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OΙ ΑΓΙOΙ ΣΤOΝ ΠΕΙΡΑΣΜO ΤΗΣ ΕΞOΥΣΙΑΣ
«Oι pγι�ι ε�ναι �νθρωπ�ι και ως εκ τ��τ�υ εκτεθειµ�ν�ι

σε κ�θε ανθρ@πιν� και δαιµ�νικ� πειρασµ�, µ�λιστα δε,
λ�γhω τ�υ πνευµατικ�� τ�υς αναστ�µατ�ς, σε ισ�υρ�τερ� απ�
εκε�ν�ν των ανθρ@πων µ�σ�υ �ρ�υ. Αν  ε�ναι  υπ�κ��ι µιας
κρατικ�ς ε
�υσ�ας, � πειρασµ�ς µπ�ρε� να συν�σταται στ� να
ε�ναι υπ�ρ τ� δ��ν υπ�τακτικ�� στ�υς ισ�υρ��ς της γης, ακ�-
µη και εκε�, �π�υ θα τα�ρια5ε αντ�ρρηση στ� �ν�µα τ�υ Θε-
��, αντ�ρρηση �µως, π�υ θα �θετε σε κ�νδυν� την �παρ
�
τ�υς. Αν �ι �δι�ι ε�ναι B�ρε�ς ε
�υσ�ας, Βασιλε�ς � Π�πες, εν-
δ��εται να περιπ�σ�υν στ�ν πειρασµ�, να εκτε�ν�υν υπ�ρµε-
τρα την ε
�υσ�α τ�υς, να υπερεκτιµ�σ�υν τ� δ�κι� και την
�π�ψ� τ�υς, να υπ�τιµ�σ�υν εκε�νη των �λλων, ακ�µη και να
�ρησιµ�π�ι�σ�υν ��ι καλ� µ�σα πρ�ς επ�τευ
η κ�π�ι�υ σκ�-
π�� αγαθ��».

Oι �γι�ι  στ�ν πειρασµ� της ε$�υσ�ας! Αυτ�ς � τ�τλ�ς εν�ς ενδια��ρ�ντ�ς συγγρ"µµατ�ς1,  παραπ�µπει συν�πτικ"
και ευθ'9�λα στην πιθαν�τατα πι� �δυνηρ� εµπειρ�α τ�υ Αγ��υ Ιω"νν�υ τ�υ #ρυσ�στ�µ�υ, στην ιερ� µν�µη τ�υ �π��-
�υ α�ι�ρωσε τ� σεπτ� Oικ�υµενικ� Πατριαρ�ε�� τ� απερ��µεν�ν �τ�ς  2007, �ιλι�στ� ε$ακ�σι�στ� απ� τη µαρτυρικ�
π�ρε�α τ�υ πρ�ς τ�ν θ"νατ� (+407)> στην εµπειρ�α της αντιπαρ"θεσ�ς τ�υ τ�σ� µε τ�ν Αυτ�κρ"τ�ρα Αρκ"δι�, τη σ'-
Rυγ� τ�υ και (απ� τ� 400)  Αυγ�'στα Ευδ�$�α και τ�ν Πρωθυπ�υργ�  Ευτρ�πι�, �σ�  και µε τ�ν Αλε$ανδρε�ας Θε�-
�ιλ�,  τ�ν Καισαρε�ας Φαρ�τρι� και "λλ�υς κληρικ�'ς. 

Παραπ�µπει γενικ�τερα σε �ναν απ� τ�υς δια�ρ�νικ�'ς πειρασµ�'ς τ�υ εκκλησιαστικ�' σ�µατ�ς, αλλ" και κ"θε
�ριστιαν�', κ"θε ανθρ�π�υ, τ�σ�ν τ�υ ε$�υσιαR�µεν�υ, �σ� και τ�υ ε$�υσιαστ�. Μην $εν�σει � συσ�ετισµ�ς Αγ��υ και
πειρασµ�'. Ε�ναι γνωστ� η '9ρις τ�υ Σαταν", να πειρ"σει ακ�µη και τ�ν �δι� τ�ν #ριστ� (Ματθ. 4, E9ρ. 2, 18). Και δεν
υπ"ρ�ει αµ�ι9�λ�α, πως κατ’ ε$���ν η επ�γεια  Rω� των Αγ�ων συν�δε'εται απ� την αδι"λειπτη ικεσ�α, «µ� εIσεν�γκFης
lµKς εIς πειρασµ�ν...». Γιατ� εκε�ν�ι γνωρ�R�υν και 9ι�ν�υν 9αθ'τερα αυτ� π�υ επισηµα�νει συ�ν"  � ιερ�ς #ρυσ�στ�-
µ�ς> την εµµ�ν� τ�υ δια9�λ�υ, να θ�τει σε δ�κιµασ�α κατ" πρ�τ�µηση εκε�ν�υς, π�υ αγων�R�νται να ακ�λ�υθ�'ν την
κλ�ση τ�υ Θε�': «Pσεσθε �Yν  LµεJς τ�λει�ι yς H πατ�ρ Lµ@ν  H �:ρ"νι�ς τ�λει�ς Eστιν» (Ματθ. 5, 48). 

Μετ" «δακρ'ων κα� πειρασµ@ν» (Πρ"$. 20, 19) και κ�πων και 9ασ"νων π�λλ�ν και κραυγ�ν αγων�ας (Ρωµ. 7)
ανταπ�κρ�θηκε στην κλ�ση τ�υ και � Απ�στ�λ�ς Πα'λ�ς, στ�ν �π���ν, και π"λι µε πρωτ�9�υλ�α τ�υ Oικ�υµενικ�'
Θρ�ν�υ, α�ιερ�νεται τ� ν��ν �τ�ς 2008 («Πατριαρ�ικ� 6Aπ�δει
ις 	π� τ�/ς Xριστ�υγ�νν�ις», -2007).

Η µετ"9αση αυτ� απ� τ� �τ�ς Ιω"νν�υ τ�υ #ρυσ�στ�µ�υ στ� �τ�ς Απ�στ�λ�υ Πα'λ�υ απ�τελε� αγαθ� συγκυρ�α
µετα$' "λλων και επειδ� � πρ�τ�ς υπ�ρ$ε αυθεντικ�ς ερµηνευτ�ς τ�υ δευτ�ρ�υ. Τ�ν #ρυσ�στ�µ� πρωτ�στως πρ�πει
λ�ιπ�ν να ��ει ως �δηγ� �π�ι�ς θ�λει να πρ�σεγγ�σει µε ασ�"λεια τη θε�λ�γ�α και τ� γιγ"ντι� �ργ� τ�υ Πα'λ�υ, � �π��-
�ς «δα�µ�νας �λασεν, mµαρτ�µατα Pλυσε, τυρ"νν�υς Eπεστ�µισε, �ιλ�σ��ων γλ�ττας  Eν��ρα$ε, τ�ν �Iκ�υµ�νην τa@ Θεa@
πρ�σ�γαγε, 9αρ9"ρ�υς �ιλ�σ��εJν Pπεισε, π"ντα µετε��ρ'θµισε τ" Eν τFG γFG» (#ρυσ�στ., PG. 60, 679).

Πρ�θεση τ�υ α�ιερωµατικ�' τ�'τ�υ σηµει�µατ�ς ε�ναι µ�ν�ν η ενδεικτικ� επισ�µανση εν�ς ερµηνευτικ�' σ��λ��υ
τ�υ ιερ�' Πατρ�ς, τ� �π���ν, απ� µ�ν� τ�υ, τεκµηρι�νει τη δια�ρ�νικ� επικαιρ�τητα τ�υ �ικ�υµενικ�' διδασκ"λ�υ.
Πρ�κειται για την ερµηνε�α τ�υ πρ�τ�υ στ���υ τ�υ 13�υ κε�αλα��υ της πρ�ς Ρωµα��υς Επιστ�λ�ς. Πα'λ�ς � Απ�στ�λ�ς
των Εθν�ν απευθ'νεται «πKσι τ�Jς �Yσιν Eν P�µFη ?γαπητ�Jς Θε�<,  κλητ�Jς mγ��ις...» και παραγγ�λλει:

2007: ΕΤOΣ ΙΩΑΝΝOΥ 4ΡΥΣOΣΤOΜOΥ * 2008: ΕΤOΣ ΑΠOΣΤOΛOΥ ΠΑΥΛOΥ

1.  F. M. Stratmann, Die Heiligen in der Versuchung der Macht, Frankfurt a.M. 1958, 6 - ‰ÈÎ‹ Ì·˜ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË.
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«Π�σα ψυ�� 	
�υσ�αις �περε���σαις �π�τασσ�σθω ��
γ�ρ 	στιν 	
�υσ�α ε� µ� �π� Θε��! α" δ� �$σαι 	
�υσ�αι,
�π� τ�� Θε�� τεταγµ�ναι ε�σ�ν.» (Ρωµ. 13,1).

Στ� στ��� αυτ� κυρ�ως, δευτερευ�ντως δε στ�υς υπ�-
λ�ιπ�υς της σ�ετικ�ς περικ�π�ς (2-7) α�ι�ρωσε µια (την
ΚΓ�) απ� τις 32 θε�δ�δακτες Oµιλ�ες τ�υ στην πρ�ς Ρω-
µα��υς Επιστ�λ� � µ�γας ερµηνευτ�ς των Aγ�ων Γρα��ν
Ιω"ννης � #ρυσ�στ�µ�ς (PG 60, 613 ε$.). 

O Απ�στ�λ�ς Πα'λ�ς απευθ'νεται στ�υς #ριστιαν�'ς
της Ρ�µης, �π�υ ε��ε την �δρα τ�υ � τ�τε µ�ν"ρ�ης της �ι-
κ�υµ�νης, αυτ�θε�π�ιηµ�ν�ς. O ιερ�ς #ρυσ�στ�µ�ς απ�-
µυθε'ει την τελευτα�α αυτ� ιδι�τητ" τ�υ, ε$ηγε� �τι πηγ�
π"ντων ε�ναι � ∆ηµι�υργ�ς και  Ν�µ�θ�της Θε�ς, � δε ��-
ρ�ας της �π�ιας ε$�υσ�ας ε�ναι απλ�ς δια�ειριστ�ς της και
υπ�λ�γ�ς �ναντι τ�υ Θε�'. Υπ�δεικν'ει �τσι τ� κατ" #ρι-
στ�ν περιε��µεν� των ενν�ι�ν ε
�υσ�α και υπ�ταγ� (PG
60, 13 ε$.). 

5��ντας πρ��αν�ς υπ�ψη τη δια9ε9α�ωση τ�υ #ρι-
στ�' «�:κ ;λθ�ν καταλ<σαι τ�ν ν�µ�ν = τ�'ς πρ���τας>
�:κ ;λθ�ν καταλ<σαι, ?λλ" πληρ@σαι» (Ματθ. 5, 17), πα-
ρατηρε� � #ρυσ�στ�µ�ς: Για τ� θ�µα τ�'τ� [της υπ�ταγ�ς
κ.λπ.] � Απ. Πα'λ�ς γρ"�ει και σε "λλες Επιστ�λ�ς, πρ�-
κειµ�ν�υ να δε�$ει, �τι «�:κ Eπ’ ?νατρ�πFG τGς κ�ινGς π�-
λιτε�ας H Xριστ�ς τ�'ς παρ’ α:τ�< ν�µ�υς εIσ�γαγεν»,
�πως κατηγ�ρ�'σαν τ�υς πρ�τ�υς #ριστιαν�'ς,  «?λλ’ Eπ�
δι�ρθ�σει 9ελτ�ωνι, κα� παιδε'ων µ� περιττ�'ς ?ναδ��ε-
σθαι π�λ�µ�υς κα� ?ν��τ�υς». Γιατ� υπ"ρ��υν �δη π�λλ�ς
επι9�υλ�ς εναντ��ν µας «κα� περιτ�'ς �: δεJ  πρ�στιθ�ναι
πειρασµ�'ς».

Πρ��ωρ�ντας στ� ερµηνευ�µεν� κε�µεν�, επισηµα�νει
πρ�τα � #ρυσ�στ�µ�ς την καθ�λικ�τητα της πρ�σταγ�ς
«ΠKσα ψυ�� E$�υσ�αις Lπερε��'σαις Lπ�τασσ�σθω». Γρ"-
�ει: «κMν ?π�στ�λ�ς F;ς, κMν ε:αγγελιστ�ς, κMν πρ���της,
κMν Hστισ�<ν». Επιµ�νει µ"λιστα: δεν ε�πεν � Απ�στ�λ�ς
απλ" «πειθ�σθω», ε�πε «Lπ�τασσ�σθω». Γιατ� αυτ� η "κα-
µπτη καθ�λικ�τητα; Απλ�'στατα, επειδ� δεν υπ"ρ��υν
ε$�υσ�ες «εI µ� ?π� τ�< Θε�<». T� Mρ�ειν κα� Mρ�εσθαι
«τGς τ�< Θε�< σ���ας Pργ�ν εQνα� �ηµι», �στε  να µην κυ-
ριαρ�ε� ατα$�α στη Rω� των ανθρ�πων, «Sσπερ κυµ"των
τFGδε κ?κεJσε τ@ν δ�µων περιαγ�µ�νων».

Σπε'δει Uµως � �ρυσ�ρρ�µων, να θ�σει ευθ�ως τ� πι� κρ�-
σιµ� ερ�τηµα: «T� λ�γεις; π�ς �$ν &ρ�ων �π� τ�� Θε�� κε-
�ειρ�τ�νηται;» - ταυτ�Rεις, µε "λλα λ�για, ε$�υσιαστ� και
ε$�υσ�α και θεωρε�ς και εκε�ν�ν  θε�πεµπτ�ν; «O: τ�<τ� λ�-
γω, �ησ�ν> �:δ� γ"ρ περ� τ@ν καθ’ Vκαστ�ν ?ρ��ντων H λ�γ�ς
µ�ι ν<ν, ?λλ" περ� α:τ�< τ�< πρ"γµατ�ς» [της ε$�υσ�ας]. ∆εν
ε�πε, λ�ιπ�ν, � Απ�στ�λ�ς: «O: γ"ρ Eστιν Mρ�ων, εI µ� ?π�
Θε�<, ?λλ" περ� τ�< πρ"γµατ�ς  διαλ�γεται λ�γων> O: γ"ρ
Eστιν E$�υσ�α εI µ� ?π� Θε�<> αW δ� �Yσαι E$�υσ�αι Lπ� Θε�<
τεταγµ�ναι εIσ�ν» (αυτ�θι 615). 

Ακρι9�ς αυτ� η παραδ��� ��ι µ�ν� ν�µιµ�π�ιε�, αλλ"
και επι9"λλει την αντ�ρρηση στ� �ν�µα τ�υ Θε�', �ταν �
��ρ�ας της ε$�υσ�ας απ�δεικν'εται κακ�ς δια�ειριστ�ς
της και µε την αλαR�νικ�, υπερ�πτικ�, σαρκαστικ� και
ιδι�τελ� συµπερι��ρ" τ�υ γ�νεται πρ�αγωγ�ς της κ�ινω-
νικ�ς και της κ"θε "λλης µ�ρ��ς αδικ�ας, της ανελευθε-
ρ�ας, τ�υ αθ�µιτ�υ πλ�υτισµ�', της εκ9αρ9"ρωσης των
ηθ�ν και πρ�$εν�ς πλε�στων "λλων δειν�ν. Zπ�ι�ς -�πως
� #ρυσ�στ�µ�ς- σ�9εται ως απ� Θε�' τεταγµ�νη την ε$�υ-
σ�α, δεν υπ�κ'πτει στ�ν πειρασµ� της �ν��ης σιωπ�ς- εν�-
πι�ν αναιδ�ν καταστρατηγ�σε�ν της δεν ��ει "λλη επιλ�-
γ� απ� την αντ�ρρηση, την ενεργ� αντ�σταση, µε αν"ληψη

της �π�ιας παρακινδ'νευσης. 
Πρ�9"λλεται � ισ�υρισµ�ς, πως � #ρυσ�στ�µ�ς δεν

µπ�ρ�'σε να πρ�σαρµ�στε� σε αυτ�κρατ�ρικ� παρι9"λ-
λ�ν «κα� τ�<τ�  LπGρ$ε δυστ'�ηµα δι’ α:τ�ν κα� τ�ν
Eκκλησ�αν» (Θρησκευτικ� κα� ̂ Hθικ� ̂ Eγκυκλ.  6, 1173). Η
πρ�τη διαπ�στωση ε�ναι αληθ�ς. Η δε'τερη  ε�ναι κρ�ση,
π�υ ελ�γ�εται απ� την εντ�λ� «µ� συσ�ηµατ�Rεσθε τF@
αI@νι τ�'τFω» (Ρωµ. 12, 2).

Eρµηνε'�ντας στη συν��εια τ�υς υπ�λ�ιπ�υς στ���υς
της παραπ"νω περικ�π�ς, � #ρυσ�στ�µ�ς ε$α�ρει δυ�
ιδι�τητες και υπ��ρε�σεις συν"µα της ε$�υσ�ας, �ι �π��-
ες, κατ" συνεκδ���, πρ�πει να �αρακτηρ�R�υν και τ�υς
��ρε�ς της> τις ιδι�τητες τ�υ διακ�ν�υ και τ�υ λειτ�υργ��.
Η ε$�υσ�α - και µ�σaω αυτ�ς � "ρ�ων –(��ε�λει να) ε�ναι
«Θε�< δι"κ�ν�ς» για τ� καλ� σ�υ. Ε�ναι λειτ�υργ��, υπη-
ρ�τες τ�υ Θε�' �ι "ρ��ντες, π�υ �ρ�ντ�R�υν π.�. για την
ε�σπρα$η των ��ρων. Γι’ αυτ� να απ�δ�δεις �,τι ��ε�λεις. 

«bAρ�ων» �µως δεν ε�ναι µ�ν�ν � ��ρ�ας π�λιτικ�ς,
στρατιωτικ�ς, αστυν�µικ�ς και �π�ιας "λλης «9ασιλικ�ς
δυναστε�ας». Ε�ναι -και µ"λιστα κατ" µε�R�να λ�γ� µερι-
κ�ς ��ρ�ς- και � δια�ειριR�µεν�ς εκκλησιαστικ� και εν γ�-
νει πνευµατικ� ε$�υσ�α. Η ε$�υσ�α π.�. π�υ αναγνωρ�Rει �
#ρυσ�στ�µ�ς στ�ν Μ�να��, τ�ν «συR@ντα τFG ?ληθε�aα κα�
κατ" Xριστ�ν �ιλ�σ���aα», αλλ" και η ε$�υσ�α των π�λ-
λ�ν «ψευδαδ�λ�ων» κληρικ�ν, η πρ�ς τ�ν ιερ� Πατ�ρα
συµπερι��ρ" των �π��ων πρ�κ"λεσε σ’ αυτ�ν αναµ��9�-
λα πειρασµ�'ς και δ�κιµασ�ες π�λ' πι� �δυνηρ�ς απ�
εκε�νες π�υ επ�9αλαν �ι π�λιτικ�� ε$�υσιαστ�ς.

Σε µια επ��� και ��ρα, �πως η δικ� µας, �π�υ κυριαρ�ε�
��ι µ�ν�ν η ��ρ�δια�υγ�, αλλ" και η γενικευ�µενη απειθαρ-
��α και παρα9ατικ�τητα, η α�σθηση εκτεταµ�νης αµ�ισ9�τη-
σης της ν�µιµης ε$�υσ�ας (π.�. αυτ�ς � ν�µ�ς – κα�τ�ι ψη��-
σθηκε απ� τ� Κ�ιν�9�'λι� µιας δηµ�κρατικ" δ�µηµ�νης
ε$�υσ�ας – �δεν θα περ"σει�)> �π�υ, π�λ' περισσ�τερ�, αυ$"-
ν�νται και επιδειν�ν�νται �αιν�µενα δια�θ�ρ"ς, ασυδ�σ�ας
και κατ"�ρησης ε$�υσ�ας σε �λ�κληρ� σ�εδ�ν τ� σ�µα της
κ�ινων�ας> στ� σ�µα µ"λιστα, π�υ ε�ναι, τ�υλ"�ιστ�ν κατ"
διαιωνιR�µενη παραδ���, στ� µ�γιστ� τµ�µα τ�υ, τ� �δι� τ�
σ�µα της Εκκλησ�ας, �ι �ρ�ι ε$�υσ�α, υπ�ταγ�, δι"κ�ν�ς, λει-
τ�υργ�ς και τα συνα�� ε�ναι επε�γ�υσα αν"γκη να απ�κτ�-
σ�υν και π"λι τ� πραγµατικ� τ�υς ν�ηµα και περιε��µεν�, στη
θεωρ�α και την πρ"$η. 

Σε µια επ���, τ�λ�ς,- �π�υ και στην �δια την Εκκλησ�α
δεν ε�ναι π"ντ�τε πειστικ� η δι"κριση αν"µεσα στην ε$�υ-
σ�α και τ� �"ρισµα, αν"µεσα στην ευ�αριστιακ� κ�ιν�τη-
τα της π�στεως και στ�ν ��λ� των �παδ�ν εν�ς #ριστιανι-
σµ�', π�υ ευτελ�Rεται 9ι�'µεν�ς και εκ�ραR�µεν�ς µε
�ρ�υς και τρ�π�υς σκ�της ιδε�λ�γ�ας και κ�σµικ�ν ερει-
σµ"των, ε�θε τ� �τ�ς τ�υ Απ�στ�λ�υ Πα'λ�υ να µας θυ-
µ�σει, µετα$' π�λλ�ν "λλων, 

- π�τε στη Rω� της Εκκλησ�ας π�ιµ�νες και π�ιµεν�µε-
ν�ι µπ�ρ�'µε, αν �ρειαστε�, να επαναλαµ9"ν�υµε τ� «Κα�-
σαραν Eπικαλ�<µαι» (Πρ"$. 25, 11), �ωρ�ς να λησµ�ν�'µε
τ� «?π�δ�τε... τ" τ�< Θε�< τa@ Θεa@» (Ματθ. 22, 21),

-µ"λιστα δε  τ�'τ� τ� �να και σηµαντικ�τερ� π"ντων:
«)τι ��κ *στιν +µ/ν + π�λη πρ�ς α0µα κα� σ�ρκα, 1λλ� πρ�ς
τ�ς 1ρ��ς,  πρ�ς τ�ς  	
�υσ�ας, πρ�ς τ��ς κ�σµ�κρ�τ�ρας
τ�� σκ�τ�υς τ�� α�2ν�ς τ��τ�υ, πρ�ς τ� πνευµατικ� τ3ς
π�νηρ�ας 	ν τ�/ς  	π�υραν��ις» (E�εσ. 6, 12).
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1918  8.-12.  ΣΥΝΕ∆ΡΙO ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙOΛOΓΙΑΣ

1919  13.-14. O AÁÈÔ˜ Iˆ¿ÓÓË˜ Ô XÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ 
ÛÙfi ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi ·ÚfiÓ ÙË˜ EÎÎÏËÛ›·˜.

1920  13. ∏ ∫Ú‹ÙË
¯ıÂ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·

™ÂÈÚ¿ ™ÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙË˜ ı¿-
Ï·ÛÛ·˜,Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ

ÂÈÛÙ‹ÌË Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈÓfi. ∆· Â›‰Ë ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ
Ô˘ ̇ Ô˘Ó ÛÙÔ ̄ ÒÚÔ Ô˘ Î·Ï‡ÙÂÈ Ù· 3/4 ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì·˜
·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜ ÙË˜ ˘‰ÚfiÛÊ·ÈÚ·˜ ÌÂ ÙËÓ ·ÙÌfi-
ÛÊ·ÈÚ· Ì¤¯ÚÈ Ù· ·‚˘ÛÛ·Ï¤· ‚¿ıË ÙˆÓ ˆÎÂ·ÓÒÓ Î·È ·fi
ÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÓfiÙÈÔ fiÏÔ Ì¿˜ ÂÎÏ‹ÛÛÔ˘Ó ÌÂ ÙËÓ
ÔÈÎÈÏfiÙËÙ· ÙË˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·-
‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÍ¤ÏÈÍË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜ ̇ ˆ‹˜ ¿Óˆ
ÛÙË ÁË. ∆Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙË˜ ËÏÈ·Î‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘
ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ› Î¿ıÂ ÌÔÚÊ‹ ˙ˆ‹˜ ‰ÂÛÌÂ‡ÂÙ·È ·fi ÌÈÎÚÔÔÚ-
Á·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ. O
Î‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙÔ˘ ÔÍ˘ÁfiÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¿ÓıÚ·Î· Î·È Ë
Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘ ‰ÈÔÍÂÈ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÓıÚ·Î· ÛÙËÓ
·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Î¿ıÂ ¿ÏÏÔ
·Ú¿ÁÔÓÙ·, ·fi ÙËÓ ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ̂ ÎÂ·ÓÒÓ ÌÂ ÙËÓ
·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∏ ‰È·Ù¿Ú·ÍË ÙË˜ Û¯¤ÛË˜ ·˘Ù‹˜ ·ÔÙÂÏÂ›
ÙÔÓ ÚÔ¿ÁÁÂÏÔ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ø˜ ÙÂÏÈÎfi˜ ·Ô-
‰¤ÎÙË˜ ÙˆÓ Ú‡ˆÓ, Ë ı¿Ï·ÛÛ· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı‡-
Ì· ÙË˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎ‹˜ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ Ô˘ ÚÔÎ·ÏÂ› Ë
·ÏËÛÙ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. 

