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Ἡ προσφορά τῆς Ἀ ρχιερατικῆς Θυσίας τοῦ
Χριστοῦ

Σωτήρα μας εἶσαι τό “ζῶν τε καί ἄθυ-
τον ἱερεῖον”. Ὅσον ἀφορᾶ τήν θεότητα
ἔμεινες ζωντανό καί ἄθυτο ἱερεῖο. Κα-
τά τήν ἀνθρωπότητα ὅμως, ὡς θύτης
καί θύμα, προσέφερες τόν ἑαυτό Σου,
τό Αἷμα Σου καί τό Πνεῦμα Σου (τήν
ψυχή Σου) στόν Πατέρα μέ τόν θάνατό
Σου. Ὡς Θεός ὅμως ἀναστήθηκες ἀπό
τόν τάφο καί ἕνωσες τό Σῶμα Σου μέ
τήν ψυχή Σου καί τό ζωοποίησες. Τό
πιό σημαντικό γιά τό ὁποῖο Σέ δοξάζω.
Συνανέστησες μαζί σου καί “τόν Ἀδάμ
παγγενῆ” δηλαδή ὅλο τό ἀνθρώπινο γέ-
νος.

Ἀπό τό τροπάριο τῆς Στ΄ Ὡδῆς τοῦ
Κανόνα τῆς Ἀναστάσεως



«Χριστός παραγενόμενος ἀρχιε-
ρεύς... διά τῆς μείζονος καί τελειο-
τέρας σκηνῆς,... εἰσῆλθεν ἐφ’ ἅπαξ
εἰς τά ἅγια αἰωνίαν λύτρωσιν εὑρά-
μενος» (Ἐβρ. Θ΄ 11-12)

Ὁ Σταυρωμένος Μέγας Ἀρχιερέας
καί ἡ Σταυρωμένη Ἀρχιερωσύνη.

Ὁ συγγραφέας τῆς πρός Ἐβραίους
ἐπιστολῆς μᾶς φέρνει σήμερα μπρο-
στά στό μεγάλο γεγονός τῆς προσφο-
ρᾶς τῆς ὑπέρτατης θυσίας ἀπό τόν Ἀρ-
χιερέα Χριστό. Προσέφερε τόν ἴδιο
τόν ἑαυτό Του, τό ἀνεκτίμητο αὐτό
καί πολύτιμο θῦμα. Προέβη σέ μιά ἀ-
κραία μορφή αὐτοθυσίας χάριν τῶν
ἀνθρώπων. Κι ἔτσι ἔσωσε ὅλο τό γέ-
νος τῶν ἀνθρώπων.

Ἐκεῖνο πού μᾶς προβληματίζει σή-
μερα εἶναι τό ἑξῆς. Μπορεῖ ὁ σημερι-
νός Ἀρχιερέας τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ νά
ἀκολουθήσει μιά διαφορετική πο-
ρεία; Νά περάσει τήν ἐπίγεια ζωή του
μέσα στή δόξα, τόν πλοῦτο, τίς ἀνέ-
σεις, τίς τιμές καί τούς ἐπαίνους καί
νά διακονήσει ἐπάξια τό μυστήριο τῆς
Ἀρχιερωσύνης πού τοῦ ἐμπιστεύτηκε
ὁ Μεγάλος Ἀρχιερέας Χριστός;

Ἄς προσηλώσουμε τό βλέμμα μας
στόν Σταυρωμένο Μέγα Ἀρχιερέα Χρι-

στό. Καί ἄς ἐντοπίσουμε τήν προσοχή
μας στό χρέος γιά σταυρωμένη Ἀρχιε-
ρωσύνη τῶν σημερινῶν λειτουργῶν
τοῦ Ὑψίστου.

***
Δεῖτε τήν εἰκόνα πού χρησιμοποιεῖ

τό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα. Τήν εἰκό-
να τῆς θυσίας τοῦ ἐξιλασμοῦ πού
προσέφερε μιά φορά τόν χρόνο ὁ ἀρχι-
ερέας στήν Π.Δ. Ἀφοῦ ἔσφαζε τά ζῶα
πού θά προσφέρονταν θυσία, ἔπαιρνε
τό αἷμα τους, εἰσερχόταν στή σκηνή
τοῦ μαρτυρίου, στά ἅγια τῶν ἁγίων,
καί ράντιζε μέ τό αἷμα ταύρων καί
τράγων τήν τράπεζα καί στή συνέχεια
τό λαό.

Προτύπωση ἡ θυσία τοῦ ἐξιλασμοῦ
τῆς μεγάλης θυσίας πού ἐπρόκειτο νά
προσφέρει ὁ Μέγας Ἀρχιερέας Ἰησοῦς
Χριστός. Ἦλθε καί Κεῖνος διά μέσου
ὄχι τῆς παλαιᾶς ἐκείνης σκηνῆς, ἀλλά
ἄλλης μεγαλύτερης, τελειότερης καί
ἀχειροποίητης σκηνῆς. Ἡ τελειότερη
αὐτή σκηνή εἶναι ἡ σάρκα Του. Σ’ αὐ-
τήν κατοίκησε ὅλο τό πλήρωμα τῆς
θεότητος σωματικῶς. Κατασκευά-
σθηκε λοιπόν ἀχειροποίητη σκηνή,
δέν κατασκευάσθηκε ἀπό αὐτήν τήν
κτίση, ἀλλά ἀποτελεῖ νέα κτίση. Τό
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σῶμα τοῦ Κυρίου εἶναι αὐτή ἡ σκηνή.
Κατά τήν ὕλη τό σῶμα τοῦ Χριστοῦ
εἶναι ὁμοούσιο μέ τά δικά μας σώμα-
τα, ἀφοῦ προῆλθε ἐκ τῶν ἀχράντων
αἱμάτων τῆς κυησάσης τόν Κύριο Παρ-
θένου Μαρίας. Κατά τόν τρόπο συ-
στάσεώς του ὅμως, ὑπερβαίνει τήν ἀν-
θρώπινη φύση καί τήν ὑλική κτίση
γιατί εἶναι ἑνωμένο καθ’ ὑπόσταση
μέ τόν Θεό Λόγο. Εἶναι σῶμα πού προ-
ῆλθε μέ τήν ἐπισκίαση τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος. Σκηνή λοιπόν πού δέν προ-
έρχεται ἀπό τήν κτίση αὐτή ἀλλά ἀπό
νέα πνευματική εἶναι τό σῶμα τοῦ
Κυρίου. Καί διά τῆς τελειότερης καί
μεγαλύτερης αὐτῆς σκηνῆς προσέφε-
ρε τήν θυσία μέ τήν ὁποία ἐξιλέωσε
ὅλο τό γένος τῶν ἀνθρώπων. Προσέφε-
ρε τόν ἑαυτό Του θυσία διά τῆς ἀχει-
ροποιήτου σκηνῆς, τοῦ σώματός Του.
Ἔχυσε τό Αἷμα Του, Αἷμα δεσποτικό,
γιά νά καθαρίσει τήν συνείδηση τῶν
ἀνθρώπωνἀπότάνεκράἔργα,τίςἁμαρ-
τίες, γιά νά μποροῦν πλέον νά λατρεύ-
ουν τόν ζωντανό Θεό.

Ἡ σταύρωση, τό πάθος τοῦ Μεγά-
λου Ἀρχιερέα ἦταν μιά πράξη καθορι-
στική γιά τήν πορεία τοῦ ἀνθρωπίνου
γένους. Χρειάστηκε ἡ ὕψιστη αὐτή τα-
πείνωση, ἡ ὕψιστη συγκατάβαση, νά
σαρκωθεῖ ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ
καί νά πάθει, γιά νά χαρισθεῖ στούς
βουτηγμένους στήν ἁμαρτία ἀνθρώ-
πους ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν καί ἡ λύ-
τρωση ἀπό τή δουλεία τοῦ ἐχθροῦ.

