, γιὰ νὰ μᾶς πείσῃ: Ἀπὸ τὶς 70 περί-

που λέξεις τοῦ προοιμίου μαζὶ μὲ ἄρθρα καὶ συνδέ-

σμους, οἱ 45 περίπου εἶναι κατανοητές, διότι σῴζονται

ὡς παράγωγα ἢ σύνθετα στὴν νεοελληνική, οἱ 15 εἶναι

αὐτούσιες (ἄνδρας, μοῦσα, ἱερός, ἄνθρωπος, πόντος, ψυ-

χή, ἑταῖρος, νόστος, αὐτός, θεά κ.α.) καὶ οἱ ὑπόλοιπες

(ἔννεπε, ἀρνύμενος, ἱέμενος), ποὺ δὲν εἶναι γνωστές,

δὲν δημιουργοῦν δυσκολία στὴν γενικὴ κατανόηση τοῦ

κειμένου. Ἐξ ἄλλου, τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ λεξιλογί-

ου τῆς ὁμηρικῆς γλώσσας σώζεται στὴν ν.ἑ. εἴτε αὐτού-

σιο εἴτε κυρίως σὲ ῥίζες λέξεων (ὁμόρριζα), σύνθετα καὶ

παράγωγα. Ὁμηρικὲς εἶναι οἱ λέξεις: ὕδωρ (λέμε: ὑδρα-

γωγεῖο, ὑδροφόρα κ.λπ.), αὐδὴ (λέμε ἄναυδος, ἀπηύδη-

σα), ἄρουρα (λέμε ἀρουραῖος, ἄροτρο), δέρκομαι (λέμε

ὀξυδερκὴς), λῶπος (λέμε λωπο-δύτης), πολύ-πλαγκτος

(= περιπλανημένος, λέμε πλαγκτόν), Τηλέμαχος (λέμε

τηλεόραση, τηλεπάθεια, κ.λπ.). 

Ἰδιαίτερος κλάδος τῆς ἰωνικῆς διαλέκτου ἡ ἀττικὴ
διάλεκτος διαμορφώθηκε καὶ κυριάρχησε στὴν Ἀθήνα,

φθάνοντας σὲ ὑψηλὸ βαθμὸ καλλιέργειας μὲ τὰ κείμενα

τοῦ 5ου και 4ου π.Χ. αἰ., διαδόθηκε στὰ πέρατα τῆς Ἀνα-

τολῆς μὲ τὶς κατακτήσεις τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καὶ ἐξε-

λίχθηκε στὴν λεγομένη ἑλληνιστικὴ ἢ ἀλεξανδρινὴ
κοινή, τὴν γλῶσσα στὴν ὁποία κήρυξε ὁ Χριστός, γρά-

φτηκε πρωτοτύπως ἡ Καινὴ Διαθήκη καὶ μεταφράστηκε

ἡ Παλαιά, μίλησαν καὶ ἔγραψαν οἱ Μεγάλοι Πατέρες

τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτὴ ἀποτέλεσε τὴν γραφομένη ἑλλη-

νικὴ τῶν αἰώνων τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας, τὴν

λογία βυζαντινή, ἐνῶ παράλληλα ἐξελισσόταν καὶ ἡ

ὁμιλουμένη βυζαντινή, ὥσπου τὸν 9ο-10ο αἰ. ἔχουμε

τὰ πρῶτα λογοτεχνικὰ δείγματα τοῦ λαϊκοῦ γλωσσικοῦ

ὕφους τῶν Βυζαντινῶν, τὰ ἀκριτικὰ δημοτικὰ τρα-
γούδια, ποὺ ἀποτελοῦν τὶς ἀπαρχὲς τῆς νεοελλη-
νικῆς λογοτεχνίας.

Κατὰ συνέπεια, τὸ λεγόμενο γλωσσικὸ ζήτημα,
χρήση δηλαδὴ «καθαρευούσης» ἢ «δημοτικῆς» στὸν

γραπτὸ λόγο, ποὺ ἀνέκυψε στὰ χρόνια πρὶν ἀπὸ τὴν

ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἦταν ζήτημα ξένο πρὸς τὴν

ἑλληνικὴ γλωσσικὴ πραγματικότητα, ἀφοῦ

δὲν ἐπρόκειτο γιὰ διαφορετικὲς γλῶσσες

ἀλλὰ γιὰ διαφορετικὲς ἐξελικτικὲς

μορφὲς τῆς ἴδιας γλώσσας, ποὺ ἡ

κάθε μιὰ χρησιμοποιοῦταν σὲ διαφο-

ρετικὲς περιστάσεις, γεγονὸς ποὺ

ἀντικατοπτρίζεται στὶς γλωσσικὲς «ἐπι-

λογὲς» δύο κορυφαίων μας πεζογράφων,

τοῦ Παπαδιαμάντη καὶ τοῦ Βιζυηνοῦ, οἱ

ὁποῖοι στὴν μέν ἀφήγηση γράφουν σὲ κα-

θαρεύουσα, στοὺς δὲ διαλόγους σὲ δημοτική,

ἀνταποκρινόμενοι ἔτσι στὸ γλωσσικὸ αἰσθητήριο τοῦ

λαοῦ, ποὺ δὲν μπερδεύει «τὸ ἐπίσημο» ἔνδυμα ‒ τὴν κα-

θαρεύουσα, γιὰ τὸν γραπτὸ λόγο, ἀπὸ τὸ «καθημερινό».