∆Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢›ÎÙ˘Ô ∞ÚÈÛÙÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ °ÔÓÈ‰ÈˆÌ·ÙÈ-
Î‹ ÙˆÓ £·Ï·ÛÛ›ˆÓ OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ ÛÙËÓ
OÚıfi‰ÔÍÔ ∞Î·‰ËÌ›· ∫Ú‹ÙË˜ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, ÛÙ·

ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛıËÎ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÙÂ‡ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ
·Ó¿Ï˘ÛË ÙË˜ ÁÂÓÂÙÈÎ‹˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÔÚ-
Á·ÓÈÛÌÒÓ, ÛÙÔ Ò˜ ·˘Ù‹ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÌÂ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ
ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, Ì¤Ûˆ
ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘ÌÂ ÌÈ· ÂÍÈÛÔÚÚÔËÌ¤-
ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ. ∆Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·
ÂÚÈÏ¿Ì‚·ÓÂ ÔÌÈÏ›Â˜ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÂÙÈÎ‹ Î·È ÙÔÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi
ÚfiÏÔ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿ÏË˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ ı·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÙËÓ
·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÂ¯ÓÈÎÒÓ Î·È ÌÂıfi‰ˆÓ ÁÔÓÈ‰ÈˆÌ·ÙÈÎ‹˜ ·Ó¿-
Ï˘ÛË˜, Î·ıÒ˜ Â›ÛË˜ Û˘ÓÂ‰ÚÈ¿ÛÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË
ÙË˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙÈ˜ ı·Ï¿ÛÛÈÂ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÂ˜ Î·È ÙË ÛÙ·‰ÈÔ-
‰ÚÔÌ›· Ó¤ˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ¤ÚÂ˘Ó· ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚Î‹ ŒÓˆÛË. 

™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ¤Ï·‚·Ó Â›ÛË˜ Ì¤ÚÔ˜ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ·
Catherine Boyen, °ÂÓÈÎ‹ ¢ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∞ÚÈ-
ÛÙÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ °ÔÓÔ‰ÈˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙˆÓ £·Ï¿ÛÛÈˆÓ OÚÁ·ÓÈ-
ÛÌÒÓ, Î·È Ë Dr. Michele Barbier, Ô˘  Â›¯Â ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ·
ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÎÔÈ-
Ófi. 

O OÚÁ·ÓˆÙ‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ 
§Â˘Ù¤ÚË˜ ∑Ô‡ÚÔ˜ 

OÌfiÙÈÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜
∞ÓÙÂÈÛÙ¤ÏÏÔÓ ª¤ÏÔ˜ ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ

5. ª¤ÏË ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ °ÂÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ ÂÈÛÎ¤ÊıËÎ·Ó ÙËÓ OÚıfi‰ÔÍÔ ∞Î·‰ËÌ›· ∫Ú‹ÙË˜ (O∞∫) Î·È ÂÓËÌÂ-
ÚÒıËÎ·Ó ·fi ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙË˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜.

17. OÌ¿‰· OÚıÔ‰fiÍˆÓ ÚˆÛÈÎ‹˜ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙË °·ÏÏ›·. °È· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ˘‹ÚÍÂ Û˘ÓÂÚÁ·-
Û›· ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔÓ °ÂÓ. ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙË˜ O∞∫, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÈÂ˘ÎfiÏ˘ÓÂ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜ ÌÂ ÙÔÓ ™Â‚·ÛÌ. ªËÙÚÔÔÏ›-
ÙËÓ ¶¤ÙÚ·˜ Î·È ÃÂÚÚÔÓ‹ÛÔ˘ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔÓ,  ÛÙËÓ ∂·Ú¯›· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Î·Ù¤Ï˘Û·Ó. O ™Â‚·ÛÌÈÒÙ·ÙÔ˜ (Ô˘ Â›Ó·È Î·È ¶Úfi-
Â‰ÚÔ˜ ÙË˜ ™˘ÓÔ‰ÈÎ‹˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Â› ÙÔ˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ∆Ô˘ÚÈÛÌÔ‡) Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ ÂÌÂÚ›ÌÓËÛ·Ó ÌÂ ̇ ‹ÏÔ ÁÈ·
ÙËÓ ÈÎ·ÓÔÔ›ËÛË ÙË˜ ˙ˆËÚ‹˜ ÂÈı˘Ì›·˜ ÙˆÓ OÚıÔ‰fiÍˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ Ì·˜, Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÚÔÛÎ˘ÓËÌ·ÙÈÎÒ˜ ÈÂÚ¤˜
ªÔÓ¤˜ Î·È ¿ÏÏ· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎ¿ ÌÓËÌÂ›· ÙË˜ ∫Ú‹ÙË˜. 
18. OÌ¿‰· ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·.
23. OÌ¿‰· ·ÏÏÔ‰·ÒÓ.

-  OÌ¿‰· ·fi ÙË ¢·Ó›· Î·È ÙË ™Ô˘Ë‰›·.
24. OÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á.
¶·ÓÙÂÏÂ‹ÌÔÓ· Harrow Î·È ¶ÂÚÈ¯ÒÚˆÓ µ¢ §ÔÓ‰›ÓÔ˘
ÌÂ Û˘ÓÔ‰fi ÙÔÓ πÂÚ·Ù. ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ·È‰ÂÛÈÌÔÏ. OÈÎÔ-
ÓfiÌÔÓ . ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ™·Ï·¿Ù·. ∂ÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ·
ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÁÂ‡Ì· ·ÚÂÎ¿ıËÛÂ Î·È
Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ™Â‚·ÛÌ. ªËÙÚÔÔÏ›ÙË˜
∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Î·È ™ÂÏ›ÓÔ˘ ∞ÌÊÈÏfi¯ÈÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Â›¯·Ó
ÂÈÛÎÂÊıÂ› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ.

H OÚıfi‰ÔÍÔ˜ ∞Î·‰ËÌ›· ÊÈÏÔÍ¤ÓËÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi-£ÂÔÏÔÁÈÎfi-¶ÔÈÌ·-
ÓÙÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔ, Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë π. ªËÙÚfiÔÏË ∫ÈÛ¿ÌÔ˘ Î·È ™ÂÏ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ O∞∫.

◊Ù·Ó ·ÊÈÂÚˆÌ¤ÓÔ ÛÙ· 1600 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÎÔ›ÌËÛË ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ÃÚ˘-
ÛÔÛÙfiÌÔ˘. ∂ÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ‚Ï. ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ãƒπ™∆O™ ∫∞π ∫O™ªO™ 11
(™ÂÙ.- OÎÙ. 2007, 144-145 Î·È 158).

∏ÌÂÚ›‰· ÌÂ fiÌÈÏÔ ·fi ÙËÓ
OÏÏ·Ó‰›·.

O ·È‰ÂÛ. ∞Ó·ÛÙ. ™·Ï·¿Ù·˜ Î·È Ô ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶·ÓÙ. ¢ËÌÔÛı¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‚‹Ì·
ÙË˜ O∞∫
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™ÂÏ›‰· 962 ¢È¿ÏÔÁÔÈ K·Ù·ÏÏ·Á‹˜, OÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ - NÔ¤Ì‚ÚÈÔ˜ - ¢ÂÎ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2007

EÎ‰‹ÏˆÛË ÌÓ‹ÌË˜ ÙˆÓ ·ÔÈ‰›ÌˆÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∫Ú‹ÙË˜ Î˘-
ÚÔ‡ ∆πªO£∂OÀ (+26-7-2006) Î·È ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ °¤ÚÔÓÙÔ˜ ∂Ê¤ÛÔ˘ Î˘-

ÚÔ‡ ÃƒÀ™O™∆OªOÀ (+13-10-2006), Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· æËÊ›ÛÌ·Ù· Ô˘ Â›¯·Ó
ÂÎ‰ÔıÂ› ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎ. ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙË˜ O∞∫ Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÔ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜.  
∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ∞Ú¯ÈÂÚÂ›˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó Â›ÛË˜
ÛÙËÓ ÂÎ‰‹ÏˆÛË ÔÈ ™Â‚·ÛÌ. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÂ˜ °ÔÚÙ‡ÓË˜ Î·È ∞ÚÎ·‰›·˜ ª·Î¿-
ÚÈÔ˜ Î·È ∫˘‰ˆÓ›·˜ Î·È ∞ÔÎÔÚÒÓÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜, ÎÏËÚÈÎÔ›-·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ
ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌ. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ §¿ÌË˜ ™˘‚Ú›ÙÔ˘ Î·È ™Ê·Î›ˆÓ ∂ÈÚËÓ·›Ô˘, Ô
¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎfi˜ ŒÍ·Ú¯Ô˜ ¶¿ÙÌÔ˘ ¶·ÓÔÛÈÔÏ. ∫·ıËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙË˜ π. ªÔÓ‹˜
ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË˜ ∞ÓÙ›·˜, ¿ÏÏÔÈ ∫Ú‹ÙÂ˜
ÎÏËÚÈÎÔ›, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ ·ÔÈ‰›ÌˆÓ πÂÚ·Ú-
¯ÒÓ. 

∏ ÂÎ‰‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÚfiÁÚ·Ì-
Ì·:

ñ ∂ÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÛÙÔ ¶·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜, ̄ ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜
ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌ. ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∫Ú‹ÙË˜ ∂ÈÚËÓ·›Ô˘. 

ñ £ÂÔÏÔÁÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔ ÛÙË ªÂÁ¿ÏË ∞›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÌÂ ÙÈ˜ ·Ú·-
Î¿Ùˆ ÚÔÛÊˆÓ‹ÛÂÈ˜ Î·È OÌÈÏ›Â˜.

ñ ∂›Î·ÈÚÔÈ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ› ‡ÌÓÔÈ (ª¤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ Ã·-
Ó›ˆÓ «°ÂÒÚÁÈÔ˜ Ô ∫ÚË˜» ˘fi ÙË ‰ÈÂ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ¡ÈÎÔÏ.
¶È·Î‹). 

ñ ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ¤ÎÏÂÈÛÂ ÌÂ ÙË º∏ª∏ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈˆÙ¿ÙÔ˘  OÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·-
ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘. 

ñ ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ ‰Â›ÓÔ, Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘
¤Î·ÌÂ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÚfiÔÛË Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ µÔ˘ÎÔÏÈÒÓ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÔ-
ÌÔÏ¿ÎË˜ ÂÍ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Â›¯Â ÁÂÓ-
ÓËıÂ› Ô Ì·Î·ÚÈÛÙfi˜ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∆ÈÌfiıÂÔ˜ (°·‚·ÏÔÌÔ‡ÚÈ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘). 

N O E M B P I O ™
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9. O ∫·ıËÁ. º. ∫·ÎÚÈ‰‹˜ Î·È ºÈÏfiÏÔÁÔÈ ·fi ÙË ª˘ÙÈÏ‹-
ÓË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙÂ›¯·Ó ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙË˜
¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛË˜ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ÌÂ ı¤Ì· "∆Ô ‰ËÌÔ-
ÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·fi ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· Ò˜ Û‹ÌÂÚ·", Ô˘
¤ÁÈÓÂ ÛÙ· Ã·ÓÈ¿, Û˘ÓÔ‰Â˘fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ∫. ªÔ˘-
Ù˙Ô‡ÚË, ÂÈÛÎ¤ÊıËÎ·Ó ÙËÓ O∞∫, ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ·fi
ÙÔÓ °ÂÓ. ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔ-
fi Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÚÂÎ¿ıËÛ·Ó ÛÂ
ÁÂ‡Ì·, Ô˘ ÚfiÛÊÂÚÂ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·. 

16. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌ. ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfi-
Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜ ∂ÈÚËÓ·›Ô˘ Î·È ˘fi ÙËÓ ÚÔÂ‰Ú›· ÙÔ˘

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ ÛÙËÓ O∞∫ Û˘ÓÂ‰Ú›· ÌÂ ·ÓÙÈÎÂ›-
ÌÂÓÔ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ¤Î‰ÔÛË ∆ÈÌËÙÈÎÔ‡ ∆fiÌÔ˘, ·ÊÈÂ-
ÚˆÌ¤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ™Â‚·ÛÌ. ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Ú. ∫ÈÛ¿ÌÔ˘
Î·È ™ÂÏ›ÓÔ˘ ∂ÈÚËÓ·›ÔÓ, ∂›Ù. ¶ÚfiÂ‰ÚÔÓ ÙË˜ O∞∫. ™˘-
ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎ‹ ∂ÈÙÚÔ‹. 

17. ™‡ÛÎÂ„Ë ÌÂÏÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘
¯ÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÙË˜ ∂Ù·ÈÚÂ›·˜ £Â¿ÙÚÔ˘ ∫Ú‹-
ÙË˜ (∂.£∂.∫.). ∏ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂıÂ› ÛÙÔÓ È·ÙÚfi
¢ËÌ. ∫·ÚÙ¿ÎÈ. ™˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ÙË˜ ÚÔfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ÂÁ-
¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛıËÎ·Ó Ù· ·Ó·ÁÎ·›· ÁÈ· ÙËÓ
ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘.  

Oντως, «εIς µνηµ�συν�ν αI�νι�ν Pσται δ�και�ς» (Ψαλµ.
111, 6),  � ευαρεστ�σας εν�πι�ν τ�υ Θε�', � ευεργετ�-

σας την Εκκλησ�α – τ�ν λα�ν τ�υ Θε�', � διδ"$ας και π�ι-
�σας. ∆ικα�ων µνηµ�συν� εκκλησιαστικ� και συµπ�σι� θε-
�λ�γικ� τελε�, λ�ιπ�ν, σ�µερα η Oρθ�δ�$�ς Ακαδηµ�α
Κρ�της ��ειλετικ�ς και ευγνωµ�νως υπ�ρ των αειµν�στων
Ιεραρ��ν Αρ�ιεπισκ�π�υ Κρ�της κυρ�' Τιµ�θ��υ και Μη-
τρ�π�λ�τ�υ Γ�ρ�ντ�ς Ε��σ�υ κυρ�' #ρυσ�στ�µ�υ.

Τ� µνηµ�συν� τελε�ται σ'µ�ωνα µε τα ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
π�υ εκδ�θηκαν απ� τ� ∆ι�ικητικ� Συµ9�'λι� τ�υ Ιδρ'µα-
τ�ς.

Τ� πρ�τ� µετ" την εκδηµ�α τ�υ µακαριστ�' Αρ�ιεπι-
σκ�π�υ κυρ�' Τιµ�θ��υ (+ 26 Ι�υλ��υ 2006), «4 4π�/�ς
1ν�λωσε τ� 5ω� τ�υ στ� διακ�ν�α τ3ς 6Eκκλησ�ας κα� �πη-
ρ�τησε µ� θερµ�υργ� 53λ� τ�ς πνευµατικ�ς κα� 7ι�τικ�ς
1ν�γκες τ�� π�ιµν��υ τ�υ». T� δε�τερ� (στις 13 Oκτω7ρ�-
�υ 2006), µετ� την εκδηµ�α, εδ@ στ�ν Kρ�τη, τ�� µακαρι-
στ�� Mητρ�π�λ�τ�υ Γ�ρ�ντ�ς EB�σ�υ κυρ�� Xρυσ�στ�-
µ�υ, «	
���ντ�ς CIερ�ρ��υ τ�� σεπτ�� O�κ�υµενικ�� Πα-
τριαρ�ε��υ, διαπρεπ��ς διδασκ�λ�υ τ3ς Θε�λ�γ�ας  κα�
CEτα�ρ�υ τ3ς 6Oρθ�δ�
�υ 6Aκαδηµ�ας Kρ�της» (∆ι"λ�γ�ι
Καταλλαγ�ς 82 (2006, 894).

Τ� πρ�τ� Ψ��ισµα εκδ�θηκε υπ� την Πρ�εδρ�α τ�υ τ�-
τε Σε9ασµ. Μητρ�π�λ�τ�υ Κισ"µ�υ και Σελ�ν�υ κ. Ειρη-
να��υ, τ� δε'τερ� υπ� την πρ�εδρ�α τ�υ διαδ���υ τ�υ Σε-
9ασµ. Μητρ�π�λ�τ�υ Κισ"µ�υ και Σελ�ν�υ κ. Αµ�ιλ����υ.

...................
Η Oρθ�δ�$�ς Ακαδηµ�α Κρ�της, π�ραν των λ�γων π�υ

ανα��ρθηκαν �δη,  µνηµ�νε'ει µε ευγνωµ�σ'νη τ�υς δυ�
α��διµ�υς Ιερ"ρ�ες, επειδ� � µεν πρ�τ�ς και ως Γ�ρτ'νης
και Αρκαδ�ας και ως Αρ�ιεπ�σκ�π�ς  Κρ�της εστ�ρι$ε στα-
θερ" τ� jδρυµα π�ικιλ�τρ�πως, εν� � δε'τερ�ς, ως Μ'-
ρων και �πειτα ως Ε��σ�υ µας πρ�σ�ερε κατ" καιρ�'ς,
απ� τ�ν πλ�'τ� της σ���ας τ�υ, π�λ'τιµες συµ9�υλ�ς. Αυ-
τ� ισ�'ει, σε πρ�σωπικ� επ�πεδ�, και για την "ριστη συ-
νεργασ�α µας σε π�λλ�ς αν" τ�ν κ�σµ� δι�ρθ�δ�$ες και
διεκκλησιαστικ�ς συν"$εις, �π�υ η παρ�υσ�α τ�υ δηµι�υρ-
γ�'σε κλ�µα εκκλησιαστικ�ς ευτα$�ας και θε�λ�γικ�ς σι-
γ�υρι"ς.

Η Oρθ�δ�$�ς Ακαδηµ�α τ�ν ετ�µησε τ�ν Oκτ�9ρι� τ�υ
1979 µε την εκλ�γ� τ�υ στη ��ρε�α των πρ�των Ετα�ρων
αυτ�ς> θ�ση,  απ� την �π��αν υπηρ�τησε και ως Πρ�ε-
δρε'ων της Συν"$εως των Ετα�ρων ε$ �ν�µατ�ς τ�υ  Πρ�-
�δρ�υ της Συν"$εως Παναγιωτ"τ�υ Oικ�υµενικ�' Πα-
τρι"ρ��υ κ.κ. Βαρθ�λ�µα��υ, Ετα�ρ�υ επ�σης της Oρθ�-
δ�$�υ Ακαδηµ�ας. 

Πρ�ς τα τ�µια πρ�σωπα των δυ� Ιεραρ��ν στρ��εται η
µν�µη και η σκ�ψη µας σ�µερα. O Σε9ασµ. Μητρ�π�λ�της
πρ. Κισ"µ�υ και Σελ�ν�υ και Επ�τιµ�ς Πρ�εδρ�ς της Oρθ�-
δ�$�υ Ακαδηµ�ας κ. Ειρηνα��ς ειδ�π��ησε �τι, παρ" τη
σ��δρ� επιθυµ�α τ�υ, δεν µπ�ρε� να ε�ναι σ�µερα µαR� µας.
Στ�λνει τ�ν �αιρετισµ� και την ευ�� τ�υ.

∂ÎÏ‹ÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜ (·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·)
Αλ�
. Κ. Παπαδερ�ς
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«Γι" τ�ν ^Oρθ�δ�$�α l πρ�τη
κα� l Mµεση πρ�τεραι�της εQναι H
Mνθρωπ�ς κα� l σ��ση τ�υ µ� τ�ν
Θε� κα� τ�'ς συνανθρ�π�υς τ�υ
σ� µ�α κ�ινων�α πιστ@ν, σωστ" θε-
µελιωµ�νη κα� σωστικ" γι" τ�ν
Mνθρωπ� κα� τ�ν κ�σµ� λειτ�υρ-
γ�'σα, π�' ?π�9λ�πει στ� σωτη-
ρ�α, στ� �"ρη κα� στ�ν mγιασµ� κα�
στ�ν τελικ� ��ρ" κα� ?ν"ταση τ�<
?νθρ�π�υ πρ�ς τ�ν Θε�», σηµει-

�νει H µακαριστ�ς Γ�ρ�ντας Mητρ�π�λ�της ̂ E��σ�υ κυρ�ς
Xρυσ�στ�µ�ς σ’ Vνα ?π� τ" ?ναρ�θµητα κε�µεν" τ�υ. Λ�-
γ�ς µεστ�ς, καθ"ρι�ς,  γν�σι�ς, α:θεντικ�ς, λ�γ�ς  πατερι-
κ�ς, 9ιωµατικ�ς, λ�γ�ς  ?π�καλυπτικ�ς τ�< =θ�υς κα� τ�<
κ'ρ�υς, τ�σ�ν τ�< µακαριστ�< ̂Aρ�ιεπισκ�π�υ Kρ�της κυ-
ρ�< Tιµ�θ��υ,  Uσ� κα� τ�< σε9αστ�< Γ�ρ�ντ�ς κα� διδα-
σκ"λ�υ Mητρ�π�λ�τ�υ ^E��σ�υ κυρ�< Xρυσ�στ�µ�υ,
τ�'ς Hπ���υς l ^Oρθ�δ�$�ς ^Aκαδηµ�α Kρ�της, Uπως =δη
?κ�'στηκε, ?$ι��ρ�ως  κα� q�ειλετικ�ς  µνηµ�νε'ει κα�
EνθυµεJται σ�µερα.  Σεπτ�� κα� διακεκριµ�ν�ι rIερ"ρ�ες
?µ��τερ�ι Eκλ�ησαν κα� Eκ�σµησαν τ�ν rAγ�α τ�< Xριστ�<
Mεγ"λη ^Eκκλησ�α,  τ� N�α  Σι�ν, τ�ν  π"νσεπτ�  OIκ�υ-
µενικ� Θρ�ν�, τ� σεπτ� κ�ντρ� τGς ̂Oρθ�δ�$�ας. Π�ιµ�νες
κα� Πατ�ρες,  πρ�σ��εραν, Vκαστ�ς E�’ Fu Eτ"�θη, τ�ν π�-
λ'τιµη κα� ?κρι9� διακ�ν�α τ�υ, τ�ς ?νεκτ�µητες Lπηρεσ�ες
τ�υ µετ" πιστ�τητ�ς, ε:αισθησ�ας, ?��σι�σεως κα� ε:θι-
κρισ�ας.

Aρ�ιεπ�σκ�π�ς Kρ�της Tιµ�θε�ς. E:λα9�ς λειτ�υρ-
γ�ς, ?σκητ�ς ̂ Eπ�σκ�π�ς, Eλε�µων κα� �ιλ"νθρωπ�ς, ε:γε-
ν�ς κα� πρ�σιτ�ς, πρK�ς κα� ταπειν�ς, �ιλακ�λ�υθ�ς κα�
�ιλ�µ�να��ς. bAνθρωπ�ς τGς Lπ�µ�νGς, Eπιµ�νGς κα� καρ-
τερ�ας, γιν�ταν  κα�  µ�ν� µ� τ�ν παρ�υσ�α τ�υ παρ"δειγ-
µα γι" ν" ?κ�λ�υθ�σ�µε τ�Jς v�νεσιν α:τ�<.

Mητρ�π�λ�της Γ�ρων E"�σ�υ Xρυσ�στ�µ�ς. Φ�ρε'ς
τ�< Φαναρι�τικ�υ πνε'µατ�ς κα� δεJγµα �αρακτηριστικ�
τGς κωνσταντιν�υπ�λ�τιδ�ς ε:γ�νειας. bAνθρωπ�ς τGς κα-
λ�σ'νης, τGς ?γ"πης, τGς διακρ�σεως, διδ"σκαλ�ς σε9α-

στ�ς κα� λ�αν ?γαπητ�ς. ^Aµ��τερ�ι πιστ�� κα� ?��σιωµ�-
ν�ι δι"κ�ν�ι τGς rAγ�ας τ�< Xριστ�< Mεγ"λης ^Eκκλησ�ας.

