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Χαίρει ἔχουσα, ἡ Θεσσαλία, σὲ ἀκοίμητον φρουρόν, προστάτην, 
καὶ τῆς Λαρίσης ἡ πόλις ἀδάμαντα, ἡ Ἐκκλησία τὴν εὔηχον σάλπιγγα, 

τὸ τοῦ Υἱοῦ ὁμοούσιον κηρύξασαν, Πάτερ Ἅγιε Ἱεράρχα Ἀχίλλιε, 
Χριστὸν τὸν Θεὸν ἱκέτευε, δωρήσασθαι εἰρήνην ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

ΕΥΗΧΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ

Βλασφημία: Τιμωρία ή αδιάφορη σιωπή;
Τα τελευταία έτη παρατηρείται γενικώς μία καλο-

σχεδιασμένη και έντονη προσπάθεια προκειμένου να
εξαλειφθεί κάθε πτυχή του δημοσίου και ιδιωτικού
βίου των πολιτών που υπενθυμίζει, αναφέρεται ή
τουλάχιστον σχετίζεται με τη θρησκεία. Μία από τις
πλέον πρόσφατες  εκφάνσεις του σχεδίου αυτού εκ-
δηλώθηκε σε νομικό επίπεδο και υλοποιήθηκε μέσω
της ψήφισης του νέου Ποινικού Κώδικα τον Ιούνιο του
2019.

Μέχρι, λοιπόν, την εισαγωγή του νέου αυτού νο-
μοθετήματος υπήρχε και το αδίκημα της κακόβουλης
Βλασφημίας. Κύριο στοιχείο της διάταξης που καταρ-
γήθηκε και παρά τις όποιες-γλωσσικές κυρίως-αστο-
χίες παρουσίαζε ήταν η τιμώρηση κάθε μορφής
εξύβρισης των θείων αλλά και γενικώς των ιερών προ-
σώπων οποιασδήποτε γνωστής θρησκείας και όχι
μόνο της Χριστιανικής. Η εξύβριση προϋπέθετε κακο-
βουλία, δηλαδή  σκοπό μείωσης των ιερών προσώ-
πων και εμπαιγμού εκδηλούμενη κυρίως μέσω
προσβλητικών εκφράσεων  και υβριστικών χαρακτη-
ρισμών. Βεβαίως, η έννοια της κακοβουλίας ως αόρι-
στη νομική έννοια εξειδικευόταν κατά περίπτωση
σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου όμως, εν
γένει απαιτούνταν ταπεινά κίνητρα και εχθρικός σκο-
πός. Επίσης, ως πλημμέλημα, προϋπέθετε δόλο για
την τέλεσή του. Αυτό σήμαινε ότι κάποιος που τε-
λούσε τις πράξεις εν αγνοία του και γενικώς αμελώς
δεν κινδύνευε να τιμωρηθεί .

Ανωτέρω παρουσιάστηκε αδρομερώς η καταργη-
θείσα πλέον διάταξη και τα επιμέρους στοιχεία της.
Είναι προφανές, ότι σε καμία περίπτωση δεν τιμω-
ρούνταν ως αδίκημα η αμφισβήτηση που προερχόταν
από επιστημονικές μελέτες, ούτε βεβαίως η τυχόν δυ-
σπιστία προς τη θρησκεία και η κριτική ορισμένων στο
πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων, διαλόγου ή θεολογι-
κής συζήτησης. Παραταύτα, οι πολέμιοι της κακόβου-
λης βλασφημίας υποστήριξαν ότι δεν είναι ανεκτή η

τιμώρηση της βλασφημίας σε ένα σύγχρονο δημοκρα-
τικό κράτος. Είναι γεγονός, πως έσφαλε ο νομοθέτης
όταν χρησιμοποίησε τον όρο αυτό στο νομικό κεί-
μενο. Αστόχησε διότι η βλασφημία του Ποινικού Κώ-
δικα διαφέρει κατά περιεχόμενο από τη βλασφημία
σε θεολογικό επίπεδο. Στο ποινικό δίκαιο μόνο συγ-
κεκριμένες ακραίες πράξεις κατά  των ιερών προσώ-
πων τιμωρούνταν. Η νομικά οριζόμενη,  λοιπόν,
βλασφημία είναι κατά πολύ στενότερη της θεολογικά
και εκκλησιαστικά οριζόμενης.

