
«Kύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα
καί ἐθρέψαμεν;»

H ΠPOOΠTIKH τῆς ἔσχατης ὥρας.
Kι ἡ προσευχή τῆς ἔσχατης ὥρας.
Συναγμένοι, τούτη τή στιγμή,

στήν Πνευματοκίνητη καί πνευμα-
τοφόρα Σύναξη τῆς Eὐχαριστίας
μας, παίρνουμε τήν προσταγή ἀπ᾽
τό Ἱερό μας Eὐαγγέλιο νά προωθή-
σουμε τή σκέψη μας καί τόν προβλη-
ματισμό μας σέ κείνη τή Σύναξη, πού
ὁριοθετεῖ τό «ἐδῶ» καί τό «ἐπέκει-
να».

Tότε, «συναχθήσεται ἔμπροσθεν
αὐτοῦ πάντα τά ἔθνη» (Mατθ. κε΄
32).

Σ᾽ αὐτή τή Σύναξη ὁ Kριτής θά
προφέρει τόν τελικό Του λόγο. Θά
προσφέρει τήν αἰώνια κληρονομιά
τῆςοὐράνιαςBασιλείαςστούςἐργά-

τες τῆς ἀγάπης. Kαί θά ἀπωθήσει
τούς «κατηραμένους», τούς ἀτομι-
στές καί καιροσκόπους στό χῶρο
πού κυριαρχεῖ ὁ διάβολος.

Ὡστόσο, κι ἀπ᾽ τίς δυό πτέρυγες
θά ἀκουστεῖ κάποιος λόγος, πού θά
ἀποτελεῖ ἔκφραση κι ἑρμηνεία τῶν
ζυμώσεων πού θά ἀναστατώνουν
ἐκείνη τήν ὥρα τίς ψυχές.

«Kύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα
καί ἐθρέψαμεν;» θά ρωτήσουν τά
πλήθη πού θά στέκονται στά δεξιά.

Tήν ἴδια ἀπορία, ἀλλά μέ ἀρνητι-
κή διατύπωση, θά προβάλουν καί
κεῖνοιπούθάἔχουντοποθετηθεῖἀρι-
στερά.

«Kύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα
ἤ διψῶντα... καί οὐ διηκονήσαμέν
σοι;» (Mατθ. κε΄ 44).

Mή θεωρήσετε ἀγεφύρωτη τήν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
Ἀριθµός φύλλου 339 Ἰανουάριος�Φεβρουάριος 2015

∆ΕΛΤΙΟ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΥΛΩΝΑ

01-2360

Ἡ προσευχή τῆς ἔσχατης ὥρας



ἀπόσταση πού χωρίζει τή σημερινή
μας Σύναξη ἀπ᾽ τή Σύναξη τῆς ἔσχα-
της ὥρας.

Kαί μή νομίσετε πώς ἡ στάση καί
τό περιεχόμενο τῆς προσευχῆς ἐκεί-
νης τῆς στιγμῆς δέν ἀποτελοῦν τόν
προβληματισμό καί τήν ἀνησυχία
τοῦ «σήμερα».

Ἔτσι, καθώς ἡ αἰώνια Bασιλεία
τοῦ Θεοῦ εἶναι μιά δυναμική καί
ἀδιάκοπα ἐνεργοποιημένη πραγμα-
τικότητα, ἡ σημερινή λατρευτική
μας Σύναξη ἐντάσσεται μέσα σ᾽ αὐ-
τή. Kι ὁ λόγος προσευχῆς, πού ἀνα-
βλύζει τώρα ἀπ᾽ τό πηγάδι τῆς πί-
στεώς μας, εἶναι μιά νότα τῆς ἀστα-
μάτητης δοξολογίας μας καί μιά
στροφή στό ποίημα τῆς ἱκεσίας μας,
πού διατυπώνεται καί θά διατυπώ-
νεται μπροστά στό θρόνο τῆς Xάρι-
τος καί τῶν οἰκτιρμῶν τοῦ Θεοῦ ἴσα-
με τή συντέλεια τοῦ κόσμου.

* * *
H ΠPOΣEYXH τῆς ἔσχατης ὥρας,

εἴτε διατυπώνεται στά χρονικά περι-
θώρια τοῦ «σήμερα», εἴτε φυλάγε-
ταιμέσαμας,γιάνάἐκφραστεῖμπρο-
στά στό δοξασμένο Kύριο, εἶναι ἕνας
ἄμεσος, προσωπικός διάλογος.

Στό ἀποκαλυπτικό κείμενο τῆς δι-
δασκαλίας τοῦ Kυρίου μας, πού μιλά-
ει γιά τήν ἔσχατη ὥρα, ὑπογραμμί-
ζεται ἔντονα ἡ ἐγγύτητα. Ἡ ἄμεση
παρουσία τῶν ἀναρίθμητων ὑπάρ-
ξεων μπροστά στό θρόνο τοῦ Θεοῦ.

Δέν μεσολαβεῖ ἀπόσταση. Δέν
κρύβεται μέ κάλυμμα τό πρόσωπο
τοῦ δοξασμένου Yἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἐ-
λεύθερα τά βλέμματα τῶν ἀνθρώ-

πων ἀντικρύζουν τό ὑπερούσιο Kάλ-
λος. Γυμνές κι οἱ συνειδήσεις τους
φανερώνουν τίς χάρες ἤ τίς πληγές.

Kαθώς περπατᾶμε σέ τούτη τή γῆ
καί γράφουμε τήν προσωπική μας
ἱστορία, σκιάζεται ἡ ἀμεσότητα. Δε-
μένοι στήν ὑλικότητα, χρειάζεται
νά κάνουμε ὑπέρβαση, γιά νά ἐγγί-
σουμε τό θρόνο τῶν μεγάλων δωρε-
ῶν καί νά προσευχηθοῦμε. Mέ ὄχημα
τήν πίστη, ξεπερνοῦμε τή σχετικό-
τητα καί τήν προσκαιρότητα καί ψη-
λαφοῦμε τή χαρά τῆς αἰώνιας Bασι-
λείας. «Bλέπομεν γάρ ἄρτι δι᾽ ἐσό-
πτρου ἐν αἰνίγματι, τότε δέ πρόσω-
πον πρός πρόσωπον» (A΄ Kορινθ. ιγ΄
12).

Ὅμως, καί μέσα στήν ἀντανάκλα-
ση τοῦ καθρέφτη μας διακρίνουμε
καθαρά τή Θεία παρουσία καί μπο-
ροῦμε καί τώρα νά μιλᾶμε στό ζων-
τανό Θεό μέ ἀμεσότητα καί μέ τόνο
οἰκειότητας.

Διαλέγω, μέσα στή διαδρομή τῶν
αἰώνων καί τῶν ἀνθρώπινων μορ-
φῶν, μιά χαρακτηριστική φυσιογνω-
μία, πού ἐντυπωσιάζει μέ τό ζεστό
ὕφος τῆς προσευχῆς της. Τόν Θεό-
πτη Mωϋσῆ. Aὐτόν, πού, ζώντας
στήν ἐποχή τοῦ Nόμου καί τῆς σκιᾶς,
δέν τοῦ ἐπιτράπηκε νά στηλώσει τό
βλέμμα καί ν᾽ ἀντικρύσει κατάματα
τή δόξα τοῦ Θεοῦ. Kαί, παρ᾽ ὅλο αὐ-
τό, «τόν ἀόρατον ὡς ὁρῶν ἐκαρτέ-
ρησε» (Ἑβρ. ια΄ 28).

«Ἐγώ παρελεύσομαι πρότερός
σου τῇ δόξῃ μου... ἡνίκα δ᾽ ἄν παρέλ-
θῃ ἡ δόξα μου, καί θήσω σε εἰς ὀπήν
τῆς πέτρας καί σκεπάσω τῇ χειρί
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μου ἐπί σέ, ἕως ἄν παρέλθω, καί ἀφε-
λῶ τήν χεῖρα, καί τότε ὄψει τά ὀπίσω
μου, τό δέ πρόσωπόν μου οὐκ ὀφθή-
σεταί σοι» (Ἐξόδου λγ΄ 23).

Aὐτή τήν ἀπάντηση πῆρε ὁ φλο-
γερός ἡγέτης Mωϋσῆς, ὅταν τόλμη-
σε νά ζητήσει τή χάρη νά τοῦ φανε-
ρωθεῖ ὁ Θεός καί νά τοῦ δώσει μέ
τή φανέρωσή Του ἕνα δυνατό σημά-
δι τῆς θεϊκῆς παρουσίας καί τῆς δυ-
ναμικῆς προστασίας στό μεγάλο
ἡγετικό του λειτούργημα.

Ὡστόσο, αὐτός ὁ Mωϋσῆς, πού
δέν τοῦ δόθηκε τό προνόμιο νά δεῖ
τόν ἀόρατο καί νά συλλάβει μέ τό
βλέμμα του τόν ἀσύλληπτο, διάθε-
τε τήν ἀντοχή καί τήν πίστη καί τήν
καθαρή ἐσώτερη ὅραση, πού τόν
ἔκαναν ἱκανό νά μιλάει στό Θεό μέ
οἰκειότητα καί μέ ἀμεσότητα.

Διαβάζονταςκανείςτόβιβλίοτῆς
Ἐξόδου, νιώθει τόν παλμό τῆς προ-
φητικῆς καρδιᾶς νά μεταγγίζεται
μέσα του κι ἀκούει τή φωνή τοῦ ἡγέ-
τη νά ἀπευθύνεται στόν Kύριο μέ
τόση θέρμη καί μέ τόση ἁπλότητα,
σά νά βρίσκεται γονατισμένος μπρο-
στά στό θρόνο Tου.

«Kύριε, λέει σέ μιά προσευχή του,
ἡμάρτηκεν ὁ λαός οὗτος ἁμαρτίαν
μεγάλην καί ἐποίησαν ἑαυτοῖς Θε-
ούς χρυσοῦς. καί νῦν, εἰ μέν ἀφεῖς
αὐτοῖς τήν ἁμαρτίαν αὐτῶν, ἄφες,
εἰδέμή, ἐξαλειψόνμεἐκτῆςβίβλου»
(Ἐξόδου λβ΄ 31-32).

Ἡ ἀναφορά αὐτή κι ἡ σχέση τοῦ
Mωϋσῆ μέ τόν Θεό εἶναι τυπολογι-
κή. Eἶναι μιά σχέση, πού συνεχίζεται
μέσα στήν παρεμβολή τοῦ Kυρίου,

πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Kι ἐκφράζεται
δυναμικά στό κλίμα καί στό διάλογο
τῆς προσευχῆς. Ὁ Θεός λαλεῖ «ἐνώ-
πιος ἐνωπίῳ, ὡς εἴ τις λαλήσει πρός
τόν ἑαυτοῦ φίλον» (Ἐξόδου λγ΄ 11).
Kι ὁ ἄνθρωπος στέκεται κατενώπιον
Kυρίου Παντοκράτορος κι ἀναφέρει
τό δοξολογικό πλοῦτο καί τούς στε-
ναγμούς τῆς καρδιᾶς του.

* * *
H ΠPOΣEYXH τῆς ἔσχατης ὥρας,

καθώςἐκπορεύεταιἀπ᾽τάχείλητῶν
δικαίων κι ἀκούραστων ἐργατῶν
τῆς ἀγάπης, εἶναι ἕνα φανέρωμα γα-
λήνιας σεμνότητας.

Ἐκεῖνοι πού προσεύχονται εἶναι
οἱ τιμημένοι. «Oἱ εὐλογημένοι τοῦ
Πατρός». Ἐκεῖνοι, πούστόδιάβατοῦ
βίου δέν κλείστηκαν ἑρμητικά στήν
ἀδιαπέραστη φυλακή τοῦ ἑαυτοῦ
τους, ἀλλά βγῆκαν νά συναντήσουν
τόν πόνο καί νά μαζέψουν μέ τήν
ἀγάπη τους τό κλάμα.

Γεμάτη ἡ καρδιά τους μέ θησαυ-
ρίσματα ἀγάπης. Φορτωμένη ἡ ζωή
τους μέ μόχθο προσφορᾶς.

Ὁ Kύριος μνημονεύει αὐτό τό
μόχθο. Kαί τόν ἀποδέχεται σά μιά
προσφορά στό ὑπερούσιο Πρόσωπό
Tου. «Ἐπείνασα καί ἐδώκατέ μοι φα-
γεῖν, ἐδίψησα, καί ἐποτίσατέ με, ξέ-
νοςἤμην, καίσυνηγάγετέμε, γυμνός
καί περιεβάλετέ με, ἠσθένησα, καί
ἐπεσκέψασθέ με, ἐν φυλακῇ ἤμην,
καί ἤλθετε πρός με» (Mατθ. κε΄ 35).

Ὅμως, οἱ ταπεινοί ἐργάτες τῆς
ἀγάπης δέν ἀποτολμοῦν νά σηκώ-
σουν τό βλέμμα καί νά διατυπώσουν
μιά αὐτάρεσκη καύχηση. Δειλά, δια-
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κριτικά, μέ τή σεμνότητα τῶν ὡρι-
μασμένων ἁγίων, διατυπώνουν τήν
ἀπορία: «Kύριε, πότε σε εἴδομεν
πεινῶντα καί ἐθρέψαμεν, ἤ διψῶντα
καί ἐποτίσαμεν;».