Ἔχετε προσμετρήσει τό μέγεθος
τῆς μεγάλης αὐτῆς θυσίας πού προ-
σφέρθηκε ἐφ’ ἅπαξ ἀπό τόν Μέγα Ἀρ-
χιερέα Ἰησοῦ Χριστό; Σῶμα ἑνωμένο

ὑποστατικά μέ τόν Θεό Λόγο σταυ-
ρώνεται. Σῶμα ὑλικό ἀπό τήν ἴδια
οὐσία τῆς ἀνθρώπινης φύσης, ἀλλά
σῶμα πού ἀπετέλεσε νέα κτίση, ἀφοῦ
παρέμενε ἑνωμένο μέ τόν Θεό Λόγο,
ὑφίσταται πάθος ἐπονείδιστο καί τα-
πεινωτικό θάνατο. Αἷμα δεσποτικό
χύνεται πάνω στό Γολγοθᾶ. Τέτοια
θυσία χρειάστηκε γιά νά ἐξαγοράσει
τούς ἀνθρώπους ἀπό τή δουλεία τοῦ
ἐχθροῦ καί νά τούς χαρίσει τήν ἀθα-
νασία. Καί μέ αὐτό τό Σῶμα εἰσῆλθε
στάἍγια,στόὑπερουράνιοθυσιαστή-
ριό Του, μέ τήν ἀνάληψή Του.

***
Τό μέγα ἀξίωμα τῆς ἀρχιερωσύνης

τό παίρνουν καί σήμερα οἱ ἄνθρωποι
ἀπό τόν Μέγα Ἀρχιερέα Ἰησοῦ Χρι-
στό. Καλοῦνται οἱ σημερινοί Ἀρχιε-
ρεῖς νά ἐνεργοποιήσουν τήν Χάρη πού
δόθηκε μέ τήν ἐφ’ ἅπαξ θυσία τοῦ με-
γάλου Ἀρχιερέως στούς ἀνθρώπους.
Ἡ δραστικότητα καί ἀποτελεσματι-
κότητα τῆς θυσίας εἶναι παγκόσμια
καί διαχρονική. Καί ὁ ἐπίσκοπος, ὁ
ἀρχιερέας, πού λαμβάνεται ἀπό τούς
ἀνθρώπους, καλεῖται νά κηρύξει τήν
δοθείσα Χάρη, νά ἱερουργήσει ἐν χρό-
νῳ ἀναίμακτα τή μοναδική θυσία, νά
διοχετεύσει τή Χάρη καί τήν ἄφεση
σέ συγκεκριμένο χῶρο καί χρόνο.
Ἔτσι ὥστε ἡ ἐφ’ ἅπαξ τελεσθεῖσα θυ-
σία νά προσφέρεται στό διηνεκές διά
τῶν ἀρχιερέων ἐν παντί καιρῷ καί τό-
πῳ.

Τό μεγάλο ἐρώτημα εἶναι: Μπορεῖ
ὁ σημερινός λειτουργός τῆς ἀρχιερω-
σύνης νά τελεσιουργεῖ τό μυστήριο
τῆς σωτηρίας, ἐνεργοποιώντας τήν λυ-
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τρωτική θυσία τοῦ σταυρωμένου Κυ-
ρίου, καί νά ἔχει περιβληθεῖ τή δόξα,
τόν πλοῦτο καί τήν κοσμική ἀνα-
γνώριση; Μπορεῖ νά ἀναζητάει, νά
βρίσκει, καί νά ἀνασύρει μέσα ἀπό
τά ἐπικίνδυνα μονοπάτια τῆς ἁμαρτί-
ας τά χαμένα πρόβατα χωρίς τό ἴδιο
πνεῦμα αὐτοθυσίας πού ἔδειξε ὁ Κύ-
ριός μας, πού ὡς καλός ποιμήν τήν ψυ-
χήν αὐτοῦ τίθησι ὑπέρ τῶν προβάτων;
Ἄν ὁ ποιμένας καί ἀρχιερέας τῆς Ἐκ-
κλησίας ζήσει μέσα στίς σκοπιμότη-
τες, τίς ἰδιοτέλειες καί τούς συνεχεῖς
συμβιβασμούς, χάνει τόν ἐνθουσια-
σμό τοῦ κήρυκα τῆς ἀληθείας, τόν
ζῆλο τοῦ ποιμένα τῆς Ἐκκλησίας. Τό
κυριότερο, οἱ συνεχεῖς συμβιβασμοί
περί τήν πνευματική ζωή καί ἡ ἀδια-
φορία γιά τήν ποιμαντική τῶν λογικῶν
προβάτων τοῦ Χριστοῦ ἀπό τούς ἀρ-
χιερεῖς τῆς Ἐκκλησίας ἀτονοῦν καί
ἐκμηδενίζουν τή μαρτυρία της στό
σύγχρονο κόσμο. Ἡ ἔλλειψη τῆς προ-
σφορᾶς τῆς ἀγάπης ὡς προσωπικῆς
θυσίας κρατάει τό ποίμνιο μακριά καί
τόν πατέρα τοῦ ποιμνίου ἀπομονωμέ-
νο στίς ἐγωιστικές ἐπιδιώξεις του.

Μέ τήν εὐκαιρία τοῦ διετοῦς μνη-
μοσύνου τοῦ ἀγαπητοῦ πατέρα μας
Μητροπολίτη Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος
Νικοδήμου θά ἤθελα νά ἐμπιστευτῶ
στήν ἀγάπη σας κάποια περιστατικά
πού ἀποκαλύπτουν αὐτήν τήν πτυχή
τῆς ἀρχιερωσύνης. Τήν σταυρωμένη
ἀρχιερωσύνη.

Μετά τόν ἄδικο καί ἀντικανονικό
διωγμό τοῦ Μητροπολίτη μας ἀπό τήν
Μητρόπολή του, ἡ ἀγάπη τῶν μοναχῶν
τῆς μονῆς Μακρινοῦ τοῦ χάρισε γιά

νά χρησιμοποιεῖ ὡς κατοικία, ὅσο χρει-
αστεῖ, ἕνα ταπεινό σπίτι στήν Ἁγία Πα-
ρασκευή, πού εἶχε μέσα ἕνα μικρό πα-
ρεκκλήσιο, τόν ἅγιο Σάββα. Ἕνα χῶ-
ρο-καταφύγιο σέ δύσκολους καιρούς
ἐξορίας καί διωγμῶν, τό ὁποῖο ἀνέ-
δειξε ὁ Μητροπολίτης σέ λειτουργικό
καί πνευματικό κέντρο, πού ἀπέδωσε
πολλούς καρπούς στήν Ἐκκλησία.
Ὅταν μετά δεκαετία καί πλέον ἐγκα-
ταστάθηκε στό μοναστήρι του στόν
Αὐλώνα, αἰσθάνθηκε τήν ἀνάγκη πα-
ραδίδοντας τά κλειδιά τοῦ σπιτιοῦ νά
ἐκφράσει τήν εὐχαριστία του στίς μο-
ναχές. Ἐπισκέφθηκε λοιπόν τή μονή
Μακρινοῦ καί τούς εἶπε: Ὅταν, μετά
ἀπό ἕξι χρόνια σκληρῆς διακονίας
στήν τόσο μεγάλη σέ ἔκταση καί ἀνάγ-
κες Μητρόπολη Ἀττικῆς καί Μεγαρί-
δος, βρέθηκα μόνος μου σέ αὐτή τήν
οἰκία, πού ἡ ἀγάπη σας μοῦ παραχώ-
ρησε γιά νά διαμένω, αἰσθάνθηκα πα-
ράξενα. Μπαίνοντας ὅμως στό σπίτι,
προσκύνησα τήν Ἁγία Τράπεζα τοῦ
μικροῦ παρεκκλησίου. Στάθηκα μπρο-
στά στήν Ἁγία Τράπεζα καί ἐνατένι-
σα τόν Ἐσταυρωμένο. Συλλογίστηκα
τότε ὅτι αὐτός πού προσέφερε τή σω-
τηρία στούς ἀνθρώπους βρέθηκε προσ-
ηλωμένος πάνω στό Σταυρό. Τί τό πα-
ράξενο λοιπόν καί ὁ διάκονός Του, ὁ
ἀρχιερέας τοῦ Χριστοῦ, πού τελεσι-
ουργεῖ τό φρικτό μυστήριο τῆς θυσίας
τοῦ θεανθρώπου καί χαρίζει τή χάρη
πού ἐκπηγάζει ἀπό τό Σταυρό, νά βι-
ώνει καί κεῖνος τό μυστήριο τοῦ Σταυ-
ροῦ στήν προσωπική ζωή του! Ἡ ἐμ-
πειρία λοιπόν ἀπό αὐτό τό μικρό παρ-
εκκλήσιο, ἀπό αὐτό τό ταπεινό σπίτι
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ἦταν ἡ ἐμπειρία τῆς σταυρωμένης ἀρ-
χιερωσύνης. Γι’ αὐτήν τήν τόσο ξεχω-
ριστή ἐμπειρία, πού μοῦ χάρισε ἡ ἀγά-
πη σας, ἦλθα σήμερα νά σᾶς εὐχαρι-
στήσω.