Σε9ασµι�τατε ^Aρ�ιεπ�σκ�πε Kρ�της κ'ριε EIρηναJε,
Σε9ασµι�τατ�ι wγι�ι ^Aρ�ιερεJς, l παρ�υσ�α κα� συµµετ�-
�� σας εIς τ� σηµεριν� q�ειλετικ� µνηµ�συν� τιµGς κα� µν�-
µης τ@ν σε9ασµ�ων κα� σεπτ@ν α:τ@ν µ�ρ�@ν Eπισ�ραγ�-
Rει τ�ν ?λ�θεια τ@ν λ�γων. E:�αριστ�<µε θερµ" π�' µKς
�αρ�Rετε τ�ν �αρ"ν τGς κ�ινων�ας µετ" τ@ν τιµ�ων πρ�σ�-
πων σας, Uπως  Eπ�σης κα� τ�ν Θε��. ̂ Eπ�σκ�π� Kνωσ�< κ.
E:γ�νι�ν, H Hπ�J�ς Eντ�ς qλ�γ�υ θ" παρ�υσι"σει τ�'ς Eκλε-
κτ�'ς πρ�σκεκληµ�ν�υς Hµιλητ�ς, γι" τ�  Hπ�J� κα� ε:�α-
ριστ�<µε.

Σε9ασµι�τατε Mητρ�π�λ�τα P�δ�υ κ'ριε K'ριλλε,
αIδεσιµ�λ�γι�τατε M�γα Πρωτ�πρεσ9'τερε τ�< OIκ�υµε-
νικ�< Θρ�ν�υ π. Γε�ργιε Tσ�τση, ε:γνωµ�νως ε:�αρι-
στ�<µε δι" τ�ν κ�π� κα� τ�ν µ��θ�ν τGς Eλε'σε�ς σας yς
κα� τ@ν Hµιλι@ν π�' θ" ?κ�λ�υθ�σ�υν.

T�ν ?δελ��τητα τ�< rIερ�< rHσυ�αστηρ��υ τGς rAγ�ας
ΦωτεινGς ε:�αριστ�<µε z�ι µ�ν�ν δι" τ�ν παρ�υσ�α σας,
?λλ" κυρ�ως δι" τ�ν π�λ'τιµ�ν διακ�ν�αν κα� πρ�σ��ρ"ν
σας στ�ν «Πατ�ρα», - Uπως ?ρ�σκετ� H µακαριστ�ς Kρ�της
κυρ�ς Tιµ�θε�ς ν" τ�ν ?π�καλ�<ν -, Uλες α:τ�ς τ�ς δεκαε-
τ�ες, σιωπηλ"  κα� ?θ�ρυ9α. E:�αριστ�<µε Eπ�σης Uλ�υς
τ�'ς Eκλεκτ�'ς παρ�ντες πρ�σκεκληµ�ν�υς, ..... �W Hπ�J�ι
θελ�σατε σ�µερα ν" µ�ιραστεJτε µαR� µας α:τ� τ�ν ?π�ρι-
τη, ?λλ" καρδιακ� πρ�σ��ρ" τιµGς σε9ασµ�<, µν�µης
πρ�ς τ�'ς µακαριστ�'ς ^Aρ�ιεπ�σκ�π�  Kρ�της κυρ� Tι-
µ�θε� κα� Mητρ�π�λ�τη ^E��σ�υ Γ�ρ�ντα Xρυσ�στ�µ�.
bAς  P��υµε τ�ν ε:�� τ�υς.

T�ν A.Θ.  Παναγι�τητα τ�ν OIκ�υµενικ�ν µας Πα-
τρι"ρ�ην  κ.κ.  Bαρθ�λ�µαJ�ν ε:γνωµ�νως, υWικ@ς  ε:�α-
ριστ�<µε δι" τ�ν Πατριαρ�ικ�ν ε:��ν κα� ε:λ�γ�αν τ�υ, l
Hπ��α θ" ?ναγνωσθεJ ?µ�σως τ�ρα ?π� τ�ν Eκπρ�σωπ�ν
τGς rIερKς ^Eπαρ�ιακGς Συν�δ�υ τGς ^Eκκλησ�ας τGς Kρ�-
της στ� ∆ι�ικητικ� Συµ9�'λι� τGς ̂Oρθ�δ�$�υ ̂Aκαδηµ�ας
Σε9ασµ. Mητρ�π�λ�τη Pεθ'µνης κα� A:λ�π�τ"µ�υ, τ�ν
Hπ�J�ν κα� ε:�αριστ�<µε.

Σε$ασµ. Mητρ�π�λ�της Kισ&µ�υ & Σελ�ν�υ �Aµ�ιλ��ι�ς (απ�σπ�σµατα)

ª ∏ ¡ À ª ∞
∆∏™ ∞.£.¶. ∆OÀ Oπ∫OÀª∂¡π∫OÀ ¶∞∆ƒπ∞ƒÃOÀ µ∞ƒ£O§Oª∞πOÀ

Ta@ rIερωτ"τaω Mητρ�π�λ�τFη
Kισ"µ�υ κα� Σελ�ν�υ κυρ�aω

^Aµ�ιλ���aω, Lπερτ�µaω κα�
E$"ρ�aω rEσπερ�ας Kρ�της,
Πρ��δρaω τ�< ∆ι�ικητικ�<
Συµ9�υλ��υ τGς ^Oρθ�δ�$�υ
^Aκαδηµ�ας Kρ�της, ?δελ�a@
Eν Kυρ�aω λ�αν ?γαπητa@, κα�
τa@ ^Eντιµ�λ�γιωτ"τaω κυρ�aω
^Aλε$"νδρFω Παπαδερa@,
bAρ��ντι rYπ�µνηµατ�γρ"�aω
τGς καθ’ lµKς rAγ�ας τ�< Xριστ�< Mεγ"λης ̂ Eκκλησ�ας,
Γενικa@ ∆ιευθυντaG τ�< rIδρ'µατ�ς τ�'τ�υ, τ�κνaω Eν Kυ-
ρ�aω πρ�σ�ιλεJ, �"ριν κα� εIρ�νην παρ" Θε�<.

bAσµεν�ι Eκ�µισ"µεθα τ� ?π� ιR’ N�εµ9ρ��υ E.P. Lµ�-
τερ�ν γρ"µµα, δι"  τ�< Hπ���υ Lπ�9"λλετε lµJν Uτι, yς
τ�κνα ε:γν�µ�να P��ντα Lπ’ zψιν  τ�ν Eπ� µ�αν πεντη-
κ�νταετ�αν καρπ���ρ�ν ?ρ�ιερατικ�ν διακ�ν�αν δ'�

E$ε��ντων rIεραρ�@ν τ�< καθ’ lµKς OIκ�υµενικ�< Θρ�-
ν�υ, τ�< µακαριστ�< ̂Aρ�ιεπισκ�π�υ Kρ�της κυρ�< Tι-
µ�θ��υ κα� τ�< yσα'τως ?ειµν�στ�υ Mητρ�π�λ�τ�υ
^E��σ�υ κυρ�< Xρυσ�στ�µ�υ,  ?πε�ασ�σατε Uπως δε�-
ντως τιµ�σηκε τ�ν µν�µην α:τ@ν  εIς εIδικ�ν ?�ιερω-
µατικ�ν Eκδ�λωσιν  τGς ^Oρθ�δ�$�υ ^Aκαδηµ�ας Kρ�-
της, E$α�ρ�ντες δι’ α:τGς τ"ς  Eκπληκτικ"ς Eκ�"νσεις
τGς  π�λυσ�ιδ�<ς πρ�σ��ρKς των Eν τFG ̂ Eκκλησ�Fα κα� τ�
?σ'νηθες διαµ�τρηµα τGς πληθωρικGς πρ�σωπικ�τητ�ς
α:τ@ν. 

rO µ�ν  Âρ�ιεπ�σκ�π�ς Kρ�της Tιµ�θε�ς LπGρ$ε τa@
zντι Hσ�αθλ�ς κα� Wερ�θαλλ�ς rIερ"ρ�ης. ^Hγ"πησε πε-
ριπαθ@ς τ�ν ΣωτGρα κα� K'ρι�ν lµ@ν ̂ Iησ�<ν Xριστ�ν,
κα� Pθεσεν yς ?σ�αλ�ς  κρηπ�δωµα εIς τ�ν Eνδ�γενG κα-
ταρτισµ�ν τ�υ τ"ς Rωη��ρ�υς ε:αγγελικ"ς Eπιταγ"ς,
τ"ς Hπ��ας κατ" κυρι�λε$�αν ?π� στ�θ�υς Eγ�νωσκε κα�,
Vνεκα τ�'τ�υ, πKσα στ"σις RωGς κα� Pµπνευσις διακ�-
ν�ας εIς τ�ν π�λ'πλαγκτ�ν 9��ν τ�υ, µ�ν�ν yς περ�σ-
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σευµα  EρωτικGς ?να��ρKς πρ�ς τ�  ^Aρ��τυπ�ν τGς
mγι�τητ�ς,  Lπ�σηµει�<ται κα� Eρµηνε'εται. 

∆ι’ ?κατ�π�ν�των ?σκητικ@ν παλαισµ"των Eµπει-
ρικ@ς πρ�σ�γγισε τ�  µυστ�ρι�ν  τGς Eν Xριστa@ σωτη-
ρ�ας, καθ�δηγ�'µεν�ς κα� ?π� Θε���ρ�υς Mνδρας τGς
Eπ��Gς τ�υ, yς τ�ν πνευµατ�κ�νητ�ν Γ�ρ�ντα τGς Π"-
τµ�υ π. ^Aµ�ιλ��ι�ν Mακρ�ν, δι" τ�<τ� κα� κατ�στησεν
}αυτ�ν πρ�ϊ�ντ�ς τ�< �ρ�ν�υ κρυστ"λλιν�ν δ��εJ�ν τGς
X"ριτ�ς, ?δαµ"ντιν�ν σκε<�ς τ�< πλ�'τ�υ κα� τ@ν �α-
ρισµ"των τGς Θε�τητ�ς.

rYπGρ$ε �ιλ"νθρωπ�ς κα� κ�ινωνικ�ς, δι�τι δι�θετεν
Eκλεπτυσµ�ν�ν δι" τGς ?σκ�σεως τ�ν Eσωκ"ρδι�ν µη-
�ανισµ�ν τGς ν�ερKς λειτ�υργ�ας τ�υ,  δι’ U κα� συνε-
λ"µ9ανεν Eπιτυ�@ς τ�ν δραµατ�υργ�αν τGς πεπτωκυ�-
ας Eγκ�σµ��υ καταστ"σεως κα� Eπιµ�ριRεν ?ναλ�γως
τ@ν }κ"στ�τε ?ναγκαι�τ�των τ"ς ?νακ�υ�ιστικ"ς δ�-
σεις τ@ν Rειδ�ρων π�ιµαντ�ρικ@ν γευµ"των  τ�υ.

T� Eκπληκτικ�ν �ιλανθρωπικ�ν α:τ�< Pργ�ν, vδ�aα Eν
τFG rIερFK M�νFG Παναγ�ας Kαλυ9ιανGς, εIς τ�ν Wστ�ρικ�ν
κα� πρωτ�θρ�ν�ν  Eκκλησιαστικ�ν παρ�ικ�αν τGς Kρ�-
της,  τ�ν Hπ��αν κυρι�λεκτικ@ς Eδ�$ασε κα� δι’ ?τρ'των
κ�πων δε$ι@ς Eγε�ργησε κατ" τ" ?λησµ�νητα Pτη τGς
EκεJσε πρ�τ'π�υ π�ιµαντ�ρ�ας τ�υ, EπιµαρτυρεJ τ�ν
π�λλ�ν �ριστ�ειδG ?γ"πην κα� τ� θυσιαστικ�ν �ρ�νηµα
τGς ?$ι�µακαρ�στ�υ ?ρ�ιερατικGς διακ�ν�ας τ�υ.

rH π�λυπ��κιλ�ς δρKσις α:τ�< κα� yς Mητρ�π�λ�τ�υ
Γ�ρτ'νης  κα� ̂Aρκαδ�ας κα� yς  ̂Aρ�ιεπισκ�π�υ Kρ�της
LπGρ$εν lσυ�αστικ� ?π�ρρ�ια τGς ?εν"ως νη��'σης
κα� πρ�σευ��µ�νης καρδ�ας τ�υ, δι" τ�<τ� κα� =νθε$εν
εIς τ�ν διαδρ�µ�ν τ�< �ρ�ν�υ, καθ�ς �:δ�λως τυγ�"νει
σ�ετιR�µενη µ� τ�ν Mθε�ν  ?κτι9ισµ�ν κα� τ�ν ?δ�γµ"-
τιστ�ν �θικισµ�ν }τ�ρων δυτικ�γεν@ν �Lµανιστικ@ν µε-
θ�δε'σεων.

∆ειν�ς ρ�τωρ �ργωσε δι" τ�< ?ρ�τρ�υ τGς  �ριστ�-
κεντρικGς διδα�Gς τ"ς περι��"ς τGς ε:θ'νης τ�υ  κα�
πρ�εκ"λεσεν «qθνε�αν ?λλ��ωσιν ε:πρεπεστ"την» εIς
τ"ς ψυ�"ς  τ@ν Eνωτισθ�ντων τ�ν �αριτ�9ρυτ�ν  λ�γ�ν
τ�υ. rYπGρ$εν ?�ωσιωµ�ν�ς εIς τ�ν Mητ�ρα ̂ Eκκλησ�αν
τGς  Kωνσταντιν�υπ�λεως,  συνεργ"σιµ�ς κα� ε:πειθ�ς
εIς τ"ς ?π��"σεις α:τGς, δι’ U κα� δικα�ως α�τη  σ�µε-
ρ�ν  Eγκαυ�Kται δι" τ�ν �ριστ�µ�µητ�ν διακ�ν�αν α:τ�<
κα� δι" τ� mγι�πατερικ�ν ;θ�ς τ� Hπ�J�ν Eνεσ"ρκωσε
κα� Eναργ@ς  Eπ�δει$ε.

Kατ" διακεκριµ�ν�ν τρ�π�ν  π�λλ" ?$ι�ν�µ"στ�υς
Lπηρεσ�ας πρ�σ�νεγκεν εIς τ�ν rAγ�αν  τ�< Xριστ�< Mε-
γ"λη ^Eκκλησ�αν κα� H πρ@τ�ς τFG τ"$ει τ@ν rIεραρ�@ν
α:τGς, ?ε�µνηστ�ς Mητρ�π�λ�της ^E��σ�υ κυρ�ς Xρυ-
σ�στ�µ�ς.

Παιδι�θεν Eκληρ�δ�τ�θη εIς α:τ�ν l ?ρ��ντικ�
ε:πρ�πεια κα� l Pωµα�ηκη Iδι�πρ�σωπε�α τGς Eντα<θα
rOµ�γενε�ας κα� E9ηµ"τισεν εIς τ"ς δυσκ�λ�υς  ?τρα-
π�'ς  τGς  Eν  Φαναρ�aω EκκλησιαστικGς µαρτυρ�ας µ�
γρηγ�ρ�<σαν συνε�δησιν κα� τ�ν ?παιτ�υµ�νην δι"κρι-
σιν yς κατ" καιρ�'ς Lπηγ�ρευαν αW Iδι"R�υσαι συν-
θGκαι τGς Eντα<θα σταυρωσ�µ�υ δια9ι�σεως.

Λ�αν πεπαιδευµ�ν�ς  rIερ"ρ�ης Eκαλλι�ργησε τ�ν Θε-
�λ�γικ�ν και θ'ραθεν παιδε�αν, πρ�σεκ�µισε  γν�σεις
εIς  }αυτ�ν ?ναλ�γως τGς �ωρητικ�τητ�ς τGς q$υδερ-
κ�<ς κα� ε:στρ���υ διαν��ας τ�υ,  κα� Eκλ�ϊσε τ"ς δι-
δακτικ"ς  Eπ"λ$εις τGς κατ" X"λκην περιπ'στ�υ
Σ��λGς, γεν�µεν�ς διαπρεπ�ς καθηγητ�ς α:τGς κα� µ�-
ντωρ π�λλ@ν συγ�ρ�νων Eκκλησιαστικ@ν κα� ?καδη-
µαϊκ@ν ταγ@ν,  Eν mπ"σFη τFG ^Oρθ�δ�$aω πραγµατικ�τη-
τι.

rH π�λυµερ�ς  κα� ?ρτιωτ"τη ?καδηµαϊκ� α:τ�< δια-
σκευ� συντ�θεται  ?π� τ�ν Eκµ"θησιν }πτ" $�νων
γλωσσ@ν κα� ?π� πλει"δα τ�τλων σπ�υδ@ν yς Eκ τ@ν
π�λλ@ν α:τ�< Θε�λ�γικ@ν Eν τFG ?λλ�δαπFG Eπιστηµ�-
νικ@ν Eπιδ�σεων. rΩς τακτικ�ς καθηγητ�ς τGς ∆�γµα-
τικGς κα� τGς  rIστ�ρ�ας ∆�γµ"των Eν τaG yς Mνω ?να-
γρα��µ�νFη Θε�λ�γικFG Σ��λFG, ?�Gκεν Eπ���ν κα� Eθε-
ρ"πευσε  κατ" τρ�π�ν  µ�ναδικ�ν τ� ?ντικε�µεν�ν  τGς
E$ειδικευµ�νης α:τ�< συστηµατικGς Eνασ��λ�σεως.

EQ�ε π�λλ"ς διακρ�σεις ?π� ^Aκαδηµ�ας, rIδρ'µατα
κα� ^Oργανισµ�'ς. KατεJ�εν Eπιτελικ"ς θ�σεις εIς τ�ν
πρωτε'θυν�ν Eκκλησιαστικ�ν διακ�ν�αν τ�< OIκ�υµε-
νικ�< Πατριαρ�ε��υ, συµµετεJ�εν yς  Eκπρ�σωπ�ς
α:τ�< εIς π�λλ" δι�ρθ�δ�$α, δια�ριστιανικ" κα� δειθνG
συν�δρια κα� διετ�λεσε πρ�εδρ�ς π�λλ@ν Eπιτρ�π@ν τGς
Mητρ�ς ^Eκκλησ�ας. rYπGρ$εν =πι�ς, ε:γεν�ς κα� µε-
τρ�ων τ�νων εIς τ"ς λεκτικ"ς  κα� γρα�ικ"ς καταθ�σεις
τ�υ  κα� l 9αρ'τιµ�ς παραγωγ� τ�< q$υγρ"��υ καλ"-
µ�υ τ�υ ?π�τελεJ δια�ρ�νικ�ν θησα'ρισµα εIς τ� 9ι-
9λι�συλλεκτικ�ν κειµηλιαρ�εJ�ν τGς Mητρ�ς rAγ�ας τ�<
Xριστ�< Mεγ"λης ^Eκκλησ�ας τGς Kωνσταντιν�υπ�λε-
ως.

^Aπ�  τ�< Pτ�υς 1983 �ργ"νωσεν yς Mητρ�π�λ�της
M'ρων  τ� Eν Âτταλε�aα κατ’ Pτ�ς συγκαλ�'µεν�ν διε-
θν�ς συν�δρι�ν εIς τιµ�ν τ�< µεγ�στ�υ πρ�κατ���υ τ�υ
rAγ��υ Nικ�λ"�υ κα� πρ��στη πλ��ν  τGς δεκαετ�ας τ�<
πρ�σκυν�µατ�ς κα� τGς Θε�ας Λειτ�υργ�ας εIς τ�ν περ�-
�ηµ�ν ?ρ�α�αν Bασιλικ�ν  τ�< Iδ��υ rAγ��υ. �Hτ� ?π�
τ"ς κ�ρυ�α�ας �υσι�γνωµ�ας τ�< OIκ�υµενικ�< Πα-
τριαρ�ε��υ Eν τa@  παρελθ�ντι εIκ�στF@ αI@νι.

Tιµ@ντες τ�ν µν�µην τ@ν δ'� τ�'των Eκλεκτ@ν rIε-
ραρ�@ν τ�< OIκ�υµενικ�< Θρ�ν�υ, ε:�αριστ�<µεν κα�
δ�$"R�µεν τ�ν K'ρι�ν τ�ν καλ�σαντα α:τ�'ς εIς τ�ν
διακ�ν�αν τGς καθ’ lµKς WερKς rOλκ"δ�ς κα� ε:��µεθα
Uπως τ�  �ωτειν�ν παρ"δειγµα α:τ@ν ?π�τελFG Hδ�δε�-
κτην κα� δι" τ"ς  µελλ�'σας γενε"ς τ@ν Uπ�υ γGς δια-
κ�νων τGς Mητρ�ς ^Eκκλησ�ας.

E:�αριστ�<ντες δ�  κα� συγ�α�ρ�ντες  κα� LµJν  τ�Jς
Eν τFG ^Oρθ�δ�$aω ^Aκαδηµ�aα Kρ�της Eπ� τFG qργαν�σει
τGς Eκδηλ�σεως τα'της, καταστ���µεν LµKς δι" τGς
Πατριαρ�ικGς lµ@ν ε:αρεσκε�ας κα� Eπικαλ�'µεθα E�’
LµKς τ�ν X"ριν κα� τ� Mπειρ�ν bEλε�ς τ�< Θε�<. 

6. ∆εκεµ9ρ��υ 2007
+ rO  Kωνσταντιν�υπ�λεως ?γαπητ�ς Eν Xριστa@ ?δελ-
��ς κα� δι"πυρ�ς πρ�ς Θε�ν ε:��της Bαρθ�λ�µαJ�ς.   
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Âρ�ιεπ�σκ�π�ς Kρ�της Tιµ�-

θε�ς και Mητρ�π�λ�της Γ�ρων
^E��σ�υ Xρυσ�στ�µ�ς, δ'� �ω-
τειν�ς Eκκλησιαστικ�ς  πρ�σωπι-
κ�τητες τ�< OIκ�υµενικ�< Πα-
τριαρ�ε��υ  µας  κα� τGς ^Eκκλη-
σ�ας Kρ�της, τGς  ^Eκκλησ�ας
µας. ∆'�  rIερ"ρ�ες κατα$ιωµ�-
ν�ι, ε:λ�γηµ�ν�ι ?π� τ� Θε�, τι-

µηµ�ν�ι ?π� τ� λα� τ�υ, ?$�ως τιµ�µεν�ι ?π�ψε ?π� τ�ν
^Oρθ�δ�$� ^Aκαδηµ�α Kρ�της κα� κατ" συν�πεια  ?π�
τ�ν ^Eκκλησ�α τGς ε:λ�γηµ�νης N�σ�υ µας,  τGς Kρη-
της. ^Eκ µ�ρ�υς τGς rIερKς ^Eπαρ�ιακGς Συν�δ�υ τGς
^Eκκλησ�ας µας κα� Eκ µ�ρ�υς µ�υ Eκ�ρ"Rω �αρ" κα�
?γαλλ�αση γι" τ�ν ?π�ψιν� τιµητικ� α:τ� Eκδ�λωση...

�Oλ�ι γνωρ�R�υµε κα� καµαρ�ν�υµε τ� γεγ�ν�ς, Uτι
�W τιµ�µεν�ι σ�µερα rIερ"ρ�ες  LπGρ$αν Mνθρωπ�ι τ�<
Θε�< κα� τGς ^Eκκλησ�ας T�υ, τ�µι�ι κα� ?κ�'ραστ�ι
Eργ"τες της. EIς τ�ν Bασιλε'�υσα, τ� Φαν"ρι τGς Mη-
τρ�ς ^Eκκλησ�ας, τ� OIκ�υµενικ� µας Πατριαρ�ε��ν H
Vνας, εIς τ�ν Kρ�την, στ" Xανι", στ�ς M�Jρες, στ� rHρ"-
κλει� κα� z�ι µ�ν�ν  H Mλλ�ς. EIς τ�ν γGν τGς ^Iων�ας,
τ�ν καθ’  lµKς ^Aνατ�λ�,  τ�ν αI�νια Π�λη κα� στ�ν
rAγι�τ�κ� Kρ�τη,  τ� ε:λ�γηµ�ν� νησ� µας.  EIς  τ�'ς
mγ��υς α:τ�'ς τ�π�υς �W τιµ�µεν�ι δ'� rIερ"ρ�ες πρ�-
σ�εραν τ" π"ντα  µ��ρι κα� τ�ν τελευτα�α στιγµ� τGς
RωGς των µ�  τρ�π� θυσιαστικ�,  θαυµαστ�, πλ�ρη α��-
σ�ωση στ� Xριστ� κα� τ�ν ^Eκκλησ�α µας. ∆ικα�ως
τιµ@νται σ�µερα κα� θ" παραµε�ν�υν τιµηµ�ν�ι π"ντ�-
τε γι" τ� ;θ�ς, τ�ν α:θεντικ�τητα  κα� τ�ν πρ�σ��ρ"
τ�υς. 