Οι επικριτές της διάταξης και θιασώτες της αλλα-
γής όμως, ορμώμενοι από την άστοχη διατύπωση του
νομοθέτη επιδίωξαν και εντέλει επέτυχαν την κατάρ-
γησή της. Μάλιστα εκτός αυτού του επιχειρήματος
υποστήριξαν-ψευδώς-ότι δεν είναι δυνατόν να προ-
στατεύει ο σύγχρονος Ποινικός Κώδικας άυλες οντό-
τητες (αναφερόμενοι στο Θεό) ούτε και
αποβιώσαντες ανθρώπους (αναφερόμενοι στους αγί-
ους και σε άλλα ιερά πρόσωπα). Πράγματι, ένα σύγ-
χρονο ποινικό σύστημα δεν μπορεί να προστατεύει
άυλες παρουσίες ή υπέρτερες δυνάμεις που δεν είναι
ανθρώπινα όντα, ούτε μπορεί να επηρεάζει συνειδή-
σεις ή να επιβάλει ιδεολογίες. Το επιχείρημά τους,
όμως, είναι άτοπο διότι η διάταξη αυτή δεν προστά-
τευε το Θεό. Το συγκεκριμένο άρθρο του Ποινικού Κώ-
δικα προάσπιζε το θεμελιώδες και πολλαπλώς
κατοχυρωμένο τόσο στο Σύνταγμα, όσο και στην Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του ανθρώπου (
ΕΣΔΑ) δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας καθώς
και το δικαίωμα στην ελεύθερη ανάπτυξη  της προ-
σωπικότητας. Τέλος, δεν πρέπει να διαφεύγει ότι με
μία τέτοια διάταξη προφυλάσσεται η κοινωνική συ-
νοχή. Η άδηλη αυτή λειτουργία δεν πρέπει να διαφεύ-
γει της προσοχής κανενός. Εφόσον η πολιτεία
αναλαμβάνει να καταστείλει ένα τέτοιο φαινόμενο η
αυτοδικία του θρησκευόμενου έναντι του υβριστή
αποτρέπεται και κατ’ αυτό τον τρόπο διαφυλάσσεται
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Από παιδί με γοή-
τευε η τέχνη του θεά-
τρου. Προσποιούμενοι

ρόλους και πρόσωπα, οι
ηθοποιοί κατάφερναν να

μυήσουν τον θεατή στην "πραγματι-
κότητα" του έργου μέσα από προσωπεία και πλασμα-
τικές εικόνες.  Όταν όμως τελειώνει η παράσταση
συνεχίζει η πραγματικότητα της ζωής. Πολλές φορές
οι άνθρωποι μέσα στην καθημερινότητα  μας, συνη-
θίζουμε να μπαίνουμε σε ρόλους. Φορώντας ένα
απρόσωπο και ψεύτικο προσωπείο, μιμούμαστε
λόγια, υιοθετούμε συμπεριφορές, ακολουθούμε
άκριτα " το ρεύμα της εποχής". Έτσι μια σειρά από
ιδεοληψίες συχνά μας οδηγούν σε λάθος συμπεριφο-
ρές, άστοχες εκτιμήσεις και εν τέλη μας δημιουργούν
ένταση, θυμό, δυσκολία στην ζωή μας. Σβήνοντας τα

