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«Oι pγιοι ε ναι νθρωποι και ως εκ τοτου εκτεθειµνοι
σε κθε ανθρ@πινο και δαιµονικ πειρασµ, µλιστα δε,
λγhω του πνευµατικο τους αναστµατος, σε ισχυρτερο απ
εκε νον των ανθρ@πων µσου ρου. Αν ε ναι υπκοοι µιας
κρατικς εξουσ ας, ο πειρασµς µπορε να συν σταται στο να
ε ναι υπρ το δον υποτακτικο στους ισχυρος της γης, ακµη και εκε , που θα τα ριαζε αντ ρρηση στο νοµα του Θεο, αντ ρρηση µως, που θα θετε σε κ νδυνο την παρξ
τους. Αν οι διοι ε ναι φορε ς εξουσ ας, Βασιλε ς  Ππες, ενδχεται να περιπσουν στον πειρασµ, να εκτε νουν υπρµετρα την εξουσ α τους, να υπερεκτιµσουν το δ κιο και την
ποψ τους, να υποτιµσουν εκε νη των λλων, ακµη και να
χρησιµοποισουν χι καλ µσα προς επ τευξη κποιου σκοπο αγαθο».
Oι γιοι στον πειρασµ της εξουσας! Αυτ ς ο ττλος εν ς ενδιαφροντος συγγρ"µµατος1, παραπµπει συνοπτικ"
και ευθ'βολα στην πιθαν τατα πιο οδυνηρ εµπειρα του Αγου Ιω"ννου του Χρυσοστ µου, στην ιερ µνµη του οποου αφιρωσε το σεπτ Oικουµενικ Πατριαρχεο το απερχ µενον τος 2007, χιλιοστ εξακοσιοστ απ τη µαρτυρικ
πορεα του προς τον θ"νατο (+407)> στην εµπειρα της αντιπαρ"θεσς του τ σο µε τον Αυτοκρ"τορα Αρκ"διο, τη σ'ζυγ του και (απ το 400) Αυγο'στα Ευδοξα και τον Πρωθυπουργ Ευτρ πιο, σο και µε τον Αλεξανδρεας Θε φιλο, τον Καισαρεας Φαρτριο και "λλους κληρικο'ς.
Παραπµπει γενικ τερα σε ναν απ τους διαχρονικο'ς πειρασµο'ς του εκκλησιαστικο' σµατος, αλλ" και κ"θε
χριστιανο', κ"θε ανθρπου, τ σον του εξουσιαζ µενου, σο και του εξουσιαστ. Μην ξενσει ο συσχετισµ ς Αγου και
πειρασµο'. Εναι γνωστ η 'βρις του Σαταν", να πειρ"σει ακ µη και τον διο τον Χριστ (Ματθ. 4, Eβρ. 2, 18). Και δεν
υπ"ρχει αµφιβολα, πως κατ’ εξοχν η επγεια ζω των Αγων συνοδε'εται απ την αδι"λειπτη ικεσα, «µ εIσενγκFης
lµKς εIς πειρασµ ν...». Γιατ εκενοι γνωρζουν και βινουν βαθ'τερα αυτ που επισηµανει συχν" ο ιερ ς Χρυσ στοµος> την εµµον του διαβ λου, να θτει σε δοκιµασα κατ" προτµηση εκενους, που αγωνζονται να ακολουθο'ν την
κλση του Θεο': «Pσεσθε οYν LµεJς τλειοι yς H πατρ Lµ@ν H ο:ρ"νιος τλει ς Eστιν» (Ματθ. 5, 48).
Μετ" «δακρ'ων κα πειρασµ@ν» (Πρ"ξ. 20, 19) και κ πων και βασ"νων πολλν και κραυγν αγωνας (Ρωµ. 7)
ανταποκρθηκε στην κλση του και ο Απ στολος Πα'λος, στον οποον, και π"λι µε πρωτοβουλα του Oικουµενικο'
Θρ νου, αφιερνεται το νον τος 2008 («Πατριαρχικ 6Aπδειξις π το/ς Xριστουγννοις», -2007).
Η µετ"βαση αυτ απ το τος Ιω"ννου του Χρυσοστ µου στο τος Αποστ λου Πα'λου αποτελε αγαθ συγκυρα
µεταξ' "λλων και επειδ ο πρτος υπρξε αυθεντικ ς ερµηνευτς του δευτρου. Τον Χρυσ στοµο πρωτστως πρπει
λοιπ ν να χει ως οδηγ ποιος θλει να προσεγγσει µε ασφ"λεια τη θεολογα και το γιγ"ντιο ργο του Πα'λου, ο οποος «δαµονας λασεν, mµαρτµατα Pλυσε, τυρ"ννους Eπεστ µισε, φιλοσ φων γλττας Eνφραξε, τν οIκουµνην τa@ Θεa@
προσγαγε, βαρβ"ρους φιλοσοφεJν Pπεισε, π"ντα µετερ'θµισε τ" Eν τFG γFG» (Χρυσ στ., PG. 60, 679).
Πρ θεση του αφιερωµατικο' το'του σηµειµατος εναι µ νον η ενδεικτικ επισµανση εν ς ερµηνευτικο' σχολου
του ιερο' Πατρ ς, το οποον, απ µ νο του, τεκµηρινει τη διαχρονικ επικαιρ τητα του οικουµενικο' διδασκ"λου.
Πρ κειται για την ερµηνεα του πρτου στχου του 13ου κεφαλαου της προς Ρωµαους Επιστολς. Πα'λος ο Απ στολος
των Εθνν απευθ'νεται «πKσι τοJς οYσιν Eν PµFη ?γαπητοJς Θεο<, κλητοJς mγοις...» και παραγγλλει:
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της ποιας παρακινδ'νευσης.
Προβ"λλεται ο ισχυρισµ ς, πως ο Χρυσ στοµος δεν
µπορο'σε να προσαρµοστε σε αυτοκρατορικ παριβ"λλον «κα το<το LπGρξε δυστ'χηµα δι’ α:τ ν κα τν
Eκκλησαν» (Θρησκευτικ κα ^Hθικ ^Eγκυκλ. 6, 1173). Η
πρτη διαπστωση εναι αληθς. Η δε'τερη εναι κρση,
που ελγχεται απ την εντολ «µ συσχηµατζεσθε τF@
αI@νι το'τFω» (Ρωµ. 12, 2).
Eρµηνε'οντας στη συνχεια τους υπ λοιπους στχους
της παραπ"νω περικοπς, ο Χρυσ στοµος εξαρει δυο
ιδι τητες και υποχρεσεις συν"µα της εξουσας, οι οποες, κατ" συνεκδοχ, πρπει να χαρακτηρζουν και τους
φορες της> τις ιδι τητες του διακνου και του λειτουργο.
Η εξουσα - και µσaω αυτς ο "ρχων –(οφελει να) εναι
«Θεο< δι"κονος» για το καλ σου. Εναι λειτουργο, υπηρτες του Θεο' οι "ρχοντες, που φροντζουν π.χ. για την
εσπραξη των φ ρων. Γι’ αυτ να αποδδεις ,τι οφελεις.
«bAρχων» µως δεν εναι µ νον ο φορας πολιτικς,
στρατιωτικς, αστυνοµικς και ποιας "λλης «βασιλικς
δυναστεας». Εναι -και µ"λιστα κατ" µεζονα λ γο µερικς φορς- και ο διαχειριζ µενος εκκλησιαστικ και εν γνει πνευµατικ εξουσα. Η εξουσα π.χ. που αναγνωρζει ο
Χρυσ στοµος στον Μοναχ , τον «συζ@ντα τFG ?ληθεaα κα
κατ" Xριστ ν φιλοσοφaα», αλλ" και η εξουσα των πολλν «ψευδαδλφων» κληρικν, η προς τον ιερ Πατρα
συµπεριφορ" των οποων προκ"λεσε σ’ αυτ ν αναµφβολα πειρασµο'ς και δοκιµασες πολ' πιο οδυνηρς απ
εκενες που επβαλαν οι πολιτικο εξουσιαστς.
Σε µια εποχ και χρα, πως η δικ µας, που κυριαρχε
χι µ νον η φοροδιαφυγ, αλλ" και η γενικευ µενη απειθαρχα και παραβατικ τητα, η ασθηση εκτεταµνης αµφισβτησης της ν µιµης εξουσας (π.χ. αυτ ς ο ν µος – κατοι ψηφσθηκε απ το Κοινοβο'λιο µιας δηµοκρατικ" δοµηµνης
εξουσας – δεν θα περ"σει)> που, πολ' περισσ τερο, αυξ"νονται και επιδειννονται φαιν µενα διαφθορ"ς, ασυδοσας
και κατ"χρησης εξουσας σε ολ κληρο σχεδ ν το σµα της
κοινωνας> στο σµα µ"λιστα, που εναι, τουλ"χιστον κατ"
διαιωνιζ µενη παραδοχ, στο µγιστο τµµα του, το διο το
σµα της Εκκλησας, οι ροι εξουσα, υποταγ, δι"κονος, λειτουργ ς και τα συναφ εναι επεγουσα αν"γκη να αποκτσουν και π"λι το πραγµατικ τους ν ηµα και περιεχ µενο, στη
θεωρα και την πρ"ξη.
Σε µια εποχ, τλος,- που και στην δια την Εκκλησα
δεν εναι π"ντοτε πειστικ η δι"κριση αν"µεσα στην εξουσα και το χ"ρισµα, αν"µεσα στην ευχαριστιακ κοιν τητα της πστεως και στον χλο των οπαδν εν ς Χριστιανισµο', που ευτελζεται βιο'µενος και εκφραζ µενος µε
ρους και τρ πους σκτης ιδεολογας και κοσµικν ερεισµ"των, εθε το τος του Αποστ λου Πα'λου να µας θυµσει, µεταξ' πολλν "λλων,
- π τε στη ζω της Εκκλησας ποιµνες και ποιµεν µενοι µπορο'µε, αν χρειαστε, να επαναλαµβ"νουµε το «Κασαραν Eπικαλο<µαι» (Πρ"ξ. 25, 11), χωρς να λησµονο'µε
το «?π δοτε... τ" το< Θεο< τa@ Θεa@» (Ματθ. 22, 21),
-µ"λιστα δε το'το το να και σηµαντικ τερο π"ντων:
«)τι οκ *στιν +µ/ν + πλη πρς α0µα κα σρκα, 1λλ πρς
τς 1ρχς, πρς τς ξουσ ας, πρς τος κοσµοκρτορας
το σκτους το α2νος τοτου, πρς τ πνευµατικ τ3ς
πονηρ ας ν το/ς πουραν οις» (Eφεσ. 6, 12).

Κ.

«Πσα ψυχ ξουσ αις περεχοσαις ποτασσσθω ο
γρ στιν ξουσ α ε µ π Θεο! α" δ ο$σαι ξουσ αι,
π το Θεο τεταγµναι εσ ν.» (Ρωµ. 13,1).
Στο στχο αυτ κυρως, δευτερευ ντως δε στους υπ λοιπους της σχετικς περικοπς (2-7) αφιρωσε µια (την
ΚΓ) απ τις 32 θεοδδακτες Oµιλες του στην προς Ρωµαους Επιστολ ο µγας ερµηνευτς των Aγων Γραφν
Ιω"ννης ο Χρυσ στοµος (PG 60, 613 εξ.).
O Απ στολος Πα'λος απευθ'νεται στους Χριστιανο'ς
της Ρµης, που εχε την δρα του ο τ τε µον"ρχης της οικουµνης, αυτοθεοποιηµνος. O ιερ ς Χρυσ στοµος αποµυθε'ει την τελευταα αυτ ιδι τητ" του, εξηγε τι πηγ
π"ντων εναι ο ∆ηµιουργ ς και Νοµοθτης Θε ς, ο δε φορας της ποιας εξουσας εναι απλ ς διαχειριστς της και
υπ λογος ναντι του Θεο'. Υποδεικν'ει τσι το κατ" Χριστ ν περιεχ µενο των εννοιν εξουσ α και υποταγ (PG
60, 13 εξ.).
5χοντας προφανς υπ ψη τη διαβεβαωση του Χριστο' «ο:κ ;λθον καταλ<σαι τ ν ν µον = το'ς προφτας>
ο:κ ;λθον καταλ<σαι, ?λλ" πληρ@σαι» (Ματθ. 5, 17), παρατηρε ο Χρυσ στοµος: Για το θµα το'το [της υποταγς
κ.λπ.] ο Απ. Πα'λος γρ"φει και σε "λλες Επιστολς, προκειµνου να δεξει, τι «ο:κ Eπ’ ?νατροπFG τGς κοινGς πολιτεας H Xριστ ς το'ς παρ’ α:το< ν µους εIσγαγεν»,
πως κατηγορο'σαν τους πρτους Χριστιανο'ς, «?λλ’ Eπ
διορθσει βελτωνι, κα παιδε'ων µ περιττο'ς ?ναδχεσθαι πολµους κα ?νοτους». Γιατ υπ"ρχουν δη πολλς
επιβουλς εναντον µας «κα περιτο'ς ο: δεJ προστιθναι
πειρασµο'ς».
Προχωρντας στο ερµηνευ µενο κεµενο, επισηµανει
πρτα ο Χρυσ στοµος την καθολικ τητα της προσταγς
«ΠKσα ψυχ Eξουσαις Lπερεχο'σαις Lποτασσσθω». Γρ"φει: «κMν ?π στολος F;ς, κMν ε:αγγελιστς, κMν προφτης,
κMν Hστισο<ν». Επιµνει µ"λιστα: δεν επεν ο Απ στολος
απλ" «πειθσθω», επε «Lποτασσσθω». Γιατ αυτ η "καµπτη καθολικ τητα; Απλο'στατα, επειδ δεν υπ"ρχουν
εξουσες «εI µ ?π το< Θεο<». T Mρχειν κα Mρχεσθαι
«τGς το< Θεο< σοφας Pργον εQνα φηµι», στε να µην κυριαρχε αταξα στη ζω των ανθρπων, «Sσπερ κυµ"των
τFGδε κ?κεJσε τ@ν δµων περιαγοµνων».
Σπε'δει Uµως ο χρυσορρµων, να θσει ευθως το πιο κρσιµο ερτηµα: «T λγεις; πς ο$ν &ρχων π το Θεο κεχειροτνηται;» - ταυτζεις, µε "λλα λ για, εξουσιαστ και
εξουσα και θεωρες και εκενον θε πεµπτον; «O: το<το λγω, φησν> ο:δ γ"ρ περ τ@ν καθ’ Vκαστον ?ρχ ντων H λ γος
µοι ν<ν, ?λλ" περ α:το< το< πρ"γµατος» [της εξουσας]. ∆εν
επε, λοιπ ν, ο Απ στολος: «O: γ"ρ Eστιν Mρχων, εI µ ?π
Θεο<, ?λλ" περ το< πρ"γµατος διαλγεται λγων> O: γ"ρ
Eστιν Eξουσα εI µ ?π Θεο<> αW δ οYσαι Eξουσαι Lπ Θεο<
τεταγµναι εIσν» (αυτ θι 615).
Ακριβς αυτ η παραδοχ χι µ νο νοµιµοποιε, αλλ"
και επιβ"λλει την αντρρηση στο νοµα του Θεο', ταν ο
φορας της εξουσας αποδεικν'εται κακ ς διαχειριστς
της και µε την αλαζονικ, υπεροπτικ, σαρκαστικ και
ιδιοτελ συµπεριφορ" του γνεται προαγωγ ς της κοινωνικς και της κ"θε "λλης µορφς αδικας, της ανελευθερας, του αθµιτου πλουτισµο', της εκβαρβ"ρωσης των
ηθν και πρ ξενος πλεστων "λλων δεινν. Zποιος - πως
ο Χρυσ στοµος- σβεται ως απ Θεο' τεταγµνη την εξουσα, δεν υποκ'πτει στον πειρασµ της νοχης σιωπς- ενπιον αναιδν καταστρατηγσεν της δεν χει "λλη επιλογ απ την αντρρηση, την ενεργ αντσταση, µε αν"ληψη
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5. ª¤ÏË ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜ °ÂÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ ÂÈÛÎ¤ÊıËÎ·Ó ÙËÓ OÚıﬁ‰ÔÍÔ ∞Î·‰ËÌ›· ∫Ú‹ÙË˜ (O∞∫) Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ·ﬁ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙÂ˜ ÙË˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔﬁ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜.

