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Σὸκ Ἱενάνπεκ Ἀζεκῶκ ἀκεοθεμμῦμέκ ζε, ὡξ μοεζέκηεξ δηὰ ζμῦ λέκα θαὶ ἄννεηα· 

ἀκεδείπζεξ γὰν ζεόιεπημξ ὑμκμιόγμξ. Ἀιιὰ πνέζβεοε παμμάθαν. Ἱενόζεε, ἐθ πακημίωκ 

ζομπηωμάηωκ ἡμᾶξ ῥύεζζαη, ἵκα θνάδωμεκ· Χαίνμηξ Πάηεν Θεόζμθε. 
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ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΙ ΣΗ ΚΡΙΕΩ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟΝ ΣΡΟΠΟΝ 
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. 

Τέθλα ελ Κπξίσ αγαπεηά, 
Καζώο εγθαηληάδνκελ ην λένλ εθθιεζηαζηηθόλ έηνο, ζηνραδόκεζα εθ 

λένπ ηελ θαηάζηαζηλ ηεο ηνπ Θενύ θηίζεσο. Αλαινγηδόκεζα ην παξειζόλ 
θαη κεηαλννύκελ δη΄ όια όζα έρνκελ πξάμεη ε ακειήζεη λα πξάμσκελ δηα 
ηελ θξνληίδα ηεο γεο· πξνζβιέπνκελ εηο ην κέιινλ θαη πξνζεπρόκεζα λα 
καο ρνξεγεζή ζνθία δηα λα καο θαζνδεγή εηο όιαο καο ηαο ζθέςεηο θαη ηαο 
πξάμεηο. 

Οη ηειεπηαίνη δώδεθα κήλεο ππήξμαλ επνρή κεγάιεο αβεβαηόηεηνο δη΄ 
νιόθιεξνλ ηνλ θόζκνλ. Τα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία 
ελεπηζηεύνλην ηόζνλ πνιινί άλζξσπνη δηα λα ηνπο παξάζρνπλ ηα αγαζά 
ηεο δσήο, παξέζρνλ αληηζέησο θόβνλ, αβεβαηόηεηα θαη πελίαλ. Η 
παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία είρελ σο απνηέιεζκα λα πιεγνύλ όινη -
αθόκε θαη νη πιένλ πησρνί, νη νπνίνη επξίζθνλην πνιύ καθξάλ ησλ 
ζπλαιιαγώλ ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. 

Η παξνύζα θξίζηο δίδεη ηελ επθαηξίαλ αληηκεησπίζεσο ησλ 
πξνβιεκάησλ κε δηαθνξεηηθόλ ηξόπνλ, δηόηη αη κέζνδνη αη νπνίαη 
εδεκηνύξγεζαλ ηα πξνβιήκαηα απηά δελ είλαη δπλαηόλ λα είλαη θαη ε 
θαιιηηέξα ιύζηο ησλ. Φξεηάδεηαη λα εηζαγάγσκελ ηελ αγάπελ εηο όιαο ηαο 
ζπλαιιαγάο καο, ηελ αγάπελ ε νπνία εκπλέεη ζάξξνο θαη ζπκπόλνηαλ. 
Αλζξσπίλε πξόνδνο δελ ζεκαίλεη απιώο ζπζζώξεπζηλ πινύηνπ θαη άθξηηνλ 
αλάισζηλ ησλ πόξσλ ηεο γεο. Η αληηκεηώπηζηο ηεο παξνύζεο θξίζεσο έρεη 
απνθαιύςεη ηαο αμίαο ησλ νιίγσλ νη νπνίνη δηακνξθώλνπλ ηαο ηύραο ηεο 
θνηλσλίαο καο. Εθείλσλ νη νπνίνη δύλαληαη λα εμεύξνπλ ρξεκαηηθά πνζά 
πέξαλ πάζεο θαληαζίαο δηα ηελ ζηήξημηλ ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνύ 
ζπζηήκαηνο ην νπνίνλ ηνπο επξόδσζελ, αιιά δελ είλαη πξόζπκνη λα 
δηαζέζνπλ νύηε ην ειάρηζηνλ θιάζκα ησλ πνζώλ απηώλ δηα ηελ ζεξαπείαλ 
ηεο νηθηξάο θαηαζηάζεσο εηο ηελ νπνίαλ έρεη πεξηέιζεη ε θηίζηο, εμ αηηίαο 
απηώλ αθξηβώο ησλ αμηώλ ησλ, ε δηα ηελ ζίηηζηλ ησλ πεηλώλησλ ηνπ θόζκνπ 
ε δηα ηελ εμαζθάιηζηλ πνζίκνπ ύδαηνο εηο ηνπο δηςώληαο ηνπ θόζκνπ, 
ζύκαηα θαη απηνύο ησλ ηδίσλ αμηώλ. Εηο ην πξόζσπνλ εθάζηνπ πεηλαζκέλνπ 
παηδηνύ αλαγξάθεηαη ελ εξώηεκα δη΄ εκάο θαη δελ πξέπεη λα 
απνζηξέςσκελ ην βιέκκα δηα λα απνθύγσκελ ηελ απάληεζηλ. Δηαηί ζπλέβε 
απηό; Είλαη πξόβιεκα αλζξσπίλεο αληθαλόηεηνο ή αλζξσπίλεο βνπιήζεσο; 