Ἐκεῖνο πού κάναμε, ἦταν μικρό.
Φτωχή κι ἀδύναμη προσφορά στά
πονεμένα ἀδέλφια μας. Δέ βρίσκου-
με μέσα μας τό θάρρος νά μεταφέ-
ρουμε τήν ἀνθρώπινη αὐτή ἐξυπη-
ρέτησή μας στό δικό Σου Πανάγιο
Πρόσωπο.

Δέντρα φορτωμένα ἀπ᾽ τούς γλυ-
κεῖς καρπούς τῆς ἀγάπης οἱ ἅγιοι,
προσεύχονται πάντα λυγισμένοι κά-
τω ἀπ᾽ αὐτή τήν ἁγιασμένη σεμνό-
τητα. Ὄχι μονάχα κατά τή στιγμή,
πού ἐκφέρεται ἡ τελική κρίση. Ἀλλά
καί σέ κάθε στιγμή, πού στέκονται
σέ στάση προσευχῆς κι ἀρχίζουν ν᾽
ἀναφέρουν τόν αἶνο τους καί τά
αἰτήματά τους. Xωρίς τό αὐτάρε-
σκο αἴσθημα πώς τά ἔργα τους εἶναι
μιά πηγή ἀξιομισθίας. Kαί χωρίς τή
βάναυση πεποίθηση πώς δικαιοῦν-
ται, χάρη στήν ἀξιομισθία τους, νά
κληρονομήσουν τήν αἰώνια Bασι-
λεία τοῦ Θεοῦ.

Tά ἔργα τῆς συμπαραστάσεως εἶ-
ναι ἐνεργοποίηση τῆς ἀγάπης. Tοῦ
μεγάλου χαρίσματος, πού φύτεψε
στήν καρδιά μας ἡ ἐνυπόστατη καί
σταυρωμένη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ἀλλ᾽ἡ
προσευχή μας εἶναι ἡ προσαγωγή
μας καί καταφυγή μας στό θεῖο ἔλε-
ος. Στήν ἀγκαλιά τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι
πλατύτερη ἀπ᾽ τόν ὁρατό καί τόν
ἀόρατο κόσμο. Xωρίς καμιά ἀναφο-
ρά στήν ἀξιομισθία τῶν ἔργων μας

καί χωρίς καμιά ἀπαίτηση γιά ἀν-
ταμοιβή.

* * *
H ΠPOΣEYXH τῆς ἔσχατης ὥρας

δέν ἀποσιωπάει καί τή μελανή κηλί-
δα. Kι ἡ κηλίδα αὐτή ἐκδιπλώνεται
μέ τήν ἀντίδραση τῆς ἀριστερῆς
πτέρυγας. Tοῦ πλήθους πού στήν
ἐπίγεια πορεία περιφρόνησαν τό βα-
σιλικό νόμο τῆς ἀγάπης.

Ὅλοι αὐτοί θά τολμήσουν νά φέ-
ρουν στά χείλη τους κάποιο λόγο.
Ἀλλ᾽ὁ λόγος αὐτός θά εἶναι ἄγονη
προσπάθεια παραμερισμοῦ τῆς εὐ-
θύνης. Mιά δραματική ἐπιχείρηση
δικαιολογίας τῆς ἀδικαιολόγητης
συμπεριφορᾶς. Mιά ἐφεύρεση προ-
φάσεων, γιά νά ἀποφευχθεῖ, ἔστω
καί τήν τελευταία στιγμή, ἡ καταδί-
κη.

«Kύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα
ἤ διψῶντα ἤ ξένον ἤ γυμνόν ἤ ἀσθε-
νῆ ἤ ἐν φυλακῇ, καί οὐ διηκονήσα-
μέν σοι;» (Mατθ. κε΄ 44).

Eἴδαμε τούς πονεμένους καί τούς
πικραμένους, Kύριε. Mά, δέν εἴδαμε
Ἐσένα. Ἄν Σέ ἀντικρύζαμε πεινασμέ-
νο ἤ φυλακισμένο, θά τρέχαμε νά
Σοῦ δώσουμε βοήθεια.

Προσευχή πού ταυτίζεται μέ τήν
ἁμαρτωλή πρόφαση. Σπασμωδικός
λόγος πού ἐκφέρεται, γιά νά καλύ-
ψει τήν κενότητα, μά, πού, στό τέ-
λος, τήν ἀποκαλύπτει σ᾽ ὅλη της τή
δραματική ἀνακολουθία.

Aὐτή ἡ κενότητα εἶναι ἡ μεγάλη
ἔλλειψη, πού ἀλλοιώνει κι ἀλλοτρι-
ώνει τήν προσευχή. Tήν παράστασή
μας στό θεῖο θρόνο τήν μεταποιεῖ
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σέ παρουσία σέ δικαστικό χῶρο. Kαί
τόν αὐθόρμητο λόγο τῆς προσευχῆς
μαςτόνὑποβιβάζεισέἀδέξιαἀπολο-
γία.

Σά νά μή γνωρίζει ὁ Θεός τά βά-
θη τῆς καρδιᾶς μας. Σά νά μήν εἶναι
σέθέσηνάδιαβάσεικαίνάσταθμίσει
τό χρονικό τῆς ζωῆς μας. Σά νά μήν
παρατηρεῖ τό ἀκοίμητο μάτι Tου τόν
καθημερινό βηματισμό μας καί νά
μήν παρακολουθεῖ τή ράθυμη κίνησή
μας ἤ τήν ἔνοχη σιωπή μας στόν ἀφ-
υπνιστικό λόγο Tου καί στή ζωοποιό
Xάρη Tου.

* * *
H ΠPOΣEYXH τῆς ἔσχατης ὥρας

εἶναι ἀπόσταγμα τῶν προσευχῶν
τοῦ «νῦν καιροῦ» (Pωμ. η΄ 18). Ἡ
προβληματική σημερινή προσευχή
μας θά μείνει προβληματική καί σέ
κείνη τή μεγάλη φάση τῆς ἀλλαγῆς
τοῦ κόσμου. Kι ἡ γνήσια τωρινή πα-
ράστασή μας μπροστά στόν αἰώνιο
Θεό καί Πατέρα μας θά ἐκβάλει σέ
κείνη τή γνήσια ἀποδοχή τῆς ἐτυμη-
γορίας Tου, τήν ποτισμένη καί πλου-
τισμένη μέ τή γαλήνια σεμνότητα.

Tό μόνο στοιχεῖο πού κάνει ἐκείνη
τήν προσευχή μοναδική κι ἀποκλει-
στική, εἶναι ἡ στιγμή πού διατυπώ-
νεται.

Ὅσο βιώνουμε «ἐν σαρκί», μιλᾶμε
ἱκετευτικά στόν Kύριο, προσμένον-
τας τήν ἀνταπόκριση τῆς ἀγάπης
Tου καί τήν ἔκχυση τοῦ ἐλέους Tου.

Tότε θά μιλήσουμε, ἀφοῦ ἀποφαν-
θεῖ Ἐκεῖνος καί διατυπώσει τήν ὁρι-
στική κι ἀμετάκλητη κρίση Tου.

Tώρα ὑπάρχει μετάνοια καί συν-

τριβή καί γονάτισμα στά πόδια τοῦ
Ἐσταυρωμένου.

Tότεθάκυριαρχήσειὁπροστακτι-
κός λόγος, πού θά ἀποδέχεται ἤ θά
ἀπορρίπτει τά συναγμένα πλήθη.

Ἐκείνη ἡ προσευχή μας ἤ θά εἶναι
ἕνας θλιβερός ἐπίλογος στίς ἀτυ-
χεῖς τωρινές προσευχές μας ἤ θά
ἀκουστεῖ σάν ἕνας πρόλογος τῆς με-
τοχῆς μας στό δοξολογικό χορό τῶν
ἀγγέλων καί τῶν Ἁγίων.

* * *
ΣYNEIΔHTOΠOIΩNTAΣτόἄνοιγμα

τῆς προβληματικῆς τῶν προσευχῶν
μας καί τήν ἀντανάκλαση τοῦ σημε-
ρινοῦ μας διαλόγου μέ τόν Kύριο σέ
κεῖνο τό λόγο, πού θά ἐκβάλει στά
χείλη μας κατά τήν ἔσχατη μέρα,
ἄς Tόν ἱκετέψουμε θερμά καί ταπει-
νά: «Kύριε, πρίν εἰς τέλος ἀπόλωμαι,
σῶσόν με».
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Μετά τήν ἄρνηση τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Σεραφείµ νά δώσει

µιά λύση στό θέµα τῶν ἐκτοπισθέν-
των 6 µητροπολιτῶν (οἱ 2 ἐπί πλέον
ἐν ζωῇ ἦταν ἤδη πολύ προχωρηµέ-
νης ἡλικίας καί ἀδύναµοι νά ἀνα-
λάβουν καθήκοντα), 3 ἐκ τῶν 6, ὅ-
πως εἴπαµε, κινήθηκαν, ὡς κανονι-
κοί καί νόµιµοι (µετά τίς ἀποφάσεις
τοῦ Σ.τ.Ε.) µητροπολίτες, νά λει-
τουργήσουν στή µητρόπολή τους.

Μέ τήν πρώτη λειτουργία τοῦ
ἈττικᾹς Νικοδήµου στήν Παναγία
Ἐλευθερώτρια στόν Κοκκιναρά, ἄρ-
χισαν βιαστικά ἀπό πλευρς Σερα-
φείµ οἱ ἀπειλές καί οἱ διώξεις. Λέγει
ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς καί Μεγα-
ρίδος στό βιβλίο «Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί-
», σελ. 325-326:

«...Οἱ ἀδελφοί µας, πού θέλησαν
νά µς ἀφανίσουν, δέν ἔνοιωσαν κο-
ρεσµό... Μέ τήν ἴδια σκληρότητα, ἴ-
σως καί µέ ἀνανεωµένη ἔνταση, κή-
ρυξαν καινούρια ἐκστρατεία ἐναν-
τίον µας.

Τό ἔναυσµα τό ἔδωσε ἡ πανηγυρι-
κή δικαίωσή µας ἀπ᾿ τό Ἀνώτατο ∆ι-
καστήριο τᾹς χώρας, τό Συµβούλιο
τᾹς Ἐπικρατείας. Οἱ συνεπίσκοποί

µας, ἀντίνά ἀξιοποιήσουν τήν εὐκαι-
ρία καίνά ἀποκαταστήσουν τήν ἑνό-
τητα στό σῶµα τᾹς Ἱεραρχίας καί τή
γαλήνη στούς κόλπους τᾹς Ἐκκλησί-
ας, ὠρθώθηκαν νά µς κατακρεουρ-
γήσουν. Σάν νά ἤµασταν ἐµεῖς οἱ χει-
ρότεροι ἐγκληµατίες. Ἡ ἐξόντωσή
µας ἀνυψώθηκε στήν περιωπή τοῦ
πρώτου κι ἐπείγοντος θέµατος, τό
ὁποῖο ἐπιβάλλεται νά λύσει δίχως
ἀναβολή ἡ διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας.

Καί τό ἀδίκηµα πού κάναµε, καί
γιά τό ὁποῖο συρθήκαµε σέ ἀνακρί-
σεις, ἦταν ὅτι τελέσαµε τό Μυστήριο
τᾹς Θείας Εὐχαριστίας σέ Ναούς τᾹς
ΜητροπολιτικᾹς µας περιφέρειας. Εἰ-
δικά ἐγώ εἶχα λειτουργήσει κατά τήν
ἑορτήτοῦ Εὐαγγελισµοῦ σέΝαό,πού
µέ τά ἴδια µου τά χέρια εἶχα ἐγκαινι-
άσει. Στήν Παναγία τήν Ἐλευθερώ-
τρια.

Τήν ἑπόµενη ἀκριβῶς µέρα, ὁ Ἀρ-
χιεπίσκοπος Σεραφείµ κίνησε τόν µη-
χανισµό διώξεως. Κάλεσε γιά τίς 29
Μαρτίου τή ∆ιαρκή Ἱερά Σύνοδο. Νά
συζητήσει τό θέµα. Καί νά ἀντιµετω-
πίσει τόν Μητροπολίτη, πού ἔκανε
τό µεγάλο(!) τό ἀνήκουστο(!) ἔγκλη-
µα, νά προσφέρει τά δῶρα τᾹς Εὐχα-
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ριστίας σέ Ναό τᾹς ΜητροπολιτικᾹς
του περιφέρειας.

Γιά ἄλλα θέµατα, πού ἀποτέλε-
σαν, καίπού ἀποτελοῦν, ἐµπλοκές ἤ
πληγές στήν ἀνέλιξη τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ ἤ κοινωνικοῦ βίου, εἶναι βα-
ρύς, δυσκίνητος, ἀπρόθυµος. Ἡ µέ-
θοδός του εἶναι νά τά ἀφίνει νά σα-
πίζουν.Στήδίωξη, ὅµως, τῶν δώδεκα
ὑπᾹρξε κι εἶναι ἀκόµα καίσήµερα κε-
ραυνοβόλος. ∆έν ἀφίνει νά κλείσει ἡ
µέρα δίχως νά ὀργανώσει τή νέα ἐξ-
όρµηση ἐξοντώσεώς των».

