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Τ Ι   Ε Τ Ι   Χ Ρ Ε Ι Α Ν…;  
 
 

 «Αν  ήθελε  κανείς  να δώσει τον ακριβέστερο χαρακτηρι- 
σμό της εποχής μας, θα έπρεπε να την ονομάσει εποχή 
σκανδάλων. Έχουμε κυριολεκτικώς κορεσθεί από σκάνδαλα 
πάσης φύσεως· οικονομικά, πολιτικά, ηθικά. Το δε παράδοξον 
εν προκειμένω είναι, ότι, ενώ όλοι ομιλούν με φαινομενική 
αυστηρότητα και ζητούν αποκαλύψεις, άπλετο φως και 
τιμωρίες, ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτε και οι σκανδαλοποιοί 
συνεχίζουν ανενόχλητοι το «θαυμάσιο» έργο τους!!! 

 Πώς ερμηνεύεται το τραγικό αυτό φαινόμενο, που μαστί- 
ζει δυστυχώς τη σύγχρονη ελληνική ζωή; Ας μην κάνουμε 
λογικούς ακροβατισμούς, για να το ερμηνεύσουμε. Η αλήθεια, 
καθαρή και απερίφραστη, είναι μία. Φύγαμε από το Νόμο του 
Θεού. Διώξαμε το Θεό απ’ τους αρμούς της ζωής μας και όλα τα 
άλλα, τα τραγικά, ήλθαν σαν αναπότρεπτη συνέπεια. Τι θα 
εμποδίσει τον άνθρωπο, που δεν σέβεται το Νόμο του Θεού; 
Από τι θα ανασταλεί εκείνος, που διακηρύσσει ότι είναι άθεος; 
Για τον άθεο φραγμοί δεν υπάρχουν. Και οι πλέον φρικτές των 
πράξεων είναι «εξυπνάδες», που αποφέρουν τέρψεις και 
απολαύσεις και μεγάλα χρηματικά ποσά. 

 Αν τώρα όλα αυτά αποτελούν βόμβες πολλών μεγατόνων 
στα κοινωνικά και εθνικά μας θεμέλια, αν σκανδαλίζονται 
ψυχές, αν καταρρακώνεται το εθνικό μας κύρος και 
εξευτελιζόμεθα διεθνώς, όλα αυτά είναι μικρής σημασίας 
θέματα για τους σκανδαλοποιούς και τους υποστηρικτάς τους. 

 Προς  όλους  αυτούς,  όπου  κι  αν  βρίσκονται και όποια  
ιδιότητα κι αν έχουν, υπενθυμίζουμε το φοβερό λόγο του 
Κυρίου: «Ουαί, δι’ ου το σκάνδαλον έρχεται». («Φως») 

 Νευραλγικό το σημείο. Πύρινο.  



2 
 

 Εμείς τι κάνουμε λοιπόν; 
Ασφαλώς δεν θα επισύρουμε την «σπάθην» του «ουαί». 
Τα  προβλήματα  δεν λύνονται με εκφοβισμούς και απει- 

λές. 
 Ο  μεσαίωνας, με  τις  Ιερές Εξετάσεις του, παρήλθεν, ευ- 

τυχώς ανεπιστρεπτί. 
 Τώρα είναι ο καιρός για δουλιάν. Γι’ αγώνα. Γι’ απομόνω- 

ση των όποιων κακοποιών στοιχείων. Για δράση. 
 Ας αφήσουμε πίσω τους «γραώδεις μύθους» λοιπόν. 

«Καιρός παντί πράγματι». 
 + ο π.Γ. 
 
 
 
 
 
 
 


