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αχύτατη καί σκοτεινή ἡ µετάβαση ἀπό τό χθεσινό ἱστο-ρικό ἀντίλογο στήν ἀναζητούµενη σηµερινή προοδευ-
τική ἀλληλοπροσέγγιση καί συνεργασία γιά τήν οἰκοδό -
µη ση τοῦ νέου σχήµατος τᾹς κουλτούρας µας. Ἡ κάθε
µέ ρα πού κυ λάει αὐξάνει τά προβλήµατα καί τίς δυσχέ -ρειες ἀντιµετώπισής τους. Ὑπόσχεται φωτισµό τοῦ ὁρί -ζοντα καί ἀνασύνταξη τοῦ πίνακα τῶν µοντέρνων ἐπι-διώξεων. Στήν πραγµατικότητα ὅµως δέν γράφει ἱστορίαπροόδου. ∆έν ἀνοίγει σοβαρότατους καί ἠλεγµένους κανόνες ζω -Ᾱς  καί ὁράµατα πού θά φέρουν κοντά τούς χθεσινούς ἀντίπα -λους καί θά µεταπλάσσουν τά χθεσινά ἐχθρικά στρατόπεδα σέἐµ πνευστές τᾹς ἀδελφοσύνης καί τοῦ κοινωνικοῦ δηµιουργικοῦµόχθου.  Κλείνοντας τό ἱστορικό κεφάλαιο τοῦ χθές καί ἀνοίγοντας
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τό τρέχον κεφάλαιο τοῦ σήµερα µπαίνουµε ἐντελῶς ἀνήσυχοι σέπρόσ θετο πιεστικό προβληµατισµό καί σέ πρόσθετες ἀγωνίες.Αὐτή τή στιγµή στό στενό γεωγραφικό ἄνοιγµα τᾹς χώραςµας ἤ στούς εὐρύτερους γεωγραφικούς σχηµατισµούς τᾹς σηµερι -νᾹς οἰκουµένης οἰκοδοµοῦµε τήν κοινωνία τᾹς ἀδελφοσύνης; Ἤµήπως ἐπεκτείνουµε περισσότερο καί ἐνεργοποιοῦµε τά πολυβο-λεία τᾹς ἐξόντωσης;  Στήν ἑλληνική µας πατρίδα, τή µικρή ἀλλά ζωντανή, τή φορ -τισµένη καί φωτισµένη µέ τόν πυρσό τᾹς µακρς καί πλούσιαςἱστορίας της καί σφυρηλατηµένη µέ τή χαρισµατική ἐµπειρία τῶνἐξαγιασµένων παιδιῶν της, ἡ σκοτεινιά τοῦ ὁρίζοντα πνίγει τίςἐλπίδες καί οἱ σχεδιασµοί µις σταθερᾹς καί δηµιουργικᾹς ἀνά-πτυξης κινοῦν τήν ἐπικαιρότητα ὡς φάσµατα ὁριστικᾹς κατάρ -ρευσης καί ἀναβαρβαρισµοῦ.   

Περπατώντας µέσα σ�αὐτό τό σκοτάδι καί ἀντιµετωπίζον-
τας ἀδιάκοπα τήν οἰµωγή τᾹς καθολικᾹς ἀπογοήτευσης, δέν θάἐπιτρέψω στόν ἑαυτό µου νά ὑποκύψει στό φόβο καί νά συνυπο-γράψει τήν παθιασµένη ἀγανάκτηση. Ἔχοντας στό δισάκι τᾹςπροσωπικᾹς ἐµπειρίας τούς στεναγµούς καί τό κλάµα τᾹς γενιςµου, πού σβήνει καί τίς ἀνησυχίες τῶν διαδόχων µας, πού ζητοῦνφῶς, θά περιοριστῶ στήν ἐπιλεκτική ἐπισήµανση καί ὑπογράµµι-ση τῶν εὐθυνῶν καί τοῦ χρέους τῶν δύο µεγάλων στυλοβατῶντοῦ πολιτιστικοῦ ἀνακτόρου µας, πού καταρρέει, τοῦ κράτουςµας καί τᾹς Ἐκκλησίας µας καί τῶν θεραπευτικῶν µονάδων τους,πού µόνο αὐτές ἀναµορφώνουν τίς κοινωνίες µας καί ὑψώνουνσηµαία γνήσιας ἀνθρωπις καί γόνιµου πολιτιστικοῦ µόχθου.

1) Ὁ κρατικός µηχανισµός µας εἶναι πολυσύνθετος καί πο -λύπλοκος. Τούτη µάλιστα τή στιγµή τόν παρακολουθοῦµε νά δια-σπται καί νά ἐξελίσσεται σέ σύστηµα ἐξυπηρέτησης σκοτεινῶνσχεδίων καί ἀκόρεστης ἰδιοτέλειας. Ἀπευθύνω τό λόγο στήν πολι -τική καί πολιτιστική ἡγεσία τᾹς πατρίδας µου ὑπογραµµίζονταςτήν εὐρύτητα καί τήν ὀξύτητα τᾹς ἀστοχίας καί τᾹς ἀσθένειαςτοῦ σύγχρονου πολιτικοῦ καί πολιτιστικοῦ ἀναπτύγµατος. Ἀνασχεδιάζουµε καί ἀνανεώνουµε µέ ταχύτατο ρυθµό τήντε χνολογία µας. Ἐρευνοῦµε ὡς τά ἔσχατα βάθη τόν πλανήτη µας
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καί συλοῦµε τόν πλοῦτο του. Καταργοῦµε τά σύνορα τῶν κρατῶνἀλλά ταυτόχρονα ἀνανεώνουµε τούς ποµπούς τοῦ θανάτου καίτά σχήµατα τᾹς ποικίλης ἰδιοτελοῦς ἐκµετάλλευσης τοῦ ἀν θρώ -πινου µόχθου. Τά µόνα πού δέν ἀναζητοῦµε καί δέν καλλιεργοῦ -µε εἶναι ἡ ἀξία τᾹς ἀνθρώπινης προσωπικότητας καί ἡ πολιτιστι-κή ἀξία τοῦ ἀνθρώπινου ἤθους. Τό ἦθος σπρώχνεται στό περιθώ -ριο, ὁ πόθος καί ὁ πόνος γιά ἀξιολόγηση καί ἀξιοποίηση τᾹς ἠθι -κᾹς ὀµορφις τοῦ ἔντιµου λόγου, τᾹς πιστᾹς ἀνταπόκρισης στόπροσωπικό χρέος ἀκυρώνεται καί ἀνοίγει ὁ δρόµος γιά σκοτεινέςἐπιδιώξεις, γιά καλλιέργεια τᾹς ἐκµετάλλευσης καί γιά ἀναζήτη -ση πλεοναστικοῦ ὑλικοῦ πλούτου καί αὐξηµένης ἐξουσίας.Πῶς διδάσκεται σήµερα ἡ ἀξιοπρέπεια καί τό ἦθος; Σέ ποιάσχολειά γίνεται λόγος γιά τό µεγαλεῖο τους καί τήν προοδευτι κό -τη τά τους; Σέ ποιά δηµοσιογραφικά ὄργανα ἐπαινεῖται τό καλλι -ερ γηµένο ἦθος καί κολάζεται ἡ ἐκµετάλλευσή του; Ποιοί κοµµα-τικοί µηχανισµοί ξεκινοῦν ἀπό τήν καθαρότητα τοῦ ἤθους γιά νάφτάσουν στήν ἀλήθεια καί στήν πιστότητα; Ἄν ἡ πολιτική ξεκι-νάει ἀπό ἐντυπωσιακά προγράµµατα καί φτάνει στήν ἐξαπάτη -ση τοῦ λαοῦ καί στήν ὑποδούλωση τοῦ προσώπου, τότε δέν ἔχου -µε πολιτισµό, ἀλλά µεθοδευµένη τυραννία. Χρέος τᾹς πολιτικᾹςἡγεσίας τοῦ τόπου µας, τᾹς ἑνωµένης Εὐρώπης, τῶν ἄλλων σχηµα-τισµῶν καί τᾹς παγκοσµιοποιηµένης ἀνθρωπότητας εἶναι νά σε-βαστοῦν τήν κάθε ἀνθρώπινη προσωπικότητα, νά καλλιεργή-σουν τό ἦθος της, νά ἀναπτύξουν τό δυναµισµό της καί νά κά-νουν τή σχέση τοῦ ἑνός ἀνθρώπου µέ τόν ἄλλο, τοῦ ἑνός µέλουςτᾹς οἰκογένειας µέ τό ἄλλο, τοῦ ἑνός ἐργάτη τᾹς ἐπιστηµονικᾹςδι  ερεύνησης µέ τόν πιστό ἐφαρµοστή τᾹς πολυαναπτυγµένης τε -χνολογίας, ἀδελφική συνεργασία, γιά τήν πραγµάτωση τοῦ µεγά -λου ὀνείρου τᾹς συνολικᾹς ἀνάπτυξης τοῦ πολιτισµοῦ.Ἄν ὅλα αὐτά συνθέτουν τόν πίνακα τῶν ὁραµάτων µας καίτοῦ σχεδιασµοῦ τῶν δραστηριοτήτων µας, ἄς τά ἀνασύρουµε ἀπότό ντουλάπι τᾹς λήθης καί ἄς τά ἀναδείξουµε παλµό τᾹς καρδιςµας καί ἐρέθισµα τᾹς καθηµερινᾹς µας δράσης. Τότε ἡ κάθε στιγµήτοῦ µόχθου µας θά εἶναι δηµιουργία καί οἱ ἐγγραφές στήν ἱστορι -κή βίβλο τοῦ αἰώνα µας θά θησαυρίζουν ἀνακαινισµένες προσω -πι κότητες καί ἀποµνηµονεύµατα ἀληθινᾹς προόδου. Ἡ κάθε ἀν -