Ἡ πρώτη κίνηση λοιπόν τᾹς Συν-
όδου ἦταν νά ζητήσει ἀπό τόν Ἀττι-
κᾹς Νικόδηµο, τήν Παρασκευή πρό
τᾹς Μ. Ἑβδοµάδος, ἐξηγήσεις γιατί
προέβη σέ «σωρεία ἀντικανονικῶν
πράξεων...». Μεσολάβησαν ὅµως
καί ἄλλες δύο λειτουργίες τοῦ Ἀττι-
κᾹς στή µητρόπολή του καί λειτουρ-
γίες πού τέλεσαν καί οἱ ἄλλοι δύο
ἀδελφοί του -- Θεσσαλιώτιδος Κων-
σταντῖνος καί Λαρίσης Θεολόγος.
Ἔτσι, πρίν ἐκ πνεύσει ἡ προθεσµία
πού ὅριζε τό συνοδικό ἔγγραφο γιά
νά δώσει ἐξηγήσεις τήν 17η Ἀπρι -
λίου, τήν Παρασκευή τοῦ Θωµ,
συνεδρίασε ἡ Σύνοδος καί ὅρισε(;)
ἀνακριτή γιά τούς τρεῖς µητροπο -
λίτες τόν µητροπολίτη Κερκύ ρας
Τιµόθεο Τριβιζ. Οἱ ἀντικανονικές
πράξεις, λίστα ὁλό κληρη γιά τόν κα-
θένα ἀπό τούς τρεῖς ἀγωνιστές ἐπι -
σκόπους. Τρεῖς φορές ἀναγκά στη -
καν νά κατέλθουν στή Σύνοδο γιά
τίς ἀνακρίσεις ὁ Λαρίσης Θεο λόγος
ἀπό τήν Λάρισα, ὁ Θεσσαλι ώ τιδος
Κωνσταντῖνος ἀπό τήν Ἀρά χωβα
καί ὁ ἈττικᾹς Νικόδη µος ἀπό τόν

Αὐλώνα. Ἔκαναν τίς ἐν στάσεις τους
καί ζήτησαν τά πρα κτικά τᾹς Συνό-
δου ἡ ὁποία τούς παρέπεµψε στόν
ἀνακριτή. Μέ µεγάλη τους ἔκ πληξη
εἶδαν στά πρακτικά τᾹς Συν όδου
ὅτι δέν εἶχε ἐπιτευχθεῖ πλειο ψηφία
γιά τήν παραποµπή σέ ἀνακρίσεις
τῶν τριῶν µητροπολιτῶν. Παρ᾿ ὅλα
αὐτά, ὁρίσθηκε ἀνακριτής (!!!) Ἔτσι
ἄδοξα τελείωσε αὐτή ἡ προσ πάθεια
δίωξης τῶν τριῶν µη τροπολιτῶν. 

Ἐν τῷ µεταξύ ἡ ἀδιαλλαξία καί ἡ
σκληρότητα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σε-
ραφείµ στό θέµα τῶν µητροπολι -
τῶν πού δικαιώθηκαν ἀπό τό Σ.τ.Ε.,
µετά καί ἀπό τίς λειτουργίες πού
τέλεσαν οἱ τρεῖς ἀπ᾿ αὐτούς στίς
ἐπ αρ χίες τους καί τήν συµπαρά -
σταση πλή θους λαοῦ στό πλευρό
τους, ἄρχισε νά σχολιάζεται δυσµε -
νῶς. Ἡ στάση του αὐτή δηµιούργη -
σε θόρυβο τόσο στά Μέσα µαζικᾹς
ἐνηµερώσεως ὅσο καί στό χῶρο τῶν
πολιτικῶν ἀρχόντων. Τά ἀµείλικτα
ἐρω τήµατα ἦταν: Γιατί ὁ Ἀρχιεπί -
σκοπος δέν ἐφαρµόζει τίς ἀποφά-
σεις τοῦ Σ.τ.Ε.; Γιατί δέν κάνει τήν
παραµικρή κίνηση στή Σύνοδο γιά
τούς δικαιωθέντες µητροπολίτες;
Ὁ Ἀρχιε πίσκοπος Σεραφείµ κατά -
λα βε τό ἀρνητικό κλίµα καί ἀπο -
φάσισε νά κάνει µιά κίνηση (στά
µέ τρα του), γιά νά µεταβάλει τίς ἐν -
τυπώσεις πού ἦταν σέ βάρος του.
Ἔτσι, ἀποφάσισε νά καλέσει πάλι
τήν Ἱεραρχία στίς 2 καί 3 Μαΐου.
Σκοπός τᾹς συγ κλήσεως: ἡ λύση τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ προβλήµατος (!) Ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος παρουσιάσθηκε ὅτι
θά χρησιµοποιοῦσε τήν λύση τᾹς
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ἐν νεαµελοῦς ἐπιτροπᾹς, πού ἦταν
γενικῶς παραδεκτή ἀπό ὅλους τούς
ἱεράρ χες (ἀκόµα καί ἀπό τούς 6 δι -
καιω θέντες ἀπό τό Σ.τ.Ε.). ΜπᾹκε
καί κεῖ νος 10ο µέλος στήν ἐπιτροπή
καί πα ρουσίασε τήν καινούρια πρό-
ταση, κατά πολύ διαφοροποιηµέ -
νη, στήν Ἱεραρχία. Γιά νά κατα νο ή -
σου µε τή µεθόδευση, πρέπει µέ δυό
λόγια νά γράψουµε τί εἶχαν δεχθεῖ
ὅλοι στήν ἐννεαµελᾹ Ἐπιτροπή:

-3 ἀπό τούς 6 δικαιωθέντες δέ -
χθηκαν ἐγγράφως τεµάχια τῶν µη -
τρο πόλεών τους.

-γιά τόν Λαρίσης Θεολόγο δέχθη-
καν νά παραµείνει στή Λάρισα (ἀ -
φοῦ καί ὁ νόµιµος µητροπολίτης ἦ -
ταν καί ἡ ἐσπευσµένη ἐκλογή  τοῦ
∆ηµήτριου Μπεκιάρη ἀκυρώθηκε
ἀπό τό Σ.τ.Ε.)

-2 (οἱ Ζακύνθου Ἀπόστολος καί
Παραµυθίας Παῦλος) ἐκ τῶν 6 δέ -
χθηκαν µετάθεση.

Ἐπειδή ἐπίσης ὑπᾹρχαν καί 2 κε-
νές µητροπόλεις (Κιλκίς καί Παρο-
ναξίας), χρειάζονταν 4 (τό πολύ 5)
µη  τροπόλεις γιά τή λύση τοῦ ζητή-
µατος. 

Ἡ πλευρά τῶν 6 ἐπίσης ζήτησε ἡ
τοποθέτηση νά γίνει µέ πράξη συν -
οδική, πού, ἀντί νά ἀποκαθιστοῦσε
τούς 6 σέ ὅλη τή µητροπολιτική πε-
ριφέρειά τους (ὅπως ἐπιβαλλόταν
µετά τίς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε.), µε-
τά ἀπό δική τους γραπτή συγκα-
τάθεση, νά τούς τοποθετοῦσε σέ
ἕνα τµᾹµα της, ἐνῶ στό ἄλλο νά πα-
ρέµενε αὐτός πού παράνοµα τούς
ἀντικατέστησε. 

∆εύτερο στοιχεῖο πού ζήτησαν

οἱ 6 ἦταν: τά δύο τεµάχια τῶν µη -
τρο πόλεων νά ἐπανενώνονται µέ
τόν θάνατο εἴτε τοῦ ἑνός εἴτε τοῦ
ἄλλου. 

Κατά τήν σύγκληση τᾹς Ἱεραρχί -
ας τᾹς 2ας καί 3ης Μαΐου 1991, πα-
ρά τό φιάσκο τᾹς προηγούµενης ἱε-
ραρχίας (5ης καί 7ης Μαρτίου 1991),
οἱ 6 µητροπολίτες, ἀφοῦ ξεκαθάρι-
σαν ὅτι ἡ θέση τους µετά τίς ἀποφά -
σεις τοῦ Σ.τ.Ε. ἦταν µέσα στήν ἱε -
ραρχία γιά νά συζητήσουν καί νά
συναποφασίσουν µέ τούς ἀδελ φούς
τους, ἔκαναν ἀπό µέρους τους καί
συγκεκριµένη εἰσήγηση γιά τή λύση
τοῦ προβλήµατος. ∆ήλωσαν ὅτι θά
ἀποδέχονταν τήν λύση τᾹς ἐννεα-
µελοῦς ἐπιτροπᾹς καί ἔκαναν µία
διευκρίνιση: «...῾Η ἡµετέρα εἰσήγη -
σις, ἰσχύουσα µόνον διά τήν παροῦ -
σαν συν εδρίασιν τᾹς ̔ Ιεραρχίας εἶ ναι
ἡ ἑξᾹς: Οἱ ὑπογράφοντες ῾Ιεράρ χαι
ἀπο  δεχόµεθα ὡς ἔχει τήν εἰσή γησιν
τᾹς ἐπιτροπᾹς τῶν ἐννέα Μη τρο πο -
λιτῶν διά τήν τακτοποίησιν τοῦ ἐκ -
κλη σιαστικοῦ θέµατος διευκρινίζον-
τες ὅτι αἱ διχοτοµούµεναι Μητροπό -
λεις µετά τήν κανονικήν ἀποµάκρυν -
σιν οἱουδήποτε ἐκ τῶν ̔ Ιεραρχῶν τῶν
τµηµάτων τους θά ἀποκαθίστανται
εἰς τήν σηµερινήν κατάστασίν των
ὑπό τήν διαποίµανσιν τοῦ ἀποµέ -
νοντος». 

∆εῖτε, ἀπό τά Πρακτικά τᾹς Συν -
όδου τᾹς Ἱεραρχίας τᾹς 3ης Μαΐου
1991, πόσα πολλά στοιχεῖα τᾹς συµ -
φωνίας τᾹς ἐννεαµελοῦς Ἐπιτρο -
πᾹς ἀνέτρεψε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σε -
ρα φείµ µέ τή νέα του πρόταση:

«...15) Ἐν συνεχεί, Συνοδικῇ ἀπο -
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φά σει, διαµορφώνονται αἱ προτά -
σεις τᾹς 9µελοῦς ἐπιτροπᾹς καί τοῦ
Μακαριωτάτου Προέδρου, διατυ -
πού µεναι κατ᾿ ἄλλον τρόπον. Εἰς τό
νέον κείµενον ἀπαλείφονται τά ὀνό -
µατα τῶν 6 Μητροπολιτῶν καί Σεβα -
σµιω τάτου Μητροπολίτου Λαρίσης
κ. ∆η µητρίου, οὕτως ὥστε νά µήν
ἀποφα σίζεται σήµερον καί ποῖος
Μητροπολίτης ἐγκαθίσταται εἰς ἑκά -
στην Ἱ. Μητρόπολιν, ἀλλά νά φαίνε-
ται καθαρῶς εἰς τό νέον κείµενον  ὅτι
ἱδρύονται  µόνον 7 νέαι ἐξονοµαζό -
µεναι Ἱ. Μητροπόλεις.

16) Τό κείµενον ἀνεγνώσθη ὡς διε-
µορφώθη  καί ἐτέθη εἰς ψηφοφορίαν.
Τό κείµενον συνιστῶν ἀπόφασιν τᾹς
Ἱερς Συνόδου τᾹς Ἱεραρχίας, ψηφι-
σθέν καί ἐγκριθέν κατά πλειοψηφίαν,
ἔχει οὕτως: 

17) 1. Ἱδρύονται κατ᾿ ἄκραν Ἐκκλη -
σιαστικήν οἰκονοµίαν, προσωριναί,
πε ριστασιακαί καί προσωποπαγεῖς
Ἱεραί Μητροπόλεις, ἐν οἷς δἰ  εἰδικᾹς
δια  δικασίας καί δι᾿ ἐκδόσεως ἀντι -
στοίχων Πράξεων τᾹς Ἱερς Συν ό -
δου τᾹς Ἱεραρχίας, θά τοποθετηθῶσι
Μη τροπολῖται ἐκ τῶν Σεβασµιω τά -
των Μητροπολιτῶν, Ἀποστόλου
Πα πα κων σταντίνου, Κωνσταντίνου
Σακελλαροπούλου, Νικοδήµου Γκατ -
ζιρού λη, Θεολόγου Πασχαλίδη, Παύ -
λου Καρβέλη, Σεραφείµ Στεφάνου καί
∆η µητρίου Μπεκιάρη.

2. Αἱ προσωριναί, περιστασιακαί
καί προσωποπαγεῖς αὐταί Ἱ. Μητρο -
πόλεις καταργοῦνται ἅµα τῇ ἐξ οἰασ-
δήποτε αἰτίας χηρεί αὐτῶν καί ἐπ -
ανέρχονται εἰς τάς ἐξ ὧν ἀπεσπά -
σθησαν Ἱεράς Μητροπόλεις. Ὠσαύ -

τως καταργοῦνται αὗται ἐάν ἐντός
µηνός οἱ τοποθετηθέντες Μητροπο -
λῖται δέν ἀποδεχθῶσιν τήν διαποί -
µανσιν αὐτῶν.

3. Ἱδρύεται Ἱερά Μητρόπολις Νέ -
ων Λιοσίων. Πρός σύστασιν αὐτᾹς
ἀποσπῶνται  ἐκ τᾹς Ἱερς Μητροπό -
λεως ἈττικᾹς οἱ ∆Ᾱµοι Νέων Λιοσίων
καί Κα µατεροῦ. Ἕδρα ὁρίζονται τά
Νέα  Λιό σια.