M� Uλη µ�υ τ�ν καρδι" µετ��ω πρ�σωπικ@ς κα� Eκ
µ�ρ�υς τGς ^Eκκλησ�ας µας κα� τGς rIερKς ^Eπαρ�ιακGς
Συν�δ�υ της εIς τ�ν  τιµητικ� Eκδ�λωση κα� Lπ�κλ�ν�-
µαι στ" σε9αστ" κα� τιµηµ�να πρ�σωπ" των. rH πρ�-
σωπικ� ?να��ρ" µ�υ τ�'τη τ�ν Sρα εIς τ" τιµ�µενα
πρ�σωπα  δ�ν µπ�ρεJ παρ" ν" εQναι µ�ν�  ε:�αριστιακ�
πρ�ς  τ�ν Θε�ν Eν πρ�τ�ις, H Hπ�J�ς ?π�στειλε α:τ�'ς
εIς τ�ν ^Eκκλησ�α, yδ�γησε  τ" δια9ηµατ" των, Eστ�ρι-

$ε τ" πρ�σωπ" των κα� τ�'ς Wκ"νωσε ν" ��ρ�υν εIς π�-
ρας τ�ν ?π�στ�λ� κα� τ�ν διακ�ν�α των, ?λλ" κα� εIς
τ�'ς Iδ��υς, γι" τ�'ς κ�π�υς, τ�'ς µ��θ�υς,  τ�ς θυσ�ες,
τ�ν ?��σ�ωση, τ�'ς συνε�εJς ?γ@νες, τ� µ�ριµνα, τ� µε-
γ"λη ^Aρ�ιερατικ� πρ�σ��ρ" των. Γι" Uλα α:τ" θ"
?κ�'σ�υµε στ� συν��εια λ�γ�υς Eµπνευσµ�ν�υς ?π�
τ�'ς λαµπρ�'ς Hµιλητ�ς  τGς 9ραδιKς...

Âπ� την πλευρ" µ�υ ε:�αριστ@ κα� δ�$"Rω τ�ν Θε�
δι�τι ?π� µικρ�ς Eγν�ρισα... τ�ν σεπτ� πρ�κ"τ��� µ�υ
κα� Eκτ�µησα τ" π�λλ" �αρ�σµατα, τ�ν ?γ"πη κα� τ� µε-
γ"λη τ�υ πρ�σ��ρ" πρ�ς τ�ν ^Eκκλησ�α µ��ρι κα� τ�ν
lµ�ρα π�' H K'ρι�ς τ�ν κ"λεσε κ�ντ" T�υ εIς τ�'ς
�:ραν�'ς. ^Eπ�σης  ε:γνωµ�ν@ τ�ν Tριαδικ� Θε�, H
Hπ�J�ς  µ� ?$�ωσε ν"  µαθητε'σω παρ" τ�'ς π�δας  τ�<
διδασκ"λ�υ τGς  ^Oρθ�δ�$�υ Θε�λ�γ�ας κα� τGς ∆�γ-
µατικGς τGς ̂Oρθ�δ�$�υ ̂ Eκκλησ�ας  µας, τ�< σεπτ�< Wε-
ρ"ρ��υ κα� µεγ"λ�υ θε�λ�γ�υ, τ�< Γ�ρ�ντ�ς  ^E��σ�υ
κυρ�< Xρυσ�στ�µ�υ.

E:γν�µων µ�νω κα� θ"  µε�νω εIς τ�ν Θε� κα� γι" τ�
γεγ�ν�ς  Uτι εQ�α τη δυνατ�τ�τα ν" τ�ν συναντ�σω εIς τ�
rHρ"κλει� πρ�ν �'γει γι" τ�'ς �:ραν�'ς, ν" µ�ιραστ@
µαR� τ�υ τ�'ς π�ν�υς κα� τ�ς ?γων�ες τGς ?σθενε�ας τ�υ.
N"  κρατ�σω λ�γ� τ�  τιµηµ�ν� ��ρι τ�υ, ν" ?κ�'σω τ�'ς
τελευτα��υς λ�γ�υς τ�υ, ν"  διαπιστ�σω µ� καµ"ρι  π�-
σ� ταυτισµ�νη  ;ταν Uλη l �παρ$� τ�υ µ� τ� Mητ�ρα
^Eκκλησ�α τGς Kωνσταντιν�υπ�λεως, τ" πρ�9λ�µατα
κα� τ�'ς ?γ@νες της, E$αιρ�τως τ�< Πρ�καθηµ�ν�υ
α:τGς τ�< Παναγιωτ"τ�υ OIκ�υµενικ�< Πατρι"ρ��υ
µας κ.κ.  Bαρθ�λ�µα��υ, κα� τελικ@ς  ν" τ�ν συν�δε'σω
µ��ρι τ�ν τελευτα�α τ�υ κατ�ικ�α εIς τ�ν Σ'ρ�. T� π�-
ρασµ" τ�υ ?π� τ�ν Kρ�τη κα� τ�  rHρ"κλει� ?π�τελεJ
ε:λ�γ�α κα� τιµ�.

T�'ς ταπειν�'ς κα� ε:γν�µ�νας α:τ�'ς λ�γ�υς κα-
ταθ�τω ?π� τ�ν ^Eκκλησ�α µας εIς τ� σεπτ� πρ�σωπ�
κα� τ�ν Wερ"  µν�µη τ@ν δ'� τιµωµ�νων ?π�ψε rIε-
ραρ�@ν, ε:��µεν�ς ν"  P��υν  τ� δ�$α  κα� τ�ν τιµ� τ�<
Θε�<, Uπως εIς τ� γG, τ�ν Π�λη κα� τ�ν Kρ�τη, Pτσι κα�
εIς τ�'ς �:ραν�'ς κα� στ�ν ε:λ�γηµ�νη  Bασιλε�α τ�<
Πατρ�ς  κα� τ�< YW�< κα� τ�< rAγ��υ Πνε'µατ�ς.

Âµ�ν.   

Α. Παπαδερ�ς:
Ευ�αριστ��µε τ�ν Σε7ασµ.  Μητρ�π�λ�την Π�τρας και Pερρ�ν�σ�υ κ. Νεκτ�ρι�ν για τ� µ�νυµ� τ�υ, τ� �π���ν
σας δια7�5ω.....

Α. Παπαδερ�ς:
Ευ�αριστ��µε επ�σης τ�υς Σε7ασµ. Μητρ�π�λ�τες Γ�ρτ�νης και Αρκα-
δ�ας κ. Μακ�ρι�ν και  Κυδων�ας και Απ�κ�ρ@ν�υ κ. ∆αµασκην�ν για
την  παρ�υσ�α τ�υς, τ�ν Σε7ασµ. Pαν�ων επιπρ�σθ�τως για την αναµε-
τ�δ�ση της τελετ�ς απ� τ�ν Ραδι�Bωνικ� Σταθµ� ΜΑΡΤΥΡΙΑ.
Πριν καλ�σ�υµε στ� Β�µα τ�ν Σε7ασµ. Ρ�δ�υ, ας θυµηθ��µε κ�π�ιες
στιγµ�ς απ� τη 5ω� τ�υ µακαριστ�� Τιµ�θ��υ (ακ�λ�υθε� πρ�7�λ� Bω-
τ�γραBι@ν). 

«....ΣKς συγ�α�ρω γι" τ�ν πρωτ�9�υλ�α τGς ̂Aκαδηµ�ας ν" τιµηθ�<ν Eπι�ανεJς πρ�σωπιικ�τητες τ�< OIκ�υ-
µενικ�< Πατριαρ�ε��υ, τ@ν Hπ��ων εQναι π�λ'ς H Pπαιν�ς Eν τFG ^Eκκλησ�aα  παν�ρθ�δ�$ως κα� δια�ριστια-
νικ@ς.
Π"ντες Lπ�κλιν�µεθα στ�ς σεπτ�ς µ�ρ��ς  τ�υς. bE��υµε �ρ��ς ν" ?ναθεωρ�<µε τ�ν Pκ9αση τGς ?να-
στρ��Gς κα� τGς διακ�ν�ας τ�υς κα� ν" µιµ�'µεθα τ�ν π�στη, τ�ν ?��σ�ωσ� τ�υς, τ�ν Eκδαπ"νησ� τ�υς γι"
τ� δ�$α τ�< Θε�<...

(Απ� τ� Μ�νυµα τ�υ  Σε7ασµ. Μητρ�π�λ�τ�υ Π�τρας και Pερρ�ν�σ�υ Νεκταρ��υ)

™ÙÔ ÛËÌÂ›ÔÓ ·˘-
Ùfi Ô £ÂÔÊ. ∂›-
ÛÎÔÔ˜ ∫ÓˆÛÔ‡
∂ ˘ Á ¤ Ó È Ô ˜
·ÚÔ˘Û›·˙ÂÈ
ÙÔ˘˜ ÂÈÛËÁËÙ¤˜.

Σε$ασµ. Αρ�ιεπ�σκ�π�ς Κρ�της Ειρηνα��ς (απ�σπ&σµατα)
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H ^Oρθ�δ�$�ς ^Aκαδηµ�α
Kρ�της  ?π��"σισε τ�

δι�ργ"νωση τGς σηµερινGς
Eκδηλ�σεως, µνηµ�νε'�υσα
τ"ς πρ�σωπικ�τητας κα�
τιµ@σα τ� Pργ� κα� τ�ν πρ�-
σ��ρ"  δ'� µεγ"λων  κα� Eπι-
�αν@ν  συγ�ρ�νων Eκκλησια-
στικ@ν µ�ρ�@ν. T@ν µακαρι-
στ@ν ^Aρ�ιερ�ων Kρ�της κυ-
ρ�< Tιµ�θ��υ κα� ^E��σ�υ κυ-
ρ�< Xρυσ�στ�µ�υ, �W Hπ�J�ι

δι" τGς RωGς κα� τGς δρ"σε�ς τ�υς E�αρακτ�ρισαν τ�ν
Eπ���  τ�υς κα� τ�ν �@ρ�  Uπ�υ PRησαν κα� Pδρασαν,
?��ν�ντας  µν�µη ?γαθ� «Eν τFG ^Eκκλησ�aα».
rH  ε:γεν�ς πρ�σκληση τGς π"ντ�τε κα� πρ�ς π"ντας �ι-
λ�$ενης ̂Oρθ�δ�$�υ ̂Aκαδηµ�ας  δι" τ�< Πρ��δρ�υ της,
?γαπητ�< ?δελ��< Mητρ�π�λ�τ�υ Kισ"µ�υ κα� Σελ�-
ν�υ κ. ^Aµ�ιλ����υ, πρ�ς τ�ν  Eλα�ιστ�τητ" µ�υ, γι" ν"
συµµετ"σ�ω yς Hµιλητ�ς  στ�ν  Eκδ�λωση, P�ερε α:τ�-
µατα στ�ν  ν�< µ�υ τ�ν  λ�γ� τ�< rAγ��υ ^Aπ�στ�λ�υ
Πα'λ�υ: «Âδελ���, µνηµ�νε'ετε τ@ν rHγ�υµ�νων lµ@ν,
��τινες Eλ"λησαν lµJν  τ�ν  λ�γ�ν τ�< Θε�<, uν  ?ναθε-
ωρ�<ντες τ�ν Pκ9ασιν τGς ?ναστρ��Gς µιµεJσθε τ�ν π�-
στιν» (rE9ρ.  13, 7). rYπ� τ� πνε<µα τGς ?νωτ�ρω παυ-
λε��υ ρ�σεως καταν�@ τ� δι�ργ"νωση κα� τ� συµµετ�-
�� τGς Eλα�ιστ�τητ"ς µ�υ κα� Uλων τ@ν παρ�ντων σ’
α:τ�ν. rΩς εκδ�λωση µνηµ�σ'νης, µ� τ�ν  Eκκλησιαστι-
κ� Pνν�ια τ�< Uρ�υ> δεδ�µ�ν�υ Uτι �W µνηµ�νευ�µεν�ι
Eκκλησιαστικ�� Mνδρες P�υγαν µ�ν ?νθρωπ�νως δι" τGς
κ�ιµ�σε�ς τ�υς ?π� τ� Eκκλησιαστικ� γ�γνεσθαι, yς µ�-
λη Uµως τ�< µυστικ�<  σ�µατ�ς,  τ�< Hπ���υ κα� EµεJς �W
περιλειπ�µεν�ι ?π�τελ�<µε qργανικ" µ�λη, δηλαδ� τGς
^Eκκλησ�ας τ�< Xριστ�<, παραµ�ν�υν Eσαε� παρ�ντες
κα� λειτ�υργ�<ντες στ�ν �Iκ�δ�µ� κα� λειτ�υργ�α τ�υ.

rO µακαριστ�ς Âρ�ιεπ�σκ�π�ς  Kρ�της κυρ�ς Tιµ�-
θε�ς, H Hπ�J�ς, κατ" τ�ν ε�στ��η κα� περιεκτικ� διατ'-
πωση στ� κε�µεν� τGς Eπισ�µ�υ πρ�σκλ�σεως γι" τ�ν
σηµεριν� Eκδ�λωση, «?ν"λωσε τ� Rω� τ�υ στ�ν διακ�-
ν�α τGς ^Eκκλησ�ας κα� Lπηρ�τησε µ� θερµ�υργ� RGλ�
τ�ς πνευµατικ�ς  κα� 9ι�τικ�ς ?ν"γκες τ�< π�ιµν��υ τ�υ»,
καθιερ�θηκε στ� συνε�δηση Uλων µας yς «H rHγ�'µεν�ς
Eν τFG π�στει»> γι’ α:τ� κα� ?$ι��ρ�ως τ�ν µνηµ�νε'�υµε.
rΩς καλGς θελ�σεως Eκτιµητα� τ�< π�λ'πλευρ�υ Pργ�υ
τ�υ κα� τGς ?νιδι�τελ�<ς πρ�σ��ρKς τ�υ. ∆�ν ?π�τελεJ
Lπερ9�λ� H λ�γ�ς, Uτι τιµ�ντας τ�ν µν�µη τ�υ Eπιτε-
λ�<µε �ρ��ς Wερ� γι" τ�ν Mνω τ@ν }$�κ�ντα �ρ�νων π�ι-
µαντικ� διακ�ν�α τ�υ πρ�ς  τ�ν κρητικ� λα� κα� τ�ν
^Eκκλησ�α τ�υ. Kατ" τ�ς lµ�ρες τGς Eκδηµ�ας  τ�υ και µε-
τ" ?π’ α:τ�ν ?κ�'στηκαν κα� γρ"�τηκαν π�λλ", κυ-
ρ�ως γι" τ� �ιλανθρωπικ� κα� κ�ινωνικ� τ�υ Pργ�, πρω-
τ�π�ριακ� Mλλωστε γι" τ�ν Eπ��� τ�υ. rH πρ�σ��ρ"
Uµως τ�< ̂Aρ�ιεπισκ�π�υ Tιµ�θ��υ δ�ν E$αντλεJται στ�
�ιλανθρωπικ�  κα� κ�ινωνικ�  δρ"ση τ�υ, τGς Hπ��ας l
µ�ν�µερ�ς Eκτ�µηση = H Lπερτ�νισµ�ς HδηγεJ  στ�ν πα-
ραν�ηση τGς πρ�σωπικ�τητ"ς τ�υ κα� τGς  θεωρ�σε�ς
τ�υ yς κ�ινωνικ�< ?κτι9ιστ� = κατ’ Mλλη Pκ�ραση κ�ι-
νωνικ�< Eργ"τ�υ. rO Kρ�της Tιµ�θε�ς,  Uπ�υ κα� E"ν
Eργ"στηκε κα� διακ�νησε, Pδρασε π"ντ�τε  µ� τ� συνε�-
δηση τ�< π�ιµ�να. rH δ�  κ�ινωνικ� πρ�σ��ρ" τ�υ εQναι
?π�τ�λεσµα τGς π�ιµαντικGς ε:αισθησ�ας τ�υ κα� τGς
?γων�ας τ�υ ν" Eνεργ�σει H λ�γ�ς τ�< E:αγγελ��υ στ�ν

λα� τ�< Θε�<, ν" συντελεστεJ τ� µυστ�ρι� τGς Eσωτε-
ρικGς ?ναγενν�σεως τ�< ?νθρ�π�υ,  Uπως  Pλεγεν H
vδι�ς. Στ�ν πρ�σπ"θει" τ�υ α:τ� l κ�ινωνικ� µ�ριµνα
δ�ν ?π�τ�λεσε π�τ� α:τ�σκ�π�, ?λλ" στ"θηκε Vνα µ�σ�
τ�< π�ιµ�ν�ς  Tιµ�θ��υ, H Hπ�J�ς π�τ� δ�ν λησµ�νησε
τ�ν Eντ�λ� τ�< Kυρ��υ στ�ν Π�τρ�, «9�σκε τ"  ?ρν�α
µ�υ»  κα� «π��µαινε τ"  πρ�9ατα µ�υ» (^Iω"ν.  21, 15-16).
Γι’ α:τ� τ�ν  λ�γ� θ�λησα ν" Hµιλ�σω στ�ν ?γ"πη σας
περ� τGς Iδι�τητ�ς τ�< µακαριστ�< Γ�ρ�ντ�ς  yς τ�< κα-
λ�< π�ιµ�ν�ς  τ@ν ψυ�@ν κα� µιµητ�< τ�< ̂Aρ�ιπ��µεν�ς
Xριστ�<, H Hπ�J�ς «διGλθε ε:εργετ@ν κα� I�µεν�ς π"-
ντας» (Πρ"$.  10, 38) κα� H Hπ�J�ς κατ" τ� δι"ρκεια τGς
Eπιγε��υ παρ�υσ�ας τ�υ κα� τ�'ς πειν�ντας E$�θρεψε
κα� τ�'ς π"σ��ντες Eθερ"πευσε, �ωρ�ς ν" E$αντλεJ σ’
α:τ�ς  τ�ς Eκδηλ�σεις τGς �ιλανθρωπ�ας τ�υ τ�ν και-
ν�'ρια  πραγµατικ�τητα π�' H vδι�ς Eγκαιν�ασε, Eκε�νη
τGς Bασιλε�ας τ@ν �:ραν@ν.

[ακ�λ�υθε� σ�ντ�µη 7ι�γραBικ� αναB�ρ�]
Σκ�πιµ� κρ�ν�υµε ν" ?να�ερθ�<µε τ�ρα στ�ς πνευ-

µατικ�ς κατα9�λ�ς τ�υ ^Aρ�ιεπισκ�π�υ Tιµ�θ��υ, �W
Hπ�Jες κα� συγκρ�τησαν τ� πνευµατικ� κα� Eκκλησια-
στικ� τ�υ Lπ�9αθρ�. T�ς ?παρ��ς µπ�ρ�<µε ν" διερευ-
ν�σ�υµε στ� λαϊκ� θρησκευτικ�τητα, στ�ν παραδ�σια-
κ� ε:σ�9εια κα� στ� δυναµικ�, µ� τ�ν Hπ��αν Eκ�ραR�-
ταν τ" µεγ�θη α:τ" κατ" τ�ν περ��δ� τ@ν παιδικ@ν κα�
E�η9ικ@ν τ�υ �ρ�νων, κα� τ@ν Hπ��ων ?κραι�νεJς ��-
ρεJς, λ�γaω κα� τ�< Eπικρατ�<ντ�ς τ�τε πνευµατικ�< κλι-
µατ�ς ;ταν  l µητ�ρα τ�υ κα� �W Mνθρωπ�ι τ�< Eγγυτ�-
ρ�υ περι9"λλ�ντ�ς τ�υ.  rH Eν�ριακ� λειτ�υργικ� Rω�
στ�ν καθηµεριν� Pκ�ρασ� της κα� l ?ναστρ��� πλησ��ν
παραδ�σιακ@ν  ε:λα9@ν κληρικ@ν π�' εQ�αν ��9� Θε-
�<, Uπως  H vδι�ς Pλεγε, ν�ηµατ�δ�τησε τ�ς νεανικ�ς τ�υ
?ναRητ�σεις. OW σπ�υδ�ς  τ�υ στ� Θε�λ�γικ� Σ��λ� τ�<
Πανεπιστηµ��υ Âθην@ν κα� l πρ�σωπικ� µαθητε�α κ�-
ντ" σ� Eπι�ανεJς καθηγητ�ς τGς Θε�λ�γ�ας κα� �ωτι-
σµ�ν�υς πνευµατικ�'ς ?νθρ�π�υς τ@ν Âθην@ν σηµ"-
δεψαν τ�ν π�ρε�α τ�υ. rH γνωριµ�α τ�υ µ� τ�ν  πατ�ρα
^Aµ�ιλ��ι� Mακρ�, Lπ� τ�ν πνευµατικ�  καθ�δ�γηση
τ�< Hπ���υ Pθεσε }αυτ�ν µ��ρι τGς µακαρ�ας κ�ιµ�σεως
τ�υ, τ�< Pδωσαν τ�ν ε:καιρ�α ν" γνωρ�σει τ�ν µ�να�ι-
σµ� στ�ν παραδ�σιακ� κ�λλυ9αδικ� Pκ�ρασ� τ�υ, τGς
Hπ��ας γν�σι�ς ��ρ�ας ;ταν H µακαριστ�ς Γ�ρ�ντας τGς
Π"τµ�υ. rH γνωριµ�α µ� τ�ς κατ" τ" ��ιτητικ" τ�υ �ρ�-
νια κα� τ�ν µετ�πειτα παραµ�ν� τ�υ στ�ν Âθ�να ?κµ"-
R�υσες Eκκλησιαστικ�ς ̂Oργαν�σεις, τ�ς Hπ�Jες π"ντ�τε
P9λεπε µ� κριτικ� µ"τι κα� πρ�ς τ�ς Hπ�Jες παρ’  Uλες τ�ς
δελεαστικ�ς πρ�τ"σεις π�' τ�< Pγιναν κρ"τησε διακρι-
τικ� στ"ση, �ωρ�ς π�τ� ν" Eντα�θεJ σ’ α:τ�ς,  τ�ν Eν�-
πνευσαν γι" τ�ν ?καταπ�νητη διακ�ν�α τ�< λ�γ�υ κα�
τ�ν Hλ�κληρωτικ� ?�ι�ρωση στ�ν Θε�. rH παραµ�ν�
τ�υ γι" εLρ'τερες σπ�υδ�ς στ� Γαλλ�α τ�< Pδωσε τ�ν
ε:καιρ�α ν" γνωρ�σει τ�ν κ�ινωνικ� δραστηρι�τητα τGς
Kαθ�λικGς ^Eκκλησ�ας, l Hπ��α τ�< δηµι�'ργησε  γ�νι-
µ� πρ�9ληµατισµ�. ̂A$�Rει ν" ?να�ερθεJ Uτι καταλυτικ�
ρ�λ� διεδραµ"τισε τ� γεγ�ν�ς π�ς =δη ?π� τ�ν lλικ�α
τ@ν τεσσ"ρων Eτ@ν Pµεινε qρ�αν�ς ?π� πατ�ρα, εQ�ε yς
?π�τ�λεσµα τ�ν καθ’ Uλη τ� δι"ρκεια τGς RωGς τ�υ ?π�-
ραντη ε:αισθησ�α ?π�ναντι στ�ν qρ�"νια κα� τ�ν
?νθρ�πινη στ�ρηση κα� δυστυ��α γενικ�τερα.