Πολλές φορές ἐπίσης στίς συζητή-
σεις του, τόνιζε τήν ἀνάγκη γιά νά
μπεῖ νέο αἷμα μέ γνήσιους λειτουρ-
γούς τοῦ Ὑψίστου μέσα στήν Ἐκκλη-
σία. Πολλοί πρόβαλλαν τήν ἑξῆς εὔλο-
γη ἀντίρρηση: Πῶς ἕνα παιδί καλό τῆς
Ἐκκλησίας νά μπεῖ σ’ αὐτούς τούς
χώρους τῶν ἐνοριῶν καί τῶν μητροπό-
λεων πού ὑπάρχουν τόσο μεγάλες δυ-
σκολίες καί τόσοι πολλοί ἄνθρωποι
μέ ἀντιεκκλησιαστικό φρόνημα; Ἡ
ἀπάντηση τοῦ μητροπολίτη ἦταν ἀπο-
στομωτική: Καί πῶς φαντάζεσθε τήν
ἱερωσύνη; Μιά παρέλαση πού ὁ ἱερέ-
ας στό πέρασμά του θά ἀποσπᾶ χειρο-
κροτήματα καί ἀναγνώριση; Τί εἶναι
ἡ ἱερωσύνη; Λαμπρά, ἀστραφτερά,
χρυσά ἄμφια νά φοράει ὁ ἱερέας καί
νά περιπλανιέται σέ πανηγυρίζοντες
ναούς καμαρώνοντας γιά τήν ἀμφίε-
σή του; Ἡ ἱερωσύνη καί ἡ ἀρχιερω-
σύνη εἶναι μιά σταυρώσιμη πορεία. Ὁ
λειτουργός εἶναι διάκονος τοῦ φρι-
κτοῦ μυστηρίου τοῦ Γολγοθᾶ, πού τε-
λεσιουργεῖται ἀναίμακτα σέ κάθε
θεία λειτουργία καί προσφέρει στούς
ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του τή Χάρη
καί τήν ἄφεση. Τό ἔργο αὐτό ἐπιτελεῖ
καί μέ τή δική του σταυρωμένη πο-
ρεία. Θυσιάζεται καί αὐτός χάριν τοῦ
ποιμνίου. Ἡ σταυρωμένη ἱερωσύνη
εἶναι ἡ ἔκφραση τῆς ἀγάπης τοῦ λει-
τουργοῦ πού θυσιάζεται γιά νά σώσει
τό ποίμνιό του.

Ἀργότερα, τήν ἐμπειρία αὐτή τῆς
σταυρωμένης ἀρχιερωσύνης ὁ μακα-
ριστός μητροπολίτης τήν κατέγραψε
μέ τήν τόσο ἐκφραστική καί γλαφυρή
γραφίδα του στό βιβλίο του «Μνη-
σθείη Κύριος ὁ Θεός» (σελ. 289-293).
Ἔγραφε:

«Kατά τή μακρά λιτανεία τῆς ὀδύ-
νηςπροσπάθησανάκρατήσωτόβλέμ-
μα στηλωμένο στόν Σταυρωμένο Kύ-
ριό μας. Στό ἀγκάθινο στεφάνι Tου.
Στή λογχισμένη πλευρά Tου. Kαί κα-
θώς τόν ἔβλεπα νά θυσιάζεται “ὑπέρ
τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας”, ἀνακά-
λυψα τή δύναμη τῆς σταυρωμένης
ἀρχιερωσύνης. Tῆς ἀρχιερωσύνης
πού ἀσκεῖται πέρα ἀπό τή φαντα-
σμαγορία τοῦ ἀξιώματος καί τῆς αὐ-
τοκρατορικῆς ἐμφάνισης. Ἐλεύθερη
ἀπό τούς κανόνες τῆς συνοδοιπορί-
ας μέ τό κατεστημένο τοῦ κόσμου
καί τῆς ἀνταλλαγῆς τῶν «κατά συν-
θήκην» φιλοφρονήσεων. Γνώρισα ἄ-
μεσα καί ἐμπειρικά τήν ἀρχιερωσύ-
νη, πού ἱερουργεῖται στή βάση τοῦ
Σταυροῦ καί κατενώπιον ἐκείνου,
πού “ἐπτώχευσε πλούσιος ὤν, ἵνα ἡ-
μεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσω-
μεν” (B΄ Kορινθ. η΄ 9).

Eἶναι ἐντελῶς διαφορετικό πρά-
γμα νά ἀπολαμβάνεις τήν ἐξουσία,
νά γεύεσαι τίς τιμές καί τίς δόξες,
νά ἀνεβαίνεις προκλητικά τά σκαλο-
πάτια τοῦ θρόνου καί νά φωτίζεσαι
ἀπό τά ἐκτυφλωτικά φῶτα τῶν τηλε-
οράσεων καί διαφορετικό πράγμα νά
σηκώνεις τό σταυρό, νά ἀνηφορίζεις
μέ κόπο καί νά ποτίζεις τό μονοπάτι
μέ δάκρυ καί αἷμα. Ἡ πρώτη ἔκδοση
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τῆς ἀρχιερατικῆς ἐμπειρίας εἶναι δά-
νειο ἀπ᾽ τήν τράπεζα τῆς κοσμικῆς
εὐφροσύνης. Ἡ δεύτερη ἔκδοση εἶναι
ἐκπλήρωση χρέους, ἀχνό ἀντίγραφο
τῆς σταυρικῆς προσφορᾶς τοῦ μεγά-
λου Ἀρχιερέα Xριστοῦ».