φώτα της ψεύτικης  θεατρικής ράμπας, ο άνθρωπος
όταν αντικρίζει  τον συνάνθρωπο του τον αναγνωρίζει
από το πρόσωπο του. Ένα πρόσωπο ξεχωριστό και
ανεπανάληπτο, που του το έδωσε ο Θεός, μοναδικό
σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτή την περίοδο που στην
Εκκλησία αρχίζει η περίοδος της Μεγάλης Τεσσαρα-
κοστής, έχουμε όλοι μας την δυνατότητα στον δρόμο
για το Πάσχα, να συναντήσουμε αληθινά το πρόσωπο
του άλλου. Συντρίβοντας κάθε είδους προσωπείο που
μας έγινε βραχνάς,  βγαίνοντας από κάθε μανιέρα,  ας
συμπορευτούμε με το πρόσωπο του συνανθρώπου
του  αδελφού ατενίζοντας με αισιοδοξία το ανέσπερο
της Ανάστασης φως....

Καλή σαρακοστή και με το καλό να φτασουμε στην
Ανάσταση!

Αντώνης

Συντρίβοντας τα προσωπεία….

η κοινωνική ειρήνη.
Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι μία διάταξη σαν

την καταργηθείσα έχει θέση και σε ένα σύγχρονο ποι-
νικό δίκαιο και σαφώς σε ένα δημοκρατικό κράτος δι-
καίου. Η θέση ορισμένων ότι αποτελεί δικαίωμά τους
η ακώλυτη εξύβριση της θρησκείας και η διακωμώ-
δηση των ιερών προσώπων είναι και αυταρχική και
αντιδημοκρατική πρωτίστως όμως παραβλέπει το θε-
μελιώδες δικαίωμα όσων πιστεύουν, να τιμούν και να
ασπάζονται τα ιερά πρόσωπα της θρησκείας τους. Εν-
τέλει η θέση αυτή βάλλει ευθέως κατά των πιστών κα-
θόσον τους αντιμετωπίζει ως πολίτες και πρόσωπα

δεύτερης κατηγορίας που δεν δικαιούνται προστα-
σίας από το νομοθέτη και δεν απολαύουν ίσων δι-
καιωμάτων. Εν πάση περιπτώσει ακόμη και με
ορισμένες διορθώσεις μία διάταξη όπως αυτή του άρ-
θρου 198 του Ποινικού κώδικα που καταργήθηκε είναι
αναγκαία. Άλλωστε δεν είναι δείγμα προόδου της κοι-
νωνίας και πολιτισμού η κάκιστη παραποίηση της ει-
κόνας του Χριστού και η δημόσια ανάρτησή της στους
κεντρικούς δρόμους μιας πόλης παραμονή Χριστου-
γέννων. Είναι μάλλον ένδειξη μικροψυχίας και εχθρο-
πάθειας. 

Ανδρέας

Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου

Ο Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής (κατά κόσμον Αθανά-
σιος Μακρής) γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του
1889 μ.Χ. στην Πάτμο. Η μοναχική του κουρά έγινε
στις 27 Αυγούστου του 1906 μ.Χ. στην Ιερά Μονή του
Θεολόγου όπου έλαβε το όνομα Αμφιλόχιος. Χειρο-
τονήθηκε διάκονος στις 27 Ιανουαρίου του 1919 μ.Χ.
στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στην Κω, και Πρε-
σβύτερος την Κυριακή του Θωμά στις 5 Απριλίου του
ίδιου έτους στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος στο
Βαθύ. Εφημέριος της Ιεράς Μονής Πάτμου διακόνησε