Γι" τ�ν καταν�ηση τGς πρ�σωπικ�τητας τ�< Π�ιµε-
ν"ρ��υ Tιµ�θ��υ εQναι ?παρα�τητ� ν" ?να�ερθ�<µε κα�
σ� κ"π�ιες 9ασικ�ς θε�λ�γικ�ς πρ�ϋπ�θ�σεις, �W Hπ�Jες

O KΡΗΤΗΣ ΤΙΜOΘΕOΣ ΩΣ ΚΑΛOΣ ΠOΙΜΗΝ
Σε9ασµ. Μητρ�π�λ�της Ρ�δ�υ Κ�ριλλ�ς
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διαµ�ρ�ωσαν τ�ν πρ�σωπικ�τητ" τ�υ κα� ?πετ�λεσαν
τ�ν ?�ετηρ�α τGς π�ιµαντικGς διακ�ν�ας τ�υ. Bασικ�
?�ετηρ�α τ�υ ;ταν l  π�στη  στ�ν Θε�, l π�στη z�ι yς
διαν�ητικ� διεργασ�α κα� λειτ�υργ�α, ?λλ’ yς Lπαρ$ια-
κ� 9�ωµα, Uπως �αρακτηριστικ" συν�θιRε  ν"  λ�ει. Π�-
στη z�ι ?τ�µικ� κα� α:τ�ν�ηµ�νη, ?λλ" Eκ�ραR�µ�νη
µ�σα ?π� τ�ν πρ�σευ�� κα� τ" Pργα τGς ?γ"πης κα� τGς
ε:π�ι�ας. T" Γρα�ικ" «rH π�στις  �ωρ�ς τ@ν Pργων νεκρ"
Eστ�» (^Iακ. 2, 26), «δεJ$�ν  µ�ι τ�ν π�στιν σ�υ Eκ τ@ν
Pργων σ�υ» (^Iακ. 2, 18) κα� «π�στις δι’ ?γ"πης  Eνερ-
γ�υµ�νη» (Γαλ. 5, 6) ?πετ�λεσαν τ" συνθ�µατα τGς RωGς
τ�υ κα� τ� κεντρικ� σηµεJ� τ�< κηρ'γµατ�ς τ�υ. Συ�ν"
?ν��ερε τ�ν πα'λει� λ�γ�, «�ωρ�ςς π�στεως  ?δ'νατ�ν
ε:αρεστGσαι» (rE9ρ.  11,6), θ�λ�ντας ν" δηλ�σει Uτι �ω-

ρ�ς τ�ν ?�ετηρ�α τGς 9αθειKς
κα� ?νυπ�κρ�τ�υ π�στεως
Hπ�ιαδ�π�τε  δραστηρι�τη-
τα E$αντλεJται σ� στεJρ�
?νθρωπ�κεντρισµ� κα� δ�ν
HδηγεJ στ�ν Θε�.

^Eκκλησι�λ�γικ" εQναι συ-
ντεταγµ�ν�ς µ� τ�ν πα'λει�
θε�ρηση τGς ^Eκκλησ�ας yς
σ�µατ�ς Xριστ�<. bO�ι Uτι
Lπ�τιµ�<σε τ�ν θεσµικ� �α-

ρακτ�ρα τGς ^Eκκλησ�ας, Mλλωστε τ�ν Lπηρ�τησε µ� πι-
στ�τητα κα� ?��σ�ωση, ?λλ" πρωταρ�ικ" λειτ�υργ�<σε
στ�ν Eκκλησι�λ�γικ� θε�ρηση τ�υ α:τ� l ?ρ��. OW �ρι-
στιαν�� P��υν τ�ν κλ�ση ν" Lπηρετ�σ�υν τ�ν ^Eκκλη-
σ�α µ� τ�ν Mσκηση τ@ν �αρισµ"των τ�υς, ν" R�σ�υν }νω-
µ�ν�ι µ� τ�ν Mµπελ�ν yς κλ�µατα ��ρτωµ�να τ�'ς καρ-
π�'ς τGς ?γ"πης, ν" τιµ�σ�υν τ�ν Iδι�τητ" τ�υς µ� τ�
θυσ�α τGς  π�στεως κα� µ� µι" Rω� mγν�, σ'µ�ωνα µ� τ�
Πνε<µα κα� ν" συµµετ"σ��υν  Eνεργ" στ� λατρε�α κα�
τ�ν πρ�σευ��. rH Eκκλησι�λ�γικ� α:τ� ?ρ��, ?ρ�� τ�-
νισµ�< τGς π�ικιλ�ας τ@ν µελ@ν  κα� τ@ν �αρισµ"των,
?π�τελ�<σε  κα� τ�ν αIτ�α τGς Eπιεικ�ας τ�υ πρ�ς τ�'ς
?νθρ�π�υς κα� τ�ν Pκανε ν" µ�ν εQναι Lπερ9�λικ�ς =
?π�λυτ�ς στ�ς ?παιτ�σεις τ�υ πρ�ς α:τ�'ς.

�Oραµα τGς RωGς κα� τGς δρ"σε�ς τ�υ ?πετ�λεσε l
?ρ�� τ�< E�αρµ�σµ�ν�υ Xριστιανισµ�< στ�ν καθηµερι-
ν�τητα τGς πρ�σωπικGς κα� κ�ινωνικGς RωGς, �ωρ�ς
Uµως ?π�λυτ�π�ι�σεις κα� ?νεδα�ικ�ς διεκδικ�σεις.
A:τ� εQναι κα� l κεντρικ� Iδ�α Uσων Pγραψε κα� π�' συ-
µπυκν�θηκε στ� Hµ�νυµ� 9ι9λ��. ^Aντιµετ�πιRε Uµως
τ�ν πραγµατικ�τητα τGς RωGς Uπως α:τ� γ�νεται ?ντι-
ληπτ� στ�ς συνηθισµ�νες µεταπτωτικ�ς Eκ�ρ"σεις της,
µ�σα ?π� µι" γν�σια ρεαλιστικ� θε�ρηση, καταν��ντας
τ�ς ?νθρ�πινες ?δυναµ�ες, κατ" τ� συνηθισµ�νη τ�υ
Pκ�ραση.

OW E$ωτερικ�ς συνθGκες, Eντ�ς τ@ν  Hπ��ων Eκλ�θη
?π� τ�ν ̂ Eκκλησ�α ν" πληρ���ρ�σει τ�ν π�ιµαντικ� τ�υ
διακ�ν�α, ?πετ�λεσαν γι" τ�ν vδι� κα� τ�'ς συνεργ"τες
τ�υ δρ�µ�υς τρα�ε�ς κα� σκληρ�'ς, τ�'ς Hπ���υς κατ"-
�ερνε π"ντ�τε ν" E$�µαλ'νει Eπιδεικν'�ντας ?καταπ�-
νητη θ�ληση, Eργατικ�τητα κα� Lπ�µ�ν�. rΩς ^Eπ�σκ�-
π�ς ^Aρκαδ�ας ?ναλαµ9"νει τ� διαπ��µανση τGς ^Eπι-
σκ�πGς  µετ" ?π� }$αετG �ηρε�α, λ�γaω τGς µεταθ�σεως
τ�< πρ�κατ���υ τ�υ E:γεν��υ στ� Mητρ�π�λιτικ� κα-
θ�δρα τGς Kρ�της. rH  κατ"σταση τGς ^Eπαρ��ας ;ταν
Iδι"R�υσα λ�γω τGς µακρ��ρ�νης �ηρε�ας κα� τ@ν κ�ι-
νωνικ@ν πρ�9ληµ"των τGς περι��Gς. T� µ�ρ�ωτικ� Eπ�-
πεδ� τ�< κλ�ρ�υ ;ταν π�λ' �αµηλ� κα� παρ"λληλα
LπGρ�αν π�λλ" E�ηµεριακ" κεν", µ� συν�πεια, �W πε-

ρισσ�τερ�ι E�ηµ�ρι�ι ν" E$υπηρετ�<ν δ'� = κα� τρ�α �ω-
ρι". T" µ�ναστ�ρια, ταλαιπωρ�'µενα ?π� Eσωτερικ�ς
Pριδες κα� σ� κ"π�ιες περιπτ�σεις ?π� σκ"νδαλα, εQ�αν
Lπ�9αθµιστεJ στ� συνε�δηση τ�< πληρ�µατ�ς τGς τ�-
πικGς ^Eκκλησ�ας. rO λα�ς εQναι ε:σε9�ς κα� �ιλ�τιµ�ς,
?λλ" P�ει στερηθεJ τ�ν Eπισκ�πικ� παρ�υσ�α γι" π�λλ"
�ρ�νια. ^E$αιτ�ας τGς Mσ�ηµης �Iκ�ν�µικGς καταστ"σε-
ως ?ρ��Rει τ�'ς �ρ�ν�υς  Eκε�ν�υς τ� µεταναστευτικ�
ρε<µα, κυρ�ως πρ�ς τ� Γερµαν�α. Γυµν"σια Lπ"ρ��υν
µ�ν� στ�ν Π�µπια κα� ?ργ�τερα στ�ς M�Jρες. EQναι
Pντ�ν� τ� πρ�9ληµα τGς διαµ�νGς τ@ν µαθητ@ν, π�' θ�-
λ�υν ν" συνε��σ�υν τ�ν Eγκ'κλι� παιδε�α τ�υς κα� δ�ν
διαθ�τ�υν τ�ς ?παιτ�'µενες πρ�ϋπ�θ�σεις. ^E$"λλ�υ,
LπGρ�αν π�λλ" παιδι" π�' �W γ�νεJς τ�υς εQ�αν µετα-
ναστε'σει κα� �ρει"R�νταν πρ�στασ�α κα� ε:καιρ�ες γι"
µ�ρ�ωση.  rH Γερµανικ� κατ��� P�ει ?��σει π�σω της
�Iκ�γ�νειες ?πρ�στ"τευτες κα� σωρε�α πρ�9ληµ"των.
OW συνθGκες δια9�ωσης στ�ν περι��� δ�ν εQναι �W καλ'-
τερες ?π� κ"θε Mπ�ψη, l δυνατ�τητα µετακ�νησης κ�-
πι�δης κα� πρ�9ληµατικ�, l �Iκ�ν�µικ� Eπι�"νεια τGς
^Eπισκ�πGς  σ�εδ�ν ?ν'παρκτη. 

rΩς ̂Aρ�ιεπ�σκ�π�ς Kρ�της παραλαµ9"νει µι" qργα-
νωµ�νη ^Eπαρ��α, ?λλ" Pρ�εται ?ντιµ�τωπ�ς µ� ν�ες
πρ�κλ�σεις κα� πρ�σκλ�σεις. Πλ��ν  δ�ν εQναι H π�ιµ�ν
µιKς  ^Eπαρ��ας ?γρ�τ�κτην�τρ��ικ�< �αρακτ�ρα µ�
µικρ� πληθυσµ�,  Uπως πρ�ηγ�υµ�νως. ^Eγκαθ�σταται
σ� µι" µεγ"λη π�λη, l Hπ��α α:$"νεται κα� ?ναπτ'σσε-
ται µ� γρ�γ�ρ�υς ρυθµ�'ς. ^Eπιπλ��ν καλεJται ν" 9α-
στ"σει τ� 9αρ' Σταυρ� τGς πρ�εδρ�ας τGς ^Eπαρ�ιακGς
Συν�δ�υ. rO ?ε�µνηστ�ς Πατρι"ρ�ης ∆ηµ�τρι�ς, πρ�-
σ�ων�ντας  τ�ν κατ" τ� Mικρ�  µ�νυµα  µετ" τ�ν Eκλ�-
γ� τ�υ,  Eπεσ�µανε Uτι ?ναλαµ9"ν�ντας τ" καθ�κ�ντ"
τ�υ yς  Âρ�ιεπ�σκ�π�ς, καλεJται ν" κρατ�σει τ�ς Iσ�ρ-
ρ�π�ες. Πρ"γµατι ?γων�στηκε γι" ν" κρατ�σει τ�ς Iσ�ρ-
ρ�π�ες κα� τ�ς κρ"τησε. Στ� ν�α τ�υ θ�ση  καταν�εJ Uτι
l Eκκλησιαστικη πραγµατικ�τητα  P�ει µι" Mλλη δυνα-
µικ�. bE�ει µ"θει H vδι�ς δια��ρετικ", ?λλ" δ�ν µ�νει
κλεισµ�ν�ς σ� U,τι Pµαθε. Bρ�σκει στ� rHρ"κει� µι" Rω-
νταν" λειτ�υργ�<σα παρ"δ�ση, τ�ν ?ναγνωρ�Rει κα� τ�
σ�9εται. Kαταν�εJ Uτι στ" δεδ�µ�να πλα�σια πρ�πει ν"
Eκπληρ�σει τ�ν ?π�στ�λ� τ�υ, Uπως Pλεγε. T� rHρ"-
κλει�, Uπως πρ�ε�παµε,  ?ναπτ'σσεται. ∆ηµι�υργ�<νται
ν�α  δεδ�µ�να.  ÂπαιτεJται ?ναδι�ργ"νωση τ@ν  ^Eν�-
ρι@ν, �δρυση ν�ων. rH δι��κηση τGς Âρ�ιεπισκ�πGς δ�ν
µπ�ρεJ ν" θεραπευθεJ γρα�ει�κρατικ". ^AπαιτεJται l
δραστηρι�π��ηση καταλλ�λων συνεργατ@ν π�' µπ�-
ρ�<ν ν" ?ναπτ'$�υν πρωτ�9�υλ�ες κα� ν" Eργαστ�<ν
Lπε'θυνα. T� Pργ� τGς Âρ�ιεπισκ�πGς δ�ν ;ταν δυνα-
τ�ν ν"  πρ��ωρ�σει yς Pργ� τ�< }ν�ς. T�  καταν�εJ κα�
EνεργεJ  ?ν"λ�γα, µ�ιρ"R�ντας �ωρ�ς περι�ρισµ�'ς κα�
µικρ�πρ�πειες  τ�ν Eµπιστ�σ'νη τ�υ. Π�ιµα�νει ?µ�ι-
σ9ητ�'µεν�ς  π�λλ�ς ��ρ�ς,  ?λλ" γνωρ�R�ντ"ς τ� κι-
νεJται µ� Mνεση Eντ�ς τ@ν  δεδ�µ�νων πλαισ�ων τ�< }κ"-
στ�τε παρ�ντ�ς  τGς π�ιµαντ�ρ�ας  τ�υ,  δ�ν�ντας, κατ"
τ�ν πρ�σ�ιλG τ�υ Pκ�ραση, τ� «παρ�ν τ�< Θε�<».

rO  Âρ�ιεπ�σκ�π�ς Tιµ�θε�ς, Uσ� δ'σκ�λες  κα� Mν
;ταν �W συνθGκες π�' }κ"στ�τε ?ντιµετ�πισε, δ�ν δε�-
λιασε κα� δ�ν qλιγ�ρησε π�τ�. Πρ�σπαθ�<σε µ�σα ?π�
τ" πι� Mσ�ηµα δεδ�µ�να ν" E$"γει τ� καλ'τερ�ν δυνα-
τ�ν. Σ� παρ�µ�ιες συνθGκες �W π�λλ�� πρ�σπαθ�<ν ν"
Eπι9ι�σ�υν = ν" E$ασ�αλ�σ�υν µι" Eπ�πλαστη εIρ�νη =
περιµ�ν�υν τ�ν κατ"λληλη στιγµ� γι" ν" ?ντιδρ"σ�υν.
^EκεJν�ς Eγν�ριRε ν" RεJ τ�ν κ"θε στιγµ� µ�σα ?π� µι"
κα� µ�ναδικ� πρ��πτικ�> Eκε�νη τ�< �ρ��υς.

Συν�πτικ", γιατ�  θεωρ@ Uτι δ�ν θ" ?να��ρω Mγνω-
στα  πρ"γµατα κα�  γι" ν" µ�ν κ�υρ"σω  τ�ν ?γ"πη σας,
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M� π�λλ� συγκ�νηση, ?λλ" κα�
µ� κ"π�ια ν�σταλγικ� δι"θε-

ση, ?ν�ρ��µαι στ� 9Gµα, πρ�κει-
µ�ν�υ Uπως ?π�τ�σω ��ρ�ν τιµGς
στ�ν ?λ�στ�υ µν�µης Eκλεκτ�
rIερ"ρ�η τ�< OIκ�υµενικ�< Θρ�-
ν�υ κα� π�λ'τιµ� rEταJρ�ν τGς
^Oρθ�δ�$�υ ̂Aκαδηµ�ας Kρ�της,
τ�ν µακαριστ� Mητρ�π�λ�τη Γ�-
ρ�ντα ^E��σ�υ Xρυσ�στ�µ�, τ�ν

Kωνσταντιν�δη. Kα� ε:�αριστ@ Eκ 9"θ�υς καρδ�ας τ�ν
Πρ�εδρ� τGς ^Aκαδηµ�ας, Σε9ασµι�τατ� Mητρ�π�λ�τη
Kισ"µ�υ κα� Σελ�ν�υ κ. Âµ�ιλ��ι�, Uπως κα� τ�ν Γενικ�
∆ιευθυντ� α:τGς ∆ρα Âλ�$ανδρ� Παπαδερ�, ��λ� ?γα-
πητ� κα� συνεργ"τη στ�ν ?µπελ@να τ�< Kυρ��υ Eπ� τ�σ-
σερις περ�π�υ δεκαετ�ες, γι" τ�ν πρ��ρ�να κα� τιµητικ�
τ�υς πρ�σκληση, Uπως συµµετ"σ�ω στ�ν q�ειλετικ� α:τ�
Eπιµνηµ�συνη Eκδ�λωση κα� Eκ�ων�σω κατ"λληλ�ν τFG
περιστ"σει λ�γ�ν. Π"λιν κα� π�λλ"κις ε:�αριστ@.

Στ�ν ^Oρθ�δ�$� κ�σµ�, ?λλ" κα� στ�ν ε:ρ'τερ� �ρι-
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θ" παραθ�σω κ"π�ιες �:σιαστικ�ς π�ιµαντικ�ς ?ρετ�ς
τ�< µακαριστ�< Π�ιµεν"ρ��υ Tιµ�θ��υ:

1. rH Eµπιστ�σ'νη τ�υ στ� θ�ληµα τ�< Θε�<  π�' λει-
τ�υργ�<σε θετικ" γι"  τ�ν vδι� κα� τ�'ς Mλλ�υς στ�ν
?ντιµετ�πιση  πρ�σ�πων κα� καταστ"σεων κα� π�'

Eπεδε�κνυε Mνθρωπ�ν, H
Hπ�J�ς δ�ν διακατ���νταν
?π� αIσθ�µατα ?νασ�"-
λειας  κα� µικρ�πρ�πειας. 

2. rH ?καταπ�νητη
δραστηρι�τητ" τ�υ σ�
Uλ�υς τ�'ς τ�µεJς, µ��ρι
κα� τ�ν �ειρωνακτικ�. rΩς
^Eπ�σκ�π�ς εQναι ?διαµ�ι-

σ9�τητ�,  Uτι «καταδ��θηκε», γεγ�ν�ς σπ"νι� γι" τ�'ς
π�λλ�'ς, ν"  διακ�ν�σει τ�'ς Mλλ�υς  µ� τ�ν κυρι�λε$�α
τGς λ�$εως  διακ�ν�α. 

3. rH  ?περι�ριστη ?γ"πη  τ�υ πρ�ς τ�ν Mνθρωπ�, l
Hπ��α µεταστ�ι�ειων�ταν σ� �ιλανθρωπ�α, Eπιε�κια,
Lπερ9"λλ�υσα συγ�ωρητικ�τητα, καταν�ηση, ν�υθεσ�α
κα� παρ"κληση καρδ�ας, ?π�δ��� τ�< Mλλ�υ Uπ�ι�ς κα�
ν" ;ταν α:τ�ς.

4. rH συνε�δηση τGς πατρ�τητας. EQναι γνωστ� Uτι
?ρεσκ�ταν ν" πρ�σ�ωνεJται yς «Πατ�ρας». A:τ� l συ-
νε�δηση vσως τ�ν παρ�υσ�ασε σ� κ"π�ι�υς yς ?δ'νατ�
«περ� τ� δι�ικεJν». rH ?ρ�� τ�υ Uµως ;ταν Uτι H  ^Eπ�-
σκ�π�ς δι�ικεJ µ�ν� yς πατ�ρας κα� H vδι�ς �ιλ�δ�$�<σε
ν" Eπιδεικν'ει π"ντ�τε κα� πρ�ς  π"ντας σπλ"�να
�Iκτιρµ@ν.

5. rH Wκαν�τητ" τ�υ ν" µ�ν ?παιτεJ ?π� τ�'ς Mλλ�υς,
?κ�µη κα� τ�'ς στεν�'ς τ�υ συνεργ"τες, πρ"γµατα π�'

Lπερ�9αιναν τ�ς δυν"µεις τ�υς = δ�ν τα�ριαRαν µ� τ�ν
�αρακτGρα κα� τ�ν Iδι�συγκρασ�α τ�υς κα� l τ��νη ν"
γνωρ�Rει τ�  θ" πεJ στ�ν Mλλ�, Sστε ν" ��εληθεJ.

6. rH ?ταλ"ντευτη θ�λησ� τ�υ ν"  Eπιδεικν'ει π"-
ντ�τε συν�πεια λ�γ�υ κα� πρ"$εως, ν" ?π��ε'γει τ�ν
?ργ�λ�γ�α, τ�ν σ��λιασµ� κα� τ�ν κρ�ση πρ�σ�πων.

7. �Hταν Mνθρωπ�ς  πρ�ικισµ�ν�ς µ� τ" �αρ�σµατα
τGς  ?διατ"ρακτης  Lπ�µ�νGς, τGς ?ταλ"ντευτης  στα-
θερ�τητας, τGς καρτερ�ας κα� τGς Eλπ�δας, ?λλ" κυρ�ως
τGς πρ�σευ�Gς, τGς σιωπGς κα� τGς EσωτερικGς  περι-
σκ�ψεως.

rO ^Aρ�ιεπ�σκ�π�ς  Tιµ�θε�ς Eπ��µανε τ�ν λα� τ�<
Θε�< κ"τω  ?π� τ�ς συνθGκες π�' περιληπτικ" ?να��-
ραµε, π�ιµαιν�µεν�ς H vδι�ς ?π� τ�ν ?ρ�ιπ��µενα Xρι-
στ�. ^Eργ"στηκε, Pγραψε, κ�ρυ$ε, λειτ�'ργησε, συµπα-
ραστ"θηκε ?νακ�'�ισε. rO vδι�ς εQ�ε τ�ν σ�ραγ�δα  τGς
δωρεKς τ�< Θε�<. ∆�ν Eπαισ�'νθηκε τ" µικρ"  κα� Eλ"-
�ιστα. Στ"θηκε κ�ντ" στ�ν Mνθρωπ� µ� ?γ"πη κα� κα-
ταν�ηση. ^E9�ωσε δ'σκ�λες  καταστ"σεις µε µ�ναδικ�
Uπλ� τ�ν ?νε$ικακ�α κα� τ�ν Eµπιστ�σ'νη στ�ν Θε�.  OW
?νθρ�πινες  ?δυναµιες, Uπως  H vδι�ς Pλεγε, H �θ�ν�ς
κα� l ?νασ�"λεια κ"π�ιων, δ�ν Eπ�τρεψαν ν" EκτιµηθεJ
l π�λυσ�ιδ�ς πρ�σωπικ�τητ" τ�υ, yς zντως ^Eπισκ�-
π�υ, H Hπ�J�ς $ε��ρισε στ�ν Eπ��� τ�υ.
rO  Âρ�ιεπ�σκ�π�ς Tιµ�θε�ς P9αλε τ�ν δικ� τ�υ σ�ρα-
γ�δα, $ε��ρισε, κα� ?π� τ�ν Wστ�ρ�α, Uταν θ" σ9�σ�υν τ"
?νθρ�πινα π"θη  κα� �W συναισθηµατισµ��, θ" ?$ι�λ�-
γηθεJ πρ"γµατι yς H καλ�ς π�ιµ�ν τGς ?γ"πης, τGς ?γω-
ν�ας κα� τGς παρακλ�σεως.
Evη l  µν�µη α:τ�< αIων�α!         

H εισ�γηση της M�να��ς Aικατερ�νας  (Mαρκ�υλ�κη) µε τ�τλ�: Α π �  τ � ν  Π � ι η τ ι κ �
Λ � γ �  τ � υ  Α ρ � ι ε π ι σ κ � π � υ  Τ ι µ � θ � � υ , θα δηµ�σιευθε� στ� επ�µεν� τε���ς.