4. Ἱδρύεται ἡ Ἱερά Μητρόπολις
Φαρ σάλων καί ∆οµοκοῦ. Πρός σύ -
στα σιν αὐτᾹς ἀποσπῶνται ἐκ τᾹς
Ἱερς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτι-
δος ἅπασαι αἱ κωµοπόλεις καί τά
χωρία τᾹς ἐπαρχίας Φαρσάλων καί
ἐκ τᾹς Ἱ. Μ. Φθιώτιδος, ἅπασαι αἱ
κωµοπόλεις καί τά χωρία τᾹς ἐπαρ -
χίας ∆οµοκοῦ. Ἕδρα τᾹς ὡς ἄνω Ἱ.
Μητροπόλεως ὁ  ρίζεται ἡ κωµόπολις
τῶν Φαρσάλων.

5. Ἱδρύεται Ἱερά Μητρόπολις Ἁγι -
ς καί Συκουρίου. Πρός σύστασιν αὐ -
τᾹς ἀποσπῶνται ἐκ τᾹς Ἱ. Μητρο -
πόλεως ∆ηµητριάδος ἡ κωµόπολις
Ἁγιά (ἕδρα τᾹς Ἱερς Μητροπόλεως)
καί τά χω ρία τᾹς ἐπαρχίας Ἁγις.
Ὡσαύτως ἐκ τᾹς Ἱερς Μητροπό -
λεως Λαρίσης καί Τυρνάβου ἀπο -
σπῶν ται καί προσ αρτῶνται εἰς τήν
Ἱεράν Μητρόπολιν Ἁγις τά χωρία:...

6. Ἱδρύεται Ἱερά Μητρόπολις Στα -
γῶν καί Μετεώρων. Πρός σύστασιν
αὐτᾹς ἀποσπῶνται ἐκ τᾹς Ἱερς Μη -
τροπόλεως Τρίκκης ἅπασαι αἱ κω-
µοπόλεις καί τά χωρία τᾹς ἐπαρχίας
Καλαµπάκας. Ἕδρα της Ἱ. Μητροπό -
λεως ὁρίζεται ἡ Καλαµπάκα. 

7. Ἱδρύεται ἡ Ἱερά  Μητρόπολις
Γου µενίσσης, Ἀξιουπόλεως καί Πολυ -
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κά στρου. Πρός σύστασιν αὐτᾹς ἀπο -
σπῶνται ἐκ τᾹς Ἱερς Μητρο πόλεως
ΠολυανᾹς καί Κιλκισίου αἱ κωµοπό -
λεις Γουµένισσα, Ἀξιούπολις, Πολύ -
κα στρον, ... Ἕδρα τᾹς Ἱερς Μητρο -
π ό  λε  ως ὁρίζεται ἡ Γουµένισσα. 

8. Εἰς µίαν χηρεύουσαν Ἱεράν Μη -
τρό πολιν, κατ᾿ ἄκραν ἐκκλησιαστικήν
οἰ κο νοµίαν, τοποθετεῖται εἷς ἐκ τῶν
ἀνω  τέρω µνηµονευοµένων Σεβ. Μη -
τρο πολιτῶν.

9. Ἱδρύεται Ἱερά Μητρόπολις Ἀµα  -
λιάδος. Πρός σύστασιν αὐτᾹς ἀπο-
σπῶνται ἐκ τᾹς Ἱ. Μητροπόλεως Ἠ -
λεί ας ἡ πόλις τᾹς Ἀµαλιάδος καί τά
χωρία τοῦ τέως ∆ήµου Ἀµαλιά δος.
Ἕδρα τᾹς Ἱ. Μητροπόλεως ὁρί ζεται
ἡ Ἀµαλιάς. 

10. Ἱδρύεται Ἱερά Μητρόπολις Με-
γαλουπόλεως. Πρός  σύστασιν  αὐ -
τᾹς ἀποσπῶνται ἐκ τᾹς Ἱερς Μη -
τρο  πόλεως Γόρτυνος ἅπασαι αἱ κω -
µο πό λεις καί τά χωρία τᾹς ἐπαρχίας
Μεγαλουπόλεως. Ἕδρα τᾹς Ἱερς
Μη τρο πόλεως ὁρίζεται ἡ Μεγαλό -
πολις.  

11. ∆ιά τήν ἵδρυσιν τᾹς Ἱ. Μητρο -
πόλεως Γουµενίσσης δέον ὅπως αἰ -
τη θήσεται ἡ συγκατάθεσις τοῦ Οἰ -
κου µενικοῦ  Πατριαρχείου.

18) Ἡ κατά πλειοψηφίαν ἀπόφα-
σις, ἐλήφθη διά ψήφων 55 ἐπί πα-
ρόντων  61...

...Οὕτως κατά πλειοψηφίαν 55 ἐπί
61 Μητροπολιτῶν ἐλήφθη ἡ ἀπόφα -
σις της Ἱ. Σ. τᾹς Ἱ. περί ἐγκρίσεως τοῦ
ὡς ἄνω ἐν παραγράφοις 16 καί 17 κει -
µένου καί ἱδρύθησαν 7 νέαι Ἱεραί
Μητροπόλεις».

Μερικές παρατηρήσεις: α) Ἡ µή

το  ποθέτηση ἀπ᾿ εὐθείας τῶν 6 µη -
τρο πολιτῶν στίς θέσεις στίς ὁποῖες
καί αὐτοί ἔχουν συγκατατεθεῖ ὅτι
δέχονται νά τοποθετηθοῦν, ἦταν ἐκ
τοῦ πονηροῦ. Γίνονται οἱ µητροπό-
λεις, ἀλλά ποιοί καί πόσοι ἀπό τούς
6 θά τοποθετηθοῦν, πότε καί ποῦ
θά τοποθετηθοῦν βρισκόταν στή
δια κριτική-αὐθαίρετη εὐχέρεια τοῦ
πρώτου. β) Ἡ ἵδρυση 7 νέων µητρο -
πόλεων, ἐνῶ χρειάζονταν 4 (τό πολύ
5), ἐκ τῶν ὁποίων 4 βρίσκονταν ἐκτός
τῶν ὁρίων τῶν µητροπόλεων τῶν 6,
ἦταν καί πάλι ἐκ τοῦ πονηροῦ. Ἀ -
φοῦ 2 µόνον ἐκ τῶν 6 δικαιωθέντων
µητροπολιτῶν δέχονταν µετάθε ση,
ὅπως εἴπαµε, γιατί γίνανε 4 µητρο -
πόλεις ἐκτός ὁρίων τῶν µητροπόλε -
ων τῶν 6; Οἱ ἄλλες δύο θά µπο ροῦ -
σαν νά χρησιµοποιηθοῦν γιά νά το-
ποθετηθοῦν ἐκεῖ µητροπολίτες χω -
ρίς νά τό θέλουν (θά µιλήσουµε πα-
ρακάτω γιά τίς τοποθετήσεις πού
ἔγινα ἀρκετά πιό ἀργά, τοῦ Λαρίσης
Θεολόγου στή µητρόπολη Λιοσίων
καί τοῦ ἈττικᾹς Νικόδηµου στήν µη -
τρόπολη Ἀµαλιάδος). γ) Οἱ νέες µη -
τροπόλεις ἔγιναν προσωποπαγεῖς
(πρωτοφανής ὅρος στά ἐκκλησια-
στικά χρονικά), δηλαδή γίνανε γιά
κά ποια πρόσωπα, τούς δικαιωθέν-
τες 6 µητροπολίτες καί θά καταρ-
γούνταν µέ τόν θάνατό τους. δ)
Πολλές ἀπό τίς προσωποπαγεῖς
µητροπόλεις δηµιουργήθηκαν ἔτσι
ὤστε νά µήν εἶναι ἁπλά ἕνα τµᾹµα
τᾹς παλαις µητροπόλεως τῶν µη -
τροπολιτῶν (π.χ. µητρ. Φαρσάλων
καί ∆οµοκοῦ, τά Φάρσαλα ἀνήκουν
στή µητρόπολη Θεσσαλιώτιδος καί
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ὁ ∆οµοκός στή µητρόπολη Φθι ώ -
τιδος, ἐπίσης, µητρ. Ἁγις καί Σι -
κου ρίου, τό Σικούρι ἀνήκει στή
µητρόπολη Λαρίσης καί ἡ Ἁγιά στή
µητρόπολη ∆ηµητριάδος). Νά µή
φανεῖ δηλαδή καθαρά ὅτι οἱ δικαι-
ωθέντες µητροπολίτες ἔρχονται
ἔστω σέ ἕνα τεµάχιο τᾹς µητροπό-
λεώς τους. ε) Καί ἕνα µικρότερο
θέµα πού δείχνει ὅ µως τήν ποιότη -
τα τῶν ἀνθρώπων. Ὁ ἈττικᾹς, µε-
τά ἀπό πίεση τᾹς ἐννεαµελοῦς, δέ -
χθηκε καί ὑπέγραψε ἐγ γράφως τήν
λεγοµένη χρυσή τοµή. Νά χωρισθεῖ
ἡ µητρόπολη µέ ὅριο τήν Ἐθνική
Ὁδό σέ δύο καί νά πά ρει ὅποιο ἀπό
τά δύο τεµάχια τοῦ δοθεῖ. Στό κείµε-
νο τᾹς ἐννεαµελοῦς µιλοῦσαν γιά
µητρόπολη Λιοσίων, Πετρουπόλε -
ως καί Καµατεροῦ (ἔκοψαν ἐκτός
ἀπό τίς Ἀχαρνές καί τίς περιοχές
Ἄνω Λιόσια, Φυλή, Ζεφύρι, Θρακο -
µακεδόνες, Βαρυµπόµπη, Κι ούρ κα,
Αὐλώνα). Στήν πρόταση τοῦ Σερα -
φείµ, πού ψηφίστηκε ἀπό τήν Ἱε -
ραρχία, γίνεται λόγος γιά µητρόπο -
λη Λιοσίων καί Καµατεροῦ (κόπηκε
καί ἡ Πετρούπολη). 

Ὁ Ὑπουργός Παιδείας Σουφλις
ἔσπευσε καί ἔκανε Νόµο τά ὅσα ὅρι -
ζε ἡ Ἱεραρχία τᾹς 3ης-5-1991. Νοµο -
θέτησε τίς 7 προσωποπαγεῖς µη -
τρο  πόλεις στό ῎Αρθρο 12, τοῦ Ν.
1951/1991 τᾹς 31/31.5.91 (Καθιέρωση
τοῦ θε σµοῦ τοῦ ἐθελοντᾹ πυρο-
σβέστη καί ἄλλες διατάξεις). Ἔτσι, ὁ
Ἀρχιεπί σκοπος Σεραφείµ παρου-
σιάσθηκε ὅτι ἔκανε ἕνα βᾹµα γιά τό
ἐκκλησιαστικό. Στήν πράξη ὅµως
ἁπλά ἔκανε µερικές προσωποπα -

γεῖς µητρο πό λεις (δᾹθεν γιά τήν
τακτοποίηση τῶν 6 δικαιωθέντων
µητροπολιτῶν), χω ρίς ὅµως νά τα -
κτοποιεῖ πρός τό παρόν κανένα.
Ἀνέβαλε λοιπόν τήν τα κτοποίηση,
µέχρι νά πιεσθεῖ καί πάλι ἀπό τίς
καταστάσεις γιά νά δώσει λύση µε-
ρικῶς καί κατά βούληση, νά τοπο -
θετήσει στίς µητροπόλεις αὐ τές ὅ -
ποιον καί ὅποτε θελήσει. 

Πέρασαν ἔτσι ἄλλοι 4 µᾹνες ὥ -
σπου τόν Σεπτέµβριο (στίς 4 τοῦ µη-
νός), ὅταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σερα -
φείµ κάλεσε τήν ∆ιαρκᾹ Ἱερά Σύνο-
δο στήν καινούρια σύνθεσή της, βρέ-
θηκε µπροστά σέ µεγάλη ἔκπληξη.
Ἦρθαν νά µετάσχουν στή Σύνοδο
οἱ τρεῖς µητροπολίτες Θεσσαλιώτι-
δος Κωνσταντῖνος, ἈττικᾹς Νικόδη -
µος καί Λαρίσης Θεολόγος. Ἦταν ἡ
σειρά τους µέ βάση τά πρεσβεῖα
τᾹς ἀρχιερωσύνης καί µετά ἀπό τίς
ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. πού τούς ἀνα -
γνώ ριζε νόµιµους µητροπολίτες. Ὁ
Ἀρ χι  επίσκοπος θύµωσε, φώναξε
καί κάλεσε ἀκόµα καί τήν ἀστυ νο -
µία γιά νά βγάλει τούς µητροπολί -
τες ἔξω. Τό γεγογός αὐτό πάντως
κατέδειξε ὅτι ἡ πίεση τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ παρέµενε πολύ µεγάλη καί
γι��αὐτό ἀπο φάσισε τήν ἐκτόνωσή
της. ∆εῖτε τίς κινήσεις του, ὅπως τίς
περιγράφει ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος
στό βιβλίο του «Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί»
(σελ. 370-371):  

«Ἡ ἑπόµενη πρωτοβουλία τοῦ Ἀρ -
χιεπισκόπου Σεραφείµ ἦταν ἡ σύγ -
κληση τᾹς Ἱεραρχίας. Τήν κάλεσε γιά
τίς 10 Σεπτεµβρίου. Πρόθεσή του ἦ -
ταν νά δηµιουργήσει ἕνα ρᾹγµα στήν
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ὁµάδα τῶν 8 Μητροπολιτῶν. Ἡ Ἱεραρ -
χία νά τοποθετήσει τούς τρεῖς ἀπ᾿
αὐτούς στίς καινούριες, προσωπο-
παγεῖς Μητροπόλεις, στά «κανονι-
κά» αὐτά ἐξαµβλώµατα, ὥστε νά µει-
ωθεῖ ὁ ἀριθµός ἐκείνων πού ἀντι -
δροῦ σαν καί νά ἀφήσει στό περι -
θώριο τούς τρεῖς Μητροπολίτες, τόν
Θεσσαλιώτιδος, τόν ἈττικᾹς καί τόν
Λαρίσης, πού τούς µισοῦσε θανάσι-
µα. Μέ τήν εὐκαιρία τᾹς τακτοποιή-
σεως τῶν τριῶν, θά τακτοποιοῦσε
καί τόν εὐνοούµενό του ∆ηµήτριο
Μπεκιάρη, πού τό Συµβούλιο τᾹς
Ἐπι κρατείας τόν πέταξε ἔξω ἀπό τήν
Μητρόπολη Λαρίσης.