από το 1920 - 1926 μ.Χ. και διορίσθηκε Προϊστάμενος
του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως κατά τα έτη
1926 - 1932 μ.Χ. Στις 14 Νοεμβρίου του 1935 μ.Χ.
εκλέγεται Ηγούμενος στην Ιερά Μονή της Πάτμου και
το 1937 μ.Χ. ιδρύει την Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού,
ενώ κατά τα έτη 1939 - 1940 μ.Χ. διακόνησε εφημέ-
ριος στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της Διασω-
ζούσης. Η αγιοκατάταξη του γέροντα Αμφιλοχίου
Μακρή της Πάτμου, πραγματοποιήθηκε στις 29 Αυ-
γούστου 2018.
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Ο Όσιος Αμφιλόχιος Μακρής, ήταν φίλος και πνευ-
ματικό παιδί του Αγίου Νεκταρίου. Υπήρξε πνευματι-
κός πατέρας πολλών μεγάλων μορφών της Εκκλησίας,
Ελλήνων και ξένων. Υπήρξε εμπνευστής του ιεραπο-
στολικού έργου στην Αφρική και αλλού, αφού μορ-
φές, όπως ο αείμνηστος π. Χρυσόσοστομος
Παπασαραντόπουλος και ο ιεράρχης του Οικουμενι-
κού Θρόνου, Μητροπολίτης Γάνου και Χώρας κ. Αμ-
φιλόχιος (Τσούκος), υπήρξαν πνευματικά του παιδιά.
Ήταν ο ασκητής που βίωνε έμπονα την πραγματικό-
τητα, ενημερωνόταν για τα επίκαιρα προβλήματα και
κατανοούσε το μέγεθός τους, για να μπορεί ανάλογα
να συντρέχει και να έρχεται αρωγός στους εμπερίστα-
τους δείχνοντας σπλάχνα οικτιρμών και αδελφικής εν
Χριστώ αγάπης. Του αρμόζουν οι τίτλοι του ασκητού,
του κατηχητού και διδασκάλου, του ιεραποστόλου,
του ομολογητού, του θαυματουργού. Έλαμψε ο νέος
Πάτμιος Άγιος στο νοητό της Εκκλησίας μας στερέωμα
ως νεόφωτος αστέρας, ο οποίος με τις αστραπές του
Αγίου Πνεύματος που ενοικούσε μέσα του φώτισε τα
πέρατα της Ορθόδοξης κοινωνίας μας.

Νηστευτής ακραιφνέστατος ο νεαρός Αμφιλόχιος
τρεφόταν με λιτή τροφή και ουδέποτε έφθασε σε κο-
ρασμό, ώστε να σηκωθεί από το τραπέζι χορτασμένος,
γνωρίζοντας ότι «ο χορτασμός της κοιλίας ξηραίνει τα
της κατανύξεως δάκρυα, ενώ η νηστεία και η εξ αυτής
θλίψις γεννά δάκρυα σωτηριώδη», καθώς αναφέρει
στην Κλίμακά του ο Άγιος Ιωάννης. Το απέριττο κελλί
του ήταν η πνευματική του παλαίστρα, μέσα στην
οποία πάλευε καθημερινώς «προς τας αρχάς, προς
τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους
του αιώνος τούτου»  

«Σ' όλη του τη ζωή βασανιζόταν από αρρώστιες,

ήταν ευαίσθητος στα κρυολογήματα και κάθε χρόνο
τον επισκεπτόταν η γρίπη. Τέλη Μαρτίου 1970 προ-
σεβλήθηκε από πνευμονία.  Ήταν Μ. Τεσσαρακοστή
και με δυσκολία δέχθηκε να πάρει λίγο γάλα. Έδωσε
σε όλους τις συμβουλές που ο καθένας είχε ανάγκη.
Είχε το προορατικό χάρισμα. Στην προσπάθεια των
πνευματικών του παιδιών να τον κρατήσουν με ορούς
λίγες μέρες στην ζωή, παρακαλούσε κι έλεγε: αφήστε
με καλά μου παιδιά να φύγω, ήρθε η ώρα μου. Γιατί,
Γέροντα  δεν μένεις μαζί μας τούτο το Πάσχα; Δίσταζε
να απαντήσει, και δεύτερη και τρίτη φορά τον παρε-
κάλεσαν να τους πει πώς ξέρει ότι θα φύγει  σύντομα
κι εκείνος με δυσκολία τους αποκάλυψε: είδα την Πα-
ναγία και τον Θεολόγο προ ολίγου και τους παρεκά-
λεσα να μείνω κοντά στα παιδιά μου κι αυτό το
Πάσχα, αλλά μου είπαν «Δεν γίνεται άλλο, ελήφθη η
απόφασις, Πάσχα θα κάμεις στους Ουρανούς μαζί
μας» κι αυτό το λέγω σαν εξομολόγηση, επειδή με
βιάζεις, μη το ειπείς σε άλλους.

