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Kύριέ�µου,�Σαρκωµένε�Λόγε�το¥�Θε�-
ο¥,�µέ�τήν�yνανθρώπησή�Σου�µεταποί�η�-
σες�τό�ταπεινό�Σπήλαιο�τ¢ς�Bηθλεέµ�σέ
ο�ρανό.�}µε¤ς,�ο��λειτουργοί�Σου,�περι�-
φέροντας� στή� γ¢� µας� τή� φθαρµένη
sνθρώπινη��ποστασή�µας,�τήν�παραχα�-
ρα�γµένη�δική�Σου�ε�κόνα,�µεταποιο¥µε
τόν� ο�ρανό,� τήν� }κκλησία� Σου,� σέ
sκάθαρτο�σπήλαιο.

******
Tό�θα¥µα�τ¢ς�yνανθρωπήσεώς�Σου

πα�ραµένει�uψαυστο�κι�sνερµήνευτο.
Tά�γεγονότα,��µως,�πού�ξετυλίχθηκαν
στή� γ¢� µας,� sποτελο¥ν� χειροπιαστή
�στο��ρία.�Φτωχικό�yκε¤νο�τό�σπήλαιο,
πού�δέχτηκε�Σένα,�τόν�Bασιλέα�τ¢ς�Kτί�-
σεως.�xσηµο.�∆ίχως�τή�µυθική�πολυτέ�-
λεια�κάποιου�φηµισµένου�yπίγειου�vνά-
κτορου.�∆ίχως�τή�στοιχειώδη�καθαρό�-
τη�τα�zνός�tπλο¥�νοικοκυριο¥.�Tά�uλογα
ζ§α� τό� γέµιζαν.Tό� στόλιζαν� καί� τό
βρώµιζαν.�Tό�θέρµαιναν�µέ�τά�χν§τα
τους.�Tό�τραγουδο¥σαν�µέ�τό�χλιµίντρι�-
σµά�τους.�

Kι���wγνή�Παρθένος,���Παναγία�Mη�-
τέρα,�{σκυψε�κε¤�µέσα,�γιά�νά�προστα�-
τευθε¤�καί�νά�Σέ�γεννήσει.�Στόν�περι�-
φρονηµένο,� τόν� �ποβαθµισµένο� καί
στε�ρηµένο�χ§ρο.�Σέ�τύλιξε�µέ�προσοχή
στά�σπάργανά�Σου.�Kαί�Σέ�sπόθεσε
tπαλά�µέσα�στή�φάτνη.�Σ �α�τό�τό�πρω�-
τόγονο�καί�πρωτόγνωρο�λίκνο.�Σ �α�τή
τήν�sχυρένια,�φυσική�sγκαλιά.�«~τεκε
τόν� υ�όν� α�τ¢ς� τόν� πρωτότοκον,� καί
yσπαργάνωσεν��α�τόν�καί�sνέκλινεν
α�τόν�yν�τ£�φάτν¡,�διότι�ο�κ��ν�α�το¤ς

τόπος�yν�τ¨�καταλύµατι» (Λουκ.�β΄,�7).�
Kαί,�ξαφνικά,�τό�sκατέργαστο�σπή�-

λαιο�{λαµψε.�vναδείχτηκε�O�ρανός.
��sπέριττη�φάτνη�ντύθηκε�τή�δόξα�το¥
θρόνου.�Tό�φτωχικό�παχνί�{γινε���πλο¥�-
τος�το¥�κόσµου.�∆έν�µετουσιώθηκε��
�λη.�∆έν�µεταποιήθηκε�τό�χ§µα�σέ�χρυ�-
σό.�O��sράχνες,�πού�κρέµονταν�στίς�γω-
νιές�δέν�φώτισαν�σάν�πορφύρες.���δι-
κή�Σου�παρουσία�sλλοίωσε�τό�σπή�λαιο.
Tό�γέµισε�µέ�τό��περούσιο�Φ§ς.�Tό�καθ-
αγίασε�µέ�τή�Θεία�}πιφάνεια.�Kαί�τό
καθιέρωσε�σάν�Nαό�καί�θρόνο�τ¢ς��πε-
ρούσιας�Θεότητας.

�ρθες�στή�γ¢�µας�κι�«sνέτειλε�τ¨
κόσµ¦�τό�φ§ς�τό�τ¢ς�γνώσεως».�~κλι-
νες�τό�κεφάλι�στή�φάτνη�καί�τήν�tγία-
σες.�Mεταµόρφωσες�καί�τό�σπήλαιο�καί
τήν�ο�κουµένη.�Tήν�sνθρώπινη�φύση
µας�τήν�sποκατέστησες�στό�παραδείσιο
κάλλος�της.�Tή�γ¢�µας�τήν�{κανες�δ§µα
τ¢ς�Bασιλείας�Σου.�

«Mυστήριον�ξένον��ρ§�καί�παράδο�-
ξον,�ο�ρανόν�τό�σπήλαιον,�θρόνον�Xε-
ρουβικόν�τήν�Παρθένον,�τήν�φάτνην
χωρίον,�yν���sνεκλίθη���sχώρητος,�Xρ-
ιστός���Θεός...».

******
Kύριέ�µου,�µένω�θαµπωµένος�µπρο�-

στά�στό�µεγαλε¤ο�τ¢ς�sγάπης�Σου.�Στό
uδειασµα�τ¢ς�δόξας�Σου,�πού�γέµισε�µέ
καθαρό�φ§ς�καί�µέ�ο�ράνια�δόξα�τό
σπήλαιο�κι��λόκληρη�τήν�ο�κουµένη.
Σφίγγοµαι,��µως,�κάτω�sπ �τό�βάρος
τ¢ς�θλίψης�καί�τ¢ς�ντροπ¢ς,��ταν�sνα-
λογίζοµαι�τ§ν�sνθρώπων�τήν�sνάστρο-
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φη�κίνηση.�Kαί�πιό�πολύ�τήν�δική�µας,
τ§ν�λειτουργ§ν�Σου,�τήν�πράξη,�πού
sδέξια,�uπρεπα�καί�sνάξια�παρεδρεύ�-
ουµε�στό�yσώτερο�το¥�παναγίου�Σπη�-
λαίου�Σου.��

}µε¤ς,�ο��µικροί,�ο��sδύναµοι,�ο��t�-
µαρ�τωλοί,�sλλοτριώνουµε�«τόν�Nαό�τ¢ς
∆όξης�Σου».�Φυγαδεύουµε�τή�Θεία�Xά�-
ρη.�Mολύνουµε�τόν��ερό�χ§ρο.�Mετα�-
ποι�ο¥µε�τήν�}κκλησία�Σου�σέ�σπήλαιο
sλόγων�παθ§ν.�Mέ�τίς�µικροτητές�µας.
Mέ�τά�sνθρώπινα�πάθη�µας.�Mέ�τίς�φι-
λοδοξίες�µας.�Mέ�τίς�κοσµικές�µεθο-
δεύσεις�µας.�wπλώνουµε�νέφος�πνικτι�-
κό,�πού�κρύβει�τόν��λιο�καί�στερε¤�τήν
θαλπωρή.�vφανίζουµε�τά��χνη,�πού�ση�-
µατοδοτο¥ν�τήν�α�ωνιό�τητα.�Kι���}κ�-
κλη�σία�Σου�χάνει�τή�θωριά�της,�βρω�-
µίζει,�yξουθενώνεται.�

vναδιφ§�τή�σύγχρονη��στορία.�Tή
δι�κή�µας��στορία.�A�τή,�πού�τήν�{ζησα
καί�τήν�ψηλάφισα...�Tή�δραστηριότητα
τ¢ς� γενι�ς�µου�µέσα�στήν�}κκλησία
Σου.�Tήν�παρουσία�µας�καί�τούςsγ§νες
µας.�Kαί�νοιώθω�τό�βάρος�νά�µέ�πιέζη.

Στό�χ§ρο,�πού�Σύ,��ησο¥�µου,�θρό-
νιασες�τήν�sλήθεια,�τήν�καθαρότη�τα,
τήν�ε�λικρίνεια,�τήν�sγάπη,�yµε¤ς�ο��uν�-
θρωποι�yγκαταστήσαµε�τίς�yχθρότητες,
τά�καυτά�µίση,�τήν�sνοµία,�τή�βρωµερό�-
τητα.�Mπήκαµε�στόν�O�ρανό�γιά�νά�δι�-
α�κονήσουµε,�καί�τόν�κάναµε�σπήλαιο.�

******
∆έν�ε�ναι���πρώτη�φορά�πού�γίνεται

το¥το.�vλλά�καί�δέν�ε�ναι�µικρή���ε��-
θύνη�γιά�τήν�yπανάληψη�τ¢ς�φθορ�ς�καί
τ¢ς�sλλοτρίωσης.�Bλέπω,�Kύριέ�µου,�τό
πρόσωπό�Σου�νά�yκφράζει�τή�λύπη.�Tό
Πανάγιο�χέρι�Σου�νά��ψώνεται.�Tό�φρ-
αγγέλιο�νά�στρέφεται�κατεπάνω�µας.

Kι�����λόγος�Σου,�yλεγκτικός,�νά�χτυπά-
ει�τίς�συνειδήσεις�µας.�«Γέγραπται,��
ο��κος�µου�ο�κος�προσευχ¢ς�κληθήσε-
ται·��µε¤ς�δέ�α�τόν�yποιήσατε�σπήλαι-
ον�ληστ§ν».

«Σπήλαιον�ληστ§ν» ��ο�ράνιος�χ§�-
ρος.���Mυστική�Tράπεζα,�πού�βαστά�-
ζει�τό�sτίµητο�σ§µα�Σου.���καθέδρα
τ¢ς�sλήθειας.���πηγή�τ¢ς�καθαρότητας.

******
Tο¥τες�τίς�µέρες�θά��χήσουν�ο��καµ-

πάνες.�Θά�σηµάνουν�Xριστούγεννα.�O�
uγγελοι�θά�ξαναφέρουν�τό�µήνυµα.�O�
tγνές�ψυχές,�ο��sπόγονοι�τ§ν�ποιµέ-
νων,�θά�σπεύσουν�νά�προσκυνήσουν.
O��διψασµένες��πάρξεις,�σάν�uλλοι�µά-
γοι,�θά�νοιώσουν�τήν�sνάγκη�νά�yρευ-
νήσουν.�O���ρ§δαι�θά�ταραχθο¥ν�λίαν.

Mέσα�σ �α�τήν�τήν�κοσµοκίνηση�καί
τήν�κοσµογονία,�yγώ�νοιώθω�τήν�sνάγ-
κη�νά��ψώσω�τό�βλέµµα�σέ�Σένα,�Xρι-
στέ�µου,�καί�νά�Σέ��κετέψω.�Mεταποίη�-
σε�ξανά�τή�φάτνη�σέ�ο�ρανό.�Tό�σπή-
λαιο�τ§ν�sλόγων�παθ§ν�µας�σέ�ζωντα-
νή,�tγνή,�λαµπροφορεµένη�}κκλησία
Σου.