Καί πάλι  ἔκανε τό Κανονικό καί
Νοµικό ὀλίσθηµα νά µή στείλει προ -
σκλήσεις στούς Μητροπολίτες πού
δικαιώθηκαν. Αὐτό ἐσήµαινε πώς ἡ
σύν  θεση τοῦ Σώµατος δέν ἦταν νό-
µιµη. Κι οἱ τοποθετήσεις πού θά ἔκα-
νε κι οἱ ἀποφάσεις πού θά ἔπαιρνε
ἦταν πέρα γιά πέρα τρωτές. Γιά νά
ἀπο φύγει δέ τή δική µας ἀνεπι θύ -
µητη, ἀπρόσκλητη παρουσία, κάλεσε
τά ΜΑΤ νά παραταχθοῦν γύρω ἀπό
τό Συνοδικό Μέγαρο καί νά δηµι -
ουργήσουν τήν εἰκόνα πολεµικᾹς
συρ ράξεως ἤ συναγωγᾹς ἀναρχικῶν.
Φρικτό θέαµα. Νά συνεδριάζει τό
ἀνώ τατο διοικητικό Σῶµα τᾹς Ἐκκλη -
σίας, ἡ «χαρισµατική» Ἱεραρχία καί
οἱ κλοῦβες νά ἀπειλοῦν καθένα πού
θά τολµοῦσε νά πλησιάσει τά κρά-
σπεδα τοῦ κτιρίου!...»

Τό πῶς κινήθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος τό περιγράφει ὁ ἈττικᾹς παρα -
κάτω (σελ. 373-374):

«...Ἐµφάνισε µόνο ἕνα κατάστιχο

µέ τέσσερις Μητροπόλεις καί τέσσε-
ρα ὀνόµατα Μητροπολιτῶν, πού τό
τιτλοφόρησε «σχέδιο τοποθετήσε -
ως» καί πρόγραµµα ὁριστικᾹς ἐπιλύ -
σεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλή-
µατος.

Ἡ Ἱεραρχία, ὑπάκουο ὄργανο,
ἀποδέχτηκε τήν πρόταση. Καί το-
ποθέτησε τόν Μητροπολίτη πού εἶχε
καταλάβει τήν ἕδρα τοῦ µακαριστοῦ
Κιλκισίου Χαρίτωνα στήν κενή µητρό-
πολη Παροναξίας. Τόν Ζακύνθου
Ἀπόστολο στό Κιλκίς. Τόν Τρίκκης Σε-
ραφείµ στήν Καλαµπάκα. Τόν Παρα -
µυθίας Παῦλο στήν Ἁγιά Λαρίσης. Καί
τόν καταργηµένο ἀπ᾿ τό Συµβούλιο
τᾹς Ἐπικρατείας καί µετέωρο ∆ηµή -
τριο Μπεκιάρη στήν Γουµένισσα.

Κανένας δέν πίστεψε πώς αὐτό
ἀποτελοῦσε λύση. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος,
ὅµως, καί οἱ συνεργάτες του εὐφράν -
θηκαν. Νόµισαν ὅτι ἐξασφάλισαν τήν
δικαίωση τῶν πράξεών τους. Ὅτι
ἀπόµειναν αὐτοί ρυθµιστές τοῦ ἐκ -
κλησιαστικοῦ παιχνιδιοῦ. Κι ὅτι, πα-
ρέχοντας τήν συγκατάβασή τους καί
τήν «οἰκονοµία», καταδέχθηκαν νά
συµ περιλάβουν στό ἀνώτατο ἐκκλη -
σιαστικό σῶµα καί µερικούς ἀπό τούς
ἀπόβλητους.

Οἱ σώφρονες παρατηρητές, ὅµως,
στήν πράξη αὐτή εἶδαν µιά ἐκτροπή.
Ὑπογράµµισαν µέ ἔµφαση τήν ἀρχιε-
πισκοπική σκληρότητα, τήν περιφρό -
νηση πρός τούς Ἱερούς Κανόνες, τήν
ἀλόγιστη αὔξηση τῶν ἡγετικῶν στε-
λεχῶν τᾹς Ἐκκλησίας, τήν ἐξουθένω-
ση τοῦ Συνοδικοῦ θεσµοῦ».

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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ἩἩ««πποολλιιττιικκήή  ὀὀρρθθόόττηητταα»»  ττῆῆςς  ππααγγκκοο  --
σσμμιιοοπποοίίηησσηηςς  ἐἐππιιββάάλλλλεειι  ννάά  θθεεωω  --

ρρεεῖῖττααιι  ἁἁππλλήή  ἰἰδδιιοορρρρυυθθμμίίαα,,  σσττόό  χχῶῶρροο  ττῆῆςς
ἀἀττοομμιικκόόττηηττααςς,,  ὁὁττιιδδήήπποοττεε  κκάάννεειι  ττοούύςς  ἀἀνν  --
θθρρώώπποουυςς  ννάά  δδιιααφφέέρροουυνν  ττόόνν  ἕἕνναα  ἀἀππόό  ττόόνν
ἄἄλλλλοο..  ΣΣττοοιιχχεεῖῖοο  ἥἥσσσσοοννοοςς  σσηημμαασσίίααςς  γγιιάά  ττόό
κκοοιιννωωννιικκόό  ττοουυςς  ssttaattuuss..  ΣΣττοούύςς  σσττόόχχοουυςς
ττῆῆςς  ννέέααςς  ττάάξξηηςς  ππρρααγγμμάάττωωνν  ββρρίίσσκκεεττααιι
ἡἡ  δδιιααμμόόρρφφωωσσηη  ττοοῦῦ  ««ἄἄφφυυλλοουυ»»  κκόόσσμμοουυ,,
ὅὅπποουυ  ττόό  φφύύλλοο  θθάά  δδιιααγγρράάφφεεττααιι..  ΔΔιιαακκηη  --
ρρύύσσσσεεττααιι  μμάάλλιισστταα,,  ὅὅττιι  ἡἡ  θθέέσσππιισσηη  ττοοῦῦ
φφύύλλοουυ  ὡὡςς  γγννωωρρίίσσμμααττοοςς  ττοοῦῦ  ἀἀννθθρρώώπποουυ
σσττήή  γγῆῆ  σσυυννιισσττᾶᾶ  ««φφυυλλεεττιικκήή  δδιιάάκκρριισσηη»»..
TTόό  ««ἄἄρρσσεενν  κκααίί  θθῆῆλλυυ  ἐἐπποοίίηησσεενν  ααὐὐττοούύςς  ((ὁὁ
ΘΘεεόόςς  ττοούύςς  ἀἀννθθρρώώπποουυςς))»» ((ΓΓεενν..  αα΄́  2277)),,
θθεεωωρρεεῖῖττααιι  ἀἀππόό  κκύύκκλλοουυςς  ἀἀκκττιιββιισσττῶῶνν  πποοιι  --
κκίίλλωωνν  ἀἀπποοχχρρώώσσεεωωνν  ὡὡςς  κκαατταασσκκεεύύαασσμμαα
««ττααξξιικκόό»»,,  πποούύ  κκλλέέββεειι  ἀἀππόό  ττήή  γγυυννααίίκκαα
εεὐὐκκααιιρρίίεεςς  ἀἀννάάδδεειιξξηηςς  κκααίί  ττίίςς  ππρροοσσφφέέρρεειι
σσττόόνν  ἄἄννδδρραα..  ΣΣέέ  οοἰἰκκοοννοομμιικκόό  φφόόρροουυμμ  ττοοῦῦ
ΝΝττααββόόςς  ττῶῶνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  ἐἐττῶῶνν  οοἱἱ  δδιιααββόόηη--
ττεεςς  ἀἀκκττιιββίίσσττρριιεεςς  FFeemmeenn  ἔἔκκαανναανν  ττάά  γγννωω--
σσττάά  σσόόοουυ  ττοουυςς  ππρροοββάάλλλλοοννττααςς  ττόό  σσύύννθθηη  --
μμαα  ««εεἶἶμμααιι  φφττωωχχήή,,  γγιιααττίί  εεἶἶμμααιι  γγυυννααίίκκαα»»..
ΓΓννωωσσττόό,,  ββέέββααιιαα,,  ὅὅττιι  ὑὑππάάρρχχοουυνν  γγυυννααῖῖκκεεςς
ππλλοούύσσιιεεςς,,  ὅὅππωωςς  κκααίί  ἄἄννδδρρεεςς  φφττωωχχοοίί..  ἼἼσσωωςς
κκααίί  οοἱἱ  ἴἴδδιιεεςς  οοἱἱ  ἀἀκκττιιββίίσσττρριιεεςς  ννάά  μμήήνν  εεἶἶννααιι
κκααίί  ττόόσσοο  φφττωωχχέέςς··  πποολλλλάά  γγάάρρ  θθρρυυλλοοῦῦννττααιι
γγιιάά  χχρρηημμααττοοδδοοττήήσσεειιςς  ὑὑππόόγγεειιεεςς  ττέέττοοιιωωνν
ἀἀκκττιιββιισσμμῶῶνν!!......  ὍὍμμωωςς,,  ττόό  σσύύννθθηημμαα,,  πποούύ
ἤἤθθεελλαανν  ννάά  ππεερράάσσοουυνν,,  ἦἦτταανν  ννάά  ξξεεσσηηκκώώ  --
σσοουυνν  ττίίςς  γγυυννααῖῖκκεεςς  ἐἐννάάννττιιαα  σσέέ  ««ππααγγιιωωμμέέ--
ννεεςς  ννοοοοττρροοππίίεεςς»»,,  πποούύ  ττίίςς  ἀἀδδιικκοοῦῦνν  ἁἁππλλάά
κκααίί  μμόόννοο……  γγιιααττίί  εεἶἶννααιι  γγυυννααῖῖκκεεςς!!  

ἩἩ  ἘἘκκκκλληησσίίαα,,  ἀἀννττίί  ττοοῦῦ  ἀἀννττααγγωωννιι--
σσμμοοῦῦ,,  ππρροοββάάλλλλεειι  ὡὡςς  ππρρόόττυυπποο  ττήήνν  ἀἀλλλληη  --
λλ  εεξξάάρρττηησσηη  ττῶῶνν  φφύύλλωωνν  σσττήήνν  κκοοιιννήή  ττοουυςς
πποορρεείίαα  ππρρόόςς  ἕἕνναα  κκοοιιννόό  ττέέρρμμαα..  ΘΘάά  δδοοῦῦμμεε
ἕἕνναα  ππααρράάδδεειιγγμμαα  σσττόό  ββίίοο  ττῆῆςς  ἉἉγγίίααςς  ὈὈ  --
λλυυμμ  ππιιάάδδααςς,,  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  σσχχεεττίίσσττηηκκεε  ππννεευυμμαα--
ττιικκάά  μμέέ  δδύύοο  κκοορρυυφφααίίοουυςς  ΠΠααττέέρρεεςς  ττῆῆςς
ἘἘκκ    κκλληησσίίααςς::  ττόόνν  ἍἍγγιιοο  ΓΓρρηηγγόόρριιοο  ττόό  ΘΘεεοο  --
λλόόγγοο  κκααίί  ττόόνν  ἍἍγγιιοο  ἸἸωωάάννννηη  ττόό  ΧΧρρυυσσόό--
σσττοομμοο..  ΓΓόόννοοςς  ἀἀρρχχοοννττιικκῆῆςς  εεὐὐκκααττάάσσττααττηηςς
οοἰἰκκοογγέέννεειιααςς  ττοοῦῦ  ΒΒυυζζααννττίίοουυ,,  ἔἔμμεεννεε,,  ὀὀρρφφαα--
ννήή  ππααιιδδοούύλλαα,,  σσττήήνν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη,,
σσττόό  σσππίίττιι  πποούύ  φφιιλλοοξξεεννοοῦῦσσεε  ττόόνν  ἍἍγγ..  ΓΓρρηη--
γγόόρριιοο,,  ὅὅτταανν  θθηηρριιοομμααχχοοῦῦσσεε  μμέέ  ττοούύςς  ἈἈρρεειι--
ααννοούύςς..  ΣΣυυννδδέέθθηηκκεε  ππννεευυμμααττιικκάά  μμααζζίί  ττοουυ..
ὍὍτταανν  ὁὁ  ἍἍγγιιοοςς  ἔἔφφυυγγεε  σσττόόνν  ΠΠόόννττοο,,  ἐἐξξααιι  --
ττίίααςς  ττῆῆςς  μμοοχχθθηηρρίίααςς  ττῶῶνν  σσυυννεεππιισσκκόόππωωνν
ττοουυ,,  ἡἡ  ὈὈλλυυμμππιιάάδδαα  δδεεχχόότταανν  ἀἀππόό  μμαακκρριιάά
ττήήνν  κκααθθοοδδήήγγηησσηη  κκααίί  ττήήνν  εεὐὐλλοογγίίαα  ττοουυ..
ΜΜεεγγάάλλωωσσεε  κκααίί  ἑἑττοοιιμμααζζόότταανν  ννάά  ππαανν  --
ττρρεευυττεεῖῖ..  ΓΓννωωσσττοοπποοίίηησσεε  ττόό  γγεεγγοοννόόςς  σσττόόνν
ααὐὐττοοεεξξόόρριισσττοο  ΓΓέέρροονντταα,,  ὁὁ  ὁὁπποοῖῖοοςς  σσυυννέέθθεε--
σσεε  μμέέ  ἀἀγγάάππηη  κκααίί  ττῆῆςς  ἔἔσσττεειιλλεε  ἕἕνναα  ἀἀππόό  ττάά
ἔἔππηη  ττοουυ,,  ττόό  ««ΠΠααρρααιιννεεττιικκόόνν  ππρρόόςς  ὈὈλλυυμμ  --
ππιι  άάδδαα»» ((PPGG  3388  11554422))..  ΤΤόό  ἔἔπποοςς  ααὐὐττόό
δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε  σσέέ  ππεεζζήή  ννεεοοεελλλληηννιικκήή  ἀἀππόό--
δδοοσσηη  ττῆῆςς  φφιιλλοολλόόγγοουυ  ἈἈθθηηννᾶᾶςς  ΚΚααρρααμμππέέ--
ττσσοουυ  ττόό  ΦΦθθιιννόόππωωρροο  ττοοῦῦ  22000000  σσττόό  ππεερριιοο--
δδιικκόό  ««ὈὈρρθθόόδδοοξξηη  ΜΜααρρττυυρρίίαα»»  ττῆῆςς  ΚΚύύ    --
ππ  ρροουυ..  ἸἸδδοούύ  κκάάπποοιιαα  σσηημμεεῖῖαα  ττοουυ::