Έφυγε από τον κόσμο της ματαιότητος, αφού
έδωσε την ζωή του για τους άλλους, αφού εργάσθηκε
σαν καλός εργάτης στον αμπελώνα του Κυρίου, αφού
αρίστευσε στις εξετάσεις του στο στάδιο των πνευμα-
τικών ασκήσεων, αφού υπηρέτησε και Εκκλησία και
Πατρίδα σαν καλός χριστιανός και ακέραιος Έλληνας.
Κοιμήθηκε στις 16 Απριλίου 1970 σε πλήρη διαύγεια
των αισθήσεών του. Το λείψανό του πήρε μορφή ου-
ράνια, όψη χαρούμενη κι ειρηνική, απέραντη γαλήνη
βασίλευε στο ασκητικό του πρόσωπο, πράγματι αγια-
σμένου ανθρώπου έκφραση, που εκοιμήθη εν
Κυρίω....

Ιωάννης Π.

Επιστροφή
Τα πόδια μου πλέον πονέσανε

σκληρός ο δρόμος,
ζω μια ακόμη επιστροφή
αχνοβλέπω τώρα ξανά

μια αγκαλιά που περιμένει,
να συγχωρήσει και να σβήσει

μια για πάντα το λάθος
χωρίς πως και γιατί

Μετάνοια…
Ελθών εις εαυτόν είπα  :

Έχω πατέρα τον Θεό ! με περιμένει !
Πήρα τον δρόμο της επιστροφής .

Αντώνηςεικ.: Ο άσωτος υιός

es_teuhos 16_Layout 1  14/1/2020  4:10 μμ  Page 3



ΕΥΗΧΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ
-4-

Περιμένοντας τα Χριστούγεννα τα κατηχητό-
πουλα του Αγίου Αχιλλίου ετοίμασαν μια όμορφη
γιορτή, στο Πνευματικό Κέντρο του Ναού. Με ύμνους,
ποιήματα, κάλαντα και σκετς μετέδωσαν το αληθινό
νόημα της Δεσποτικής εορτής ενώπιον του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας, κ.Ιερωνύμου, των εφημε-
ρίων του Ναού και των γονέων τους. Ιδιαίτερα
καταχειροκροτήθηκαν τα κορίτσια Γυμνασίου-Λυ-
κείου που παρουσίασαν το θεατρικό «Τα Χριστού-
γεννα της γιαγιάς Ραϊσα»  με πολλά πνευματικά
μηνύματα.

Φανερά συγκινημένος ο Σεπτός μας Ποιμενάρχης

συνεχάρη τα παιδιά και τους κατηχητές τους για την
ωραία γιορτή και τα πλούσια μηνύματα που κατάφε-
ραν να περάσουν στο ακροατήριο. Και αυτοί με τη
σειρά τους τον ευχαρίστησαν για την τιμητική παρου-
σία του και την αρχιερατική του ευλογία και του δώ-
ρισαν έναν συλλεκτικό τόμο για τη Μακεδονία.

Στο τέλος πήραν όλα τα παιδάκια από το χέρι του
Δεσπότη ένα βιβλιαράκι με πλούσια περιγραφή της
εικόνας της Γέννησης του Χριστού, ενώ προσφέρθη-
καν μελομακάρονα, γλυκά, μπισκότα και καραμέλες
σε όλους.

Χριστουγεννιάτικη Εορτή Κατηχητικών Ι.Μ.Ν.Αγ. Αχιλλίου.
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