Έρνκελ θαηαζηήζεη ηελ αγνξάλ ην επίθεληξνλ ηνπ ελδηαθέξνληόο καο, 
ηεο δξάζεώο καο θαη, ελ ηέιεη, ηεο δσήο καο, ιεζκνλνύληεο όηη ε επηινγή 
καο απηή ζα επεξεάζε ηελ δσήλ ησλ κειινληηθώλ γελεώλ, θαη ζα πεξηνξίζε 
ηνλ αξηζκόλ ησλ ηδηθώλ ησλ επηινγώλ, αη νπνίαη ζα είλαη πηζαλώο 
πεξηζζόηεξνλ πξνζαλαηνιηζκέλαη πξνο ηελ επεκεξίαλ ηνπ αλζξώπνπ θαη 
ηεο θηίζεσο. Η αλζξσπίλε νηθνλνκία καο, ε νπνία καο έρεη θαηαζηήζεη 
θαηαλαισηάο, ρσιαίλεη. Η Θεία Οηθνλνκία, ε νπνία καο έρεη πιάζεη θαη΄ 
εηθόλα ηνπ αγαπώληνο Δεκηνπξγνύ, καο θαιεί λα αγαπήζσκελ θαη λα 
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θξνληίζσκελ άπαζαλ ηελ θηίζηλ. Η εηθώλ ηελ νπνίαλ έρνκελ δηα ηνλ εαπηόλ 
καο αληαλαθιάηαη εηο ηνλ ηξόπνλ κε ηνλ νπνίνλ ζπκπεξηθεξόκεζα πξνο ηελ 
θηίζηλ. Εάλ πηζηεύσκελ όηη δελ είκεζα ηίπνηε άιιν παξά θαηαλαισηαί, ηόηε 
επηδηώθνκελ ηελ θαηαμίσζηλ θαηαλαιίζθνληεο ζύκπαζαλ ηελ γελ· αλ όκσο 
πηζηεύσκελ όηη είκεζα πιαζκέλνη θαζ΄ νκνίσζηλ ηνπ Θενύ, ηόηε δξώκελ 
κεηά θξνληίδνο θαη ειένπο θαη πξνζπαζνύκελ λα γίλσκελ εθείλν ην νπνίνλ 
επιάζζεκελ λα είκεζα. 

Αο πξνζεπρεζώκελ δηα ηελ επινγίαλ ηνπ Θενύ θαηά ηελ Δηάζθεςηλ ησλ 
Ηλσκέλσλ Εζλώλ δηα ηελ Κιηκαηηθήλ Αιιαγήλ εηο ηελ Κνπεγράγελ ηνλ 
Δεθέκβξηνλ, ώζηε αη αλεπηπγκέλαη βηνκεραληθώο ρώξαη λα ζπλεξγαζζνύλ 
κε ηαο αλαπηπζζνκέλαο δηα ηελ κείσζηλ ησλ βιαβεξώλ ξππνγόλσλ 
εθπνκπώλ, ώζηε λα ππάξμε βνύιεζηο δηα ηελ ζπγθέληξσζηλ θαη ζπλεηήλ 
δηαρείξηζηλ ησλ απαηηνπκέλσλ ρξεκάησλ πξνο ιήςηλ ησλ αλαγθαίσλ 
κέηξσλ θαη ώζηε λα ζπλεξγαζζώκελ άπαληεο δηα λα δηαζθαιίζσκελ όηη ηα 
ηέθλα καο ζα δύλαληαη λα απνιακβάλνπλ ηα αγαζά ηεο γεο ηελ νπνίαλ 
θαηαιείπνκελ εηο απηά. Πξέπεη λα ππάξμε δηθαηνζύλε θαη αγάπε εηο όιαο 
ηαο πηπράο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηνο· ην θέξδνο, θαη δε ην 
βξαρππξόζεζκνλ, δελ εκπνξεί θαη δελ πξέπεη λα απνηειή ην κνλαδηθόλ 
θίλεηξνλ ησλ πξάμεώλ καο. 