Καί συνεχίζει νά μιλάει ὁ μακαρι-
στός γιά τήν σταυρωμένη ἀρχιερωσύ-
νη:

«Ἄν δέν ἔβλεπα ὁλόγυρά μου τίς
ἀγριεμένες φυσιογνωμίες τῶν ἀρχιε-
ρέων τῆς ἐποχῆς μου, ἄν δέν ἔφτα-
ναν στίς ἀκοές μου τά πικρά τους
λόγια καί οἱ μυστικές συνεννοήσεις
τῆς δολοπλοκίας, ἄν δέν γινόμουν
ἀποδέκτης τῶν καταδικαστικῶν ἀπο-
φάσεων, πού μέ καταδίκαζαν δίχως
νά μέ δικάσουν, ἄν δέν συναντοῦσα
μπροστά μου τό τεῖχος τῆς κατεστη-
μένης ἀδιαλλαξίας, πού μοῦ ἀρνή-
θηκε τό πιό φτηνό ἀλλά καί τό πιό
θεμελιακό ἀγαθό, τή δικαιοσύνη, δέ
θά ἀνακάλυπτα τή δύναμη τῆς σταυ-
ρωμένης Ἀρχιερωσύνης. Δέ θά ἔβρι-
σκα τό ἀνηφορικό μονοπάτι τοῦ Γολ-
γοθᾶ, τό μονοπάτι τῆς γνήσιας ἀρχι-
ερατικῆς πορείας καί δέ θά ἔφτανα
ἐκεῖ πού στάθηκαν οἱ δυό θλιμμένες
φυσιογνωμίες, ἡ Παναγία Mητέρα
καί ὁ μαθητής “ὅν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς”
(Ἰωάν. ιθ΄ 26). Θά ἐρχόμουν καί θά
παρερχόμουν, θά ἀνέβαινα μέ τή νε-
ανική μου ἀλκή τά σκαλοπάτια τοῦ
ἐπισκοπικοῦ θρόνου καί θά τά κα-
τέβαινα μέ τή δυσχέρεια τοῦ ἀνήμ-
πορου γέροντα, χωρίς νά ἔχω νιώσει
τό συγκλονισμό τοῦ σταυρικοῦ Πά-
θους καί τό νόημα τῆς παράστασης
καί τῆς διακονίας κατενώπιον τοῦ

Σταυροῦ καί σέ ἔκφραση πιστότητας
καί ἀγάπης στό πρόσωπο τοῦ σταυ-
ρωμένου Λυτρωτῆ μας.

Σηκώνοντας τό σταυρό τοῦ διωγ-
μοῦ γιά ἕνα τέταρτο τοῦ αἰώνα (*τε-
λικά τόν σήκωσε γιά σαράντα ὁλό-
κληρα χρόνια), ἀνακάλυψα ἄλλες δια-
στάσεις τοῦ ἱεροῦ λειτουργήματός
μου. Πτυχές πού μένουν μυστικές,
ὅσο ἡ ἀρχιερατική ἀξία δαπανᾶται
στό πολυκατάστημα τῆς δόξας καί
τῶν ἀπατηλῶν κοσμικῶν προνομίων.

Ἀνακάλυψα τό πένθος, πού εἶναι
προανάκρουσμα τῆς Ἀναστάσιμης
μελωδίας. Tήν Ἱερουργία τῆς Eὐχα-
ριστίας, πού δέν ἐκτυλίγεται μέσα
στό σκηνικό τῆς μεγαλοπρέπειας
ἀλλά στήν Kατακόμβη τῆς ἁπλότη-
τας, τῆς ἀμεσότητας καί τῆς ἐγκάρ-
διας συνομιλίας. Tή γεύση τῶν δα-
κρύων, πού δέ σκορπίζονται στούς
πέντε ἀνέμους τῶν διαψεύσεων καί
τῶν ἀπογοητεύσεων, ἀλλά σταλά-
ζουν στό ἴδιο λαγήνι πού ἔχουν στα-
λάξει τά δάκρυα τοῦ μαθητή τῆς
ἀγάπης, τοῦ Ἰωσήφ τοῦ “ἀπό Ἀρι-
μαθαίας” (Ἰωάν. ιθ΄, 38), τοῦ κρυ-
φοῦ μαθητῆ Nικοδήμου καί τῶν Mυ-
ροφόρων γυναικῶν...

...Oἱ διῶκτες μου, δίχως νά τό κα-
ταλάβουν καί δίχως νά τό προγραμ-
ματίσουν, μέ ἔσυραν ἔξω ἀπό τήν πα-
ρεμβολή τῶν ἄνομων συναλλαγῶν
καί τῆς ἐμπορευματικῆς Ἀρχιερωσύ-
νης καί μέ γύρισαν πίσω, στούς αἰῶ-
νες τῶν Kατακομβῶν καί τῶν διω-
γμῶν, τῶν ἐμπειριῶν τοῦ Kολοσσαί-
ου καί τῶν χαρισματικῶν Συνάξεων.
Mέ ὁδήγησαν στόν πλοῦτο καί στήν
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Μέ τήν τακτοποίηση τριῶν -ἀπό
τούς ἕξι- µητροπολιτῶν στίς

ἐκλογές τᾹς 15ης Σεπτεµβρίου 1991,
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ αἰσθάν-
θηκε ὅτι ἐκτόνωσε τήν πίεση πού,

ἐπί ἕνα χρόνο µετά τήν ἔκδοση τῶν
ἀποφάσεων τοῦ Σ.τ.Ε., ἀσκεῖτο ἔν-
τονα πάνω του. Θά µποροῦσε τώ-
ρα νά ἀπολογηθεῖ στούς πολιτι-
κούς ἀλλά καί ἐκκλησιαστικούς πα-
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εὐφροσύνη καί στή χαρά τῆς Ἀρχιε-
ρωσύνης, πού περιβάλλεται τό τα-
πεινό ἔνδυμα τοῦ δεσμωτηρίου, ἀλ-
λά καταλάμπεται ἀπό τό φῶς τῆς πα-
ρουσίας τοῦ ἑνός καί μοναδικοῦ Δε-
σμίου».

***
Αὐτή εἶναι ἡ παρακαταθήκη τοῦ

μακαριστοῦ μητροπολίτου, ἀδελφοί
μου, στή Ἐκκλησία. Κατόρθωσε, ἔργῳ
καί λόγῳ, νά παραστήσει σέ μᾶς τούς
διαδόχους του τήν πραγματική φύση
τῆς ἀρχιερωσύνης καί τῆς ἱερωσύνης.
Ἐξέφρασε μέ τόν λόγο του καί ὑπέδει-
ξε στήν πράξη μέ τό μαρτυρικό φρό-
νημά του τήν σταυρωμένη ἀρχιερω-
σύνη. Ὁ λόγος του καί ἡ πορεία του
καθοδηγοῦν καί ἐμπνέουν τήν νέα γε-
νιά λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Ὁ Μέγας Ἀρχιερέας Χριστός εἰσῆλ-
θε ἐφ’ ἅπαξ, ὄχι κάθε χρόνο ὅπως ὁ
ἀρχιερέας τῶν Ἰουδαίων, στά Ἅγια,
τόν πνευματικό οὐρανό, τό οὐράνιο
θυσιαστήριο, κρατώντας ὡς Ἀρχιερέ-

ας τό ἴδιο τό Αἷμα Του, μέ τό ὁποίο πέ-
τυχε γιά μᾶς αἰωνία λύτρωση.

Τόν ἴδιο αὐτό δρόμο πρός τό οὐρά-
νιο θυσιαστήριο ἀκολούθησε καί ὁ
μακαριστός μητροπολίτης μας, γιατί
ἀκολούθησε τήν ὁδό τῆς σταυρωμέ-
νης ἀρχιερωσύνης. Μέ πνεῦμα αὐτο-
θυσίας καί ἀγάπης γιά τήν Ἐκκλησία
προσπάθησε, μέσα ἀπό τόν διωγμό καί
τήν ἐξορία, νά ἐνεργοποιήσει τήν Χά-
ρη πού δόθηκε ἀπό τόν Μέγα Ἀρχιε-
ρέα Χριστό. Τήν Χάρη πού ἐκπηγάζει
ἀπό τήν σταυρική θυσία Του καί τήν
αἰώνια μεσιτεία Του. Καί τώρα ὁ κοι-
μηθείς μητροπολίτης μας συλλειτουρ-
γεῖ μαζί του στό ὑπερουράνιο θυσια-
στήριό Του καί πρεσβεύει γιά μᾶς, γιά
τήν τοπική Ἐκκλησία πού διακόνησε,
γιά τήν μονή πού ἵδρυσε, γιά τό ποίμ-
νιο πού σήκωσε μαζί του τό σταυρό.
Νά ἔχουμε τίς εὐχές του καί τήν πρε-
σβεία του στόν Κύριο.

Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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ράγοντες: «Ἐγώ ἔκανα ὅτι µποροῦ-
σα, οἱ ἄλλοι τρεῖς κρατοῦν σκληρή
στάση καί ἀδιάλλακτη». Βέβαια κα-
νείς δέν γύρισε νά τοῦ πεῖ ὅτι ἡ δι-
οίκηση ἔχει χρέος νά τηρήσει ὅλες
ἀνεξαιρέτως τίς ἀποφάσεις τοῦ
Σ.τ.Ε., ἀνεξάρτητα σέ ποιό πρόσω-
πο ἀναφέρονται. Τό τραγελαφικό
τᾹς ὑπόθεσης ἦταν ὅτι ὅσοι ἄσκη-
σαν πίεση γιά τήν τήρηση τῶν ἀπο-
φάσεων τοῦ Σ.τ.Ε. (Θεσσαλιώτιδος
Κωνσταντίνος, ἈττικᾹς Νικόδηµος
καί Λαρίσης Θεολόγος) µέ τίς λει-
τουργίες πού τέλεσαν στίς µητρο-
πολιτικές περιφέρειές τους καί τήν
ἀπαίτησή τους νά συµµετάσχουν
στή ∆ιαρκᾹ Ἱερά Σύνοδο, αὐτοί βρέ-
θηκαν ἔξω. Καί µόνο αὐτό τό γεγο-
νός ἔδειχνε ὅτι τό θέµα εἶχε πολύ
µεγάλη πορεία ἀκόµα. Γεγονότα µά-
λιστα πού συνέβησαν στή Λάρισα
ἔδωσαν µιά νέα δυναµική.

-Μετά τήν κατάργηση ἀπό τό
Σ.τ.Ε. τοῦ ἐκλεγµένου στή Λάρισα,
καί ἐκλεκτοῦ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου,
∆ηµητρίου Μπεκιάρη καί ὁ τοποτη-
ρητής ἱερέας ∆ηµήτριος Καρανίκας
καταργήθηκε ὁµοίως.

-Στίς 8 Ἰανουαρίου 1992 τίθεται
σέ ἑξάµηνη διαθεσιµότητα ὁ Λαρί-
σης Θεολόγος (προσπάθεια ἐξουδε-
τέρωσης τᾹς παραπάνω ἀπόφα-
σης τοῦ Σ.τ.Ε., πού θεωρεῖ ὡς νόµι-
µο τόν µητροπολίτη Λαρίσης Θε-
ολόγο. Ὁ Νόµος γιά τή διαθεσιµότη-
τα, Νόµος Κακλαµάνη, εἶναι ἀντι-
κανονικός καί ἀντισυνταγµατικός,
ἀφοῦ ἐπιβάλλει ποινές χωρίς δικα-
στική διαδικασία).

-Στίς 9-1-1992 ὁ Λαρίσης Θεολό-
γος ἐγκαθίσταται στό ἐπισκοπεῖο
τᾹς µητροπόλεως Λαρίσης καί γίνε-
ται δεκτός ἀπό πλήθη κόσµου πού
ἔσπευσαν νά πάρουν τήν εὐχή του.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος θέτει νέο τοπο-
τηρητή στή Λάρισα τόν «Θεσσα-
λιώτιδος» Κλεόπα.

-Στίς 14-1-1992 ἡ ∆ιαρκής Ἱερά
Σύνοδος (∆ΙΣ) ὁρίζει ἀνακρίσεις κα-
τά τοῦ Θεολόγου Λαρίσης µέ ἀνα-
κριτή τόν Γρεβενῶν Σέργιο.

-Στίς 18-1-1992 παρουσιάζεται ὁ
Λαρίσης Θεολόγος στόν ἀνακριτή
Γρεβενῶν, ὁ ὁποῖος διακόπτει τήν
ἀνάκριση γιά νά λύσει τή διαφωνία
κατηγορουµένου-ἀνακριτή ἡ ∆ΙΣ.

-Στίς 2-6-1992 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
ἐπιχείρησε νά κάνει µέ τήν Ἱεραρ-
χία ἐκλογές µαϊµοῦ γιά νά βάλει τόν
Θεολόγο στά Λιόσια (µητρόπολη
πού σίγουρα δέ θά δεχόταν). Τελι-
κά δέν εὐοδώθηκαν αὐτή τή φορά
τά σχέδιά του (ἀργότερα τό µεθό-
δευσε καί πέτυχε).

-Στίς 8-7-1992 ἔληξε ἡ διαθε-
σιµότητα τοῦ Λαρίσης Θεολόγου.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος µποροῦσε, χρη-
σιµοποιώντας πάλι τόν Νόµο Κα-
κλαµάνη, µετά τήν ἑξάµηνη διαθεσι-
µότητα νά κηρύξει ἔκπτωτο τόν Λα-
ρίσης Θεολόγο. ∆έν τό ἔκανε ὅµως.
Καί σάν νά µήν ἔφτανε αὐτό, στίς
10 Ἰουλίου 1992 ἐκδόθηκε καινούρ-
για ἀπόφαση ἀπό τό Σ.τ.Ε. πού ἀκύ-
ρωνε τή διαθεσιµότητα. Ἡ βασική
αἰτία ἀκύρωσης τᾹς ἀπόφασης τᾹς
∆ΙΣ ἦταν ἡ κακή σύνθεσή της. Ἡ
ἀπόφαση δηµιουργοῦσε περαιτέρω
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ΣΣττίίςς��2233��ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ��22001155,,��ΚΚααθθααρρήή∆∆εευυττέέρραα,,��ππααρρέέδδωωσσεε��ττήήνν��ψψυυχχήή��ττοουυ
σσττόόνν��ΚΚύύρριιοο�� cc�� θθεεοολλόόγγοοςς��NNνναασσττάάσσιιοοςς
ΧΧρρυυσσιικκόόπποουυλλοοςς..�� WWννααςς�� λλααϊϊκκόόςς�� χχααρριι--
σσµµααττοοrrχχοοςς��ττοοrr��σσώώµµααττοοςς��ττppςς��UUκκκκλληησσίίααςς..
ΠΠααρρέέµµεειιννεε��λλααϊϊκκόόςς��ddµµωωςς��JJππόό��ττάά��ννεεααννιι--
κκάά��ττοουυ��χχρρόόννιιαα��δδιιάάλλεεξξεε��ττήή��ζζωωήή��ττppςς��JJφφιι--
έέρρωωσσηηςς��σσττόόνν��ΚΚύύρριιοο��κκααίί��ττόό��δδρρόόµµοο��ττppςς
JJφφιιέέρρωωσσηηςς�� ττόόνν�� δδιιααττήήρρηησσεε�� µµέέχχρριι�� ττήήνν
XXµµέέρραα�� ττppςς�� QQκκδδηηµµίίααςς�� ττοουυ..��UUννττάάχχθθηηκκεε
σσττήήνν��JJδδεελλφφόόττηητταα��θθεεοολλόόγγωωνν��ΖΖΩΩΗΗ,,��µµέέ
σσττααθθεερρήή��ττήήνν��JJππόόφφαασσήή��ττοουυ��ννάά��ζζήήσσεειι��ττήήνν
ππννεευυµµααττιικκήή��ζζωωήή��κκααίί��µµέέ��JJγγάάππηη��ννάά��µµεε--
ττααδδώώσσεειι��ττήήνν��QQµµππεειιρρίίαα��ττοουυ��σσττάά��JJδδέέλλφφιιαα
ττοουυ..��ΣΣττάά��ππλλααίίσσιιαα��ααhhττppςς��ττppςς��ππρροοσσφφοορρnnςς
JJππόό��πποολλύύ��ννωωρρίίςς��JJνναακκάάλλυυψψεε��ττόό��ττάάλλααννττοο
πποούύ��ττοοrr��χχάάρριισσεε��cc��δδωωρρεεοοδδόόττηηςς��ΚΚύύρριιοοςς..
ΤΤήή��δδυυννααττόόττηητταα��ννάά��ππλληησσιιάάζζεειι��εεjjκκοολλαα��ττήή
ννεεόόττηητταα..��ΝΝάά��JJγγγγίίζζεειι��ττίίςς��ππιιόό��εεhhααίίσσθθηηττεεςς
χχοορρδδέέςς��σσττίίςς��ψψυυχχέέςς��ττssνν��ππααιιδδιιssνν��κκααίί��µµέέ
ααhhττόόνν��ττόόνν��ττρρόόπποο��ννάά��κκεερρδδίίζζεειι��ττήήνν��QQµµππιι--
σσττοοσσύύννηη��ττοουυςς,,��ττήή��φφιιλλίίαα��ττοουυςς��κκααίί��ττόό��σσεε--
ββαασσµµόό��ττοουυςς..��ΤΤόό��εεhhρρύύ��ππλλααίίσσιιοο��δδιιαακκοοννίίααςς
ττppςς��JJδδεελλφφόόττηηττααςς��θθεεοολλόόγγωωνν��ΖΖΩΩΗΗ��ττοοrr

