
• «Ἀρχὴ σοφίας ἡ τῶν ὀνομάτων ἐπίσκεψις»

(Αντισθένης ο κυνικός)











Ως πότε θα είναι παντοδύναμο το χρήμα, η αγχόνη των ψυχών, 
το αγκίστρι του θανάτου, το δόλωμα της αμαρτίας; Ως πότε θα 

κυβερνά ο πλούτος, η αιτία των πολέμων, για τον οποίο 
κατασκευάζονται όπλα και ακονίζονται ξίφη;

(ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν/ Μ. Βασίλειος)



Η βαθύτερη αιτία των εγκλημάτων πολέμου κατά το Θουκυδίδη είναι η κατάχρηση της 

δύναμης και η κακή φύση των ανθρώπων. Έτσι, όταν αυτοί βρεθούν σε αδιέξοδα και 

πιεστικές συγκυρίες, εξαγριώνονται, ενώ ο πόλεμος γίνεται βίαιος δάσκαλος. Τότε 

παραλογίζονται και προβαίνουν σε ωμότητες και κτηνωδίες, γίνονται πλεονέκτες και 

ικανοποιούν προσωπικές αρρωστημένες φιλοδοξίες. Λείπει η σύνεση, το ήθος και η 

ανθρωπιά.



ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ



PAX ROMANA







Λειψανοθήκη Μάρτυρος τῶν ρωμαϊκῶν χρόνων.

Εἰρηνοποιοὶ Ἅγιοι Μάρτυρες, οἱ καλῶς ἐν εἰρήνη ἀθλήσαντες, 

ἐν ξίφει, ἐν ἀγχόνῃ καὶ ἐν σταυρῷ τελειοῦνται.



Επειδή βλέπω, φίλτατε Διόγνητε, ότι ιδιαιτέρως ενδιαφέρεσαι να μάθεις την πίστη των Χριστιανών
και επιμελώς αναζητείς να πληροφορηθείς πάντα όσα σχετίζονται μ’ αυτήν· δηλαδή πώς θρησκεύουν
και πώς παραβλέπουν αυτόν εδώ τον κόσμο και πώς καταφρονούν το θάνατο και δεν εκτιμούν ούτε
τους θεούς των ειδωλολατρών ούτε τηρούν τις παραδόσεις των Ιουδαίων…

Οι Χριστιανοί δεν ξεχωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους στην γλώσσα ομιλίας, ούτε στις συνήθειες.
Ούτε κατοικούν σε δικές τους ξεχωριστές πόλεις, ούτε χρησιμοποιούν κάποια γλωσσική διάλεκτο
διαφορετική, ούτε ζουν με «περίεργο» τρόπο. Κατοικούν σε ελληνικές ή βαρβαρικές πόλεις, όπως
συνέπεσε ο καθένας, και διαβιούν με τις τοπικές συνήθειες και τον τρόπο ενδυμασίας και τροφής του
κάθε τόπου, ενώ συγχρόνως γίνεται φανερή η θαυμαστή και αξιοπρόσεκτη συμπεριφορά τους.
Μετέχουν σε όλα τα κοινά ως πολίτες και υπομένουν τα πάντα, όμως σαν να ήσαν ξένοι. Η ξενιτιά
είναι πατρίδα τους και η πατρίδα τους ξενιτιά. Γήινοι άνθρωποι είναι, αλλά δεν ζουν με ζωώδη τρόπο.
Διαβιούν στη, γη αλλά έχουν το πολίτευμα στον ουρανό. Υπακούουν στους κρατικούς νόμους αλλά με
τον τρόπο ζωής τους ξεπερνούν τους νόμους.