}µε¤ς�sφήσαµε�στό�διάβα�µας�τά
�χνη�τ¢ς�φθορ�ς�καί�τ¢ς�διαφθορ�ς.�Mε-
ταλλάξαµε�τήν�}κκλησία�Σου.�}γκατα�-
στήσαµε�στόν�περίβολό�της�τά�uλογα
πά��θη�µας.�~λα,�Σύ,�νά�τήν�sναπλάσης.
Nά�τήν�µεταµορφώσης.�Nά�τήν�tγιά-
σης.�Nά�τήν�sποκαταστήσης�στό�κάλ-
λος�της,�νά�τήν�yπαναφέρης�στή�δυναµι�-
κή�sποστολή�της.�

Πραγµατοποίησε�ξανά�α�τό�τό�µε-
γάλο�θα¥µα.�Στήν�προβληµατική�yποχή
µας.�Στίς�δύσκολες�µέρες�µας.�M’ �ποιο
τρόπο�Σύ�γνωρίζεις.�E�τε�µέ�τήν�παρου-
σία�Σου,�ε�τε�µέ�τήν�πνοή�τ¢ς��Θείας�Σου�
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ό status quo πού δηµιουρ -
γή θηκε στά ἐκκλησιαστικά
πράγµατα τόσο µέ τίς ἀπο-
φάσεις τοῦ Σ.τ.Ε., ὅσο καί µέ
τήν ἀποφασιστικότητα καί
σταθερότητα τῶν µητροπο -

λι τῶν Λαρίσης Θεολόγου καί Ἀτ -
τικᾹς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου,
πού ἤδη βρίσκονταν µέσα στίς µη -
τροπόλεις τους µέ τήν συνείδηση
τοῦ νόµιµου καί κανονικοῦ Ἱεράρ -
χου, δέν µποροῦσε νά γίνει ἀνεκτό
ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείµ.
Ἡ κίνησή του καθοριστική. Τοποθέ -
τησε τόν ἑαυτό του τοποτηρητή
στήν Ἀττική καί τόν τιτουλάριο µη -
τροπολίτη ∆ωδώνης Χρυσόστοµο,
τόν γνωστό ἡγούµενο τᾹς µεγάλης
καί πλούσι ας µονᾹς Πεντέλης, ἀρ-
χ ι  ερατικό ἐπίτροπο. Τόν ἱερωµέ νο
πού θά ἔφερνε στό ζενίθ τήν πόλω -
ση στή µητρόπολη ἈττικᾹς. ∆εῖτε

τί γράφει ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος στό
βιβλίο του «Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί» (σελ.
511-512): 

«8. Περίοδος τραµπουκισµῶν.
Ἡ Συνοδική ἀπόφαση, πού ἀντι-

κανονικά καί παράνοµα ἔκανε τήν
ἐξαγγελία τῶν ἐπιτιµίων, ἄνοιξε τό
δρό µο σέ ἀνήκουστες ἀθλιότητες καί
σέ τραµπουκισµούς. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀναγκάστηκε
νά δεχτεῖ µέ δυσφορία τήν ἀπόφα-
ση τοῦ Συµβουλίου τᾹς Ἐπικρατείας,
πού ἀνέστελλε τόν διορισµό τοῦ Μη -
τροπολίτη Βαρθολοµαίου σάν το-
ποτηρητή. Καί µεθόδευσε τήν ὑπέρ-
βασή της. Σέ κενό ΣυνοδικᾹς ἐξουσί -
ας, µετά τήν τελευταία συνεδρίαση
τᾹς Συνόδου τᾹς περιόδου 1992 -1993
καί πρίν ἀναλάβει καθήκοντα ἡ νέα
Σύνοδος, στίς 31 Αὐγούστου, διόρισε
τόν ἑαυτό του τοποτηρητή στήν Μη -
τρόπολη ἈττκᾹς. Καί ἐξουσιοδότησε
κάποιον τιτουλάριο Μητροπολίτη,
γνω στό γιά πολλές του πρωτοβου-
λίες, νά τόν ἐκπροσωπεῖ σάν γενικός
Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος. 

Ὁ τιτουλάριος, ἔχοντας τή φιλο-
δοξία νά ἐγκατασταθεῖ σάν Μητρο-
πολίτης στήν Ἀττική, θεώρησε πώς
ἐξυπηρετεῖται στό πρόγραµµά του,
ἄν ἀσκήσει ὀργανωµένη τροµοκρα -
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Xάριτος,�ε�τε�µέ�τό�φραγγέλιό�Σου.
O��ψυχές�µας�λαχταρο¥ν�καί�προσ�-

δοκο¥ν�νά�δο¥ν�καί�νά�ζήσουν�«O�ρα�-
νόν�τό�σπήλαιον,�θρόνον�Xερου�βικόν
τήν�Παρθένον».

O�ATTIKHΣ�KAI�MEΓAPI∆OΣ�
NIKO∆HMOΣ



τία κι ἄν κινηθεῖ στήν περιοχή σάν
τραµποῦκος. 

Τό τί ἔγινε στούς µᾹνες πού ἀκο-
λούθησαν, δέν περιγράφεται. Ἱερεῖς
καταδιώχτηκαν. Τραµποῦκοι ἀνακρι -
τές καλοῦσαν τίµιους λειτουργούς
τοῦ Θεοῦ σέ ἀνακρίσεις, δίχως νά
ὑπάρχει οὐσιαστικό παράπτωµα.
Μέ µόνη τήν κατηγορία ὅτι λειτούρ -
γησαν µέ τόν κανονικό ἐπίσκοπό
τους ἤ τόν µνηµόνευσαν στή Θεία
Εὐχαριστία. Ἄλλοι κατατροµοκρατή -
θηκαν προληπτικά, γιά νά µήν ἀπο-
δεχτοῦν τόν Μητροπολίτη τους. Οἱ
οἰκογένειές τους ἀπειλήθηκαν. Πρε-
σβυτέρες καί παιδιά ἱερέων δέχτηκαν
ἀπανωτά τηλεφωνήµατα, πού τούς
πληροφοροῦσαν, ὅτι ὁ φάκελλος τοῦ
ἱερέως-πατέρα τους βρίσκεται στήν
Ἱερά Σύνοδο κι ὅτι σύντοµα θά κινη -
θεῖ διαδικασία καθαιρέσεώς τους.   

Ὁ ὄγκος τῶν δικογραφιῶν πού
σχηµατίστηκε, εἶναι σηµαντικός καί
σηµαδιακός. Ὁµάδες ἱερέων ἀναγκά -
ζονταν τήν ἴδια µέρα νά παρουσια-
στοῦν στούς ἀνακριτές, γιά νά ἀπο-
λογηθοῦν. Καί, ταυτόχρονα, µέ βίαιο
κι ὕπουλο τρόπο στέλνοταν στίς ἐ -
νορίες διαβεβληµένα πρόσωπα, γιά
νά ἐκδιώξουν τούς καταξιωµένους
ἱε ρεῖς καί νά ἀναλάβουν αὐτοί τήν
ἄσκηση τοῦ ποιµαντικοῦ καί διοικητι-
κοῦ ἔργου!!»

Πρόθεση τοῦ Σεραφείµ ἦταν νά
ἐκδιωχθεῖ βί αια ὁ ἈττικᾹς Νικόδη -
µος ἀπό τήν Κηφισιά. Τό κίνητρο
βέβαια τοῦ ∆ω δώνης ἦταν φανερό
σέ ὅλους. Νά κερδίσει µέ τό σπαθί
του τήν µητρό πολη ἈττικᾹς σφα -
γιά ζοντας πρῶ τα µέ αὐτό τόν µαρ -

τυρικό ἐπίσκοπο ἈττικᾹς Νικόδη -
µο.

Ὁ ∆ωδώνης ἄρχισε νά ἐκπέµπει
πολεµικά µηνύµατα κατά τοῦ Ἀττι -
κᾹς Νικοδήµου χρησιµοποιώντας
δύο βήµατα: Τό πρῶτο: ὁ ἄµβων τᾹς
Ἐκκλησίας. Ὅπου πήγαινε νά λει -
τουρ γήσει, ξαφνικά, στίς πιό ἱερές
στιγµές, ἄρχιζε νά ἐξαπολύει µύ -
δρους κατά τοῦ Νικοδήµου, σέ ἕνα
ἐκκλησίασµα τίς πιό πολλές φορές
ἀνυποψίαστο ἀπό ὅλα αὐτά πού
τεκταίνονταν µέσα στήν Ἐκκλησία.
Κι ἄν λίγοι πού γνώριζαν ἀντιδροῦ -
σαν µέ κάποια φωνή ἤ κάποια δια-
µαρτυρία, οἱ φωνασκίες καί οἱ ἀπει-
λές πολλαπλασιάζονταν καί τά ντε-
σιµπέλ τοῦ τόνου τᾹς φωνᾹς του
τρυποῦ σαν τά αὐτιά τῶν πιστῶν
µε τατρέποντας τή λατρεία σέ πεδίο
µάχης. 

Ἀπεναντίας, ὁ ἈττικᾹς Νικόδη -
µος ποτέ δέ χρησιµοποίησε τόν ἄµ -
βωνα τᾹς Ἐκκλησίας γιά νά ἐκπέµ-
ψει διχαστικά µηνύµατα στό λαό
τοῦ Θεοῦ. Ἡ λειτουργία πού τελοῦ -
σε γινόταν µέ πολύ µεγάλη ἡσυχία
καί κατάνυξη καί στό κήρυγµα πάν-
τα µετέδιδε τήν πλούσια πνευµατι-
κή του ἐµπειρία ἀφορµώµενος ἀπό
τόν εὐαγγελικό λόγο. 

∆εύτερο βᾹµα τοῦ ∆ωδώνης: τά
µέσα ἐνηµέρωσης. Ξαφνικά ἐµφα -
νίστηκε νά βγαίνει διαδοχικά σ��  ὅλα
τά τηλεοπτικά κανάλια ὡς οἰκεῖος
καί φίλος, µιλώντας πολλές φορές
στούς δηµοσιογράφους στόν ἑνικό,
καί νά κηρύσσει ἕναν ἀνοικτό πό-
λεµο κατά τοῦ ἈττικᾹς Νικοδήµου.