Ὡστόσο, οἱ πολιτικὲς διαστάσεις ποὺ ἔλαβε τὸ γλωσσικὸ

ζήτημα ὡδήγησαν καὶ ὁδηγοῦν σὲ διχασμὸ καὶ τὸν

πνευματικὸ κόσμο, ἀπὸ τότε ἕως σήμερα . Ἀπὸ τὴν μία

οἱ ἀρχαϊστές ‒ «συντηρητικοί», ἀπὸ τὴν ἄλλη οἱ δημοτι-

κιστὲς –«προοδευτικοὶ», μὲ τοὺς ὅρους καθαρευουσιάνοι

καὶ μαλλιαροί, ἀντιστοίχως, νὰ ἀγγίζουν τὰ ἄκρα τῆς

γλωσσικῆς προσέγγισης. 

Πῶς τὸ ζήτημα ἐξελίχθηκε μέχρι νὰ φτάσουμε στὸ

σημερινὸ γλωσσικὸ πρόβλημα θὰ τὸ δοῦμε στὸ ἑπόμενο

φύλλο. 

Εἰσήγηση τῆς κ. Σοφίας Μπεκρῆ, φιλολόγου, σὲ ἡμε-
ρίδα τῶν Ἐπάλξεων (Ὀκτώβριος 2015) καὶ σὲ ἐκδήλωση
τῆς Ὁμάδας Πολιτῶν Αἴγινας (Φεβρου άριος ‘16). Ἡ δη-
μοσίευση κρίνεται ἐπίκαιρη ἐξ ἀφορμῆς τῆς πρόσφατης
«συζητήσεως» περὶ σκοπιμότητος ἤ μὴ τῆς διδασκαλίας
τῶν ἀρχαίων, στὴν ὁποία θὰ ἐπανέλθωμε.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Ἰδιοκτησία: Πολιτιστικὴ καὶ Κοινωνικὴ Κίνηση «Ἐπάλξεις»

Ἐκδότης: Βασίλειος Τσούπρας, Θεολόγος Κοινωνιολόγος

Γραφεῖα: Ζήνωνος 3, 104 31 Ἀθήνα
Τηλέφωνα: 210 52 30 948, 210 24 69 152

e-mail: epalxeis@otenet.gr • ἱστοσελίδα: www.epalxeis.gr

Προαιρετικές Εἰσφορές- Ἐμβάσματα: ΕΠΑΛΞΕΙΣ
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Ἡ διαχρονικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας 

Ι Ε Ρ Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Ι Κ Α
Σαλότητα διὰ Χριστὸν

Ε
ἶναι ἀπαραίτητο νὰ τονίσουμε ὅτι οἱ διὰ Χριστὸν

σαλοὶ ἔχουν σῴας τὰς φρένας τους καὶ ὅτι πρό-

κειται γιὰ μιὰ ζωὴ χαρισματική, τὴν ὁποία ἐμεῖς

δὲν μποροῦμε νὰ κάνωμε οὔτε ἕνα λεπτό. Οἱ διὰ

Χριστὸν σαλοὶ δὲν παίζουν κάποιο θέατρο, γιὰ νὰ προ-

καλέσουν τὸν θαυμασμὸ τῶν ἀνθρώπων. Τὸ ἀντίθετο.

Ἡ ζωὴ ποὺ κάνουν εἶναι μιὰ ζωὴ ἀποκρουστική. Συνή-

θως κυκλοφοροῦν μόνοι τους μέσα στὶς πόλεις σάν

ἄστεγοι καὶ σὰν ζητιάνοι καὶ μὲ τὶς τρέλες ποὺ κάνουν

καὶ τὰ περίεργα καὶ παράξενα καμώματά τους γίνονται

ἀντικείμενο περιφρόνησης, χλεύης καὶ ἐξευτελισμοῦ

ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους. Τὰ καμώματά τους πολλὲς φορὲς