««ΚΚόόρρηη  μμοουυ,,  σσττοούύςς  γγάάμμοουυςς  σσοουυ  ἐἐγγώώ  ὁὁ
ππννεευυμμααττιικκόόςς  σσοουυ  ππααττέέρρααςς,,  ὁὁ  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς,,
σσοοῦῦ  κκάάννωω  δδῶῶρροο  ττοοῦῦττοο  ττόό  πποοίίηημμαα……  ἌἌκκοουυ
λλοοιιππόόνν,,  ὈὈλλυυμμππιιάάδδαα  μμοουυ::  ΞΞέέρρωω  ὅὅττιι  θθέέλλεειιςς
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ννάά  εεἶἶσσααιι  ππρρααγγμμααττιικκήή  χχρριισσττιιααννήή..  ……ἜἜββαα--
λλεεςς  μμεεγγάάλλοουυςς  σσττόόχχοουυςς  σσττήή  ζζωωήή  σσοουυ……
ΠΠρρῶῶτταα--ππρρῶῶτταα  ννάά  σσέέββεεσσααιι  κκααίί  νν’’  ἀἀγγααππᾶᾶςς
ττόό  ΘΘεεόό  κκααίί  μμεεττάά  σσύύ  ννάά  σσέέββεεσσααιι  κκααίί  νν’’
ἀἀγγααππᾶᾶςς  ττόόνν  ἄἄννδδρραα  σσοουυ  ««ὡὡςς  ττῷῷ  ΚΚυυρρίίῳῳ»»,,
ὅὅππωωςς  λλέέεειι  ττόό  ΕΕὐὐααγγγγέέλλιιοο..  ἈἈλλλλάά  ππῶῶςς  μμπποο--
ρρεεῖῖ  ννάά  κκααττααλλάάββεειι  ααὐὐττήή  ττήήνν  ἔἔννννοοιιαα  ἡἡ  γγυυ  --
ννααίίκκαα  πποούύ  δδέέ  γγννώώρριισσεε  ττόόνν  ΚΚύύρριιοο,,  δδέένν  ΤΤόόνν
σσεεββάάσσττηηκκεε,,  δδέένν  ΤΤόόνν  ἀἀγγάάππηησσεε;;  ΜΜέέ  ττόό
γγάά    μμοο  ἡἡ  σσττοορργγήή  κκααίί  ἡἡ  ἀἀγγάάππηη  σσοουυ  ννάά  εεἶἶννααιι
φφλλοογγεερρήή  κκααίί  ἀἀμμεείίωωττηη  γγιιάά  ἐἐκκεεῖῖννοονν  πποούύ
σσοοῦῦ  ’’δδωωσσεε  ὁὁ  ΘΘεεόόςς..  ΓΓιιάά  ἐἐκκεεῖῖννοονν,,  πποούύ  ’’γγιιννεε
ττόό  μμάάττιι  ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς  σσοουυ  κκααίί  σσοοῦῦ  εεὐὐφφρρααίίννεειι
ττήήνν  κκααρρδδιιάά……  ἘἘσσύύ  ννάά  ξξέέρρεειιςς  ὅὅττιι  εεἶἶσσααιι  γγυυ  --
ννααίίκκαα,,  ἔἔχχεειιςς  μμεεγγάάλλοο  ππρροοοορριισσμμόό,,  ἀἀλλλλάά
δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ἀἀππόό  ττόόνν  ἄἄννδδρραα,,  πποούύ  ππρρέέππεειι
ννάά  εεἶἶννααιι  ἡἡ  κκεεφφααλλήή..  ἌἌσσεε  ττήήνν  ἀἀννόόηηττηη  ἰἰσσόό  --
ττηητταα  ττῶῶνν  δδύύοο  φφύύλλωωνν  κκααίί  ππρροοσσππάάθθηησσεε  ννάά
ζζήήσσεειιςς  ττάά  κκααθθήήκκοονντταα  ττοοῦῦ  γγάάμμοουυ..  ΣΣττήήνν  ἐἐφφ  --
ααρρμμοογγήή  ττοουυςς  θθάά  δδεεῖῖςς  ππόόσσηη  ἀἀννττοοχχήή  χχρρεειι  --
άάζζεεττααιι  γγιιάά  νν’’  ἀἀννττααπποοκκρριιθθεεῖῖςς  ὅὅππωωςς  ππρρέέππεειι
σσ’’  ααὐὐττάά  ττάά  κκααθθήήκκοονντταα,,  ἀἀλλλλάά  κκααίί  ππόόσσηη
δδύύ  ννααμμηη  κκρρύύββεεττααιι  σσττόό  ἀἀσσθθεεννέέςς  φφύύλλοο……  ΝΝάά
ἔἔχχεεττεε  κκοοιιννάά  ττάά  ππάάνντταα,,  κκααίί  ττίίςς  χχααρρέέςς  κκααίί
ττίίςς  λλύύππεεςς……  ΝΝάά  σσυυμμββάάλλλλεειιςς  ἐἐκκφφρράάζζοονν--
ττααςς  ττήή  γγννώώμμηη  σσοουυ,,  ὁὁ  ἄἄννδδρρααςς  ὅὅμμωωςς  ἄἄςς
ἀἀπποο  φφαασσίίζζεειι……  ΝΝάά  ξξέέρρεειιςς  ὅὅττιι  ἡἡ  ππααρροουυσσίίαα
σσοουυ  σσττόό  σσππίίττιι  σσοουυ  εεἶἶννααιι  ἀἀννααννττιικκααττάά  σστταα  --
ττηη,,  γγιι’’  ααὐὐττόό  ππρρέέππεειι  ννάά  ττόό  ἀἀγγααππήήσσεειιςς  μμ’’
ὅὅ  λλεεςς  ττίίςς  φφρροοννττίίδδεεςς  ττοοῦῦ  ννοοιικκοοκκυυρριιοοῦῦ..  ΝΝάά
ττόό  ββλλέέππεειιςς  σσάάνν  ββαασσίίλλεειιόό  σσοουυ,,  κκααίί  ννάά  μμήή
σσυυχχννοοββγγααίίννεειιςς  ἀἀππόό  ττόό  κκααττώώφφλλιι  σσοουυ..  ἌἌ  --
φφηησσεε  ττίίςς  ἔἔξξωω  δδοουυλλεειιέέςς  γγιιάά  ττόόνν  ἄἄννδδρραα……
ἊἊνν  ἀἀππόό  μμέένναα  ττόό  γγέέρροονντταα  ππῆῆρρεεςς  κκάάπποοιιοο
λλόόγγοο  ππννεευυμμααττιικκόό,,  σσοοῦῦ  σσυυννιισσττῶῶ  ννάά  ττόόνν
φφυυ  λλάάξξεειιςς  σσττάά  ββάάθθηη  ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς  σσοουυ..  ἜἜττσσιι,,
μμέέ  ὅὅ,,ττιι  ππῆῆρρεεςς  ἀἀππόό  ααὐὐττάά  πποούύ  ἄἄκκοουυσσεεςς  κκααίί
μμέέ  ττήήνν  ἠἠθθιικκήή  σσοουυ  ἀἀννωωττεερρόόττηητταα,,  θθάά  θθεερραα  --
ππεεύύσσεειιςς  ττόόνν  ἐἐξξααίίρρεεττοο  σσύύζζυυγγόό  σσοουυ  κκααίί  ππεε--
ρρίίφφηημμοο  πποολλιιττιικκόό  ἄἄννδδρραα  ἀἀππόό  ττήήνν  ὑὑππεερρηη  --

φφάάννεειιαα……  ἌἌνν  θθέέλλεειιςς  ππάάλλιι  ννάά  σσοοῦῦ  εεὐὐχχηηθθῶῶ
κκααίί  ττόό  κκααλλύύττεερροο,,  σσοοῦῦ  εεὔὔχχοομμααιι  ννάά  γγίίννεειιςς
ἀἀμμππέέλλιι  πποολλύύκκααρρπποο,,  μμέέ  ττέέκκνναα  ττέέκκννωωνν,,
γγιιάά  ννάά  δδοοξξάάζζεεττααιι  ἀἀππόό  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  ὁὁ
ΘΘεεόόςς,,  γγιιάά  ττόόνν  ὉὉπποοῖῖοονν  γγεεννννιιόόμμαασσττεε  κκααίί
ππρρόόςς  ττόόνν  ὉὉπποοῖῖοο  ππρρέέππεειι  ἀἀππ’’  ααὐὐττήή  ττήή  ζζωωήή
ννάά  ὁὁδδεεύύοουυμμεε»»..

ἩἩ  ἉἉγγίίαα  ππααννττρρεεύύττηηκκεε,,  ἀἀλλλλάά  πποολλύύ
ννωω  ρρίίςς  χχήήρρεεψψεε  ἄἄττεεκκννηη..  ὙὙππέέσσττηη  μμεεγγάάλλεεςς
ππιιέέσσεειιςς  ννάά  ξξααννααππααννττρρεευυττεεῖῖ  ἀἀππόό  ττόόνν  ἴἴδδιιοο
ττόόνν  ΑΑὐὐττοοκκρράάττοορραα,,  πποούύ  ττῆῆςς  εεἶἶχχεε  ἕἕττοοιιμμοο
γγααμμππρρόό..  ΕΕἶἶχχεε  ὅὅμμωωςς  ππάάρρεειι  ττήήνν  ἀἀππόόφφαασσήή
ττηηςς::  θθάά  ββοοηηθθοοῦῦσσεε  ««ννάά  δδοοξξάάζζεεττααιι  ἀἀππόό  ππεε  --
ρριισσ  σσόόττεερροουυςς  ὁὁ  ΘΘεεόόςς»»  μμέέ  ττήήνν  ἔἔννττααξξήή  ττηηςς
σσττόό  ἔἔρργγοο  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς..  ΣΣυυννεερργγάάττρριιαα
ἀἀρρχχιικκάά  ττοοῦῦ  ΠΠααττρριιάάρρχχηη  ΝΝεεκκττααρρίίοουυ,,  ἀἀνναα--
δδεειικκννύύεεττααιι  σσττήή  σσυυννέέχχεειιαα  ττόό  δδεεξξίί  χχέέρριι  ττοοῦῦ
δδιιααδδόόχχοουυ  ττοουυ  ἸἸωωάάννννηη  ττοοῦῦ  ΧΧρρυυσσοοσσττόόμμοουυ
σσττάά  ἔἔρργγαα  ἀἀγγάάππηηςς  κκααίί  ἱἱεερρααπποοσσττοολλῆῆςς  κκααίί
σσττοούύςς  ἀἀγγῶῶννεεςς  ττοουυ  γγιιάά  ττήήνν  ἠἠθθιικκήή  ἀἀννααββάάθθ--
μμιισσηη  ττῆῆςς  κκοοιιννωωννιικκῆῆςς  κκααίί  ἐἐκκκκλληησσιιαα--
σσττιικκῆῆςς  ζζωωῆῆςς,,  ἐἐππιικκεεφφααλλῆῆςς  κκααίί  ἄἄλλλλωωνν
γγυυννααιικκῶῶνν..  ΣΣττοούύςς  δδιιωωγγμμοούύςς  ττοουυ  ἀἀππόό  ττόό
πποολλιιττιικκόό  κκααίί  ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκόό  κκααττεεσσττηημμέέ--
ννοο,,  σσυυμμππάάσσχχεειι..  ΔΔιιώώκκεεττααιι  κκααίί  ααὐὐττήή  κκααίί
ἐἐξξοορρίίζζεεττααιι  ὡὡςς……  ἐἐππιικκίίννδδυυννηη  γγιιάά  ττήήνν  κκααθθ--
εεσσττηηκκυυίίαα  ττάάξξηη!!  ἩἩ  εεὐὐααίίσσθθηηττηη  κκααρρδδιιάά  ττηηςς
ρρααγγίίζζεειι..  ΘΘλλίίψψηη  κκααίί  ἀἀθθυυμμίίαα  ττήή  ββαασσααννίί  --
ζζοουυνν..  ὉὉ  ἱἱεερρόόςς  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς,,  κκααττάά  ττήήνν
μμαακκρράά  κκααίί  ἐἐππώώδδυυννηη  πποορρεείίαα  ττοουυ  ππρρόόςς  ττήήνν
ἐἐξξοορρίίαα,,  κκααττάά  ττήήνν  ὁὁπποοίίαα  κκααίί  ππααρρέέδδωωσσεε  ττόό
ππννεεῦῦμμαα,,  θθάά  ττῆῆςς  σσττεείίλλεειι  ττίίςς  μμννηημμεειιώώδδεειιςς
1177  ἐἐππιισσττοολλέέςς  ττοουυ  ««ΠΠρρόόςς  ὈὈλλυυμμππιιάάδδαα»»
((PPGG  5522))  σσττηηρρίίζζοοννττάάςς  ττηηνν  κκααίί  ἐἐξξιισσττοο--
ρρῶῶννττααςς  κκααίί  δδιικκέέςς  ττοουυ  ππεερριιππέέττεειιεεςς..  