Αο αλαλεώζσκελ άπαληεο ηελ δέζκεπζίλ καο λα ζπλεξγαζζώκελ 
πξνθεηκέλνπ λα επηθέξσκελ ηαο αιιαγάο δηα ηαο νπνίαο πξνζεπρόκεζα, λα 
απνξξίςσκελ θάζε ηη ην νπνίνλ βιάπηεη ηελ θηίζηλ, λα κεηαβάισκελ ηνλ 
ηξόπνλ ζθέςεώο καο θαη, σο εθ ηνύηνπ, λα κεηαβάισκελ ξηδηθώο ηνλ 
ηξόπνλ δσήο. 

Η ράξηο ηνπ Δεκηνπξγνύ θαη Πξνλνεηνύ Θενύ, ζπλ ηε παηξηθή επρή θαη 
Παηξηαξρηθή εκώλ επινγία είε κεηά πάλησλ πκώλ. 

† Ο Κωνσταντινοσπόλεως ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ 
------------------------------------------------------------------------ 

 

ΒΟΜΒΑΡΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΝΔΟΤΗΤΑΣ 
Από ηε κία ν αζετζκόο, από ηελ άιιε ηα πνιηηηθά θόκκαηα. Έρνπλ 

πνιηηηθνπνηεζεί δπζηπρώο όινη. Ο παλζεμνπαιηζκόο επηπιένλ ν νπνίνο 
ππάξρεη γύξσ καο. Έρνπλ ηα παηδηά από κέζα ηε θσηηά. Έρνπλ θη απ΄ έμσ 
ηε θσηηά. 

Έπεηηα ηα λαξθσηηθά θάλνπλ ζξαύζε θαη ζπγρξόλσο αληί λα ιάβνπκε σο 
ζύλνιν θαη σο νξγαλσκέλν Κξάηνο κέηξα ελαληίνλ απηήο ηεο 
θαηαζηάζεσο, αληίζεηα ιακβάλνπκε αλαζηαιηηθά κέηξα θαη δελ αθήλνπκε 
θακηά δύλακε πλεπκαηηθή θαη ρξηζηηαληθή ζηνπο λένπο. Έηζη πξνζπαζνύλ 
λα εγθαηαιείςνπκε ηελ πξνζεπρή, λα θαηαξγήζνπκε ηνλ εθθιεζηαζκό, ηελ 
εξκελεία ηνπ Επαγγειίνπ. Θέινπλ λα απνθόςνπλ ηνπο λένπο από ηελ 
Εθθιεζία, από ηα Μπζηήξηα ηεο Εθθιεζίαο. Απαγνξεύεη ην Υπνπξγείν 
Παηδείαο ηελ θπθινθνξία ησλ ρξηζηηαληθώλ πεξηνδηθώλ. Καη ελώ δήηεζαλ 
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ηελ θπθινθνξία 8.000 εθπαηδεπηηθνί θαη 4.000 ζενιόγνη, πνπ εξγάδνληαη 
ζηα ζρνιεία ηεο Μέζεο Εθπαηδεύζεσο, θαη ελώ ηελ θπθινθνξία ηελ δήηεζε 
θαη ε ίδηα ε Ιεξά Σύλνδνο ηεο Εθθιεζίαο ηεο Ειιάδνο, ε απάληεζε ππήξμε 
αξλεηηθή. Τν αληηεθθιεζηαζηηθό πλεύκα έρεη επηηεζεί αθάζεθην από ην 
Υπνπξγείν. 

Να έλα δείγκα. Τν έρνπλ ππνγξάςεη 4 Αθαδεκατθνί, 58 Καζεγεηέο 
Αλσηάησλ Εθπαηδεπηηθώλ Ιδξπκάησλ, 11 αλώηεξνη δηθαζηηθνί, 17 
επηζηήκνλεο επηθεθαιήο 100.000 θαη πιένλ ηηκίσλ νηθνγελεηαξρώλ, νη 
νπνίνη παξαθνινπζνύλ ηε λεόηεηα. Τν ππόκλεκα κεηαμύ ησλ άιισλ 
γξάθεη: «Σήκεξα ν αζετζκόο κε κίζνο θηππά ηηο βάζεηο ηνπ Έζλνπο, 
παξαραξάζζεη ηελ ηζηνξίαλ, εθζέηεη πξόζσπα, εμαθαλίδεη ζηαδηαθά θάζε 
έθθξαζε ηνπ Φξηζηηαληζκνύ από ηα δηδαθηηθά βηβιία, απνδνθηκάδεη ηελ 
πξνζεπρή θαη ηνλ εθθιεζηαζκό, όπνπ κπνξεί, δπζθεκεί ηνλ νηθνγελεηαθό 
ζεζκό, κηιεί γηα παλζετζκό, γηα θαζνδήγεζε θαη εμνπζία. Καη επλνεί ηελ 
αλάπηπμε ηνπ εμηξεκηζκνύ. Απαγνξεύεη ηε δηάδνζε ζηα ζρνιεία 
ρξηζηηαληθώλ εληύπσλ». 