ξεπερνοῦν τὰ ἐπιτρεπτὰ ὅρια καὶ φτάνουν στὸ σημεῖο

νὰ ἐνοχλοῦν καὶ νὰ προκαλοῦν τοὺς ἀνθρώπους, οἱ

ὁποῖοι, ὅπως εἶναι φυσικό, ἀντιδροῦν καὶ εἴτε τοὺς βρί-

ζουν καὶ τοὺς ἐξουθενώνουν εἴτε ἀκόμα καὶ τοὺς δέρ-

νουν. Μὲ τὴ ζωὴ τοὺς ἐμπαίζουν τὸν κόσμο ἀλλὰ καὶ

ἐμπαίζονται ἀπ΄αὐτόν. Ὅπως καταλαβαίνετε, ἡ ζωὴ

τῶν διὰ Χριστὸν σαλῶν εἶναι μιὰ ζωὴ ἀπαράκλητη. Μιὰ

ζωὴ μαρτυρική. Πραγματικὰ πρόκειται γιὰ ἕναν ἀσύλ-

ληπτο τρόπο ζωῆς ποὺ ὑπερβαίνει τὸν φυσικὸ καὶ λο-

γικὸ τρόπο ζωῆς. 

Παρ’ ὅλ’ αὐτὰ ὅμως, ἡ ἐκκλησία σὲ καμμία περίπτω-

ση δὲν διανοήθηκε νὰ ἀπαγορεύσῃ αὐτὴν τὴν ἄσκηση.

Κι αὐτό, γιατὶ ἐκφράζει καὶ διασῴζει τὸν γνήσιο χρι-

στιανισμό. Γιατὶ «ὁ Θεὸς τὰ μωρά τοῦ κόσμου ἐξελέξατο,

τὰ ἐξουθενημένα καὶ τὰ μὴ ὄντα», ὅπως λέει στὸ Εὐαγ-

γέλιο. Οἱ σαλοὶ λοιπὸν βρίσκονται ἐκεῖ, γιὰ νὰ μᾶς ὑπεν-

θυμίζουν ὅτι ὁ δρόμος τοῦ Εὐαγγελίου δὲν εἶναι ὁ δρό-

μος τοῦ κοινωνικὰ ἀποδεκτοῦ ἀλλὰ ὁ δρόμος τοῦ ὀνει-

δισμοῦ, τῆς θυσίας καὶ τοῦ σταυροῦ, ὁ δρόμος τοῦ μαρ-

τυρίου. Αὐτὸς εἶναι ὁ δρόμος ποὺ βάδισε ὁ Χριστὸς καὶ

οἱ Ἀπόστολοι. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἀκολούθησε μιὰ παρά-

ξενη ζωή. Ὅταν κάποιος ἤθελε νὰ τὸν ἀκολουθήσει,

τὸν ἐνημέρωσε ὅτι δὲν ἔχει ποὺ τὴν κεφαλὴ κλίναι. Ἡ

ζωὴ Του λοιπὸν δὲν ἦταν μία συμβατικὴ ζωή. Οὔτε κἄν

αὐτὰ τὰ ἁπλὰ ποὺ ἔχουν τὰ ἄλογα ζῶα καὶ τὰ πτηνὰ

δὲν εἶχε ὁ ἴδιος. 

Ἔτσι, ἡ γνώμη ποὺ σχημάτισαν γι’ Αὐτὸν οἱ καθὼς

πρέπει ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς του ἦταν ὅτι εἶναι δαιμονι-

σμένος, ἐνῶ ἀκόμα καὶ οἱ ἴδιοι οἱ «ἀδελφοί» του θέλησαν

νὰ τὸν συγκρατήσουν, γιατὶ νόμιζαν ὅτι ἔχει χάσει τὰ

λογικά του, ὅπως μᾶς περιγράφει ὁ Μάρκος στὸ 3ο κε-

φάλαιο. Ὅσον ἀφορᾶ στοὺς Ἀποστόλους, τὴν κατάστα-

σή τους μᾶς τὴν περιγράφει ὁ ἴδιος ὁ ἀπόστολος Παῦλος:

«Ὡς περικαθάρματα τοῦ κόσμου ἐγεννήθημεν», λέει,

«πάντων περίψημα, λοιδορούμενοι, διωκόμενοι, βλασφη-

μούμενοι», δηλ. σὰν σπουπίδια, σὰν ἀποβράσματα τῆς

κοινωνίας τοὺς εἶχαν. Καὶ συνεχίζει λέγοντας: «Θέατρο

ἐγεννήθημεν τῷ κόσμῳ. Ἡμεῖς μωροὶ διὰ Χριστόν…». 
Ὁδοιπορικὸ Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολῆς στὴν Ἀνατολή,

Τεῦχος 54, Ἰανουάριος-Μάρτιος 2016

O
ταν κάποιος μελετά ένα θέμα το προσεγγίζει

επηρεασμένος από θρησκευτικές, φιλοσοφικές

και επιστημονικές πεποιθήσεις και απόψεις.