θρώπινη ὕπαρξη διαφεύγει ἡρωϊκά ἀπό τήν γκρούπα τᾹς ἀφόρη-της ἐκµετάλλευσης καί θά στρατεύεται στήν στρατιά τῶν λυτρω-µένων καί στήν κοινωνία τᾹς γνήσιας ἀγάπης.
2) Μέ συνοχή καρδις θά ἀπευθυνθῶ στούς ἱερούς λιτανευ-τές τᾹς ἀτίµητης κληρονοµις µας, στούς µεταφορεῖς καί δασκά-λους τῶν εὐαγγελικῶν διδαχῶν καί στούς χειραγωγούς τᾹς κάθεὕπαρξης καί τᾹς συνολικᾹς σύγχρονης κοινωνίας, στόν πνευµατι -κό ἀνθώνα τᾹς γνησιότητας τοῦ βίου καί τᾹς καρποφορίας τᾹςἀγάπης. Λειτουργοί τᾹς Ἐκκλησίας µή σκιάζεται τό λειτούργηµάσας καί µή παγιδεύετε τά ὁράµατα τῶν συνανθρώπων σας στήνπε ζότητα καί στήν ἀλλοτρίωση τῶν σχεδιασµῶν τᾹς πολλαπλᾹςσύγ χρονης διαφθορς. Ἀποστολή σας εἶναι νά ποιµένετε, νά λυ -τρώ νετε ἀπό τά σκοτάδια τίς ἐναγώνιες ὑπάρξεις καί νά τίς χειρα -γωγεῖτε µέσα στό φῶς τᾹς ἀλήθειας καί στήν πλούσια χάρη τᾹς

ΠεντηκοστᾹς. “ Τό Πνεῦµα τό Ἅγιον  ἔθετο ὑµς ἐπισκόπους, ποι-
µένειν τήν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ, ἥν περιεποιήσατο διά
τοῦ ἰδίου αἵµατος”(Πραξ. κ΄28). Ἄν περιορίσετε καί φυλακίσετε
τήν δραστηριότητά σας σέ ὀφειλετική προσφορά θά ὀλισθήσετεστόν ἀρρωστηµένο χῶρο τᾹς ἐπαγγελµατικᾹς ὁριοθέτησης τοῦ
ἱε ρώτατου λειτουργήµατός σας καί σέ πλήρη ἀποξένωση ἀπό τόπνεῦµα καί τήν ἀποστολή τοῦ ἀποστολικοῦ λειτουργήµατος. Ἄνἐντάξετε τήν ὕπαρξή σας, τό χαρισµατικό ἁγιοπνευµατικό πλοῦ -το καί τήν ἀποστολή σας στά πλαίσια τᾹς ἀποστολικᾹς στράτευ-σης, πού σς προσδιόρισε ὁ Κύριός µας µέ τή σύστασή του καί ἐν -
τολή του “πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες
αὐ τούς εἰς τό ὄνοµα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ ἉγίουΠνεύµατος, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάµην
ὑµῖν” (Ματθ. κη΄19-20), θά εἴσαστε οἱ γνήσιοι λειτουργοί τᾹς ἀνα -
γέννη σης καί ἀνακαίνισης καί οἱ ποιµένες τοῦ λαοῦ, πού θά µε-τάγουν τίς µικρές ἤ µεγάλες κοινωνίες ἀπό τό σκοτάδι τᾹς σκλα-βις καί τᾹς ἐκµετάλλευσης στόν ἀνοιχτό χῶρο τᾹς προσωπικᾹςκαί κοινω νικᾹς ἐλευθερίας, τοῦ σεβασµοῦ τᾹς προσωπικότηταςκαί στήν ἀν θοφορία τᾹς ἀγάπης.                                                                                                 
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Χαρισµατική 
ποιµαντορία

Πρίν λίγο καιρό, στά µέσα τοῦ µήνα Νοέµβρη, συγκλονιστήκαµε καθη -λώνοντας τήν προσοχή µας καί τήν προσευχή µας στήν ἀκτινοβόλο φυ-σιογνωµία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου καί σέ παράλληλη ἐκ -κλησιαστική τελετή µνηµονεύσαµε ἕνα µεγάλο πατέρα τᾹς Ἐκκλησίας µας,δυναµικό λειτουργό καί φωτεινό πατέρα τᾹς οἰκουµενικᾹς ὀρθοδοξίας, τόνµακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν Ἱερώνυµο Κοτσώνη. Ἡ ταυτόχρονη ἀνα-φορά στούς δυό πατέρες µας, πού µέ τήν πιστότητά τους στίς ἀποστολικέςπαραδόσεις, µέ τήν ἡρωϊκή ἀντιπαράθεσή τους µέ τό σκληρό διωγµό καί µέτήν ἁγιασµένη καί θυσιαστική ποιµαντική τους φροντίδα ὑπηρέτησαν τόµεγαλεῖο τᾹς ὀρθοδοξίας καί ἡ ἐπιµνηµόσυνη ἀναφορά στόν ἥρωα τᾹς ἐ πο -χᾹς µας, τόν ἀείµνηστο Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυµο, γεµίζουν τήν ψυχή µας µέθάµβος καί µς δίδουν ἀφορµές γιά ἀναθεώρηση καί µείζονα ἐµπλουτι σµότᾹς πνευµατικᾹς µας θωράκισης καί τᾹς γνησιότερης προσέγγισης στά φω-τεινά πατερικά ὑποδείγµατα. Ἐντυπωσιασµένος ἀπό τά προσωπικά µου βιώµατα(ὅσα κατόρθωσα νάσυλλέξω καί νά ἐγγράψω στό θυλάκιο τᾹς ψυχᾹς µου κατά τή σκληρή περί -ο δο τοῦ πολέµου 1940) ἀποφάσισα νά προσφέρω µέ τίς σελίδες τᾹς “Ἐλεύθε -ρης Πληροφόρησης” µερικά θησαυρίσµατα ἐκείνης τᾹς ἐποχᾹς καί µερικέςἀ να γραφές πού χαράσσουν τό µέγεθος τᾹς προσωπικότητος τοῦ Ἀρχι επι -σκό   π ου Ἱερωνύµου, τίς ἀντοχές του στήν περιπέτεια καί τήν ἀποφασι στι -κό τη τά του στό κήρυγµα καί στήν πρακτική διδαχή τᾹς ἐλπίδας. Τό κείµε-νο πού µεταφέρω εἶναι καταχωρηµένο στό περιοδικό “ΕΚΚΛΗΣΙΑ” τᾹς21ης Ἰουνίου 1941 καί ἀναδηµοσιευµένο στήν ταπεινή ἱστορική δική µουπροσφορά στή βιογραφία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τοῦ µόχθου καί τᾹς ἀγάπηςπού κυκλοφορεῖ µέ τόν τίτλο: “Ἱερώνυµος Κοτσώνης, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος



“Μόλις πρό ἡµερῶν συνεπλη -ρώθη ἑξάµηνον, ἀφ� ἧς ἡµέρας ὁΜα καριώτατος ἐκάλεσεν εἰς τήνἈ ρχιεπισκοπήν τούς πρώτουςσυν   εργάτας τοῦ ἔργου. Ἐπεθύµειἵνα δώσ᾽ εἰς τά εὐσεβᾹ τέκνα τᾹςἘκ κλησίας τήν εὐκαιρίαν νά συµµε-τάσχωσιν ὄχι ἁπλῶς εἰς ἕν οἱον -δήποτε φιλανθρωπικόν ἔρ γον, ἀλ λ᾿ εἰς τήν ἐκδήλωσιν µακραίω-νος ἐκκλησιαστικᾹς παραδόσεως,τᾹς ἐξασκήσεως δηλ. τῶν ἔργωντᾹς ἀγάπης, ὑπό τό πνεῦµα καίτόν χαρακτᾹρα τᾹς χριστιανικᾹςπί στεως.Τά προβλήµατα, τά ὁποῖαπα  ρουσιάζοντο ἐνώπιον τῶν πρώ-των συνεργατῶν, ἦσαν πολλά καίµεγάλα, ἐκεῖνο ὅµως τό ὁποῖο κα-τεβλήθη προσπάθεια νά ἀντιµε-τωπισθῇ εὐθύς ἐξ ἀρχᾹς ἦτο πῶςοἱ µέν εἰς τό Μέτωπον ἀγωνιζόµε-νοι ἤ εἰς τά νοσοκοµεῖα νοσηλευό-µενοι στρατιῶται θά ἀπέκτων τήνἘκκλησίαν ὡς σύντροφόν των, αἱδέ οἰκογένειαί των θά ἐπανεύρι -σκον ἐν τῷ προσώπῳ τᾹς Ἐκ -κλησίας τόν προστάτιν των, ὁ ὁ -ποῖος ἦτο µακράν των. Ἡ πρό-νοια, ἡ φροντίς, ἡ ὁποία ἐµπνέε-