SSδδωωσσεε��ττήήνν��εεhhκκααιιρρίίαα��ννάά��κκααλλλλιιεερργγήήσσεειι
κκααίί��ννάά��πποολλλλααππλλαασσιιάάσσεειι��ττόό��ττάάλλααννττόό��ττοουυ
ααhhττόό..��ggπποουυ��κκααίί��ννάά��ββρριισσκκόότταανν,,��σσέέ��κκααττηη��--
χχηηττιικκάά,,��σσέέ��ccµµάάδδεεςς��ππααιιδδιιssνν,,��σσέέ��κκαατταασσκκηη��--
ννώώσσεειιςς,,��cc��JJννττίίκκττυυπποοςς��ττοοrr��χχααρρίίσσµµααττόόςς
ττοουυ��ZZτταανν��φφααννεερρόόςς��σσέέ��ddλλοουυςς..��ggσσοοιι��ττόόνν
γγννωωρρίίσσααννεε��ττήήνν��ππεερρίίοοδδοο��QQκκεείίννηη,,��SSχχοουυνν
ννάά��δδιιηηγγοοrrννττααιι��JJττέέλλεειιωωττεεςς��]]σσττοορρίίεεςς��γγιιάά
ττόό��QQννθθοουυσσιιαασσττιικκόό��κκλλίίµµαα��πποούύ��δδηηµµιιοουυρρ--
γγοοrrσσεε��κκααίί��ττήή��γγννήήσσιιαα��ππννεευυµµααττιικκήή��QQµµππεειι--
ρρίίαα��πποούύ��µµεεττέέδδιιδδεε��σσττήή��ννεεόόττηητταα..��
ΤΤήήνν�� ππεερρίίοοδδοο�� πποούύ�� NNρρχχιιεεππίίσσκκοοπποοςς

NNθθηηννssνν��ZZτταανν��cc��aaεερρώώννυυµµοοςς��ΑΑ΄́��QQππιισσττρραα--
ττεεύύττηηκκεε,,��ddππωωςς��κκααίί��ππλλppθθοοςς��LLλλλλωωνν��λλααϊϊ--
κκssνν��κκααίί��κκλληηρριικκssνν��χχααρριισσµµααττοούύχχωωνν,,��σσττόό
SSρργγοο�� ττppςς�� NNρρχχιιεεππιισσκκοοππppςς..�� ΣΣέέ�� σσυυννεερρ--
γγαασσίίαα�� µµέέ�� ττόόνν�� UUππίίσσκκοοπποο�� NNχχεελλώώοουυ
ΕΕhhθθύύµµιιοο��JJννέέλλααββαανν��ττόό��SSρργγοο��ττppςς��ννεεόόττηηττααςς
ττppςς��NNρρχχιιεεππιισσκκοοππppςς��NNθθηηννssνν..��ΜΜεεγγάάλλωωνν
δδιιαασσττάάσσεεωωνν��κκααίί��δδύύσσκκοολλοο��ττόό��SSρργγοο��ααhhττόό..
NNππόό��ττήήνν��JJρρχχήή��κκααττααννόόηησσαανν��ττήήνν��JJννάάγγκκηη
γγιιάά��kkππααρρξξηη��σσττεελλεεχχssνν��γγιιάά��ττήή��ννεεόόττηητταα..
VVππρρεεππεε��JJππόό��ττάά��^̂δδιιαα��ττηηςς��ττάά��σσππλλάάχχνναα��XX
UUκκκκλληησσίίαα�� ννάά�� ββρρεεqq,,�� ννάά�� δδιιααλλέέξξεειι�� ννάά
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NNνναασσττάάσσιιοοςς ��ΧΧρρυυσσιικκόόπποουυλλοοςς
ΛΛααϊϊκκόόςς ��χχααρριισσµµααττοοrrχχοοςς

προβλήµατα στόν Σεραφείµ, για τί
ἔλεγε ὅτι κακῶς δέν ἐπέτρεψε στούς
Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντί νο, Ἀττι -
κᾹς Νικόδηµο καί Λαρίσης Θεολόγο
νά µετέχουν στήν ∆ΙΣ, ἀ φοῦ αὐτοί
εἶναι πλέον οἱ νόµιµοι µη τροπο λί -
τες, µετά ἀπό τίς πρῶτες ἀποφά-

σεις τοῦ Σ.τ.Ε. Ἡ ἀπόφαση αὐτή
παρέπεµπε τό ὅλο θέµα καί τῶν 3
µητροπολιτῶν στήν Ὁλοµέλεια τοῦ
Σ.τ.Ε. Αὐτή ἡ ἀπόφαση τᾹς Ὁλοµέ -
λειας θά δηµιουργοῦσε σωρεία νέ -
ων ἐξελίξεων.