Βλέπουμε περιπτώσεις ατόμων με αλφισμό-αλπινισμό

(είναι τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα

όρασης και έχουν ανοιχτό χρώμα εξαιτίας έλλειψης της

μελανίνης) στην Αφρική, να θανατώνονται για να χρη-

σιμοποιήσουν τα μέλη του σώματος των ανθρώπων αυ-

τών σε τελετές μαγείας. Στο Θιβέτ, όπου έχουμε την πί-

στη στην μετενσάρκωση, τα άτομα με αναπηρία θεω-

ρούνται υπεύθυνα για την κατάστασή τους. Στον Χρι-

στιανισμό δεν υπάρχει το στίγμα της αμαρτίας των γο-

νέων ή του ίδιου του ανάπηρου και αυτό φαίνεται στη

σχετική Ευαγγελική περικοπή κατά Ιωάννη ΚΘ’ της θε-

ραπείας του εκ γενετής τυφλού. Οι σύγχρονες τάσεις

για την αναπηρία είναι: 

α) Το Ιατροκεντρικό μοντέλο όπου προσεγγίζεται η

αναπηρία μόνο ως Ιατρική πράξη παραβλέποντας τις δυ-

νατότητες του αναπήρου να αναπτύξει τις δεξιότητές του. 

β) Το κοινωνικό μοντέλο όπου εστιάζεται η προσπά-

θεια των ειδικών στην εκπαίδευση έτσι ώστε το άτομο

με αναπηρία να εντάσσεται σε οποιοδήποτε περιβάλλον

(εκπαιδευτικό, εργασιακό, κοινωνικό), αλλά και η κοι-

νωνία στο να αποδεχθεί το άτομο. 

γ) Η δικαιωματική πολιτική για τα ΑμεΑ (Διεθνής

Σύμβαση του ΟΗΕ, 2007) η οποία έχει γίνει εθνικό δίκαιο

σε εκατόν μία (101) χώρες και στη χώρα μας. 

δ) Ο καθολικός σχεδιασμός ή η σχεδίαση για όλους

όπου γίνεται προσπάθεια να είναι προσβάσιμα όλα τα

περιβάλλοντα (αστικό, κοινωνικό κτλ) για τα ΑμεΑ αλ-

λά και για όλο τον πληθυσμό. 

Στην Ελλάδα της οικονομικής, κοινωνικής και αν-

θρωπιστικής κρίσης οι δανειστές θέλουν να υλοποι-

ηθούν προγράμματα όπως περιγράφονται από την έκ-

θεση της παγκόσμιας τράπεζας και την εργαλειοθήκη

του ΟΟΣΑ. Ενώ κάποιες από αυτές τις προτάσεις των

διεθνών αυτών οργανισμών είναι επιστημονικά σωστές

για χώρες που έχουν επίπεδο οικονομικό και κοινωνικό

όπως η Σουηδία πριν από δεκαπέντε (15) χρόνια, η υλο-

ποίηση στη χώρα μας τέτοιων πολιτικών, όπως η σύν-

δεση της χορήγησης των προνοιακών επιδομάτων με ει-

σοδηματικά κριτήρια, θα είχε καταστροφικές συνέπειες. 

Έχοντας υπόψη αυτό που είπε ο Αριστοτέλης (“Επι-

στήμη χωριζομένη αρετής πανουργία εστί”) θα πρέπει

να έχουμε ορθή κρίση ως επιστήμονες, πολίτες και πο-

λιτικοί στην εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων στη

χώρα μας. 
(περίληψη της ομιλίας στο Διημερίδα των Επάλξεων για

την Κοινωνικότητα της Ορθοδοξίας)

«Σύγχρονες τάσεις για τα πρόσωπα με αναπηρία 
και η κοινωνική πραγματικότητα στην Ελλάδα»

Σιούτη Στέργιου, Δρος Ψυχολογίας Παντείου Πανεπιστημίου

Λειβαδάρος Ἀντώνιος                   20€

Ξανθίππη Ἀθηναίου                      20€

π. Χριστόδουλος Φεργαδιώτης    20€

Μυλωνάκη Αἰκατερίνη                 20€

Κιναλὴς Δημήτριος                        20€

Γεωργίου Γιάννης                           10€

Θωμαΐδης Κωνσταντῖνος                     

εἰς μνήμην Ἠλέκτρας Θωμαϊδου    30€

Ἀρωγὲς γιὰ τὶς Ἐπάλξεις

Διαδόστε καὶ στηρίξτε τὶς Ἐπάλξεις
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Διημερίδα στὶς 14 - 15 Μαΐου:
«Ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη στὶς ἡμέρες μας»

Οἱ «ΕΠΑΛΞΕΙΣ», σὲ συνεργασία μὲ τὴν Πανελλήνια Ἕνωση Τυφλῶν,
μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Μυροφόρων καὶ τῶν Ἑπτὰ Διακόνων,

διοργάνωσαν στὴν αἴθουσά των, Ζήνωνος 3, πλ. Ὁμονοίας, διημερίδα μὲ

τὸ ὡς ἄνω γενικὸ θέμα καὶ μὲ ἐπιμέρους θέματα: «Ἡ σύγχρονη κοινωνία καὶ

τὰ πρόσωπα μὲ ἀναπηρία» καὶ «Ἡ σύγχρονη κρίση τῶν κοινωνικῶν δομῶν»

ἀντιστοίχως.