ται ἀπό τήν χριστιανικήν ἀγάπην,ἦτο ὁ σκοπός. Εἰς τήν ἀρχήν βε-βαίως οὐδείς ἠδύνατο νά φαντα-σθῇ ὅτι τό ἔργον θά ἐλάµβανε τήνσηµερινήν του ἔκτασιν, διότι οὐδείςἠδύνατο νά προΐδ᾽ ποῖον ἡφαί -στειον δραστηριότητος δύναταινά ἀνάψ᾽ ἡ ὑπό τᾹς χριστιανικᾹςπί στεως ὁδηγουµένη ἀγάπη πρόςτόν πλησίον καί ποῖα ἀποτελέ-σµατα ἔχει ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ ἐπίἔργα ἄδολα καί εἰλικρινᾹ, σκοπόςτῶν ὁποίων εἶναι ἡ ὠφέλεια τοῦπλησίον καί ἡ δόξα ἡ ἰδική Του.Τά πράγµατα ὅµως ἦλθον νάτό ἀποδείξουν. Χωρίς νά δοθῇ οὐ -δεµία δηµοσιότης εἰς τό ἔργον, εἰςδιάστηµα ὀλιγώτερον τῶν δύο µη -νῶν ἀπό τᾹς πρώτης συγκεντρώ -σεως αἱ ὀλίγαι ἑκατοντάδες τῶνπρώτων συνεργατῶν ἀνέρχονταιεἰς χιλιάδας. Περί τάς δύο καί ἡ µί -σει αν χιλιάδες κυριῶν καί δεσποι -νίδων ἀνελάµβανον τό σπουδαιό-τατον ἔργον τᾹς ἐπικοινωνίας µε -τά τῶν οἰκογενειῶν τῶν στρατευ-θέντων,αἱ ὁποῖαι εἰς τήν περιφέ -ρειαν τῶν Ἀθηνῶν, Πειραιῶς καίΠεριχώρων ἀνήρχοντο εἰς ἑξήκον-τα περίπου χιλιάδας. Τό µέγεθος καί
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τῶν Ἀποστολικῶν ὁραµατισµῶν”. Ἀποτελεῖ ἔκθεση πεπραγµένων τᾹς Ὑπη -ρε σίας Προνοίας Στρατευοµένων τᾹς ἈρχιεπισκοπᾹς Ἀθηνῶν κατά τό πρῶ -το ἑξάµηνο τᾹς σκληρᾹς πολεµικᾹς ἀναµέτρησης τοῦ 1940. Τήν ἔκθεση αὐ -τή τήν συνέταξε καί τήν παρουσίασε στόν µητροπολιτικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν,ὁ τότε ὑ πεύ θυνος τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς προνοίας ἀρχιµ. Ἱερώνυµος Κοτσώ -νης σέ συγκέντρωση περισσοτέρων τῶν τριῶν χιλιάδων συνεργατῶν καί συν-εργατριῶν, στήν ὁποία προεξᾹρχε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Χρύσανθος.    



ἡ σπουδαιότης τοῦ ἔργου δύνα-ται νά ἐκτιµηθῇ, ὅταν σκεφθῇ τιςὅτι αἱ οἰκογένειαι αὗται ἀποτε-λοῦν τό 1/3 περίπου τοῦ ὅλου πλη -θυσµοῦ τᾹς περιφέρειας ταύτης.Ἀφ� ἑτέρου τό ζήτηµα τᾹς ὑ -γιεινᾹς περιθάλψεως τῶν οἰκογε-νειῶν σχεδόν ἐλύετο. Τριακόσιοι εἴ-κοσι πέντε ἰατροί καί µαῖαι ἐκ τῶνἐγκριτοτέρων, πασῶν τῶν εἰδικο-τήτων, ἀνταποκρινόµενοι εἰς ἔκ -κλησιν τοῦ Μακαριωτάτου, ἀνέ-λαβον ἄνευ οὐδεµις ἀµοιβᾹς τήνἰατρικήν περίθαλψιν τῶν οἰκογε -νειῶν, πραγµατοποιήσαντες ὑ  πέρτάς 12.000 ἰατρικῶν ἐπισκέψεωνδωρεάν. Ὡσαύτως πολλοί φαρ -µα κοποιοί προσέφεραν δωρεάνφαρµακευτικά παρασκευάσµαταἐκ τῶν φαρµακείων των, ἐνῷ αἱµε γαλύτεραι τῶν φαρµακευτικῶνἙταιρειῶν παρεχώρησαν ἱκανάςποσότητας σπεσιαλιτέ πρός δω -ρε άν παροχήν εἰς τάς οἰκογενείας.Ἐν τῷ µεταξύ διά πολλάς ἐκτῶν οἰκογενειῶν τῶν ἐφέδρων ἐ -γεντο ὀξύ τό ζήτηµα τᾹς στέγης,διότι ἠπειλοῦντο ἀπό τούς ἰδιοκτή -τας των δι᾿ ἐξώσεως. Καί τό ζήτη -µα ὅµως τοῦτο διηυθετήθη, διότικατ᾿ ἀρχάς µέν, κατόπιν ἐκκλή-σεως τοῦ Μακαριωτάτου, ὑπέρτούς πεντήκοντα δικηγόροι προ -σέ φεραν δωρεάν τάς ὑπηρεσίαςτων, ἵνα ὑπερασπίζωσι τάς οἰκο -γενείας τῶν στρατευθέντων ἐνώ -πιον τῶν δικαστηρίων, πρό τῶν

ὁ  ποίων 1.000 περίπου οἰκογένειαιἐπροστατεύθησαν, εἶτα δέ δι� ἐν -ερ γειῶν τοῦ Μακαριωτάτου καίτῶν µελῶν τοῦ Συµβουλίου τοῦ∆ικαστ. Τµήµατος τοῦ Κεντρ. Γρα -φείου ἐπετεύχθη ἵνα ψηφισθῇ νό-µος, προστατεύων ἀποτελεσµα-τικότερον τάς οἰκογενείας τῶν ἐ φ-έ δρων ἀπό τῶν ἐξώσεων.Ἐκ παραλλήλου, ἐντός τοῦαὐ τοῦ χρονικοῦ διαστήµατος, ἐ -πετεύχθη ἡ ἵδρυσις 173 Παραρ -τηµάτων τᾹς Ὑπηρεσίας ΠρονοίαςΣτρατευοµένων εἰς τάς διαφό ρουςἐνορίας τᾹς µνηµονευθείσης περι -φέρειας, παρέστη δέ ἀνάγκη τᾹςδη µιουργίας 2 Κεντρικῶν Γραφεί -ων, τά ὁποῖα διά τήν στέγασίντων ἀπήτησαν συντόµως 5 κεν-τρικά κτίρια.Ὅτε ἤρχιζε ἡ ἐργασία, Τα-µεῖον δέν ὑπᾹρχε, διότι τό ἔργονἤρ χισε χωρίς νά ὑπάρχ᾽ πρός τοῦ -το οὐδ� ὀβολός. Εἰς τά πρῶτα ἔξο-δα τᾹς Ὑπηρεσίας(γραφική ὕλη, ἀ -γορά τῶν πρώτων ἐπίπλων κλπ.)ἐπίκουρος ἦλθεν ἡ Ἀποστολική∆ια  κονία τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος, τό ∆.Σ. τᾹς ὁποίας ἐψήφισενεἶ τα πίστωσιν ἐκ 200 χιλ. δραχ -µῶν. Αἱ ἀνάγκαι ὅµως ἦσαν πολύµεγαλύτεραι.Φάρµακα, γάλα διά τούς ἀ-σ θε νεῖς καί τά παιδιά, ἐνδύµατα,σκε πάσµατα, δικαστικά ἔξοδα ὑ -πέρ τῶν οἰκογενειῶν, ἀπήτουν πο-λύ µεγαλύτερα χρηµατικά κεφά-
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λαια. Πλήν καί ἐδῶ συνέβη, ἐκεῖνοτό ὁποῖο συµβαίνει εἰς ὅλα τά ἁ -γνῶς χριστιανικά ἔργα. Ὅτι, δηλα-δή, οὐδέποτε ἡ ἐργασία σταµατᾷδι᾿ ἔλλειψιν χρηµάτων. Καί πρά -γµα τι αἱ κυρίαι καί δεσποινιδες τῶνΠαραρτηµάτων, αἱ ὁποῖαι διά τᾹςἐπικοινωνίας πρός τάς οἰκογενείαςἤρχοντο εἰς ἄµεσον ἐπαφήν πρόςτάς ὑπάρχουσας ἀνάγκας, ἐκί -νουν πάντα λίθον διά νά τάς θε -ραπεύσουν. Ἔτρεχον πρός τά διά-φορα ἱδρύµατα ΚοινωνικᾹς Προ-νοίας, ἐζήτουν τήν συνδροµήν τῶνγνωστῶν των, τό σπουδαιότερονδέ ἐξ ὅλων, ἔδιδον αἱ ἴδιαι, ἐκ τοῦὑ  στερήµατός των, ἵνα ἀνταπεξέλ -θωσιν εἰς τάς ἀνάγκας, τάς ὁποίαςἔβλεπαν γύρω των. ὙπᾹρξαν πτω-χαί ὑπάλληλοι, αἱ ὁποῖαι ἀπό τόνµικρόν µισθόν των διέθετον ση -µαν τικά ποσά χάριν τῶν ἀναγκῶντοῦ Παραρτήµατός των. Τοιου το -τρόπως ἐκ τῶν στατιστικῶν 140περίπου Παραρτηµάτων-δυστυ -χῶς διά τά ὑπόλοιπα δέν ἔχοµενσχετικά στοιχεῖα-βλέποµεν ὅτιδιετέθησαν ἀπό τάς κυρίας περίτά 4 ἑκατοµµ. 800 χιλ. δραχµῶνδιά γάλα ἀσθενῶν καί παιδιῶν, διάφάρµακα, ἐνδύµατα, σκεπάσµα-τα καί ἄλλας ἀνάγκας.Ἐφ᾿ ὅσον ὅµως τό ἔργον ἐ προ-χώρει καί ἐκ τῶν ἀποτελεσµάτωνἐγένετο γνωστή ἡ ἀξία του, ἤρχι-σαν συρρέουσαι εἰς τό Ταµεῖον τᾹςὙπηρεσίας καί αἱ δωρεαί καί ἐπιχο-