PAX CHRISTIANA ROMANA



PAX CHRISTIANA ROMANA/ 

(Κ)ΠΟΛΙΣ



PAX CHRISTIANA ROMANA



PAX (PSEUDO-)CHRISTIANA



PAX AMERICANA





PAX ISLAMICA



PAX ISLAMICA



PAX OTTOMANA



Ἐπί τῆς γῆς βλέπομεν καί βιοῦμεν πολέμους καί ἀπειλάς πολέμων. Καί ὅμως δέν ἀναιρεῖται ἐκ τούτου ἡ
χαρμόσυνος ἀγγελία: «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». Ἡ εἰρήνη,
πράγματι ἦλθεν ἐπί τῆς γῆς διά τῆς καταλλαγῆς, ἐν τῷ προσώπῳ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Θεοῦ καί τῶν
ἀνθρώπων. Ἀλλά, ἀτυχῶς, δέν κατηλλάγημεν, παρά τό ἅγιον θέλημά Του, οἱ ἄνθρωποι μεταξύ μας…
Διακρινόμεθα διά φανατισμούς ὡς πρός τάς θρησκευτικάς καί πολιτικάς μας πεποιθήσεις, διά πλεονεξίαν
ὡς πρός τήν ἀπόκτησιν τῶν ἀγαθῶν, διά ἐπεκτατισμόν ὡς πρός τήν ἄσκησιν τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας…

Ὁ πεφωτισμένος αὐτοκράτωρ τῶν Ρωμαίων Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Μέγας, διά τοῦ Διατάγματος τῶν
Μεδιολάνων, τοῦ ἐκδοθέντος ἐν ἔτει 313 μετά Χριστόν, ἐθέσπισε τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν τῆς χριστιανικῆς
πίστεως, παραλλήλως καί τήν ἐλευθέραν ἄσκησιν πάσης ἄλλης θρησκείας. Δυστυχῶς, μετά τήν πάροδον,
ἔκτοτε, χιλίων ἑπτακοσίων ἀκριβῶς ἐτῶν, ἐξακολουθοῦν ἀσκούμενοι κατά τόπους θρησκευτικοί διωγμοί
κατά χριστιανῶν ἤ ἄλλων χριστιανικῶν μειονοτήτων.

Παραλλήλως, οἱ οἰκονομικοί ἀνταγωνισμοί ἐντείνονται παγκοσμίως καί ἡ ἐπιδίωξις τοῦ προσκαίρου
κέρδους προωθεῖται ὡς κεφαλαιώδης σκοπός. Αἱ θλιβεραί συνέπειαι τῆς ὑπερσυγκεντρώσεως τοῦ πλούτου
εἰς χεῖρας ὀλίγων καί τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως μεγάλων ἀνθρωπίνων μαζῶν παραβλέπονται. Ἡ
δυσαναλογία αὕτη, ἡ ὁποία χαρακτηρίζεται παγκοσμίως ὡς οἰκονομική κρίσις, εἶναι κατ᾿ οὐσίαν ἀπότοκος
τῆς ἠθικῆς κρίσεως. Εἰς τήν ἠθικήν ταύτην κρίσιν, ἀτυχῶς ἡ ἀνθρωπότης δέν δίδει τήν πρέπουσαν
σημασίαν. Πρός δικαιολόγησιν τῆς στάσεώς της ἐπικαλεῖται τήν ἐλευθερίαν τῶν συναλλαγῶν. Ἡ ἐλευθερία
ὅμως τῶν συναλλαγῶν δέν ἐπιτρέπει τό ἔγκλημα. Καί ἐγκληματική συμπεριφορά δέν εἶναι μόνον ἡ
περιγραφομένη εἰς τούς ποινικούς κώδικας. Εἶναι καί ἐκείνη ἡ ὁποία, ἄν καί δέν προβλέπεται ὑπό τῶν
ἐπιταγῶν τῶν ποινικῶν νόμων, ὑφαρπάζει τόν πλοῦτον τῶν ἄλλων διά καταλλήλων μεθοδεύσεων.