Τό κλίµα γινόταν ὅλο καί πιό ἔν -
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τονο καί ὁδηγεῖτο σέ εὐθεία ἀντιπα -
ράθεση. Ἡ µεγάλη σύγκρουση συν έ-
βη στόν πανηγυρικό ἑσπερινό τοῦ
µητροπολιτικοῦ ναοῦ τᾹς Κηφισις,
τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου. Ὁ ἈττικᾹς
Νικόδηµος στήν ἀρχή, καί σέ µιά
προσ πάθεια νά ὑπάρξει µιά προσ -
έγγιση, ζήτησε ἀπό τόν Ἀρχιε πί -
σκο πο Σεραφείµ νά συλλειτουργή-
σουν στήν πανήγυρη τοῦ Ἁγίου ∆η -
µητρί ου στήν Κηφισιά. ∆έν ὑπᾹρξε
ἀντα πόκριση στήν πρότασή του
καί γι��αὐτό δήλωσε πώς θά παρευ -
ρεθεῖ καί στόν ἑσπερινό καί στή
λειτουρ γία. Τό ἴδιο δήλωσε ὅµως
καί ὁ ∆ω δώνης καί ἡ µέρα τᾹς ἀνα-
µέτρησης ἔφτανε.

Στίς 25-10-1993 ὁ Ναός τοῦ Ἁγίου
∆ηµητρίου γέµισε µέ ἀστυνοµικούς.
Γνωρίζοντας οἱ ἀστυνοµικές δυνά-
µεις τήν προκλητικότητα τοῦ ∆ω -
δώ νης καί τίς ἀναµενόµενες ἀντι-
δράσεις ἀπό τόν λαό, φρόντισαν
νά γεµίσουν τόν Ναό µέ ἀστυνοµι-
κούς µέ πολιτικά, ὥστε ὁ λαός νά
µείνει ἔξω καί οἱ µεµονωµένες περι -
πτώσεις ἀντιδράσεων πού θά ἐκ -
δηλώνονταν νά ἀποµονωθοῦν καί
νά ἐκδιωχθοῦν ὅσοι λίγοι µπόρεσαν
νά εἰσέλθουν στό ναό, µέ δυ σκολία.
Παράλληλα, προσπάθησαν νά ἐµ -
πο δίσουν τόν νόµιµο µητροπολίτη
ἈττικᾹς Νικόδηµο, ὁ ὁποῖος δέν δέ -
χθηκε νά παραµείνει ἔξω. Μέ τήν
εἴσοδό του ὅµως, ὅταν ἔφτασε στόν
σολέα, ἕνα τεῖχος ἀστυνοµικῶν µέ
πολιτική περιβολή καί ἐλάχιστων
ἐγκαθέτων πού κλωτσάγαν καί κτυ-
ποῦσαν ὅπου ἔβρισκαν, ἐπέτρεψαν
νά µείνει στό ἀπυρόβλητο ὁ δε-

σπότης πού ἦλθε νά καταλάβει µέ
τήν βία τό θρόνο τοῦ ἀδελφοῦ του.
∆εῖτε τήν ἀνακοίνωση πού δόθηκε
ἀπό τή Μητρόπολη ἈττικᾹς στά µέ-
σα ἐνηµερώσεως καί ἐνηµέρωνε
τόν λαό γιά τήν ἐξέλιξη τῶν γεγο -
νό  των (Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί σελ. 520-
521):

«Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολί -
της ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος κ. Νικόδη -
µος ἐγκαίρως εἶχε ἀνακοινώσει ὅτι
ἐκπληρῶν χρέος ἐπισκοπικό θά χο -
ροστατήσει κατά τόν Ἑσπερινό τᾹς
25-10-1993. 

Ὅταν προσᾹλθε νά πραγµατο-
ποιήσει τό ἱερό αὐτό καθᾹκον, δια -
πίστωσε µέ λύπη ὅτι ὁ Ἱερός Ναός
εἶχε µετατραπεῖ σέ φρούριο κατει -
ληµµένο ἀπό ὀκτακοσίους περίπου
ἀστυνοµικούς, κατά τό πλεῖστον µέ
πολιτική περιβολή, καί ἐλάχιστους
ἐγκαθέτους, πού προστάτευαν τόν
παράνοµο καί ἀντικανονικό τιτου-
λάριο Μητροπολίτη ∆ωδώνης καί
ἦσαν καί πανέτοιµοι νά ἀναµετρη -
θοῦν µέ τούς πιστούς, νά ἀνταγωνι-
στοῦν, νά προπηλακίσουν καί νά ἐξ -
ευτελίσουν αὐτό τό ἴδιο τό Σῶµα τᾹς
Ἐκκλησίας. Οὐδείς προσκυνητής κα -
τώρ θωσε νά µπεῖ µέσα στήν Ἐκκλη -
σία.

Πρό τᾹς καταστάσεως αὐτᾹς ὁ
Σεβασµιώτατος ὑποχώρησε, προκει -
µένου νά προστατεύσει ὅ,τι ἀπέµει-
νε ἀπό τήν ἐκκλησιαστική εἰρήνη καί
τήν δηµόσια τάξη. Καί ἀκολουθούµε-
νος ἀπό τό σύνολο τοῦ πλήθους τῶν
προσκυνητῶν ἐλιτάνευσε τήν Ἱερά
εἰκόνα τοῦ Ἁγίου ∆ηµητρίου στούς
δρόµους καί τίς πλατεῖες τᾹς Κηφι-
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σις, εὐλόγησε τούς πιστούς καί ἀ -
πε χώρησε. 

Τό κράτος τοῦ Νόµου ὑπετάγη γιά
µιά ἀκόµη φορά στή βία καί στήν ἀ -
θλιότητα, πού διέπει, δυστυχῶς, ἐπί
µακρά ἔτη τή ζωή τᾹς Ἐκκλησίας. 

Ὁ Σεβασµιώτατος καταγγέλλει
στόν Ἑλληνικό λαό ὅλους τούς ὑπευ -
θύνους αὐτᾹς τᾹς τραγικᾹς κατα-
στάσεως. Πρῶτον ἐκείνους ἀπό τούς
ἀδελφούς του Ἀρχιερεῖς, πού θλίβον-
ται καί ἀνησυχοῦν γιά τήν πορεία
τῶν ἐκκλησιαστικῶν µας πραγµά -
των, ἀλλά, ἔντροµοι, παραµένουν
ἄφωνοι καί δέν ἐννοοῦν νά ἀνοίξουν
τό "Πηδάλιο", δέν ὑψώνουν τή φωνή
τους καί δέν τολµοῦν νά στηρίξουν
µέ τήν παρρησιασµένη στάση τους
τούς διασυρόµενους ἀπό τό γερον-
τικό πεῖσµα τοῦ κ. Σεραφείµ Ἱερούς
Κανόνες. Καί δεύτερον τούς ἁρµόδι -
ους πολιτειακούς παράγοντες, οἱ ὁ -
ποῖοι ἀνέχονται τήν πηγή ὅλων τῶν
κακῶν, δηλαδή τίς συνεχεῖς παρα-
νοµίες, τίς ἐπανειληµµένες προσβο-
λές τῶν θεσµῶν καί τούς ἐξευτελι-
σµούς τοῦ Κράτους δικαίου ἀπό τούς
ἐλάχιστους ἀδίστακτους καιροσκό -
πους τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ κατεστη -
µένου.

Λυπται, διότι ὁ ἀγώνας τοῦ πι-
στοῦ Λαοῦ γιά τήν ἀποκατάσταση
τᾹς κανονικᾹς καί ἔννοµης τάξης στήν
Ἐκκλησία, ἐνῶ σήµερα θά ἔπρεπε νά
εἶχε τελειώσει, τώρα µόλις ἀρχίζει».

∆υστυχῶς ὅµως καί ἕνα δεύτερο
γεγονός ἐξ ἴσου σοβαρό συνέβη κα-
τά τήν µέρα τᾹς ἐθνικᾹς ἐπετείου.
Κλειδώθηκε ὁ ναός γιά νά µή λει -
τουργήσει ὁ κανονικός καί νόµιµος

µητροπολίτης. Γράφει ὁ ἈττικᾹς Νι -
κόδηµος (αὐτόθι, σελ. 521):   

«Μιά δεύτερη ἐκδήλωση τραµπου-
κισµοῦ ἔγινε κατά τήν ἱερή ἐπέτειο
τᾹς 28ης Ὀκτωβρίου. 

Ὁ Ναός τοῦ ἁγίου ∆ηµητρίου κλει -
δώθηκε. Οἱ πιστοί ὑποχρεώθηκαν νά
µείνουν στό πεζοδρόµιο. ∆ίχως Θεία
Λειτουργία. ∆ίχως τή δυνατότητα
καί τήν ἐλευθερία νά ἐκφράσουν τά
αἰσθήµατα εὐγνωµοσύνης τους στόν
Κύριο καί στήν Παναγία Μητέρα Του.
Αἰχµάλωτοι τᾹς σκληρότητας καί τᾹς
αὐθαιρεσίας. Ἐξόριστοι ἀπό τό σπίτι
τους, ἀπ᾿ τόν Ναό τοῦ Θεοῦ. Καί προ -
βληµατισµένοι γιά τά καµώµατα τᾹς
ἐκκλησιαστικᾹς ἡγεσίας, πού δέν
ὑπο  λογίζει µήτε τήν ἱερότητα τῶν
στιγµῶν µήτε τά αἰσθήµατα τοῦ πλη -
ρώµατος τᾹς Ἐκκλησίας».

Ἤδη στίς 15 Ὀκτωβρίου δηµο-
σιεύτηκε ἡ ἀπόφαση τᾹς ἐπιτροπᾹς
ἀναστολῶν τοῦ Σ.τ.Ε. ∆έν ἰκανο-
ποιοῦσε τό αἴτηµα γιά ἀναστολή
τοῦ αὐτοδιορισµοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκό -
που ὡς τοποτηρητή στήν µητρόπο -
λη ἈττικᾹς. Κατανοοῦσε ὅµως τήν
βλάβη πού ὑφίστατο ὁ αἰτῶν καί
µετέφερε τήν τακτική δικάσιµο ἀπό
τόν ∆εκέµβριο στόν Νοέµβριο. Καί
αὐτή ἡ ἀπόφαση ἔπαιξε τό ρόλο
της καί ἀποθράσυνε τόν ∆ωδώνης,
γιά νά συµπεριφερθεῖ στήν Κηφι-
σιά µέ αὐτόν τόν τρόπο. 

Λίγο µετά τά γεγονότα στόν Ἅγιο
∆ηµήτριο ἐπιδεινώθηκε ἡ ὑγεία τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου καί ταξίδεψε µέ τόν
τιτουλάριο µητροπολίτη στήν Ἀµε-
ρική. Ὅταν γύρισε, παρ��  ὅλη τήν
κάµψη στήν ὑγεία του, δέν µείωσε
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τήν ἐπιθετικότητά του καί τή διάθε -
σή του νά ἐξοντώσει τούς τρεῖς µη -
τροπολίτες. Στίς 25 Νοεµβρίου ὅλοι
οἱ Ἕλληνες εἶδαν ἕναν Ἀρχιεπίσκο-
πο νά σκαρφαλώνει κυριολεκτικά
µέ τή βοήθεια καί τό σπρώξιµο τῶν
βοηθῶν του στό Μέγαρο Μαξίµου,
γιά νά ἱκετέψει τόν πρωθυπουργό
νά τοῦ δώσει νόµο-στιλέτο γιά νά
δολοφονήσει τούς µητροπολίτες.
Νά περάσει στή Βουλή δηλαδή διά-
ταξη πού νά ἀπαγορεύει στούς ἐκ -
κλησιαστικούς λειτουργούς νά προσ-
φεύγουν στή ∆ικαιοσύνη γιά τήν
προστασία τους. Στίς δηλώσεις τους,
µέ τήν ἔξοδο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος φαι -
νόταν ἰκανοποιηµένος. Καί ὁ πρω -
θυπουργός δεσµεύθηκε νά ἐκπλη -
ρώσει τό αἴτηµα, νά περάσει τόν
Νόµο. 