ρηγήσεις. Ἰδιαιτέρως ἀξιόλογος,ὡς εἶναι γνωστόν, ἦτο ἡ ἐνίσχυσιςἡ ὁποία ἐδόθη ὑπό τᾹς ἘπιτροπᾹς∆ιαχειρίσεως τοῦ ἈµερικανικοῦἘράνου Περιθάλψεως καί εἰς χρᾹ -µα καί εἰς εἴδη διά τήν µεταξύ τῶνοἰκογενειῶν τᾹς Ὑπηρεσίας ἡµῶνδιανοµήν. Ἀπό τᾹς ἡµέρας µάλι-στα τᾹς πρώτης ἐκρήξεως εἰς τόνλιµένα Πειραιῶς, ὅτε ἐδηµιουργήθηδιά τήν Ὑπηρεσίαν ἡµῶν καί ἡ ση -µαντική τάξις τῶν βοµβοπλήκτων,περιλαµβάνουσα, µετά τῶν ἐξ ἄλ -λων  περιφερειῶν τᾹς Ἑλλάδος προ-σφύγων, περί τάς 18 χιλιάδας οἰ -κο γενείας καί παρέστη ἡ ἀνάγκηταχυτέρας βοηθείας τῶν πολεµο-παθῶν τούτων, ἱδρύθη καί νέονΤµᾹµα τᾹς Ὑπηρεσίας ἡµῶν, τόΤµᾹ  µα Περιθάλψεως θυµάτων ἀε-ροεπιδροµῶν. Εἰς ἀµφότερα τάΤµήµατα ταῦτα τᾹς Ὑπηρεσίας, ἤ -τοι τῶν οἰκογενειῶν τῶν στρατευ -θέντων καί τῶν βοµβοπλήκτων,διωχετεύθησαν διά τοῦ ΚεντρικοῦΓραφείου ἕτερα 20 ἑκατοµµύριαδραχµῶν εἰς χρᾹµα καί εἶδος, ἐκτόςτῶν ὑπό τῶν κυριῶν διατεθέντων.Εἰς τά 20 ἑκατοµµύρια περι -λαµβάνονται δύο περίπου ἑκα -τοµ µύρια δραχµῶν, αἱ ὁποῖαι διε-τέθησαν διά παροχήν ἐργασίαςκατ᾿ οἶκον. Τό τµᾹµα τοῦτο τοῦ ὅ -λου ἔργου προέκυψε ἐκ τᾹς ἀνάγ-κης τᾹς παροχᾹς ἐργασίας. Τό Τα-µεῖον Ἀνταλλαξίµων κατέβαλε τάπρῶτα ἐργατικά, σύν τῷ χρόνῳ
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δέ παρεσχέθη ἐργασία εἰς 121/2 πε-ρίπου χιλιάδας ἄτοµα, τά ὁποῖαἔλαβον τήν χάριν νά κερδίσωσι τόβοήθηµά των διά τοῦ κόπου των,νά προσφέρωσι δέ συγχρόνως καίτάς ὑπηρεσίας των εἰς τήν Πα-τρίδα. ∆ιότι ἡ παροχή ἐργασίας ἐνσυνεργασί πρός τό Ἵδρυµα “Φα-νέλλα τοῦ Στρατιώτου” εἶχε συν -δυασθᾹ  πρός τό πλέξιµον µαλ-λίνων εἰδῶν διά τόν µαχόµενονΣτρατόν, διά τόν ὁποῖον ἑτοιµά-σθησαν διά τοῦ τρόπου τούτου,53.984 ζεύγη καλτσῶν, 14.509 ζεύ -γη γαντιῶν, 7.803 περιλαίµια καί1046 πουλόβερ.Ἀλλά τό ἔργον τῶν κυριῶν,ἔχον κυρίως πνευµατικόν χαρα -κτᾹ ρα καί ἀποσκοποῦν νά ἐκδη -λώσ᾽ ὅλην τήν στοργήν τᾹς Ἐκ -κλησίας ἔναντι τῶν ὑπό τήν πρό-νοιάν Της οἰκογενειῶν, δέν τελει -ώνει διά τᾹς χορηγήσεως χρηµατι-κοῦ τινος βοηθήµατος ἤ ἑνός σκε-πάσµατος ἤ ὀλίγου γάλακτος κλπ.Ὁ ψυχικός σύνδεσµος, τόν ὁποῖονδηµιουργεῖ ἡ συχνή ἐπαφή τᾹςοἰκογένειας µετά τᾹς ἐπισκεπτρίαςκυρίας, συντελεῖ ὥστε πάντα τάπροβλήµατα τᾹς οἰκογενείας νάἀποτελέσωσιν ἀτοµικά προβλή-µατα δι᾿ αὐτήν τήν ἐπισκέπτριαν.Ζητήµατα ἐνώπιον δηµοσίων ἀρ -χῶν, εἰσαγωγή εἰς νοσοκοµεῖακ.τ.τ. τά ὁποῖα ἀπαιτοῦσι καί γνώ -σεις ἀναλόγους καί κόπους πολ -λούς, ἀνελαµβάνοντο ἀπό τάς ἐ -

πισκεπτρίας. Οὕτω, κατά τάς ὑ -παρχούσας πάντοτε στατιστι-κάς, δι᾿ ἐνεργειῶν τᾹς Ὑπηρεσίας,εἰς 2418 οἰκογενείας ἐξησφαλίσθητό ἐφεδρικό ἐπίδοµα, δι᾿ ἑτέρας6655 οἰκογενείας ἐπετεύχθη ἡ ἐγ -γραφή εἰς τά λαϊκά συσσίτια καί560 ἄτοµα εἰσήχθησαν εἰς Νοσο-κοµεῖα, ἐνῷ εἰς πολλάς χιλιάδαςἀνέρχονται τά ἄτοµα τά ὁποῖαδιά τᾹς Ὑπηρεσίας ἡµῶν ὡδηγήθη-καν εἰς ἰατρεῖα, ἐπέτυχον ἐργα-στηριακάς ἐξετάσεις δωρεάν κλπ.Ὁ ψυχικός ὅµως σύνδεσµοςµεταξύ οἰκογενείας καί ἐπισκεπ  -τρίας κατώρθωσε νά δηµιουργήσ᾽ἔτι βαθύτερα ἀποτελέσµατα. Κα -τώρθωσε νά ἐπιτρέψ᾽ καί εἰς τήνἐπισκέπτριαν νά εἰσέλθ᾽ βαθύτε-ρον εἰς τήν ψυχήν τᾹς γυναικός,τήν ὁποίαν ἐπεσκέπτετο, καί νάθεραπεύσ᾽ πληγάς, αἱ ὁποῖαι τίςοἶδε ἐπί πόσον ἀκόµη θά ἔµενονἀνοικταί. Τοιουτοτρόπως κατωρ -θώθη ἡ διευθέτησις 181 παρα -νόµων συµβιώσεων, τινές τῶν ὁ -ποί ων ὑφίσταντο ὑπέρ τήν δεκα-ετίαν, ἡ τέλεσις ἑτέρων 121 γάµωνκαί ἡ ἐπίτευξις νοµιµοποιήσεως ὑ φ ισταµένων ἐξωγάµων σχέσε -ων. Εἰς ταῦτα δέον νά προστεθῇ ἡβάπτισις ἑκατοντάδων τέκνων ἀ -βαπτίστων, ἡ διά πρώτην φοράνπροσέλευσις πολλῶν εἰς τά µυ -στήρια τᾹς ἱ. ἐξοµολογήσεως καίτᾹς Θ. Εὐχαριστίας κ.ἄ. Ἡ ἐξιστό -ρησις δέ τῶν περιπτώσεων βα θεί -

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 9



ας ψυχικᾹς ἐπαφᾹς, ἡ ὁποία µό-νον µεταξύ δύο γυναικείων ψυχῶνεἶναι δυνατόν νά ἐπιτευχθᾹ, ὑπότήν σκέπην τᾹς ἀγάπης τοῦ Κυ -ρίου, θά ἀπήτει χρόνον µακρόν,διότι θά ἔφθανεν εἰς τήν ἀντιµε -τώπισιν ἔτι σοβαρωτέρων ἠθικῶνδεινῶν.Θά προσθέσωµεν µόνον ὀ -λίγα τινά διά τήν µετά τῶν στρα-τιωτῶν ἐπικοινωνίαν. Αὕτη ἐν τῇπεριφερεί µέν τᾹς Πρωτευούσηςἐπετυγχάνετο ἀφ� ἑνός µέν διάτῶν µελῶν τῶν ὁµάδων ἐπισκέ-ψεως τραυµατιῶν, ἀφ᾿ ἑτέρου δέδιά καταλλήλων βιβλίων καί ἐν -τύπων. ∆ι᾿ ἕκαστον ΝοσοκοµεῖονὑπᾹρχε ὁµάς ἐπισκέψεως, εἰς τήνὁποίαν µετεῖχον µόνον κύριοι,σκοπός τᾹς ὁποίας ἦτο νά ἔλθ᾽ εἰςστενήν ψυχικήν ἐπαφήν πρόςτούς τραυµατίας, ἵνα ἐµπεδώσ᾽τό ἤδη ζωηρόν εἰς τάς ψυχάς τωνθρησκευτικόν αἴσθηµα. Κατά τάςἐπισκέψεις ταύτας, παρετηρεῖτοἀληθής θρησκευτική δίψα. Κατάχιλιάδας ἀριθµοῦνται οἱ προσελ -θόντες εἰς τά µυστήρια τᾹς ἱ. ἐξο-µολογήσεως καί Θ. Εὐχαριστίας,εἰς δεκάδας δέ χιλιάδων ἀνέρχον-ται τά µεταξύ αὐτῶν διανεµηθέν-τα θρησκευτικά καί ἠθοπλαστικάβιβλία, τά ὁποῖα, εἰς ὁσονδήποτεµεγάλον ἀριθµόν καί ἄν διανέµον-το, ἀπεδεικνύοντο πάντοτε ἀνε-παρκᾹ, ἔναντι τᾹς ὑφισταµένης ζη -τήσεως.