Α. Παπαδερ�ς:
Zρα  µν�µης τ�υ  Γ�ρ�ντ�ς ΕB�σ�υ Pρυσ�στ�µ�υ, κ�ρυBα��υ Ιερ�ρ��υ τ�υ Oικ�υµενικ�� Θρ�ν�υ και ∆ιδασκ�λ�υ
της Ιερ�ς Θε�λ�γικ�ς Σ��λ�ς της  P�λκης, για τ�ν �π���ν, �πως ακ��σατε, θα µας �µιλ�σει � αιδεσιµ�λ�γι@τατ�ς π.
Γε@ργι�ς Τσ�τσης, ∆ιδ�κτωρ της Θε�λ�γ�ας, Μ�γας Πρωτ�πρεσ7�τερ�ς τ�υ Oικ�υµενικ�� Θρ�ν�υ και Ετα�ρ�ς επ�-
σης της Oρθ�δ�
�υ Ακαδηµ�ας. Υπ�ρ
ε επ� π�λλ� �τη Μ�νιµ�ς Αντιπρ�σωπ�ς τ�υ Oικ�υµενικ�� Πατριαρ�ε��υ στην
�δρα τ�υ Παγκ�σµ��υ Συµ7�υλ��υ Εκκλησι@ν, στη Γενε�η, �π�υ και διαµ�νει. Εργ�σθηκε και συνε��5ει να εργ�5ε-
ται υπ�ρ της Εκκλησ�ας µε λ�γ� κα�ρι� και αυθεντικ� σε π�µπ�λλες επ�σηµες απ�στ�λ�ς και διασκ�ψεις, να συγγρ�-
Bει, να κηρ�ττει, να λειτ�υργε�, να στηρ�5ει τ� Πατριαρ�ικ�ν \δρυµα στ� Σαµπε5� της Ελ7ετ�ας. Υπ�ρ
ε µαθητ�ς και
αυτ�ς τ�υ µακαριστ�� Pρυσ�στ�µ�υ και επιστ�θι� πνευµατικ� τ�κν� τ�υ – � εκ των αρµ�δι�τ�ρων, επ�µ�νως, να µας
�µιλ�σει για τ� σεπτ� πρ�σωπ� τ�υ. Τ�ν ευ�αριστ��µε θερµ�. Σε7αστ� και λ�αν αγαπητ� π. Γε@ργιε, ��ετε τ�ν λ�γ�.

ΜΗΤΡOΠOΛΙΤΗΣ ΓΕΡΩΝ ΕΦΕΣOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΣ
ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΗ ΜOΡΦΗ

ΣΤΗ ∆ΙΑΚOΝΙΑ ΤOΥ ΘΡOΝOΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕOΛOΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
rYπ� ∆ρ�ς Γεωργ��υ Tσ�τση 

M. Πρωτ�πρεσ9υτ�ρ�υ OIκ�υµενικ�< Πατριαρ�ε��υ
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στιανικ� �@ρ�, σπ"νιες εQναι, ν�µ�Rω, �W Eκκλησιαστικ�ς
EκεJνες πρ�σωπικ�τητες, π�' πρωταγων�στησαν, π�λυ-
µερ@ς κα� π�λυτρ�πως, µ� τ�ση συν�πεια κα� Lπευθυν�-
τητα Eπ� V$ι περ�π�υ δεκαετ�ες κα� �ωρ�ς καµµ�α διακ�π�,
Uπως H τιµ�µεν�ς σ�µερα µακαριστ�ς rIερ"ρ�ης. �Oπως
Pλεγε H Σεπτ�ς µας Πρ�καθ�µεν�ς, H OIκ�υµενικ�ς Πα-
τρι"ρ�ης κ.κ. Bαρθ�λ�µαJ�ς, σ� λ�γ� π�' E$ε��νησε Eπ’
ε:καρ�aα τ�< τεσσαρακ�νθηµ�ρ�υ µνηµ�σ'ν�υ τ�< µετα-
στ"ντ�ς στ�ν Π"νσεπτ� Πατριαρ�ικ� Nα�, «4 λ�αν πε-
παιδευµε^ν�ς α�τ�ς CIερ�ρ�ης, 7ιωµατικ�ς B�ρε�ς κα� δι�-
τ�ρ�ς 	
αγγελε�ς τ�� «π�λ�τικ�υ» πνε�µατ�ς, 1νεδε��θη
	κ τ2ν 	πιBανεστ�ρων  πρ�σωπικ�τ�των τ�� καθ’ +µ�ς
O�κ�υµενικ�� Θρ�ν�υ, )στις 	πεσBρ�γισε π�λυειδ2ς 	ν
τ�/ς 	σ��τ�ις �ρ�ν�ις τ�ν µαρτυρ�αν α�τ�� 	ν τ_3 διδα-

κτικ_3 	κB�ρ_� τ3ς
6Oρθ�δ�
�υ Θε�λ�-
γικ3ς 1ληθε�ας, [κα�
1πεδε��θη) Bερ�γγυ�ς
	κπρ�σωπ�ς τ3ς Mη-
τρ�ς 6Eκκλησ�ας ε�ς
δι�ρθ�δ�
�υς κα� δια-
�ριστιανικ�ς συναντ�-
σεις κα� διεθν3 π�ικ�-
λ�υ περιε��µ�ν�υ συν�-
δρια»1.

T" περιωρισµ�να �ρ�νικ" περιθ�ρια τGς σεµνGς
α:τGς τελετGς, δ�ν Eπιτρ�π�υν 9�9αια στ�ν Hµιλ�<ντα ν"
πρ�9εJ σ�  µι"ν Pστω συν�πτικ� παρ�υσ�αση τGς π�λυ-
δι"στατης πρ�σ��ρKς τ�< ?ειµν�στ�υ στ�ν Σεπτ�
OIκ�υµενικ� Θρ�ν�, στ�ν ^Oρθ�δ�$�α, στ�ν �ριστιαν�-
σ'νη γενικ", Uπως κα� στ�ν θε�λ�γικ� Pρευνα. Περ� τGς
πρ�σ��ρKς τ�υ α:τGς µιλ�<ν ε�γλωττα �W Eπ� Συν�δ�υ
?γ�ρε'σεις τ�υ, �W π"µπ�λλες µελ�τες κα� τ" δ�κ�µι" τ�υ
σ� συλλ�γικ�'ς τ�µ�υς κα� σ� lµ�τερα  κα� $�να περι�δι-
κ", �W εIσηγ�σεις κα� παρεµ9"σεις  τ�υ σ� ∆ι�ρθ�δ�$α
Συν�δρια κα� σ� δι"��ρα διεθνG θε�λ�γικ" «Φ�ρα». Kυ-
ρ�ως  Uµως Hµιλ�<ν γι"  τ� τιτ"νι� Pργ� τ�υ �W τ�σσερις
qγκ�δεις τ�µ�ι, π�' Lπ� τ�ν γενικ� τ�τλ� «^Oρθ�δ�$�ι
Kατ�ψεις» (Eκδ. T�ρτι�ς 1991), κατα�ωρ�<ν  Vνα Eντυ-
πωσιακ� ?ριθµ� µελετ@ν κα� µ�ν�γρα�ι@ν τ�υ Eπ� θε-
µ"των θε�λ�γικGς, Eκκλησι�λ�γικGς, καν�νικGς κα� Wστ�-
ρικGς �'σεως, Uπως HµιλεJ κα� H κ�µψ�ς τ�µ�ς «T�δε λ�-
γει πατριαρ�ικ�ς `Aµ7ων» (Eκδ. T�ρτι�ς 1991), H Hπ�J�ς
περιλαµ9"νει λ�γ�υς κα� κηρ'γµατα, π�' H µεταστ"ς, συ-
ν�δικFG ?π��"σει, εQ�εν Eκ�ων�σει κατ" διαστ�µατα στ�ν
Πατριαρ�ικ� Nα� τ�< rAγ��υ Γεωργ��υ, στ� Φαν"ρι, Eπ’
ε:καιρ�Fα τGς KυριακGς τGς ^Oρθ�δ�$�ας, τGς Θρ�νικGς
}�ρτGς τ�< rAγ��υ ^Aνδρ��υ κα� Mλλων Eπισ�µων περι-
στ"σεων. 

^Aλλ", «	πιλε�ψει µ� διηγ��µεν�ν 4 �ρ�ν�ς» περ� τGς
πλ�'σιας  κα� ?νεκτ�µητης α:τGς συµ9�λGς  τ�< ?�ιδ�µ�υ
π�λι�< rIερ"ρ��υ. rΩς Eκ τ�'τ�υ, θ" ?ρκεσθ@ µ�ν� στ�ν
σκιαγρ"�ηση, µ� µερικ�ς  mδρ�ς πινελι�ς, δ'� �αρακτη-
ριστικ@ν  zψεων τ�< ?νδρ�ς. ̂ Eκε�νης  τ�< «διδασκ"λ�υ»
κα� παιδαγωγ�<, κα� Eκε�νης  τ�< «Φαναρι�τ�υ. rIερ"ρ-
��υ, π�' �ν"λωσεν }αυτ�ν  στ� διακ�ν�α τ�< OIκ�υµενι-
κ�< Θρ�ν�υ, τGς Παν�ρθ�δ�$�ας κα� τGς Xριστιαν�σ'-
νης γενικ". Kα� θ" πρ�9@ στ� Eγ�ε�ρηµα  α:τ�, στα�υ�-
λ�γ�ντας  ?π� τ�'ς πρ�ανα�ερθ�ντες π�ντε τ�µ�υς,
?π�ψεις κα� τ�π�θετ�σεις τ�υ Uσ�ν ?��ρaK στ�ν ρ�λ� τGς
θε�λ�γ�ας στ� Rω� τGς ^Eκκλησ�ας  κα� στ� θ�ση κα� δια-
κ�ν�α τ�< OIκ�υµενικ�< Θρ�ν�υ µ�σα στ� ̂Oρθ�δ�$� δι-
�ικητικ� σ'στηµα.

rO µεταστ"ς, π�' γενν�θηκε τ� 1921 στ�ν Xρυσ�'π�-
λη - Σκ�'ταρι τGς ^Eπαρ��ας Xαλκηδ�ν�ς, εIσGλθε στ�ς
τ"$εις τ�< Wερ�< κλ�ρ�υ τ�ν N��µ9ρι� τ�< 1940, �ν  τε-
λει���ιτ�ς στ�ν rIερ"  Θε�λ�γικ� Σ��λ� τGς X"λκης, �ει-
ρ�τ�νηθε�ς σ�  δι"κ�ν� τ�ν lµ�ρα  τGς }�ρτGς τ@ν EIσ�-
δ�ων τGς Παναγ�ας, ?π� τ�ν Σ��λ"ρ�η γ�ρ�ντ" τ�υ, τ�ν
µακαριστ� Mητρ�π�λ�τη Nε�καισαρε�ας Xρυσ�στ�µ�.
Mετ"  τ�ν ?π����τησ� τ�υ, ?ν�λα9ε διακ�νηµα  στ�ν πε-
ρι�νυµ� rIερ� Nα� τ@ν rAγ�ων Kωνσταντ�ν�υ κα� rEλ�-
νης  τGς ?νθ�'σης τ�τε K�ιν�τητ�ς Σταυρ�δρ�µ��υ.
�Oταν δ� H Πατρι"ρ�ης M"$ιµ�ς H E�, ε:θ'ς µετ" τ�ν
?ν"ρρησ� τ�υ στ�ν OIκ�υµενικ� Θρ�ν� τ� 1946 �δρυε
Γρα�εJ� T'π�υ τ@ν Πατριαρ�ε�ων, ?ν�θετε τ�ν διε'θυν-
σ� τ�υ στ�ν µ�λις εIκ�σιπεντ"�ρ�ν� δι"κ�ν� Xρυσ�στ�-
µ�, µ�  τ�ν ε:θ'νη συν"µα κα� τGς συντ"$εως τ�< Πα-
τριαρ�ικ�< Περι�δικ�< «^Oρθ�δ�$�α».

Mπ�ρεJ Uµως ν" λε�θεJ Uτι l π�λ'πλευρη Eκκλησια-
στικ� κα� ?καδηµαϊκ� σταδι�δρ�µ�α τ�< µεταστ"ντ�ς,
?ρ��Rει �:σιαστικ" τ� 1951, Uταν Pπειτα ?π� τετραετεJς
λαµπρ�ς µεταπτυ�ιακ�ς σπ�υδ�ς στ�ν P�µη κα� τ� Στρα-
σ9�<ργ�, Eπανακ"µπτει στ�ν Π�λη, κα� µ� ?π��αση τGς
rAγ�ας κα� rIερKς Συν�δ�υ ?ναλαµ9"νει, σ� lλικ�α µ�λις
30 Eτ@ν, καθηγητικ" καθ�κ�ντα στ�ν rIερ" Θε�λ�γικ�
Σ��λ� τGς X"λκης, συγκεκριµ�να δ� στ�ς Vδρες  τGς ∆�γ-
µατικGς, τGς rIστ�ρ�ας τ@ν ∆�γµ"των κα� τGς Xριστια-
νικGς Âρ�αι�λ�γ�ας.

�Hταν l Eπ��� π�' σηµατ�δ�τ�<σε µι" ν�α Eλπιδ�-
��ρ� περ��δ� στ� Rω� τGς X"λκης, µ� τ�ν Eπιστρ��� στ�ς
ρ�Rες ν�ων κα� �ερ�λπιδων καθηγητ@ν, Pπειτα ?π� π�-
λυετG µετεκπα�δευση στ�ν rEσπερ�α. MαR� λ�ιπ�ν µ� τ�ν
∆ι"κ�ν� Xρυσ�στ�µ� Kωνσταντιν�δη, Eπαν�καµπταν
στ�ν Tρ��� Σ��λ� τGς X"λκης H ∆ι"κ�ν�ς M"$ιµ�ς Pε-
παν�λλης, (H µετ�πειτα, Eπ� π�λλ" Pτη, Σ��λ"ρ�ης  κα�
Mητρ�π�λ�της Σταυρ�υπ�λεως), �W Bασ�λει�ς ^Aναγνω-
στ�π�υλ�ς (=δη τ� 1950), Bασ�λει�ς Σταυρ�δης κα� Kων-
σταντJν�ς Kαλλ�νικ�ς. Kα� Pρ��νταν γι" ν" Eπανδρ�σ�υν
τ� Σ��λ� µας κα� ν" ?νακ�υ��σ�υν  τ�'ς τρεJς lρωϊκ�'ς
«δασκ"λ�υς», τ�ν M�γα OIκ�ν�µ� Γε�ργι� Âναστασι"-
δη, τ�ν bAρ��ντα  ∆ιδ"σκαλ� τ�< Γ�ν�υς ^Iω"ννη Πανα-
γιωτ�δη κα� τ�ν M�γα Πρωτ�ν�τ"ρι� τ�< Θρ�ν�υ ̂ Eµµα-
ν�υ�λ Φωτι"δη, �W Hπ�J�ι σ�  δ'σκ�λ�υς κα� τ�τε  και-
ρ�'ς, µαR� µ� τ�ν  ?π��ωρ�σαντα στ� µετα$' Σ��λ"ρ�η,
Mητρ�π�λ�τη Nε�καισαρε�ας Xρυσ�στ�µ�, εQ�αν, λ�γaω
λειψανδρε�ας, EπωµισθεJ γι" π�λλ" �ρ�νια, τ� 9αρ' δι-
δακτικ� Pργ�, τ�σ� στ� θε�λ�γικ�, Uσ� κα� στ� γυµνα-
σιακ� τµGµα τGς Σ��λGς.

bEνι�ι ?π� τ�'ς παρ�ντας  στ� σηµεριν� Eκδ�λωση,
Uπως H πε�ιληµ�ν�ς Hµ�γ"λακτ�ς ?δελ��ς  κα� συντα-
$ι�της  µ�υ στ� X"λκη, wγι�ς Kρ�της, κα� πληθ'ς Uλη
κληρικ@ν κα� λαϊκ@ν στελε�@ν  τGς ^Eκκλησ�ας στ� Φα-
ν"ρι, στ�ν Kρ�τη και τ�ν λ�ιπ� rEλλ"δα, Uπως κα� στ"
π�ρατα τGς �Iκ�υµ�νης, LπGρ$αν zντως πρ�ν�µι�<��ι,
P��ντας yς «δ"σκαλ�» τ�υς τ�ν  Kαθηγητ�-∆ι"κ�ν�
Xρυσ�στ�µ�  Kωνσταντιν�δη. ∆ι"κ�ν� κα� στ� θυσια-
στ�ρι� κα� στ�ν Vδρα. ̂ EκεJν� δ� π�' Eκτιµ�'σαµε στ� δι-
δασκαλ�α τ�υ δ�ν ;ταν, ν�µ�Rω, τ�σ�ν �W θε�λ�γικ�ς γν�-
σεις π�' µKς παρεJ�ε µ� Mνεση κα� σπ"νια µεταδ�τικ�τη-
τα, Uσ�ν l Eρευνητικ� τ�υ µ�θ�δ�ς κα� H τρ�π�ς µ� τ�ν
Hπ�J�ν  ?σκ�<σε τ� καθηγητικ� τ�υ λειτ�'ργηµα. ^Aπ�
EκεJν�ν λ.�. µ"θαµε π@ς ν" ?π�δελτι�ν�υµε σ� καρτ�λες
Vνα κε�µεν� = Vνα 9ι9λ��, γι" ν" µπ�ρ�<µε ?κ�λ�'θως ν"
�ρησιµ�π�ι�<µε µ� ε:κ�λ�α κα� Mνεση τ� συγκεντρωθ�ν
Lλικ� κατ" τ� συγγρα�� }ν�ς �ρ�ντιστηρ��υ = µKς δια-
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τρι9Gς> =, ?κ�µη, µ� π�ι� τρ�π� ν" κατα�ωρ�<µε τ�ς Lπ�-
σηµει�σεις - παραπ�µπ�ς σ’ Vνα κειµεν�!

�Hταν π"ντ�τε µελετηµ�ν�ς, γλα�υρ�ς στ� διδασκα-
λ�α τ�υ, ?παιτητικ�ς στ�ς E$ετ"σεις, ε:γεν�ς κα� πρ�ση-
ν�ς στ�ς, Eκτ�ς αIθ�'σης διδασκαλ�ας σ��σεις τ�υ µ� τ�'ς
��ιτητ�ς (τ�'ς «Wερ�σπ�υδαστ�ς» Uπως �αρακτηρ�R�-
νταν �W XαλκJτες!), π�λ'τιµ�ς σ'µ9�υλ�ς κα� καθ�δηγη-
τ�ς στ�ν Eκπ�νηση Eναισ�µων Eπ� διπλ�µατι διατρι9@ν,
�ιλ"νθρωπ�ς µ� τ�ν ε:ρ'τερη σηµασ�α τGς λ�$εως, Lπ�-
µ�νητικ�ς κα� Eπιεικ�ς µ� Uσ�υς εQ�αν πρ�9λ�µατα ?��-
µ�ι�σεως τ@ν διδαγµ"των τ�υ, ?λλ" κα� Mτεγκτ�ς κα�
?νυπ���ρητ�ς µ� µερικ�'ς Wερωµ�ν�υς ��ιτητ�ς, �W
Hπ�J�ι, Eν@ δ�ν εQ�αν τ" ?παιτ�'µενα διαν�ητικ" E��δια
= P�εση γι" θε�λ�γικ�ς σπ�υδ�ς κα� δ�ν µελετ�<σαν, ν�-
µιRαν Uτι «Eλ�aω ρ"σ�υ» = «Eλ�aω γ�ρ�ντ�ς» θ" µπ�ρ�<σαν
ν" P��υν κ"π�ια «εIδικ�» µετα�ε�ρηση κα� ν" πρ�9ι9α-
σθ�<ν «?9ρ���ις π�σ�»! rH Iδι�τυπη α:τ� κατηγ�ρ�α ��ι-
τητ@ν δ�ν ε�ρισκε �"ριν Eν�πι�ν τ�υ. Kα� δ�ν ;ταν σπ"-
νιες �W περιπτ�σεις π�' µερικ�� ?π� α:τ�'ς Pµεναν µετε-
$εταστ��ι γι" τ�ν }π�µεν� Σεπτ�µ9ρι�!

^Eπειδ� δ� H λ�γ�ς περ� τ�< διδακτικ�< Pργ�υ τ�< µε-
ταστ"ντ�ς, Eνδε�κνυται ν�µ�Rω ν" παρασ�εθεJ στ�  ση-
µεJ� α:τ� κα� κ"π�ια ?π"ντηση στ� συ�ν" τιθ�µεν� Eρ�-
τηµα: γι" π�ι� λ�γ� H µακαριστ�ς δ�ν E$�δωσε τ'π�ις τ�ν
περ��ηµη ∆�γµατικ� τ�υ, π�' θ" ;ταν ?ναµ�ισ9�τητα
τ� magnum opus τ�υ, τ� 9ασικ� τ�υ Eπιστηµ�νικ� Pργ�;

^Iδ�' l E$�γησις:
Στ� Θε�λ�γικ� Σ��λ� τGς X"λκης, Eπ� Vνα τ�ταρτ�

αI@ν�ς, ?π� τ� 1924 µ��ρι τ� 1950, Eδιδ"σκετ� ?π� τ�'ς
Σ��λ"ρ�ας ^Iωακε�µ ΠελεκKν� (τ�ν µετ�πειτα ∆�ρκων),
AIµιλιαν� Παπαδηµητρ��υ (τ�ν µετ�πειτα Φιλαδελ�ε�-
ας), Xρυσ�στ�µ� K�ρωναJ� (τ�ν µετ�πειτα Nε�καισα-
ρε�ας), Uπως κα� ?π� τ�ν  καθηγητ� τGς Συµ9�λικGς
^Eµµαν�υ�λ Φωτι"δη (1948-1950), l πασ�γνωστη κα� κλα-
σικ� ∆�γµατικ� τ�< Xρ�στ�υ ̂Aνδρ�'τσ�υ. rΩστ�σ�, πε-
π��θηση τ�< ν��υ καθηγητ� τGς ΣυστηµατικGς Θε�λ�-
γ�ας, ∆ιακ�ν�υ Xρυσ�στ�µ�υ Kωνσταντιν�δη, ;ταν Uτι
?π� τ� περι9"λλ�ν τGς Σ��λGς θ" Pπρεπε πλ��ν «ν�
	κπ�ρευθ_3» µι" ν�α ∆�γµατικ�, «1νταπ�κριν�µ�νη a�ι
µ�ν�ν ε�ς τ�ς µ�ν�µ�υς θε�λ�γικ�ς 1ν�γκας τ3ς 6Eκκλη-
σ�ας, 1λλ� κα� ε�ς τ�ν συνε�2ς ε�ρυν�µ�νην πρ�7ληµα-
τικ�ν τ3ς Θε�λ�γ�ας σ�µερ�ν, διατηρ��σα 7ε7α�ως ε�ς
�σ�ρρ�π�ν bψ�ς τ�ν  7ι7λικ�παραδ�σι�κρατικ�ν �αρα-
κτ3ρα της, 1λλ� κα� 1παντ2σα ε�ς τ�ς  1παιτ�σεις, τ��
cρθ�� λ�γ�υ κα� τ3ς cρθ3ς σκ�ψεως τ�� συγ�ρ�ν�υ
1νθρ@π�υ, πρ�7ληµατι5�µ�ν�υ 	ντ�ς µι�ς  ραγδα�ως
	
ελισσ�µ�νης κα� 	π� µ�λλ�ν κα� µ�λλ�ν τε�ν�κρατ�υ-
µ�νης θετικι5��σης κ�ινων�ας»2. Θ�τ�ντας λ�ιπ�ν σ�
E�αρµ�γ� τ�ν yς Mνω πεπ��θησ� τ�υ, H ?ε�µνηστ�ς εQ�ε
καταρτ�σει Vνα λαµπρ�, πρωτ�τυπ� κα� ?ναλυτικ� κε�-
µεν� διδασκαλ�ας, τ� Hπ�J� δι��ερε κατ" π�λ' ?π� τ�
δι"τα$η κα� δ�µ� τGς ?$ι�λ�γ�τατης µ�ν, ?λλ" µKλλ�ν
Eπ�τ�µης ∆�γµατικGς τ�< Âνδρ�'τσ�υ. Kα� Eν@ τ� κε�-
µεν� ;ταν σ�εδ�ν Vτ�ιµ� πρ�ς δηµ�σ�ευση, τ� 1959 κυ-
κλ���ρησε στ�ν ^Aθ�να l τρ�τ�µη ∆�γµατικ� τ�< ?ει-
µν�στ�υ Παναγι�τη Tρεµπ�λα, π�' ?π� σκ�πιKς δ�µGς
κα� περιε��µ�ν�υ εQ�ε π�λλ�ς  Hµ�ι�τητες µ� τ� σ'γγρα-
µα τ�< Xαλκ�τ�υ καθηγητ�<. Θεωρ@ντας λ�ιπ�ν, Uτι θ"
;ταν σ�λ�ικ�, l }λληνικ� Θε�λ�γικ� γραµµατε�α ν" P�ει
δυ� ∆�γµατικ�ς, Eκδιδ�µενες σ�εδ�ν ταυτ��ρ�νως, H ?ε�-
µνηστ�ς ?π��"σισε ν" µ�ν πρ�9εJ στ�ν Pκδ�ση τ�< δικ�<
τ�υ κειµ�ν�υ. Γι" ν" �ρησιµ�π�ι�σω µι" Pκ�ραση τ�<
συρµ�< α:τ� ;ταν µι" «π�λιτικ@ς qρθ�» �ειρ�ν�µ�α τ�<

µακαριστ�< ^E��σ�υ. 
Âρ�� κα� πεπ��θηση τ�< σ���< α:τ�< καθηγητ�< µας

;ταν Uτι l θε�λ�γ�α πρ�πει ν" ?σκεJ τ� Pργ� τGς «!ντ�ς
τ"ς �Eκκλησ�ας», «δι� τ�ν �Eκκλησ�αν» κα� «!ν τ#" $πη-
ρεσ�%α τ"ς �Eκκλησ�ας». M� Mλλα  λ�για, ν" συµπ�ρε'εται
µ� τ�ν ̂ Eκκλησ�α σ� Uλες τ�ς �"σεις κα� τ�ς περιπλαν�σεις
της Eπ� τGς γGς. «N� µ�ρB��ται, ν� 	
ελ�σσεται κα� ν�
πρ�ωθε/ται !ν τ#" �Eκκλησ�%α κα� σ�ν τ%" �Eκκλησ�%α». bO�ι
Uµως ?γν��ντας τ�ς πραγµατικ�τητες τ�< κ�σµ�υ τ�'-
τ�υ. rH θε�λ�γ�α, Pλεγε, «δ�ν εeναι 	
@κ�σµ�ς, �fτε 1π�-
κ�σµ�ς. ∆�ν εeναι 
�νη πρ�ς τ�ς περιπετε�ας τ�� κ�σµ�υ
τ��τ�υ. Συν�πτεται &µεσα µ� τ�ν "στ�ρ�αν. Θε�λ�γε/ 	π�
τ3ς "στ�ρ�ας... κα� 1σκε/ται 	ν  cν�µατι τ�� σωτηρι@δ�υς
*ργ�υ τ�� Kυρ��υ, τ� 4π�/�ν, gπα
 συντελεσθ�ν, 	νερ-
γε/ται 1ν� π�σαν στιγ-
µ�ν 	π� τ2ν  ψυ�2ν
τ2ν 1νθρ@πων»3.