Συγκεκριμένα,

τὸ Σάββατο 14/5
στὶς 7:00 μ.μ. ἔλα-

βαν χώρα οἱ εἰσηγή-

σεις :  «Προαγωγὴ

Ὑγείας ἢ προαγωγὴ

Ἀναπηρίας ;» ἀπὸ

τὸν Λαυρέντιο Δελλασούδα, ὁμότιμο καθηγητὴ Παν/ίου Ἀθηνῶν.

«Σύγχρονες τάσεις γιὰ τὰ ἄτομα μὲ ἀναπηρία καὶ κοινωνικὴ πραγματικό-

τητα στὴν Ἑλλάδα» ἀπὸ τὸν Στέργιο Σιούτη, Δρ. Ψυχολογίας. Περίληψη

τῆς εἰσηγήσεως δημοσιεύεται σὲ ἄλλη στήλη τῆς παρούσης. 

«Βασικὲς ἀρχὲς στὴν ἐκπαίδευση καὶ κατάρτιση τῶν ἀναπήρων» ἀπὸ τὴν

Σοφία Μπεκρῆ, φιλόλογος - ἐκπαιδευτικό.

Tὴν Κυριακὴ
15/5 στὶς 11:00 π.μ.,
μετὰ ἀπὸ κοινὸ

ἐκκλησιασμὸ στὸν

Ἱ. Ν. Ἁγίου Κων-
σταντίνου Ὁμονοί-
ας καὶ μνημόνευση

εὐεργετῶν τῶν ἀνα-

πήρων, ἔλαβαν χώρα οἱ εἰσηγήσεις:

«Ἐξουσία καὶ κοινωνικὴ διακονία» ἀπὸ τὸν Γεώργιο Τσούπρα, Δρ. Θεο-

λογίας, ἐκπαιδευτικό. 

«Ὁ θεσμὸς τῶν κοινοτήτων ὑπόδειγμα κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης» ἀπὸ τὴν

Σοφία Μπεκρῆ.

«Κοινωνικὲς παθογένειες καὶ προτάσεις πρὸς θεραπεία» ἀπὸ τὴν Μα-
γδαληνὴ Κόκκορη, ἰατρὸ - θεολόγο.

«Ἄνευ τοῦ συνεῖναι οὐδὲ τὸ εἶναι ἔστι» ἀπὸ τὸν Βασίλειο Τσούπρα, φιλό-

λογο – κοινωνιολόγο. 

Ἐξάλλου, παρουσιάστηκαν οἱ εἰσηγήσεις τῆς Φλωρεντίας Μπεϊντου-
λάϊ, ὑποψήφιας δρ. Παιδαγωγικοῦ τμήματος σχολῆς Κοινωνικῶν Ἐπι-

στημῶν Παν/ίου Τιράνων Ἀλβανίας, μὲ θέματα: «Ἐκπαίδευση - Συμβου-

λευτικὴ σὲ μαθητὲς μὲ προβλήματα ὅρασης στὸ γενικό σχολεῖο» τὸ Σάββατο

14/5 καὶ «Σύνδεση σχολείου - οἰκογένειας, συνεργασία γονιῶν καὶ προσωπι-

κοῦ τοῦ σχολείου, ὀφέλη καὶ ἐμπόδια», τὴν Κυριακὴ 15/5.

Μετὰ ἀπὸ τὸ πέρας τῆς ἡμερίδος ἐξήχθησαν ὁμοφώνως σχετικὰ πορί-

σματα, ποὺ δημοσιεύονται σὲ ἄλλη στήλη τῆς ἐφημερίδος. Ἀκολούθησε

κοινοβιακὸ γεῦμα ἀγάπης μὲ πλούσια ἐδέσματα καὶ ἄλλα κεράσματα μέσα

σὲ μιὰ ζεστὴ οἰκογενειακὴ ἀτμόσφαιρα. Κατὰ κοινὴ ὁμολογία, ἡ ἐκδήλωση

ἐκπλήρωσε τὸν στόχο της ποὺ ἦταν ἡ ἀναθέρμανση τῆς κοινωνικῆς ἀλλη-

λεγγύης ἐνάντια στὶς σύγχρονες ἀτομοκεντρικὲς συνήθειες.