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης



QQκκππααιιδδεεύύσσεειι��κκααίί��ννάά��ππρροοσσφφέέρρεειι��ττάά��σσττεε--
λλέέχχηη��πποούύ��θθάά��ββοοηηθθήήσσοουυνν��ττήή��ννεεόόττηητταα..��ΤΤόό
σσχχέέδδιιοο��πποούύ��SSββααλλαανν��σσέέ��QQφφααρρµµοογγήή��ββαα--
σσιιζζόότταανν��σσέέ��µµιιάά��KKππλλήή��σσκκέέψψηη..��ΤΤάά��σσττεελλέέχχηη
γγιιάά��ττόό��SSρργγοο��ννεεόόττηηττααςς��ττssνν��QQννοορριιssνν��θθάά
ββρρεεθθοοrrνν��JJππόό��ττίίςς��^̂δδιιεεςς��ττίίςς��QQννοορρίίεεςς..��ΖΖήήττηη��--
σσαανν��JJππόό��ττοούύςς��κκλληηρριικκοούύςς��ddλλωωνν��ττssνν��QQννοο--
ρριιssνν��ννάά��ττοούύςς��iiπποοδδεείίξξοουυνν��δδύύοο��µµέέ��ττρρίίαα
ππααιιδδιιάά��XXλλιικκίίααςς��δδέέκκαα��RRππττάά��ππεερρίίπποουυ��χχρροο��--
ννssνν,,��πποούύ��QQκκκκλληησσιιάάζζοοννττααιι��κκααίί��δδιιααττηη��ρροοrrνν
σσττεεννήή��σσχχέέσσηη��µµέέ��ττήήνν��UUκκκκλληησσίίαα,,��γγιιάά��ννάά
ττάά��QQκκππααιιδδεεύύσσοουυνν��κκααίί��ννάά��ττάά��RRττοοιιµµάάσσοουυνν
γγιιάά��ττήή��σσττεελλέέχχωωσσηη��ττοοrr��SSρργγοουυ��ττppςς��ννεεόόττηη��--
ττοοςς..��ΠΠοολλύύ��σσύύννττοοµµαα��LLρρχχιισσεε��ννάά��λλεειιττοουυρρ--
γγεεqq��φφρροοννττιισσττήήρριιοο��σσττεελλεεχχssνν��ννεεόόττηηττααςς..
ΜΜέέσσαα��σσέέ��δδυυόό��µµόόννοο��χχρρόόννιιαα��ππλλppθθοοςς��ννέέωωνν
((φφοοιιττηηττssνν��ππλλέέοονν))��ZZτταανν��TTττοοιιµµοοιι��ννάά��JJνναα--
λλάάββοουυνν��SSρργγοο��γγιιάά��ττήή��ννεεόόττηητταα..��ΠΠααρράάλλ--
λληηλλαα,,��ππααρρααχχωωρρήήθθηηκκεε��κκααίί��πποολλύύ��γγρρήήγγοο--
ρραα��RRττοοιιµµάάσσθθηηκκεε��γγιιάά��ννάά��λλεειιττοουυρργγήήσσεειι
κκαατταασσκκήήννωωσσηη��σσττόό��ΒΒααγγιιάάττιι��ΠΠεεννττέέλληηςς..
ΣΣττόό��χχssρροο��ααhhττόό��πποολλλλάά��JJππόό��ττάά��σσττεελλέέχχηη
πποούύ��RRττοοιιµµάάσσθθηηκκαανν��θθάά��ππρροοσσέέφφεερραανν��ττόό
ππννεευυµµααττιικκόό��SSρργγοο��ττοουυςς��σσττήή��ννεεόόττηητταα..��ΤΤόό
ππρρόόγγρρααµµµµαα��ττppςς��κκαατταασσκκηηννώώσσεεωωςς��RRττοοιι--
µµααζζόότταανν��JJππόό��ττόόνν��QQµµππννεευυσσττήή��ddλλοουυ��ττοοrr
SSρργγοουυ��NNνναασσττάάσσιιοο��ΧΧρρυυσσιικκόόπποουυλλοο��µµέέ��ττέέ--
ττοοιιοο�� ττρρόόπποο,,�� πποούύ�� SSµµεεννεε�� JJξξέέχχαασσττοο�� γγιιάά
ττοούύςς��κκαατταασσκκηηννωωττέέςς..��ΚΚααίί��µµέέσσαα��σσέέ��ddλλαα
πποούύ��δδίίννοουυνν��χχααρράά��σσττάά��ππααιιδδιιάά��((ππααιιχχννίίδδιιαα,,
bbρρεειιββαασσίίεεςς,,��κκ..LL..))��QQρρχχόότταανν��κκααίί��ττόό��µµήή��--
ννυυµµαα��ττοοrr��εεhhααγγγγεελλίίοουυ,,��XX��µµεεττοοχχήή��σσττάά��µµυυ��--
σσττήήρριιαα��ττppςς��UUκκκκλληησσίίααςς��((QQξξοοµµοολλόόγγηησσηη,,
θθεείίαα��κκοοιιννωωννίίαα))..��
ΤΤάά�� κκααλλάά�� SSρργγαα�� ddµµωωςς�� πποολλεεµµοοrrννττααιι

JJππόό��ττόόνν��δδιιάάββοολλοο..��ΑΑhhττοοίί��ddµµωωςς��πποούύ��QQππιι--
ττεελλοοrrνν��ττάά��κκααλλάά��SSρργγαα,,��ddτταανν��δδιιώώκκοοννττααιι
δδυυννααµµώώννοουυνν��JJκκόόµµαα��ππεερριισσσσόόττεερροο..��ΜΜέέ
ττήήνν��ππααρρααίίττηησσηη��ττοοrr��NNρρχχιιεεππιισσκκόόπποουυ��aaεε--

ρρωωννύύµµοουυ��ττοοrr��ΑΑ΄́,,��δδιιααλλύύθθηηκκεε��JJππόό��ττόόνν��ννέέοο
NNρρχχιιεεππίίσσκκοοπποο��ddλληη��ααhhττήή��XX��ππρροοσσππάάθθεειιαα..
ee��NNνναασσττάάσσιιοοςς��ΧΧρρυυσσιικκόόπποουυλλοοςς,,��ττσσαακκιι--
σσµµέέννοοςς��κκααίί��σσττεεννοοχχωωρρηηµµέέννοοςς��JJππόό��ττήήνν
δδιιάάλλυυσσηη��ττppςς��ππρροοσσππάάθθεειιααςς��ααhhττppςς,,��JJννοοίί��--
χχττηηκκεε��µµέέ��QQµµππιισσττοοσσύύννηη��σσττόό��ΘΘεεόό��γγιιάά��ννάά
ττοοrr��δδεείίξξεειι��ττόόνν��κκααιιννοούύρργγιιοο��δδρρόόµµοο��πποούύ
θθάά��δδιιέέννυυεε..��∆∆ιιάάλλεεξξεε��llςς��ccδδηηγγόό,,��γγιιάά��ννάά��ττόόνν
κκααττααλλάάββεειι,,��ννάά��ττόόνν��ππααρρηηγγοορρήήσσεειι��κκααίί��ννάά
ττοοrr��JJννοοίίξξεειι��κκααίί��ππάάλλιι��ττόόνν��ccρρίίζζοονντταα��ττόόνν
ππννεευυµµααττιικκόό,,��ττήήνν��δδύύσσκκοολληη��ααhhττήή��σσττιιγγµµήή,,
TTνναανν��MMγγιιοο��γγέέρροονντταα��ττppςς��QQπποοχχppςς��µµααςς,,��ττόόνν
γγέέρροονντταα��ΠΠααΐΐσσιιοο..��ee��ΠΠααΐΐσσιιοοςς��χχάάιιδδεεψψεε
µµέέ��ττήή��σσττοορργγήή��ττοουυ��ααhhττόό��ττόό��χχττυυππηηµµέέννοο��JJππόό
ττίίςς��µµιικκρρόόττηηττεεςς��ττssνν��JJννθθρρώώππωωνν��πποουυλλίί,,
κκααττάάλλααββεε��ττήήνν��LLδδοολληη��κκααρρδδιιάά��ττοοrr��QQννήήλλιι--
κκαα��µµέέ��κκααρρδδιιάά��µµιικκρροοrr��ππααιιδδιιοοrr��πποούύ��εε`̀χχεε
µµππρροοσσττάά�� ττοουυ,,�� δδιιεεqqδδεε�� ττόό�� ττάάλλααννττοο�� πποούύ
SSκκρρυυββεε��ααhhττήή��XX��ττααλλααιιππωωρρηηµµέέννηη��kkππααρρξξηη
µµέέσσαα��ττηηςς..��NNφφοοrr��ττόόνν��ππααρρηηγγόόρρηησσεε��κκααίί
ττόόνν��XXρρέέµµηησσεε,,��ττοοrr��LLννοοιιξξεε��ττήήνν��ππρροοοοππττιικκήή
γγιιάά��ττήή��σσυυννέέχχεειιαα��ττppςς��ζζωωppςς��ττοουυ..��ΤΤοοrr��εε`̀ππεε
((iiππάάρρχχοουυνν��κκααίί��γγρρααππττέέςς��οο]]��ππρροοττρροοππέέςς
ττοοrr��γγέέρροονντταα��ΠΠααϊϊσσίίοουυ��ππρρόόςς��ττόόνν��µµαακκααρριι--
σσττόό��NNνναασσττάάσσιιοο��ΧΧρρυυσσιικκόόπποουυλλοο))::��ΑΑhhττόό
πποούύ��σσοοrr��SSχχεειι��δδώώσσεειι��cc��ΘΘεεόόςς��κκααλλιιέέρργγηησσέέ
ττοο,,��πποολλλλααππλλαασσίίαασσέέ��ττοο..��ΣΣυυννέέχχιισσεε��ττόό��SSρρ--
γγοο��σσττήή��ννεεόόττηητταα,,��KKππλλάά,,��ττααππεειιννάά..��ffχχιι��κκάά--
ττωω��JJππόό��µµιιάά��ττααµµππέέλλαα..��ΝΝάά��QQρργγαασσθθεεqqςς��µµέέ
QQππιιµµέέλλεειιαα,,��ννάά��σσυυννεερργγαασσθθεεqqςς��µµέέ��ττάά��σσττεε--
λλέέχχηη��πποούύ��γγννωωρρίίζζεειιςς��κκααίί��cc��ΘΘεεόόςς��θθάά��εεhhλλοο--
γγήήσσεειι��ττόό��SSρργγοο��σσοουυ..��
ΤΤόό��ννεερρόό��µµππppκκεε��σσττόό��ααhhλλάάκκιι..��ee��NNνναα--