�Oπως εQναι γνω-
στ�, l Θε�λ�γικ� Σ��-
λ� τGς X"λκης ?ν�κα-
θεν �τ� τ� «θε�λ�γικ�
	ργαστ�ρι�», τ� «think
tank» τ�< Φαναρ��υ.
Γι’ α:τ� κα� Hσ"κις τ�
OIκ�υµενικ� Πα-
τριαρ�εJ� �σ��λεJτ� µ� µε�R�να Eκκλησιαστικ" θ�µατα,
Πατρι"ρ�ης κα� Σ'ν�δ�ς π"ντ�τε καλ�<σαν τ�ν καθη-
γητικ� Σ'λλ�γ� τGς Σ��λGς  ν" Eκ��ρει γν�µη δ�ν�ντας
τ� θε�λ�γικ� στ�γµα, = ?κ�µη  κα� ν" συντ"σσει κε�µενα
τ�< Θρ�ν�υ ?��ρ@ντα στ�ς ∆ι�ρθ�δ�$ες = τ�ς ∆ια�ρι-
στιανικ�ς σ��σεις. A:τ� συν�9αινε =δη ?π� τ" τ�λη τ�<
δεκ"τ�υ Eν"τ�υ κα� τ�ς ?ρ��ς τ�< εIκ�στ�< αI@ν�ς, Eπ�
σ��λαρ��ας κα� καθηγεσ�ας τ@ν κ�λ�σσ@ν Eκε�νων π�'
Mκ�υαν στ� zν�µα Φιλ"ρετ�ς Bα�ε�δης, (H µετ�πειτα
rHρακλε�ας), Γερµαν�ς Στρην�π�υλ�ς (H µετ�πειτα Θυα-
τε�ρων), Γερµαν�ς Kαρα9αγγ�λης, XρGστ�ς ̂Aνδρ�<τσ�ς,
Bασ�λει�ς Στε�αν�δης, Bασ�λει�ς ̂Aντωνι"δης, Παντ�λ�-
ων K�µνην�ς.

bEτσι, Uταν περ� τ" τ�λη τGς δεκαετ�ας τ�< 1950 H Πα-
τρι"ρ�ης  Âθηναγ�ρας  εQ�ε π"ρει τ�ν ?π��αση ν" συ-
γκαλ�σει στ� P�δ� τ�ν Πρ�τη Παν�ρθ�δ�$� ∆ι"σκεψη
γι" ν" δ�σει συν��εια στ� lµιτελ�ς Πρ�συν�δικ� Pργ�
τGς ∆ι�ρθ�δ�$�υ ^Eπιτρ�πGς τGς I. M�νGς Bατ�πεδ��υ
(1930) κα� πρ�λει"νει τ�ι�υτ�τρ�πως τ� Pδα��ς γι" τ�
συγκρ�τηση τGς rAγ�ας κα� Mεγ"λης Συν�δ�υ τGς ̂Oρθ�-
δ�$�υ ^Eκκλησ�ας, l rIερ" Σ'ν�δ�ς Eπεστρ"τευσε, κατ"
τ� EπικρατGσαν Pθ�ς, τ�'ς καθηγητ"ς τGς X"λκης µ� τ�ν
Eντ�λ� ν" συνδρ"µ�υν στ� Pργ� τGς mρµ�διας Συν�δικGς
^Eπιτρ�πGς π�' ;ταν Eπι��ρτισµ�νη µ� τ�ν  Eκπ�νηση τ�<
πινακ��υ θεµ"των τGς Eν λ�γaω Συν�δ�υ.

EQναι γνωστ� στ�'ς εIδ�τας Uτι l συµ9�λ� τ�< µετα-
στ"ντ�ς στ�ν καταρτισµ� τGς θεµατ�λ�γ�ας τGς Συν�δ�υ
LπGρ$ε σηµαντικ�, Mν z�ι ?π��ασιστικ�. Π�λλ" Eπ�και-
ρα θε�λ�γικ" κα� κ�ινωνικ" θ�µατα, τ" Hπ�Jα 9ρ�σκ�-
νταν στ� θεµατ�λ�γι� τGς rAγ�ας κα� Mεγ"λης Συν�δ�υ,
;ταν Rητ�µατα π�' τ�ν εQ�αν ?πασ��λ�σει στ� παρελ-
θ�ν κα� περ� τ@ν Hπ��ων εQ�ε κατ" καιρ�'ς ?ρθρ�γρα-
��σει στ" δυ� δηµ�σι�γρα�ικ" zργανα τ�< Πατριαρ�ε�-
�υ, τ� περι�δικ� «^Oρθ�δ�$�α» κα� τ�ν E�ηµερ�δα «6Aπ�-
στ�λ�ς 6Aνδρ�ας».

Σηµαντικ�ς Uµως κα� Mκρως ?π�τελεσµατικ�ς
LπGρ$εν H ρ�λ�ς τ�<, Eν τa@ µετα$', σ� Mητρ�π�λ�τη M'-
ρων πρ�α�θ�ντ�ς καθηγητ�< κα� κατ" τ� δι"ρκεια τ@ν
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Eργασι@ν τGς Παν�ρθ�δ�$�υ α:τGς ∆ιασκ�ψεως. M� τ�ν
Iδι�τητα τ�< Γενικ�< Γραµµατ�ως α:τGς, συµπαραστ"-
θηκε µ� συν�πεια, Lπευθυν�τητα κα� υWικ� στ�ργ� στ�ν
π�λι� Πρ�εδρ� της, τ�ν Mητρ�π�λ�τη Φιλ�ππων, Nεα-
π�λεως κα� Θ"σ�υ Xρυσ�στ�µ� (τ�ν µετ�πειτα ̂Aρ�ιεπ�-
σκ�π� ^Aθην@ν). rO M'ρων Xρυσ�στ�µ�ς µαR� µ� δυ�
Mλλ�υς κ�ρυ�α��υς rIερ"ρ�ες τ�< Θρ�ν�υ, π�' κα� α:τ��
;ταν µ�λη τGς Πατριαρ�ικGς Âντιπρ�σωπε�ας, τ�'ς Mη-

τρ�π�λ�τες Σ"ρδεων
M"$ιµ� κα� bIµ9ρ�υ
κα� Tεν�δ�υ, µετ�πειτα
δ� Γ�ρ�ντα Xαλκηδ�-
ν�ς Mελ�τωνα, 9��θη-
σε π�λυµερ@ς κα� π�-
λυτρ�πως  τ�ν πρεσ9'-
τη Πρ�εδρ� ν" ��ρει
εIς αvσι�ν π�ρας, παρ"
τ" Eµ�ανG Eµπ�δια,
τ�ν πρ�τη α:τ�, Pπειτα
?π� π�λλ�ς δεκαετ�ες,

∆ι"σκεψη τ@ν κατ" τ�-
π�υς ^Oρθ�δ�$ων ^Eκκλησι@ν.

rΩστ�σ�, πρ�πει ν" σηµειωθεJ Uτι H M'ρων Xρυσ�-
στ�µ�ς, π�' εQ�ε πρωταγωνιστ�σει στ� ∆ι"σκεψη  τGς P�-
δ�υ κα� εQ�ε συντελ�σει µεγ"λως στ�ν Eπιτυ��α της, δ�ν
Pκρυ9ε κα� κ"π�ια ?γων�α  Uσ�ν ?��ρaK στ�ν Pκ9αση τGς
rAγ�ας κα�  Mεγ"λης Συν�δ�υ. Σ� ?νακ��νωση, τ�ν Hπ��-
αν εQ�ε κ"µει λ.�. τ� 1972 στ� Θε�λ�γικ� Συν�δρι� περ�
«6Oρθ�δ�
�υ Παραδ�σεως», π�' τελ�<σε Lπ� τ�ν αIγ�δα
τGς Θε�λ�γικGς Σ��λGς τ�< ̂Aριστ�τελε��υ Πανεπιστηµ�-
�υ Θεσσαλ�ν�κης, παρατηρ�<σε Uτι τ� Pργ� τGς Συν�δ�υ
;ταν τερ"στι� κα� Uτι H ^Oρθ�δ�$�ς κ�σµ�ς περ�µενε µ�
Eνδια��ρ�ν κα� πρ�σ��� τ� ?π�τ�λεσµα, τ� Hπ�J� θ"
πρ��κυπτε ?π� τ�ν «1ναµ��λευ�µ�νην συνε�δησιν τ3ς
συν�δικ�τητ�ς 	ν τ_3 6Oρθ�δ�
�hα». Âλλα µαR� µ� τ�ν πα-
ρατ�ρηση α:τ�, H ?ε�µνηστ�ς, π�', Uπως Eλ��θη, εQ�ε
9ρεθεJ στ� δι�ρθ�δ�$� πρ�συν�δικ� πρ�σκ�νι� ε:θ'ς E$
?ρ�Gς  κα� γν�ριRε yς Mριστα τ� qρθ�δ�$� «παρασκ�-
νι�», Pθετε, �ωρ�ς περιστρ���ς κα� Vνα διπλ� Eρ�τηµα:
«T� 1ναµ�ν�υν, *λεγε, α" 6Oρθ�δ�
�ι 6Eκκλησ�αι κα� τ�
π��µνι� των 1π� τ�ν τεραστ�αν α�τ�ν κ�νησιν; Kα� τ� κυ-
ρι�τερ�ν, «α" +µ�τεραι 6Eκκλησ�αι καθ@ρισαν i a�ι 	πι-
σ�µως τ�ς θ�σεις των 	ν τh2  5ητ�µατι τ��τhω, τ�� τ�, δη-
λαδ�, 1ναµ�ν�υσιν 	κ τ3ς �π� σ�γκλησιν Συν�δ�υ»;

rH Eκ τ@ν Lστ�ρων, «µετ’ 	µπ�δ�ων» π�ρε�α τGς Uλης
διαδικασ�ας συγκρ�τ�σεως τGς rAγ�ας κα� Mεγ"λης Συ-
ν�δ�υ κα� l ?π�τελµ"τωση π�' παρατηρ�θηκε περ� τ�
τ�λ�ς τGς δεκαετ�ας τ�< 1980, µετ" ?π� τ�ν Eνθ�υσι�δη
κα� π�λλ" Lπ�σ��µεν� Eγκαινιασµ� τGς συν�δικGς δια-
δικασ�ας τ� 1961, κα� Pπειτα ?π� µι" Pντ�νη κα� δηµι-
�υργικ� δραστηρι�τητα σ� Eπ�πεδα Παν�ρθ�δ�$ων Πρ�-
συν�δικ@ν ∆ιασκ�ψεων κα� Πρ�παρασκευαστικ@ν ̂ Eπι-
τρ�π@ν, ;λθαν ν" Eπι9ε9αι�σ�υν τ�'ς ��9�υς τ�< M'-
ρων Xρυσ�στ�µ�υ. ∆ι�τι µ� τ�ν π"ρ�δ� τ�< �ρ�ν�υ ?πε-
δε��θη Uτι, zντως σ� π�λλ�ς κατ" τ�π�υς ^Oρθ�δ�$ες
^Eκκλησ�ες δ�ν LπGρ�ε σα��ς τ�π�θ�τησης yς πρ�ς τ�
Rητ�'µεν� ?π� τ�ν Παν�ρθ�δ�$� α:τ� Σ'ν�δ�.

Kα� Mν µ�ν l 9ραδυπ�ρ�α στ�ν πρ�ετ�ιµασ�α τGς
rAγ�ας κα� Mεγ"λης Συν�δ�υ κατ" τ� πρ@τ�ν �µισυ τ�<
εIκ�στ�< αI@να, µετ" τ� ∆ι"σκεψη τ�< Bατ�πεδ��υ, µπ�-
ρ�<σε  ν" E$ηγηθεJ ?π� τ�ς π�λιτικ�ς συγκυρ�ες τGς
Eπ��Gς Eκε�νης - Uπως λ.�. �W δραµατικ�ς κα� �ρ�ν�R�υ-
σες συν�πειες γι" τ� Pωµι�σ'νη τGς MικρασιατικGς κα-

ταστρ��Gς, H B� Παγκ�σµι�ς Π�λεµ�ς κα� τ� Eπακ�λ�υ-
θ� τ�υ, l Γι"λτα, �W π�λιτικ�ς κα� κ�ινωνικ�ς ?νακατα-
τ"$εις στ" Bαλκ"νια κα� γενικ" στ�ν Âνατ�λικ� E:ρ�-
πη -,  l π�λ' µικρ� πρ��δ�ς π�' σηµει�θηκε µ� 9Gµα
«σηµειωτ�ν» τ�ν τελευτα�α εIκ�σαετ�α, δ�ν µπ�ρεJ ν"
E$ηγηθεJ παρ" µ�ν�ν ?π� τ� γεγ�ν�ς Uτι �W qρθ�δ�$�ι,
Eπ’ Eσ�"των, δ�ν διαλ�γ�νται µετα$' τ�υς, ?λλ" µ�ν�λ�-
γ�<ν! �Oτι δ�ν κινητ�π�ι�<νται κα� δ�ν Eνδια��ρ�νται
πλ��ν γι" τ�ν �Iκ�δ�µ� κα� τ� συµ��ρ�ν τGς MιKς κα�
?διαιρ�τ�υ ^Oρθ�δ�$�υ ^Eκκλησ�ας, ?λλ" µKλλ�ν κι-
ν�<νται γι" τ�ν E$υπηρ�τηση τ�πικ@ν συµ�ερ�ντων, τ"
Hπ�Jα σ� τελευτα�α ?ν"λυση πλ�ττ�υν τ� συν��� κα� τ�ν
}ν�τητα τGς ^Oρθ�δ�$�ας. 

A:τ�ς ?κρι9@ς ;ταν H πρ�9ληµατισµ�ς τ�< µακαρι-
στ�< rIερ"ρ��υ, π�' στ� µετα$' εQ�ε διαδε�θεJ στ�ν Πρ�-
εδρ�α τ@ν Παν�ρθ�δ�$ων Σωµ"των τ�ν ?λ�στ�υ µν�µης
ρη$ικ�λευθ� Mητρ�π�λ�τη Xαλκηδ�ν�ς Mελ�τωνα. Kα�
τ�ν τελευταJ� καιρ�, σ� κατ’ Iδ�αν συRητ�σεις τ�υ µ� πρ�-
σωπα τ�< στεν�< τ�υ περι9"λλ�ντ�ς, δ�ν Pκρυ9ε τ� ��-
9�, Uτι στ�ς δυσµ�ς τ�< 9��υ τ�υ LπGρ�ε τ� Eνδε��µεν� ν"
?µαυρωθεJ l µακρ" κα� γ�νιµη Eκκλησιαστικ� τ�υ στα-
δι�δρ�µ�α, συνεπε�aα Eνδε��µ�νων ?διε$�δων στ�ν πρ�ε-
τ�ιµασ�α τGς rAγ�ας κα� Mεγ"λης Συν�δ�υ. Âλλ" περισ-
σ�τερ� ��9�ταν, Uτι κ"π�ια στιγµ� µπ�ρ�<σε ν" πληγεJ
τ� κ<ρ�ς τ�<, ταγµ�ν�υ στ�ν διακ�ν�α τGς Παν�ρθ�δ�-
$�ας κα� Eγγυητ�< τGς ^Oρθ�δ�$�υ }ν�τητ�ς, OIκ�υµενι-
κ�< Θρ�ν�υ, ?π� Pντε�να Eµπ�δια, Uπως Pλεγε, ?π�
Eσκεµµ�νες παρεµ9"σεις Eκε�νων π�' Eπιθυµ�<σαν τ�ν
?νακ�π� τGς πρωτ�π�ρ�ας τ�< Πατριαρ�ε��υ κα� εQ�αν
τ�ν πρ�θεση ν" Hδηγ�σ�υν α:τ� σ� Mτ�πα κα� ?δι�$�-
δα4.

^Aκρι9@ς, Vνα πρ�σ�ιλ�ς θ�µα π�' Pθιγε συ�ν" στ�ς
παραδ�σεις τ�υ στ� X"λκη, τ� Θεσσαλ�ν�κη, τ� Γενε'η,
Uπως κα� σ� Hµιλ�ες  κα� γραπτ" τ�υ, ;ταν EκεJν� τGς }ν�-
τητ�ς τGς ̂Oρθ�δ�$�ας. TGς }ν�τητ�ς Eν τFG παραδ�σει, Eν
τFG λατρε�α, Eν τFG συνειδ�σει, τGς }ν�τητ�ς Eν ταJς π�ικι-
λ�αις. EQναι κλασικ� l σ�ετικ� εIσ�γησ� τ�υ στ� Συν�-
δρι�, τ�ν Hπ�J�ν εQ�ε πραγµατ�π�ιηθεJ τ� 1959 στ� Θεσ-
σαλ�ν�κη Eπ’ ε:καιρ�aα τGς }$ακ�σι�στGς Eπετε��υ ?π�
τ�< θαν"τ�υ τ�< rAγ��υ Γρηγ�ρ��υ τ�< ΠαλαµK κα� π�'
P�ερε τ�ν τ�τλ�: «Σηµε/α jν��ντα κα� διαB�ρ�π�ι��ντα
τ�ν µ�αν 6Oρθ�δ�
�αν +µ2ν»5).

^Aναπτ'σσ�ντας Uµως  τ�  κα�ρι� θ�µα  τGς ^Oρθ�δ�-
$�υ }ν�τητ�ς, H ?��διµ�ς δ�ν Pπαυε ν" τ�ν�Rει τ�ν π"για
θ�ση τ�< Φαναρ��υ, Uτι ��ρε'ς κα�  Eγγυητ�ς τGς  }ν�τη-
τ�ς  α:τGς ;ταν  κα� εQναι τ� OIκ�υµενικ�  Πατριαρ�εJ�.
«CH θ�σις τ3ς  6Eκκλησ�ας Kωνσταντιν�υπ�λεως, Pλεγε,
εeναι  θ�σις  πρωτ�π�ρ�υ +γ�τιδ�ς 6Eκκλησ�ας µετα
�
1δελB2ν 6Oρθ�δ�
ων 6Eκκλησι2ν. Θ�σις 1π� τ�ν 4π��αν
1π�ρρ�ει + ε�θ�νη )σ�ν κα�  + τιµ� τ3ς διατηρ�σεως τ3ς
1π’ α�@νων κρατ��σης τ�
εως, τ3ς διατηρ�σεως τ�� �δε-
@δ�υς 	κε�ν�υ status quo, κατ� τ� 4π�/�ν 1ναγνωρ�5εται
κα� τηρε/ται κα� καθ�σταται καθ’ +µ�ραν  σε7αστ�ν τ� δι-
κα�ωµα τ3ς πρωτ�π�ρ�ας κα� πρωτ�7�υλ�ας τ3ς πρ@της
τ2ν 6Oρθ�δ�
ων 6Eκκλησι2ν,  iτ�ι τ3ς Kωνσταντιν�υπ�-
λεως, + δ� συνεργασ�α τ2ν 	π� µ�ρ�υς 6Eκκλησι2ν,  κα� +
σ�µπν�ια α�τ2ν, κα� + πρ�σαρµ�γ� α�τ2ν ε�ς  τ�ν �α-
ρασσ�µ�νην κα� 1ναλαµ7αν�µ�νην κ�ιν�ν γραµµ�ν κα�
τακτικ�ν, 	ναρµ�ν�5�νται ε�ς σ�στηµα κ�ιν3ς 	νεργε�ας,
τ� 4π�/�ν 1π�πν�ει τ�ν 	νυπ�ρ��υσαν 	ν τh3 6Oρθ�δ�
hω
6Eκκλησ�hα 7αθυτ�ραν jν�τητα»6. Λ�για σ��" κα� π"ντ�-
τε Eπ�καιρα. Kυρ�ως κατ" τ�'ς τελευτα��υς �αλεπ�'ς κα�
π�νηρ�'ς τ�'τ�υς καιρ�'ς, Uπ�υ π�λλ" περ� Φαναρ��υ
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λ�γ�νται κα� �:κ qλ�γα µη�αν�ρρα��<νται! Âπ� $�ν�υς
τε κα� lµετ�ρ�υς.