«Ὄχι ἄλλη ἅλωση»

Τὴν Κυριακὴ 29 Μαΐου καὶ ὥρα 7:00 μ.μ., μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς θλιβερῆς

ἐπετείου τῆς Ἁλώσεως τῆς Βασιλεύουσας, στὴν αἴθουσα «Ἐπάλξεις», Ζή-
νωνος 3 ὡμίλησαν μὲ τὸ ὡς ἄνω θέμα οἱ: Ταμουρίδης Νικόλαος, στρατη-

γός, ἐπίτιμος Α’ ὑπαρχηγὸς τοῦ Γ.Ε.Σ., Ἐμμ. Μηλιαράκης, ἐκπαιδευτικὸς-

δημοσιογράφος, καὶ Β. Τσούπρας, θεολόγος – κοινωνιολόγος.

Συγκεκριμένα,

τὴν συζήτηση ξεκί-

νησε ὁ κ. Τσούπρας,

ἑστιάζοντας στὸ ὅτι

ἡ ὑπερχιλιόχρονη

αὐτοκρατορία εἶχε

ἁλωθῆ ἐσωτερικὰ

πρὶν ἀκολουθήσῃ ἡ

ἐξωτερική της ἅλωση. Κατόπιν, πῆρε τὸν λόγο ὁ κ. Ταμουρίδης ποὺ ἐντυ-

πωσίασε, προσεγγίζοντας τὸ γεγονὸς τῆς Ἁλώσεως λογοτεχνικά, μὲ τὴν

ἀνάγνωση σχετικῶν ποιημάτων, καὶ μάλιστα τοῦ γνωστοῦ ποντιακοῦ «ἡ

Ῥωμανία πάρθεν», ἐνῶ ὁ κ. Μηλιαράκης ἀναφέρθηκε κυρίως στὶς πολιτικὲς

καὶ οἰκονομικὲς συνέπειες τῆς ἁλώσεως τότε καὶ σήμερα. Οἱ εἰσηγητές, ἐξ

ἀφορμῆς τῆς ἱστορικῆς ἐπετείου, ἐξέτασαν τὰ αἴτια γιὰ τὴν σύγχρονη γε-

νικὴ παράλυση τῆς χώρας μας καὶ διατύπωσαν προτάσεις θεραπείας, ὥστε

νὰ ἀποφευχθῆ καὶ νέα καταστρεπτικὴ ἅλωση, μὲ ἀκόμα δυσμενέστερες

συνέπειες γιὰ τὴν πατρίδα μας. Συντομο χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ κ. Γ. Πα-

παδόπουλος, συνεργάτης τοῦ κ. Παπαθεμελῆ. Στὴν ἐκδήλωση παρέστησαν

ὁ γνωστὸς εἰσαγγελέας κ. Σακκᾶς, ὁ πρόεδρος τοῦ ΣΦΕΕ κ. Χρ. Βέννης καὶ

πλῆθος κόσμου, ποὺ καταχειροκρότησε καὶ τὴν χορωδία τῶν «ΕΠΑΛΞΕ-

ΩΝ», ἡ ὁποία ἀπέδωσε μὲ ἰδιαίτερη ζωντάνια καὶ παλμὸ θρήνους τῆς Ἁλώ-

σεως καὶ ἄλλα ἀγωνιστικὰ ἄσματα. 
Ἀσημίνα Τσάμου

Δραστηριότητες τῶν Ἐπάλξεων

τοὺς σχετικοὺς φορεῖς μὲ τὴν παράκληση,

ὅπως ἀποστείλουν ἐκπροσώπους κατὰ τὴν

κοινὴ σύσκεψη φορέων τὴν 15η Ἰουνίου καὶ
ὥρα 7:00 μ.μ., στὴν αἴθουσά μας, Ζήνωνος 3,

μὲ θέμα: «Εὕρεση τρόπου συνεργασίας τῶν
ἐπιμέρους φορέων». Ἐννοεῖται ὅτι κάθε συ-

νεργασία ἔχει ὡς προϋπόθεση τὴν συμφωνία

ὅλων τῶν συμμετεχόντων στὸν κοινὸ σκοπό,

ποὺ ἐν προκειμένῳ εἶναι ἡ σωτηρία τῆς πα-

τρίδος καὶ ἡ πρόοδος προσώπων καὶ κοινω-

νίας, ὅπως καὶ ἡ συμφωνία περὶ τῶν τρόπων

ἐπιτεύξεως τοῦ κοινοῦ αὐτοῦ σκοποῦ. 