1918 8.-12. ΣΥΝΕ∆ΡΙO ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙOΛOΓΙΑΣ
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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 ·ÙÌﬁÛÊ·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 ÌÈÎÚÔÔÚÁ·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 ˆÎÂ·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·ÙÈÎ‹ 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 ÔÚÁ·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˘ ∞ÚÈÛÙÂ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ °ÔÓÔ‰ÈˆÌ·ÙÈÎ‹ ÙˆÓ £·Ï¿ÛÛÈˆÓ OÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, 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 ÎÔÈÓﬁ.
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

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·

OÚıﬁ‰ÔÍÔ˜ ∞Î·‰ËÌ›· ÊÈÏÔÍ¤ÓËÛÂ ·˘Ùﬁ ÙÔ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎﬁ-£ÂÔÏÔÁÈÎﬁ-¶ÔÈÌ·H
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˘-

∏ÌÂÚ›‰· ÌÂ ﬁÌÈÏÔ ·ﬁ ÙËÓ
OÏÏ·Ó‰›·.

ÛÔÛÙﬁÌÔ˘. ∂ÎÙÂÓ¤ÛÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ‚Ï. ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎﬁ Ãƒπ™∆O™ ∫∞π ∫O™ªO™ 11
(™ÂÙ.- OÎÙ. 2007, 144-145 Î·È 158).
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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 ¶ÚﬁÂ‰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. OÈÎÔÓﬁÌÔÓ . ∞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 O ·È‰ÂÛ. ∞Ó·ÛÙ. ™·Ï·¿Ù·˜ Î·È Ô ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ ∫ÔÈÓﬁÙËÙ·˜ ¶·ÓÙ. ¢ËÌÔÛı¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‚‹Ì·
ÂÈÛÎÂÊıÂ› ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÛÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ.
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ÙË˜ O∞∫
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N O E M B P I O ™
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 ‰ËÌÔÙÈÎﬁ 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 ÛÎÔﬁ 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¯ÈÂÈÛÎﬁÔ˘ ∫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˘, ·ÊÈÂÚˆÌ¤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˘.

¢ E K E M B P I O ™
1921 9. ∂π™ ª¡∏ªO™À¡O¡ ∞πø¡πO¡ ∂™∆∞π ¢π∫∞πO™
Î‰‹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·ÌÌ·:

E

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˜ ªÔÌÔÏ¿ÎË˜ ÂÍ ÔÓﬁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ Â›¯Â ÁÂÓÓËıÂ› Ô Ì·Î·ÚÈÛÙﬁ˜ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∆ÈÌﬁıÂÔ˜ (°·‚·ÏÔÌÔ‡ÚÈ ∫ÈÛ¿ÌÔ˘).

∂ÎÏ‹ÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜ (·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·)
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Αλξ. Κ. Παπαδερς
...................
Η Oρθ δοξος Ακαδηµα Κρτης, πραν των λ γων που
αναφρθηκαν δη, µνηµονε'ει µε ευγνωµοσ'νη τους δυο
αοδιµους Ιερ"ρχες, επειδ ο µεν πρτος και ως Γορτ'νης
και Αρκαδας και ως Αρχιεπσκοπος Κρτης εστριξε σταθερ" το jδρυµα ποικιλοτρ πως, εν ο δε'τερος, ως Μ'ρων και πειτα ως Εφσου µας πρ σφερε κατ" καιρο'ς,
απ τον πλο'το της σοφας του, πολ'τιµες συµβουλς. Αυτ ισχ'ει, σε προσωπικ εππεδο, και για την "ριστη συνεργασα µας σε πολλς αν" τον κ σµο διορθ δοξες και
διεκκλησιαστικς συν"ξεις, που η παρουσα του δηµιουργο'σε κλµα εκκλησιαστικς ευταξας και θεολογικς σιγουρι"ς.
Η Oρθ δοξος Ακαδηµα τον ετµησε τον Oκτβριο του
1979 µε την εκλογ του στη χορεα των πρτων Εταρων
αυτς> θση, απ την οποαν υπηρτησε και ως Προεδρε'ων της Συν"ξεως των Εταρων εξ ον µατος του Προδρου της Συν"ξεως Παναγιωτ"του Oικουµενικο' Πατρι"ρχου κ.κ. Βαρθολοµαου, Εταρου επσης της Oρθοδ ξου Ακαδηµας.
Προς τα τµια πρ σωπα των δυο Ιεραρχν στρφεται η
µνµη και η σκψη µας σµερα. O Σεβασµ. Μητροπολτης
πρ. Κισ"µου και Σελνου και Επτιµος Πρ εδρος της Oρθοδ ξου Ακαδηµας κ. Ειρηναος ειδοποησε τι, παρ" τη
σφοδρ επιθυµα του, δεν µπορε να εναι σµερα µαζ µας.
Στλνει τον χαιρετισµ και την ευχ του.

Α.

ντως, «εIς µνηµ συνον αIνιον Pσται δκαιος» (Ψαλµ.
111, 6), ο ευαρεστσας ενπιον του Θεο', ο ευεργετσας την Εκκλησα – τον λα ν του Θεο', ο διδ"ξας και ποισας. ∆ικαων µνηµ συνο εκκλησιαστικ και συµπ σιο θεολογικ τελε, λοιπ ν, σµερα η Oρθ δοξος Ακαδηµα
Κρτης οφειλετικς και ευγνωµ νως υπρ των αειµνστων
Ιεραρχν Αρχιεπισκ που Κρτης κυρο' Τιµοθου και Μητροπολτου Γροντος Εφσου κυρο' Χρυσοστ µου.
Το µνηµ συνο τελεται σ'µφωνα µε τα ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ
που εκδ θηκαν απ το ∆ιοικητικ Συµβο'λιο του Ιδρ'µατος.
Το πρτο µετ" την εκδηµα του µακαριστο' Αρχιεπισκ που κυρο' Τιµοθου (+ 26 Ιουλου 2006), «4 4πο/ος
1νλωσε τ ζω του στ διακον α τ3ς 6Eκκλησ ας κα πηρτησε µ θερµουργ ζ3λο τ ς πνευµατικς κα βιοτικς
1νγκες το ποιµν ου του». T δετερο (στις 13 Oκτωβρ ου 2006), µετ την εκδηµ α, εδ@ στν Kρτη, το µακαριστο Mητροπολ του Γροντος Eφσου κυρο Xρυσοστµου, « ξχοντος CIερρχου το σεπτο Oκουµενικο Πατριαρχε ου, διαπρεπος διδασκλου τ3ς Θεολογ ας κα
CEτα ρου τ3ς 6Oρθοδξου 6Aκαδηµ ας Kρτης» (∆ι"λογοι
Καταλλαγς 82 (2006, 894).
Το πρτο Ψφισµα εκδ θηκε υπ την Προεδρα του τ τε Σεβασµ. Μητροπολτου Κισ"µου και Σελνου κ. Ειρηναου, το δε'τερο υπ την προεδρα του διαδ χου του Σεβασµ. Μητροπολτου Κισ"µου και Σελνου κ. Αµφιλοχου.
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Σεβασµ. Mητροπολτης Kισ&µου & Σελνου A
 µφιλχιος (αποσπ σµατα)
«Γι" τν ^Oρθοδοξα l πρτη
κα l Mµεση προτεραι της εQναι H
Mνθρωπος κα l σχση του µ τ ν
Θε κα το'ς συνανθρπους του
σ µα κοινωνα πιστ@ν, σωστ" θεµελιωµνη κα σωστικ" γι" τ ν
Mνθρωπο κα τ ν κ σµο λειτουργο'σα, πο' ?ποβλπει στ σωτηρα, στ χ"ρη κα στ ν mγιασµ κα
στν τελικ φορ" κα ?ν"ταση το<
?νθρπου πρ ς τ ν Θε », σηµεινει H µακαριστ ς Γροντας Mητροπολτης ^Eφσου κυρ ς
Xρυσ στοµος σ’ Vνα ?π τ" ?ναρθµητα κεµεν" του. Λ γος µεστ ς, καθ"ριος, γνσιος, α:θεντικ ς, λ γος πατερικ ς, βιωµατικ ς, λ γος ?ποκαλυπτικ ς το< =θους κα το<
κ'ρους, τ σον το< µακαριστο< ^Aρχιεπισκ που Kρτης κυρο< Tιµοθου, Uσο κα το< σεβαστο< Γροντος κα διδασκ"λου Mητροπολτου ^Eφσου κυρο< Xρυσοστ µου,
το'ς Hποους l ^Oρθ δοξος ^Aκαδηµα Kρτης, Uπως =δη
?κο'στηκε, ?ξιοχρως κα qφειλετικς µνηµονε'ει κα
EνθυµεJται σµερα. Σεπτο κα διακεκριµνοι rIερ"ρχες
?µφ τεροι Eκλησαν κα Eκ σµησαν τν rAγα το< Xριστο<
Mεγ"λη ^Eκκλησα, τ Nα Σιν, τ ν π"νσεπτο OIκουµενικ Θρ νο, τ σεπτ κντρο τGς ^Oρθοδοξας. Ποιµνες
κα Πατρες, προσφεραν, Vκαστος Eφ’ Fu Eτ"χθη, τν πολ'τιµη κα ?κριβ διακονα του, τς ?νεκτµητες Lπηρεσες
του µετ" πιστ τητος, ε:αισθησας, ?φοσισεως κα ε:θικρισας.
Aρχιεπσκοπος Kρτης Tιµθεος. E:λαβς λειτουργ ς, ?σκητς ^Eπσκοπος, Eλεµων κα φιλ"νθρωπος, ε:γενς κα προσιτ ς, πρKος κα ταπειν ς, φιλακ λουθος κα
φιλοµ ναχος. bAνθρωπος τGς LποµονGς, EπιµονGς κα καρτερας, γιν ταν κα µ νο µ τν παρουσα του παρ"δειγµα γι" ν" ?κολουθσοµε τοJς vχνεσιν α:το<.
Mητροπολτης Γρων Eφσου Xρυσστοµος. Φορε'ς
το< Φαναριτικου πνε'µατος κα δεJγµα χαρακτηριστικ
τGς κωνσταντινουπολτιδος ε:γνειας. bAνθρωπος τGς καλοσ'νης, τGς ?γ"πης, τGς διακρσεως, διδ"σκαλος σεβα-

στ ς κα λαν ?γαπητ ς. ^Aµφ τεροι πιστο κα ?φοσιωµνοι δι"κονοι τGς rAγας το< Xριστο< Mεγ"λης ^Eκκλησας.
Σεβασµιτατε ^Aρχιεπσκοπε Kρτης κ'ριε EIρηναJε,
Σεβασµιτατοι wγιοι ^AρχιερεJς, l παρουσα κα συµµετοχ σας εIς τ σηµεριν qφειλετικ µνηµ συνο τιµGς κα µνµης τ@ν σεβασµων κα σεπτ@ν α:τ@ν µορφ@ν Eπισφραγζει τν ?λθεια τ@ν λ γων. E:χαριστο<µε θερµ" πο' µKς
χαρζετε τν χαρ"ν τGς κοινωνας µετ" τ@ν τιµων προσπων σας, Uπως Eπσης κα τ ν Θεοφ. ^Eπσκοπο Kνωσο< κ.
E:γνιον, H HποJος Eντ ς qλγου θ" παρουσι"σει το'ς Eκλεκτο'ς προσκεκληµνους Hµιλητς, γι" τ HποJο κα ε:χαριστο<µε.
Σεβασµιτατε Mητροπολτα P δου κ'ριε K'ριλλε,
αIδεσιµολογιτατε Mγα Πρωτοπρεσβ'τερε το< OIκουµενικο< Θρ νου π. Γεργιε Tστση, ε:γνωµ νως ε:χαριστο<µε δι" τ ν κ πο κα τ ν µ χθον τGς Eλε'σες σας yς
κα τ@ν Hµιλι@ν πο' θ" ?κολουθσουν.
Tν ?δελφ τητα το< rIερο< rHσυχαστηρου τGς rAγας
ΦωτεινGς ε:χαριστο<µε zχι µ νον δι" τν παρουσα σας,
?λλ" κυρως δι" τν πολ'τιµον διακοναν κα προσφορ"ν
σας στ ν «Πατρα», - Uπως ?ρσκετο H µακαριστ ς Kρτης
κυρ ς Tιµ θεος ν" τ ν ?ποκαλο<ν -, Uλες α:τς τς δεκαετες, σιωπηλ" κα ?θ ρυβα. E:χαριστο<µε Eπσης Uλους
το'ς Eκλεκτο'ς παρ ντες προσκεκληµνους, ..... οW HποJοι
θελσατε σµερα ν" µοιραστεJτε µαζ µας α:τ τν ?πριτη, ?λλ" καρδιακ προσφορ" τιµGς σεβασµο<, µνµης
πρ ς το'ς µακαριστο'ς ^Aρχιεπσκοπο Kρτης κυρ Tιµ θεο κα Mητροπολτη ^Eφσου Γροντα Xρυσ στοµο.
bAς Pχουµε τν ε:χ τους.
Tν A.Θ. Παναγι τητα τ ν OIκουµενικ ν µας Πατρι"ρχην κ.κ. BαρθολοµαJον ε:γνωµ νως, υWικ@ς ε:χαριστο<µε δι" τν Πατριαρχικν ε:χν κα ε:λογαν του, l
Hποα θ" ?ναγνωσθεJ ?µσως τρα ?π τ ν Eκπρ σωπον
τGς rIερKς ^EπαρχιακGς Συν δου τGς ^Eκκλησας τGς Kρτης στ ∆ιοικητικ Συµβο'λιο τGς ^Oρθοδ ξου ^Aκαδηµας
Σεβασµ. Mητροπολτη Pεθ'µνης κα A:λοποτ"µου, τ ν
HποJον κα ε:χαριστο<µε.
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Eξεχ ντων rIεραρχ@ν το< καθ’ lµKς OIκουµενικο< Θρ νου, το< µακαριστο< ^Aρχιεπισκ που Kρτης κυρο< Tιµοθου κα το< yσα'τως ?ειµνστου Mητροπολτου
^Eφσου κυρο< Xρυσοστ µου, ?πεφασσατε Uπως δε ντως τιµσηκε τν µνµην α:τ@ν εIς εIδικν ?φιερωµατικν Eκδλωσιν τGς ^Oρθοδ ξου ^Aκαδηµας Kρτης, Eξαροντες δι’ α:τGς τ"ς Eκπληκτικ"ς Eκφ"νσεις
τGς πολυσχιδο<ς προσφορKς των Eν τFG ^EκκλησFα κα τ
?σ'νηθες διαµτρηµα τGς πληθωρικGς προσωπικ τητος
α:τ@ν.
rO µν ^Aρχιεπσκοπος Kρτης Tιµ θεος LπGρξε τa@
zντι Hσαθλος κα Wεροθαλλς rIερ"ρχης. ^Hγ"πησε περιπαθ@ς τ ν ΣωτGρα κα K'ριον lµ@ν ^Iησο<ν Xριστ ν,
κα Pθεσεν yς ?σφαλς κρηπδωµα εIς τ ν EνδογενG καταρτισµ ν του τ"ς ζωηφ ρους ε:αγγελικ"ς Eπιταγ"ς,
τ"ς Hποας κατ" κυριολεξαν ?π στθους Eγνωσκε κα,
Vνεκα το'του, πKσα στ"σις ζωGς κα Pµπνευσις διακονας εIς τ ν πολ'πλαγκτον βον του, µ νον yς περσ-

Α.

a@ rIερωτ"τaω MητροπολτFη
Kισ"µου κα Σελνου κυρaω
^Aµφιλοχaω, Lπερτµaω κα
Eξ"ρχaω rEσπερας Kρτης,
Προδρaω το< ∆ιοικητικο<
Συµβουλου τGς ^Oρθοδ ξου
^Aκαδηµας Kρτης, ?δελφa@
Eν Kυρaω λαν ?γαπητa@, κα
τa@ ^Eντιµολογιωτ"τaω κυρaω
^Aλεξ"νδρFω
Παπαδερa@,
bAρχοντι rYποµνηµατογρ"φaω
τGς καθ’ lµKς rAγας το< Xριστο< Mεγ"λης ^Eκκλησας,
Γενικa@ ∆ιευθυντaG το< rIδρ'µατος το'του, τκνaω Eν Kυρaω προσφιλεJ, χ"ριν κα εIρνην παρ" Θεο<.
bAσµενοι Eκοµισ"µεθα τ ?π ιζ’ Nοεµβρου E.P. Lµτερον γρ"µµα, δι" το< Hποου Lποβ"λλετε lµJν Uτι, yς
τκνα ε:γνµονα Pχοντα Lπ’ zψιν τν Eπ µαν πεντηκονταεταν καρποφ ρον ?ρχιερατικν διακοναν δ'ο