�Oσ�ι Pτυ�ε ν" γνωρ�σ�υν Eκ τ�< σ'νεγγυς τ�ν Γ�ρ�-
ντα ^E��σ�υ κα� ν" συγ�ρωτισθ�<ν µ� α:τ�ν, εQ�αν δια-
πιστ�σει Uτι Eπρ�κειτ� γι" µι" ε:γενG τ�'ς τρ�π�υς �υ-
σι�γνωµ�α, γι" Vναν rIερ"ρ�η π�' EκινεJτ� µ� Mνεση κα�
σιγ�υρι" Hπ�υδ�π�τε κα� Mν 9ρισκ�ταν. Mπρ�στ" στ�
Θυσιαστ�ρι�, π"νω στ�ν bAµ9ωνα, µ�σα στ� rIερ" Σ'ν�-
δ�, σ� µι" ∆ι�ρθ�δ�$η ∆ι"σκεψη, σ� µι" ∆ια�ριστιανικ�
Σ'σκεψη, σ’ Vνα  rYπ�υργικ� Γρα�εJ� τGς bAγκυρας = τGς
^Aθ�νας, σ’ Vνα θε�λ�γικ� συµπ�σι� = ?κ�µη µ�σα σ’ Vνα
�ιλικ� σπ�τι. �Hταν Eπιδ�$ι�ς συν�µιλητ�ς κα� Mριστ�ς
διαπραγµατευτ�ς. Γι’ α:τ� κα� l ^Eκκλησ�α συ�ν" τ�<
?ν�θετε δι"��ρες λεπτ�ς ?π�στ�λ�ς, Hσ"κις µ"λιστα
Eπρ�κειτ� ν" συRητηθ�<ν µ� mρµ�δι�υς παρ"γ�ντας κα�-
ρια θ�µατα, ?να�ερ�µενα στ� Rω� κα� µαρτυρ�α τGς
^Eκκλησ�ας Kωνσταντιν�υπ�λεως = Hσ"κις ?νε�'�ντ�
πρ�9λ�µατα στ�ς σ��σεις τ�< Θρ�ν�υ µ� ?δελ��ς ^Oρθ�-
δ�$ες ^Eκκλησ�ες. Kυρ�ως δ� Uταν δια�α�ν�νταν τ"σεις
?µ�ισ9ητ�σεως τ@ν πρ�ν�µ�ων Eκε�νων τ�< OIκ�υµενι-
κ�< Θρ�ν�υ π�' ?π�ρρεαν Eκ τGς θ�σε�ς τ�υ yς Πρω-
τ�θρ�ν�υ ^Eκκλησ�ας µ�σα στ� ^Oρθ�δ�$� Συν�δικ� Σ'-
στηµα.

∆�ν µπ�ρ�<σε ν" εQναι σα��στερ�ς H ^E��σ�υ Xρυ-
σ�στ�µ�ς Eπ� τ�< πρ�κειµ�ν�υ Uταν, Hµιλ�ντας περ� τ�<
«Πρωτε��υ» τ�< Πατρι"ρ��υ Kωνσταντιν�υπ�λεως, τ�-
νιRε µ� Pµ�αση Uτι τ� OIκ�υµενικ� Πατριαρ�εJ� δ�ν διεκ-
δικεJ δι’ }αυτ� Hπ�ι�δ�π�τε Eκκλησιαστικ� πρωτεJ�, «�π�
mνα πνε�µα &π�λυτ�τητ�ς κα� +π�κλειστικ�τητ�ς εIς 9"-
ρ�ς �Wασδ�π�τε Eκ τ@ν λ�ιπ@ν κατ" τ�π�υς ?δελ�@ν
^Oρθ�δ�$ων ^Eκκλησι@ν... (mπλ@ς  δι�τι) + &σκησις τ2ν
πρεσ7ε�ων τ3ς τιµ3ς �π� τ3ς 6Eκκλησ�ας Kωνσταντιν�υ-
π�λεως δ�ν σηµα�νει 4π�ιανδ�π�τε �περ7�λ�ν, nτις θ�
κατ�ληγεν ε�ς τ�ν $π�κατ�στασιν = τ�ν !'�υδετ�ρωσιν,
i 1κ�µη τ�ν &π+θησιν κα� &π�µ�νωσιν �"ασδ�π�τε 	κ
τ2ν λ�ιπ2ν 6Oρθ�δ�
ων 6Eκκλησι2ν». Kα� τ�<τ� δι�τι,
κ"θε τ�πικ� ̂ Eκκλησ�α τ�< qρθ�δ�$�υ συστ�µαττ�ς P�ει
τ�ν θ�ση της µ�σα σ’ α:τ� τ� σ'στηµα, Uπως κα� σ� κ"θε
^Eκκλησ�α «1ν�κει µι� σειρ� συνυπευθυν�τ�των κα� συν-
δραστηρι�τ�των», �W Hπ�Jες ?π�9λ�π�υν στ� σωστ� λει-
τ�υργ�α τGς ?ρ�Gς τGς «κ�ινων�ας τ2ν 6Oρθ�δ�
ων
6Eκκλησι2ν» µ�σα στ" πλα�σια τGς καν�νικGς τ"$εως7.

^Aνα�ερ�µεν�ς εIδικ�τερα  στ�ς κατ" καιρ�'ς Lπ�-
λανθ"ν�υσες = Pκδηλες τ"σεις ?νατρ�πGς τGς καν�νικGς
τ"$εως στ�ν ^Oρθ�δ�$� �@ρ�, H ^E��σ�υ Xρυσ�στ�µ�ς
τ�νιRε µ� Pµ�αση Uτι l καθεστηκυJα τ"$ις πραγµ"των δ�ν
?ν��εται �υλετικ�'ς κα� Eθνικ�'ς ?κρ�9�λισµ�'ς, ��τε
δ� κα� θεωρ�ες κα� Eπιδι�$εις π�' δ�ν στηρ�R�νται στ�
κριτ�ρι� τGς Wστ�ρ�ας κα� τ�< ^Eκκλησιαστικ�< κα� Kα-
ν�νικ�< ∆ικα��υ. ^E$ειδικε'�ντας δ� τ�ν λ�γ� παρατη-
ρ�<σε Uτι «τ�σεις κα� πρ�σπ�θειαι 	πεκτατισµ�� 	π�
&λλων 1δελB2ν 6Eκκλησι2ν, πρ�τεκτ�ρ�τα 	κκλησια-
στικ�,  δηµι�υργ�α 	κκλησιαστικ2ν συνασπισµ2ν  κα�
παρατ�
εων,.... (yς κα�)  θεωρ�αι περ� 1ριθµητικ3ς i π�-
σ�τικ3ς i πληθυσµικ3ς �περ��3ς κα� πρωτ�π�ρ�ας 	ν
τ�/ς 	κκλησιαστικ�/ς πρ�γµασι, εeναι καταστ�σεις ν�θ�ι
δι� τ�ν 6Oρθ�δ�
�αν  κα� cθνε/αι πρ�ς α�τ�ν, 	πι7λα7ε/ς
δ� κα� cλ�θρι�ι δι� τ�ν 	πι7�ωσιν κα� τ� µ�λλ�ν α�τ3ς»8.

Kατ" τ�ν µακαριστ�ν ̂ E��σ�υ Xρυσ�στ�µ� (Uπως E$
Mλλ�υ κα� γι" κ"θε κληρικ� = λαϊκ�, ταγµ�ν� στ� διακ�-
ν�α τ�< OIκ�υµενικ�< Θρ�ν�υ), τ" «πρεσ7ε/α τιµ3ς» τ�<
Kωνσταντιν�υπ�λεως ;ταν π"ντ�τε κα� εQναι µι" «πρ�-
σB�ρ� διακ�ν�ας», l Hπ��α παρ��εται Lπ�ρ τGς κ�ινω-
ν�ας κα� τGς Hλ�τητ�ς τ@ν ?δελ�@ν ̂Oρθ�δ�$ων ̂ Eκκλη-
σι@ν κα� z�ι Vνα «πρωτεJ� Παπικ�< τ'π�υ», Uπως ?π�-
�α�ν�νται ε:κα�ρως-?κα�ρως lµ�τερ�� τε κα� $�ν�ι «Φα-
ναρι�µ"��ι» τ�ν τελευταJ�  τ�<τ� καιρ�! Kα� παρ��εται
l διακ�ν�α α:τ�: α) γι" ν" καλυ�θεJ «α�θ�ρµ�τως κα�
17ι�στως» κα� �ωρ�ς καµµι" µ�ρ�� «Παπ�-καισαρι-
σµ�/», τ� κεν� π�' εQ�ε δηµι�υργηθεJ στ� Rω� κα� τ�ν
Wστ�ρ�α τGς ^Oρθ�δ�$�υ ^Eκκλησ�ας, µετ" τ�ν Pκλειψη
τ�< α:τ�κρατ�ρικ�< παρ"γ�ντ�ς, π�' µ�σα σ’ Vνα θε�-
κρατικ� σ'ν�λ� εQ�ε µι" εIδικ� ε:θ'νη στ� Rω� τGς
^Eκκλησ�ας κα� συγκαλ�<σε τ�ς OIκ�υµενικ�ς Συν�δ�υς
κα� 9) γι" ν" Lπ"ρ�ει Vνα κ�ντρ� ?να��ρKς  κα� Vνας συ-
ντ�νιστικ�ς παρ"γων π�' ν" θ�τει σ� κ�νηση τ�ν µη�ανι-
σµ� τGς συν�λικGς ε:θ'νης κα� τGς συλλ�γικ�τητ�ς µε-
τα$' τ@ν ?δελ�@ν  ^Oρθ�δ�$ων ^Eκκλησι@ν9. Kα� τ�<τ�
δι�τι �ωρ�ς τ�ν παρ"γ�ντα α:τ� �W κατ" τ�π�υς ^Oρθ�-
δ�$ες ^Eκκλησ�ες θ" κατ�ληγαν ν" εQναι 14-15 ?να$"ρ-
τητα «καπεταν"τα» κα� z�ι µ�ρ�ς }ν�ς συν�λ�υ π�' εQναι
«,H» M�α, rAγ�α, Kαθ�λικ� κα� Âπ�στ�λικ� ^Oρθ�δ�$�ς
^Eκκλησ�α. rH ^Eκκλησ�α τ�< Xριστ�<, τ�νιRε κα� Eπανα-
λ"µ9ανε H ^E��σ�υ Xρυσ�στ�µ�ς, Lπ"ρ�ει, �:σιαστικ"
κα� qντ�λ�γικ", yς Vνα σ'ν�λ� }νιαJ� κα� µ�ναδικ�, κα�
δ�ν µπ�ρεJ παρ" ν" εQναι }νια�α τ�σ� στ�ν �:σ�α της, Uσ�
κα� στ�'ς σκ�π�'ς της10. ΠρKγµα τ� Hπ�J�ν εIρ�σθω Eν
παρ�δaω τ�νιRε πρ� τιν�ς κα� H ν��ς Πατρι"ρ�ης P�υµα-
ν�ας ∆ανι�λ σ� συν�ντευ$η π�' εQ�ε παρα�ωρ�σει σ� ρ�υ-
µανικ� ραδι��ωνικ� σταθµ�, λ�γ� µετ" τ�ν ?ν"ρρησ�
τ�υ τ�ν περασµ�ν� Σεπτ�µ9ρι� στ�ν Θρ�ν� τ�< B�υκ�υ-
ρεστ��υ, παρατηρ�ντας ε�στ��α Uτι «)ταν στ� Σ�µ7�λ�
τ3ς Π�στεως δηλ@ν�υµε )τι πιστε�ωµεν ε�ς M�αν CAγ�αν
Kαθ�λικ�ν κα� 6Aπ�στ�λικ�ν 6Eκκλησ�αν, δ�ν 	νν���µε
τ�ς A�τ�κ�Bαλες 6Eκκλησ�ες, 1λλ� τ�ν 6Oρθ�δ�
�α στ�
σ�ν�λ� της»11.

A:τ� ;ταν Eν Mκρaα συντ�µ�aα, l π�λ'τιµη πρ�σσ��ρ"
τ�< γεραρ�< α:τ�< «δασκ"λ�υ» κα� rIερ"ρ��υ στ" θε�-
λ�γικ" γρ"µµατα, στ� Σ��λ� τGς X"λκης κα� στ� κλειν�
Φαν"ρι, «τ�ν 1κ��µητ� α�τ� B�ρ� π�στεως κα� παραδ�-
σεως, )πως *λεγε,... π�� *5ησε *νδ�
α κα� �περ�Bανα τ�
�θ�ς, 5ε/ σταθερ� κα� ρεαλιστικ� τ� σ�µερ�ν κα� θ� 5ε/ µ�
&καµπτες 	λπ�δες  κα� 1µετακ�νητη θ�ληση, τ�ν
αfρι�ν»12.

∆�ν µπ�ρεJ ν" Lπ"ρ$ει, ν�µιRω, καλλ�τερη κατακλεJδα
στ�ν Hµιλ�α α:τ�, ?π� EκεJν� π�' εQ�ε πεJ H πε�ιληµ�ν�ς
Hµ�γ"λακτ�ς ?δελ��ς µ�υ κα� σε9"σµι�ς ^Aρ�ιεπ�σκ�-
π�ς σας, H wγι�ς Kρ�της κ. EIρηναJ�ς τ�ν lµ�ρα τGς πρ�ς
K'ρ�ν Eκδηµ�ας ?π� τ�ν ε:λ�γηµ�νη α:τ� Kρητικ� γG
τ�< ?�ιδ�µ�υ Mητρ�π�λ�τ�υ ̂ E��σ�υ Xρυσ�στ�µ�υ. �Oτι
δηλαδ� H µακαριστ�ς «�π3ρ
ε κ�ρυBα/�ς 	πιστ�µων,
κληρικ�ς  κα� &νθρωπ�ς, + 1π@λεια τ�� 4π���υ 1B�νει
δυσαναπλ�ρωτ� κεν�»13.
N" εQναι l µν�µη τ�υ αIων�α!
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¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙÂ˜ Ó· ÌË ÏËÛÌÔÓÔ‡Ó, fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹
ÙÔ˘˜. E˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ fiÛÔ˘˜ Â›¯·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›·, Ó· ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ÔÛ¿ ·ÓÒÙÂÚ· ÙË˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜.

°È· Ù· ÌË ÂÓ˘fiÁÚ·Ê· ÎÂ›ÌÂÓ· 
ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ¤¯ÂÈ Ô ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ™˘ÓÙ¿ÍÂˆ˜

¢ I A §O ° O I  K ATA § § A ° H ™
T Ú È Ì Ë Ó È · › Ô   Â Ú È Ô ‰ È Î fi

O P £ O ¢ O • O Y  A K A ¢ H M I A ™  K P H T H ™
7 3 0 0 6  K Ô Ï ˘ Ì  ¿ Ú È - X · Ó È ¿

T Ë Ï . :  2 8 2 4 0 2 2 2 4 5  -  F a x :  2 8 2 4 0 2 2 0 6 0
E - m a i l :  o a c @ o t e n e t . g r

w w w . o a c . g r
I S S N  1 1 0 5 - 7 0 1 7
K ˆ ‰ È Î fi ˜ :  3 5 3 2

∂ Î ‰ fi Ù Ë ˜  -  ¢ / Ó Ù ‹ ˜  ™ ˘ Ó Ù ¿ Í Â ˆ ˜ :
A § E • A N ¢ P O ™  ¶ A ¶ A ¢ E P O ™

° Ú · Ê È Î ¤ ˜  T ¤ ¯ Ó Â ˜  ° E ø P B A ™ A K H ™  O . E .
X · Ó È ¿  -  T Ë Ï . :  2 8 2 1 0 9 2 4 8 2

E Ù ‹ Û È ·  Û ˘ Ó ‰ Ú Ô Ì ‹ :  E Û ˆ Ù Â Ú È Î Ô ‡   2 1 0  -  E Í ˆ Ù Â Ú È Î Ô ‡   2 2 5
E Ì ‚ ¿ Û Ì · Ù · :  A T E - X · Ó È ¿ ,  § Ô Á · Ú .  3 7 7 0 4 0 0 3 2 6 0 - 9 6

T È Ì ‹  Ù Â ‡ ¯ Ô ˘ ˜   2 2
° › Ó Ô Ó Ù · È  ‰ Â Î Ù ¤ ˜   Ú Ô · È Ú Â Ù È Î ¤ ˜  Â È Û Ê Ô Ú ¤ ˜

∞ÓÙ·fi‰ÔÛË Â˘¯ÒÓ
∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ·fi ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÔÏ˘-
ÏËıÂ›˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙË˜ O∞∫, Ô˘ Â˘·ÚÂÛÙ‹ıË-
Î·Ó Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÚÔ˜ ÙÔ ÿ‰Ú˘-
Ì· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ‰È·ÎÔÓÔ‡Ó
ÙÈ˜ Î·Ï¤˜ ÙÔ˘˜ Â˘¯¤˜ ÁÈ· Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·
Î·È ÙÔ ¡¤ÔÓ ŒÙÔ˜. ∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· Î¿-
ÓÔ˘ÌÂ ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ̄ ˆÚÈÛÙ¿, ·Ó
Î·È ÔÏ‡ ı· ÙÔ ı¤Ï·ÌÂ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÒÚ·, Ô˘
‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ ÛÙÔ 40fiÓ ¤ÙÔ˜ ÙË˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
ÙË˜ ∞Î·‰ËÌ›·˜ Î·È ̄ ÚˆÛÙÔ‡ÌÂ ÔÏÏ¿ ÛÂ Ùfi-
ÛÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ ÙÔ £Âfi Ó· Â˘-
ÏÔÁÂ› ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·Ù¿ ÙÔ Ó¤ÔÓ
¤ÙÔ˜ Î·È ¿ÓÙ·! 

O ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˜ Î·È Ô Ì·ÎÚfiÎÔÛÌÔ˜
...................

∏ OÚıfi‰ÔÍÔ˜ ∞Î·‰ËÌ›· ∫Ú‹ÙË˜  Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 40 ¯Úfi-
ÓÈ· ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÙË˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÌÂÙ·Í‡ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÌÂ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜
ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ, Ô˘ ÛÊÚ·Á›˙Ô˘Ó ÌÂ ÂÚ›Ô˘
Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙË˜ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜. 

∏ Î·Ù¿‰˘ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ÛÙ· ¤ÁÎ·Ù· ÙÔ˘ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ˘ Î·È Ë
·Ó¿‰˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·¯·Ó¤˜ ÙÔ˘ Ì·ÎÚfiÎÔÛÌÔ˘ ÚÔÎ·ÏÔ‡Ó ¤ÎÛÙ·ÛË,
ÁÔËÙÂ›·, ı·˘Ì·ÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ·‰ËÌÔÓ›·. ∂Î·ÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰ÈÂıÓÒÓ Û˘-
ÓÂ‰Ú›ˆÓ Â› Û˘Ó·ÊÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ, È‰›ˆ˜ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙË˜ µÈÔÏÔ-
Á›·˜ Î·È ÙË˜ º˘ÛÈÎ‹˜, Ì·˜ Â¤ÙÚÂ„·Ó Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ ÙÔÓ ̇ ‹ÏÔ ÙˆÓ
ÂÚÂ˘ÓËÙÒÓ Î·È Ó· ÂÈÎ¿ÛÔ˘ÌÂ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÓÔÌ¤ÓˆÓ Â˘ÂÚ-
ÁÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ Ìfi¯ıÔ˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÓıÚˆ›Óˆ˜ ÔÚ·Ùfi Ì¤ÏÏÔÓ.

Ã·ÈÚÂÙ›˙Ô˘ÌÂ È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ Ï›·Ó Â›Î·ÈÚÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘
Û·˜ [«∂ÈÛÙ‹ÌË Î·È ∆¤¯ÓË –∫ÔÈÓ‹ ÔÚÂ›· ÚÔ˜ ÙÔ øÚ·›Ô Î·È ÙËÓ
∞Ï‹ıÂÈ·»]. ∏ ÔÈfiÙËÙ· Î¿ıÂ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÛÂ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ı-
Ìfi ·fi ÙÔÓ ‚·ıÌfi Î·ÏÏÈ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ıÂÌÂÏÈˆ‰ÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ
ÙË˜ ˘¿ÚÍÂˆ˜, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ∞Á·ıfiÓ, ÙÔ ∞ÏËı¤˜ Î·È ÙÔ ∫¿ÏÏÔ˜ (ÙÔ
øÚ·›ÔÓ). ∏ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ·fi ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ ÎÔÈÓ‹ ÔÚÂ›·
∂ÈÛÙ‹ÌË˜ Î·È ∆¤¯ÓË˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙÂ‡ı˘ÓÛË ·ÔÙÂÏÂ› ÛËÌ¿-
‰È ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘
¤ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›ÔÓ Â‡¯ÔÌ·È ÛÂ Û·˜, Î. ¶ÚfiÂ‰ÚÂ, Î·È ÛÙ· Ì¤ÏË ÙÔ˘
™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Û·˜ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓÂ‰Ú›Ô˘ Î¿ıÂ Â˘ÏÔÁ›·.

OÚıfi‰ÔÍÔ˜ ∞Î·‰ËÌ›· ∫Ú‹ÙË˜, 31-12-07
O °ÂÓ. ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜

(¢Ú. ∞Ï¤Í. ∫. ¶··‰ÂÚfi˜)
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰. πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ Â.Ù.

(∞fiÛ·ÛÌ· ··ÓÙ‹ÛÂˆ˜ ÛÂ ÚfiÛÎÏËÛË ÙË˜ ŒÓˆÛË˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂ-
ÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈfi ÙË˜).

¶¤ÓıË
* ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï °ÎÚ·ÙÛ›·˜, ÎÏËÚÈÎfi˜ ÙË˜ π. ∞Ú¯ÈÂÈ-
ÛÎÔ‹˜ ∞ÌÂÚÈÎ‹˜. ø˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙË˜ π. £ÂÔÏÔÁÈ-
Î‹˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∆ÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ÙË˜ µÔÛÙÒÓË˜,
Ï·˚Îfi˜ ·ÎfiÌË, Â›¯Â ÊÈÏÔÍÂÓËıÂ› Â› Ì‹ÓÂ˜ ÛÙËÓ
O∞∫ ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. ŒÎÙÔÙÂ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ
ÈÛÙfi˜ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜  (+17/10).
* Rev. Dr. André Appel, ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫∂∫  1974-
1986 (+1/11). ∂›¯Â ÔÏ˘ÂÙ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂ ÙÔÓ
°ÂÓ. ¢ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙË˜ O∞∫ Î·È ‹Ù·Ó ¶ÚfiÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘
∫∂∫ Î·Ù¿ ÙËÓ ∏’ °ÂÓÈÎ‹ ™˘Ó¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ O∞∫
(1979).
* ¶›· ∑ÔÌ·Ó¿ÎË, Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ª›Óˆ· ∑ÔÌ·Ó¿-
ÎË, ÕÚ¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ OÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘. ∏
Ù·Ê‹  ÙË˜ ¤ÁÈÓÂ ÛÙÈ˜ ∫·Ï‡‚Â˜ (6/11).

¢ˆÚÂ¤˜ 
∞ı·Ó. £ÂÔÏfiÁË˜, ∫·ıËÁ. ¶·ÓÂÈÛÙ., ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·,
1.000 $.
∫ˆÓÛÙ. E. OÚÊ·Ófi˜, ∫·ıËÁ. ¶·ÓÂÈÛÙ., µÂÚÔÏ›ÓÔ,
300 _.

E˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ıÂÚÌ¿!

∞Ó·ÙÔÏ‹ ¿Óˆ ·fi Ù· ∑ˆÓÈ·Ó¿...

À ¶ O ª ¡ ∏ ™ ∏  ∫ ∞ π  ∂ À Ã ∞ ƒ π ™ ∆ π ∞
22. ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1957:  ™·Ó Û‹ÌÂÚ·, ÚÈÓ ·fi ÌÈÛfiÓ
·ÈÒÓ·, ÂÓıÚÔÓ›ÛıËÎÂ ÛÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ ˆ˜ ∂›ÛÎÔÔ˜ ∫È-
Û¿ÌÔ˘ Î·È ™ÂÏ›ÓÔ˘ Ô ∂πƒ∏¡∞πO™ (°·Ï·Ó¿ÎË˜). O
πÂÚ¿Ú¯Ë˜ Ô˘  ÌÂ ÏfiÁÔ Î·È ¤ÚÁÔ ¤‰ˆÛÂ Ì·ÚÙ˘Ú›· ÃÚÈ-
ÛÙÔ‡ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘ Î·È ∞Ó·ÛÙ¿ÓÙÔ˜, ·Á¿ËÛÂ Î·È
·Á·‹ıËÎÂ, ÔÚ·Ì·Ù›ÛıËÎÂ Î·È ÂÚ·ÁÌ¿ÙˆÛÂ,  ÎÚ¿ÙË-
ÛÂ ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ÂÏ›‰· ÁÈ· Ì˘ÚÈ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ
∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙ· Í¤Ó·, ÛÊÚ¿ÁÈÛÂ  ÌÂ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÔÓ·-
‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÌÓÂ˘ÛÙ‹˜ Î·È
Ô‰Ô‰Â›ÎÙË˜, ÔÏÈfi˜ Î·È ÔÏ˘Û¤‚·ÛÙÔ˜ ÛÙË ¯ÔÚÂ›· ÙˆÓ
∞°ƒ∞À§OÀ¡∆ø¡  ¶Oπª∂¡ø¡!

∞Ï¤Í·Ó‰ÚÔ˜ ∫. ¶··‰ÂÚfi˜
(¢ÂÏÙ›Ô ∆‡Ô˘, 21-12-07)
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