Ἐκεῖ ὅµως ὅπου καί διά τάςὑφισταµένας ταχυδροµικάς δυ -σκολίας ἦτο ἀδύνατον νά ἀντα-ποκριθῶµεν πρός τάς ὑφισταµέ-νας ἀνάγκας, ἦτο τό Μέτωπον.ὙπᾹρχον ἐν τῷ Μετώπῳ περί τά400 πρόσωπα, τά ὁποῖα εἶχονἀναλάβει τήν µεταξύ τῶν συν -αδέλ φων των διανοµήν καταλλή-λων βιβλίων καί ἐντύπων, διανε -µηθέντων οὕτω περί τάς 100.000ἀντιτύπων. Ὁ ἀριθµός ὅµως οὗ -τος ἦτο ἀνεπαρκέστατος, διότικαθ᾿ ἑκάστην κατέφθανον εἰς τόΚεντρ. Γραφεῖον αἰτήσεις πρός ἀ -ποστολήν καί ἄλλων βιβλίων.Τά ἀνωτέρω ἐπετεύχθησανδι᾿ ἐθελοντικᾹς ἐργασίας, διά µι -σθούς δαπανηθέντων µέχρι τέλοςἈπριλίου µόνον 15 χιλ. δραχµῶν.Πάντα τά ἀνωτέρω ἀφορῶσιεἰς τό ἔργον τᾹς Ὑπηρεσίας Προ-νοίας Στρατευοµένων, τᾹς ὁποίαςἡ ἀποστολή ἔληξεν ἀπό τοῦ τέ -λους Ἀπριλίου. Πλήν τό ἀρξάµενονἔργον θά ἐξακολουθήσ᾽. Ἡ ἀ -ποκτηθεῖσα πεῖρα θά χρησιµοποι -ηθῇ. Καί τά µέν Παραρτήµατα τῶνἐνοριῶν ἤρχισαν νά χρησιµοποι -ῶνται διά τήν περίθαλψιν τῶν πο-λεµοπαθῶν, ἡ δέ “Συντροφιά τοῦἈγωνιστοῦ” θά ἐξακολουθήσ᾽ νάπαρέχ᾽ τάς ὑπηρεσίας της ὡς
“Γρα φεῖον ἐξυπηρετήσεως ἀνα-πήρων καί τραυµατιῶν πολέµου”,διά τήν διεκπεραίωσιν τῶν ὑπο -θέσεων τῶν προσφιλῶν ἡµῶν ἡ -
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ρώ ων. Τά ὑλικά µέσα ἐλπίζοµε ὅτιδέν θά λείψουν. Ἀλλά καί ἡ προ -θυµία καί ἡ ἀνάγκη πρός ἐργασίανἀφθονοῦν. Ἡ Ἐκκλησία ἑποµένωςδέν δύναται παρά νά ἐργασθῇ.Αὐτό ἀπαιτεῖ ἡ ἱστορία της, αὐτόἀπαιτεῖ ὁ προορισµός της, αὐτό ὁΘεάνθρωπος ἱδρυτής Της. Ἡµεῖςδέν ἔχοµεν παρά νά τήν ἀκολου -

θήσωµεν πιστῶς. Εἶµαι δέ βέβαιοςὅτι διερµηνεύω τά αἰσθήµατα πάν-των ὑµῶν, ἐάν ἐκφράσω πρός τόνΜακαριώτατον τήν βαθυτάτηνπάντων ἡµῶν εὐγνωµοσύνην, δι-ότι ἐκάλεσεν ἡµς ὡς συνεργάταςΤου εἰς µίαν τοιαύτην ὑψηλήν τᾹςἘκκλησίας ἀποστολήν”.
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Μετὰ τὴν πρὸ πολλῶν ἐτῶν πα    �
νη   γυρικὴ καὶ ἀµετάκλητη δικαίωση τῶν
δώδεκα «ἔκπτωτων» Μητροπολι τῶν ἀ �
πὸ τὸ Ἀνώτατο Ἀκυρωτικὸ ∆ικαστήριο
τῆς Πολιτείας (Σ.τ.Ε.) µὲ τὴν 1028 τοῦ
Ἰ  ουνίου τοῦ ἔτους 1993 ἀπό φα  ση τῆς
Ὁλοµελείας του, ὕστερα ἀπὸ προηγη �
θεῖσες πολλὲς ἀκυρωτικὲς ἀποφάσεις
τῶν Τµηµάτων γιὰ συναφεῖς πρὸς τὸ
κύ ριο θέµα ὑποθέσεις, ἡ τότε διοικοῦσα
Ἐκκλησία, πρὸ αὐτοῦ τοῦ ἀ διεξόδου, ἐ �
πι νόησε  καὶ ἐπέβαλε στοὺς ἐ ναπο µεί �
ναντες τρεῖς Μητροπολίτες (Λαρίσης
Θεο λόγο, Θεσσαλιώτιδος Κων σταν �
τῖνο καὶ Ἀττικῆς Νικόδηµο) τὰ γνωστὰ
σὲ ὅλους µας ἀνυπόστατα καὶ ἀντικα�
νονικὰ «Ἐπιτίµια Ἀκοινωνησίας», µὲ
ὅποιο περιεχόµενο καὶ µὲ ὅποιες συ νέ�
πειες διευκόλυνε τὴν ἴδια στὶς περαι τέ �
ρω σκόπιµες ἐνέργειές της.

Θα ἦταν περιττὸ νὰ ἐπανα λά �
βουµε καὶ νὰ ἐπανέλθουµε στὸ ἀνυ πό �
στατο καὶ ἀντικανονικὸ τοῦ  ἄθλιου αὐ �

τοῦ ἐφευρήµατος τῆς ἐκκλησιαστικῆς
δι οικήσεως. Εἶναι γνωστὰ τὰ σχόλια
καὶ οἱ παρατηρήσεις πολλῶν ἐκκλησια�
στικῶν παραγόντων, Ἀρχιερέων καὶ
ἀ  καδηµαGκῶν δασκάλων τῆς θεολο γί �
ας καὶ θεωροῦµε περιττὴ τὴν ἐπανά λη �
ψη. Τοῦτο µόνο θὰ ἐπισηµάνουµε. Ὅτι
οἱ περισσότεροι τῶν Ἀρχιερέων, µηδὲ
τοῦ ἴδιου τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου ἑξαι�
ρουµένου, στὶς κατ᾿ ἰδίαν συζητήσεις
τους, ἀλλὰ καὶ δηµοσίως, ἀναγνώρι�
ζαν τὸ ἀντικανονικὸ καὶ ἀνυπόστατο
τῶν ἐπιτιµίων καὶ καταφέρονταν κατ᾿
αὐ τῆς  τῆς µεθοδεύσεως. Ἀλλὰ τὸ σπου�
δαιότερο καὶ πλέον ἐντυπωσιακὸ εἶναι
ὅτι τὸ εὐσεβὲς πλήρωµα τὰ παρεῖδε, τὰ
ἀγνόησε καὶ τὰ ἀντιπαρῆλθε. Μόνη «ἀ �
κοινώνητη» παρέµεινε, καὶ δυστυχῶς
πα ραµένει ἀκόµη, ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἡγε �
σία καὶ τὸ περιβάλλον της.

Οἱ τρεῖς «ἐπιτιµηθέντες» Μητρο�
πολίτες ἔφεραν τὸ σταυρὸ τῶν ἐπιτι µί �
ων, ἀκολουθοῦντες τὴν πνευµατικὴ ποι�

Ἐπιτίµια καί παραδοξολογίες



µαντικὴ τους ἀποστολὴ ἤρεµοι καὶ ἀπε�
ρίσπαστοι, ἔχοντες δίπλα τους ὡς Κυ �
ρη ναίους τὸ εὐσεβὲς πλήρωµα, τὸ ὁ �
ποῖο ἔσπευδε καὶ σπεύδει στὰ πνευµα�
τικὰ τους καταφύγια γιὰ νὰ τύχει τῆς
εὐλογίας των καὶ νὰ πάρει πνευµατικὴ
τροφὴ ἀπὸ τὸ µεστὸ ἐκκλησιαστικὸ τους
λόγο.

Ο Γέροντας Μητροπολίτης Λα �
ρί σης Θεολόγος, ὁ νεώτερος αὐτὸς
σύγχρονος ἅγιος, τὸ ἔτος 1996 ἔφυ�
γε ἀπὸ τὸν κόσµο τοῦτο «ἐν ἀκοινωνη �
σίᾳ». ∆υὸ χρόνια µετὰ τὴν κοίµησή του
(1998) ἡ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας ἦρε
τὸ ἐπιτίµιο «διὰ βοῆς»! καὶ χωρὶς καµ�
µιὰ  αἰτιολογία, ἐπαναλαµβάνοντας πι�
στῶς τὴν ἐνέργεια τοῦ Πόντιου Πιλά �
του, ὅπως τὴν ἀποδίδει ἡ Γραφή: «καὶ
γνοὺς ἀπὸ τοῦ Κεντυρίωνος, ὅτι ἤδη
τέθνηκε, ἐδωρήσατο τὸ Σῶµα τῷ Ἰω �
σήφ». Ὁποία µεγαθυµία καὶ µεγαλο�
δωρία!!

Ὁ ἕτερος τῶν ἐπιτιµηθέντων Σεβ.
Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντῖνος κατὰ τὰ
τέλη τοῦ ἔτους 2007 ἀσθένησε σοβα�
ρῶς. Ἀναµένονταν ὁσονούπω ἡ κοί �
µη  σή του. Καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ
Ἐκκλησία ἔδειξε καὶ πάλι τὴ µεγαλοθυ �
µία της! Ὀλίγες ἡµέρες πρὸ τῆς ἐκ δη �
µί ας τοῦ Γέροντα ἦρε καὶ ἐδῶ τὴν ἀκοι�
νωνησία χωρὶς καµµιὰ αἰτιολογία. Προ�
φανῶς καὶ ἐδῶ θὰ κατέφυγε στὸν «Κεν�
τυρίωνα» πρὸς συλλογὴ πληροφοριῶν
καὶ ἐνηµέρωση. Καὶ ὁ ἁπλοGκὸς χρι�
στιανὸς ἀπορεῖ καὶ διερωτᾶται. Μήπως,
αὐτὸ καὶ µόνο, τὸ γεγονὸς τοῦ θανάτου
συµπεριλαµβάνεται στοὺς λόγους ἄρ�
σεως τῶν ἐπιβαλλόµενων ἐν ζωῇ ἐπιτι �
µίων; Ὁποῖες ἀντιεκκλησιαστικὲς τρα �
γι κότητες καὶ µεθοδεύσεις.

Και ἀπέµεινε ὁ τρίτος τῶν ἐπιτι �
µηθέντων, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττι �
κῆς καὶ Μεγαρίδος π. Νικόδηµος. Καί �
τοι καὶ ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνα�
φέρονταν (πρὸ καὶ µετὰ τὴν ἐκλογή του)
στὸ ἀπαράδεκτο καὶ ἀντικανονικὸ τῆς
ἐπιβολῆς τῶν ἐπιτιµίων, παρὰ ταῦτα
ΟΥ  ∆ΕΝ ἔπραξε. Καὶ τὸ «οὐδέν» εἰδικὰ
τὸ ἐπισηµαίνουµε. Μεθόδευε καὶ πέτυχε
τελικὰ τὴν ἀντικανονικὴ διάσπαση τῆς
Μη τροπόλεως Ἀττικῆς, µετὰ τὴν προη�
γούµενη δικτατορικὴ τριχοτόµηση, καὶ
σὲ ἄλλα δυὸ Τµήµατα, µόνο καὶ µόνο
γιὰ νὰ φύγει ὁ τίτλος «Μητρόπολις
Ἀτ τικῆς», ὥστε νὰ µὴ τὸν ἐπικαλεῖται
πλέον, ὡς ἀνύπαρκτο, ὁ κανονικὸς Μη �
τροπολίτης Σεβ. Νικόδηµος. Ἀπαρά �
δεκτες πράξεις καὶ σκόπιµα τεχνάσµα�
τα. Καὶ ποῦ συµβαίνουν αὐτά; Μέσα
στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας(!), ἐνῶ ἡ κανο �
νικότητα καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ τάξη, σύµ �
φωνα καὶ µὲ ὅσα κατὰ τὸ παρελθὸν
λέ γονταν, ἐπέβαλλε τὴν ἄµεση ἀποκα �
τάσταση τοῦ Σεβ. Νικοδήµου στὴ Μη �
τρό πολή του. Ὄχι γιὰ τὴν προσωπικὴ
τα κτοποίηση τοῦ ∆εσπότη, γιὰ τὴν ὁποία,
εἴµεθα σὲ θέση νὰ τὸ γνωρίζουµε µὲ
βε βαιότητα, νὰ τὸ διακηρύσσουµε εὐ �
θέ ως καὶ νὰ τὸ βροντοφωνάζουµε, µὲ
ὅση δύναµη καὶ σθένος διαθέτουµε,
ΠΟΤΕ, ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ ἐνδιαφέρθηκε, ἀλ �
λὰ τὸ µόνο καὶ ἀποκλειστικὸ µέληµά
του ἦταν καὶ εἶναι ἡ ἐπαναφορὰ τῆς Ἐκ �
κλησίας στὴν κανονικὴ τάξη, γιὰ νὰ µὴν
ἀποτελέσει τοῦτο κακὸ προηγούµενο
στοὺς ἐπιγενοµένους. Καὶ µὲ αὐτή του
τὴ θέση ἀγωνίσθηκε καὶ ἀγωνίζεται ἐπὶ
τριάντᾳ ἑπτὰ ἔτη ἐπάνω στὸ βουναλάκι
τοῦ Αὐλώνα.

Καὶ ἡ συνέχεια. Τὸ σῶµα τῆς Ἱε �
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ραρχίας, ποὺ συνῆλθε τὸ Μάιο τοῦ πε�
ρασµένου ἔτους 2010, ἀντὶ νὰ ἄρει ἀ �
µέ σως καὶ ἀµελλητὶ τὸ ἀπαράδεκτο καὶ
ἀνυπόστατο ἐπιτίµιο ἀκοινωνησίας καὶ
γιὰ τὸν τελευταῖο ἐναποµείναντα Μη �
τρο πολίτη Νικόδηµο, καὶ µάλιστα ἀπὸ
τὸ χρόνο ἐπιβολῆς του(ex tunc), προ �
χώ  ρησε στὴν «ὑπὸ αἵρεση!» ἄρση τοῦ
ἐπιτιµίου καὶ εἰδικὰ γιὰ τὸν µέλλοντα
χρό νο(ex nunc), ἀλλὰ µὲ σαφῶς ὁρι �
ζόµενες ἀντιεκκλησιαστικὲς προHπο �
θέσεις, µὲ τὶς ὁποῖες ἐπαναλαµβάνον�
ταν ὅλες οἱ ἀντικανονικὲς παρανοµίες
τοῦ παρελθόντος. Πέραν τούτων οἱ πα�
ραπάνω ἀπαράδεκτοι καὶ θλιβεροὶ ὅ �
ροι εἶναι καὶ νοµικῶς ἄκυροι ὡς ἀντίθε �
τοι στὸ δίκαιο, στὰ χρηστὰ ἤθη καὶ στὴν
ἀξία τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀνθρώ �
που, τὴν ὁποία πλήρως διασφαλίζει τὸ
Σύνταγµα τῆς πατρίδας µας.

Ἐνόψει αὐτῶν τῶν θλιβερῶν ρυθ �
µίσεων�ἀποφάσεων ὁρίσθηκαν, κατὰ
τὴν ἴδια συνεδρίαση τῆς Ἱεραρχίας τοῦ
Μαΐου τοῦ 2010, τρεῖς Μητροπολίτες,
µέλη τῆς Συνόδου, νὰ ἐπιδώσουν τὴν
πα ραπάνω ἀπόφαση στὸν ἀµέσως ἐν �
διαφερόµενο Μητροπολίτη  Σεβ. Νικό �
δηµο. Μέχρι σήµερα οὔτε οἱ τρεῖς οὔτε
κάποιος ἀπὸ τοὺς ἐντεταλµένους Μη �
τρο πολίτες µετέβη νὰ ἀνακοινώσει καὶ
νὰ ἐπιδώσει, ὡς ὄφειλαν κατ᾿ ἐπιταγὴ
τῆς Ἱεραρχίας, τὴν ἀπόφαση, ἡ ὁποία
καὶ ἐκ τοῦ λόγου τούτου, νοµικῶς καὶ
ἐκ κλησιαστικῶς, εἶναι ἄγνωστη καὶ συ �
νε πῶς ἀνύπαρκτη γιὰ τὸν Σεβ. Νικό �
δηµο, ὡς οὐδέποτε ἐπιδοθεῖσα. Καὶ ναὶ
µὲν ἀπὸ τὸν τελευταῖο ἀσκήθηκε τὸν Ἰ �
ούλιο τοῦ 2010 αἴτηση ἀκυρώσεως τῆς
ἀποφάσεως αὐτῆς στὸ Συµβούλιο τῆς
Ἐ πικρατείας, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ χρόνο λήψε �

ως τῆς παραπάνω τραγικῆς ἀποφάσεως
παρῆλθε χρονικὸ διάστηµα ποὺ ὑπερ�
βαίνει τοὺς δυὸ µῆνες. Ἡ ἐπίµαχη ὅµως
ἀπόφαση ἔπρεπε νὰ ἀνακοινωθεῖ (βλ.
ἐ πιδοθεῖ) πάραυτα καὶ σὲ κάθε περί �
πτωση µέσα στὶς ἀµέσως ἑπόµενες ἡ �
µέρες. Καὶ ὅµως παραµένει ἀκόµη ἀ �
νεπίδοτη.