Τίς ἑπόµενες µέρες ἄρχισε ἡ φη -
µο λογία ὅτι ὁ Νόµος περνάει ἤ ὅτι
θά ἐκδοθοῦν Προεδρικά ∆ιατάγµα -
τα πού θά ἀκυρώνουν τά ∆ιατά -
γµα τα Καταστάσεως τῶν τριῶν Μη-
τροπολιτῶν. Τόσο ὁ Ὑπουργός Παι -
δείας Φατοῦρος ὅσο καί ὁ ὑφυ -
πουρ γός ἐπί τοῦ τύπου Βενιζέλος
εἶχαν τεθεῖ ἀντίθετοι σέ µιά τέτοια
κίνηση. Ἀπό τήν ἄλλη, πρόσωπα
περί τήν κυρία τοῦ πρωθυπουργοῦ
προσπαθοῦσαν νά φέρουν στό
προ  σκήνιο διάφορες µυστικές συν -
εννοήσεις καί µηχανορραφίες.

Πέρασαν καί οἱ δύο πρῶτοι µᾹνες
τοῦ 1994. Στίς 3-3-1994 δηµοσιεύθη-
κε καί νέα ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε. Αὐτή
ἀφοροῦσε τά περιβόητα «ἐπιτίµια
τᾹς ἀκοινωνησίας». Τό δικαστήριο
τά θεώρησε πνευµατικά, ὅτι δέν

ἔχουν καµιά ἐπίπτωση ἐπί τᾹς δι -
οικητικᾹς καταστάσεως τῶν µητρο -
πολιτῶν, καί γι��αὐτό ἀπέφυγε νά
κρίνει τήν ἀντικανονικότητα καί τό
ἀνυπόστατο αὐτῶν τῶν ἐπιτιµίων.
Ἐξ ἄλλου παρέπεµπε τό θέµα στήν
Ὁλοµέλεια. Τό σκεπτικό αὐτό τᾹς
ἀποφάσεως, ὅτι δέν µποροῦσαν τά
ἐπιτίµια νά ἀποτελέσουν βάθρο γιά
νά πατήσει τό Ὑπουργεῖο καί νά
θίξει τή διοικητική ἁρµοδιότητα τῶν
τριῶν µητροπολιτῶν, γνωστοποι-
ήθηκε µέ τήν κοινοποίηση τᾹς ἀπο-
φάσεως στόν Ὑπουργό Παιδείας.
∆έν µποροῦσαν δηλαδή µέ τήν προ -
βολή τῶν ἐπιτιµίων νά πιέσουν τόν
Ὑπουργό νά ἐκδόσει διατάγµατα
ἐκ πτώσεως γιά τούς µητροπολίτες.
Ἡ ἴδια ἐνηµέρωση ἔγινε καί στόν
νοµικό σύµβουλο τοῦ Προέδρου τᾹς
∆ηµοκρατίας Παυλόπουλο, ὅτι χρει -
άζεται µέ βάση τόν καταστατικό
τᾹς Ἐκκλησίας τελεσίδικο Ἐκκλησι -
α στικό ∆ικαστήριο πού νά καταδι-
κάζει κάποιον µητροπολίτη, γιά νά
ὑπογραφεῖ Προεδρικό ∆ιάταγµα
ἐκπτώσεώς του. Καί οἱ δύο κατά-
λαβαν καί δέχθηκαν ὅτι ἡ ὑπογρα-
φή Προεδρικοῦ ∆ιατάγµατος δέν
ἔχει νοµικό ἔρεισµα καί ὅτι τυχόν
ὑπογραφή διαταγµάτων πάσχει
ἀπό ἀκυρότητα. 

Ἐνῶ ὅµως αὐτό ἦταν τό κλίµα,
τούς δυό ἑπόµενους µᾹνες ἄρχισε
νά λειτουργεῖ ἕνα ἐντονότατο πα -
ρασκήνιο. Πρωτοστάτης καί πάλι
ὁ τιτουλάριος µητροπολίτης ∆ωδώ -
νης, ὁ ὁποῖος ἀπέκτησε πρόσβαση
ἀπ��εὐθείας στόν πρωθυπουργό καί
ἄρχισε νά κάνει ἕνα εὐρύτατο σχε-
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διασµό γιά τό πῶς θά πετύχει τούς
ἰδιοτελεῖς σκοπούς του. Οἱ παρα -
σκη  νιακές αὐτές κινήσεις ἔγιναν µέ
πολλή σπουδή καί µυστικότητα κα-
τά τό τέλος Μαρτίου καί ἀρχές Ἀπρι-
λίου. Ἔγιναν ἐρήµην τᾹς ∆ιαρκοῦς
Ἱε ρς Συνόδου καί ἀποσκοποῦσαν
τάχιστα νά βρεθεῖ ὁ ∆ωδώνης µη -
τροπολίτης στήν Ἀττική. Τά στοι -
χεῖα αὐτά τά ἀποκάλυψαν οἱ ἐφη -
µε ρίδες «Ἑστία» καί «Πα ρόν», ὑπο -
ψίασαν τούς συνοδικούς µη τρο -
πολίτες Πειραιῶς καί Αἰγιαλεί ας γιά
νά ἀντιδράσουν καί περιγράφον-
ται στό βιβλίο τοῦ ἈττικᾹς Νικοδή -
µου «Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί» (δη µοσί ευ -
µα Ἑστίας 8-4-1994, σελ. 532-534
καί στήν ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑ τοῦ
Αἰγιαλείας σ��  ὅλους τούς Ἱεράρ χες,
σελ. 551-556). Τί προσπάθησε λοι -
πόν νά κάνει ὁ ∆ωδώνης; Τρεῖς
ἦταν οἱ κεντρικές κινήσεις του:

1) Νά πιέσει µέσω τοῦ πρωθυ-
πουργοῦ τόν ὑπουργό Παιδείας
Φα τοῦρο νά ὑπογράψει τά διατά -
γµατα ἐκπτώσεως τῶν τριῶν βα-
σιζόµενος στό «ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινω -
νησίας».

2) Μείζονα κίνηση σκοπιµότητος
µεθόδευσε, γιά νά µπορεῖ γρήγορα
νά ἐκλεγεῖ ἐκεῖνος στήν Ἀττική µε-
τά τήν ἀποποµπή τοῦ Νικοδήµου,
καί ζήτησε ἀπό τόν πρωθυπουργό
τροποποίηση τοῦ  Καταστατικοῦ
Χάρτη τᾹς Ἐκκλησίας  γιά τήν ἐκλο-
γή ἐπισκόπων ἀπό τή ∆ιαρκᾹ Ἱερά
Σύνοδο καί ὄχι ἀπό τήν Σύνοδο τᾹς
Ἱεραρχίας, ὅπως γινόταν.

3) Ἡ τρίτη κίνηση εἶχε νά κάνει
µέ τό ἐκκλησιαστικό παρασκήνιο.

Πῶς ἀπό τήν τρέχουσα ∆ιαρκᾹ
Σύνοδο θά πετύχει τήν ἐκλογή του
στήν Ἀττική. 

Ὅλα ἦταν κανονισµένα, ὥστε
πρίν τό Πάσχα νά εἶχαν ὁλοκληρω -
θεῖ τόσο ἡ ἐκτόπιση τοῦ Νικοδήµου
ὅσο καί ἡ ἐκλογή στή θέση του τοῦ
∆ωδώνης. Ὅταν ὅµως ἔθεσαν θέ-
µα στή ∆ιαρκᾹ Σύνοδο ὁ Πειραιῶς
καί ὁ Αίγιαλείας, ἀπόντος τοῦ ἀσθε -
νοῦντος Σεραφείµ, νά κάνει δήλω-
ση ἡ Σύνοδος ὅτι ὁ ∆ωδώνης δέν
τήν ἐκπροσωπεῖ, ἀντέδρασε ὁ Ἀρ -
χιγραµµατέας ∆αµασκηνός Καρπα-
θάκης, ἔκανε ἐπεισόδιο καί ἀποχώ -
ρησε. Ἡ ὄξυνση αὐτή ὑποψίασε
ἀκόµα πιό πολύ τούς δύο Ἱεράρχες
ὅτι κάτι κρυφό τεκταίνεται ἀπό τόν
∆ωδώνης πού τό ἀγνοοῦν, καί βγᾹ -
καν ἀπό τήν Σύνοδο, ἔστειλαν τηλε-
γραφήµατα στόν πρωθυπουργό,
τόν ἐνηµέρωσαν ὅτι ὁ ∆ωδώνης κα-
µιά ἐξουσιοδότηση δέν ἔχει ἀπό τήν
Σύνοδο καί ζήτησαν ἀπό τόν πρω -
θυπουργό νά πάψει νά συνοµιλεῖ
µαζί του. Ἔτσι, ἡ συνάντηση πρω -
θυ πουργοῦ-∆ωδώνης πού εἶχε προ-
γραµµατισθεῖ ἀκυρώ θηκε, ὁ ∆ω  -
δώνης ἀποµονώθηκε, ἀλλά στή συ -
νάντηση τοῦ πρωθυπουργοῦ µέ τόν
Νοµικό Σύµβουλο Λιλαῖο ἀνα κοι -
νώθηκε ἐπίσηµα ἀπό τόν πρω θυ -
πουργό ὅτι τά Προεδρικά ∆ια τά -
γµατα θά ἐκδοθοῦν ἀπό τόν ὑ πουργό
Παιδείας. Τήν ἀνακοίνωση µάλιστα
τήν ἔκανε ὁ ὑφυπουργός Βενιζέλος,
πού διαφωνοῦσε µέ ὅλα αὐτά. 

Στήν ἀνακοίνωση αὐτή ἀντέδρα -
σαν ἀµέσως πολλοί µητροπολίτες,
πού µέ τηλεγραφήµατά τους καί

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 9



ἀνακοινώσεις τους τοποθετήθηκαν
ἀρνητικά σέ ὅλα αὐτά. Ἀντέδρασαν
ἀµέσως οἱ: Σύρου ∆ωρόθεος, «∆η -
µη τριάδος» Χριστόδουλος, Σιδηρο -
κάστρου Ἰωάννης, Καρυστίας Σε -
ρα φείµ, Αἰτωλοακαρνανίας Θεό -
κλητος, Κιλκισίου Ἀπόστολος, Ὕ -
δρας Ἱερόθεος, Πειραιῶς Καλλίνι-
κος, Σερρῶν Μάξιµος, Ἐλασσῶνος
Σεβαστιανός, Κονίτσης Σεβαστια -
νός (δεῖτε τά κείµενα διαµαρτυρίας:
«Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί», σελ. 536-542).

∆ῶστε προσοχή πῶς περιγράφει
τή συµ πα  ράσταση τῶν λαϊκῶν µε -
λῶν ὁ ἈττικᾹς Νικό δηµος («Εἰπέ τῇ
Ἐκ κλησί», σελ. 542-543):  

«...Θά ἦταν πολύ χρήσιµο νά συν α -
χθοῦν καί νά διασωθοῦν οἱ ἀντι δρά -
σεις τῶν πιστῶν µελῶν τοῦ Σώ µατος
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τῶν ἁγνῶν ἀν θρώ -
πων, πού δέν προσβλέπουν σέ ἀξιώ -
µατα καί δέν µετροῦν µέ σκοπιµό τη -
τες τή θέση τους ἤ τήν ἀντί θεσή
τους, τήν κατάφασή τους ἤ τήν ἄρ -
νησή τους στίς πρωτοβουλίες καί στίς
ἀποφάσεις τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς ἠγε -
σίας. 

Ἡ παρουσία, ἡ συµπαράσταση κι
ἡ συναντίληψη τοῦ λαϊκοῦ στοιχείου
ἐκδηλώθηκε µέ τρόπο ποικίλο ἀλλά
σηµαδιακό.

Ἄτοµα κι ὁµάδες πιστῶν κινήθη -
καν πρός τήν κατεύθυνση τᾹς κο σµι -
κᾹς ἐξουσίας γιά νά διαµαρτυ ρη θοῦν,
νά ζητήσουν καί νά ἀξιώσουν τήν
τήρηση τοῦ Συντάγµατος καί τῶν
Νόµων, τήν ὑποταγή στίς ἀποφάσεις
τᾹς ∆ικαιοσύνης, τόν σεβασµό τῶν
ἀτοµικῶν δικαιωµάτων, τήν ἀποφυ-
γή τᾹς παρεµβάσεως στά ἐσωτερικά

τᾹς Ἐκκλησίας, τό σπάσιµο τᾹς συµ -
µαχίας µέ τήν Σεραφειµική µηχανορ -
ραφία. Οἱ ἴδιοι οἱ κρατικοί παράγον-
τες ὁµολόγησαν ὅτι στά γραφεία
τους εἶχαν φτάσει χιλιάδες ἐπιστο -
λῶν καί τηλεγραφηµάτων, πού στι -
γµάτιζαν τήν ἀπόφαση τοῦ πρωθυ-
πουργοῦ καί τῶν ἄµεσων συνεργα -
τῶν του νά ἀποδεχτεῖ τίς προτάσεις
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείµ καί νά
περάσει γιά δεύτερη φορά ἁλυσίδες
στούς ἀθώους κι ἀνυπεράσπιστους
Μητροπολίτες τᾹς Ἐκκλησίας.

Μά δέν ἦταν µονάχα αὐτοί, πού
συγκρότησαν µέτωπο ἀντιστάσεως
κατά τᾹς ἀντικανονικότητας καί τᾹς
παρανοµίας. ∆υσεξαρίθµητες εἶναι
οἱ ἐκδηλώσεις ἀγάπης καί συµπαρα-
στάσεως πού δεχτήκαµε ἀπό γνω-
στούς κι ἀγνώστους ἀδελφούς τοῦ
Κυρίου µας. Ἀπό ὅλα τά µέρη τᾹς ἑλ -
ληνικᾹς Ὀρθοδοξίας. Ἀπό ὅλες τίς
κοινωνικές καί τίς ἐπαγγελµατικές
ἐπάλξεις. 

Ἀπ��τό ἀνώνυµο πλᾹθος, ἀπ��τή
σιωπηλή πλειοψηφία ἀνέβηκε µιά
φλόγα γεµάτη ζεστασιά, γεµάτη ἀ -
γά  πη, γεµάτη λαχτάρα γνησιότητας
καί πόνο γιά τήν Ἐκκλησία Ἰησοῦ Χρι -
στοῦ, πού µς τύλιξε καί µετάβαλε
τή φωτιά τῶν ἀδελφοκτόνων πα -
θῶν τοῦ ἐπισκοπικοῦ κατεστηµένου
σέ πνεῦµα δρόσου διασυρίζον. Καί
νοιώσαµε νά µή µς ἀγγίζει ἡ φωτιά
καί νά µή µς καῖνε τά πάθη. 

Προσωπικά, καταθέτω τή δυνα-
µική ἐµπειρία µου στίς µελλοντικές
γενιές καί στήν ἱστορία, ὅτι µέσα στόν
διωγµό, µέσα σ᾿ αὐτό τό καµίνι, πού
οἱ ἀδελφοί µου ἀρχιερεῖς φρόντισαν 
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ατά�τούς�zορτασµούς�τ§ν��µε�-
ρ§ν�Μητέρας�καί�Πατέρα,�(δεύ-
τερη�Κυριακή�το¥�Μαΐου�καί
τρίτη�Κυριακή�το¥��ουνίου�sν�-
τίστοιχα)�το¥�2015�διαπίστωσα
κάτι�πού�µέχρι�τότε�δέν�τό�ε�χα

�ποπτευθε¤.��ξερα��τι�ο��γιορτές�α��-
τές,�yξ�sρχ¢ς�κοσµικές�καί�µέσα�στό
πνε¥µα�το¥�καταναλωτισµο¥�(sνταλλα�-
γή�δώ�ρων,�κτλ.),�ε�χαν�ξεκινήσει�στίς
sγγλο�σα�ξωνικές�χ§ρες�τόν�20ό�α�§να
sπό�sνταγωνιστικά�γυναικε¤α�καί�sν�-
δρικά�κινήµατα�καί�sπέβλεπαν�στήν
{ξαρση�α�τονοµηµένων�τ§ν�ρόλων�Μη�-
τέρας�καί�Πατέρα�στίς�κοινωνίες�τ§ν
sνθρώ�πων.�Νά��µως�πού�τό�google,��
γνωστή�µηχανή�sναζήτησης�το¥�διαδι�-
κτύου,�τίς�γιόρτασε�περνώντας�συγχρό-
νως�|να�sλλόκοτο�µήνυµα.�Πρόβαλε

καί�γιά�τίς�δύο,�παρόµοιας�{µπνευσης
κι�νούµενα�σκίτσα.�Γιά�τήν�µητέρα�{δει�-
χνε�διαδο�χικά�διάφορα�θηλυκά�ζ§α�σέ
«τρυφερές�στιγµές»�µέ�τά�νεογνά�τους
καί�στό�τέλος�µιά�γυναίκα�νά�sγκαλιά-
ζει�καί�νά�χαϊδεύει�καί�α�τή�τό�µωρό
της.�vνάλογο�θέµα�ε�χαν�τά�σκίτσα�γιά
τόν�πατέρα.�Θά�µο¥�πε¤τε,�πο¥�τό�πρό�-
βληµα;�Μά,���γυναίκα-µητέρα�στήν��δια
µοίρα�µέ�τήν�πάπια,�τήν�sρκούδα,�τήν
τίγρη;�Καί���uνδρας�πατέρας�στήν��δια
µοίρα�µέ�τόν�πιγκουίνο�καί�τό�σκύλο;
Ο��sκτιβιστές�τ§ν�κινηµάτων�το¥�19ου
καί�20ο¥�α�§να,�sπό�πουθενά�δέν�προ�-
κύπτει��τι�ε�χαν�διανοηθε¤�τέτοιους�συ�-
σχετισµούς,��ταν�καθιέρωναν�α�τές�τίς
γιορ�τές.�Νά��µως�πού�ο��σηµερινοί�φι�-
λόζωοι�sκτιβιστές,�καί�ο��κάθε�ε�δους
«sναµορφωτές»�το¥�κόσµου,�τούς�καλ-
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νά τό κάψουν "ἐπταπλασίως" , ἀνα -
κά λυψα τήν ἀληθινή Ἐκκλησία. Τό
Σῶµα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι
ζωντανό. Πού πάσχει µέ τούς πά -
σχοντες. Πού συνθυσιάζεται µέ τούς
ποιµένες του, ὅταν σφαγιάζονται.
Πού δέχεται τή θυσία τους σάν
ἀντίδωρο τᾹς ΜυστικᾹς Τράπεζας κι
ἀντιπροσφέρει τήν ἀφοσίωσή του
καί τήν ἔµπονη προσευχή του. Καί
θεωρῶ ὅτι θά ἦταν ἀνάπηρη ἡ ἀρχιε-
ρατική µου διακονία, φτωχές κι ἀνυ -
ποψίαστες οἱ ἐµπειρίες µου, ἄν δέν

εἶχα ἀνηφορίσει στό µονοπάτι τοῦ
Γολγοθ κι ἄν δέν εἶχα δεχτεῖ τή
φρον τίδα καί τήν ἀγάπη τῶν Κυρη-
ναίων».

Ὅλες αὐτές οἱ προσπάθειες, ὅ -
λες οἱ φωνές λογικᾹς δέ θά µιλή-
σουν εἰς τά ὦτα τῶν ὑπευθύνων
τᾹς πολιτείας καί τά Προεδρικά ∆ια-
τάγµατα θά ὑπογραφοῦν, καί ἡ
δεύτερη ἐξορία γιά τούς τρεῖς µη -
τρο πολίτες θά δροµολογηθεῖ µέ τήν
κίνηση αὐτή.

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης



λιεργο¥ν.���uνθρωπος,�κατ’�α�τούς,�δέν
ε�ναι�τίποτα�παραπάνω�sπό�|να�ζωικό
ε�δος�µέσα�στή�βιοποικιλότητα�τ¢ς�γ¢ς!
Καί�µάλιστα,�πηγαίνοντας�πιό�πέρα,
yκτιµο¥ν��τι�πρόκειται�µ�λλον�περί�u�-
κρως…�«yπιβλαβο¥ς�ε�δους»!

Πρό�yτ§ν,�sµερικανίδα�sκτιβίστρια
ο�κολόγος�κόµπαζε�µέ�sνάρτησή�της
στό�διαδίκτυο��τι�προέβη�σέ�διακοπή
κύησης�({κτρωση)�sπό�{γνοια�γιά�τήν
προστασία�το¥…�περιβάλλοντος!���uν�-
θρωπος,�yπιχειρηµατολογο¥σε,�γιά�νά
�κανοποιήσει�τίς�sνάγκες�του,��λικές,
πνευµατικές,�πολιτιστικές,�καί�µέ�τήν
{φεση�πού�{χει�νά�δηµιουργε¤�δικά�του
{ργα�(�λικά���πνευµατικά),�νά�ταξιδεύ�-
ει,�νά�yπικοινωνε¤,�νά�πολεµ�,�νά�κατα�-
κτ��καί�νά�κυριαρχε¤,�yξαντλε¤�πολύ�πε-
ρισσότερους�φυσικούς�πόρους�sπ’���-
σους�το¥�sναλογο¥ν��ς�zνός�sπό�τά�τό-
σα�ζωικά�ε�δη.�Κάθε�λοιπόν�uνθρωπος
πού�{ρχεται�στόν�κόσµο,�σύµφωνα�µέ
τά��δεοληπτικά�«πράσινα»�κηρύγµατα
τ¢ς�νέας�yποχ¢ς,�yπιβαρύνει�sσύµµε-
τρα�τό�περιβάλλον,�στερώντας�πόρους
sπό�τούς�uλλους�ζ§ντες��ργανισµούς,
ο���πο¤οι�{τσι��δηγο¥νται�σέ�sφανισµό.
Πρόσφατα�δηµοσιεύµατα,�βασιζόµενα
δ¢θεν�σέ�πορίσµατα�yρευν§ν,�θέλουν
τό�80%�τ§ν�ζώων�πού�ζο¥σαν�στή�γ¢
πρίν�yµφανισθε¤���uνθρωπος,�νά�yξα���-
φ�α���νίζονται�µετά�τήν�yµφάνισή�του!�Καί
��α�τιος�τ¢ς�καταστροφ¢ς;���uνθρωπος
µέ�τίς�δραστηριότητές�του·���«xνθρω-
πος,�τό�πρ§το�«�περαρπακτικό»�στήν
�στο�ρία�το¥�πλανήτη»�(in.gr�23/8/2015)·
��κύριος�ταραξίας�τ¢ς��σορροπίας�το¥
βιoκόσµου!…���λύση�λοιπόν�tπλή:�πε-
ριορισµός�τ§ν�γεννήσεων�sνθρώπων.
Α��τό�τό�µέτρο�προστασίας�τ¢ς�«φυσικ¢ς

�σορροπίας»�θέλησε�νά��ποδείξει�{µ�-
πρακτα���πιό�πάνω�sκτιβίστρια,���sσυµ�-
βίβαστη�προστάτιδα�τ§ν�δικαιωµάτων
ζω¢ς�τ§ν�ζώων,�µέ�τήν�uρνηση�δικαιώ�-
µατος�ζω¢ς�σέ�sνθρώπινα��ντα,�µεταξύ
τ§ν��ποίων�καί�τό�δικό�της�παιδί,�τό
�πο¤ο�κυοφορο¥σε!…�

Ο��ε�θύνες�το¥�sνθρώπου�γιά�τήν�πε-
ριβαλλοντική��ποβάθµιση�δέν�ε�ναι�µι-
κρές.�vκόµα�καί���wγία�Γραφή�yπι-
σηµαίνει��τι���κτίση�«συστενάζει�καί
συνωδίνει»��ποταγµένη�καί�α�τή�sκού�-
σια�στή�φθορά�yξ�α�τίας�τ¢ς�πτώσης�το¥
sνθρώπου,�καί�«sποκαραδοκε¤»�(περι�-
µένει�διακα§ς)�τήν�sπολύτρωσή�του�καί
τήν�φανέρωση�«τ§ν�υ�§ν�το¥�Θεο¥»�στό
τέλος�τ§ν�α�ώνων�(βλ.�Ρωµ.�η΄�18-25).
Κά�ποιος�yξ�uλλου�Ε�ρωπα¤ος�στοχα-
στής�ε�χε,�sπό�τά�µέσα�το¥�περασµένου
α�§να,��ποδείξει�ε�στοχα�τά��θικά�α��-
τια�τ¢ς�sλόγιστης�yκµετάλλευσης�καί
yξάντλησης�τ§ν�φυσικ§ν�πόρων.�Ε�χε
πε¤:�«��γ¢�{χει�yπαρκε¤ς�πόρους�γιά
νά�συντηρήσει�τά��ντα�πού�ζο¥ν�πάνω
της,�sλλά��χι�τόσους,��στε�νά�κορεσθε¤
��sπληστία�zνός�καί�µόνο�πλεονέκτη»!
�ς�γνωστόν�δέ,���γ¢�µας�κυριαρχε¤ται
sπό�sρπακτικούς�πλεονέκτες,�πολεµο�-
χαρε¤ς�µεγιστάνες�«yπενδυτές»,�δια�-
γου�µιστές�το¥�πλούτου�τ¢ς�γ¢ς,�καί�κα-
τακλύζεται� sπό� ντοπαρισµένα� sκό�-
ρεστα�sνδρείκελα�το¥�«american�dream»,
το¥��νειρικο¥�καταναλωτικο¥�«κεκτη�-
µένου»,�πού�ο���διοι�α�τοί�µεγιστάνες
πατρονάρουν!�Καί�θρηνο¥ν�µέν��πο�-
κρι�τικά�µέσω�τ§ν�µίντια,�πού�yλέγχουν,
γιά�τήν�καταστροφή�το¥�περιβάλλον-
τος�sπό�τόν�uνθρωπο�καί�τόν�καταδι�-
κάζουν�ε�ς�τήν�«yσχάτη�τ§ν�ποιν§ν»,
σέ�sφανισµό,�ταυτόχρονα��µως,�σωρεύ�-
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ουν�sµύθητο�πλο¥το�sπό�τή�βουλιµία
τ§ν� καταναλωτικο-yξαρτηµένων� sν�-
δρει�κέλων�τους!...�xλλο��µως�ο��ε�θύ�-
νες�το¥�sνθρώπου�γιά�τήν�µεταπτωτική
τραγελαφική�πολιτεία�του�καί�uλλο��
sξία�του,��ς�το¥�µόνου�λογικο¥��ντος
στόν�{µβιο��λικό�κόσµο.�xλλωστε,�λόγ¦
α�τ¢ς�τ¢ς�«sξίας»�καί�µόνον,�ε�ναι�δυ�-
να�τόν�νά�το¥�καταλογίζονται�ε�θύνες.��

Πολύς�λόγος�γίνεται�καί�πολύ�µελά-
νι�χύνεται�σήµερα�γιά�τήν�sνάδειξη�καί
προάσπιση�τ§ν�«δικαιωµάτων�τ§ν�ζώ�-
ων».�Καί�θά��ταν�κατανοητό�uν�yπιδί�-
ω�ξη��ταν���ε�αισθητοποίηση�τ¢ς�κοιν¢ς
γνώµης�µέ�στόχο�τήν�προστασία�τους
sπό�yπώδυνη�καί�σαδιστική�µεταχείρι-
ση.�∆έν�πρόκειται��µως�µόνο�γι’�α�τό.
Πρό�κειται�γιά�καινοφανε¤ς�προσπά�-
θειες�sπονοµ¢ς�α�τόνοµης��θικ¢ς��πό-
στασης�στά�ζ§α,�sπό�τήν��ποία�πηγά-
ζουν�«sπαράγραπτα»�{µφυτα�δικαιώ�-
µα�τα,�µή�κατ’�sνάγκη�συµβατά�µέ�τά
sνθρώπινα�προνόµια.�Στόν��στότοπο
phorum.gr�(24/12/2010)�ε�δαµε�τήν�zξ¢ς
sνακοίνωση:�«��σύλλογος�“Πολίτες
γιά�τά�δικαιώµατα�τ¢ς�Φύσης�καί�τ¢ς
Ζω¢ς”�προσκαλε¤�τόν�καθηγητή�Θεο�-
δόση�Τάσιο�(σ.σ.�γνωστό�θεωρητικό�τ¢ς
νέας�τάξης)�νά�µιλήσει�γιά�τή�“Γλ§σσα
τ§ν�Ζώων”.���καθηγητής�θά�yπικεν�-
τρω�θε¤�στήν�sνάδειξη�πλευρ§ν�τ¢ς�συµ�-
περιφορ�ς�τ§ν�ζώων,��χι�πλέον��πό�τό
πρίσµα�το¥�sνθρωποµορφισµο¥�(σ.σ.
το¥�κατά�πόσον,�δηλαδή,�µπορο¥ν�νά
συγκριθο¥ν�µέ�πλευρές�τ¢ς�sνθρώπι�-
νης�συµπεριφορ�ς)�sλλά�βάσει�yπιστη�-
µονικ§ν�yρευν§ν�πού�{χουν�πραγµατο-
ποιηθε¤�µόλις�τά�τελευτα¤α�30�χρόνια.
Ο�� νέες� {ρευνες� καί� sνακαλύψεις,
κυρίως� τ¢ς� yπιστήµης� τ¢ς� �θολογίας

(σ.σ.�κλάδος�τ¢ς�ζωολογίας,�πού�µελετ�
τή�συµπεριφορά�τ§ν�ζώων),�φωτίζουν
τίς�µέχρι�τώρα�sντιλήψεις�µας�γιά�τά
ζ§α�καί�µ�ς�κάνουν�νά�sναρωτηθο¥µε
yάν�θά�πρέπει�νά�sλλάξουµε�uρδην�τή
συµπεριφορά�µας�καί�τή�στάση�µας��ς
πρός�α�τά�καί�νά�τά�sντιµετωπίσουµε
πλέον�σύµφωνα�µέ�α�τό�πού�πράγµατι
ε�ναι�–σάν�α�τόνοµες�καί�ξεχωριστές
�ντότητες–�καί��χι�σύµφωνα�µέ�α�τό
πού�θά�θέλαµε�νά�ε�ναι,��πως�κάναµε
µέχρι�τώρα,�προκειµένου�νά�τά�κατα-
στήσουµε��ποχείριά�µας�καί�νά�τά�µε-
τατρέψουµε�σέ�sντικείµενα�yκµετάλ-
λευσης�καί�χρήσης�στήν��πηρεσία�µας.
∆ιότι,��πως�µ�ς�προτρέπει���Henry�Be-
ston,�πατέρας�το¥�σύγχρονου�περιβαλ-
λοντικο¥� κινήµατος:� “Χρειαζόµαστε
µιά�διαφορετική,�σοφότερη�καί��σως
πιό�µυστικιστική�(σ.σ.��σως,�πού�νά�µ�ς
sνάγει�σέ�κόσµους�µεταφυ�σικούς;)�uπο-
ψη�γιά�τά�ζ§α.�Σέ�|να�κόσµο�sρχαιότε-
ρο�καί�πιό��λοκληρωµένο�sπό�τόν�δικό
µας�τά�ζ§α�κινο¥νται�καί�δρο¥ν��λο�-
κληρωµένα.�Προικισµένα�µέ�yπεκτά-
σεις�τ§ν�α�σθήσεων�πού�yµε¤ς�χάσαµε
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��δέν�sποκτήσαµε�ποτέ.�Ζ§ντας�sπό
φω��νές�πού�ποτέ�δέν�θά�sκούσουµε.�∆έν
ε�ναι��µοιά�µας.�∆έν�ε�ναι�κατώτερά
µας.�Ε�ναι�uλλα�{θνη.�Πιασµένα�µαζί
µας�στό�δίκτυ�τ¢ς�ζω¢ς�καί�το¥�χρόνου.
Φυλακισµένα�µαζί�µας�στό�µεγαλε¤ο
καί�τήν�yπώδυνη�προσπάθεια�τ¢ς�ζω¢ς
στή�γ¢”…».�Ε�ναι�φανερό,�sκόµα�καί
σέ�µικρούς�µαθητές,�πού�µόλις�{χουν
sρχίσει�νά���ποψιάζονται�τί�ε�ναι�yπι-
στήµη,��τι�α�τά�δέν�µπορο¥ν�νά�στα�-
θο¥ν�σάν�yπιστηµονικά�πορίσµατα�sπό
{ρευνες�τ¢ς�«�θολογίας».�Ε�ναι��δεολη�-
πτικές�yπινοήσεις�sνθρώπων,�πού�{χουν
χάσει�τόν�µπούσουλα�µέσα�στή�θολούρα
το¥�φαντασιακο¥�τους�«Νέου�Κόσµου».
��δέ�διασπορά�τους�στρατευµένη�πλύ�-
ση�yγκεφάλων…

Σάν�καρπός�α�τ§ν�τ§ν�κηρυγµάτων,
yµφανίζεται�sπό�τίς�τελευτα¤ες�δεκα-
ετίες�το¥�20ο¥�α�§να���τάση�νά�µελε�-
τ§νται�τά�{νστικτα�τ§ν�ζώων�σά�φαινό-
µενα�«ψυχολογίας»�καί�«κοινωνιολο�-
γίας»�τ§ν�ζώων!�~τσι,�κάθε�yνστικτώ�-
δης�κίνηση�το¥�ζώου�sναβαθµίζεται�σέ
{κφραση�«sτοµικο¥�δικαιώµατός»�του.
Καί�γιά�νά�µή�µείνει�κανένας…�«γνω-
στικός»�χ§ρος�sδιερεύνητος,���«{ρευ-
να»�στρέφεται�καί�σέ�φαινόµενα�συµπε-
ριφορ�ς�τ§ν�ζώων,�πού,�κατά��σχυρι-
σµούς�δ¢θεν�«yπαϊόντων»(!),�συνιστο¥ν
περιπτώσεις�«{µφυτου�“yναλλακτικο¥”
σεξουαλικο¥�προσανατολισµο¥».��τι
δηλαδή�σέ�κάποιες�περιπτώσεις�µπο�-
ρε¤�τά�ζ§α�νά�yµφανίζουν�συµπεριφο-
ρές�sντίθετες�µέ�τίς�µέχρι�τώρα�θεω�-
ρούµενες��ς�φυσιολογικές�λειτουργίες
γιά�τή�διαιώνιση�τ§ν�ε�δ§ν.�~τσι,���προσα-
νατολισµός�α�τός�µπορε¤�νά�yνταχθε¤
στά�yγγεν¢�«δικαιώµατα»�τ§ν�ζώων!

xλ�λο�πού�δέν��θελαν�κάποιοι�γνωστοί
τύποι�sνθρώπων�γιά�νά�διεκδικήσουν
καί�α�τοί��ς�yγγενές�τους�δικαίωµα�καί
τόν�δικό�τους�παρόµοιο�προσανατολι-
σµό,��πως�κι�uν�α�τός��νοµάζεται.�

vλλά�τό�πράγµα�δέν�σταµατάει�yδ§.
�πάρχουν�«ζωοφιλικές»��ργανώσεις,
πού�θέλουν�νά�προωθήσουν�περαιτέρω
τήν��πόθεση�τ§ν�δικαιωµάτων�«yναλ-
λακτικ¢ς»�σεξουαλικότητας:�διεκδικο¥ν
νά�κατοχυρωθε¤��ς�νόµιµη���yλευθερία
διαπλοκ¢ς�τ§ν…��µόλογων�«ε�δικ§ν
δι�καιωµάτων»�µεταξύ�sνθρώπων�καί
ζώων!�Παράδειγµα:�σύµφωνα�µέ�τήν
�λεκτρονική� {κδοση� τ¢ς� yφηµερίδας
«Τό� Β¢µα»� στίς� 27/11/2012,� τό� {τος
yκε¤νο�ε�χε�κατατεθε¤�νοµοσχέδιο�στή
γερµανική�Μπούντεσταγκ�(κάτω�βου-
λή),�πού�θέσπιζε�ρητ§ς��ς�παράνοµη
καί�καταχρηστική�µεταχείριση�το¥�ζώ�-
ου�τήν�uσκηση�τέτοιων…�«δικαιωµά-
των»�µεταξύ�sνθρώπων�καί�ζώων.��
yνέργεια��µως�α�τή�τ¢ς�γερµανικ¢ς�Πο-
λιτείας�ε�χε�ξεσηκώσει�{ντονες�sντι-
δράσεις�«ζωοφιλικ§ν»��ργανώσεων,
�πως�π.χ.�τ¢ς��ργάνωσης�«Ζωόφιλοι
γιά�τήν��θική�Μεταχείριση�τ§ν�Ζώων
(ΖΕΤΑ)»,�παρότι�τό�σκεπτικό�της��ταν
νά�«βελτιώσει� τό�βαθµό�προστασίας
τ§ν�ζώων»�καί��χι�νά�περιφρουρήσει
τήν�sνθρώπινη�ε�γένεια!�Α�τήν,�ποιά
vρχή,�ποιά�}ξουσία�στόν�µεταµοντέρ-
νο�δυτικό�«χριστιανικό»�κόσµο�yνδια�-
φέρεται�νά�καλλιεργήσει;�vφήνεται�{ρ-
µαιο�στή�διάθεση�το¥�κάθε�yξαρτηµέ-
νου�στόν��δονισµό�sτόµου�νά�τήν�τσα-
λαπατ�!�

Ο��Γερµανοί,��πως�καί��λοι�ο��«Χρι�-
στιανικοί»�λαοί�τ¢ς�Ε�ρώπης,�yδ§�καί
2000�χρόνια�{χουµε�διδαχθε¤��τι���Θε-
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ός�{πλασε�τόν�uνθρωπο��ς�τήν�κορω�-
νίδα�τ¢ς�∆ηµιουργίας�καί�{δωσε�σ’�α��-
τόν��γεµονικά�δικαιώµατα.�Ε�πε:�«κα�-
τα�κυριεύσατε�α�τ¢ς�(τ¢ς�γ¢ς)�καί�uρχε-
τε�τ§ν��χθύων�τ¢ς�θαλάσσης�καί�τ§ν�πε-
τειν§ν� το¥� ο�ρανο¥� καί� πάντων� τ§ν
κτην§ν�καί�πάσης�τ¢ς�γ¢ς�καί�πάντων
τ§ν�zρπετ§ν�τ§ν�zρπόντων�yπί�τ¢ς�γ¢ς»
(Γεν.�α΄�28).�vσχέτως�το¥�uν���µεταπτω�-
τι�κός,�yγωκεντρικός�καί�sδηφάγος�uν�-
θρωπος�{κανε�(καί�κάνει)�χρησιµοθη�-
ρική�κατάχρηση�τ§ν�δικαιωµάτων�του,
ε�ναι��ντολογικά�sδιανόητο�νά�sπεµ�-
πο�λήσει�τήν�ε�γένεια�τ¢ς�καταγωγ¢ς
του�καί�τά�κληρονοµικά�προνόµιά�του
yπί�τ¢ς�γ¢ς.�Νά�α�τοκαθαιρεθε¤.�Α�τή
ε��ναι�sρχέγονη�πεποίθηση�τ§ν�sνθρώ�-
πων.���sρχα¤ος�vθηνα¤ος�κωµωδοποι-
ός�Μένανδρος� {χει� πε¤� τό�περίφηµο
sπό�φθεγµα:�«�ς�χαρίεν�{στ’�uνθρω-
πος,��ταν�uνθρωπος��».�Παραφράζον-
τας�θά�τό�{λεγα��ς�yξ¢ς:�«Τί�χαριτωµέ-
νο�πλάσµα�ε�ναι���uνθρωπος,��σο�πα�-
ραµένει�uνθρωπος»!�

Τό�τραγικό�ε�ναι��τι�δέν�παραµένει.
Παράλληλα�πρός�τό��δε§δες�το¥�Με-
νάνδρου�γιά�τόν�uνθρωπο,�{χουµε�στήν
Π.�∆ιαθήκη�µιά�καταγραφή�τ¢ς�sπο�-
τρόπαιης��θικ¢ς�{κπτωσής�του.�Στούς
Ψαλµούς�(µη΄�13,�21)�διαβάζουµε:�«Καί
uνθρωπος�yν�τιµ£��ν�ο��συν¢κε,�παρα-
συνεβλήθη�το¤ς�κτήνεσι�το¤ς�sνοήτοις
καί��µοιώθη�α�το¤ς».���uνθρωπος,�δη�-
λαδή,�sρνήθηκε�τήν�τιµή�τ¢ς�θέσης�στήν

�ποία� τόν� ε�χε� καταστήσει� κατά� τή
δηµιουργία���Θεός.�Ξέπεσε�στή�στά-
θµη�τ§ν�κτην§ν,�πού�δέν�{χουν�νο¥ν
(λο�γική�ψυχή),�καί�{γινε�|να�µέ�α�τά.�

�δού��µως�πού�τό�uγος�τέτοιων�τε�-
ρατωδ§ν�«µίξεων»�sνθρώπων�καί�ζώ�-
ων,�sκόµα�καί�µέσα�σέ�δυσώδη�τενάγη
σεξουαλικ¢ς�«yναλλακτικότητας»,�προ�-
βάλλεται�σήµερα�σάν�«πρόταγµα�προ-
όδου»�sπό�τό�νεωτερικό�«�δε§δες»�γιά
τόν�uνθρωπο�τ¢ς�πάλαι�ποτέ�χριστια-
νικ¢ς�∆ύσης.��να��δε§δες,�πού��σοπε�-
δώνει��λα�τά�{µβια�πλάσµατα,�µέσα�στίς
γλυκερές�ψυχότροπες�ψευδαισθήσεις
το¥�νέου�sνθρωπολογικο¥�τύπου,�πού
δέν�τό�’χει�σέ�τίποτα�νά�στρεβλώνει�βλά-
σφηµα�καί�νά�sνακόπτει�βίαια�τή�δυνα-
µική�τ§ν�φυσικ§ν�µηχανισµ§ν�sναπα�-
ρα�γωγ¢ς�ζω¢ς,�µέ�πρ§το�θύµα�τίς�θεό�-
πλαστες�γενετήσιες�λειτουργίες�το¥�sν�-
θρώπου.�~τσι,���σύγχρονη�∆ύση�κατα-
βροχθίζεται,�φυσικ§ς�καί��θικ§ς,�µέσα
στίς�φλόγες�το¥�βωµο¥�το¥�sναδυόµε-
νου�«sνθρωποβόρου»�Μολώχ�το¥�νεω-
τερισµο¥.�Καί�yν§���δυτικός�uνθρωπος
καταντ�� ε�δος� �πό� yξαφάνιση� µέσα
στόν�πολύµορφο�στε¤ρο�µηδενιστικό
�δο�νισµό�του,�βαυκαλίζεται��τι�προα-
σπίζει�{τσι�τήν…�yλευθερία�καί�τήν�sξι�-
οπρέπεια�τ§ν�«προσώπων»�sνθρώ�πων
καί�ζώων,�καί�προστατεύει�τή�φύση�καί
τή...�ζωή�πάνω�στόν�πλανήτη!...�

}.�Χ.�Ο�κονοµάκος
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ΔΔηημμοοσσιιεεύύοουυμμεε  εεὐὐχχέέςς  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν,,  ὄὄχχιι  ττυυππιικκέέςς  ἀἀλλλλάά  οοὐὐσσιιαασσττιικκέέςς,,  μμέέ  ββααθθύύττααττοο
θθεεοολλοογγιικκόό  ππεερριιεεχχόόμμεεννοο,,  ττοοῦῦ  μμαακκααρριισσττοοῦῦ  μμηηττρροοπποολλίίττηη  ἈἈττττιικκῆῆςς  κκααίί  ΜΜεεγγααρρίίδδοοςς  ΝΝιικκοο--
δδήήμμοουυ  ππρρόόςς  ττόόνν  ἐἐππίίσσηηςς  μμαακκααρριισσττόό  ππρρ..  ἈἈρρχχιιεεππίίσσκκοοπποο  ἈἈθθηηννῶῶνν  ἹἹεερρώώννυυμμοο..  ΓΓρράάφφεειι::  

--ἩἩ  ββαασσιιλλεείίαα  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  δδέένν  ἔἔρρχχεεττααιι  μμεεττάά  ππααρρααττηηρρήήσσεεωωςς,,  γγιι’’  ααυυττόό  ὁὁ  ππρροοααιιώώννιιοοςς
ΛΛόόγγοοςς  κκααττάά  ττήήνν  ἐἐννααννθθρρώώππιισσήή  ΤΤοουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσέέ  ἀἀκκρρααίίαα  κκααττάάσστταασσηη  ππττωωχχεείίααςς,,  κκαα--
ττααφφρροοννήήσσεεωωςς  κκααίί  δδιιωωγγμμοοῦῦ..  

--ΣΣέέ  ἕἕνναα  ἀἀννυυπποοψψίίαασσττοο  κκόόσσμμοο  ὁὁ  ααἰἰώώννιιοοςς  ΘΘεεόόςς  ἔἔρρχχεεττααιι,,  ππάάσσχχεειι  ὡὡςς  ἄἄννθθρρωωπποοςς,,
σσώώζζεειι  ὡὡςς  φφιιλλάάννθθρρωωπποοςς  ὅὅσσοουυςς  ΤΤόόνν  ππιισσττεεύύοουυνν..

--ὉὉ  ἈἈττττιικκῆῆςς  ΝΝιικκόόδδηημμοοςς  σσττόό  ππρρόόσσωωπποο  ττοοῦῦ  μμαακκααρριιωωττάάττοουυ  ββλλέέππεειι  ττόόνν  λλεευυκκόό  ππρρεε  --
σσββύύττηη  ΣΣυυμμεεώώνν  πποούύ,,  μμέέσσαα  σσττόό  σσκκοοττάάδδιι  ττῆῆςς  ἁἁμμααρρττίίααςς  ττῆῆςς  ἐἐπποοχχῆῆςς  ττοουυ,,  ββλλέέππεειι  κκααθθααρράά
ττόόνν  ΛΛυυττρρωωττήή  κκααίί  μμέέ  ἁἁππλλωωμμέένναα  ττάά  χχέέρριιαα  ττοουυ  ππρροοσσδδοοκκᾶᾶ  ννάά  ΤΤόόνν  φφέέρρεειι  σσττίίςς  ἀἀγγκκάάλλεεςς  ττοουυ..

--ἩἩ  ττεελλιικκήή  εεὐὐχχήή  εεἶἶννααιι  ννάά  ἀἀκκοούύσσεειι  ὁὁ  μμαακκααρριιώώττααττοοςς  ττήήνν  ἀἀγγγγεελλιικκήή  μμεελλωωδδίίαα  πποούύ
μμααρρ  ττυυρρεεῖῖ  ττήήνν  εεἰἰρρήήννηη  σσττοούύςς  ἀἀννθθρρώώπποουυςς  ἀἀλλλλάά  κκααίί  ττήήνν  λλήήξξηη  ττῶῶνν  δδεειιννῶῶνν  κκααίί  δδεεσσμμῶῶνν
πποούύ  κκααττέέχχοουυνν  κκααίί  ττόόνν  ἀἀπποοσσττοολλέέαα  κκααίί  ττόόνν  ππααρρααλλήήππττηη  ἀἀλλλλάά  κκααίί  ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαα..

++ὁὁ  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηςς  ἈἈττττιικκῆῆςς  κκααίί  ΜΜεεγγααρρίίδδοοςς  
ΝΝιικκόόδδηημμοοςς

ἉἉγγίίαα  ΠΠααρραασσκκεευυήή  1199  ΔΔεεκκεεμμββρρίίοουυ  11997755
ΜΜαακκααρριιώώττααττεε

ΤΤόόνν  ππρροοααιιώώννιιοονν  ΛΛόόγγοονν  ὁὁρρῶῶννττεεςς  ἐἐνν  ΦΦάάττννῃῃ  κκαατταακκεείίμμεεννοονν  κκααίί  ττοοῦῦττοονν  ἀἀκκρροοττάάττῃῃ
ππεε  ννίίᾳᾳ  κκααίί  κκααττααφφρροοννήήσσεειι  κκααίί  δδιιωωγγμμῷῷ  ὑὑπποοκκεείίμμεεννοονν,,  ττήήνν  ἐἐξξεεννεεχχθθεεῖῖσσαανν  ππααρρ’’  ΑΑὐὐττοοῦῦ
ἀἀλλήή  θθεειιαανν  ἐἐνν  ττοοῖῖςς  ππρράάγγμμαασσιι  ππιισσττοούύμμεεθθαα,,  ὅὅττιι  οοὐὐκκ  ἔἔρρχχεεττααιι  ἡἡ  ββαασσιιλλεείίαα  ΑΑὐὐττοοῦῦ  μμεεττάά
ππαα  ρρααττηηρρήήσσεεωωςς,,  ἀἀλλλλάά  ττῶῶνν  ἀἀδδίίκκωωνν  ἀἀδδιικκοούύννττωωνν  κκααίί  ττῶῶνν  κκλλεεππττῶῶνν  κκλλεεππττόόννττωωνν
κκααίί  ττῶῶνν  ρρυυππααρρῶῶνν  ρρυυππααρρεευυοομμέέννωωνν  κκααίί  ττῶῶνν  ἁἁγγίίωωνν  ἁἁγγιιααζζοομμέέννωωνν  ὁὁ  ὬὬνν  κκααίί  ὁὁ  ἮἮνν
κκααίί  ὁὁ  ἘἘρρ  χχόόμμεεννοοςς  ἐἐνν  μμέέσσῳῳ  ἡἡμμῶῶνν  ππααρρααγγίίννεεττααιι,,  ππάάσσχχωωνν  μμέένν  ὡὡςς  ἄἄννθθρρωωπποοςς,,  σσώώζζωωνν
δδέέ  ὡὡςς  φφιιλλάάννθθρρωωπποοςς  ττοούύςς  εεἰἰςς  ΑΑὐὐττόόνν  ππιισσττεεύύοοννττααςς..  

ΤΤῇῇ  ἀἀφφάάττῳῳ  εεὐὐσσππλλααχχννίίᾳᾳ  ὡὡςς  ἐἐνν  ννεεφφέέλλῃῃ  κκααλλυυππττόόμμεεννοοιι  κκααίί  ττῷῷ  φφωωττίί  ττῆῆςς
ἘἘννααννθθρρωω  ππήήσσεεωωςς  ἐἐλλλλααμμππόόμμεεννοοιι,,  ττήήνν  ὙὙμμεεττέέρραανν  ΜΜαακκααρριιόόττηητταα  ὡὡςς  ττῷῷ  λλεευυκκῷῷ
πποοττεε  ππρρεεσσββύύττῃῃ  ΣΣυυμμεεώώνν,,  ττῷῷ  ττήήνν  σσάάρρκκωωσσιινν  κκααίί  ττήήνν  ἐἐκκ  ΠΠααρρθθέέννοουυ  γγέέννννηησσιινν  ἐἐνν  ττῷῷ
σσκκόόττεειι  ττῆῆςς  ἁἁμμααρρττίίααςς,,  ττῷῷ  ππεερριιββάάλλλλοοννττιι  ααὐὐττόόνν,,  κκααθθααρρῷῷ  ὄὄμμμμααττιι  ὁὁρρῶῶννττιι  κκααίί  ττόόνν
ΛΛυυ  ττρρωω  ττήήνν  ττεεττααμμέέννααιιςς  χχεερρσσίί  ππρροοσσδδοοκκῶῶννττιι,,  ββααθθυυττάάττωω  σσεεββαασσμμῷῷ  ππρροοσσααγγοο  --
ρρεεύύοοννττεεςς,,  ππόόθθῳῳ  κκααρρ  δδίίααςς  δδεεόόμμεεθθαα  ΚΚυυρρίίῳῳ  κκααίί  ΘΘεεῷῷ  ἡἡμμῶῶνν  δδοοθθῆῆννααιι  ΑΑὐὐττῇῇ  ἀἀκκοοῦῦσσααιι
ἀἀγγγγεελλιικκῆῆςς  μμεελλωωδδίίααςς  ττήήνν  εεἰἰρρήήννηηνν  ἀἀννθθρρώώπποοιιςς  εεὐὐααγγγγεελλιιζζοομμέέννηηνν  κκααίί  ττήήνν  λλῆῆξξιινν  ττῶῶνν
κκααττεεχχόόννττωωνν  ἡἡμμᾶᾶςς  κκααίί  ττῇῇ  ἘἘκκκκλληησσίίᾳᾳ  δδεειιννῶῶνν  κκααίί  δδεεσσμμῶῶνν  μμααρρττυυρροούύσσηηςς..

ἘἘνν  ββααθθυυττάάττῳῳ  σσεεββαασσμμῷῷ  κκααίί  ἀἀγγάάππῃῃ  πποολλλλῇῇ
++ὁὁ  ἈἈττττιικκῆῆςς  ΝΝιικκόόδδηημμοοςς

ἘἘνν  ττῷῷ  κκρρυυππττῷῷ  ττεελλεεσσιιοουυρργγίίαα  ττοοῦῦ  μμυυσσττηηρρίίοουυ  ττῆῆςς  σσωωττηηρρίίααςς