ΤΤόό  ἰἰδδεεῶῶδδεεςς  ααὐὐττόό,,  πποούύ  ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα
ππρροοββάάλλλλεειι,,  ππόόρρρρωω  ἀἀππέέχχεειι  ἀἀππόό  ττίίςς  ἐἐππιιτταα--
γγέέςς  ττῆῆςς  ννέέααςς  ττάάξξηηςς..  ΟΟἱἱ  ἐἐππίίδδοοξξοοιι  ἀἀννααμμοορρ  --
φφωωττέέςς  ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ  ττόό  ἀἀπποορρρρίίππττοουυνν  κκααίί
σσττίίςς  δδύύοο  ἐἐκκδδοοχχέέςς  ττοουυ,,  πποούύ  ββλλέέπποουυμμεε  σσττόό
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ββίίοο  ττῆῆςς  ἁἁγγίίααςς  ὈὈλλυυμμππιιάάδδααςς..  ΤΤίίςς  θθεεωω  --
ρροοῦῦνν  ἀἀννάάξξιιεεςς  ττῶῶνν  δδυυννααττοοττήήττωωνν  ττῆῆςς
γγυυννααίίκκααςς..  ΤΤήήνν  κκααττεεββάάζζοουυνν,,  λλέέννεε,,  σσττήή
σσττάάθθμμηη  ὑὑπποοτταακκττιικκοοῦῦ,,  γγιιάά  ννάά  μμήήνν  πποοῦῦμμεε,,
««φφυυττοοῦῦ»»  κκααρρππεερροοῦῦ!!  ΓΓιιάά  ννάά  μμεειιώώσσοουυνν  δδέέ
ττόό  μμήήννυυμμαα  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  σσχχεεττιικκοο--
πποοιιοοῦῦνν  ττίίςς  ΓΓρρααφφέέςς  ἐἐππιιννοοῶῶννττααςς  ἀἀννττιιφφάά--
σσεειιςς  σσττάά  ββιιββλλιικκάά  κκεείίμμεενναα..  ἜἜττσσιι,,  σσττόό  ρρηη--
ττόό  ττῆῆςς  ΓΓεεννέέσσεεωωςς  ««ἄἄρρσσεενν  κκααίί  θθῆῆλλυυ  ἐἐπποοίί  --
ηησσεενν  ααὐὐττοούύςς»»,,  ἀἀννττιιττάάσσσσοουυνν  ττόό  ννεεώώττεερροο
ττοοῦῦ  ἈἈππ..  ΠΠααύύλλοουυ  ««οοὐὐκκ  ἔἔννιι  ἄἄρρσσεενν  κκααίί  θθῆῆλλυυ»»
((ΓΓααλλ..  γγ΄́  2288)),,  γγιιάά  ννάά  σσυυμμππεερράάννοουυνν,,  σσέέ
ττεελλεευυττααίίαα  ἀἀννάάλλυυσσηη,,  ὅὅττιι  ἡἡ  δδιιδδαασσκκααλλίίαα
ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  δδέένν  εεἶἶννααιι  κκάάττιι  ττόό  ἀἀππόόλλυυ  --
ττοο..  ἘἘξξεελλίίσσσσεεττααιι  κκααίί  ααὐὐττόό,,  μμέέσσαα  ἀἀππόό  κκοοιι--
ννωωννιικκέέςς  ρρήήξξεειιςς..  ΒΒέέββααιιαα,,  σσέέ  κκάάθθεε  ἐἐπποοχχήή,,
ὑὑππάάρρχχοουυνν  κκάάπποοιιοοιι  ««ΓΓίίγγααννττεεςς»»  ((««ΜΜεεγγάά--
λλοοιι  ΜΜύύσσττεεςς»»!!)),,  πποούύ  θθάά  ββάάλλοουυνν  ττήή  σσφφρραα  --
γγίίδδαα  ττοουυςς!!  

ΣΣττόόνν  ἄἄξξοονναα  ααὐὐττόό  κκιιννεεῖῖττααιι  ὁὁ  σσττρρααττεευυ  --
μμέέννοοςς  θθεεωωρρηηττιικκόόςς  ««ἀἀννααμμοορρφφωωττήήςς»»,,  ὁὁμμ..
κκααθθηηγγηηττήήςς  ΕΕΜΜΠΠ  ΘΘεεοοδδόόσσηηςς  ΤΤάάσσιιοοςς..  ΜΜέέ
ἄἄρρθθρροο  ττοουυ  σσττόό  ΒΒΗΗΜΜΑΑ  ((11//1122//22000011)),,  μμέέ
ττίίττλλοο,,  ««ἌἌρρααγγεε  ““οοὐὐκκ  ἔἔννιι  ἄἄρρσσεενν  κκααίί  θθῆῆ  --
λλυυ””;;»»  ἐἐκκθθεειιάάζζεειι  ««ἐἐκκεεῖῖννοονν  ττόόνν  ΓΓίίγγαανντταα,,
ττόόνν  ΠΠααῦῦλλοονν  ττόόνν  ἐἐκκ  ΤΤααρρσσοοῦῦ»»  γγιιααττίί  μμέέ
ααὐὐττόό  πποούύ  κκήήρρυυξξεε,,  ««θθάά  ἔἔσσππααγγεε  ττήήνν  ὕὕππααττηη
ἀἀννηηθθιικκόόττηητταα  ττῆῆςς  ἹἹσσττοορρίίααςς,,  κκααίί  θθάά  ἐἐππαανν  --
ααννθθρρώώππιιζζεε  ττόό  γγέέννοοςς  ττῶῶνν  ββρροοττῶῶνν»»..  ἘἘππεειι--
δδήή  ὅὅμμωωςς  ὁὁ  μμέέγγααςς  ἈἈππόόσσττοολλοοςς  εεἶἶππεε  κκααίί
ππρράάγγμμαατταα  γγιιάά  ττήή  γγυυννααίίκκαα,,  πποούύ  δδέένν  σσυυννάά--
δδοουυνν  μμέέ  ττάά  ἀἀξξιιώώμμαατταα  ττοοῦῦ  σσχχεεδδιιααζζόόμμεεννοουυ
««ννέέοουυ  κκόόσσμμοουυ»»,,  θθάά  ππεεῖῖ  ὁὁ  κκ..  ΚΚααθθηηγγηηττήήςς::
««ΠΠααρράά  ττααῦῦτταα,,  φφααίίννεεττααιι  ὅὅττιι  ἀἀκκόόμμηη  κκιι  ὁὁ
ΠΠααῦῦλλοοςς  ὑὑππέέππεεσσεε  σσττόό  ἁἁμμάάρρττηημμαα  μμιιᾶᾶςς  ““ρρεε--
άάλλπποολλιιττίίκκ””..  ἬἬττααννεε  ττέέττοοιιαα  ἡἡ  κκρρααττοοῦῦσσαα
««ἰἰ  δδεεοολλοογγίίαα»»  ((ἀἀννάάγγννωωθθιι  σσυυμμφφεερροοννττοολλοο  --
γγίίαα))  ττῆῆςς  ἀἀννδδρροοκκρρααττίίααςς,,  ὥὥσσττεε  ὁὁ  ΠΠααῦῦλλοοςς
ννάά  θθεεωωρρεεῖῖ  ὑὑπποοχχρρέέωωσσήή  ττοουυ  ννάά  ττήήνν  κκααθθηη--
σσυυχχάάζζηη  κκάάθθεε  ττόόσσοο  μμέέ  κκάάμμπποοσσεεςς  μμιισσοογγυυ  --

ννιικκέέςς  κκρρααυυγγέέςς»»..  ΓΓιιάά  ννάά  κκααττααλλήήξξεειι::  ««ΠΠρροο--
ττιιμμῶῶ  ννάά  θθααυυμμάάζζωω  ττόόνν  ΠΠααῦῦλλοο……  ἀἀννααββιι  --
ώώννοοννττααςς  ττίίςς  ἀἀννττιιφφάάσσεειιςς  σσττίίςς  ὁὁπποοῖῖεεςς  ττόόνν
ππεερριιήήγγααγγεε  ὁὁ  πποολλλλααππλλόόςς  ρρόόλλοοςς  ττοουυ  ππααρράά
ννάά  ττόόνν  λλααττρρεεύύωω  κκεεχχηηννώώςς,,……  ἀἀπποοδδεεχχόόμμεε--
ννοοςς  ττάά  ππάάνντταα……  ὙὙπποοθθέέττωω  ὅὅττιι  ὁὁ  ἈἈππόόσσττοο--
λλοοςς  ττῶῶνν  ἘἘθθννῶῶνν  ἦἦτταανν  ὑὑπποοχχρρεεωωμμέέννοοςς  ννάά
κκηηρρύύξξηη  ττήήνν  ἐἐππαανναασσττααττιικκήή  ννέέαα  δδιιααθθήήκκηη,,
ἀἀλλλλάά  σσυυγγχχρρόόννωωςς  ννάά  ἀἀπποοφφύύγγηη  ττήήνν  ««ἐἐππαα--
ννάάσστταασσηη»»……  ἐἐάάνν  δδιιεεττάάρραασσσσεε  ἀἀμμέέσσωωςς  ττήή
ζζωωήή  ττῶῶνν  κκοοιιννοοττήήττωωνν  σσττήήνν  ππρραακκττιικκήή  ττοουυςς
κκααθθηημμεερριιννόόττηητταα……  ΕΕὐὐττυυχχῶῶςς,,  ὅὅμμωωςς,,  ἡἡ  ννέέαα
δδιιααθθήήκκηη  εεἶἶχχεε  ἀἀρρχχίίσσεειι  ννάά  πποοττίίζζηη  ττίίςς  σσυυννεειι--
δδήήσσεειιςς..  ΤΤόό  ««οοὐὐκκ  ἔἔννιι  ἄἄρρσσεενν  ἤἤ  θθῆῆλλυυ»»,,……
((ππααρρααθθέέττεειι  κκάάπποοιιαα  ἀἀκκόόμμηη  ρρηηττάά  ««ὑὑππέέρρ»»
ττῆῆςς  γγυυννααίίκκααςς)),,  ἐἐξξααννθθρρώώππιισσαανν  σσιιγγάά--σσιιγγάά
ττίίςς  χχρριισσττιιααννιικκέέςς  κκοοιιννόόττηηττεεςς»»..  ΞΞεεχχάάσσττεε
λλοοιιππόόνν  ττόό  ἀἀππόόλλυυττοο  κκῦῦρροοςς  ττῶῶνν  ΓΓρρααφφῶῶνν
κκααίί  ττήήνν  θθεεοοππννεευυσσττίίαα  ττῶῶνν  σσυυγγγγρρααφφέέωωνν
ττοουυςς,,  ττῶῶνν  ««σσκκεευυῶῶνν  ἐἐκκλλοογγῆῆςς»»,,  ττοούύςς  ὁὁπποοίί  --
οουυςς  ὁὁ  ΘΘεεόόςς  φφώώττιισσεε  κκααίί  ἔἔσσττεειιλλεε  ννάά  πποοῦῦνν
σσττοούύςς  ἀἀννθθρρώώπποουυςς  κκάάθθεε  ττόόπποουυ,,  ἐἐπποοχχῆῆςς  ἤἤ
πποολλιιττιισσμμοοῦῦ  ττήήνν  ἀἀλλήήθθεειιαα,,  πποούύ  ΑΑὐὐττόόςς  θθέέ  --
λληη  σσεε  ννάά  ἀἀπποοκκααλλύύψψεειι..  ὍὍλλαα  σσττόόνν  κκόόσσμμοο
εεἶἶννααιι  σσχχεεττιικκάά!!......  