Και ἀπὸ τὰ µέλη τῆς  ἐντεταλµέ νης
τρόGκας ὁ ἕνας ἐσιώπησε πλήρως. Ὁ
ἄλλος ἐπιδόθηκε σὲ δηλώσεις καὶ ἐπι�
στολές, ἐνῶ ὁ τρίτος ἀκολούθησε τὴ
γνωστὴ του ἐπικοινωνιακὴ τακτικὴ ὅτι
προτίθεται νὰ παραιτηθεῖ, ἂν αὐτὸ βοη �
θήσει στὴν ἐπίλυση τοῦ θέµατος, ὅτι ὁ
ἀ δικηθεὶς Σεβ. Νικόδηµος πρέπει ὁ �
πωσ δήποτε νὰ ἀποκατασταθεῖ καὶ ὅτι
προσφέρεται νὰ δωρίσει τὴ δική του
Μη  τρόπολη, ἡ ὁποία ἄλλωστε ἀποτε�
λοῦσε τµῆµα τῆς Μητροπόλεως Ἀττικῆς
(ὁµολογία ἀντικανονικῆς κατοχῆς!), λέ �
τε καὶ οἱ Μητροπόλεις προσφέρονται
δίκην πακέτων δώρων τῶν καταστη µά �
των «ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ»!

Και διερωτᾶται ὁ κάθε καλόπιστος
µελετητὴς τῶν γεγονότων. Μήπως τὴ
µε τάβαση τῶν τριῶν ἐντολοδόχων Μη�
τροπολιτῶν ἀπέτρεψαν λόγοι συνει �
δή σεως(βλ. ἐντροπής); Γιατί ἀσφαλῶς
θὰ κατέβαζαν τὴν κεφαλή τους, ἂν τίθε �
το τὸ ἐρώτηµα: «Ἀντὶ ἀδελφοί µου νὰ
ὁ µιλοῦµε κατὰ σχῆµα πρωθύστερο γιὰ
τὴν ἅρση τοῦ ἐπιτιµίου, µήπως θὰ ἔπρε �
πε  νὰ ἀναφερθοῦµε στὴν ἀρχικὴ πράξη
τῆς ἐπιβολῆς του, στοὺς κανόνες ποὺ τὸ
προβλέπουν καὶ στὶς συνέπειές του»;
Καὶ ἐδῶ ἀσφαλῶς θὰ ἀκολουθοῦσε
ἐν τροπὴ καὶ σιωπή.

ΕΠΙΜΥΘΙΟ
Το ὄνειδος τῶν ἄθλιων ἐπιτιµίων
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ἀκοινωνησίας ἔπρεπε νὰ ἐξαφανισθεῖ
ἀ µέσως καὶ ἐγκαίρως καὶ σὰν συνέπεια
τούτου ἔπρεπε νὰ ἀκολουθήσει ἡ ἀπο �
κα τάσταση τοῦ Σεβ. Νικοδήµου στὴν
κανονικὴ µητροπολιτικὴ του ἕδρα. Καὶ
θὰ τονίσουµε καὶ τώρα καὶ πάλιν καὶ
πολλάκις, ὅτι αὐτὸ ἐπιβάλλονταν νὰ
γί νει ὄχι γιὰ τὴν προσωπικὴ του τακτο�
ποίηση, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ γιὰ τὸν ἴδιο
γε γονὸς ἀδιάφορο, ἀλλὰ ΜΟΝΟ καὶ
ΜΟΝΟ γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς κα �
νο νικῆς τάξεως, τὴν ὁποία ὄχι µόνο
ζη τάει ἀλλὰ ἀπαιτεῖ καὶ τὸ εὐσεβὲς πλή �
ρωµα.

Καὶ κάτι ἀκόµη. Ἔπρεπε ἡ Ι.Σ.Ι. µὲ
γενναία ἀπόφαση νὰ διαγράψει ὁλό �
κλη ρη τὴ µελανότερη σελίδα τῆς σύγ �
χρονης ἐκκλησιαστικῆς µας ἱστορίας
µὲ τὴν ἀντικανονικὴ καὶ παράνοµη «ἔκ �

πτωση» τῶν δώδεκα Μητροπολιτῶν τὸ
ἔτος 1974 τὶς τελευταῖες ἡµέρες τῆς
δι κτατορίας καὶ µὲ τὰ ἄθλια «ἐπιτίµια
ἀ κοινωνησίας» τοῦ ἔτους 1993, τῶν
τριῶν ἐ ναποµεινάντων, γεγονότα καὶ
πράξεις ποὺ πλήττουν σπουδαίως τὸ
θε σµὸ τῆς Ἐκκλησίας καὶ  βλάπτουν σο�
βαρῶς τὸ ποί µνιο.

Καὶ ἀφοῦ αὐτὸ δὲν ἔγινε µέχρι
σήµερα, στὴ σκέψη κάθε πιστοῦ χριστια �
νοῦ, ἔρχεται αὐθόρµητα ἡ εὐαγγελικὴ
ρήση «ΟΥ∆ΕΝ ΕΠΟΙΗΣΑΤΕ». Ὅλα τὰ
ἄλλα γίνονται καὶ λέγονται ἐπὶ τοῦ ἀ �
σφα λοῦς καὶ µὲ προέχοντα τὸν ἐπικοι�
νωνιακὸ χαρακτήρα. Καὶ ὁ πιστὸς λαός,
βλέποντας «τὸν σεισµὸν καὶ τὰ γενό µε�
να» ἐκφράζει τὴ θλίψη καὶ τὴν πικρία του.

Ὁ Σχολιαστὴς
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Πόθεν ἔσχες, Σεβασµιώτατε; 

Στην ἱστοσελίδα romfea.gr εἴ "
δαµε στίς 26/7/11 ἀναρτηµένη µιά
συν έντευξη τοῦ Μητροπολίτη Ζα "
κύν θου κ. Χρυσόστοµου πρός δηµο"
σιογράφους τοῦ Νησιοῦ του. ∆έν θά
ἀ  σχοληθοῦµε µέ τούς λόγους, πού τόν
ὤθησαν νά δώσει τή συνέντευξη.
Στήν πραγµατικότητα ἐπρόκειτο γιά
ἕνα µακρύ µονόλογο"ἔκθεση τῶν πε"
πραγµένων του, ἕνα σέλφ σέρβις ἐγ "
κώµιο. Στό τέλος ἐπέτρεψε κάποιες
ἐρωτήσεις «δύσκολες», στίς ὁποῖες

ἔδωσε ἀπαντήσεις ὀλιγόλογες καί γε"
νικόλογες· «µή ἀπαντήσεις», ὅπως
κά ποιος ἀπό τούς ἐρωτῶντες τίς χα"
ρακτήρισε. 

Ἐγώ θά σχολιάσω µόνο ἕνα ση "
µεῖο. Ἐκθέτoντας ὁ Σεβασµιώτατος
τό ἐντυπωσιακό, ὅπως τό ἐµφάνισε,
καί δέν ἔχω λόγο νά τό ἀµφισβητή"
σω, φιλανθρωπικό ἔργο του στόν το"
µέα τῶν ὑποτροφιῶν, ἀνέφερε ὅτι
πα ράλληλα πρός τά κληροδοτήµα"
τα, τά ὁποῖα ἀξιοποίησε, προσέφερε



καί ὁ ἴδιος ἕνα σηµαντικό ποσό γιά
τό σκοπό αὐτό. Μέ δικά του λόγια:
«ἀ πό τά χρήµατα τά δικά µου, ἀπό
τά ἀνήκοντα εἰς ἐµέ 400.000 εὐρώ στά
χρόνια πού εἶµαι ἐδῶ». Καί ἡ ἀπορία
µου εἶναι: ποῦ τά βρῆκε τόσα λεφτά;
Τό συνοπτικό βιογραφικό του, ὅπως
ὁ ἴδιος τό ἐκθέτει στή ἐν λόγῳ συν "
έντευξη, δέν µπορεῖ νά τό ἐξηγήσει.
Λέει συγκεκριµένα: «Ὑπηρετῶ τήν
Ἐκ κλησία κυριολεκτικά 56 χρόνια.
Τέσσερα χρόνια ὡς κλητήρας τῆς
Μητρο πόλεως, δύο χρόνια δόκιµος
στό Σινά,… καί 50 χρόνια ἱεροσύνη.
Τό 1961 ἔγινα διάκος, τό 62 πρεσβύ "
τερος καί τό 1976 ἔγινα ἐπίσκοπος,
35 χρόνια ἀ ρχιερεύς». Σέ ποιό ἀπ’ ὅ "
λα αὐτά τά στάδια τῆς δηµόσιας
δραστηριότη τάς του ἀποταµίευσε
αὐ τό τό σηµαντικό ποσό; Λογικότερο
εἶναι νά ἐν τοπίσουµε σάν πιθανότε"
ρο τό διάστηµα τῆς ἀρχιερατείας του,
ὡς καί τό µακρότερο. 

Αὐτά τά 35 χρόνια, σύνηθες διά"
στηµα ἐνεργοῦ καριέρας ἑνός ὑπαλ"
λήλου, µέ βάζει σέ πειρασµό νά κάνω
µιά σύγκριση… µέ τόν ἑαυτό µου. Οἱ
δρόµοι µας, ἀπό ἀπόψεως χρόνου, εἶ "
ναι παράλληλοι µέ τό Σεβασµιώτα"
το. Λίγα µόνο χρόνια µᾶς χωρίζουν.
Γεννήθηκα σέ µιά µικροαστική οἰκο"
γένεια δηµοσίων ὑπαλλήλων τοῦ µε"
σοπολέµου. Οἱ γονείς µου µέ σπούδα"
σαν καί µετά τίς πανεπιστηµιακές
µου σπουδές πῆρα ὑποτροφία καί ἔ "
κανα ἕνα ντοκτορά στό ἐξωτερικό.
Μέ αὐτά τά προσόντα σταδιοδρόµη "
σα ὡς στέλεχος ∆ΕΚΟ, φτάνοντας
κάπως ψηλά στήν ἱεραρχία, καί στή
συνέχεια συνταξιοδοτήθηκα. Ἔζησα
µιά ἀξιοπρεπή ζωή µέ ἐπάρκεια, ἀλλά

καί λιτότητα. ∆έν ἀπέκτησα βίλα µέ
πι σίνα, οὔτε σκάφος ἀναψυχῆς, οὔτε
ἀ κριβό αὐτοκίνητο, οὔτε χρησιµοποί"
ησα ἰδιωτικά ἀεροσκάφη. ∆έν ἔζησα
γκλαµουράτη ζωή µεταξύ VIP, δέν ἔ "
κανα κρουαζιέρες, οὔτε ἔπαιξα τά
λε φτά µου στό καζίνο. Παρά ταῦτα,
νά πάρει ἡ εὐχή, δέν κατάφερα νά ἔ "
χω στήν µπάντα οὔτε τό ἕνα δέκατο
ἀπό αὐτά πού ἔχει ὁ Σεβασµιώτατος
καί τά διαθέτει… Νά κάνω, βρέ ἀδελ "
φέ, καί ἐγώ κάτι στή γενέτειρά µου,
νά πάρω ἕνα χαρτί εὔφηµης µνείας
νά ἔχω νά τό δείξω… στόν Ἅγιο Πέτρο!