Παρακολουθοῦντες, λοιπόν, ἀπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Πατριαρχείου, τά "σημεῖα τῶν καιρῶν",
κατά τά ὁποῖα "ἀκούονται" πανταχόθεν καί βιοῦνται "πόλεμοι καί ἀκαταστασίαι" καί ἐγείρεται
ἔθνος ἐπί ἔθνος καί βασιλεία ἐπί βασιλείαν, σεισμοί τε μεγάλοι κατά τόπους καί λιμοί καί λοιμοί…
Ζητοῦμεν, ὡς πνευματικός ἐκκλησιαστικός ἡγέτης, τήν σύμπραξιν ὅλων τῶν καλῆς θελήσεως
προσώπων καί Κυβερνήσεων διά τήν πραγματοποίησιν ἐπί τῆς γῆς τῆς τοῦ Κυρίου εἰρήνης. Τῆς
εἰρήνης, τήν ὁποίαν ἐπηγγέλθησαν οἱ Ἄγγελοι καί ἔφερε τό βρέφος Ἰησοῦς…

Προσκυνοῦντες μεθ᾿ ἁπάσης τῆς αἰσθητῆς καί τῆς νοητῆς κτίσεως τήν ἐκ Παρθένου ἐπί γῆς
ἐνδημίαν τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ καί κλίνοντες γόνυ ἐνώπιον τοῦ Βρέφους ᾽Ιησοῦς, τοῦ
φωτισμοῦ καί σωτῆρος μας, τοῦ ὑπερασπιστοῦ τῆς ζωῆς μας… Εὐχόμεθα καί προσευχόμεθα
ἐκτενῶς καί ὁλοκαρδίως ὅπως τό ἀνατέλλον ἔτος καταστῇ διά πάντας ἔτος πανανθρωπίνης
ἀλληλεγγύης, ἐλευθερίας, καταλλαγῆς, εὐδοκίας, εἰρήνης καί εὐφροσύνης καί ὅπως ὁ ἐν Σπηλαίῳ
τεχθείς προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, ὁ ἑνώσας τούς ἀγγέλους καί τούς ἀνθρώπους ἐν ἑνί
τάγματι καί ποιήσας εἰρήνην ἐπί τῆς γῆς, χαρίζῃ εἰς πάντας ὑπομονήν, ἐλπίδα καί δύναμιν καί
εὐλογῇ τόν κόσμον διά τῶν θείων δωρεῶν τῆς ἀγάπης Αὐτοῦ.

Φανάριον, Χριστούγεννα ,βιβ´
+ Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν



Ἐκ τῆς Ἀρχιερατικῆς Προσευχῆς τοῦ ἐνσάρκου Θεοῦ Λόγου (Ἰω. 17: 20-24) :

[Πάτερ] Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ
λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα
καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας. καὶ ἐγὼ τὴν
δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν, ἐγὼ ἐν
αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ
με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. πάτερ, οὓς δέδωκάς μοι,
θέλω ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγὼ κἀκεῖνοι ὦσι μετ' ἐμοῦ, ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν
δέδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με πρὸ καταβολῆς κόσμου.



Κοινῶς γνωστὰ βιβλικὰ χωρία ποὺ ἀφοροῦν στὴν εἰρήνη:

• Ἰω. 14,27: Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ
καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν
ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.

• Μθ. 10,34: Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν γῆν· οὐκ
ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν.

• Γαλ. 5,22: ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη,
μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πραότης,
ἐγκράτεια



Ἐκ τῆς παραβολῆς τῆς Τελικῆς Κρίσεως (Μθ. 25, 31-46):

ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν
ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε



Εάν δε δέχεσαι τον ξένο όπως θα δεχόσουν το Χριστό, καλύτερα να μη 
τον δεχθείς καθόλου. Εάν όμως τον δέχεσαι σαν τον Χριστό, τότε μη 
ντραπείς να πλύνεις τα πόδια του Χριστού. Με ποιό δικαίωμα μπορεί 
κανείς να περιφρονεί εκείνους τους οποίους ο Θεός τόσο τιμά, ώστε 

τους προσφέρει το σώμα και το αίμα του Υιού του;

(ἐκ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν/ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος)



Ο ΜΕΙΖΩΝ ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ, ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΘΑΝΑΤΟΥ




