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““ὩὩςς  θθεείίαανν  ννεεφφέέλληηνν,,  ττήήνν
μμόό      ννηηνν  ἁἁγγννήήνν,,  ἐἐνν  ττοοῖῖςς  κκόόλλπποοιιςς
ττόόνν  ἭἭλλιιοονν  κκρρύύππττοουυσσαα,,  εεἰἰςς
ΑΑἴἴ  γγυυππττοονν  μμεεττήήγγααγγεεςς,,  ἐἐκκ  ππόό  --
λλεεωωςς  ΔΔααυυΐΐδδ,,  ττόό  ττααύύττηηςς  λλῦῦ  --
σσααιι  σσκκόόττοοςς,,  ττῆῆςς  εεἰἰδδωωλλοομμααννίί  --
ααςς,,  ἸἸωωσσήήφφ  μμυυ  σσττηη  ρρίίοουυ,,  ὑὑππέέρρ
κκααττάάλληηψψιινν  δδιιάά  κκοοννεε””..

ΤΤήήνν  μμόόννηη  ἁἁγγννήή,,  ττήήνν  ΘΘεεοο  --
ττόόκκοο,,  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  σσάάνν  θθεεϊϊκκήή  ννεε  --
φφέέλληη  κκρρύύππττεειι  σσττοούύςς  κκόόλλ  πποουυςς
ττόόνν  ἭἭλλιιοο,,  ΧΧρριισσττόό,,  μμεεττέέφφεε--
ρρεεςς  ἀἀππόό  ττήήνν  ππόόλληη  ΔΔααυυΐΐδδ,,  ττήή
ΒΒηηθθλλεεέέμμ,,  σσττήήνν  ΑΑἴἴγγυυππττοο,,  γγιιάά
ννάά  κκααττααλλύύσσεειι  ααὐὐττῆῆςς  ττόό  σσκκοο--
ττάάδδιι  ττῆῆςς  εεἰἰδδωωλλιικκῆῆςς  μμααννίίααςς,,
ἸἸωωσσήήφφ  πποούύ  εεἶἶσσααιι  δδιιάάκκοοννοοςς
μμυυσσττηηρρίίοουυ  ππάάννωω  ἀἀππόό  ττήήνν  ἀἀνν  --
θθρρώώ  ππιιννηη  κκαα  ττααννόόηησσηη..  

(Τροπάριο ε΄ Ὠδῆς Κανόνος 
τῆς Κυριακῆς 

μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν)

“ὉὉ  δδέέ  ((ἸἸωωσσήήφφ))  ἐἐγγεερρθθεείίςς  ππααρρέέλλααββεε  ττόό  ππααιιδδίίοονν  κκααίί
ττήήνν  µµηηττέέρραα  ααὐὐττοοῦῦ  ννυυκκττόόςς  κκααίί  ἀἀννεεχχώώρρηησσεενν  εεἰἰςς  ΑΑἴἴγγυυ  --
ππττοονν,,  κκααίί  ἦἦνν  ἐἐκκεεῖῖ  ἕἕωωςς  ττᾹᾹςς  ττεελλεευυττᾹᾹςς  ἩἩρρώώδδοουυ”

ΔΔιιωωγγμμόόςς
κκααίί

ἈἈννααττοολλήή  ττοοῦῦ  ΦΦωωττόόςς



Ἀπό τό 1983 καί µετά ὁ Μητρο -
πο λί της ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος

χαί ρε ται τήν ἡσυχία καί τή µονα -
χική ζωή στή µικρή µοναστική
κοινότη τα πού δηµιούργησε. Ἡ
«Μονή Νικο δή µου» προχωροῦσε
τό  σο στίς οἰ κο δοµικές ἐργασίες ὅσο
καί στήν πνευµατική της πορεία
καί προ σφο ρά. Τό ἥρεµο ὅµως αὐτό
κλίµα δέν ἔµελλε νά παραµείνει γιά
πολύ. 

Ἀργότερα, ὁ µητροπολίτης Ἀττι -
κᾹς Νικόδηµος κάνει ἕναν ἀπολογι-
σµό τᾹς στάσης τᾹς δικᾹς του καί
τῶν 12 ἀδελφῶν του ὡς τή στιγµή
πού ὁ κοσµικός νοµοθέτης ἀπο -
σφρά γισε τήν κλειστή πόρτα τᾹς
διοικητικᾹς δικαιοσύνης. Ἡ σύντο -
µη αὐτή ἀναφορά του στό διάστη -
µα µεταξύ 1974 καί 1988 κλείνει τό
πρῶτο κεφάλαιο τᾹς ἐναντίον τους
θηριωδίας. Τά γεγονότα πού ἀκο-
λούθησαν ἦταν «ἕνας βηµατισµός
στό σκοτάδι, στή λάσπη, στόν κίν -
δυνο τοῦ ἀφανισµοῦ», ὅπως χαρα -
κτηριστικά λέγει. Παρακολουθεῖ -
στε αὐτόν τόν µικρό ἀπολογισµό: 

«Στό διάστηµα τῶν δεκατεσσά -
ρων ἐτῶν, ἀπ᾿ τό 1974 ἴσαµε τό 1988,
δέν ὑπᾹρξε οὔτε µιά περίπτωση δια -
λόγου ἀγάπης. ∆έν ἐκδηλώθηκε ἡ

παραµικρή κίνηση ἐπουλώσεως τῶν
πληγῶν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέν ἔρρι-
ξε γέφυρες. Ἀνησυχίες µεµονωµένων
Ἱεραρχῶν, πού διαµορφώθηκαν σέ
προτάσεις ἐπιλύσεως τοῦ θέµατος,
συνάντησαν τεῖχος ἀρνήσεως ἀπ᾿
τήν πλευρά του. Ἀντίθετα, ἀκόµα καί
στά ἐπίσηµα δηµοσιογραφικά ὄργα -
να τᾹς Ἐκκλησίας περνοῦσε ἡ παρα -
πληροφόρηση κι ἡ κατασυκο φάν τη -
ση τῶν προσώπων µας. Τά προσ -
περνῶ, ὅµως, ὅλα αὐτά, ὄχι γιατί δέν
τά θεωρῶ σοβαρά κι ἐνδει κτικά τοῦ
κλίµατος ἐχθρότητας ἐναντίον µας,
ἀλλά γιατί ἡ χρονοτριβή σ᾿ αὐτά δέν
θά µοῦ δώσει τήν εὐχέρεια καί τά ἄνε-
τα περιθώρια νά ἐκθέσω -ὅπως εἶναι
ἀπαραίτητο- τίς φάσεις πού πέρασε
τό ἐκκλησιαστικό πρό βλη µα µετά τήν
ἔκδοση τῶν ἀκυρωτικῶν ἀποφάσε -
ων.

Τοῦτο µόνο διακηρύττω εἰσαγωγι -
κά: Ὅτι κι ἐγώ, ὅπως κι οἱ ἕντεκα
ἀδελφοί Μητροπολίτες οὐδέποτε
δεχτήκαµε τίς παρανοµίες κι ἀντικα-
νονικές ἀποφάσεις καταδίκης µας. Κι
αὐτό εἶναι γνωστό σ᾿ ὅλα τά µέλη
τᾹς Ἱεραρχίας. Οὐδέποτε παραλεί -
ψαµε νά ὑπογράφουµε σάν κανονι -
κοί Μητροπολίτες τῶν Μητροπόλε -
ών µας κι οὐδέποτε ὑποχωρήσαµε
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νέον πεδίον ἀγώνων



στίς ἀξιώσεις νά ἀποδεχτοῦµε τούς
σκωπτικούς τίτλους, οἱ ὁποῖοι, κατά
τήν ὁµολογία σεβασµίων Ἱεραρχῶν,
ἀπονεµήθηκαν µέ τή µέθοδο τᾹς πλα-
στογραφίας.

Κι εἶναι ἐπίσης γνωστό ὅτι δέν
στέρ ξαµε νά ὑποχωρήσουµε, ἀκόµα
κι ὅταν µς ἐπιβλήθηκε τό ἐπιτίµιο
τᾹς λιµοκτονίας. Ὅταν, δηλαδή, τέ -
θη κε µπροστά µας τό δίληµµα ἤ νά
ὑπογράψουµε µέ τόν σκωπτικό τίτλο
ἤ νά στερηθοῦµε κι αὐτές ἀκόµα τίς
κολοβωµένες ἀποδοχές µας. Καί προ-
τιµήσαµε τό δεύτερο. Καί γιά χρόνια
πολλά ζήσαµε ἀπό τίς ἐλεηµοσύνες -
ναί ἀπό τίς ἐλεηµοσύνες- τῶν πιστῶν
µελῶν τᾹς Ἐκκλησίας. 

Καί παρ᾿ ὅλο πού ἡ ἄρνησή µας
ὑπᾹρξε καθολική κι ἀπόλυτη, οὔτε ὁ
Προκαθήµενος οὔτε κανένας ἄλλος
Ἀρχιερέας τόλµησε ποτέ νά µς ἐγ -
κα λέσει καί νά ζητήσει τήν παραποµ -
πή µας σέ ἐκκλησιαστικό ∆ικαστή -
ριο. Γιατί ἐνδόµυχα, ἔστω κι ἄν δέν
τό ὁµολογοῦσαν, ἦταν ἀπόλυτα βέ -
βαι οι πώς ἡ καταδίκη µας ἦταν ἀντι-
κανονική καί παράνοµη. Τούς ἀρκοῦ -
σε ὅτι κρατοῦσαν τά σκοινιά τᾹς κα-
ταδίκης µας σφιχτά δεµένα µέ τή βοή -
θεια τῶν Συντακτικῶν Πράξεων καί
τοῦ "ἀπαραδέκτου", πού κατόρθω-
σαν νά θεσπίσουν. Κι ἡ µόνη τους
φροντίδα κι ἡ ἀποκλειστική τους
ἀγω νία ἦταν µή τυχόν κι ἀρθᾹ αὐτό
τό ἀπαράδεκτο καί φτάσει ἡ ὑπόθε-
ση στήν αἴθουσα τοῦ Συµβουλίου τᾹς
Ἐπικρατείας.     

Ὁ κατευνασµός δέν φάνηκε ποτέ
στόν ὁρίζοντα. Τό ἄκουσµα τῶν ὀνο -
µάτων τῶν δώδεκα Μητροπολι τῶν

ἦταν πάντοτε γιά τόν Ἀρχιε πί σκοπο
Σεραφείµ καί τούς δικούς του µιά
πρόκληση. Τούς θεωροῦσε ὁριστικά
καταδικασµένους κι ἐκκλησιαστικά
νεκρούς.

Φτάνοντας σ᾿ αὐτή τή φάση τᾹς
ἀφηγήσεώς µου, δηλώνω καί πάλι,
πώς δέν ἔχω τή δυνατότητα νά περι -
γράψω µέ λεπτοµέρεια ὅλες τίς ἐξε -
λί ξεις. Ἀπ᾿ τό 1988 ἴσαµε σήµερα (τό
1995) ἡ κάθε µέρα ἦταν καί µιά ἀπο -
κάλυψη. Ἕνας βηµατισµός στό σκο -
τά δι, στή λάσπη, στόν κίνδυ νο τοῦ
ἀφανισµοῦ. Μιά ὁλόκληρη περιπέ -
τεια. Πῶς νά τά πεῖς ὅλα αὐτά καί
νά τά ὁριοθετήσεις µέσα στό στε νό
χῶρο κάποιων σελίδων;

Καί κάθε φορά πού φτάναµε σέ
κάποιο ξέφωτο, ἐρχόταν ἕνα νέο
κύµα µικροτήτων καί παρασκηνια -
κῶν πρωτοβουλιῶν, πού ἀνάτρεπαν
καί τή νοµιµότητα καί τήν ἐντιµότητα
καί τήν ἀγάπη.

Λυπµαι πού θά καταστρώσω,
ἔστω καί περιληπτικά, τά θλιβερά βι -
ώ µατα καί τίς τραγικές ἀναµνήσεις.
Τό θεωρῶ, ὅµως, χρέος. Στό πλήρω-
µα τᾹς Ἐκκλησίας. Καί στόν τίµιο
ἱστο ρικό ἐρευνητή». («Εἰπέ τῇ Ἐκκλη -
σί», σελ. 287-288)

Καί στή συνέχεια ὁ ἴδιος ὁ µητρο -
πολίτης ἈττικᾹς Νικόδηµος περι-
γράφει τίς δυό κινήσεις πού ἔκανε
ἀπό τή µεριά της ἡ νοµοθετική ἐξου-
σία γιά νά ἐλευθερώσει ἀπό τά δε-
σµά τῶν Συντακτικῶν Πράξεων 3
καί 7 τούς ἐπιζῶντες (8 ἀπό τούς
12, ἐκ τῶν ὁποίων οἱ 2 πλέον ὑπέρ -
γηροι, στό κατώφλι τοῦ θανάτου)
ἐκ τῶν διωχθέντων µητροπολιτῶν,
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14 χρόνια µετά τή βίαιη ἐκτόπισή
 τους ἀπό τίς µητροπόλεις τους. Λέ-
γει, λοιπόν: 

«Ἡ µεγάλη ἔκρηξη ἔγινε τόν Νοέµ -
βριο τοῦ 1988. Τότε πού µέ τήν πρω -
τοβουλία τοῦ ὑπουργοῦ Προεδρίας
Μένιου Κουτσόγιωργα δηµοσιεύτηκε
µιά διάταξη Νόµου πού παραχω ροῦ -
σε στούς ∆ηµοσίους ὑπαλλή λους τό
δικαίωµα (γιά ὅσους δέν εἶχε παρα -
χωρηθεῖ τέτοιο δικαίωµα µέ προγε -
νέστερους νόµους µέ βάση τό ἄρ -
θρο 119 τοῦ Συνατάγµατος) προσ -
φυ  γᾹς στό Συµ βού λιο τᾹς Ἐπικρα -
τεί ας. 

Προσωπικά σηµειώνω µέ βα θειά
συγκίνηση πώς ὁ Νόµος αὐτός δηµο-
σιεύτηκε στήν Ἐφηµερίδα τᾹς Κυ -
βερνήσεως στίς 15 Νοεµβρίου 1988.
Τή µέρα πού ἐξεδήµησε ὁ µακαριστός
Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµος. Ἡ ἁγια -
σµέ νη ψυχή του ἄφησε πίσω µιά ἰδι -
αίτερη εὐλογία. Τό σπάσιµο τῶν δε-
σµῶν. Τό ἄνοιγµα τᾹς πύλης τᾹς ∆ι-
καιοσύνης. Τή δυνατότητα νά λογο-
δοτήσουν οἱ ἔνοχοι καί νά δικαιω -
θοῦν οἱ ἀδικηµένοι.  

Ὁ Νόµος τοῦ Κουτσόγιωργα ἦταν
ὑλοποίηση κι ἐνεργοποίηση δι α τάξε -
ως τοῦ Συντάγµατος*. ∆έν ἦ ταν µήτε
χαριστικός µήτε ἐχθρικός πρός τούς

Ἱερούς Κανόνες καί πρός τό σύστηµα
διοικήσεως τᾹς Ἑλληνι κᾹς Ἐκκλησίας.
Παραχωροῦσε σέ µιά µικρή ὁµάδα
πολιτῶν τό δικαίωµα πού εἶχαν ὅλοι
οἱ Ἕλληνες πολίτες. Τή δικαστική προ-
στασία. Τή δυνατό τητα νά προσφύ -
γουν (καί αὐτοί -χωρίς νά τούς κα-
τονοµάζει) στό Ἀνώτατο ∆ικαστή ριο
τᾹς Χώρας καί νά ζητή σουν τήν ἀνα -
ψη λά φηση τᾹς περι πέτειάς τους.

Νά τί λέει ἡ διάταξη:
““1. Αἴρεται γιά τούς ὑπαλλήλους

τοῦ ∆ηµοσίου, τῶν νοµικῶν προσώ -
πων δηµοσίου δικαίου καί τῶν ὑπαλ-
λήλων τῶν ὀργανισµῶν τοπικᾹς αὐ -
το διοίκησης τό ἀπαράδεκτο πού ἴ -
σχυε µέ ὁποιοδήποτε τρόπο ὡς πρός
τήν ἄσκηση αἴτησης γιά ἀκύρωση
πράξεων πού ἐκδόθηκαν ἀπό τίς 21
Ἀπριλίου 1967 ἕως τίς 23 Ἰουλίου
1974, εἴτε εἶχε ἀσκηθεῖ τέτοια αἴτη -
ση, εἴτε ὄχι. Ἡ διάταξη αὐτή ἰσχύει
µόνο γιά τίς περιπτώσεις γιά τίς ὁποῖ -
ες µέ διάταξη νόµου δέν εἶχε ἀρθεῖ
µέχρι σήµερα τό ἀπαράδεκτο αὐτό. 

2. Οἱ ἐνδιαφερόµενοι δικαιοῦνται
νά ἀσκήσουν νέα αἴτηση ἐνώπιον
τοῦ ἁρµοδίου δικαστηρίου µέσα σέ
ἀποκλειστική προθεσµία τριῶν µη -
νῶν ἀπό τή δηµοσίευση τοῦ νόµου
αὐτοῦ. 

3. Ἀποκλείεται ἡ ἀναδροµική χο-
ρήγηση ἀποδοχῶν σέ ὅσους τυχόν
δικαιωθοῦν µέ τό ἔνδικο αὐτό µέ -
σο””**».

Ὁ Νόµος πέρασε ἀπό τήν Κυβέρ -
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*Τό ἄρθρο 119 τοῦ Συντάγµατος 1975
ὁρίζει ὅτι µέ νόµο δύναται νά ἀρθεῖ τό ῾῾ἀ -
παράδεκτον᾿᾿ τῶν συντακτικῶν πράξεων
τᾹς δικτατορικᾹς περιόδου. Ψηφίσθηκε
τότε ἀπό τή ∆ηµοκρατική Βουλή τᾹς µετα-
πολιτεύσεως κάτω ἀπό τήν καθολική ἀξί -
ωση ἑκατοµµυρίων ̓Ορθοδόξων ̔Ελλήνων,
οἱ ὁποῖοι προσδοκοῦσαν ἀπό τήν ὑλο-
ποίησή του νά ἀποκατασταθεῖ ἡ ἑνότητα
τᾹς ᾿Εκκλησίας. 

**῾Η τροπολογία, πού ψηφίσθηκε, ἔγι-
νε νόµος τοῦ κράτους καί ἀποτέλεσε τό
ἄρθρο 15 τοῦ ν. 1816/1988 «τροποποίηση
διατάξεων τοῦ κώδικα πολιτικᾹς δικο-



νηση τοῦ ΠΑΣΟΚ λίγο πρίν τίς βου-
λευτικές ἐκλογές στίς ὁποῖες τό κυ -
βερνών κόµµα προέβλεπε ὅτι δέν
θά πήγαινε καλά. Προαναγγέλθηκε
µά  λιστα ἀπό τόν βουλευτή Κοζά -
νης Νάτσενα πρός ἕνα ἐκ τῶν 12
µη τροπολιτῶν (τόν Ζακύνθου Ἀπό-
στολο) ὅτι ὁ Νόµος αὐτός ἀφορ
τούς ἐκδιωχθέντες µητροπολίτες.
Γιά κάποιο λόγο ὅµως ὁ Νόµος δέν
ἦταν καθαρά διατυπωµένος, ὥστε
νά συµπεριλαµβάνει ρητῶς καί τούς
µη τρο πολίτες. Μίλαγε µόνο γιά «τούς
ὑπαλλήλους τοῦ ∆ηµοσίου, τῶν νο-
µικῶν προσώπων δηµοσίου δικαίου
καί τῶν ὑπαλλήλων τῶν ὀργανισµῶν
τοπικᾹς αὐτοδιοίκησης». Οἱ 8 ἐν ζωῇ
µητροπολίτες καί οἱ συγγενεῖς 3 κε-
κοιµηµένων ἔκαναν προσφυγές στό
Συµβούλιο τᾹς Ἐπικρατείας. Ζήτη -
σαν νά ἀκυρωθοῦν τόσο οἱ πράξεις
τᾹς Συνόδου πού τούς ἐκτόπισαν
ὅσο καί τά ἀντίστοιχα Προεδρικά
∆ιατάγµατα. Γράφει ὁ µητροπολί -
της ἈττικᾹς Νικόδηµος:

«Μέ βάση αὐτό τό νοµικό πλαίσιο,
στίς ἀρχές τοῦ Φεβρουαρίου τοῦ 1989
ὑποβάλαµε τίς αἰτήσεις ἀκυρώσεως
στό Συµβούλιο τᾹς Ἐπικρατείας. Ὅ -
πως ἀποδείχθηκε καί ἀπό τά κατο-
πινά γεγονότα, ἤµασταν οἱ µόνοι
Ἕλ   ληνες πού ἴσαµε κείνη τή χρονική
στιγµή βρισκόµασταν δεµένοι µέ τά
““ἀπαράδεκτα”” τᾹς δικτατορίας. Ὅ -
λες οἱ ἄλλες περιπτώσεις εἶχαν στό
µεταξύ διάστηµα ρυθµιστεῖ. Αὐτό δέν
τιµοῦσε οὔτε τό κράτος οὔτε τήν
ἐκκλησιαστική διοίκηση.

Οἱ νοµικοί µας προβληµατίστηκαν
γιατί ὁ Νόµος, πού βγᾹκε σέ ἐφαρ-
µογή τοῦ ἄρθρου 119 τοῦ Συντάγµα-
τος (σέ συνέχεια προεκδοθέντων εἰ-
δικῶν νόµων), περιόριζε τήν ἄρση τοῦ
ἀπαρα δέκτου µόνο στίς περιπτώσεις
τῶν δηµοσίων ὑπαλλήλων. Καί ζήτη -
σαν ἀπ᾿ τούς ἁρµόδιους παράγοντες
τᾹς ΝοµοθετικᾹς ἐξουσίας νά προσ θέ -
σουν τροποποίηση πού νά εὐρύνει
τά περιθώρια ἐφαρµογᾹς του, ὥστε
νά καλύψει καί τίς περιπτώσεις τῶν
Μητροπολιτῶν. Τό αἴτηµα ἔγινε δε -
κτό. Καί κατά µήνα Μάρτιο τοῦ
1990***  ψηφίστηκε ἀπ᾿ τή Βουλή τῶν
Ἑλλήνων ἡ παρακάτω συµπλήρωση:

““Στήν παρ. 1 τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ ν.
1816/1988 καί µετά τή φράση "αἵρε-
ται γιά τούς ὑπαλλήλους τοῦ ∆ηµο -
σίου" προστίθεται καί παρεµβάλλε-
ται ἡ φράση "τούς ὑπαλλήλους καί
ὄργανα διοικήσεως. Ἡ προθεσµία
ἰσχύος τᾹς παραπάνω προσθήκης
ἀρχίζει ἀπο τή δηµοσίευση τοῦ νόµου
αὐτοῦ" ””****. 

Ἡ µικρή τροποποίηση ἔγινε µέ τή
φροντίδα καί τήν πρόταση τοῦ ὑ -
πουργοῦ Παλαιοκρασσ. ∆έν εἶχε
τίποτα τό µεµπτό. Ἦταν ἀντ από -
κρι ση στήν προσταγή τοῦ Συν τά -
γµατος. Ἐνέργεια, πού ἀποκαθι -
στοῦ  σε τήν ἀπρόσκοπτη λειτουρ γία
τῶν δηµοκρατικῶν θεσµῶν. Ἀλλ᾿ ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος τή θεώρησε χτύ πηµα
δυνατό στό πρόσωπό του. Ἀργότε-
ρα, ὅταν βρέθηκε ἀντιµέτωπος µέ
τόν ὑπουργό Παλαιοκρασσά, τοῦ
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νοµίας γιά τή διαιτησία καί ἄλλες δια τά -
ξεις» (ΦΕΚ Α΄ 251/15.11.1988).

***  ἐπί οἰκουµενικᾹς κυβέρνησης
****῾Η τροπολογία αὐτή ἐπέφερε τό

ἄρθρο 12 τοῦ ν. 1877/90 (ΦΕΚ Α΄ 28/9.3.90).



εἶπε µέ φανερή τή δυσαρέσκεια: Μοῦ
τήν ἔφερες πισώπλατα. 

Ἡ ἐκδίκαση τῶν προσφυγῶν στό
Συµβούλιο τᾹς Ἐπικρατείας ἔγινε στίς
26 Ἀπριλίου τοῦ 1990...

Οἱ ἀποφάσεις βγᾹκαν στίς 11 Ὀ -
κτωβρίου. Καί δηµοσιεύτηκαν στίς 30
τοῦ ἴδιου µήνα. Ὕστερα ἀπό πέντε
ὁλόκληρους µᾹνες. Κι ἦταν µιά ἀνα-
τολή γιά τή δηµοκρατία. Καί µιά κα-
ταιγίδα γιά τά ὑπολείµµατα τᾹς ἐκ -
κλησιαστικᾹς τυραννίας. 

∆εκατρεῖς συνολικά ἀποφάσεις
δικαίωναν ὅλους τούς Μητροπολί -
τες. Κι αὐτούς πού βρίσκονταν τότε
στή ζωή. Κι αὐτούς πού εἶχαν φύγει
µέ τήν πικρία στά χείλη. Ἡ τελευταία
ἀκύρωνε τήν ἐκλογή καί τήν τοποθέ -
τηση τοῦ ∆ηµητρίου Μπεκιάρη στή
Λάρισα» («Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί», σελ.
290, 293-294).

Γιά νά κατανοήσουµε τή σηµασία
αὐτῶν τῶν ἀποφάσεων τοῦ Συµ -
βου λίου τᾹς Ἐπικρατείας (Σ.τ.Ε.) γιά
τήν περαιτέρω ἐξέλιξη τῶν πραγµά-
των, ἀρκεῖ νά ποῦµε µόνο τοῦτο.
Μέ τίς ἀποφάσεις αὐτές τό διοικη -
τικό δικαστήριο ἀπεφάνθη ὅτι δέν
ἦταν νόµιµη ἡ ἐκτόπιση τῶν 12 Ἀρ -
χιερέων κατά τό 1974, διότι δέν ἐτη -
ρήθη ἡ γενική συνταγµατική ἀρχή
τᾹς ἀκροάσεως, ἀφοῦ, ὅπως εἶναι
προδήλως γνωστό, δέν ἔγι νε ἡ πα -
ρα µικρή διαδικασία ἐκ κλη σιαστικοῦ
δικαστηρίου (ἀνακρί σεις, µάρτυ ρες,
ἀπολογία κατη γορουµέ νου, συνο -
δι κά δικαστήρια ––πρωτο βάθµιο καί
δευτεροβάθµιο). Προ χωροῦσε, λοι -
πόν, ἡ ἀπόφαση τοῦ Σ.τ.Ε. στήν ἀκύ-
ρωση τοῦ διατά γµα τος ἐκπτώσεώς

τους. Κατέ λη γε στό τέλος στή διαπί -
στωση ὅτι εἶναι   πλέ ον ἐν ἰσχύι τό
διάταγµα ἐγκαταστάσεώς τους στή
µητρόπολη πού ἐξελέγησαν. Ἀναβί -
ω σε, δηλαδή, στήν περίπτωση π.χ.
τοῦ µητρο πολίτη Νικοδήµου τό Βα-
σιλικό ∆ιάταγµα (τοῦ 1968 ––τότε πού
ἐξελέγη καί χειροτονήθηκε) πού τόν
ἐγκαθι στοῦσε µητροπολίτη ἈττικᾹς
καί Μεγαρίδος. Νοµική συνέπεια
τῶν παραπάνω ἦταν ὅτι οἱ διάδοχοι
τῶν δικαιωθέντων µητροπολιτῶν
ἦταν πλέον παράνοµοι. Ἔπρεπε νά
πα ρα δώσουν τή διοίκηση σ’’ αὐτούς.
Στή Λάρισα, µάλιστα, πού ἦταν πρό σ-
φατη ἡ ἐκλογή τοῦ ∆ηµητρίου Μπε  -
κιάρη, ἐπειδή προσβλήθηκε καί αὐ -
τή στό Σ.τ.Ε., ἀκυρώθηκε. Ἔτσι στή
Λάρισα παρέµενε ὁ Λαρίσης Θε-
ολόγος.

Οἱ ἐπιπτώσεις αὐτῶν τῶν ἀπο-
φάσεων στό διοικητικό σῶµα τᾹς
Ἐκκλησίας ἦταν πάρα πολύ µεγά-
λες. Ἡ νοµιµοποίηση 6 µητροπο-
λιτῶν (τῶν διαδόχων τῶν 6 ἐπιζών -
των ἐκ τῶν 12 ἐκδιωχθέντων µητρο -
πολιτῶν) τινάχτηκε κυριολεκτικά
στόν ἀέρα, ἐνῶ ὡς νόµιµοι πλέον
µητροπολίτες ἀναγνωρίζονταν ἀ -
πό  τό Σ.τ.Ε. οἱ δικαιωθέντες προκά-
τοχοί τους. Ἀµέσως τέθηκαν σοβα-
ρά νοµικά ζητήµατα γιά τή διοίκηση
τᾹς Ἐκκλησίας:

-Ἀµφισβητήθηκε πλέον ἡ νοµιµό -
τητα κάθε διοικητικᾹς πράξης τῶν
διαδόχων τῶν 6 δικαιωθέντων µη -
τρο πολιτῶν.

-Ἀµφισβητήθηκε καί ἡ νοµιµότη -
τα, ὡς πρός τήν σύνθεσή τους, τῶν
διοικητικῶν σωµάτων τᾹς Ἐκκλησί -
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ας, τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου
(∆ΙΣ) καί τᾹς Ἱερς Συνόδου τᾹς Ἱε-
ραρχίας (ΙΣΙ). Κάθε λοιπόν ἀπόφα -
ση τῶν δύο αὐτῶν σωµάτων µπο -
ροῦσε νά προσβληθεῖ στό Σ.τ.Ε. καί
νά ἀκυρωθεῖ.

-Σέ περίπτωση πού ἡ διοίκηση
τᾹς Ἐκκλησίας, ὡς ὄργανο δοική-
σεως, ἔπαιρνε κάποιες ἀποφάσεις
ἀντίθετες πρός τίς ἀποφάσεις τοῦ
Σ.τ.Ε., αὐτό, µέ βάση τό Σύνταγµα,
θά ἀποτελοῦσε ποινικά κολάσιµη
πράξη. (∆υστυχῶς καί αὐτό τό τόλ -
µησε κατά συρροή νά τό διαπράξει
ἡ διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας, µέ ἀπο-
τέλεσµα νά ἀσκηθεῖ ποινική δίωξη
σέ 33 µητροπολίτες καί τόν Ἀρχιε -
πίσκοπο.)

Ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς καί Με-
γαρίδος Νικόδηµος καί οἱ δικαιωµέ-
νοι πλέον ἀπό τό Σ.τ.Ε. ἀδελφοί του
θέλησαν ἐξ ἀρχᾹς νά κρατήσουν
χαµηλά τούς τόνους µετά τήν ἔκδο-
ση τῶν ἀποφάσεων. Θέλησαν νά
ἔρθουν σέ µιά συνεννόηση µε τή
Σύνοδο, γιά νά βρεθεῖ µιά λύση καί
νά µή χρειαστεῖ καί πάλι οἱ ἐκτός
νοµιµοποιήσεως πλέον διάδοχοί
τους νά βρεθοῦν στό περιθώριο.
Εἶναι χαρακτηριστικό τό πρῶτο
κείµενο πού δηµοσίευσαν οἱ 6 δι-
καιωθέντες µητροπολίτες µετά τίς
ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε., στίς 5-11-
1990. Τό ἔγραψε ὁ ἈττικᾹς Νικόδη -
µος καί τό ἔχουµε καταχωρήσει σέ
ἄλλο τόπο στό περιοδικό αὐτό. ∆εῖ -
τε ἕνα µικρό ἀπόσπασµα: «...3. ∆έν
ἀ γνοοῦµεν ὅτι ἡ ἐκδοθεῖσα ἀπόφα -
σις ἀφίνει ἐκθέτους Ἀρχιε ρεῖς, οἱ
ὁποῖοι ἐπί ἔτη παρεδρεύουν εἰς τό

Ἱερόν Θυσιαστήριον. ∆έν ἐπι χαί ρο -
µεν δι��αὐτό. Ἔχοντες θησαυρι σµένην
εἰς τήν καρδίαν µας τήν ὀδύ νην τῶν
δεκαεπτά ἐτῶν, δέν ἐπιθυ µοῦµεν νά
γευθῇ οἱοσδήποτε ἐκ τῶν συλλει -
τουρ γῶν µας παροµοίαν ταλαιπω -
ρίαν. Καί δηλοῦµεν ὅτι µεθ��  ὅλου τοῦ
σώµατος καί ἐν ἐκτενεῖ ἐπικλήσει   τοῦ
Παναγίου Πνεύµατος θά ἀναζητή -
σωµεν τήν συντοµωτέ ραν καί προσ -
φορωτέραν µεθόδευσιν πρός ἀπο -
κα τάστασιν ἀµετακλή του ἑνότητος
καί ἀληθοῦς συµπνοίας εἰς τό ἀνώ -
τα τον κλιµάκιον τᾹς Ἐκκλησι α στικᾹς
ἡγεσίας». 

Αὐτή τή διάθεσή του ὅµως γιά
µιά εἰρηνική διευθέτηση τοῦ θέµα-
τος χάριν τᾹς εἰρήνης τᾹς Ἐκκλη -
σίας τήν τορπίλισε ὁ Ἀρχιεπίσκο -
πος Σεραφείµ µέ ἀκραῖες, ἀπολυ -
ταρχικές, ἀντικανονικές καί παρά-
νοµες κινήσεις. Ἡ ὅλη στάση του
αὐτή, ἀντιεκκλησιαστική καί τυ -
ραν νική, κατέλυε κάθε ἔννοια θείου
καί ἀνθρώπινου Νόµου. Ἔσπρωχνε
τό σκάφος τᾹς Ἐκκλησίας σέ ἐπικίν -
δυνα νερά, γεµάτα σκοπέλους καί
ὑφάλους. Ὁ κίνδυνος ναυαγίου καί
κινδύνου γιά τίς ψυχές «ὑπέρ ὧν
Χρι στός ἀπέθανεν» κινητοποίησε
τόν µητροπολίτη ἈττικᾹς Νικόδηµο
––καί τούς κατατρεγµένους ἀδελ -
φούς του- νά ἀναλάβει ἕνα µεγάλο
ἀγώνα γιά τήν Κανονικότητα καί
Νοµιµότητα στήν Ἐκκλησία. Ἦταν
ἀδιανόητο γι’’ αὐτόν ἐπίσκοποι πού
τή µέρα τᾹς χειροτονίας τους ὑπό -
σχον ταν ἐνώπιον Θεοῦ καί Ἐκ κλη -
σίας ὅτι θά τηροῦν τούς Κανόνες
τᾹς Ἐκκλησίας, νά τούς παραβαί -
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νουν σέ καθηµερινή βάση καί ἐπί -
σκοποι πού µπροστά στόν ἄρ χον -
τα τοῦ τόπου, κατά τήν µέρα τᾹς
διαβεβαιώσεώς τους, ὀρκί στη καν
νά τηροῦν τό Σύνταγµα καί τούς
Νόµους, χωρίς αἰσχύνη νά τά κα-
ταπατοῦν διαρκῶς.

Οἱ κινήσεις τοῦ ἈττικᾹς Νικοδή-
µου, δυναµικές, θαρραλέες, τολµη -
ρές ἀλλά καί συνετές. Χωρίς νά κρα -
τάει µέσα του ἐµπάθειες γιά πρό-
σωπα, ξεκίνησε ἕνα τιτάνιο ἀγώνα
ἐνάντια σέ κινήσεις καί ἀποφάσεις
τᾹς διοίκησης τᾹς Ἐκκλησίας πού
ἀποδιοργάνωναν τό ἐκκλησιαστικό
σῶµα.

Οἱ κινήσεις τᾹς διοίκησης τᾹςἘκ -
κλησίας σπασµωδικές, ἀλλοπρό σ -
αλ λες καί ἀδιέξοδες. Μετά τίς πρῶ -
τες ἐκρήξεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιά
τίς δικαστικές ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε.
τό προσωπεῖο ἄλλαξε. Προφ-
ασίσθηκε τότε ὅτι ἔχει διάθεση γιά
λύση τοῦ θέµατος. Ἄρχισαν νά διο-
ρίζονται ἀπό τήν ∆ΙΣ καί τήν ΙΣΙ
ἐπιτροπές. Καί ἐνῶ ὁ διάλογος στήν
ἐπιτροπή προχωροῦσε, διαπί -
στωναν ὅλοι ὅτι πίσω, στό παρα -
σκήνιο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί ἕνας
στενός κύκλος ἐπισκόπων ἀνέτρε-
παν τό σύνολο τῶν συνεννοήσεων.
Ἔτσι ξεκίνησε ἡ ἐπιτροπή ὑπό τόν
«Ἀλεξανδρουπόλεως» Ἄνθιµο. Ἀτύ -
χη σε νά πετύχει τό παραµικρό. Ἀ -
κο λούθησε ἡ ἐννεαµελής ἐπιτροπή,
ὑπό τόν Μεσσηνίας Χρυσόστοµο,
πού ὡρίσθηκε ἀπό τήν Ἱεραρχία
τήν 5η-3-1991. Πραγµατικά µιά ἀπό
τίς πιό µεγάλες εὐκαιρίες γιά νά
λυθεῖ τό θέµα. Ὅταν ὅµως ἡ ἐπιτρο -
πή κατέθεσε τίς ἀπόψεις της στήν

Ἱεραρχία τᾹς 7ης-3-1991, ὑπᾹρξε
συντονισµένη (ἀπό τόν Ἀρχιεπί -
σκο  πο) ἀντίδραση ἀπό τούς «Ἀτ -
τικᾹς» ∆ωρόθεο, «Θεσσαλιώτιδος»
Κλεόπα καί «Τρίκκης» Ἀλέξιο, οἱ
ὁποῖοι ἀρνοῦνταν νά δεχθοῦν τή
συναινετική διαδικασία. ∆ιαλύθηκε
ἔτσι ἡ Ἱεραρχία µέ ἀπόφαση παρω -
δία γιά τήν ἵδρυση 2 µόνο µικρῶν
µητροπόλεων (γιά τήν τακτοποίη -
ση τῶν ἑπτά δικαιωθέντων µητρο-
πολιτῶν!).

Μέ τόν τορπιλισµό αὐτᾹς τᾹς
συν αινετικᾹς προτάσεως ὁ Ἀρχιε -
πίσκοπος Σεραφείµ ἀπέδειξε καί
πάλι τήν ἀπόλυτη ἀδιαλλαξία του,
γεγονός πού ἀνάγκασε τούς δικαι-
ωθέντες ἐπισκόπους νά προβοῦν
σέ ζωηρότερες κινήσεις. Τρεῖς ἐκ
τῶν δικαιωθέντων, ὁ ἈττικᾹς Νικό -
δηµος, ὁ Λαρίσης Θεολόγος καί ὁ
Φαναριοφερσάλων Κωνσταντίνος
πᾹγαν στίς µητροπολιτικές τους
περιφέρειες καί λειτούργησαν ὡς
οἱ κανονικοί καί νόµιµοι µητροπο -
λίτες. 

Ὁ ἈττικᾹς ξεκίνησε στίς 25-3-
1991 καί λειτούργησε στήν Παναγία
τήν Ἐλευθερώτρια στήν Πολιτεία-
ἈττικᾹς. Τή ∆ευτέρα τοῦ Πάσχα λει-
τούργησε στόν Ἅγιο Ἀντώνιο στόν
Αὐλώνα -ἈττικᾹς.  Καί τήν Κυριακή
τοῦ Θωµ λειτούργησε στόν Ἅγιο
Παντελεήµονα Πεύκης. Ἀντίστοιχα
καί οἱ δύο ἄλλοι λειτούργησαν στίς
µητροπόλεις τους.

Τό τί ἐπακολούθησε δέν µπορεῖ
κανείς νά φανταστεῖ. Θά τό δοῦµε
ὅµως στή συνέχεια.

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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Μιά αὔρα χάριτος µέσα ἀπό τά λόγια
ἑνός πατριάρχη δρόσισε τίς ψυχές τῶν
Ἑλλήνων πιστῶν, πού ἀσφυκτιοῦν καί
δηλητηριάζονται ἀπό τήν ἀποπνιχτική
ἀτµόσφαιρα τῶν ἐδῶ ἐκκλησιαστικῶν γε-
γονότων. Ἦταν τά λόγια τοῦ Πατριάρχη
Ἀν τιοχείας στό συλλείτουργο µέ τόν Ἀρ -
χιεπίσκοπο Ἱερώνυµο στίς 26-10-2014.
Τοῦ Πατριάρχη πού κουβαλάει στήν πα-
τρίδα µας τά βάσανα, τούς διωγµούς καί
τίς φρικαλεότητες κατά τῶν πιστῶν χρι-
στιανῶν παιδιῶν του, ἀλλά µεταφέρει καί
τό πρωτοχριστιανικό ἐνθουσιαστικό µα-
ρτυρικό στοιχεῖο, πού πυροδοτεῖ τήν ἀπο-
φασιστικότητα γιά ἀγώνα µέχρις ἐσχά-
των. 

Μέ καµάρι καί ἱερό δέος µετέφερε,
στήν ἀρχή τᾹς ὁµιλίας του, τή δόξα τᾹς
Ἀντιόχειας. Μίλησε γιά τή ∆αµασκό,ὅπου
µεταστράφηκε καί βαπτίστηκε ὁ Μέγας
Ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν, ὁ Παῦλος. Γιά
τήν Ἀντιόχεια, τόν µεγάλο πρῶτο ἱεραπο -
στολικό σταθµό τοῦ Παύλου, πού κήρυξε
καί προσήλκυσε τόσο µεγάλο πλᾹθος
εἰδωλολατρικοῦ λαοῦ, πού ἐκεῖ γιά πρώτη
φορά οἱ πιστοί ὀνοµάσθηκαν χριστιανοί.
Γιά τίς µεγάλες ἅγιες µορφές τᾹς περ-
ιοχᾹς: Ἰγνάτιο Θεοφόρο, Ἰωάννη Χρυ-
σόστοµο, Ἰωάννη ∆αµασκηνό, Ἐφραίµ
τό Σῦρο κ.ἄ.  

«Στήν Ἀντιόχεια εἶναι ὑψηλά ἡ δόξα
τᾹς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» λέγει «καί
αὐτή τήν δόξα συνεχίζουµε νά κρατµε
σθεναρά στό ὕψος της µέ τή δύναµη πού
δίνει ἡ πίστη καί ἡ ἐλπίδα στό Θεό καί ἡ

δική σας ὁλόθερµη ὑποστήριξη, παρ’ ὅ -
λες τίς δυσκολίες πού ἐπικρατοῦν».

Καί µαζί µέ τήν δόξα τᾹς Ἀντιοχείας ὁ
Πατριάρχης κουβαλάει σέ µς -τούς ἐφη-
συχασµένους Ἕλληνες ὀρθοδόξους χρι -
στιανούς, ἀκινητοποιηµένους µέσα στή
ραστώνη τῶν ἀνέσεων καί τοῦ τρυφηλοῦ
τρόπου ζωᾹς- καί τά βάσανα τᾹς Ἀντι-
όχειας (ὅλης τᾹς πατριαρχικᾹς του δικαι-
οδοσίας): 

«Σς ἔρχοµαι, ἀγαπητοί µας ἀδελφοί,
κουβαλώντας τα βάσανα τᾹς Ἀντιοχείας,
τα βάσανα τῶν ἀνθρώπων στή Συρία, πού
ἐπιζητοῦν µία ἀξιοπρεπᾹ ζωή. Ἀνθρώπων
πού σκοτώνονται, ἐκτοπίζονται, ἐγκατα-
λείπουν τά σπίτια τους και µένουν ἄστε-
γοι. Τα σπίτια τους γκρεµίζονται, ἀλλά
και οἱ Ἐκκλησίες καί τά τζαµιά, τά παιδιά
τους λιµοκτονοῦν καί οἱ ἀσθενεῖς πεθαί -
νουν ἀπό τό ὑψηλό κόστος τᾹς ἰατροφαρ -
µακευτικᾹς περίθαλψης ἤ τήν ἔλλειψη
ἰατρικᾹς φροντίδας. ...Σς ἔρχοµαι µέ
ἕνα κερί ἀναµµένο γιά τό Λίβανο, ὁ ὁ -
ποῖος µέ τήν σειρά του ὑποφέρει κου-
βαλώντας τόν Σταυρό τᾹς δυστυχισµένης
ἈνατολᾹς. Σς ἔρχοµαι ἀπό τό Ιράκ, τό
ὁποῖο ὑπέστη και ὑφίσταται φρικαλεότη -
τες. Ἦρθα γιά νά δηλώσω ὅτι ἐµεῖς θά
καταφέρουµε νά θάψουµε ὅλες τίς φρι-
καλεότητες τοῦ κόσµου στό Γολγοθ τοῦ
σταυροῦ τοῦ Κυρίου µας µέ τό λίθο τοῦ
κενοῦ τάφου. Θά ἐξολοθρεύσουµε ὅλες
τίς δυσκολίες. Ἔχουµε συνεχῶς στη µνή -
µη µας ὅτι οἱ πρόγονοί µας ἔζησαν ἐκεῖ
ἐπί 2000 χρόνια καί οἱ ἀπόγονοί τους

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 9

Οἱ ἀγωνίες τᾹς Ὀρθόδοξης ἈνατολᾹς
καί ἡ εὐθύνη τᾹς οἰκουµενικᾹς Ὀρθοδοξίας 



παραµένουν καί θά παραµείνουν ἐκεῖ. 
Φέροντας µαζί µου τή δόξα τᾹς Ἀν -

τιοχείας, ἀλλά καί τά βάσανά της, δικαιοῦ -
µαι νά ἐπισηµάνω ὅτι οἱ Χριστιανοί ἀπο-
τελοῦν τό οὐσιαστικό στοιχεῖο πού δηµι -
ούργησε τήν ταυτότητα τᾹς Μέσης Ἀνα-
τολᾹς καί ἔγραψε τήν ἱστορία της. Χωρίς
αὐτούς ἡ περιοχή ὄχι µόνο χάνει τήν ταυ-
τότητά της ἀλλά καί τήν ὑπαρξιακή πολι-
τιστική της ἰδιότητα. Αὐτό µέ ὀδηγεῖ στό
νά τονίσω ὅτι οἱ καµπάνες τῶν Ἐκκλησι -
ῶν µας, πού ἐγκαταστάθηκαν ἀπό τούς
ἀρχαίους αἰῶνες θά συνεχίσουν νά χτυ -
πνε... Ἐµεῖς οἱ Χριστιανοί τᾹς γᾹς ἐκεί -
νης εἴµαστε φυτεµένοι ἐκεῖ. Ἐκεῖ γεννη -
θήκαµε, ὅπου καί θά παραµείνουµε µέχρι
νά ἀγκαλιάσουµε τό χῶµα τᾹς γᾹς µας,
ὅταν θά φύγουµε γιά τήν αἰώνια κατοι -
κία». 

Ὁ Πατριάρχης τόνισε στή συνέχεια
ὅτι ὅσο δέν τερµατίζονται οἱ τροµοκρατι-
κές ἐνέργειες ἀπό τά ἀκραία ἰσλαµικά
στοιχεῖα, ὅσο συνεχίζονται οἱ ἀπαγωγές
(θυµηθεῖτε τούς 2 ἐπισκόπους πού ἀγνο-
ούνται ἐδῶ καί 18 µᾹνες) καί οἱ µαζικές
ἐκτελέσεις, χωρίς νά ἀποκαθίσταται ἡ
εἰρήνη ἀπό τή διεθνᾹ κοινότητα, τόσο θά
συνεχίζεται ἡ διαρροή τῶν χριστιανῶν
καί ἀπό αὐτή τήν περιοχή τοῦ πλανήτη.

Καί µόνο νά σκεφτεῖ κανείς πώς σέ
µιά κοντινή γειτονιά τᾹς γᾹς διώκεται κά-
ποιος µόνο καί µόνο γιά τήν χριστιανική
του ἰδιότητα. Καί µόνο νά ἀναλογιστεῖ ὅτι
αὐτό πού συµβαίνει στή γειτονιά σου σέ
λίγο θά συµβαίνει στό ἴδιο τό σπίτι σου,
στήν πατρίδα σου, κατανοοῦµε ὅτι καί
αὐτή τή στιγµή ὑπάρχουν διωγµοί καί
µαρ τύρια ἑκατοντάδων χιλιάδων χριστια -
νῶν καί αὔριο δέν µποροῦµε νά γνωρί -
ζου µε µέχρι πού θά προχωρήσουν. 

Αὐτά µόνο καί µόνο γιά νά ἀφυπνιζό-
µαστε καί νά µετρµε τίς δυνάµεις µας,
κατά πόσο οἱ ἀρχιερεῖς µας, τό ἱερατεῖο
µας καί ὅλα τά πιστά µέλη τᾹς Ἐκκλησίας
εἶναι ἕτοιµα γι�αὐτό πού πλησιάζει. ∆υσ -
τυχῶς, ὁ λήθαργος θά σταµατήσει, µόνο
ὅταν ἔρθουν τά πρῶτα κακά µαντάτα.
Ἴσως ὅµως, τότε νά εἶναι ἀργά...

∆έν περιορίστηκε ὅµως ὁ Πατριάρχης
στίς τραγικές ἐµπειρίες πού ζοῦν οἱ χρι-
στιανοί τᾹς περιοχᾹς του. Ἦρθε καί στήν
ὀρθόδοξη ἐπικαιρότητα. Μίλησε δυναµι-
κά καί ἔκανε καί ἀρκετές προτάσεις γιά
τά πλαίσια πού πρέπει νά κινηθεῖ ἡ Ἁγία
καί Μεγάλη Σύνοδος τό 2016, καθώς
ἐπίσης καί γιά τά θέµατα πού πρέπει νά
συζητηθοῦν καί ὁπωσδήποτε νά ἐπιλυ -
θοῦν:

«Ὡς πρός τήν ὀρθόδοξη ἐπικαιρότη -
τα, βρισκόµαστε πολύ κοντά στή σύγκλη -
ση τᾹς Μεγάλης καί Ἁγίας Συνόδου, ἡ
ὁποία πρόκειται νά συνέλθει µετά ἀπό
δύο χρόνια. Ἐπειδή νοιαζόµαστε γιά τήν
ἐπιτυχία τᾹς Μεγάλης Συνόδου, δηλώ -
νου µε τήν ἐπιθυµία µας νά συγκληθεῖ
καί νά ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἐργασίες της µέ
ἀποφάσεις πέραν τᾹς ταξινόµησης τῶν
Ἐκκλησιῶν στά δίπτυχα. 

Μς ἐνδιαφέρει ἡ Σύνοδος αὐτή νά
ἀγγίξει τά θέµατα τᾹς πίστεως καί τᾹς
ζωᾹς πού ἀφοροῦν ὅλα τά τµήµατα τᾹς
κοινωνίας καί ὄχι µόνο τούς θεολόγους
καί τούς διανοουµένους, γιά τούς ὁποί -
ους, βέβαια, ὁ σεβασµός µας εἶναι δεδο-
µένος. Μς ἐνδιαφέρει νά ὑλοποιήσει ἡ
Σύνοδος τήν λεγόµενη ὀρθοπραξία. Ὡς
ἐκ τούτου, παραµένει σταθερή ἡ δέσµευ-
σή µας γιά τήν ἐπίλυση ὅλων τῶν διαφο-
ρῶν πού ἐµποδίζουν τά ἀδέλφια ἀπό τό
νά κάθονται µαζί. Ἴσως τό πιό σηµαντικό
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ζήτηµα εἶναι ἡ εἰσπήδηση τοῦ Πατριαρ -
χείου Ἱεροσολύµων στό Κατάρ, πού ἐξέ-
λεξε ἕνα Ἀρχιεπίσκοπο ἐντός τῶν κανο-
νικῶν ὁρίων καί τᾹς δικαιοδοσίας τοῦ
Πατριαρχείου Ἀντιοχείας. 

Μς ἐνδιαφέρει νά συζητηθεῖ στή Σύ -
νοδο ἕνα θέµα πού καθόλου δέν εἶναι
λι   γότερο σηµαντικό ἀπό τίς ὑπόλοιπες
ἡµερήσιες διατάξεις. Πρόκειται γιά τό
πρό βληµα τῶν χριστιανῶν στήν Ἀνατο-
λή, πού προέρχεται ὁλοφάνερα µετά ἀπό
τίς πρόσφατες ἀλλαγές πού ἄρχισαν τό
2011 καί ὀνοµάσθηκαν Ἀραβική ἄνοιξη. 

Ἕως πότε θά συνεχίζουµε νά βλέπου -
µε τήν ἐξέλιξη τῶν ἱστορικῶν γεγονότων
ὡς ἁπλοί θεατές, χωρίς νά διαδραµατί -
σου µε κάποιο ρόλο σ�αὐτά, τή στιγµή
πού ἡ Ὀρ θοδοξία διαθέτει ἀρκετή δύνα -
µη γιά τήν ἀνάληψη τέτοιου ρόλου;

Ἄς ἀνατρέξουµε πρίν ἀπό ἑκατό χρό-
νια καί ἄς δοῦµε τίς δηµογραφικές ἀλλα-
γές πού ἔγιναν στά τέσσερα παλαίφατα
πατριαρχεῖα Κωνσταντινουπόλεως, Ἀλε-
ξανδρείας, Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύµων.
Ἄραγε τά γεγονότα πού ἐξελίχθηκαν τά
πε ρασµένα 100 χρόνια δέν ἀπαιτοῦν τό
συλλογισµό µας; Ἄραγε δέν εἶναι τώρα
ἡ ὥρα τᾹς περίσκεψής µας στά γεγονότα
τᾹς τελευταίας τριετίας καί τᾹς εὐθύνης
µας γιά νά βροῦµε τρόπους πού νά προ-
στατεύουν τούς χριστιανούς καί νά τούς
βοηθνε νά παραµένουν στά πάτρια ἐδά-
φη;  

∆έν πρέπει νά ἀποτελοῦν αὐτά τά προ -
βλήµατα τό πρῶτο θέµα στήν ἡµερήσια
διάταξη τᾹς Ἁγίας και µεγάλης Συνόδου;
Ἡ σκέψη µας ἐπί αὐτῶν τῶν θεµάτων δέν
διέπεται ἀπό κοσµικές φιλοδοξίες. "Οὐ
γάρ ἔχοµεν ὧδε µένουσαν πόλιν ἀλλά
τήν µέλλουσαν ἐπιζητοῦµεν” . Ὀφείλου -

µε ὅµως νά διατηρήσουµε τήν ταυτότητά
µας. 

Ἡ ἐπιτυχία τᾹς Μεγάλης Συνόδου θά
ἀποτελέσει τήν ἄριστη µαρτυρία στό ση -
µε ρινό κόσµο γιά µιά ἑνωµένη Ὀρθο-
δοξία. Ἡ µαρτυρία αὐτή θά εἶναι ὁ θεµέ-
λιος λίθος γιά τήν εἰκόνα τοῦ χριστιανι-
σµοῦ στό σύγχρονο κόσµο».

Σαφής καί ξεκάθαρη ἡ ἄποψη τοῦ Πα-
τριάρχη: 

-Ἄν ἐξαντληθεῖ ἡ πανορθόδοξη µόνο
καί µόνο σέ ταξινόµηση τῶν διπτύχων
(ὄχι πώς δέν εἶναι τό θέµα σηµαντικό καί
ἐπεῖγον), χωρίς νά µπεῖ σέ καυτά προβλή -
µατα τᾹς ὀρθοδοξίας, θά ἀποτύχει πατα-
γωδῶς.

-Ἄν περιοριστεῖ σέ θέµατα πίστεως καί
ζωᾹς πού ἔχουν µόνον ὁµολογιακό (ἀκα -
δηµαϊκό ἐνδιαφέρον (ὅσο σηµαντικά καί
ἄν εἶναι) ἀλλά δέν ἀφοροῦν ὅλα τά τµή-
µατα τᾹς κοινωνίας, εἶναι σίγουρο πώς ἡ
Σύνοδος δέν θά ἔχει καµιά ἀπήχηση στό
λαό.

Καί ἄλλα δύο φλέγοντα θέµατα θίγει,
πού ἐπειγόντως πρέπει νά λύσει ἡ Σύνο-
δος (ἴσως πολύ πιό πρίν ἀπό τό 2016):

-Τήν ἀµφισβήτηση γιά τήν ἐκλογή Ἀρ -
χιεπισκόπου στό Κατάρ (περιοχή πού ὁ
Ἀντιοχείας ἰσχυρίζεται ὅτι εἶναι ἐντός τᾹς
δικαιοδοσίας του) ἀπό τόν Πατριάρχη Ἱε-
ροσολύµων (ὁ ὁποῖος δέν δέχεται τόν
ἰσχυρισµό αὐτό τᾹς Ἀντιόχειας). Τονίζει λοι-
πόν ὅτι: «παραµένει σταθερή ἡ δέσµευ-
σή µας γιά τήν ἐπίλυση ὅλων τῶν διαφο -
ρῶν πού ἐµποδί ζουν τά ἀδέλφια (τόν Ἀν -
τιοχείας καί τόν Ἱεροσολύµων) ἀπό τό νά
κάθονται µαζί». Τό πρόβληµα αὐτό πρέ-
πει ὄντως νά λυθεῖ πανορθοδόξως.

- Τό πλέον ἐπεῖγον θέµα, πάντως, πού
προβάλλει ὅτι ἔχει µείζονα προτεραιότη -
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τα νά συζητηθεῖ, εἶναι: «τό πρόβληµα τῶν
χριστιανῶν στήν Ἀνατολή». Θεωρεῖ ἀδια -
νό η το ἡ πανορθόδοξη κοινότητα νά πα-
ραµένει «ἁπλός θεατής» ὅλων τῶν ἱστορι -
κῶν γεγονότων πού τεκταίνονται στήν
Ἀνατολή σέ βάρος τᾹς Ὀρθοδοξίας. Πρέ-
πει νά «διαδραµατίσει ρόλο» καί στή συγ -
κυρία αὐτή «διαθέτει ἀρκετή δύναµη γιά
τήν ἀνάληψη τέτοιου ρόλου».

Γιά νά εὐαισθητοποιήσει, θυµίζει ὅ,τι
συνέβη πρίν 100 χρόνια στά ὑπόλοιπα
παλαίφατα Πατριαρχεῖα, ἀπό τά ὁποῖα
ἐκδιώχθηκε βίαια τό χριστιανικό στοιχεῖο
καί ἐπᾹλθαν φοβερές δηµογραφικές µε-
ταβολές στούς πληθυσµούς τους. Αὐτή
τή στιγµή λοιπόν πρέπει νά γίνει τό πν,
γιά νά παραµείνουν οἱ χριστιανοί στά
«πάτρια ἐδάφη». 

Μιά ἐπιτυχία τᾹς Συνόδου στόν τοµέα
αὐτό µιά «ἄριστη µαρτυρία στό σηµερινό
κόσµο γιά µιά ἑνωµένη Ὀρθοδοξία». 

Καί ἕνα τελευταῖο θέµα, πού δέν πρέ-
πει νά ἀφήσει ἀδιάφορη τήν πανορθό-
δοξη Σύνοδο θέτει ἐδῶ ὁ Πατριάρχης.
Τό θέµα τῶν προχαλκηδονίων:

«Ἐµεῖς στήν Ἐκκλησία τᾹς Ἀντιοχείας
συνιστοῦµε τήν πύλη τᾹς ὀρθοδοξίας, τᾹς
ὀρθόδοξης ρωµιοσύνης πρός τίς προχαλ -
κηδόνιες Ἐκκλησίες. Τά τελευταῖα χρό-
νια διαπιστώσαµε ὅτι αὐτά πού µς συν -
δέουν ὑπερβαίνουν ἐκεῖνα πού µς χωρί -
ζουν. Εὐχόµαστε καί ἀγωνιζόµαστε πάν-
τα, ὥστε νά γίνει ἀντιληπτό ἀπό ὅλους ὅτι
ἡ λογική τᾹς γεωγραφίας, τᾹς ἱστορίας,
ἀλλά καί τᾹς θεολογικᾹς πραγµατικό -
τητας καθιστοῦν ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη
νά βροῦµε ἕνα τρόπο γιά συµφιλίωση καί
ἐπίλυση ὅλων τῶν ἱστορικῶν διαφορῶν».

Ἔχει µιά σταθερή πεποίθηση ὁ Ἀν -
τιοχείας ὅτι «αὐτά πού µς συνδέουν ὑ -

περ βαίνουν ἐκεῖνα πού µς χωρίζουν»
µέ τίς «προχαλκηδόνιες Ἐκκλησίες». Το -
ν ί  ζει λοιπόν ὅτι ἡ τοπική του Ἐκκλησία
προ σεύχεται καί ἀγωνίζεται πάντα γιά νά
γίνει ἀντιληπτό ἀπό ὅλους (τίς ἄλλες ὀρ-
θόδοξες Ἐκκλησίες), ὥστε νά ἐκπληρω -
θεῖ µιά ἐπιτακτική ἀνάγκη (γιά ἐκεῖνον):
Νά βρεθεῖ τρόπος «γιά συµφιλίωση καί
ἐπίλυση ὅλων τῶν ἱστορικῶν διαφορῶν». 

Πολλοί θά σπεύσουν νά ρίξουν τό λίθο
τοῦ ἀναθέµατος στόν Πατριάρχη Ἀντιο -
χεί ας ὅτι «σάν πολύ νά προχωράει» σέ
σχέση µέ τούς προχαλκηδόνιους. Ἐκεῖ -
νος ὅµως ζητάει ἁπλά καί µόνο νά κα-
ταθέσει τήν ἄποψή του, πού εἶναι ἡ πά-
για θέση ἑνός πρεσβυγενοῦς Πατρια-
ρχείου καί ὄχι µόνον, καί ζητάει νά το-
ποθετηθοῦν οἱ ὑπόλοιπες ὀρθόδοξες
Ἐκ κλησίες. 

Ἄκουσαν ἄραγε οἱ ὑπόλοιπες ὀρθό-
δοξες Ἐκκλησίες τήν θεολογική καί ἐκ -
κλη σιαστική τοποθέτησή του; Ποιά εἶναι
ἡ δική τους τοποθέτηση; Ποιοί διαφω-
νοῦν καί ποιοί συµφωνοῦν καί πῶς ἡ κά-
θεµιά τεκµηριώνει θεολογικά τίς ἀπόψεις
της; Καί µετά ἀπό αὐτή τήν προκαταρτική
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ἩἩ  κκοουυλλττοούύρραα  ττῆῆςς  ππααγγκκοοσσμμιιοοπποοίίηησσηηςς
θθέέλλεειι  ττόόνν  ἀἀννττααγγωωννιισσμμόό  ὡὡςς  μμέέθθοοδδοο,,  ττήή
μμόό    ννηη  ἱἱκκααννήή  ννάά  σσφφρρααγγίίσσεειι  ττήήνν  ἀἀξξίίαα  ττοοῦῦ
ππρροο  σσώώπποουυ..  ΘΘέέττεειι  θθέέμμαα  ὕὕψψιισσττηηςς  ««πποολλιι--
ττιικκῆῆςς  ὀὀρρθθόόττηηττααςς»»  ττόό  ννάά  δδιιααγγωωννίίζζοοννττααιι  οοἱἱ
ἄἄννθθρρωωπποοιι  ὅὅλλοοιι  σσττόό  γγήήππεεδδοο  ττοοῦῦ  δδηημμόόσσιιοουυ
ἀἀκκττιιββιισσμμοοῦῦ,,  ππααίίζζοοννττααςς  ττόό  ἴἴδδιιοο  ππααιιχχννίίδδιι
ππαα  ρραακκάάμμππττοοννττααςς  κκάάθθεε  ἔἔμμφφυυττηη  ἑἑττεερρόόττηη  --

ττάά  ττοουυςς..  ὉὉ  ἱἱκκααννόόττεερροοςς  θθάά  κκυυρριιααρρχχεεῖῖ  κκααίί
θθάά  ππρροοββάάλλλλεεττααιι..  ΣΣ’’  ααὐὐττόό  ττόό  ππλλααίίσσιιοο,,  ἀἀππόό
ἀἀκκρρααίίαα  ππττέέρρυυγγαα  ττοοῦῦ  ΕΕὐὐρρωωππααϊϊκκοοῦῦ  ΚΚοοιι--
ννοοββοουυλλίίοουυ  εεἶἶχχεε  ππρρόό  κκααιιρροοῦῦ  ππρροοττααθθεεῖῖ  ἡἡ
ἔἔκκ  δδοοσσηη  κκοοιιννοοττιικκῆῆςς  ὁὁδδηηγγίίααςς,,  μμέέ  ττήήνν  ὁὁπποοίίαα
ννάά  σσυυννιισσττᾶᾶττααιι  ἡἡ  ἀἀπποοφφυυγγήή  ππρροοββοολλῆῆςς  σσττάά
μμέένν  σσχχοολλεεῖῖαα  ττῆῆςς  ΕΕΕΕ  ἀἀννδδρρῶῶνν  σσέέ  ρρόόλλοουυςς
ππαα  ττέέρραα  κκααίί  γγυυννααιικκῶῶνν  σσέέ  ρρόόλλοουυςς  μμηηττέέ  --
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ζύµωση πότε µπᾹκε τό θέµα στή µεγάλη
Σύνοδο, γιά νά ἀποφανθεῖ ὅλη ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία συνοδικά πάνω σ�αὐτό
τό ζήτηµα; Τό πρόβληµα πρέπει ὄντως
κα τά τή γνώµη µας, νά ἀντιµετωπισθεῖ σέ
µιά Μεγάλη Σύνοδο τᾹς Ὀρθοδοξίας καί
ὄχι νά σέρνεται µονίµως σέ ἐπιτροπές
διαλόγου.   

Τελειώνοντας τίς ἀναφορές στήν Ἀντι-
όχεια λέει: 

«Ἡ Ἀντιόχεια τᾹς ὀρθόδοξης Ρωµιο -
σύνης ἀποτελεῖ γιά τήν ὀρθοδοξία ἐπίσης
καί τήν πύλη πρός τόν ἀραβικό καί µου-
σουλµανικό κόσµο λόγῳ τῶν ἱστορικῶν
καί γεωγραφικῶν παραγόντων καί λόγῳ
τᾹς κοινᾹς ἀραβικᾹς γλώσσας. Ἡ πύλη
αὐτή συνιστ µέρος ἑνός µεγάλου ὀρθο -
δόξου σώµατος, πού ἔχει ὡς κεφαλή τόν
Χριστό καί ὡς καρδιά τήν ἁγία πίστη τήν
ὁ  ποία µς παρέδωσαν οἱ θεῖοι ἀπόστο-
λοι».

Τό ὅτι αὐτό τό κοµµάτι τᾹς Ὀρθοδοξίας
εἶναι ἀραβόφωνο, δέν τό στερεῖ ἀπό τό
νά εἶναι µέρος τοῦ µεγάλου Ὀρθοδόξου

σώµατος τᾹς Ἐκκλησίας καί νά ἔχει τήν
κοινή πίστη τῶν ἀποστόλων. Ἀπεναντίας
τό κοµµάτι αὐτό τᾹς Ἐκκλησίας εἶναι µιά
«πύλη πρός τόν ἀραβικό καί µουσουλµα-
νικό κόσµο».

Στό τέλος τᾹς ὁµιλίας µέ πολλή θερ -
µότητα καί ἀγάπη καί µιλώντας ἑλληνικά
λέει πώς προσεύχεται γιά τόν δοκιµαζό-
µενο ἑλληνικό λαό:   

«Προσευχόµαστε µαζί σας γιά τήν Ἑλ -
λάδα, πού τήν ἀγαπµε ἐκ βάθους καρ -
δίας. Εἴθε Κύριος ὁ Θεός νά ἀνακουφίσει
τόν καλό καί εὐλαβᾹ λαό σας ἀπό κάθε
θλίψη καί στενοχώρια, νά εὐλογήσει νά
πετύχουν οἱ προσπάθειές σας ὑπέρ τοῦ
ἀνθρώπου καί τοῦ τόπου τούτου».

Καί τέλος, δανειζόµενος τά λόγια τοῦ
ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ θεοφόρου, ζητάει καί
τή δική µας προσευχή γιά τήν Ἐκκλησία
τᾹς Συρίας:

«Μνηµονεύετε ἐν τῇ προσευχῇ ἡµῶν
τᾹς ἐν τῇ Συρί Ἐκκλησίας, µόνος αὐτήν
Ἰησοῦς Χριστός ὅς ἐπισκοπήση καί ἡ
ὑµῶν ἀγάπη».                               Ε.Α.Μ. 

ἩἩ  ΓΓυυνναα ίίκκαα  
σσέέ   κκαα ιιρροούύςς   ««ἄἄφφυυλλοουυ»»   ἀἀννττααγγωωννιισσμμοοῦῦ



ρρααςς,,  σσττάά  δδέέ  μμίίννττιιαα  γγυυννααιικκεείίωωνν  ρρόόλλωωνν  σσττάά
ππλλααίίσσιιαα  ττῆῆςς  οοἰἰκκοογγέέννεειιααςς..  ΤΤόό  σσκκεεππττιικκόό
ππίίσσωω  ἀἀππόό  ττήήνν  ππρρόότταασσηη  ἦἦτταανν  ὅὅττιι  ἡἡ  εεἰἰκκόό--
νναα  ττῶῶνν  ««σσττεερρεεόόττυυππωωνν»»  ρρόόλλωωνν  ττῶῶνν  φφύύ  --
λλωωνν,,  ὅὅππωωςς  κκααλλλλιιεερργγεεῖῖττααιι  σσττίίςς  ππααρρααδδοο--
σσιιαακκέέςς  κκοοιιννωωννίίεεςς,,  κκρρύύββεειι  ««φφυυλλεεττιικκέέςς  δδιιαα--
κκρρίίσσεειιςς»»  σσέέ  ββάάρροοςς  ττῶῶνν  γγυυννααιικκῶῶνν..  ΤΤόό  ααἴἴ  --
ττηημμαα  σσττήήνν  ΕΕὐὐρρωωββοουυλλήή  σσκκόόννττααψψεε  σσττήήνν
ἀἀννττίίδδρραασσηη  ππιιόό  σσυυννττηηρρηηττιικκῶῶνν  ππττεερρύύγγωωνν
ττηηςς  κκααίί  δδέένν  εεὐὐοοδδώώθθηηκκεε..  ΠΠααρράά  ττααῦῦτταα,,  ἡἡ
ἀἀττζζέένντταα  ττοοῦῦ  κκιιννήήμμααττοοςς  ππρροοωωθθεεῖῖττααιι  ἀἀππόό
ὁὁμμάάδδεεςς  ππίίεεσσηηςς,,  φφεεμμιιννιισσττιικκέέςς  κκααίί  ἄἄλλλλεεςς
σσέέ  κκάάθθεε  κκοοιιννωωννιικκόό  θθεεσσμμόό,,  ἀἀκκόόμμαα  κκααίί  μμέέ--
σσαα  σσέέ  χχρριισσττιιααννιικκέέςς  ἘἘκκκκλληησσίίεεςς..  

ἸἸδδιιααίίττεερραα  σσττοοχχοοπποοιιεεῖῖττααιι  ἀἀππόό  ττίίςς  ὁὁμμάά--
δδεεςς  ααὐὐττέέςς  ττόό  δδιιααχχρροοννιικκόό  μμήήννυυμμαα  ττῆῆςς  ἘἘκκ  --
κκλληησσίίααςς,,  ὡὡςς  ἐἐκκττρροοφφεεῖῖοο  φφυυλλεεττιικκῶῶνν  δδιιαα--
κκρρίίσσεεωωνν,,  μμέέ  ττήή  σσττήήρριιξξηη  πποούύ  ππααρρέέχχεειι  σσττόό
θθεεσσμμόό  ττῆῆςς  ππααρρααδδοοσσιιαακκῆῆςς  οοἰἰκκοογγέέννεειιααςς,,
κκααίί  κκυυρρίίωωςς,,  μμέέ  ττόό  ὅὅττιι  ππρροοββάάλλλλεειι  ἐἐμμ  ππόόδδιιαα
σσττήήνν  εεἴἴσσοοδδοο  γγυυννααιικκῶῶνν  σσττόόνν  κκλλῆῆρροο..  ΤΤάά
λλόόμμππιι  ττῆῆςς  ἀἀννααττρροοππῆῆςς  θθέέλλοουυνν  ννάά  ἀἀλλλλάά--
ξξοουυνν  ττόό  φφρρόόννηημμαα  κκααίί  ττήή  δδοομμήή  ττῆῆςς  ἘἘκκ  --
κκλληησσίίααςς,,  κκααττηηγγοορρώώννττααςς  ΤΤηηνν  ὡὡςς  ἀἀππρροο  --
σσάάρρμμοοσσττηη  σσττίίςς  ννέέεεςς  σσυυννθθῆῆκκεεςς..  ὍὍ  ππωωςς
ἰἰσσχχυυρρίίζζοοννττααιι,,  ἐἐμμμμέέννεειι,,  ἀἀκκόόμμαα  κκααίί  ττώώρραα,,
πποούύ  κκααττέέρρρρεευυσσαανν  οοἱἱ  ππρροοκκααττααλλήήψψεειιςς  κκααίί
οοἱἱ  γγυυννααῖῖκκεεςς  κκααττααξξιιώώννοοννττααιι  σσ’’  ὅὅλλοο  ττόό  φφάά--
σσμμαα  ττῆῆςς  δδηημμόόσσιιααςς  ζζωωῆῆςς,,  μμέέχχρριι  ττάά  ὕὕππαα--
τταα  ἀἀξξιιώώμμαατταα,,  σσεε  μμιιάά  ……  ἀἀρρχχααίίαα  ἰἰοουυδδααιιοο--
χχρριισσττιιααννιικκήή  ἰἰδδεεοολληηψψίίαα  ὅὅττιι  ἡἡ  γγυυννααίίκκαα
εεἶἶννααιι  ὡὡςς  φφύύσσηη  ὑὑπποοδδεεέέσσττεερρηη  ἀἀππόό  ττόόνν
ἄἄννδδρραα!!  ΦΦεεμμιιννιισσττιικκοοίί  θθεεοολλοογγιικκοοίί  κκύύ  κκλλοοιι
ππρροοωωθθοοῦῦνν  ττόόνν  ἰἰσσχχυυρριισσμμόό  ααὐὐττόό  μμέέ  ἀἀκκρροο--
ββααττιικκέέςς  ἑἑρρμμηηννεεῖῖεεςς  ττῶῶνν  ππηηγγῶῶνν  ττῆῆςς  χχρριι--
σσττιιααννιικκῆῆςς  θθεεώώρρηησσηηςς  ττῶῶνν  φφύύλλωωνν..  ΜΜιιάά
ππεερριιππλλάάννηησσηη  λλοοιιππόόνν  σσττήή  σσχχεεττιικκήή  δδιιδδαα  --
σσκκαα  λλίίαα  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  δδέένν  θθάά  ἦἦτταανν
ἀἀννεεππίίκκααιιρρηη..  

ΠΠοουυθθεεννάά  σσττήή  ἰἰοουυδδααιιοο--χχρριισσττιιααννιικκήή
ππααρράάδδοοσσηη,,  ἉἉγγίίαα  ΓΓρρααφφήή  κκααίί  ἹἹεερράά  ΠΠααρράά--
δδοοσσηη,,  δδέένν  δδιιδδάάσσκκεεττααιι  ἡἡ  κκααττωωττεερρόόττηητταα
ττῶῶνν  γγυυννααιικκῶῶνν..  ΚΚααττάά  ττήή  ΓΓέέννεεσσηη,,  ὁὁ  ΔΔηημμιι  --
οουυρργγόόςς  ἔἔππλλαασσεε  ττόόνν  ἄἄννθθρρωωπποο  ««χχοοῦῦνν  ἀἀππόό
ττῆῆςς  γγῆῆςς»»..  ὩὩςς  ππρρόόςς  ττήήνν  ὑὑλλιικκήή  ττοουυ  δδηηλλαα--
δδήή  δδιιάάσστταασσηη,,  ὁὁ  ἄἄννθθρρωωπποοςς  ὑὑππόόκκεειιττααιι
σσττοούύςς  ἴἴδδιιοουυςς  φφυυσσιικκοούύςς,,  χχηημμιικκοούύςς,,  ββιιοολλοο--
γγιικκοούύςς  κκααίί  ἐἐννσσττιικκττώώδδεειιςς  ((««ψψυυχχιικκοούύςς»»))
ννόόμμοουυςς,,  πποούύ  δδιιέέπποουυνν  ττάά  ἔἔμμββιιαα  ὄὄνντταα..  ὙὙππεε--
ρρέέχχεειι  ὅὅμμωωςς  ἀἀσσύύγγκκρριιτταα  ἀἀππόό  ααὐὐττάά..  ΠΠλλάά--
σσττηηκκεε  ξξεεχχωωρριισσττάά  ἀἀππόό  ττήήνν  λλοοιιππήή  κκττίίσσηη,,
««κκααττ’’  εεἰἰκκόόνναα  κκααίί  κκααθθ’’  ὁὁμμοοίίωωσσιινν»» ΘΘεεοοῦῦ..
ΑΑὐὐττόόςς  μμόόννοοςς  ππρροοιικκίίσσττηηκκεε  μμέέ  ἰἰδδιιόόττηηττεεςς
πποούύ  ἀἀννααφφέέρροοννττααιι  σσέέ  ἀἀππόόλλυυττοο  ββααθθμμόό  σσττόό
ΘΘεεόό  ((««κκααττ’’  εεἰἰκκόόνναα»»)),,  κκααίί  μμέέ  ππρροοοοππττιικκήή,,
ἄἄνν  θθεελλήήσσεειι,,  ννάά  γγίίννεειι  δδέέκκττηηςς  κκααίί  μμέέττοοχχοοςς
δδωω  ρρεεῶῶνν  θθεείίααςς  μμαακκααρριιόόττηηττααςς  ((««κκααθθ’’  ὁὁμμοοίί  --
ωωσσιινν»»))..  ἈἈμμέέσσωωςς  μμεεττάά  ττήήνν  ἀἀννααφφοορράά  σσ’’
ααὐὐττήή  ττήήνν  ὑὑππέέρρττααττηη  ττιιμμήή,,  ἡἡ  ΓΓέέννεεσσηη  ἐἐππιι--
σσηημμααίίννεειι::  ««ἄἄρρσσεενν  κκααίί  θθῆῆλλυυ  ἐἐπποοίίηησσεενν  ααὐὐ  --
ττοούύςς  ((ττοούύςς  ἀἀννθθρρώώπποουυςς))»»..  ΚΚααμμιιάά  δδιιααφφοο--
ρράά..  ΚΚααίί  ττάά  δδύύοο  φφύύλλαα  ἐἐξξ  ἴἴσσοουυ  μμέέττοοχχοοιι  ττοοῦῦ
««κκααττ’’  εεἰἰκκόόνναα»» κκααίί  μμεε  ττήήνν  ἴἴδδιιαα  ππρροοοοππττιικκήή
ππρρόόςς  ττόό  ««κκααθθ’’  ὁὁμμοοίίωωσσιινν»»..  ΠΠααννηηγγυυρριικκήή,,  ἐἐξξ
ἄἄλλλλοουυ,,  δδιιαακκήήρρυυξξηη  ττῆῆςς  ἀἀξξίίααςς  ττοοῦῦ  ἀἀννθθρρώώ  --
πποουυ  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ἐἐννααννθθρρώώππιισσηη  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ..  ὉὉ
ΘΘεεόόςς  ΛΛόόγγοοςς  ππρροοσσέέλλααββεε  ἀἀννθθρρώώππιιννηη  φφύύσσηη
κκααίί  ἔἔζζηησσεε  σσττήή  γγῆῆ  ὡὡςς  ττέέλλεειιοοςς  ἄἄννθθρρωωπποοςς,,
κκααίί  ὄὄχχιι  ὡὡςς  κκάάπποοιιοο  ἄἄλλλλοο  ὅὅνν..  ΚΚααίί  ττήήνν  ππρροοσσ  --
έέλλααββεε  μμόόννοονν  ἀἀππόό  γγυυννααίίκκαα,,  ττήήνν  ΠΠααρρθθέέννοο
ΜΜααρρίίαα,,  χχωωρρίίςς  ἀἀννδδρριικκήή  σσυυμμμμεεττοοχχήή..  ἩἩ
ἘἘκκκκλληησσίίαα,,  ββέέββααιιαα,,  θθάά  θθεεωωρροοῦῦσσεε  ὡὡςς  ββαα--
ρρύύττααττηη  ββλλαασσφφηημμίίαα  κκααίί  ααἵἵρρεεσσηη  κκααίί  ττόόνν
ἐἐλλάάχχιισσττοονν  ὑὑππααιιννιιγγμμόό  ὅὅττιι  ὁὁ  ΚΚύύρριιοοςς  δδέένν
ππρροοσσέέλλααββεε  ττήήνν  ππλλήήρρηη  κκααίί  ττέέλλεειιαα  ἀἀννθθρρώώ  --
ππιιννηη  φφύύσσηη  ἀἀλλλλάά  κκάάττιι  ὑὑπποοδδεεέέσσττεερροο,,  μμιιάά
ἀἀννθθρρώώππιιννηη  φφύύσσηη  ……««δδεεύύττεερρηηςς  δδιιααλλοογγῆῆςς»»!!

ἘἘννδδιιααφφέέρροονν  ἔἔχχεειι  ννάά  δδοοῦῦμμεε,,  ἀἀκκοολλοουυ  --
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θθώώννττααςς  ττήήνν  ἀἀφφήήγγηησσηη  ττῆῆςς  ΓΓεεννέέσσεεωωςς  ((ββ΄́,,
1188--2255)),,  ππῶῶςς  ὁὁ  ΘΘεεόόςς  δδηημμιιοούύρργγηησσεε  ττάά  δδύύοο
φφύύλλαα..  ΜΜέέ  ττήήνν  ἀἀρρχχιικκήή  δδηημμιιοουυρργγιικκήή  ΤΤοουυ
ἐἐννέέρργγεειιαα  ἔἔππλλαασσεε  ττήήνν  ἀἀννθθρρώώππιιννηη  φφύύσσηη
σσττόό  ππρρόόσσωωπποο  ττοοῦῦ  ἈἈδδάάμμ,,  ττοοῦῦ  ππρρώώττοουυ  ἀἀνν  --
θθρρώώπποουυ..  ἈἈππόό  ττόό  φφύύρρααμμαα  ττοοῦῦ  ἈἈδδάάμμ,,  ἔἔππλλαα--
σσεε  σσττήή  σσυυννέέχχεειιαα  ττόόνν  δδεεύύττεερροο  ἄἄννθθρρωωπποο
σσττόό  ππρρόόσσωωπποο  ττῆῆςς  ΕΕὔὔααςς..  ΠΠρρόό  ττῆῆςς  δδηημμιι  --
οουυρρ  γγίίααςς  ὅὅμμωωςς  ττῆῆςς  ΕΕὔὔααςς,,  ξξεεννάάγγηησσεε  ττόόνν
ἈἈδδάάμμ  σσττόό  ζζωωιικκόό  ββαασσίίλλεειιοο..  ἘἘκκεεῖῖ  ὁὁ  ππρρωω  --
ττόό  ππλλαασσττοοςς  ««ἐἐκκάάλλεεσσεε  ὀὀννόόμμαατταα»»,,  ἔἔδδωωσσεε
δδηη  λλααδδήή  ὀὀννόόμμαατταα  σσ’’  ὅὅλλαα  ττάά  ζζῶῶαα..  ΜΜέέ  ἄἄλλλλαα
λλόόγγιιαα,,  γγννώώρριισσεε  κκααλλάά  ττόό  σσχχέέδδιιοο  ττοοῦῦ  ΘΘεε--
οοῦῦ,,  πποούύ  κκρρυυββόότταανν  ππίίσσωω  ἀἀππόό  ττήή  δδηημμιιοουυρρ  --
γγίίαα  ττοουυςς,,  κκααίί  ττάά  ὀὀννόόμμαασσεε  σσύύμμφφωωνναα  μμέέ
ααὐὐττόό  πποούύ  εεἶἶννααιι..  ««ΕΕἶἶππεε  ττάά  ππρράάγγμμαατταα  μμέέ
ττ’’  ὄὄννοομμάά  ττοουυςς»»..  ΚΚααίί  ττόόττεε  δδιιααππίίσσττωωσσεε  ὅὅττιι,,
ἄἄνν  κκααίί  σσωωμμααττιικκάά  μμεεττεεῖῖχχεε  κκααίί  ααὐὐττόόςς  σσττοούύςς
ἴἴδδιι  οουυςς  μμέέ  ττάά  ζζῶῶαα  ὅὅρροουυςς  ττῆῆςς  ἔἔμμββιιααςς  κκττίί  --
σσηηςς,,  ««οοὐὐχχ  εεὑὑρρέέθθηη  ββοοηηθθόόςς  ὅὅμμοοιιοοςς  ααὐὐττῷῷ»»..  

ΠΠρροοφφααννῶῶςς    ὁὁ  ἈἈδδάάμμ  μμέέσσαα  σσττόόνν  ΠΠααρράά--
δδεειισσοο  ββίίωωννεε  μμιιάά  ἀἀππρροοσσππέέλλαασσττηη  σσέέ  μμᾶᾶςς
ππρροο  ππττωωττιικκήή  εεὐὐφφρροοσσύύννηη..  ἼἼσσωωςς  ὅὅμμωωςς  δδέένν
θθάά  ἦἦτταανν  σσφφάάλλμμαα,,  ἄἄνν  σσττήήνν  δδιιααππίίσσττωωσσήή
ττοουυ,,  μμεεττάά  ττήήνν  ππεερριιήήγγηησσήή  ττοουυ  σσττόό  ζζωωιικκόό
ββαασσίίλλεειιοο,,  ὅὅττιι  ««οοὐὐχχ  εεὑὑρρέέθθηη  ββοοηηθθόόςς……»»,,
ὑὑπποο  ννοοήήσσοουυμμεε  μμιιάά  ααἴἴσσθθηησσηη  ππρροοββλληημμαα--
ττιικκῆῆςς  μμοοννααξξιιᾶᾶςς  κκααίί  ἐἐλλλλεείίμμμμααττοοςς..  ΤΤόόττεε
ὁὁ  ΘΘεεόόςς  ἐἐππέέββααλλεενν  ««ἔἔκκσστταασσιινν  ἐἐππίί  ττόόνν  ἈἈδδάάμμ
κκααίί  ὕὕππννωωσσεενν ((ττόόνν  ἀἀπποοκκοοίίμμιισσεε))»» κκααίί  ««ὠὠ  --
κκοο  δδόόμμηησσεενν»» ἀἀππόό  μμιιάά  ππλλεευυρράά  ττοουυ  ττήήνν  ΕΕὔὔαα
κκααίί  ττοοῦῦ  ττήήνν  ππααρροουυσσίίαασσεε..  ὍὍτταανν  ττήήνν  εεἶἶδδεε
ὁὁ  ἈἈδδάάμμ,,  μμέέ  ααἴἴσσθθηημμαα  ππιιάά  ππλληηρρόόττηηττααςς,,
σσάάνν  ννάά  ββρρῆῆκκεε  κκάάττιι,,  πποούύ  ττοοῦῦ  ἔἔλλλλεειιππεε,,  δδιιαα--
κκήήρρυυξξεε::  ««ττοοῦῦττοο  ννῦῦνν  ὀὀσσττοοῦῦνν  ἐἐκκ  ττῶῶνν  ὀὀσσττέέωωνν
μμοουυ  κκααίί  σσάάρρξξ  ἐἐκκ  ττῆῆςς  σσααρρκκόόςς  μμοουυ»»..  ΚΚοομμ--
μμάάττιι,,  δδηηλλααδδήή,,  ττοοῦῦ  ἑἑααυυττοοῦῦ  μμοουυ..  ἌἌννθθρρωω--
πποοςς,,  ὅὅππωωςς  ἐἐγγώώ..      

ἈἈρργγόόττεερραα  οοἱἱ  ΠΠααττέέρρεεςς  σσττήήνν  ἐἐξξιισσττόόρρηη--

σσηη  ααὐὐττήή  ττῆῆςς  ΒΒίίββλλοουυ  θθάά  δδοοῦῦνν  ττήήνν  μμυυσσττιι--
κκήή  ππρροοττύύππωωσσηη  μμιιᾶᾶςς  ἄἄλλλληηςς  ὑὑππεερρκκόόσσμμιιααςς
δδηημμιιοουυρργγίίααςς..  ὉὉ  ΚΚύύρριιοοςς,,  ὁὁ  ννέέοοςς  ἈἈδδάάμμ,,
««σσααρρκκίί  ὑὑππννώώσσααςς  ὡὡςς  θθννηηττόόςς»» ἐἐππίί  ττοοῦῦ
ΣΣττααυυ  ρροοῦῦ,,  δδέέχχττηηκκεε  ττόό  ππλλῆῆγγμμαα  ττῆῆςς  λλόόγγ  --
χχηηςς  σσττήήνν  ππλλεευυρράά  ΤΤοουυ,,  ἀἀππόό  ττήήνν  ὁὁπποοίίαα
««ἐἐξξῆῆλλθθεε  ααἷἷμμαα  κκααίί  ὕὕδδωωρρ»» ((ἸἸωωαανν..  ιιθθ΄́  3344)),,
δδηηλλααδδήή  ἡἡ  ἁἁγγιιαασσττιικκήή  κκααίί  σσωωττηηρριιώώδδηηςς
χχάάρρηη  ττῶῶνν  μμυυσσττηηρρίίωωνν..  ἈἈππόό  ττήήνν  ἔἔκκχχυυσσηη
ααὐὐ  ττῆῆςς  ττῆῆςς  θθεείίααςς  σσττααυυρρωωμμέέννηηςς  ἀἀγγάάππηηςς,,
πποούύ  ρρέέεειι  ἀἀππόό  ττήήνν  ππλληηγγωωμμέέννηη  ππλλεευυρράά
ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ,,  ττόό  ΠΠααννάάγγιιοο  ΠΠννεεῦῦμμαα  ἔἔχχττιισσεε
κκααίί  σσυυννττηηρρεεῖῖ  ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαα,,  ὡὡςς  ΝΝύύμμφφηη
γγιιάά  ττόόνν  ««ἀἀννεελλθθόόνντταα  εεἰἰςς  ττοούύςς  οοὐὐρρααννοούύςς
κκααίί  κκααθθεεζζόόμμεεννοονν  ἐἐκκ  δδεεξξιιῶῶνν  ττοοῦῦ  ΠΠααττρρόόςς»»
οοὐὐρράάννιιοο  ΝΝυυμμφφίίοο..  ἩἩ  γγυυννααίίκκαα,,  ἄἄρραα,,  λλεειι  --
ττοουυρρ    γγεεῖῖ  ὡὡςς  ττύύπποοςς  μμυυσσττιικκόόςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληη  --
σσίίααςς,,  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  κκααττεεββααίίννεειι  ««ἐἐκκ  ττοοῦῦ  οοὐὐρραα--
ννοοῦῦ  ἀἀππόό  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  ἡἡττοοιιμμαασσμμέέννηη  ὡὡςς  ννύύμμφφηη
κκεεκκοοσσμμηημμέέννηη  ττῷῷ  ἀἀννδδρρίί  ααὐὐττῆῆςς»» ((ἈἈπποοκκ..
κκαα΄́  22))..  

ΠΠοοῦῦ  λλοοιιππόόνν  σσττήήνν  χχρριισσττιιααννιικκήή  ππααρράά--
δδοοσσηη  ὑὑππάάρρχχεειι  ὑὑπποοττίίμμηησσηη  ἤἤ  εεὐὐττεελλιισσμμόόςς
ττοοῦῦ  γγυυννααιικκεείίοουυ  φφύύλλοουυ,,  ὅὅππωωςς  ἰἰσσχχυυρρίίζζοονν--
ττααιι  ἀἀκκρρααῖῖοοιι  φφεεμμιιννιισσττιικκοοίί  κκύύκκλλοοιι,,  κκααίί  μμάά--
λλιισστταα  θθεεοολλοογγοοῦῦννττεεςς;;  ἈἈννττίίθθεετταα,,  ἡἡ  χχρριι--
σσττιιααννιικκήή  σσυυννεείίδδηησσηη,,  κκααλλλλιιεερργγηημμέέννηη  ἀἀππόό
ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαα,,  ἀἀπποοδδίίδδεειι  σσέέ  ἅἅγγιιεεςς  γγυυννααῖῖ  --
κκεεςς  ττιιμμήή  ἐἐξξ  ἴἴσσοουυ  μμεεγγάάλληη,,  ὅὅππωωςς  κκααίί  σσέέ
ἄἄννδδρρεεςς  ἁἁγγίίοουυςς..  ΚΚααττ’’  ἐἐξξοοχχήήνν  ββέέββααιιαα  ἡἡ
ττιι  μμήή  πποούύ  ἀἀπποοδδίίδδεεττααιι  σσττήήνν  ΠΠααννααγγίίαα  ΘΘεε  --
οοττόόκκοο  ΜΜααρρίίαα  εεἶἶννααιι  μμοοννααδδιικκήή  κκααίί  ἀἀννεεππαα--
ννάάλληηππττηη..  ἼἼσσωωςς  δδέέ  γγιιάά  ττήή  σσυυννεείίδδηησσηη  ττῆῆςς
ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  ἡἡ  ββααθθιιάά  ττιιμμήή  ππρρόόςς  ττόό  ττρριισσ  --
χχααρριιττωωμμέέννοο  ππρρόόσσωωπποο  ττῆῆςς  ΠΠααρρθθέέννοουυ
μμηηττέέρρααςς  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ,,  σσυυννααννυυψψώώννεειι  ττήήνν
ἴἴδδιιαα  ττήή  μμηηττρρόόττηητταα,,  ττόό  ἀἀπποοκκλλεειισσττιικκόό  ααὐὐττόό
ππρροοννόόμμιιοο  ττῆῆςς  γγυυννααίίκκααςς,,  ὄὄχχιι  μμόόννοο  γγιιάά  ττήήνν
κκοοιιννωωννιικκήή  ττοουυ  ββααρρύύττηητταα  ἀἀλλλλάά  κκααίί  ὡὡςς
σσυυμμββόόλλοουυ  μμέέ  ββααθθύύ  θθεεοολλοογγιικκόό  μμήήννυυμμαα
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γγιιάά  ττήή  σσυυγγκκρρόόττηησσηη  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς..
ἸἸσσόόττιιμμοοιι  λλοοιιππόόνν  κκααίί  ἰἰσσάάξξιιοοιι  σσυυννοο--

δδοοιιππόόρροοιι  σσττήή  σσυυννααρρππαασσττιικκήή  πποορρεείίαα  ππρρόόςς
ττόό  ««κκααθθ’’  ὁὁμμοοίίωωσσιινν»» ππλλάάσσττηηκκαανν  ἄἄννδδρρααςς
κκααίί  γγυυννααίίκκαα,,  σσύύμμφφωωνναα  μμέέ  ττόό  θθέέλληημμαα  ττοοῦῦ
ΘΘεεοοῦῦ..  ΜΜιιάά  σσυυμμππόόρρεευυσσηη  πποούύ  μμεεττάά  ττήήνν
ττρρααγγωωδδίίαα  ττῆῆςς  ππττώώσσεεωωςς  ἔἔγγιιννεε  μμιιάά  μμααττωω  --
μμέέννηη  πποορρεείίαα  δδιιάά  ττῆῆςς  ««σσττεεννῆῆςς  κκααίί  ττεεθθλλιιμμ  --
μμέέννηηςς  ὁὁδδοοῦῦ»»,,  πποούύ  λλίίγγοοιι,,  δδυυσσττυυχχῶῶςς,,  ττήήνν
ἐἐππιιλλέέγγοουυμμεε..  ΣΣττήήνν  πποορρεείίαα  ππάάννττωωςς  ααὐὐ  ττήή,,
εεἶἶννααιι  εεὐὐλλοογγίίαα  κκααίί  γγιιάά  ττάά  δδύύοο  φφύύλλαα  ὁὁ  κκαα--
ττάά  ΘΘεεόόνν  ἀἀλλλληηλλοοσσεεββαασσμμόόςς  κκααίί  ἡἡ  ἀἀλλ  --
λληηλλοοσσττήήρριιξξηη..  ὉὉ  ἰἰσσοοππεεδδωωττιικκόόςς  ««ἄἄφφυυλλοοςς»»
ἀἀννττααγγωωννιισσμμόόςς,,  πποούύ  ππρροοωωθθεεῖῖττααιι  σσττοούύςς
κκααιιρροούύςς  μμααςς,,  εεἶἶννααιι  ὄὄλλεεθθρροοςς..  ἈἈννααννττίίρρρρηη--
τταα,,  σσττόό  σσααφφῆῆ  δδιιααχχωωρριισσμμόό  ττῶῶνν  ρρόόλλωωνν  ττῶῶνν
««ἐἐνν  ἰἰσσοοττιιμμίίᾳᾳ»»  φφύύλλωωνν  σσττήήνν  ἐἐππίίγγεειιαα  ζζωωήή

ἐἐμμμμέέννεειι  ἀἀππόόλλυυτταα  ἡἡ  ἉἉγγίίαα  ΓΓρρααφφήή,,  κκααίί
κκααττ’’  ἀἀκκοολλοουυθθίίαανν  ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα..  ΟΟἱἱ  ἄἄννδδρρεεςς
κκααλλοοῦῦννττααιι  ννάά  πποολλιιττεεύύοοννττααιι  σσάάνν  ἄἄννδδρρεεςς
κκααίί  οοἱἱ  γγυυννααῖῖκκεεςς  σσάάνν  γγυυννααῖῖκκεεςς,,  ἀἀννεεξξάάρρττηη  --
τταα  ἀἀππόό  σσυυγγκκυυρριιαακκέέςς  ππεερριισσττάάσσεειιςς..  ΤΤόό
γγιιααττίί  σσυυμμββααίίννεειι  ααὐὐττόό  δδέένν  ἔἔχχεειι  ννάά  κκάάννεειι
οοὔὔττεε  μμέέ  ττήήνν  πποολλιιττιισσμμιικκήή  σσττάάθθμμηη  ττῶῶνν
ἐἐπποοχχῶῶνν  οοὔὔττεε  μμέέ  ττήήνν  ππννεευυμμααττιικκήή  ὡὡρριι  --
μμόόττηητταα  ττῶῶνν  ἀἀττόόμμωωνν  ἤἤ  ττίίςς  ἔἔμμφφυυττεεςς  ἰἰκκαα  --
ννόόττηηττεεςς  κκααίί  ττάά  ππρροοσσόόνντταα  ττοουυςς  οοὔὔττεε  μμέέ
ττίίςς  ἐἐκκάάσσττοοττεε  κκοοιιννωωννιικκέέςς  σσυυννθθῆῆκκεεςς..  ΕΕἶἶννααιι
θθέέλληημμαα  ΘΘεεοοῦῦ..  ἈἈλλλλ’’  ααὐὐττόό  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  κκόόκκ--
κκιιννοο  ππααννίί  γγιιάά  ττόό  χχωωννεευυττήήρριι  ««πποολλιιττιικκῆῆςς
ὀὀρρθθόόττηηττααςς»»  ττοοῦῦ  φφεεμμιιννιισσμμοοῦῦ  ττῆῆςς  ννέέααςς
ττάάξξηηςς..  ἩἩ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ππάάννττωωςς  δδέένν  μμπποορρ--
εεῖῖ  ννάά  ἀἀλλλλάάξξεειι  μμήήννυυμμαα  ……..                                                      

ἘἘ..  ΧΧ..  ΟΟἰἰκκοοννοομμάάκκοοςς  
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∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ  ΠΠααπποουυττσσιιδδάάκκηη
ΟΟ  ΜΜΗΗΤΤΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗΣΣ

ΣΣΙΙ∆∆ΗΗΡΡΟΟΚΚΑΑΣΣΤΤΡΡΟΟΥΥ  ΙΙΩΩΑΑΝΝΝΝΗΗΣΣ
ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΟΟ  ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ

ΠΠΡΡΟΟΒΒΛΛΗΗΜΜΑΑ
ΜΜιιάά  σσεεµµννήή,,  ττααππεειιννήή  κκααίί  σσυυννεεττήή  µµοορρφφήή

ἐἐππιισσκκόόπποουυ,,  πποούύ  δδιιααµµααρρττύύρρεεττααιι  ἔἔννττοονναα,,  µµέέ
γγννηησσιιόόττηητταα  κκααίί  εεἰἰλλιικκρρίί  ννεειιαα  κκααττάά  ττήή  δδιιάάρρκκεειιαα
ττᾹᾹςς  ἐἐππιισσκκοοππιικκᾹᾹςς  πποορρεείίααςς  ττοουυ  γγιιάά  ττήήνν  ἀἀπποο  --
κκααττάάσστταασσηη  ττῶῶνν  δδώώδδεεκκαα  ἀἀδδίίκκωωςς  δδιιωωχχθθέέννττωωνν
ἀἀδδεελλ  φφῶῶνν  ττοουυ  µµηη  ττρροο  πποολλιιττῶῶνν..

ΤΤόό  ββιιββλλίίοο  ππεερριιέέχχεειι  δδυυννααµµιικκέέςς  ἐἐππιισσττοολλέέςς  ττοοῦῦ
ΣΣιι      δδηη  ρροο  κκάά  σσττρροουυ  ἸἸωωάάννννοουυ,,  ττίίςς  ὁὁπποοῖῖεεςς  σσυυνν  έέλλεεξξεε
κκααίί  ππαα    ρροουυ  σσίί  αα    σσεε  ὁὁ  δδιικκηηγγόόρροοςς  κκ..  ∆∆ηηµµήή  ττρριι  οοςς
ΠΠαα  πποουυττσσιι  δδάάκκηηςς..  ΟΟἱἱ  ἐἐππιισσττοολλέέςς  πποούύ  ἀἀνναα  φφέέ  --
ρροοννττααιι  σσ��ὅὅλλεεςς  ττᾹᾹςς  φφάά  σσεειιςς  ττοοῦῦ  ἐἐκκ  κκλληησσιιαα  σσττιικκοοῦῦ
ππρροο  ββλλήή  µµααττοοςς,,  ἐἐκκφφρράάζζοουυνν  ττόόνν  ἀἀββάάσσττααχχττοο  ππόό--
ννοο  ττοοῦῦ  σσεεββαασσµµιιωωττάάττοουυ  γγιιάά  ττίίςς  χχααίί  ννοουυσσεεςς
ππλληηγγέέςς  ττᾹᾹςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααίί  ττήή  δδιικκήή  ττοουυ σσπποουυ--
δδήή  κκααίί  σσυυννεειισσφφοορράά  ννάά  ττίίςς  θθεερρααππεεύύ  σσεειι..

ΝΝ ΕΕ ΟΟ   ΒΒ ΙΙ ΒΒ ΛΛ ΙΙ ΟΟ