∆έν γνωρίζω τί δηλώνει στήν ἐ "
φο ρία ὁ Σεβασµιώτατος. Ὅµως αὐτά
«τά χρήµατα τά δικά του, τά ἀνήκον "
τα εἰς αὐτόν» δέν µπορεῖ νά προέρ "
χο νται ἀπό ἁπλή µισθοδοσία. Πρέ"
πει νά ὑπάρχουν εἴτε ἄδηλοι πόροι
εἴ  τε ἐπιχειρηµατική δραστηριότητα.
Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὀφείλει νά πεῖ
«πόθεν ἔσχε», τουλάχιστο γι’ αὐτό τό
ποσό, πού ὁ ἴδιος εἶπε ὅτι τό ἔχει δι"
αθέσει σέ ὑποτροφίες σέ παιδιά τῆς
Ζακύνθου.

Ὑψηλοσυνταξιοῦχος
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2011

Κύρια ἄρθρα
Ψηφίζετε τήν ποιότητα τοῦ πολιτισµοῦ µας;

293, 1. Ἡ πένθιµη νότα, 294, 1. «Ἔχειν ἤ «εἶναι»,
295, 1. «Τί ἐστιν ἄνθρωπος;», 296, 1. Ἡ προδοµένη
ἀξία, 297, 1. Τό µάρκετινγκ τᾹς ἐλευθερίας, 298, 1.
∆υό ἐποχές... δυό χτύποι καρδις, 299, 2. Ὄνειρα τοῦ
χθές... ἐµπειρίες τοῦ σήµερα, 300, 1. Βαρβαρότητα
νέας κοπᾹς, 301, 1. Κρυφοί διαφηµιστές τᾹς ἀπαξίας,
302, 1. Παγκοσµιότητα: αὔρα προσέγγισης ἤ θύελλα
τυραννίας; 303, 1. ∆ιαφθορά... εἰσαγοµένη καί ἐξα-
γοµένη, 304,1. Στήν κοιλάδα τῶν δακρύων, 305, 1. Τά
ἀπόνερα τᾹς διαφθορς, 306-307, 1. Ἡ θύελλα τᾹς
σύγχρονης κρίσης, 308, 1. Ἡ πνευµατική µας πτώχευ-
ση, 309, 1. ∆ειγµατοληψία διεφθαρµένου καί χρεο-
κοπηµένου ἤθους, 310, 1. Ἀπό τήν ἀγαπητική κοι-
νωνία στήν γκρούπα τᾹς τυραννικᾹς ἐκµετάλλευσης,
311, 1.    

Ἄρθρα γραµµᾹς
Ὁ ναυαγός ἐµψυχωτής; (α), 292, 4. Ὁ ναυ α -

γός ἐµψυχωτής; (β), 293, 4. Ἡ αἰνιγµατική σιωπή,
294, 3. Ἡ σκιερή τριετία (α), 295, 4. Ἡ σκιερή τρι -
ετία (β), 296, 5. Τό βαθύ ρᾹγµα, 297, 4. Παραµύθι, ὄχι
«παραµυθία», 298, 4. «Οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδα-
ξαν(α)», 299, 6. «Οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν(β)», 300,
4. «Οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν(γ)», 301, 4. Στόν ἀσθε -
νοῦντα ἀδελφό ἐν ἀγάπ᾽. 302, 5. Σ.Κ.Χ. Ὁ Μητρο-
πολίτης Ἰωαννίνων Θεόκλητος κατηγορεῖ τόν Ἀρ -
χιεπίσκοπο Ἱερώνυµο, συνάµα τόν καλύπτει, 303, 4.
Σιωπή ἀνεξήγητη Λόγος ἀνιστόρητος, 304, 4. Τεκµή -
ρια βαρύτατης ἐνοχᾹς, 305, 4. Τά τρία δάνεια καί ἡ
ἀ δικαίωτη σιωπή, 306-307, 4. Τό φαιδρό ὅραµα καί ἡ
διαδροµή τᾹς νύκτας, 308, 3. Ἡ µαρτυρία τᾹς Ἐκ -
κλη σίας στό σύγχρονο κόσµο, 309, 4. Ἡ µαρτυρία τᾹς
Ἐκκλησίας στό σύγχρονο κόσµο (β), 310, 5. Χαρι-
σµατική ποιµαντορία, 311, 5.

Συνεργάτες
+ Χρυσούλα Οἰκονοµάκου: «Ἐπαµύνειν τοῖς

ἀδικουµένοις, 292, 13. Σχολιαστή: Ἐκκλησιαστικό
ψέµα καί ἐκκλησιαστική ἀλήθεια, 293, 12. Λαζάρου
(Puhalo): Ἡ πρώτιστη ἀνάγκη, 294, 12. Λαζάρου
(Puhalo): Ἡ ἐξάπλωση τοῦ Ἰσλάµ, 295, 13. π. Πατρι -
κίου Reardon: 296, 13. Σχολιαστή: Στόν ἀπόηχο τῶν
ἐξελίξεων στήν Ι. Μ. ἈττικᾹς, 297, 13. Σχολιαστή:
Πνευµατική κρίση (µερίδιο εὐθύνης), 298, 12. Μητρο -
πολίτης Εὐρίπου Βασίλειος, 299, 13. Σ.Κ.Χ. Ἐπικαι-
ροποίηση ἐκκλησιαστικῶν οἰκονοµικῶν σκανδάλων,
300, 12. π. Πατρικίου Reardon: Ἡ ράβδος τοῦ Ἀα-
ρών, 301, 14. π. Ἰωάννη Valentin Isurati: Ἡ κρυφή
κάµερα τᾹς ψυχᾹς, 302, 13. Σχολιαστή: «Ἵνα ἦ Ἁγία
καί Ἄµωµος, 303, 13. Ἐ. Χ. Οἰκονοµάκου: Ἡ Ἐκ -
κλησία στή σύγχρονη κρίση, 304, 12. π. Ἐρνέστου
Obregon: Τά Ἅγια Νήπια τά ὑπό Ἡρώδου ἀναιρε -
θέντα, 305, 14. Σχολιαστή: Πρῶτα τά “ἐν οἴκῳ”, 306-
307, 13. Σχολιαστή: Ἀντιφάσεις, 308, 11. π. Εἰρηναίου
Μπουσδέκη: Τό δίκαιο τᾹς Χάριτος, 308, 14. Σταύ -
ρου Μαυρίδη: Μεσοπρόθεσµη Ἐλπίδα, 309, 11. Ola-
bode Ososami: Οἱ κίνδυνοι τῶν µυστικῶν ἑταιρειῶν
καί ἡ Ἁγία Γραφή, 309, 15. Olabode Ososami: Οἱ
κίνδυνοι τῶν µυστικῶν ἑταιρειῶν καί ἡ Ἁγία Γραφή
(ΙΙ), 310, 11. π. Εἰρηναίου Μπουσδέκη: Τό εὐαίσθη-
το κριτήριο τᾹς πνευµατικᾹς ζωᾹς, 310, 14. Σχολια-
στή: Ἐπιτίµια καί παραδοξολογίες, 311, 11. Ὑψηλο -
συν  ταξιούχου: Πόθεν ἔσχες Σεβασµιώτατε; 311, 14.

Πατερικά
Μεγάλου Βασιλείου: Εὐχή καί διδαχή, 292,

1. Μεγάλου Βασιλείου: Ἐπιστολή Θεοδότῳ, Ἐπι -
σκόπῳ Νικοπόλεως, 293, 16. 

Ψίθυροι
Ἔγκαιρη παρέµβαση(!!), 294, 15. Οἱ κρυφές

εὐθῦνες, 294, 16. Ἀπό αὐτί σέ αὐτί, 295, 16. Πρός τήν
ἐξώθυρα, 295, 16.0  Μέ ρωτοῦν, 296, 16. ∆ίοδος φυ-
γᾹς, 299, 15. Σέ ἀπυρόβλητο, 299, 16. «Ἔσω τῶν
θυρῶν», 300, 15. Ἦθος, Ὕφος, 304, 16.
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˙G <˘Eke…heqg Pkgqov¡qgsg> st¡ diad¥jtuo.
Die…humsg: el-pliroforisi.gr

Ja¥ o≥ ˘Ejd¡seir <SpoqÇ> st¡ diad¥jtuo
(ciÇ liÇ cmyqil¥a ló t¡ succqavij¡ ôqco toÀ 

Lgtqopok¥tou ˘Attij°r ja¥ Lecaq¥dor Mijodülou) 
Die…humsg: spora.gr