Ἐφ’ ὅσον μὲ βίαια μέσα, ἀντιδημοκρα-

τικὲς διαδικασίες καὶ φυλετικὲς διακρίσεις,

ἰσοπεδωτικὲς καὶ ἀνθελληνικὲς νοοτροπίες

καὶ ἀντικοινωνικὲς ἐπιδιώξεις σωτηρία καὶ

πρόοδος τῆς πατρίδος καὶ τῶν πολιτῶν δὲν

πραγματώνονται, γι’ αὐτό, καλὸ θὰ εἶναι

ὅλοι οἱ συμμετέχοντες -πρόσωπα, φορεῖς καὶ

προσωπικότητες-, νὰ διακατέχωνται ἀπὸ

πνεῦμα σεβασμοῦ πρὸς τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸ

περιβάλλον, ἀπὸ διάθεση προστασίας τοῦ

Ἑλληνισμοῦ, ἀπὸ δημοκρατικὲς ἰδέες καὶ

πρὸ παντὸς ἀπὸ κοινωνικὸ καὶ κοινοτικὸ

πνεῦμα συνεργασίας καὶ προόδου. Ὅλα δὲ

τὰ τρέχοντα προβλήματα εἶναι δυνατὸν νὰ

ἐπιλυθοῦν μὲ τὴν συζήτηση καὶ τὸν ἀμοιβαῖο

σεβασμό.

Μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ἡ συνεργατικὴ αὐτὴ

πρόταση θὰ ἔχῃ ἐπὶ τέλους ἀνταπόκριση δια-

τελοῦμε μὲ ἀγάπη καὶ πνεῦμα συνεργασίας.

Α
πό τα πρώτα κεφάλαια της Γενέσεως

τίθεται με γλαφυρό τρόπο η ανθρω-

πολογία και εμμέσως η κοινωνική δι-

δασκαλία της Βίβλου. Συγκεκριμένα, αναφέ-

ρεται: «καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον,

κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, ἄρσεν καὶ

θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» (Γεν. 1, 17). Ο άνθρω-

πος δημιουργήθηκε ως εικόνα θεού, και κα-

τέχει τα χαρίσματα που του εμπιστεύθηκε ο

Δημιουργός του, με κυριότερο το λεγόμενο

αυτεξούσιο, την εξουσία, δηλαδή, να καθορί-

ζει τον εαυτό του και να μην καθορίζεται από

τη φύση. Η ίδια η λέξη «εξουσία» ετυμολογεί-

ται από την πρόθεση «ἐξ» και την «οὐσία»,

από το ρήμα εἰμί. Είναι η δύναμη που προέρ-

χεται από την ύπαρξη, από το είναι. Γι’ αυτό

πραγματική εξουσία κατέχει μόνο Ο ΩΝ, Αυ-

τός που αληθινά Είναι, που καθορίζει την

ύπαρξη Του, κατ’ επέκταση και των δημιουρ-

γημάτων Του. Ο άνθρωπος, δημιουργημένος

ως εικόνα Θεού κατέχει κι αυτός ένα μερίδιο

της εξουσίας, όχι επί των υπολοίπων ανθρώ-

πων, αφού όλοι οι άνθρωποι είναι προικισμέ-

νοι με τα ίδια χαρίσματα άρα και εξουσία, αλ-

λά επί της κτίσεως: «αὐξάνεσθε καὶ πληθύ-

νεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυρι-

εύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θα-

λάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ

πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ

πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς

γῆς» (Γεν. 1, 28). 

Το είδος, όμως, της εξουσίας του ανθρώ-

που επί της κτίσεως καθορίζεται από την αν-

τανάκλαση της εξουσίας του Θεού. Αφού ο

Θεός είναι Αγάπη, και ως Αγάπη αυτοπεριο-

ρίζεται και ενεργεί μόνο ευεργετικά, το ίδιο

και ο άνθρωπος οφείλει να ενεργεί ευεργετι-

κά κατά τη συνάντησή του με την κτίση. Η

εντολές του Θεού προς τον άνθρωπο, να ερ-

γάζεται και να φυλάσσει τον Παράδεισο αλ-

λά και να μην προκαλέσει αμαρτία στον κό-

σμο, το αποδεικνύουν. Η εξουσία του ανθρώ-

που εντός του Παραδείσου δεν έχει καμιά

σχέση με την εικόνα που έχουμε σήμερα για

τις εξουσίες του κόσμου. Ο άνθρωπος έδωσε

ονόματα στα ζώα, άσκησε δηλαδή το εξου-

σιαστικό του προνόμιο επί της φύσεως, και

τα ζώα τον αναγνώρισαν ως τον προστάτη

και φύλακά τους. Το ίδιο και απέναντι στον

άλλο άνθρωπο, τη γυναίκα, ο Αδάμ αναγνώ-

ρισε την ίδια αξία, μια και προέρχονταν κι οι

δύο από την ίδια ύλη και ήταν «σάρξ ἐκ τῆς

σαρκός» του. 