T

www.oac.gr
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Λαν πεπαιδευµνος rIερ"ρχης Eκαλλιργησε τν Θεολογικν και θ'ραθεν παιδεαν, προσεκ µισε γνσεις
εIς }αυτ ν ?ναλ γως τGς χωρητικ τητος τGς qξυδερκο<ς κα ε:στρ φου διανοας του, κα Eκλϊσε τ"ς διδακτικ"ς Eπ"λξεις τGς κατ" X"λκην περιπ'στου
ΣχολGς, γεν µενος διαπρεπς καθηγητς α:τGς κα µντωρ πολλ@ν συγχρ νων Eκκλησιαστικ@ν κα ?καδηµαϊκ@ν ταγ@ν, Eν mπ"σFη τFG ^Oρθοδ ξaω πραγµατικ τητι.
rH πολυµερς κα ?ρτιωτ"τη ?καδηµαϊκ α:το< διασκευ συντθεται ?π τν Eκµ"θησιν }πτ" ξνων
γλωσσ@ν κα ?π πλει"δα ττλων σπουδ@ν yς Eκ τ@ν
πολλ@ν α:το< Θεολογικ@ν Eν τFG ?λλοδαπFG Eπιστηµονικ@ν Eπιδ σεων. rΩς τακτικ ς καθηγητς τGς ∆ογµατικGς κα τGς rIστορας ∆ογµ"των Eν τaG yς Mνω ?ναγραφοµνFη ΘεολογικFG ΣχολFG, ?φGκεν Eποχν κα Eθερ"πευσε κατ" τρ πον µοναδικ ν τ ?ντικεµενον τGς
Eξειδικευµνης α:το< συστηµατικGς Eνασχολσεως.
EQχε πολλ"ς διακρσεις ?π ^Aκαδηµας, rIδρ'µατα
κα ^Oργανισµο'ς. KατεJχεν Eπιτελικ"ς θσεις εIς τν
πρωτε'θυνον Eκκλησιαστικν διακοναν το< OIκουµενικο< Πατριαρχεου, συµµετεJχεν yς Eκπρ σωπος
α:το< εIς πολλ" διορθ δοξα, διαχριστιανικ" κα δειθνG
συνδρια κα διετλεσε πρ εδρος πολλ@ν Eπιτροπ@ν τGς
Mητρ ς ^Eκκλησας. rYπGρξεν =πιος, ε:γενς κα µετρων τ νων εIς τ"ς λεκτικ"ς κα γραφικ"ς καταθσεις
του κα l βαρ'τιµος παραγωγ το< qξυγρ"φου καλ"µου του ?ποτελεJ διαχρονικ ν θησα'ρισµα εIς τ βιβλιοσυλλεκτικ ν κειµηλιαρχεJον τGς Mητρ ς rAγας το<
Xριστο< Mεγ"λης ^Eκκλησας τGς Kωνσταντινουπ λεως.
^Aπ το< Pτους 1983 ργ"νωσεν yς Mητροπολτης
M'ρων τ Eν ^Aτταλεaα κατ’ Pτος συγκαλο'µενον διεθνς συνδριον εIς τιµν το< µεγστου προκατ χου του
rAγου Nικολ"ου κα προστη πλον τGς δεκαετας το<
προσκυνµατος κα τGς Θεας Λειτουργας εIς τν περφηµον ?ρχααν Bασιλικν το< Iδου rAγου. Hτο ?π
τ"ς κορυφαας φυσιογνωµας το< OIκουµενικο< Πατριαρχεου Eν τa@ παρελθ ντι εIκοστF@ αI@νι.
Tιµ@ντες τν µνµην τ@ν δ'ο το'των Eκλεκτ@ν rIεραρχ@ν το< OIκουµενικο< Θρ νου, ε:χαριστο<µεν κα
δοξ"ζοµεν τ ν K'ριον τ ν καλσαντα α:το'ς εIς τν
διακοναν τGς καθ’ lµKς WερKς rOλκ"δος κα ε:χ µεθα
Uπως τ φωτειν ν παρ"δειγµα α:τ@ν ?ποτελFG Hδοδεκτην κα δι" τ"ς µελλο'σας γενε"ς τ@ν Uπου γGς διακ νων τGς Mητρ ς ^Eκκλησας.
E:χαριστο<ντες δ κα συγχαροντες κα LµJν τοJς
Eν τFG ^Oρθοδ ξaω ^Aκαδηµaα Kρτης Eπ τFG qργανσει
τGς Eκδηλσεως τα'της, καταστφοµεν LµKς δι" τGς
ΠατριαρχικGς lµ@ν ε:αρεσκεας κα Eπικαλο'µεθα Eφ’
LµKς τν X"ριν κα τ Mπειρον bEλεος το< Θεο<.
6. ∆εκεµβρου 2007
+ rO Kωνσταντινουπ λεως ?γαπητ ς Eν Xριστa@ ?δελφ ς κα δι"πυρος πρ ς Θε ν ε:χτης BαρθολοµαJος.

Κ.

σευµα EρωτικGς ?ναφορKς πρ ς τ ^Aρχτυπον τGς
mγι τητος, Lποσηµειο<ται κα Eρµηνε'εται.
∆ι’ ?κατοποντων ?σκητικ@ν παλαισµ"των Eµπειρικ@ς προσγγισε τ µυστριον τGς Eν Xριστa@ σωτηρας, καθοδηγο'µενος κα ?π Θεοφ ρους Mνδρας τGς
EποχGς του, yς τ ν πνευµατοκνητον Γροντα τGς Π"τµου π. ^Aµφιλ χιον Mακρν, δι" το<το κα κατστησεν
}αυτ ν προϊ ντος το< χρ νου κρυστ"λλινον δοχεJον τGς
X"ριτος, ?δαµ"ντινον σκε<ος το< πλο'του κα τ@ν χαρισµ"των τGς Θε τητος.
rYπGρξε φιλ"νθρωπος κα κοινωνικ ς, δι τι διθετεν
Eκλεπτυσµνον δι" τGς ?σκσεως τ ν Eσωκ"ρδιον µηχανισµ ν τGς νοερKς λειτουργας του, δι’ U κα συνελ"µβανεν Eπιτυχ@ς τν δραµατουργαν τGς πεπτωκυας Eγκοσµου καταστ"σεως κα Eπιµριζεν ?ναλ γως
τ@ν }κ"στοτε ?ναγκαιοττων τ"ς ?νακουφιστικ"ς δ σεις τ@ν ζειδρων ποιµαντορικ@ν γευµ"των του.
T Eκπληκτικ ν φιλανθρωπικ ν α:το< Pργον, vδaα Eν
τFG rIερFK MονFG Παναγας KαλυβιανGς, εIς τν Wστορικν
κα πρωτ θρονον Eκκλησιαστικν παροικαν τGς Kρτης, τν Hποαν κυριολεκτικ@ς Eδ ξασε κα δι’ ?τρ'των
κ πων δεξι@ς Eγεργησε κατ" τ" ?λησµ νητα Pτη τGς
EκεJσε προτ'που ποιµαντορας του, EπιµαρτυρεJ τν
πολλν χριστοειδG ?γ"πην κα τ θυσιαστικ ν φρ νηµα
τGς ?ξιοµακαρστου ?ρχιερατικGς διακονας του.
rH πολυποκιλος δρKσις α:το< κα yς Mητροπολτου
Γορτ'νης κα ^Aρκαδας κα yς ^Aρχιεπισκ που Kρτης
LπGρξεν lσυχαστικ ?π ρροια τGς ?εν"ως νηφο'σης
κα προσευχοµνης καρδας του, δι" το<το κα =νθεξεν
εIς τν διαδροµν το< χρ νου, καθς ο:δ λως τυγχ"νει
σχετιζ µενη µ τ ν Mθεον ?κτιβισµ ν κα τ ν ?δογµ"τιστον θικισµ ν }τρων δυτικογεν@ν οLµανιστικ@ν µεθοδε'σεων.
∆ειν ς ρτωρ ργωσε δι" το< ?ρ τρου τGς χριστοκεντρικGς διδαχGς τ"ς περιοχ"ς τGς ε:θ'νης του κα
προεκ"λεσεν «qθνεαν ?λλοωσιν ε:πρεπεστ"την» εIς
τ"ς ψυχ"ς τ@ν Eνωτισθντων τ ν χαριτ βρυτον λ γον
του. rYπGρξεν ?φωσιωµνος εIς τν Mητρα ^Eκκλησαν
τGς Kωνσταντινουπ λεως, συνεργ"σιµος κα ε:πειθς
εIς τ"ς ?ποφ"σεις α:τGς, δι’ U κα δικαως ατη σµερον EγκαυχKται δι" τν χριστοµµητον διακοναν α:το<
κα δι" τ mγιοπατερικ ν ;θος τ HποJον Eνεσ"ρκωσε
κα Eναργ@ς Eπδειξε.
Kατ" διακεκριµνον τρ πον πολλ" ?ξιονοµ"στους
Lπηρεσας προσνεγκεν εIς τν rAγαν το< Xριστο< Mεγ"λη ^Eκκλησαν κα H πρ@τος τFG τ"ξει τ@ν rIεραρχ@ν
α:τGς, ?εµνηστος Mητροπολτης ^Eφσου κυρ ς Xρυσ στοµος.
Παιδι θεν Eκληροδοτθη εIς α:τ ν l ?ρχοντικ
ε:πρπεια κα l Pωµαηκη Iδιοπροσωπεα τGς Eντα<θα
rOµογενεας κα Eβηµ"τισεν εIς τ"ς δυσκ λους ?τραπο'ς τGς Eν Φαναρaω EκκλησιαστικGς µαρτυρας µ
γρηγορο<σαν συνεδησιν κα τν ?παιτουµνην δι"κρισιν yς κατ" καιρο'ς Lπηγ ρευαν αW Iδι"ζουσαι συνθGκαι τGς Eντα<θα σταυρωσµου διαβισεως.

Α.
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Σεβασµ. Αρχιεπσκοπος Κρτης Ειρηναος (αποσπ&σµατα)

..............
^Aρχιεπσκοπος Kρτης Tιµ θεος και Mητροπολτης Γρων
^Eφσου Xρυσ στοµος, δ'ο φωτεινς Eκκλησιαστικς προσωπικ τητες το< OIκουµενικο< Πατριαρχεου µας κα τGς ^Eκκλησας Kρτης, τGς ^Eκκλησας
µας. ∆'ο rIερ"ρχες καταξιωµνοι, ε:λογηµνοι ?π τ Θε , τιµηµνοι ?π τ λα του, ?ξως τιµµενοι ?π ψε ?π τν
^Oρθ δοξο ^Aκαδηµα Kρτης κα κατ" συνπεια ?π
τν ^Eκκλησα τGς ε:λογηµνης Nσου µας, τGς Kρητης. ^Eκ µρους τGς rIερKς ^EπαρχιακGς Συν δου τGς
^Eκκλησας µας κα Eκ µρους µου Eκφρ"ζω χαρ" κα
?γαλλαση γι" τν ?ποψιν τιµητικ α:τ Eκδλωση...
Oλοι γνωρζουµε κα καµαρνουµε τ γεγον ς, Uτι
οW τιµµενοι σµερα rIερ"ρχες LπGρξαν Mνθρωποι το<
Θεο< κα τGς ^Eκκλησας Tου, τµιοι κα ?κο'ραστοι
Eργ"τες της. EIς τν Bασιλε'ουσα, τ Φαν"ρι τGς Mητρ ς ^Eκκλησας, τ OIκουµενικ µας Πατριαρχεον H
Vνας, εIς τν Kρτην, στ" Xανι", στς MοJρες, στ rHρ"κλειο κα zχι µ νον H Mλλος. EIς τν γGν τGς ^Iωνας,
τν καθ’ lµKς ^Aνατολ, τν αIνια Π λη κα στν
rAγιοτ κο Kρτη, τ ε:λογηµνο νησ µας. EIς το'ς
mγους α:το'ς τ πους οW τιµµενοι δ'ο rIερ"ρχες πρ σφεραν τ" π"ντα µχρι κα τν τελευταα στιγµ τGς
ζωGς των µ τρ πο θυσιαστικ , θαυµαστ , πλρη αφοσωση στ Xριστ κα τν ^Eκκλησα µας. ∆ικαως
τιµ@νται σµερα κα θ" παραµενουν τιµηµνοι π"ντοτε γι" τ ;θος, τν α:θεντικ τητα κα τν προσφορ"
τους.
M Uλη µου τν καρδι" µετχω προσωπικ@ς κα Eκ
µρους τGς ^Eκκλησας µας κα τGς rIερKς ^EπαρχιακGς
Συν δου της εIς τν τιµητικ Eκδλωση κα Lποκλνοµαι στ" σεβαστ" κα τιµηµνα πρ σωπ" των. rH προσωπικ ?ναφορ" µου το'τη τν Sρα εIς τ" τιµµενα
πρ σωπα δν µπορεJ παρ" ν" εQναι µ νο ε:χαριστιακ
πρ ς τ ν Θε ν Eν πρτοις, H HποJος ?πστειλε α:το'ς
εIς τν ^Eκκλησα, yδγησε τ" διαβηµατ" των, Eστρι-

ξε τ" πρ σωπ" των κα το'ς Wκ"νωσε ν" φρουν εIς πρας τν ?ποστολ κα τν διακονα των, ?λλ" κα εIς
το'ς Iδους, γι" το'ς κ πους, το'ς µ χθους, τς θυσες,
τν ?φοσωση, το'ς συνεχεJς ?γ@νες, τ µριµνα, τ µεγ"λη ^Aρχιερατικ προσφορ" των. Γι" Uλα α:τ" θ"
?κο'σουµε στ συνχεια λ γους Eµπνευσµνους ?π
το'ς λαµπρο'ς Hµιλητς τGς βραδιKς...
^Aπ την πλευρ" µου ε:χαριστ@ κα δοξ"ζω τ ν Θε
δι τι ?π µικρ ς Eγνρισα... τ ν σεπτ προκ"τοχ µου
κα Eκτµησα τ" πολλ" χαρσµατα, τν ?γ"πη κα τ µεγ"λη του προσφορ" πρ ς τν ^Eκκλησα µχρι κα τν
lµρα πο' H K'ριος τ ν κ"λεσε κοντ" Tου εIς το'ς
ο:ρανο'ς. ^Eπσης ε:γνωµον@ τ ν Tριαδικ Θε , H
HποJος µ ?ξωσε ν" µαθητε'σω παρ" το'ς π δας το<
διδασκ"λου τGς ^Oρθοδ ξου Θεολογας κα τGς ∆ογµατικGς τGς ^Oρθοδ ξου ^Eκκλησας µας, το< σεπτο< Wερ"ρχου κα µεγ"λου θεολ γου, το< Γροντος ^Eφσου
κυρο< Xρυσοστ µου.
E:γνµων µνω κα θ" µενω εIς τ ν Θε κα γι" τ
γεγον ς Uτι εQχα τη δυνατοττα ν" τ ν συναντσω εIς τ
rHρ"κλειο πρν φ'γει γι" το'ς ο:ρανο'ς, ν" µοιραστ@
µαζ του το'ς π νους κα τς ?γωνες τGς ?σθενεας του.
N" κρατσω λγο το τιµηµνο χρι του, ν" ?κο'σω το'ς
τελευταους λ γους του, ν" διαπιστσω µ καµ"ρι π σο ταυτισµνη ;ταν Uλη l παρξ του µ τ Mητρα
^Eκκλησα τGς Kωνσταντινουπ λεως, τ" προβλµατα
κα το'ς ?γ@νες της, Eξαιρτως το< Προκαθηµνου
α:τGς το< Παναγιωτ"του OIκουµενικο< Πατρι"ρχου
µας κ.κ. Bαρθολοµαου, κα τελικ@ς ν" τ ν συνοδε'σω
µχρι τν τελευταα του κατοικα εIς τν Σ'ρο. T πρασµ" του ?π τν Kρτη κα τ rHρ"κλειο ?ποτελεJ
ε:λογα κα τιµ.
Tο'ς ταπεινο'ς κα ε:γνµονας α:το'ς λ γους καταθτω ?π τν ^Eκκλησα µας εIς τ σεπτ πρ σωπο
κα τν Wερ" µνµη τ@ν δ'ο τιµωµνων ?π ψε rIεραρχ@ν, ε:χ µενος ν" Pχουν τ δ ξα κα τν τιµ το<
Θεο<, Uπως εIς τ γG, τν Π λη κα τν Kρτη, Pτσι κα
εIς το'ς ο:ρανο'ς κα στν ε:λογηµνη Bασιλεα το<
Πατρ ς κα το< YWο< κα το< rAγου Πνε'µατος.
^Aµν.

Α. Παπαδερς:
Ευχαριστοµε τον Σεβασµ. Μητροπολ την Πτρας και Χερρονσου κ. Νεκτριον για το µνυµ του, το οπο ον
σας διαβζω.....
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Α. Παπαδερς:
Ευχαριστοµε επ σης τους Σεβασµ. Μητροπολ τες Γορτνης και Αρκαδ ας κ. Μακριον και Κυδων ας και Αποκορ@νου κ. ∆αµασκηνν για
την παρουσ α τους, τον Σεβασµ. Χαν ων επιπροσθτως για την αναµετδοση της τελετς απ τον Ραδιοφωνικ Σταθµ ΜΑΡΤΥΡΙΑ.
Πριν καλσουµε στο Βµα τον Σεβασµ. Ρδου, ας θυµηθοµε κποιες
στιγµς απ τη ζω του µακαριστο Τιµοθου (ακολουθε προβολ φωτογραφι@ν).
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«....ΣKς συγχαρω γι" τν πρωτοβουλα τGς ^Aκαδηµας ν" τιµηθο<ν EπιφανεJς προσωπιικ τητες το< OIκουµενικο< Πατριαρχεου, τ@ν Hποων εQναι πολ'ς H Pπαινος Eν τFG ^Eκκλησaα πανορθοδ ξως κα διαχριστιανικ@ς.
Π"ντες Lποκλιν µεθα στς σεπτς µορφς τους. bEχουµε χρος ν" ?ναθεωρο<µε τν Pκβαση τGς ?ναστροφGς κα τGς διακονας τους κα ν" µιµο'µεθα τν πστη, τν ?φοσωσ τους, τν Eκδαπ"νησ τους γι"
τ δ ξα το< Θεο<...
(Απ το Μνυµα του Σεβασµ. Μητροπολ του Πτρας και Χερρονσου Νεκταρ ου)
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Eκδηλσεως, µνηµονε'ουσα
τ"ς προσωπικ τητας κα
τιµ@σα τ Pργο κα τν προσφορ" δ'ο µεγ"λων κα Eπιφαν@ν συγχρ νων Eκκλησιαστικ@ν µορφ@ν. T@ν µακαριστ@ν ^Aρχιερων Kρτης κυρο< Tιµοθου κα ^Eφσου κυρο< Xρυσοστ µου, οW HποJοι
δι" τGς ζωGς κα τGς δρ"σες τους Eχαρακτρισαν τν
Eποχ τους κα τ ν χ@ρο Uπου Pζησαν κα Pδρασαν,
?φνοντας µνµη ?γαθ «Eν τFG ^Eκκλησaα».
rH ε:γενς πρ σκληση τGς π"ντοτε κα πρ ς π"ντας φιλ ξενης ^Oρθοδ ξου ^Aκαδηµας δι" το< Προδρου της,
?γαπητο< ?δελφο< Mητροπολτου Kισ"µου κα Σελνου κ. ^Aµφιλοχου, πρ ς τν Eλαχιστ τητ" µου, γι" ν"
συµµετ"σχω yς Hµιλητς στν Eκδλωση, Pφερε α:τ µατα στ ν νο< µου τ ν λ γο το< rAγου ^Aποστ λου
Πα'λου: «^Aδελφο, µνηµονε'ετε τ@ν rHγουµνων lµ@ν,
οτινες Eλ"λησαν lµJν τ ν λ γον το< Θεο<, uν ?ναθεωρο<ντες τν Pκβασιν τGς ?ναστροφGς µιµεJσθε τν πστιν» (rEβρ. 13, 7). rYπ τ πνε<µα τGς ?νωτρω παυλεου ρσεως κατανο@ τ διοργ"νωση κα τ συµµετοχ τGς Eλαχιστ τητ"ς µου κα Uλων τ@ν παρ ντων σ’
α:τν. rΩς εκδλωση µνηµοσ'νης, µ τν Eκκλησιαστικ Pννοια το< Uρου> δεδοµνου Uτι οW µνηµονευ µενοι
Eκκλησιαστικο Mνδρες Pφυγαν µν ?νθρωπνως δι" τGς
κοιµσες τους ?π τ Eκκλησιαστικ γγνεσθαι, yς µλη Uµως το< µυστικο< σµατος, το< Hποου κα EµεJς οW
περιλειπ µενοι ?ποτελο<µε qργανικ" µλη, δηλαδ τGς
^Eκκλησας το< Xριστο<, παραµνουν Eσαε παρ ντες
κα λειτουργο<ντες στν οIκοδοµ κα λειτουργα του.
rO µακαριστ ς ^Aρχιεπσκοπος Kρτης κυρ ς Tιµ θεος, H HποJος, κατ" τν εστοχη κα περιεκτικ διατ'πωση στ κεµενο τGς Eπισµου προσκλσεως γι" τν
σηµεριν Eκδλωση, «?ν"λωσε τ ζω του στν διακονα τGς ^Eκκλησας κα Lπηρτησε µ θερµουργ ζGλο
τς πνευµατικς κα βιοτικς ?ν"γκες το< ποιµνου του»,
καθιερθηκε στ συνεδηση Uλων µας yς «H rHγο'µενος
Eν τFG πστει»> γι’ α:τ κα ?ξιοχρως τ ν µνηµονε'ουµε.
rΩς καλGς θελσεως Eκτιµητα το< πολ'πλευρου Pργου
του κα τGς ?νιδιοτελο<ς προσφορKς του. ∆ν ?ποτελεJ
Lπερβολ H λ γος, Uτι τιµντας τν µνµη του Eπιτελο<µε χρος Wερ γι" τν Mνω τ@ν }ξκοντα χρ νων ποιµαντικ διακονα του πρ ς τ ν κρητικ λα κα τν
^Eκκλησα του. Kατ" τς lµρες τGς Eκδηµας του και µετ" ?π’ α:τν ?κο'στηκαν κα γρ"φτηκαν πολλ", κυρως γι" τ φιλανθρωπικ κα κοινωνικ του Pργο, πρωτοποριακ Mλλωστε γι" τν Eποχ του. rH προσφορ"
Uµως το< ^Aρχιεπισκ που Tιµοθου δν EξαντλεJται στ
φιλανθρωπικ κα κοινωνικ δρ"ση του, τGς Hποας l
µονοµερς Eκτµηση = H Lπερτονισµ ς HδηγεJ στν παραν ηση τGς προσωπικ τητ"ς του κα τGς θεωρσες
του yς κοινωνικο< ?κτιβιστ = κατ’ Mλλη Pκφραση κοινωνικο< Eργ"του. rO Kρτης Tιµ θεος, Uπου κα E"ν
Eργ"στηκε κα διακ νησε, Pδρασε π"ντοτε µ τ συνεδηση το< ποιµνα. rH δ κοινωνικ προσφορ" του εQναι
?ποτλεσµα τGς ποιµαντικGς ε:αισθησας του κα τGς
?γωνας του ν" Eνεργσει H λ γος το< E:αγγελου στ ν

λα το< Θεο<, ν" συντελεστεJ τ µυστριο τGς EσωτερικGς ?ναγεννσεως το< ?νθρπου, Uπως Pλεγεν H
vδιος. Στν προσπ"θει" του α:τ l κοινωνικ µριµνα
δν ?ποτλεσε ποτ α:τοσκοπ , ?λλ" στ"θηκε Vνα µσο
το< ποιµνος Tιµοθου, H HποJος ποτ δν λησµ νησε
τν Eντολ το< Kυρου στ ν Πτρο, «β σκε τ" ?ρνα
µου» κα «ποµαινε τ" πρ βατα µου» (^Iω"ν. 21, 15-16).
Γι’ α:τ τ ν λ γο θλησα ν" Hµιλσω στν ?γ"πη σας
περ τGς Iδι τητος το< µακαριστο< Γροντος yς το< καλο< ποιµνος τ@ν ψυχ@ν κα µιµητο< το< ^Aρχιποµενος
Xριστο<, H HποJος «διGλθε ε:εργετ@ν κα Iµενος π"ντας» (Πρ"ξ. 10, 38) κα H HποJος κατ" τ δι"ρκεια τGς
Eπιγεου παρουσας του κα το'ς πεινντας Eξθρεψε
κα το'ς π"σχοντες Eθερ"πευσε, χωρς ν" EξαντλεJ σ’
α:τς τς Eκδηλσεις τGς φιλανθρωπας του τν καινο'ρια πραγµατικ τητα πο' H vδιος Eγκαινασε, Eκενη
τGς Bασιλεας τ@ν ο:ραν@ν.
[ακολουθε σντοµη βιογραφικ αναφορ]
Σκ πιµο κρνουµε ν" ?ναφερθο<µε τρα στς πνευµατικς καταβολς του ^Aρχιεπισκ που Tιµ θου, οW
HποJες κα συγκρ τησαν τ πνευµατικ κα Eκκλησιαστικ του Lπ βαθρο. Tς ?παρχς µπορο<µε ν" διερευνσουµε στ λαϊκ θρησκευτικ τητα, στν παραδοσιακ ε:σβεια κα στ δυναµικ, µ τν Hποαν Eκφραζ ταν τ" µεγθη α:τ" κατ" τν περοδο τ@ν παιδικ@ν κα
Eφηβικ@ν του χρ νων, κα τ@ν Hποων ?κραιφνεJς φορεJς, λ γaω κα το< Eπικρατο<ντος τ τε πνευµατικο< κλιµατος ;ταν l µητρα του κα οW Mνθρωποι το< Eγγυτρου περιβ"λλοντ ς του. rH Eνοριακ λειτουργικ ζω
στν καθηµεριν Pκφρασ της κα l ?ναστροφ πλησον
παραδοσιακ@ν ε:λαβ@ν κληρικ@ν πο' εQχαν φ βο Θεο<, Uπως H vδιος Pλεγε, νοηµατοδ τησε τς νεανικς του
?ναζητσεις. OW σπουδς του στ Θεολογικ Σχολ το<
Πανεπιστηµου ^Aθην@ν κα l προσωπικ µαθητεα κοντ" σ EπιφανεJς καθηγητς τGς Θεολογας κα φωτισµνους πνευµατικο'ς ?νθρπους τ@ν ^Aθην@ν σηµ"δεψαν τν πορεα του. rH γνωριµα του µ τ ν πατρα
^Aµφιλ χιο Mακρ, Lπ τν πνευµατικ καθοδγηση
το< Hποου Pθεσε }αυτ ν µχρι τGς µακαρας κοιµσεως
του, το< Pδωσαν τν ε:καιρα ν" γνωρσει τ ν µοναχισµ στν παραδοσιακ κολλυβαδικ Pκφρασ του, τGς
Hποας γνσιος φορας ;ταν H µακαριστ ς Γροντας τGς
Π"τµου. rH γνωριµα µ τς κατ" τ" φοιτητικ" του χρ νια κα τν µετπειτα παραµον του στν ^Aθνα ?κµ"ζουσες Eκκλησιαστικς ^Oργανσεις, τς HποJες π"ντοτε
Pβλεπε µ κριτικ µ"τι κα πρ ς τς HποJες παρ’ Uλες τς
δελεαστικς προτ"σεις πο' το< Pγιναν κρ"τησε διακριτικ στ"ση, χωρς ποτ ν" EνταχθεJ σ’ α:τς, τ ν Eνπνευσαν γι" τν ?καταπ νητη διακονα το< λ γου κα
τν Hλοκληρωτικ ?φιρωση στ ν Θε . rH παραµον
του γι" εLρ'τερες σπουδς στ Γαλλα το< Pδωσε τν
ε:καιρα ν" γνωρσει τν κοινωνικ δραστηρι τητα τGς
KαθολικGς ^Eκκλησας, l Hποα το< δηµιο'ργησε γ νιµο προβληµατισµ . ^Aξζει ν" ?ναφερθεJ Uτι καταλυτικ
ρ λο διεδραµ"τισε τ γεγον ς πς =δη ?π τν lλικα
τ@ν τεσσ"ρων Eτ@ν Pµεινε qρφαν ς ?π πατρα, εQχε yς
?ποτλεσµα τν καθ’ Uλη τ δι"ρκεια τGς ζωGς του ?πραντη ε:αισθησα ?πναντι στν qρφ"νια κα τν
?νθρπινη στρηση κα δυστυχα γενικ τερα.
Γι" τν καταν ηση τGς προσωπικ τητας το< Ποιµεν"ρχου Tιµοθου εQναι ?παρατητο ν" ?ναφερθο<µε κα
σ κ"ποιες βασικς θεολογικς προϋποθσεις, οW HποJες

Α.

^Oρθ δοξος ^Aκαδηµα
H
Kρτης
?ποφ"σισε τ
διοργ"νωση τGς σηµερινGς
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διαµ ρφωσαν τν προσωπικ τητ" του κα ?πετλεσαν
τν ?φετηρα τGς ποιµαντικGς διακονας του. Bασικ
?φετηρα του ;ταν l πστη στ ν Θε , l πστη zχι yς
διανοητικ διεργασα κα λειτουργα, ?λλ’ yς Lπαρξιακ βωµα, Uπως χαρακτηριστικ" συνθιζε ν" λει. Πστη zχι ?τοµικ κα α:τονοηµνη, ?λλ" Eκφραζοµνη
µσα ?π τν προσευχ κα τ" Pργα τGς ?γ"πης κα τGς
ε:ποιας. T" Γραφικ" «rH πστις χωρς τ@ν Pργων νεκρ"
Eστ» (^Iακ. 2, 26), «δεJξον µοι τν πστιν σου Eκ τ@ν
Pργων σου» (^Iακ. 2, 18) κα «πστις δι’ ?γ"πης Eνεργουµνη» (Γαλ. 5, 6) ?πετλεσαν τ" συνθµατα τGς ζωGς
του κα τ κεντρικ σηµεJο το< κηρ'γµατος του. Συχν"
?νφερε τ ν πα'λειο λ γο, «χωρςς πστεως ?δ'νατον
ε:αρεστGσαι» (rEβρ. 11,6), θλοντας ν" δηλσει Uτι χωρς τν ?φετηρα τGς βαθειKς
κα ?νυποκρτου πστεως
Hποιαδποτε δραστηρι τητα EξαντλεJται σ στεJρο
?νθρωποκεντρισµ κα δν
HδηγεJ στ ν Θε .
^Eκκλησιολογικ" εQναι συντεταγµνος µ τν πα'λειο
θερηση τGς ^Eκκλησας yς
σµατος Xριστο<. bOχι Uτι
Lποτιµο<σε τ ν θεσµικ χαρακτρα τGς ^Eκκλησας, Mλλωστε τ ν Lπηρτησε µ πιστ τητα κα ?φοσωση, ?λλ" πρωταρχικ" λειτουργο<σε
στν Eκκλησιολογικ θερηση του α:τ l ?ρχ. OW χριστιανο Pχουν τν κλση ν" Lπηρετσουν τν ^Eκκλησα µ τν Mσκηση τ@ν χαρισµ"των τους, ν" ζσουν }νωµνοι µ τν Mµπελον yς κλµατα φορτωµνα το'ς καρπο'ς τGς ?γ"πης, ν" τιµσουν τν Iδι τητ" τους µ τ
θυσα τGς πστεως κα µ µι" ζω mγν, σ'µφωνα µ τ
Πνε<µα κα ν" συµµετ"σχουν Eνεργ" στ λατρεα κα
τν προσευχ. rH Eκκλησιολογικ α:τ ?ρχ, ?ρχ τονισµο< τGς ποικιλας τ@ν µελ@ν κα τ@ν χαρισµ"των,
?ποτελο<σε κα τν αIτα τGς Eπιεικας του πρ ς το'ς
?νθρπους κα τ ν Pκανε ν" µν εQναι Lπερβολικ ς =
?π λυτος στς ?παιτσεις του πρ ς α:το'ς.
Oραµα τGς ζωGς κα τGς δρ"σες του ?πετλεσε l
?ρχ το< Eφαρµοσµνου Xριστιανισµο< στν καθηµεριν τητα τGς προσωπικGς κα κοινωνικGς ζωGς, χωρς
Uµως ?πολυτοποισεις κα ?νεδαφικς διεκδικσεις.
A:τ εQναι κα l κεντρικ Iδα Uσων Pγραψε κα πο' συµπυκνθηκε στ Hµνυµο βιβλο. ^Aντιµετπιζε Uµως
τν πραγµατικ τητα τGς ζωGς Uπως α:τ γνεται ?ντιληπτ στς συνηθισµνες µεταπτωτικς Eκφρ"σεις της,
µσα ?π µι" γνσια ρεαλιστικ θερηση, κατανοντας
τς ?νθρπινες ?δυναµες, κατ" τ συνηθισµνη του
Pκφραση.
OW Eξωτερικς συνθGκες, Eντ ς τ@ν Hποων Eκλθη
?π τν ^Eκκλησα ν" πληροφορσει τν ποιµαντικ του
διακονα, ?πετλεσαν γι" τ ν vδιο κα το'ς συνεργ"τες
του δρ µους τραχες κα σκληρο'ς, το'ς Hποους κατ"φερνε π"ντοτε ν" Eξοµαλ'νει Eπιδεικν'οντας ?καταπ νητη θληση, Eργατικ τητα κα Lποµον. rΩς ^Eπσκοπος ^Aρκαδας ?ναλαµβ"νει τ διαποµανση τGς ^EπισκοπGς µετ" ?π }ξαετG χηρεα, λ γaω τGς µεταθσεως
το< προκατ χου του E:γενου στ Mητροπολιτικ καθδρα τGς Kρτης. rH κατ"σταση τGς ^Eπαρχας ;ταν
Iδι"ζουσα λ γω τGς µακρ χρονης χηρεας κα τ@ν κοινωνικ@ν προβληµ"των τGς περιοχGς. T µορφωτικ Eππεδο το< κλρου ;ταν πολ' χαµηλ κα παρ"λληλα
LπGρχαν πολλ" Eφηµεριακ" κεν", µ συνπεια, οW πε-

ρισσ τεροι Eφηµριοι ν" Eξυπηρετο<ν δ'ο = κα τρα χωρι". T" µοναστρια, ταλαιπωρο'µενα ?π Eσωτερικς
Pριδες κα σ κ"ποιες περιπτσεις ?π σκ"νδαλα, εQχαν
LποβαθµιστεJ στ συνεδηση το< πληρµατος τGς τοπικGς ^Eκκλησας. rO λα ς εQναι ε:σεβς κα φιλ τιµος,
?λλ" Pχει στερηθεJ τν Eπισκοπικ παρουσα γι" πολλ"
χρ νια. ^Eξαιτας τGς Mσχηµης οIκονοµικGς καταστ"σεως ?ρχζει το'ς χρ νους Eκενους τ µεταναστευτικ
ρε<µα, κυρως πρ ς τ Γερµανα. Γυµν"σια Lπ"ρχουν
µ νο στν Π µπια κα ?ργ τερα στς MοJρες. EQναι
Pντονο τ πρ βληµα τGς διαµονGς τ@ν µαθητ@ν, πο' θλουν ν" συνεχσουν τν Eγκ'κλιο παιδεα τους κα δν
διαθτουν τς ?παιτο'µενες προϋποθσεις. ^Eξ"λλου,
LπGρχαν πολλ" παιδι" πο' οW γονεJς τους εQχαν µεταναστε'σει κα χρει"ζονταν προστασα κα ε:καιρες γι"
µ ρφωση. rH Γερµανικ κατοχ Pχει ?φσει πσω της
οIκογνειες ?προστ"τευτες κα σωρεα προβληµ"των.
OW συνθGκες διαβωσης στν περιοχ δν εQναι οW καλ'τερες ?π κ"θε Mποψη, l δυνατ τητα µετακνησης κοπιδης κα προβληµατικ, l οIκονοµικ Eπιφ"νεια τGς
^EπισκοπGς σχεδ ν ?ν'παρκτη.
rΩς ^Aρχιεπσκοπος Kρτης παραλαµβ"νει µι" qργανωµνη ^Eπαρχα, ?λλ" Pρχεται ?ντιµτωπος µ νες
προκλσεις κα προσκλσεις. Πλον δν εQναι H ποιµν
µιKς ^Eπαρχας ?γροτοκτηνοτροφικο< χαρακτρα µ
µικρ πληθυσµ , Uπως προηγουµνως. ^Eγκαθσταται
σ µι" µεγ"λη π λη, l Hποα α:ξ"νεται κα ?ναπτ'σσεται µ γργορους ρυθµο'ς. ^Eπιπλον καλεJται ν" βαστ"σει τ βαρ' Σταυρ τGς προεδρας τGς ^EπαρχιακGς
Συν δου. rO ?εµνηστος Πατρι"ρχης ∆ηµτριος, προσφωνντας τον κατ" τ Mικρ µνυµα µετ" τν Eκλογ του, Eπεσµανε Uτι ?ναλαµβ"νοντας τ" καθκοντ"
του yς ^Aρχιεπσκοπος, καλεJται ν" κρατσει τς Iσορροπες. Πρ"γµατι ?γωνστηκε γι" ν" κρατσει τς Iσορροπες κα τς κρ"τησε. Στ να του θση κατανοεJ Uτι
l Eκκλησιαστικη πραγµατικ τητα Pχει µι" Mλλη δυναµικ. bEχει µ"θει H vδιος διαφορετικ", ?λλ" δν µνει
κλεισµνος σ U,τι Pµαθε. Bρσκει στ rHρ"κειο µι" ζωνταν" λειτουργο<σα παρ"δοση, τν ?ναγνωρζει κα τ
σβεται. KατανοεJ Uτι στ" δεδοµνα πλασια πρπει ν"
Eκπληρσει τν ?ποστολ του, Uπως Pλεγε. T rHρ"κλειο, Uπως προεπαµε, ?ναπτ'σσεται. ∆ηµιουργο<νται
να δεδοµνα. ^AπαιτεJται ?ναδιοργ"νωση τ@ν ^Eνορι@ν, δρυση νων. rH διοκηση τGς ^AρχιεπισκοπGς δν
µπορεJ ν" θεραπευθεJ γραφειοκρατικ". ^AπαιτεJται l
δραστηριοποηση καταλλλων συνεργατ@ν πο' µπορο<ν ν" ?ναπτ'ξουν πρωτοβουλες κα ν" Eργαστο<ν
Lπε'θυνα. T Pργο τGς ^AρχιεπισκοπGς δν ;ταν δυνατ ν ν" προχωρσει yς Pργο το< }ν ς. T κατανοεJ κα
EνεργεJ ?ν"λογα, µοιρ"ζοντας χωρς περιορισµο'ς κα
µικροπρπειες τν Eµπιστοσ'νη του. Ποιµανει ?µφισβητο'µενος πολλς φορς, ?λλ" γνωρζοντ"ς το κινεJται µ Mνεση Eντ ς τ@ν δεδοµνων πλαισων το< }κ"στοτε παρ ντος τGς ποιµαντορας του, δνοντας, κατ"
τν προσφιλG του Pκφραση, τ «παρ ν το< Θεο<».
rO ^Aρχιεπσκοπος Tιµ θεος, Uσο δ'σκολες κα Mν
;ταν οW συνθGκες πο' }κ"στοτε ?ντιµετπισε, δν δελιασε κα δν qλιγρησε ποτ. Προσπαθο<σε µσα ?π
τ" πι Mσχηµα δεδοµνα ν" Eξ"γει τ καλ'τερον δυνατ ν. Σ παρ µοιες συνθGκες οW πολλο προσπαθο<ν ν"
Eπιβισουν = ν" Eξασφαλσουν µι" Eππλαστη εIρνη =
περιµνουν τν κατ"λληλη στιγµ γι" ν" ?ντιδρ"σουν.
^EκεJνος Eγνριζε ν" ζεJ τν κ"θε στιγµ µσα ?π µι"
κα µοναδικ προοπτικ> Eκενη το< χρους.
Συνοπτικ", γιατ θεωρ@ Uτι δν θ" ?ναφρω Mγνωστα πρ"γµατα κα γι" ν" µν κουρ"σω τν ?γ"πη σας,
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θ" παραθσω κ"ποιες ο:σιαστικς ποιµαντικς ?ρετς
το< µακαριστο< Ποιµεν"ρχου Tιµοθου:
1. rH Eµπιστοσ'νη του στ θληµα το< Θεο< πο' λειτουργο<σε θετικ" γι" τ ν vδιο κα το'ς Mλλους στν
?ντιµετπιση προσπων κα καταστ"σεων κα πο'
Eπεδεκνυε Mνθρωπον, H
HποJος δν διακατχονταν
?π αIσθµατα ?νασφ"λειας κα µικροπρπειας.
2. rH ?καταπ νητη
δραστηρι τητ" του σ
Uλους το'ς τοµεJς, µχρι
κα τ ν χειρωνακτικ . rΩς
^Eπσκοπος εQναι ?διαµφισβτητο, Uτι «καταδχθηκε», γεγον ς σπ"νιο γι" το'ς
πολλο'ς, ν" διακονσει το'ς Mλλους µ τν κυριολεξα
τGς λξεως διακονα.
3. rH ?περι ριστη ?γ"πη του πρ ς τ ν Mνθρωπο, l
Hποα µεταστοιχειων ταν σ φιλανθρωπα, Eπιεκια,
Lπερβ"λλουσα συγχωρητικ τητα, καταν ηση, νουθεσα
κα παρ"κληση καρδας, ?ποδοχ το< Mλλου Uποιος κα
ν" ;ταν α:τ ς.
4. rH συνεδηση τGς πατρ τητας. EQναι γνωστ Uτι
?ρεσκ ταν ν" προσφωνεJται yς «Πατρας». A:τ l συνεδηση vσως τ ν παρουσασε σ κ"ποιους yς ?δ'νατο
«περ τ διοικεJν». rH ?ρχ του Uµως ;ταν Uτι H ^Eπσκοπος διοικεJ µ νο yς πατρας κα H vδιος φιλοδοξο<σε
ν" Eπιδεικν'ει π"ντοτε κα προς π"ντας σπλ"χνα
οIκτιρµ@ν.
5. rH Wκαν τητ" του ν" µν ?παιτεJ ?π το'ς Mλλους,
?κ µη κα το'ς στενο'ς του συνεργ"τες, πρ"γµατα πο'
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Lπερβαιναν τς δυν"µεις τους = δν ταριαζαν µ τ ν
χαρακτGρα κα τν Iδιοσυγκρασα τους κα l τχνη ν"
γνωρζει τ θ" πεJ στ ν Mλλο, Sστε ν" φεληθεJ.
6. rH ?ταλ"ντευτη θλησ του ν" Eπιδεικν'ει π"ντοτε συνπεια λ γου κα πρ"ξεως, ν" ?ποφε'γει τν
?ργολογα, τ ν σχολιασµ κα τν κρση προσπων.
7. Hταν Mνθρωπος προικισµνος µ τ" χαρσµατα
τGς ?διατ"ρακτης LποµονGς, τGς ?ταλ"ντευτης σταθερ τητας, τGς καρτερας κα τGς Eλπδας, ?λλ" κυρως
τGς προσευχGς, τGς σιωπGς κα τGς EσωτερικGς περισκψεως.
rO ^Aρχιεπσκοπος Tιµ θεος Eποµανε τ ν λα το<
Θεο< κ"τω ?π τς συνθGκες πο' περιληπτικ" ?ναφραµε, ποιµαιν µενος H vδιος ?π τ ν ?ρχιποµενα Xριστ . ^Eργ"στηκε, Pγραψε, κρυξε, λειτο'ργησε, συµπαραστ"θηκε ?νακο'φισε. rO vδιος εQχε τν σφραγδα τGς
δωρεKς το< Θεο<. ∆ν Eπαισχ'νθηκε τ" µικρ" κα Eλ"χιστα. Στ"θηκε κοντ" στ ν Mνθρωπο µ ?γ"πη κα κατανοηση. ^Eβωσε δ'σκολες καταστ"σεις µε µοναδικ
Uπλο τν ?νεξικακα κα τν Eµπιστοσ'νη στ ν Θε . OW
?νθρπινες ?δυναµιες, Uπως H vδιος Pλεγε, H φθ νος
κα l ?νασφ"λεια κ"ποιων, δν Eπτρεψαν ν" EκτιµηθεJ
l πολυσχιδς προσωπικ τητ" του, yς zντως ^Eπισκ που, H HποJος ξεχρισε στν Eποχ του.
rO ^Aρχιεπσκοπος Tιµ θεος Pβαλε τν δικ του σφραγδα, ξεχρισε, κα ?π τν Wστορα, Uταν θ" σβσουν τ"
?νθρπινα π"θη κα οW συναισθηµατισµο, θ" ?ξιολογηθεJ πρ"γµατι yς H καλ ς ποιµν τGς ?γ"πης, τGς ?γωνας κα τGς παρακλσεως.
Evη l µνµη α:το< αIωνα!

H εισγηση της Mοναχς Aικατερνας (Mαρκουλ κη) µε ττλο: Α π  τ ο ν Π ο ι η τ ι κ 
Λ  γ ο τ ο υ Α ρ χ ι ε π ι σ κ  π ο υ Τ ι µ ο θ  ο υ , θα δηµοσιευθε στο επµενο τεχος.
Α. Παπαδερς:
Zρα µνµης του Γροντος Εφσου Χρυσοστµου, κορυφα ου Ιερρχου του Oικουµενικο Θρνου και ∆ιδασκλου
της Ιερς Θεολογικς Σχολς της Χλκης, για τον οπο ον, πως ακοσατε, θα µας οµιλσει ο αιδεσιµολογι@τατος π.
Γε@ργιος Τστσης, ∆ιδκτωρ της Θεολογ ας, Μγας Πρωτοπρεσβτερος του Oικουµενικο Θρνου και Ετα ρος επ σης της Oρθοδξου Ακαδηµ ας. Υπρξε επ πολλ τη Μνιµος Αντιπρσωπος του Oικουµενικο Πατριαρχε ου στην
δρα του Παγκοσµ ου Συµβουλ ου Εκκλησι@ν, στη Γενεη, που και διαµνει. Εργσθηκε και συνεχ ζει να εργζεται υπρ της Εκκλησ ας µε λγο κα ριο και αυθεντικ σε πµπολλες επ σηµες αποστολς και διασκψεις, να συγγρφει, να κηρττει, να λειτουργε , να στηρ ζει το Πατριαρχικν \δρυµα στο Σαµπεζ της Ελβετ ας. Υπρξε µαθητς και
αυτς του µακαριστο Χρυσοστµου και επιστθιο πνευµατικ τκνο του – ο εκ των αρµοδιοτρων, εποµνως, να µας
οµιλσει για το σεπτ πρσωπ του. Τον ευχαριστοµε θερµ. Σεβαστ και λ αν αγαπητ π. Γε@ργιε, χετε τον λγο.