Επηπιένλ, ν λόκνο γηα ηηο ακβιώζεηο δελ είλαη έλαο εγθιεκαηηθόο λόκνο; 
Επηηξέπεη ζηνπο αλζξώ πνπο λα εγθιεκαηνύλ! Καη κάιηζηα δίδεη θαη αξσγή 
ζηνπο εγθιεκαηίεο, εθ΄ όζνλ όια ηα ηακεία εληζρύνπλ ηνπο εγθιεκαηίεο. 

Οη ακβιώζεηο, νη πξώηεο νη λεαληθέο, έγηλαλ γεληθέο. Τν απηόκαην 
δηαδύγην, ν πνιηηηθόο γάκνο, ην ζπλαηλεηηθό δηαδύγην θ.ν.θ. Θα κπνξνύζε 
θαη ζήκεξα λα πςώζεη ηε θσλή ηνπ ν κεγαινθσλόηαηνο πξνθήηεο Ηζαΐαο 
θαη λα πεη γηα ηνπο Έιιελεο «άξρνληέο» καο ν,ηη είπε θαη γηα ηελ 
Ιεξνπζαιήκ: «Οη άξρνληέο ζνπ, Ιεξνπζαιήκ, απεηζνύζηλ». Ελώ είλαη 
άξρνληεο θαη έπξεπε λα δίδνπλ ην παξάδεηγκα ζην ιαό επζεβείαο θαη 
επιαβείαο ηνπ Θενύ· ελώ είλαη άξρνληεο θαη έπξεπε λα ζπληάζζνπλ ηνπο 
λόκνπο θαη λα πεηζαξρνύλ ζ΄ απηνύο ηνπο λόκνπο, δίδνπλ έλα θαθό 
παξάδεηγκα ζηνλ ιαό θαη απηνί πξώηνη θαηαζηξαηεγνύλ θαη δελ 
πεηζαξρνύλ ζ΄ απηνύο ηνπο λόκνπο. «Οη άξρνληέο ζνπ απεηζνύζηλ». 

Σηηο εκέξεο καο, κπνξεί έλαο λα είλαη καξμηζηήο, ν άιινο λα είλαη 
καζζώλνο, ν άιινο θάηη άιιν. Σηνλ πόιεκν όκσο θαηά ηεο ζξεζθείαο 
ζπκθσλνύλ νη πάληεο. Κάζνληαη ζην ίδην ηξαπέδη γηα λα πνιεκήζνπλ ηελ 
Εθθιεζία. Δεμηόο, θεληξώνο, αξηζηεξόο, άθξνο αξηζηεξόο, νη πάληεο 
ζπκθσλνύλ ζην ζέκα θαηά ηεο Εθθιεζίαο. Τν θαθό είλαη όηη εκθαλίδνληαη 
πσο ελδηαθέξνληαη ηάρα γηα ηελ Εθθιεζία. Καη όηη ηάρα νη ζρέζεηο είλαη 
άκεκπηεο κεηαμύ Εθθιεζίαο θαη Πνιηηείαο. Καη ξίρλνπλ έηζη ζηάρηε ζηα 
κάηηα ηνπ ιανύ. Αιιά ν Φξηζηόο έρεη πεη λα αλαγλσξίδεηαη ην δέλδξν από 
ηνλ θαξπό θαη όρη από ηα θύιια. 

Επνκέλσο, όρη απιώο έρνπκε ερζξόηεηα ζήκεξα, αιιά νξγαλσκέλε θαη 
ζπζηεκαηηθή ερζξόηεηα, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί θαη ηελ εμνπζία θαη βάιιεη 
ύπνπια ε θαλεξά, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο, ελαληίνλ ηεο Οξζνδνμίαο 
θαη ηνπ Φξηζηνύ. 

Αρτιμ. ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΟΣ Ν. ΛΥΡΑΚΗΣ 