Η συνέχεια της διήγησης αποκαλύπτει

την οδυνηρή αποτυχία του ανθρώπου να φα-

νεί άξιος να κρατήσει τη θεόσδοτη εξουσία

του επί της φύσης, και την κατάπτωσή του σε

θέση υπόδουλου λόγω της κακής χρήσης της

ελευθερίας του, εξ αιτίας της υποταγής στον

εγωισμό του. Ο Αδάμ και η Εύα απεμπόλησαν

τα χαρίσματα του κατ’ εικόνα, επιλέγοντας

να ακολουθήσουν μια άλλη ατραπό, αυτή της

πτώσης και της εξόδου από την ευλογημένη

δημιουργία. Αυτομάτως η γυμνότητά τους

αποκαλύπτεται. Η ουσία τους πληγώνεται και

χάνουν τη δύναμή που πηγάζει από το είναι.

Εξουσιάζονται οι ίδιοι από τον φόβο και αρχί-

ζει να εμφανίζεται εχθρότητα ανάμεσά τους.

Ο ένας ρίχνει το φταίξιμο στον άλλο και οι

δύο μαζί στην εικόνα του Κακού, μην αναλαμ-

βάνοντας την ευθύνη των πράξεών τους. 

Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η στρέβλωση

της εικόνας, η αμαύρωση του ανθρώπου, που

συσχηματίστηκε με τα άλογα ζώα και έγινε

ένα με τη γη. Συνεπώς, οι σχέσεις των ανθρώ-

πων ακολούθησαν τις σχέσεις των στοιχείων

της φύσης, όπου ισχύει ο νόμος της ζούγκλας,

με τον ισχυρότερο να κατασπαράζει τον

ασθενέστερο. Πρώτο δείγμα της αλλοτρίωσης

είναι η επιβολή του άνδρα πάνω στη γυναίκα,

όπως προέβλεψε ο Θεός την ώρα που τους

έδιωχνε από τον Παράδεισο: «πρὸς τὸν ἄνδρα

σου ἡ ἀποστροφή σου, καὶ αὐτός σου κυριεύ-

σει» (Γεν. 3, 17). Με αυτόν τον τρόπο, ο άνδρας

αρχίζει να ασκεί κυριαρχία επί της γυναικός,

ανοίγοντας τον δρόμο της επιβολής κυριαρ-

χικών τάσεων στο σύνολο των ανθρώπων.

Στον μεταπτωτικό κόσμο κυριαρχεί ο φό-

νος (ο Κάιν φονεύει τον Άβελ), η διχόνοια (δι-

αίρεση των γλωσσών στη Βαβέλ) και η κοι-

νωνική διάλυση. Ο άνθρωπος από διαχειρι-

στής της Δημιουργίας μετατρέπεται σε νοσφι-

στή και αρχίζει να θεωρεί τον κόσμο γύρω

του από δωρεά ιδιοκτησία. Η στρέβλωση αυτή

δεν επηρεάζει μόνο τη σχέση με τη φύση αλ-

λά μεταφέρεται και στις σχέσεις των ανθρώ-

πων. Έτσι εμφανίζεται η δουλοκτησία. Ο

ισχυρός υποδουλώνει τους αδύναμους και

τους εξαναγκάζει να τον υπηρετήσουν χωρίς

δικαιώματα, όμοια με πράγματα (rei). Μπο-

ρεί, όχι μόνο να τους πουλάει, όπως κάθε ιδιο-

κτησία του, αλλά ακόμη και να τους αφαιρεί

τη ζωή χωρίς τύψεις ή άλλες συνέπειες.

Το κυρίαρχο φαινόμενο στις μεταπτωτικές

κοινωνίες είναι ο πόλεμος και η διαμάχη. Κάθε

φυλή επιτίθεται στις υπόλοιπες, με σκοπό την

αρπαγή, την υποδούλωση και την λεηλασία.

Οι ισχυροί απλώνουν την κυριαρχία τους, δη-

μιουργώντας δυναστικά κράτη και αυτοκρα-

τορίες. Ακόμη και οι μύθοι των λαών βλέπουν

τους ισχυρούς ως παιδιά των Θεών, που δια-

φέρουν από τους ανίσχυρους, που θεωρούνται

παιδιά της γης (λαός=παιδί της πέτρας,

λας=λίθος). Η ιστορία του κόσμου για χιλιε-

τίες προχώρησε, έχοντας ως κινητήρια δύνα-

μη την πραγματικότητα των πολέμων και των

συγκρούσεων ανάμεσα στους ανθρώπους.

Συνεχίζεται

(περίληψη της ομιλίας στο Διημερίδα των
Επάλξεων για την Κοινωνικότητα της Ορθοδοξίας)

Εξουσία ή Διακονία;
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