ἩἩ  ἀἀννααθθεεωωρρηηττιικκήή  ττάάσσηη,,  πποούύ  ππρραακκττοο  --
ρρεεύύεειι  ὁὁ  ΘΘ..  ΤΤ..,,  μμᾶᾶςς  ἀἀππαασσχχοολλεεῖῖ  ἐἐδδῶῶ,,  γγιιααττίί
ττήήνν  ἀἀννιιχχννεεύύοουυμμεε  σσττίίςς  μμέέρρεεςς  μμααςς  ἐἐππαα  --
κκμμάά  ζζοουυσσαα  σσέέ  κκύύκκλλοουυςς  ὀὀρρθθοοδδόόξξωωνν  θθεεοολλόό--
γγωωνν,,  κκυυρρίίωωςς  ππααννεεππιισσττηημμιιαακκῶῶνν,,  ἀἀκκόόμμαα
κκααίί  κκλληηρριικκῶῶνν..  ΠΠοοιιάά  λλοοιιππόόνν  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ὀὀρρθθόό--
δδοοξξηη  θθέέσσηη  σσττόό  ἐἐππίίμμααχχοο  θθέέμμαα;;  ἘἘννααρρμμοο  --
ννίίζζεεττααιι  ἡἡ  δδιιααττύύππωωσσηη  ττῆῆςς  ΓΓεεννέέσσεεωωςς  μμέέ
ἐἐκκεείίννηη  ττοοῦῦ  ἈἈπποοσσττόόλλοουυ  κκααίί  ππῶῶςς;;  ΠΠόόσσοο
ββααθθιιάά  σσττήήνν  ἀἀννθθρρώώππιιννηη  φφύύσσηη  ἔἔχχεειι  θθέέσσεειι  ὁὁ
ΧΧρριισσττιιααννιισσμμόόςς  ττήή  δδιιάάκκρριισσηη  ττῶῶνν  φφύύλλωωνν,,
πποούύ  ββλλέέπποουυμμεε  σσττήή  γγῆῆ;;  ΚΚάάπποοιιεεςς  θθρρηη--
σσκκεεῖῖεεςς  ττοούύςς  ππρροοσσδδίίδδοουυνν  ββάάθθοοςς  ὑὑππεερρββααττιι  --
κκόό..  ΣΣττόό  ππάάννθθεεόό  ττοουυςς  ἔἔχχοουυνν  θθεεόόττηηττεεςς  κκααίί
ἀἀρρσσεεννιικκέέςς  κκααίί  θθηηλλυυκκέέςς..  ἩἩ  θθρρηησσκκεείίαα  ττοοῦῦ
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ΧΧρριισσττοοῦῦ  δδιιδδάάσσκκεειι  ὅὅττιι  ἡἡ  γγήήιιννηη  ζζωωήή  ττοοῦῦ
ἀἀννθθρρώώπποουυ  δδέένν  εεἶἶννααιι  ππααρράά  ἕἕνναα  ππααρροοδδιικκόό
ἐἐππεειισσόόδδιιοο  μμέέσσαα  σσττήήνν  ααἰἰωωννιιόόττηητταα  ττῆῆςς
ὕὕππααρρξξήήςς  ττοουυ..  ΣΣττήήνν  ἀἀττέέρρμμοοννηη  λλοοιιππόόνν
ζζωωήή,,  ττήή  μμεεττάά  θθάάννααττοο,,  ὑὑππάάρρχχοουυνν  φφύύλλαα;;
ὉὉ  ΚΚύύρριιοοςς,,  σσέέ  ἀἀννττιιππααρράάθθεεσσήή  ΤΤοουυ  μμέέ  ττοούύςς
ΣΣααδδδδοουυκκααίίοουυςς  ((ΛΛοουυκκ..  κκ΄́  2277--3377)),,  ἔἔχχεειι
κκάάννεειι  μμιιάά  σσυυγγκκλλοοννιισσττιικκήή  ἀἀπποοκκάάλλυυψψηη::
ἩἩ  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττῶῶνν  φφύύλλωωνν,,  πποούύ  ἐἐκκφφρράάζζεε--
ττααιι  μμέέσσαα  ἀἀππόό  ττήή  δδυυννααττόόττηητταα  ἀἀννδδρρόό  γγυυννωωνν
σσυυζζυυγγιιῶῶνν,,  εεἶἶννααιι  ππααρροοδδιικκήή,,  ἀἀπποοκκλλεειισσττιικκάά
γγήήιιννοο  γγεεγγοοννόόςς,,  κκααίί  δδέένν  ἔἔχχεειι  ααἰἰώώννιιαα  δδιιάά--
σστταασσηη..  ΜΜεεττάά  ττήήνν  ἀἀννάάσστταασσηη  οοἱἱ  ἄἄννθθρρωω--
πποοιι,,  ἄἄννδδρρεεςς  κκααίί  γγυυννααῖῖκκεεςς  ««ἰἰσσάάγγγγεελλοοιι  εεἰἰσσίί
κκααίί  υυἱἱοοίί  εεἰἰσσιι  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ»»..  ΟΟ  ΘΘεεόόςς  ἔἔχχεειι  θθεε--
σσππίίσσεειι  ττήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττῶῶνν  φφύύλλωωνν  γγιι’’  ααὐὐττήή
ττήή  ζζωωήή..  ΜΜεεττάά  θθάάννααττοονν  χχάάννεειι  ττήή  δδυυννααμμιι--
κκήή  ττηηςς..

ΔΔέένν  ἀἀπποομμέέννεειι  ἄἄρρααγγεε  ττίίπποοττεε  σσττήήνν  ππέέ  --
ρραανν  ττοοῦῦ  ττάάφφοουυ  ζζωωήή  ἀἀππόό  ττίίςς  γγήήιιννεεςς  ἐἐμμ  --
ππεειιρρίίεεςς  ττοοῦῦ  φφύύλλοουυ,,  κκααίί  γγεεννιικκάά  ττάά  ββιιώώμμαα--
τταα  ἀἀππόό  ττίίςς  σσχχέέσσεειιςς  ττῶῶνν  ἀἀννθθρρώώππωωνν  ἐἐδδῶῶ
σσττήή  γγῆῆ;;  ΜΜέέ  δδεεδδοομμέέννοο  ὅὅττιι  οοἱἱ  ἄἄννθθρρωωπποοιι,,
ὅὅππωωςς  δδέέχχεεττααιι  ἡἡ  ἉἉγγίίαα  ΓΓρρααφφήή,,  μμεεττάά  ττόόνν
θθάάννααττόό  ττοουυςς  δδέένν  δδιιααλλύύοοννττααιι  μμέέσσαα  σσέέ  κκάά--
πποοιιοο  σσυυμμππααννττιικκόό  ννιιρρββάάνναα,,  ἀἀλλλλάά  κκρρααττοοῦῦνν
ἀἀκκέέρρααιιηη  ττήήνν  ππρροοσσωωππιικκόόττηηττάά  ττοουυςς,,  πποούύ
ππῆῆρραανν  ἀἀππόό  ττόό  ΘΘεεόό  κκααττάά  ττήή  σσττιιγγμμήή  ττῆῆςς
σσύύλλλληηψψήήςς  ττοουυςς,,  θθάά  δδιιααττηηρροοῦῦνν  μμννῆῆμμεεςς
ἐἐμμππεειιρριιῶῶνν  ττῶῶνν  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  σσχχέέσσεεωωνν..
ΑΑὐὐττόό  ἔἔδδεειιξξεε  ὁὁ  ΚΚύύρριιοοςς,,  σσττήήνν  ππααρρααββοολλήή
ττοοῦῦ  ππλλοουυσσίίοουυ  κκααίί  ττοοῦῦ  ΛΛααζζάάρροουυ,,  ὅὅπποουυ  ἔἔφφεε  --
ρρεε  ττόόνν  ππλλοούύσσιιοο  μμεεττάά  ττόόνν  θθάάννααττόό  ττοουυ  κκααίί
ττόόνν  ἈἈββρρααάάμμ  ννάά  ἀἀννααγγννωωρρίίζζοοννττααιι,,  ννάά  σσυυ  --
ζζηη  ττοοῦῦνν  ὡὡςς  δδιιαακκρριιττάά  ππρρόόσσωωππαα  κκααίί  ννάά

θθυυμμοοῦῦννττααιι  ππρρόόσσωωππαα  κκααίί  κκαατταασσττάάσσεειιςς
ττῆῆςς  γγήήιιννηηςς  ζζωωῆῆςς  ((ΛΛοουυκκ..  ιισσττ΄́  1199--3311))..
ΘΘάά  ππρρέέππεειι  λλοοιιππόόνν  γγήήιιννεεςς  ἐἐμμππεειιρρίίεεςς  ἀἀππόό
ττίίςς  σσχχέέσσεειιςς  μμααςς  μμέέ  ἄἄλλλλαα  ἀἀννθθρρώώππιινναα  ππλλάά--
σσμμαατταα  ννάά  μμᾶᾶςς  ἀἀκκοολλοουυθθοοῦῦνν  ((εεἴἴθθεε  ὡὡςς  μμννῆῆ  --
μμεεςς  ββίίοουυ  κκααττάά  ΘΘεεόόνν  κκααίί  ὄὄχχιι  ἀἀννττααρρσσίίααςς)),,
χχωω  ρρίίςς  ὅὅμμωωςς  ἡἡ  μμννήήμμηη  ττοοῦῦ  φφύύλλοουυ  μμααςς  ἐἐδδῶῶ
σσττήή  γγῆῆ,,  ααὐὐττήή  κκααθθααυυττήή,,  ννάά  εεἶἶννααιι  κκααθθοορριι--
σσττιικκήή  γγιιάά  ττήήνν  ττααυυττόόττηητταα  ττοοῦῦ  ππρροοσσώώπποουυ
μμααςς  σσττήήνν  ἄἄλλλληη  ζζωωήή..  ΣΣττόόνν  ππυυρρήήνναα  ττοουυςς
ττάά  ἀἀννθθρρώώππιινναα  ππρρόόσσωωππαα  ππλλάάσσττηηκκαανν,,  κκααίί
θθάά  ππααρρααμμεείίννοουυνν,,  ααἰἰώώννιιαα,,  ὡὡςς  ««ἰἰσσάάγγγγεελλοοιι»»
κκααίί  ««υυἱἱοοίί  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ»»..  

ΠΠιισσττόόςς  σσττήή  γγρρααμμμμήή  ττῆῆςς  θθεείίααςς  ἀἀπποο--
κκάάλλυυψψηηςς  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ  μμααςς,,  θθάά  ππεεῖῖ  ὁὁ  μμέέ--
γγααςς  ἀἀππόόσσττοολλόόςς  ΤΤοουυ  ΠΠααῦῦλλοοςς::  ««οοὐὐκκ  ἔἔννιι
ἄἄρρ  σσεενν  κκααίί  θθῆῆλλυυ»» ἀἀλλλλάά  ὅὅλλοοιι  εεἶἶννααιι  ἕἕνναα  ««ἐἐνν
ΧΧρριισσττῷῷ  ἸἸηησσοοῦῦ»» ((ἔἔ..  ἀἀ..))..  ΔΔέένν  θθάά  ἀἀννααττρρέέ--
ψψεειι  ττήή  δδιιήήγγηησσηη  ττῆῆςς  ΠΠ..  ΔΔιιααθθήήκκηηςς  γγιιάά  ττήή
δδηημμιιοουυρργγίίαα  ττοοῦῦ  ἀἀννθθρρώώπποουυ  ὑὑππόό  δδύύοο  δδιιαα--
κκρριιττάά  φφύύλλαα,,  ἀἀλλλλάά  θθάά  ττήήνν  σσυυμμππλληηρρώώσσεειι..
ΘΘάά  ἀἀννααδδεείίξξεειι  ἰἰσσόόττιιμμηη,,  ἰἰσσάάξξιιαα  κκααίί  φφυυλλεε--
ττιικκάά  ἀἀδδιιάάφφοορρηη  ττήήνν  ὑὑππααρρξξιιαακκήή  ὀὀννττόόττηητταα
ττῶῶνν  ἀἀννθθρρώώππωωνν,,  ἄἄσσχχεετταα  ττοοῦῦ  ρρόόλλοουυ  πποούύ
κκλλήήθθηηκκαανν  ννάά  ββιιώώσσοουυνν  σσττήή  γγῆῆ..  

ΑΑὐὐττήή  ττήήνν  ὑὑππααρρξξιιαακκήή  ὅὅμμωωςς  ἑἑννόόττηητταα
ττῶῶνν  φφύύλλωωνν  ὁὁ  φφεεμμιιννιισσμμόόςς  ττῆῆςς  ««ννέέααςς  ττάά  --
ξξηηςς»»,,  κκααίί  ὄὄχχιι  μμόόννοο,,  ττήήνν  ἐἐκκλλααμμββάάννεειι  κκααίί
ττήήνν  ππρροοωωθθεεῖῖ  κκααττάά  ττήήνν  ἀἀττζζέένντταα  ττοουυ,,  πποούύ
θθέέλλεειι  ττόόνν  ἄἄννθθρρωωπποο  ννάά  ππααλλεεύύεειι  γγιιάά  ττήήνν
ἀἀννάάδδεειιξξηη  κκααίί  κκααττααξξίίωωσσήή  ττοουυ  σσττήή  γγῆῆ,,  ὡὡςς
««ἄἄφφυυλλοοςς»»,,  ἤἤ  μμᾶᾶλλλλοονν,,  ««ἀἀοορρίίσσττοουυ»»  φφύύλλοουυ..
ὌὌχχιι  ««ἐἐνν  ΧΧρριισσττῷῷ  ἸἸηησσοοῦῦ»»……

ἘἘ..  ΧΧ..  ΟΟἰἰκκοοννοομμάάκκοοςς
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Ἡ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο.
∆ιεύθυνση: www.el�pliroforisi.gr

Καί οἱ Ἐκδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο. Τό συγγραφικό ἔργο τοῦ
Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου

∆ιεύθυνση: www.spora.gr