ΜΗΤΡOΠOΛΙΤΗΣ ΓΕΡΩΝ ΕΦΕΣOΥ ΧΡΥΣOΣΤOΜOΣ
ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΗ ΜOΡΦΗ
ΣΤΗ ∆ΙΑΚOΝΙΑ ΤOΥ ΘΡOΝOΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕOΛOΓΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
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µνου Uπως ?ποτσω φ ρον τιµGς
στ ν ?λστου µνµης Eκλεκτ
rIερ"ρχη το< OIκουµενικο< Θρ νου κα πολ'τιµο rEταJρον τGς
^Oρθοδ ξου ^Aκαδηµας Kρτης,
τ ν µακαριστ Mητροπολτη Γροντα ^Eφσου Xρυσ στοµο, τ ν

Kωνσταντινδη. Kα ε:χαριστ@ Eκ β"θους καρδας τ ν
Πρ εδρο τGς ^Aκαδηµας, Σεβασµιτατο Mητροπολτη
Kισ"µου κα Σελνου κ. ^Aµφιλ χιο, Uπως κα τ ν Γενικ
∆ιευθυντ α:τGς ∆ρα ^Aλξανδρο Παπαδερ , φλο ?γαπητ κα συνεργ"τη στ ν ?µπελ@να το< Kυρου Eπ τσσερις περπου δεκαετες, γι" τν πρ φρονα κα τιµητικ
τους πρ σκληση, Uπως συµµετ"σχω στν qφειλετικ α:τ
Eπιµνηµ συνη Eκδλωση κα Eκφωνσω κατ"λληλον τFG
περιστ"σει λ γον. Π"λιν κα πολλ"κις ε:χαριστ@.
Στ ν ^Oρθ δοξο κ σµο, ?λλ" κα στ ν ε:ρ'τερο χρι-
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 πολλ συγκνηση, ?λλ" κα
M
µ κ"ποια νοσταλγικ δι"θεση, ?νρχοµαι στ βGµα, προκει-

m
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rYπ ∆ρος Γεωργου Tστση
M. Πρωτοπρεσβυτρου OIκουµενικο< Πατριαρχεου

www.oac.gr
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rO µεταστ"ς, πο' γεννθηκε το 1921 στν Xρυσο'πολη - Σκο'ταρι τGς ^Eπαρχας Xαλκηδ νος, εIσGλθε στς
τ"ξεις το< Wερο< κλρου τ ν Nοµβριο το< 1940, ν τελει φοιτος στν rIερ" Θεολογικ Σχολ τGς X"λκης, χειροτονηθες σ δι"κονο τν lµρα τGς }ορτGς τ@ν EIσοδων τGς Παναγας, ?π τ ν Σχολ"ρχη γροντ" του, τ ν
µακαριστ Mητροπολτη Nεοκαισαρεας Xρυσ στοµο.
Mετ" τν ?ποφοτησ του, ?νλαβε διακ νηµα στ ν περινυµο rIερ Nα τ@ν rAγων Kωνσταντνου κα rEλνης τGς ?νθο'σης τ τε Kοιν τητος Σταυροδροµου.
Oταν δ H Πατρι"ρχης M"ξιµος H E, ε:θ'ς µετ" τν
?ν"ρρησ του στ ν OIκουµενικ Θρ νο τ 1946 δρυε
ΓραφεJο T'που τ@ν Πατριαρχεων, ?νθετε τν διε'θυνσ του στ ν µ λις εIκοσιπεντ"χρονο δι"κονο Xρυσ στοµο, µ τν ε:θ'νη συν"µα κα τGς συντ"ξεως το< Πατριαρχικο< Περιοδικο< «^Oρθοδοξα».
MπορεJ Uµως ν" λεχθεJ Uτι l πολ'πλευρη Eκκλησιαστικ κα ?καδηµαϊκ σταδιοδροµα το< µεταστ"ντος,
?ρχζει ο:σιαστικ" τ 1951, Uταν Pπειτα ?π τετραετεJς
λαµπρς µεταπτυχιακς σπουδς στν Pµη κα τ Στρασβο<ργο, Eπανακ"µπτει στν Π λη, κα µ ?π φαση τGς
rAγας κα rIερKς Συν δου ?ναλαµβ"νει, σ lλικα µ λις
30 Eτ@ν, καθηγητικ" καθκοντα στν rIερ" Θεολογικ
Σχολ τGς X"λκης, συγκεκριµνα δ στς Vδρες τGς ∆ογµατικGς, τGς rIστορας τ@ν ∆ογµ"των κα τGς XριστιανικGς ^Aρχαιολογας.
Hταν l Eποχ πο' σηµατοδοτο<σε µι" να Eλπιδοφ ρο περοδο στ ζω τGς X"λκης, µ τν Eπιστροφ στς
ρζες νων κα φερλπιδων καθηγητ@ν, Pπειτα ?π πολυετG µετεκπαδευση στν rEσπερα. Mαζ λοιπ ν µ τ ν
∆ι"κονο Xρυσ στοµο Kωνσταντινδη, Eπανκαµπταν
στν Tροφ Σχολ τGς X"λκης H ∆ι"κονος M"ξιµος Pεπανλλης, (H µετπειτα, Eπ πολλ" Pτη, Σχολ"ρχης κα
Mητροπολτης Σταυρουπ λεως), οW Bασλειος ^Aναγνωστ πουλος (=δη τ 1950), Bασλειος Σταυρδης κα KωνσταντJνος Kαλλνικος. Kα Pρχονταν γι" ν" Eπανδρσουν
τ Σχολ µας κα ν" ?νακουφσουν το'ς τρεJς lρωϊκο'ς
«δασκ"λους», τ ν Mγα OIκον µο Γεργιο ^Aναστασι"δη, τ ν bAρχοντα ∆ιδ"σκαλο το< Γνους ^Iω"ννη Παναγιωτδη κα τ ν Mγα Πρωτονοτ"ριο το< Θρ νου ^Eµµανουλ Φωτι"δη, οW HποJοι σ δ'σκολους κα τ τε καιρο'ς, µαζ µ τ ν ?ποχωρσαντα στ µεταξ' Σχολ"ρχη,
Mητροπολτη Nεοκαισαρεας Xρυσ στοµο, εQχαν, λ γaω
λειψανδρεας, EπωµισθεJ γι" πολλ" χρ νια, τ βαρ' διδακτικ Pργο, τ σο στ θεολογικ , Uσο κα στ γυµνασιακ τµGµα τGς ΣχολGς.
bEνιοι ?π το'ς παρ ντας στ σηµεριν Eκδλωση,
Uπως H πεφιληµνος Hµογ"λακτος ?δελφ ς κα συνταξιτης µου στ X"λκη, wγιος Kρτης, κα πληθ'ς Uλη
κληρικ@ν κα λαϊκ@ν στελεχ@ν τGς ^Eκκλησας στ Φαν"ρι, στν Kρτη και τν λοιπ rEλλ"δα, Uπως κα στ"
πρατα τGς οIκουµνης, LπGρξαν zντως προνοµιο<χοι,
Pχοντας yς «δ"σκαλ » τους τ ν Kαθηγητ-∆ι"κονο
Xρυσ στοµο Kωνσταντινδη. ∆ι"κονο κα στ θυσιαστριο κα στν Vδρα. ^EκεJνο δ πο' Eκτιµο'σαµε στ διδασκαλα του δν ;ταν, νοµζω, τ σον οW θεολογικς γνσεις πο' µKς παρεJχε µ Mνεση κα σπ"νια µεταδοτικ τητα, Uσον l Eρευνητικ του µθοδος κα H τρ πος µ τ ν
HποJον ?σκο<σε τ καθηγητικ του λειτο'ργηµα. ^Aπ
EκεJνον λ.χ. µ"θαµε π@ς ν" ?ποδελτινουµε σ καρτλες
Vνα κεµενο = Vνα βιβλο, γι" ν" µπορο<µε ?κολο'θως ν"
χρησιµοποιο<µε µ ε:κολα κα Mνεση τ συγκεντρωθν
Lλικ κατ" τ συγγραφ }ν ς φροντιστηρου = µKς δια-
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στιανικ χ@ρο, σπ"νιες εQναι, νοµζω, οW Eκκλησιαστικς
EκεJνες προσωπικ τητες, πο' πρωταγωνστησαν, πολυµερ@ς κα πολυτρ πως, µ τ ση συνπεια κα Lπευθυν τητα Eπ Vξι περπου δεκαετες κα χωρς καµµα διακοπ,
Uπως H τιµµενος σµερα µακαριστ ς rIερ"ρχης. Oπως
Pλεγε H Σεπτ ς µας Προκαθµενος, H OIκουµενικ ς Πατρι"ρχης κ.κ. BαρθολοµαJος, σ λ γο πο' Eξεφνησε Eπ’
ε:καρaα το< τεσσαρακονθηµρου µνηµοσ'νου το< µεταστ"ντος στ ν Π"νσεπτο Πατριαρχικ Nα , «4 λ αν πεπαιδευµε^νος ατς CIερρχης, βιωµατικς φορες κα διτορος ξαγγελες το «πολ τικου» πνεµατος, 1νεδε χθη
κ τ2ν πιφανεστρων προσωπικοττων το καθ’ +µς
Oκουµενικο Θρνου, )στις πεσφργισε πολυειδ2ς ν
το/ς σχτοις χρνοις τν µαρτυρ αν ατο ν τ_3 διδακτικ_3
κφορ_ τ3ς
6Oρθοδξου
Θεολογικ3ς 1ληθε ας, [κα
1πεδε χθη) φεργγυος
κπρσωπος τ3ς Mητρς 6Eκκλησ ας ες
διορθοδξους κα διαχριστιανικς συναντσεις κα διεθν3 ποικ λου περιεχοµνου συνδρια»1.
T" περιωρισµνα χρονικ" περιθρια τGς σεµνGς
α:τGς τελετGς, δν Eπιτρπουν ββαια στ ν Hµιλο<ντα ν"
προβεJ σ µι"ν Pστω συνοπτικ παρουσαση τGς πολυδι"στατης προσφορKς το< ?ειµνστου στ ν Σεπτ
OIκουµενικ Θρ νο, στν ^Oρθοδοξα, στν χριστιανοσ'νη γενικ", Uπως κα στν θεολογικ Pρευνα. Περ τGς
προσφορKς του α:τGς µιλο<ν εγλωττα οW Eπ Συν δου
?γορε'σεις του, οW π"µπολλες µελτες κα τ" δοκµι" του
σ συλλογικο'ς τ µους κα σ lµτερα κα ξνα περιοδικ", οW εIσηγσεις κα παρεµβ"σεις του σ ∆ιορθ δοξα
Συνδρια κα σ δι"φορα διεθνG θεολογικ" «Φ ρα». Kυρως Uµως Hµιλο<ν γι" τ τιτ"νιο Pργο του οW τσσερις
qγκδεις τ µοι, πο' Lπ τ ν γενικ ττλο «^Oρθ δοξοι
Kατ ψεις» (Eκδ. Tρτιος 1991), καταχωρο<ν Vνα Eντυπωσιακ ?ριθµ µελετ@ν κα µονογραφι@ν του Eπ θεµ"των θεολογικGς, EκκλησιολογικGς, κανονικGς κα WστορικGς φ'σεως, Uπως HµιλεJ κα H κοµψ ς τ µος «Tδε λγει πατριαρχικς `Aµβων» (Eκδ. Tρτιος 1991), H HποJος
περιλαµβ"νει λ γους κα κηρ'γµατα, πο' H µεταστ"ς, συνοδικFG ?ποφ"σει, εQχεν Eκφωνσει κατ" διαστµατα στ ν
Πατριαρχικ Nα το< rAγου Γεωργου, στ Φαν"ρι, Eπ’
ε:καιρFα τGς KυριακGς τGς ^Oρθοδοξας, τGς ΘρονικGς
}ορτGς το< rAγου ^Aνδρου κα Mλλων Eπισµων περιστ"σεων.
^Aλλ", « πιλε ψει µ διηγοµενον 4 χρνος» περ τGς
πλο'σιας κα ?νεκτµητης α:τGς συµβολGς το< ?οιδµου
πολιο< rIερ"ρχου. rΩς Eκ το'του, θ" ?ρκεσθ@ µ νο στν
σκιαγρ"φηση, µ µερικς mδρς πινελις, δ'ο χαρακτηριστικ@ν zψεων το< ?νδρ ς. ^Eκενης το< «διδασκ"λου»
κα παιδαγωγο<, κα Eκενης το< «Φαναριτου. rIερ"ρχου, πο' ν"λωσεν }αυτ ν στ διακονα το< OIκουµενικο< Θρ νου, τGς Πανορθοδοξας κα τGς Xριστιανοσ'νης γενικ". Kα θ" προβ@ στ Eγχερηµα α:τ , σταχυολογντας ?π το'ς προαναφερθντες πντε τ µους,
?π ψεις κα τοποθετσεις του Uσον ?φορaK στ ν ρ λο τGς
θεολογας στ ζω τGς ^Eκκλησας κα στ θση κα διακονα το< OIκουµενικο< Θρ νου µσα στ ^Oρθ δοξο διοικητικ σ'στηµα.

Α.
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µακαριστο< ^Eφσου.
^Aρχ κα πεποθηση το< σοφο< α:το< καθηγητο< µας
;ταν Uτι l θεολογα πρπει ν" ?σκεJ τ Pργο τGς «!ντς
τ"ς Eκκλησας», «δι τν Eκκλησαν» κα «!ν τ#" $πηρεσ%α τ"ς Eκκλησας». M Mλλα λ για, ν" συµπορε'εται
µ τν ^Eκκλησα σ Uλες τς φ"σεις κα τς περιπλανσεις
της Eπ τGς γGς. «N µορφοται, ν ξελ σσεται κα ν
προωθε/ται !ν τ#" Eκκλησ%α κα σν τ%" Eκκλησ%α». bOχι
Uµως ?γνοντας τς πραγµατικ τητες το< κ σµου το'του. rH θεολογα, Pλεγε, «δν εeναι ξ@κοσµος, οfτε 1πκοσµος. ∆ν εeναι ξνη πρς τς περιπετεας το κσµου
τοτου. Συνπτεται &µεσα µ τν "στορ αν. Θεολογε/ π
τ3ς "στορ ας... κα 1σκε/ται ν cνµατι το σωτηρι@δους
*ργου το Kυρ ου, τ 4πο/ον, gπαξ συντελεσθν, νεργε/ται 1ν πσαν στιγµν π τ2ν ψυχ2ν
τ2ν 1νθρ@πων»3.
Oπως εQναι γνωστ , l Θεολογικ Σχολ τGς X"λκης ?νκαθεν το τ «θεολογικ
ργαστριο», τ «think
tank» το< Φαναρου.
Γι’ α:τ κα Hσ"κις τ
OIκουµενικ
ΠατριαρχεJο σχολεJτο µ µεζονα Eκκλησιαστικ" θµατα,
Πατρι"ρχης κα Σ'νοδος π"ντοτε καλο<σαν τ ν καθηγητικ Σ'λλογο τGς ΣχολGς ν" Eκφρει γνµη δνοντας
τ θεολογικ στγµα, = ?κ µη κα ν" συντ"σσει κεµενα
το< Θρ νου ?φορ@ντα στς ∆ιορθ δοξες = τς ∆ιαχριστιανικς σχσεις. A:τ συνβαινε =δη ?π τ" τλη το<
δεκ"του Eν"του κα τς ?ρχς το< εIκοστο< αI@νος, Eπ
σχολαρχας κα καθηγεσας τ@ν κολοσσ@ν Eκενων πο'
Mκουαν στ zνοµα Φιλ"ρετος Bαφεδης, (H µετπειτα
rHρακλεας), Γερµαν ς Στρην πουλος (H µετπειτα Θυατερων), Γερµαν ς Kαραβαγγλης, XρGστος ^Aνδρο<τσος,
Bασλειος Στεφανδης, Bασλειος ^Aντωνι"δης, Παντολων Kοµνην ς.
bEτσι, Uταν περ τ" τλη τGς δεκαετας το< 1950 H Πατρι"ρχης ^Aθηναγ ρας εQχε π"ρει τν ?π φαση ν" συγκαλσει στ P δο τν Πρτη Πανορθ δοξο ∆ι"σκεψη
γι" ν" δσει συνχεια στ lµιτελς Προσυνοδικ Pργο
τGς ∆ιορθοδ ξου ^EπιτροπGς τGς I. MονGς Bατοπεδου
(1930) κα προλει"νει τοιουτοτρ πως τ Pδαφος γι" τ
συγκρ τηση τGς rAγας κα Mεγ"λης Συν δου τGς ^Oρθοδ ξου ^Eκκλησας, l rIερ" Σ'νοδος Eπεστρ"τευσε, κατ"
τ EπικρατGσαν Pθος, το'ς καθηγητ"ς τGς X"λκης µ τν
Eντολ ν" συνδρ"µουν στ Pργο τGς mρµ διας ΣυνοδικGς
^EπιτροπGς πο' ;ταν Eπιφορτισµνη µ τν Eκπ νηση το<
πινακου θεµ"των τGς Eν λ γaω Συν δου.
EQναι γνωστ στο'ς εIδ τας Uτι l συµβολ το< µεταστ"ντος στ ν καταρτισµ τGς θεµατολογας τGς Συν δου
LπGρξε σηµαντικ, Mν zχι ?ποφασιστικ. Πολλ" Eπκαιρα θεολογικ" κα κοινωνικ" θµατα, τ" HποJα βρσκονταν στ θεµατολ γιο τGς rAγας κα Mεγ"λης Συν δου,
;ταν ζητµατα πο' τ ν εQχαν ?πασχολσει στ παρελθ ν κα περ τ@ν Hποων εQχε κατ" καιρο'ς ?ρθρογραφσει στ" δυ δηµοσιογραφικ" zργανα το< Πατριαρχεου, τ περιοδικ «^Oρθοδοξα» κα τν Eφηµερδα «6Aπστολος 6Aνδρας».
Σηµαντικ ς Uµως κα Mκρως ?ποτελεσµατικ ς
LπGρξεν H ρ λος το<, Eν τa@ µεταξ', σ Mητροπολτη M'ρων προαχθντος καθηγητο< κα κατ" τ δι"ρκεια τ@ν

Α.

τριβGς> =, ?κ µη, µ ποι τρ πο ν" καταχωρο<µε τς Lποσηµεισεις - παραποµπς σ’ Vνα κειµενο!
Hταν π"ντοτε µελετηµνος, γλαφυρ ς στ διδασκαλα του, ?παιτητικ ς στς Eξετ"σεις, ε:γενς κα προσηνς στς, Eκτ ς αIθο'σης διδασκαλας σχσεις του µ το'ς
φοιτητς (το'ς «Wεροσπουδαστς» Uπως χαρακτηρζονταν οW XαλκJτες!), πολ'τιµος σ'µβουλος κα καθοδηγητς στν Eκπ νηση Eναισµων Eπ διπλµατι διατριβ@ν,
φιλ"νθρωπος µ τν ε:ρ'τερη σηµασα τGς λξεως, Lποµονητικ ς κα Eπιεικς µ Uσους εQχαν προβλµατα ?φοµοισεως τ@ν διδαγµ"των του, ?λλ" κα Mτεγκτος κα
?νυποχρητος µ µερικο'ς Wερωµνους φοιτητς, οW
HποJοι, Eν@ δν εQχαν τ" ?παιτο'µενα διανοητικ" Eφ δια
= Pφεση γι" θεολογικς σπουδς κα δν µελετο<σαν, ν µιζαν Uτι «Eλaω ρ"σου» = «Eλaω γροντος» θ" µπορο<σαν
ν" Pχουν κ"ποια «εIδικ» µεταχερηση κα ν" προβιβασθο<ν «?βρ χοις ποσ»! rH Iδι τυπη α:τ κατηγορα φοιτητ@ν δν ερισκε χ"ριν Eνπι ν του. Kα δν ;ταν σπ"νιες οW περιπτσεις πο' µερικο ?π α:το'ς Pµεναν µετεξεταστοι γι" τ ν }π µενο Σεπτµβριο!
^Eπειδ δ H λ γος περ το< διδακτικο< Pργου το< µεταστ"ντος, Eνδεκνυται νοµζω ν" παρασχεθεJ στ σηµεJο α:τ κα κ"ποια ?π"ντηση στ συχν" τιθµενο Eρτηµα: γι" ποι λ γο H µακαριστ ς δν Eξδωσε τ'ποις τν
περφηµη ∆ογµατικ του, πο' θ" ;ταν ?ναµφισβτητα
τ magnum opus του, τ βασικ του Eπιστηµονικ Pργο;
^Iδο' l Eξγησις:
Στ Θεολογικ Σχολ τGς X"λκης, Eπ Vνα τταρτο
αI@νος, ?π τ 1924 µχρι τ 1950, Eδιδ"σκετο ?π το'ς
Σχολ"ρχας ^Iωακεµ ΠελεκKνο (τ ν µετπειτα ∆ρκων),
AIµιλιαν Παπαδηµητρου (τ ν µετπειτα Φιλαδελφεας), Xρυσ στοµο KορωναJο (τ ν µετπειτα Nεοκαισαρεας), Uπως κα ?π τ ν καθηγητ τGς ΣυµβολικGς
^Eµµανουλ Φωτι"δη (1948-1950), l πασγνωστη κα κλασικ ∆ογµατικ το< Xρστου ^Aνδρο'τσου. rΩστ σο, πεποθηση το< νου καθηγητ τGς ΣυστηµατικGς Θεολογας, ∆ιακ νου Xρυσοστ µου Kωνσταντινδη, ;ταν Uτι
?π τ περιβ"λλον τGς ΣχολGς θ" Pπρεπε πλον «ν
κπορευθ_3» µι" να ∆ογµατικ, «1νταποκρινοµνη aχι
µνον ες τς µον µους θεολογικς 1νγκας τ3ς 6Eκκλησ ας, 1λλ κα ες τν συνεχ2ς ερυνοµνην προβληµατικν τ3ς Θεολογ ας σµερον, διατηροσα βεβα ως ες
σρροπον bψος τν βιβλικοπαραδοσιοκρατικν χαρακτ3ρα της, 1λλ κα 1παντ2σα ες τς 1παιτσεις, το
cρθο λγου κα τ3ς cρθ3ς σκψεως το συγχρνου
1νθρ@που, προβληµατιζοµνου ντς µις ραγδα ως
ξελισσοµνης κα π µλλον κα µλλον τεχνοκρατουµνης θετικιζοσης κοινων ας»2. Θτοντας λοιπ ν σ
Eφαρµογ τν yς Mνω πεποθησ του, H ?εµνηστος εQχε
καταρτσει Vνα λαµπρ , πρωτ τυπο κα ?ναλυτικ κεµενο διδασκαλας, τ HποJο διφερε κατ" πολ' ?π τ
δι"ταξη κα δοµ τGς ?ξιολογτατης µν, ?λλ" µKλλον
Eπτοµης ∆ογµατικGς το< ^Aνδρο'τσου. Kα Eν@ τ κεµενο ;ταν σχεδ ν Vτοιµο πρ ς δηµοσευση, τ 1959 κυκλοφ ρησε στν ^Aθνα l τρτοµη ∆ογµατικ το< ?ειµνστου Παναγιτη Tρεµπλα, πο' ?π σκοπιKς δοµGς
κα περιεχοµνου εQχε πολλς Hµοι τητες µ τ σ'γγραµα το< Xαλκτου καθηγητο<. Θεωρ@ντας λοιπ ν, Uτι θ"
;ταν σ λοικο, l }λληνικ Θεολογικ γραµµατεα ν" Pχει
δυ ∆ογµατικς, Eκδιδ µενες σχεδ ν ταυτοχρ νως, H ?εµνηστος ?ποφ"σισε ν" µν προβεJ στν Pκδοση το< δικο<
του κειµνου. Γι" ν" χρησιµοποισω µι" Pκφραση το<
συρµο< α:τ ;ταν µι" «πολιτικ@ς qρθ» χειρονοµα το<
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ταστροφGς, H B Παγκ σµιος Π λεµος κα τ Eπακολουθ του, l Γι"λτα, οW πολιτικς κα κοινωνικς ?νακατατ"ξεις στ" Bαλκ"νια κα γενικ" στν ^Aνατολικ E:ρπη -, l πολ' µικρ πρ οδος πο' σηµειθηκε µ βGµα
«σηµειωτ ν» τν τελευταα εIκοσαετα, δν µπορεJ ν"
EξηγηθεJ παρ" µ νον ?π τ γεγον ς Uτι οW qρθ δοξοι,
Eπ’ Eσχ"των, δν διαλγονται µεταξ' τους, ?λλ" µονολογο<ν! Oτι δν κινητοποιο<νται κα δν Eνδιαφρονται
πλον γι" τν οIκοδοµ κα τ συµφρον τGς MιKς κα
?διαιρτου ^Oρθοδ ξου ^Eκκλησας, ?λλ" µKλλον κινο<νται γι" τν Eξυπηρτηση τοπικ@ν συµφερ ντων, τ"
HποJα σ τελευταα ?ν"λυση πλττουν τ συνοχ κα τν
}ν τητα τGς ^Oρθοδοξας.
A:τ ς ?κριβ@ς ;ταν H προβληµατισµ ς το< µακαριστο< rIερ"ρχου, πο' στ µεταξ' εQχε διαδεχθεJ στν Προεδρα τ@ν Πανορθοδ ξων Σωµ"των τ ν ?λστου µνµης
ρηξικλευθο Mητροπολτη Xαλκηδ νος Mελτωνα. Kα
τ ν τελευταJο καιρ , σ κατ’ Iδαν συζητσεις του µ πρ σωπα το< στενο< του περιβ"λλοντος, δν Pκρυβε τ φ βο, Uτι στς δυσµς το< βου του LπGρχε τ Eνδεχ µενο ν"
?µαυρωθεJ l µακρ" κα γ νιµη Eκκλησιαστικ του σταδιοδροµα, συνεπεaα Eνδεχοµνων ?διεξ δων στν προετοιµασα τGς rAγας κα Mεγ"λης Συν δου. ^Aλλ" περισσ τερο φοβ ταν, Uτι κ"ποια στιγµ µπορο<σε ν" πληγεJ
τ κ<ρος το<, ταγµνου στν διακονα τGς Πανορθοδοξας κα Eγγυητο< τGς ^Oρθοδ ξου }ν τητος, OIκουµενικο< Θρ νου, ?π Pντεχνα Eµπ δια, Uπως Pλεγε, ?π
Eσκεµµνες παρεµβ"σεις Eκενων πο' Eπιθυµο<σαν τν
?νακοπ τGς πρωτοπορας το< Πατριαρχεου κα εQχαν
τν πρ θεση ν" Hδηγσουν α:τ σ Mτοπα κα ?διξοδα4.
^Aκριβ@ς, Vνα προσφιλς θµα πο' Pθιγε συχν" στς
παραδ σεις του στ X"λκη, τ Θεσσαλονκη, τ Γενε'η,
Uπως κα σ Hµιλες κα γραπτ" του, ;ταν EκεJνο τGς }ν τητος τGς ^Oρθοδοξας. TGς }νοτητος Eν τFG παραδ σει, Eν
τFG λατρεα, Eν τFG συνειδσει, τGς }ν τητος Eν ταJς ποικιλαις. EQναι κλασικ l σχετικ εIσγησ του στ Συνδριο, τ ν HποJον εQχε πραγµατοποιηθεJ τ 1959 στ Θεσσαλονκη Eπ’ ε:καιρaα τGς }ξακοσιοστGς Eπετεου ?π
το< θαν"του το< rAγου Γρηγορου το< ΠαλαµK κα πο'
Pφερε τ ν ττλο: «Σηµε/α jνοντα κα διαφοροποιοντα
τν µ αν 6Oρθοδοξ αν +µ2ν»5).
^Aναπτ'σσοντας Uµως τ καριο θµα τGς ^Oρθοδ ξου }ν τητος, H ?οδιµος δν Pπαυε ν" τονζει τν π"για
θση το< Φαναρου, Uτι φορε'ς κα Eγγυητς τGς }ν τητος α:τGς ;ταν κα εQναι τ OIκουµενικ ΠατριαρχεJο.
«CH θσις τ3ς 6Eκκλησ ας Kωνσταντινουπλεως, Pλεγε,
εeναι θσις πρωτοπρου +γτιδος 6Eκκλησ ας µεταξ
1δελφ2ν 6Oρθοδξων 6Eκκλησι2ν. Θσις 1π τν 4πο αν
1πορρει + εθνη )σον κα + τιµ τ3ς διατηρσεως τ3ς
1π’ α@νων κρατοσης τξεως, τ3ς διατηρσεως το δε@δους κε νου status quo, κατ τ 4πο/ον 1ναγνωρ ζεται
κα τηρε/ται κα καθ σταται καθ’ +µραν σεβαστν τ δικα ωµα τ3ς πρωτοπορ ας κα πρωτοβουλ ας τ3ς πρ@της
τ2ν 6Oρθοδξων 6Eκκλησι2ν, iτοι τ3ς Kωνσταντινουπλεως, + δ συνεργασ α τ2ν π µρους 6Eκκλησι2ν, κα +
σµπνοια ατ2ν, κα + προσαρµογ ατ2ν ες τν χαρασσοµνην κα 1ναλαµβανοµνην κοινν γραµµν κα
τακτικν, ναρµον ζονται ες σστηµα κοιν3ς νεργε ας,
τ 4πο/ον 1ποπνει τν νυπρχουσαν ν τh3 6Oρθοδξhω
6Eκκλησ hα βαθυτραν jντητα»6. Λ για σοφ" κα π"ντοτε Eπκαιρα. Kυρως κατ" το'ς τελευταους χαλεπο'ς κα
πονηρο'ς το'τους καιρο'ς, Uπου πολλ" περ Φαναρου

Κ.

Eργασι@ν τGς Πανορθοδ ξου α:τGς ∆ιασκψεως. M τν
Iδι τητα το< Γενικο< Γραµµατως α:τGς, συµπαραστ"θηκε µ συνπεια, Lπευθυν τητα κα υWικ στοργ στ ν
πολι Πρ εδρ της, τ ν Mητροπολτη Φιλππων, Nεαπ λεως κα Θ"σου Xρυσοστ µο (τ ν µετπειτα ^Aρχιεπσκοπο ^Aθην@ν). rO M'ρων Xρυσ στοµος µαζ µ δυ
Mλλους κορυφαους rIερ"ρχες το< Θρ νου, πο' κα α:το
;ταν µλη τGς ΠατριαρχικGς ^Aντιπροσωπεας, το'ς Mητροπολτες Σ"ρδεων
M"ξιµο κα bIµβρου
κα Tενδου, µετπειτα
δ Γροντα Xαλκηδ νος Mελτωνα, βοθησε πολυµερ@ς κα πολυτρ πως τ ν πρεσβ'τη Πρ εδρο ν" φρει
εIς αvσιον πρας, παρ"
τ" EµφανG Eµπ δια,
τν πρτη α:τ, Pπειτα
O ™Â‚·ÛÌ. ÃÚ˘ÛﬁÛÙÔÌÔ˜ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ó·Î‹Ú˘- ?π πολλς δεκαετες,
Í‹ ÙÔ˘ ÛÂ ∂Ù·›ÚÔÓ ÙË˜ O∞∫ (1979)
∆ι"σκεψη τ@ν κατ" τ πους ^Oρθοδ ξων ^Eκκλησι@ν.
rΩστ σο, πρπει ν" σηµειωθεJ Uτι H M'ρων Xρυσ στοµος, πο' εQχε πρωταγωνιστσει στ ∆ι"σκεψη τGς P δου κα εQχε συντελσει µεγ"λως στν Eπιτυχα της, δν
Pκρυβε κα κ"ποια ?γωνα Uσον ?φορaK στν Pκβαση τGς
rAγας κα Mεγ"λης Συν δου. Σ ?νακονωση, τν Hποαν εQχε κ"µει λ.χ. τ 1972 στ Θεολογικ Συνδριο περ
«6Oρθοδξου Παραδσεως», πο' τελο<σε Lπ τν αIγδα
τGς ΘεολογικGς ΣχολGς το< ^Aριστοτελεου Πανεπιστηµου Θεσσαλονκης, παρατηρο<σε Uτι τ Pργο τGς Συν δου
;ταν τερ"στιο κα Uτι H ^Oρθ δοξος κ σµος περµενε µ
Eνδιαφρον κα προσοχ τ ?ποτλεσµα, τ HποJο θ"
προκυπτε ?π τν «1ναµοχλευοµνην συνε δησιν τ3ς
συνοδικτητος ν τ_3 6Oρθοδοξ hα». ^Aλλα µαζ µ τν παρατρηση α:τ, H ?εµνηστος, πο', Uπως Eλχθη, εQχε
βρεθεJ στ διορθ δοξο προσυνοδικ προσκνιο ε:θ'ς Eξ
?ρχGς κα γνριζε yς Mριστα τ qρθ δοξο «παρασκνιο», Pθετε, χωρς περιστροφς κα Vνα διπλ Eρτηµα:
«T 1ναµνουν, *λεγε, α" 6Oρθδοξοι 6Eκκλησ αι κα τ
πο µνι των 1π τν τεραστ αν ατν κ νησιν; Kα τ κυριτερον, «α" +µτεραι 6Eκκλησ αι καθ@ρισαν i aχι πισµως τς θσεις των ν τh2 ζητµατι τοτhω, το τ , δηλαδ, 1ναµνουσιν κ τ3ς π σγκλησιν Συνδου»;
rH Eκ τ@ν Lστρων, «µετ’ µποδ ων» πορεα τGς Uλης
διαδικασας συγκροτσεως τGς rAγας κα Mεγ"λης Συν δου κα l ?ποτελµ"τωση πο' παρατηρθηκε περ τ
τλος τGς δεκαετας το< 1980, µετ" ?π τ ν Eνθουσιδη
κα πολλ" Lποσχ µενο Eγκαινιασµ τGς συνοδικGς διαδικασας τ 1961, κα Pπειτα ?π µι" Pντονη κα δηµιουργικ δραστηρι τητα σ Eππεδα Πανορθοδ ξων Προσυνοδικ@ν ∆ιασκψεων κα Προπαρασκευαστικ@ν ^Eπιτροπ@ν, ;λθαν ν" Eπιβεβαισουν το'ς φ βους το< M'ρων Xρυσοστ µου. ∆ι τι µ τν π"ροδο το< χρ νου ?πεδεχθη Uτι, zντως σ πολλς κατ" τ πους ^Oρθ δοξες
^Eκκλησες δν LπGρχε σαφς τοποθτησης yς πρ ς τ
ζητο'µενο ?π τν Πανορθ δοξο α:τ Σ'νοδο.
Kα Mν µν l βραδυπορα στν προετοιµασα τGς
rAγας κα Mεγ"λης Συν δου κατ" τ πρ@τον µισυ το<
εIκοστο< αI@να, µετ" τ ∆ι"σκεψη το< Bατοπεδου, µπορο<σε ν" EξηγηθεJ ?π τς πολιτικς συγκυρες τGς
EποχGς Eκενης - Uπως λ.χ. οW δραµατικς κα χρονζουσες συνπειες γι" τ Pωµιοσ'νη τGς MικρασιατικGς κα-
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Kατ" τ ν µακαριστ ν ^Eφσου Xρυσ στοµο (Uπως Eξ
Mλλου κα γι" κ"θε κληρικ = λαϊκ , ταγµνο στ διακονα το< OIκουµενικο< Θρ νου), τ" «πρεσβε/α τιµ3ς» το<
Kωνσταντινουπ λεως ;ταν π"ντοτε κα εQναι µι" «προσφορ διακονας», l Hποα παρχεται Lπρ τGς κοινωνας κα τGς Hλ τητος τ@ν ?δελφ@ν ^Oρθοδ ξων ^Eκκλησι@ν κα zχι Vνα «πρωτεJο Παπικο< τ'που», Uπως ?ποφανονται ε:καρως-?καρως lµτερο τε κα ξνοι «Φαναριοµ"χοι» τ ν τελευταJο το<το καιρ ! Kα παρχεται
l διακονα α:τ: α) γι" ν" καλυφθεJ «αθορµτως κα
1βιστως» κα χωρς καµµι" µορφ «Παπο-καισαρισµο/», τ κεν πο' εQχε δηµιουργηθεJ στ ζω κα τν
Wστορα τGς ^Oρθοδ ξου ^Eκκλησας, µετ" τν Pκλειψη
το< α:τοκρατορικο< παρ"γοντος, πο' µσα σ’ Vνα θεοκρατικ σ'νολο εQχε µι" εIδικ ε:θ'νη στ ζω τGς
^Eκκλησας κα συγκαλο<σε τς OIκουµενικς Συν δους
κα β) γι" ν" Lπ"ρχει Vνα κντρο ?ναφορKς κα Vνας συντονιστικ ς παρ"γων πο' ν" θτει σ κνηση τ ν µηχανισµ τGς συνολικGς ε:θ'νης κα τGς συλλογικ τητος µεταξ' τ@ν ?δελφ@ν ^Oρθοδ ξων ^Eκκλησι@ν9. Kα το<το
δι τι χωρς τ ν παρ"γοντα α:τ οW κατ" τ πους ^Oρθ δοξες ^Eκκλησες θ" κατληγαν ν" εQναι 14-15 ?ναξ"ρτητα «καπεταν"τα» κα zχι µρος }ν ς συν λου πο' εQναι
«,H» Mα, rAγα, Kαθολικ κα ^Aποστολικ ^Oρθ δοξος
^Eκκλησα. rH ^Eκκλησα το< Xριστο<, τ νιζε κα Eπαναλ"µβανε H ^Eφσου Xρυσ στοµος, Lπ"ρχει, ο:σιαστικ"
κα qντολογικ", yς Vνα σ'νολο }νιαJο κα µοναδικ , κα
δν µπορεJ παρ" ν" εQναι }νιαα τ σο στν ο:σα της, Uσο
κα στο'ς σκοπο'ς της10. ΠρKγµα τ HποJον εIρσθω Eν
παρ δaω τ νιζε πρ τινος κα H νος Πατρι"ρχης Pουµανας ∆ανιλ σ συνντευξη πο' εQχε παραχωρσει σ ρουµανικ ραδιοφωνικ σταθµ , λγο µετ" τν ?ν"ρρησ
του τ ν περασµνο Σεπτµβριο στ ν Θρ νο το< Bουκουρεστου, παρατηρντας εστοχα Uτι «)ταν στ Σµβολο
τ3ς Π στεως δηλ@νουµε )τι πιστεωµεν ες M αν CAγ αν
Kαθολικν κα 6Aποστολικν 6Eκκλησ αν, δν ννοοµε
τ ς Aτοκφαλες 6Eκκλησ ες, 1λλ τν 6Oρθοδοξ α στ
σνολ της»11.
A:τ ;ταν Eν Mκρaα συντοµaα, l πολ'τιµη προσσφορ"
το< γεραρο< α:το< «δασκ"λου» κα rIερ"ρχου στ" θεολογικ" γρ"µµατα, στ Σχολ τGς X"λκης κα στ κλειν
Φαν"ρι, «τν 1κο µητο ατ φρο π στεως κα παραδσεως, )πως *λεγε,... πο *ζησε *νδοξα κα περφανα τ
χθς, ζε/ σταθερ κα ρεαλιστικ τ σµερον κα θ ζε/ µ
&καµπτες λπ δες
κα 1µετακ νητη θληση, τν
αfριον»12.
∆ν µπορεJ ν" Lπ"ρξει, ν µιζω, καλλτερη κατακλεJδα
στν Hµιλα α:τ, ?π EκεJνο πο' εQχε πεJ H πεφιληµνος
Hµογ"λακτος ?δελφ ς µου κα σεβ"σµιος ^Aρχιεπσκοπ ς σας, H wγιος Kρτης κ. EIρηναJος τν lµρα τGς πρ ς
K'ρον Eκδηµας ?π τν ε:λογηµνη α:τ Kρητικ γG
το< ?οιδµου Mητροπολτου ^Eφσου Xρυσοστ µου. Oτι
δηλαδ H µακαριστ ς «π3ρξε κορυφα/ος πιστµων,
κληρικς κα &νθρωπος, + 1π@λεια το 4πο ου 1φνει
δυσαναπλρωτο κεν»13.
N" εQναι l µνµη του αIωνα!

1. Bλ. Wστοσελδα το< OIκουµενικο< Πατριαρχεου http://www.ec-patr.org/docdisplay.
2. Xρυσοστ µου Kωνσταντινδου, Mητροπολτου M'ρων, ^Oρθ δοξοι Kατ ψεις, τ µος B, Tρτιος 1990, σελ. 131. Bλ. κα Bασιλεου Σταυρδου, rH rIερ" Θεολογικ Σχολ τGς X"λκης, β Eκδ.
OQκος ?δελφ@ν Kυριακδη, Θεσσαλονκη, 1988, σελ. 383.
3. ^Oρθ δοξοι Kατ ψεις, τ. A’ σελ. 290-291.
4. T"δε λγει Πατριαρχικ ς bAµβων, σελ. 63.
5. rH εIσγηση εQναι δηµοσιευµνη στ ^Oρθ δοξοι Kατ ψεις, τ. A’, σελ. 261-282
6. T"δε λγει Πατριαρχικ ς bAµβων, σελ. 47

7. ^Oρθ δοξοι Kατ ψεις, τ.B’, σελ. 30
8. ^Oρθ δοξοι Kατ ψεις, τ.A’, σελ. 277
9. Uπ.π. σελ. 33.
10. ^Oρθ δοξοι Kατ ψεις, τ. A’, σελ. 317
11. Bλ. Service Orthodoxe de Presse (SOP) ¿Ú. 322, NÔ¤Ì‚ÚÈÔ˜ 2007, ÛÂÏ. 24.
12. ^Oρθ δοξοι Kατ ψεις, A’, σελ. 306.
13. http://www.neoskosmos.com./061016/nk/ellada
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λγονται κα ο:κ qλγα µηχανορραφο<νται! ^Aπ ξνους
τε κα lµετρους.
Oσοι Pτυχε ν" γνωρσουν Eκ το< σ'νεγγυς τ ν Γροντα ^Eφσου κα ν" συγχρωτισθο<ν µ α:τ ν, εQχαν διαπιστσει Uτι Eπρ κειτο γι" µι" ε:γενG το'ς τρ πους φυσιογνωµα, γι" Vναν rIερ"ρχη πο' EκινεJτο µ Mνεση κα
σιγουρι" Hπουδποτε κα Mν βρισκ ταν. Mπροστ" στ
Θυσιαστριο, π"νω στ ν bAµβωνα, µσα στ rIερ" Σ'νοδο, σ µι" ∆ιορθ δοξη ∆ι"σκεψη, σ µι" ∆ιαχριστιανικ
Σ'σκεψη, σ’ Vνα rYπουργικ ΓραφεJο τGς bAγκυρας = τGς
^Aθνας, σ’ Vνα θεολογικ συµπ σιο = ?κ µη µσα σ’ Vνα
φιλικ σπτι. Hταν Eπιδξιος συνοµιλητς κα Mριστος
διαπραγµατευτς. Γι’ α:τ κα l ^Eκκλησα συχν" το<
?νθετε δι"φορες λεπτς ?ποστολς, Hσ"κις µ"λιστα
Eπρ κειτο ν" συζητηθο<ν µ mρµ διους παρ"γοντας καρια θµατα, ?ναφερ µενα στ ζω κα µαρτυρα τGς
^Eκκλησας Kωνσταντινουπ λεως = Hσ"κις ?νεφ'οντο
προβλµατα στς σχσεις το< Θρ νου µ ?δελφς ^Oρθ δοξες ^Eκκλησες. Kυρως δ Uταν διαφανονταν τ"σεις
?µφισβητσεως τ@ν προνοµων Eκενων το< OIκουµενικο< Θρ νου πο' ?πρρεαν Eκ τGς θσες του yς Πρωτοθρ νου ^Eκκλησας µσα στ ^Oρθ δοξο Συνοδικ Σ'στηµα.
∆ν µπορο<σε ν" εQναι σαφστερος H ^Eφσου Xρυσ στοµος Eπ το< προκειµνου Uταν, Hµιλντας περ το<
«Πρωτεου» το< Πατρι"ρχου Kωνσταντινουπ λεως, τ νιζε µ Pµφαση Uτι τ OIκουµενικ ΠατριαρχεJο δν διεκδικεJ δι’ }αυτ Hποιοδποτε Eκκλησιαστικ πρωτεJο, «π
mνα πνεµα &πολυττητος κα +ποκλειστικτητος εIς β"ρος οWασδποτε Eκ τ@ν λοιπ@ν κατ" τ πους ?δελφ@ν
^Oρθοδ ξων ^Eκκλησι@ν... (mπλ@ς δι τι) + &σκησις τ2ν
πρεσβε ων τ3ς τιµ3ς π τ3ς 6Eκκλησ ας Kωνσταντινουπλεως δν σηµα νει 4ποιανδποτε περβολν, nτις θ
κατληγεν ες τν $ποκατ στασιν = τν !ξουδετρωσιν,
i 1κµη τν &π+θησιν κα &ποµνωσιν ο"ασδποτε κ
τ2ν λοιπ2ν 6Oρθοδξων 6Eκκλησι2ν». Kα το<το δι τι,
κ"θε τοπικ ^Eκκλησα το< qρθοδ ξου συστµαττος Pχει
τν θση της µσα σ’ α:τ τ σ'στηµα, Uπως κα σ κ"θε
^Eκκλησα «1νκει µι σειρ συνυπευθυνοττων κα συνδραστηριοττων», οW HποJες ?ποβλπουν στ σωστ λειτουργα τGς ?ρχGς τGς «κοινων ας τ2ν 6Oρθοδξων
6Eκκλησι2ν» µσα στ" πλασια τGς κανονικGς τ"ξεως7.
^Aναφερ µενος εIδικτερα στς κατ" καιρο'ς Lπολανθ"νουσες = Pκδηλες τ"σεις ?νατροπGς τGς κανονικGς
τ"ξεως στ ν ^Oρθ δοξο χ@ρο, H ^Eφσου Xρυσ στοµος
τ νιζε µ Pµφαση Uτι l καθεστηκυJα τ"ξις πραγµ"των δν
?νχεται φυλετικο'ς κα Eθνικο'ς ?κροβολισµο'ς, οτε
δ κα θεωρες κα Eπιδιξεις πο' δν στηρζονται στ
κριτριο τGς Wστορας κα το< ^Eκκλησιαστικο< κα Kανονικο< ∆ικαου. ^Eξειδικε'οντας δ τ ν λ γο παρατηρο<σε Uτι «τσεις κα προσπθειαι πεκτατισµο π
&λλων 1δελφ2ν 6Eκκλησι2ν, προτεκτορτα κκλησιαστικ, δηµιουργ α κκλησιαστικ2ν συνασπισµ2ν κα
παρατξεων,.... (yς κα) θεωρ αι περ 1ριθµητικ3ς i ποσοτικ3ς i πληθυσµικ3ς περοχ3ς κα πρωτοπορ ας ν
το/ς κκλησιαστικο/ς πργµασι, εeναι καταστσεις νθοι
δι τν 6Oρθοδοξ αν κα cθνε/αι πρς ατν, πιβλαβε/ς
δ κα cλθριοι δι τν πιβ ωσιν κα τ µλλον ατ3ς»8.
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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.

∞ı·Ó. £ÂÔÏﬁÁË˜, ∫·ıËÁ. ¶·ÓÂÈÛÙ., ∫·ÏÈÊﬁÚÓÈ·,
1.000 $.
∫ˆÓÛÙ. E. OÚÊ·Óﬁ˜, ∫·ıËÁ. ¶·ÓÂÈÛÙ., µÂÚÔÏ›ÓÔ,
300 _.
E˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ıÂÚÌ¿!

°Ú·ÊÈÎ¤˜ T¤¯ÓÂ˜ °EøPBA™AKH™ O.E.
X·ÓÈ¿ - TËÏ.: 2821092482

EÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹: EÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 2 10 - EÍˆÙÂÚÈÎÔ‡ 2 25
EÌ‚¿ÛÌ·Ù·: ATE-X·ÓÈ¿, §ÔÁ·Ú. 37704003260-96
TÈÌ‹ ÙÂ‡¯Ô˘˜ 2 2
°›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎ¤˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜

ki

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

¢ˆÚÂ¤˜

do

22. ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1957: ™·Ó Û‹ÌÂÚ·, ÚÈÓ ·ﬁ ÌÈÛﬁÓ
·ÈÒÓ·, ÂÓıÚÔÓ›ÛıËÎÂ ÛÙÔ ∫·ÛÙ¤ÏÏÈ ˆ˜ ∂›ÛÎÔÔ˜ ∫ÈÛ¿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›· ÃÚÈÛÙÔ‡ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘ Î·È ∞Ó·ÛÙ¿ÓÙÔ˜, ·Á¿ËÛÂ Î·È
·Á·‹ıËÎÂ, ÔÚ·Ì·Ù›ÛıËÎÂ Î·È ÂÚ·ÁÌ¿ÙˆÛÂ, ÎÚ¿ÙËÛÂ ˙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¡!

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

.-

À¶Oª¡∏™∏ ∫∞π ∂ÀÃ∞ƒπ™∆π∞

Π

∞Ó·ÙÔÏ‹ ¿Óˆ ·ﬁ Ù· ∑ˆÓÈ·Ó¿...

∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ ·ﬁ ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÏËıÂ›˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙË˜ O∞∫, Ô˘ Â˘·ÚÂÛÙ‹ıËÎ·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 ÙﬁÛÔ˘˜ 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·!

Α.

Κ.

¶·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‹˜.