σσττάάσσιιοοςς��ΧΧρρυυσσιικκόόπποουυλλοοςς��SSκκααννεε��ττόό��JJννώώ��--
ττεερροο��κκααττηηχχηηττιικκόό��ττοοrr��OOγγίίοουυ��ΝΝιικκοολλάάοουυ
ΧΧααλλααννδδρρίίοουυ..��∆∆ιιααττήήρρηησσεε��ττήήνν��QQππααφφήή��µµέέ
ττάά�� σσττεελλέέχχηη�� ττοουυ�� µµέέ�� µµιιάά�� RRββδδοοµµααδδιιααίίαα
σσυυννάάννττηησσηη��σσττόόνν��ΠΠααρράάδδεειισσοο��NNµµααρροουυ--
σσίίοουυ,,��ddπποουυ��γγιιννόότταανν��θθέέµµαα��µµέέ��]]κκααννοούύςς��θθεε--
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οολλόόγγοουυςς��κκλληηρριικκοούύςς��κκααίί��λλααϊϊκκοούύςς��κκααίί��bbρρ--
γγααννώώννοονντταανν��οο]]��εεhhκκααιιρρίίεεςς..��ΞΞεεκκίίννηησσεε��XX
ννέέαα��κκαατταασσκκήήννωωσσηη��σσττήή��ΡΡίίζζαα��ΝΝααυυππαακκττίί��--
ααςς,,��πποούύ��ττήήνν��ππααρρααχχωωρροοrrσσαανν��οο]]��iiππεεύύθθυυ--
ννοοιι��JJδδεελλφφόόττηηττααςς��ττppςς��ΠΠάάττρρααςς��σσττόόνν��NNνναα--
σσττάάσσιιοο��ΧΧρρυυσσιικκόόπποουυλλοο..��VVφφτταασσεε��σσττάά��γγεε--
ρράάµµαατταα��κκααίί��λλεειιττοουυρργγοοrrσσεε��ττήήνν��κκαατταασσκκήή��--
ννωωσσηη��µµέέ��πποολλλλοούύςς��ππννεευυµµααττιικκοούύςς��κκααρρ--
πποούύςς��((ττήή��χχρροοννιιάά��πποούύ��δδέένν��µµππόόρρεεσσεε��ννάά��ττήή
λλεειιττοουυρργγήήσσεειι��γγιιάά��ννάά��δδώώσσεειι��χχααρράά��κκααίί
ππννεευυµµααττιικκήή��σσττήήρριιξξηη��σσττάά��ππααιιδδιιάά,,��πποορρεεύύ��--
θθηηκκεε��QQκκεεqqννοοςς��σσττήήνν��αα\\ώώννιιαα��χχααρράά��ττppςς��ββαα--
σσιιλλεείίααςς��ττοοrr��ΘΘεεοοrr))..��
ΘΘάά��σσττααχχυυοολλοογγήήσσοουυµµεε��λλιιγγοοσσττάά��σσττοοιι��--

χχεεqqαα,,��πποούύ��δδεείίχχννοουυνν��ddµµωωςς��ττήήνν��πποοιιόόττηητταα
ττοοrr��JJννδδρρόόςς��πποούύ��ββρρίίσσκκεεττααιι��ττώώρραα��σσττήήνν
JJγγκκααλλιιάά��ττοοrr��ΚΚυυρρίίοουυ..��ΣΣυυννήήθθιιζζεε��cc��NNνναα--
σσττάάσσιιοοςς�� ΧΧρρυυσσιικκόόπποουυλλοοςς�� κκααίί�� SSλλεεγγεε::
ΜΜπποορρεεqq��ννάά��µµήή��φφοορρέέσσααµµεε��ρράάσσοο,,��JJλλλλάά
iiπποοσσχχεεθθήήκκααµµεε��JJφφιιέέρρωωσσηη��σσττόόνν��ΚΚύύρριιοο..
ΓΓιι’’��ααhhττόό��σσυυννήήθθιιζζεε��κκααίί��πποολλύύ��λλιιττήή��ζζωωήή��ννάά
ζζεεqq��κκααίί��dd,,ττιι��ππεερρίίσσσσεευυεε��JJππόό��ττόό��µµιικκρρόό��µµιι--
σσθθόό��ττοουυ��YY��ττήή��σσύύννττααξξήή��ττοουυ��ννάά��ττόό��δδίίννεειι
((πποούύ��JJλλλλοοrr))��σσττίίςς��δδιιάάφφοορρεεςς��JJννάάγγκκεεςς��ττppςς
δδιιαακκοοννίίααςς��ττssνν��ππααιιδδιιssνν..��
ggτταανν��ZZρρθθεε��XX��mmρραα��ννάά��κκάάννεειι��σσοοββααρρήή

QQγγχχεείίρρηησσηη��κκααρρδδιιnnςς��((ππεερρίί��ττόό��11998811,,��ddτταανν
οο]]��QQγγχχεειιρρήήσσεειιςς��ααhhττέέςς��εε`̀χχαανν��µµεεγγααλλύύττεερροο
κκίίννδδυυννοο)),,��µµnnςς��SSλλεεγγεε::��UUγγώώ��ζζήήττηησσαα��JJππόό
ττάά��ππααιιδδιιάά��ννάά��ππρροοσσεευυχχηηθθοοrrνν��γγιιάά��µµέένναα..
[[��κκααρρδδιιάά��ττοουυςς��εε`̀ννααιι��LLδδοολληη��κκααίί��KKππλλήή
κκααίί��XX��ππρροοσσεευυχχήή��ττοουυςς��SSχχεειι��µµεεγγααλλύύττεερρηη
ππααρρρρηησσίίαα��ππρρόόςς��ττόόνν��ΚΚύύρριιοο..��
WWνναα��JJξξιιοοππρρόόσσεεκκττοο��γγεεγγοοννόόςς��εε`̀ννααιι

ddττιι��δδεεκκάάδδεεςς��((^̂σσωωςς��ννάά��ππλληησσιιάάζζοουυνν��κκααίί
ττήήνν��RRκκααττοοννττάάδδαα--κκααίί��ααhhττόό��εε`̀ννααιι��δδεεqqγγµµαα
ττοοrr��JJφφααννοοrrςς��SSρργγοουυ��ττοουυ,,��ddττιι��δδηηλλααδδήή��κκαα--
ννεείίςς��JJδδυυννααττεεqq��ννάά��κκααττααγγρράάψψεειι��ττήήνν��κκααρρ--
πποοφφοορρίίαα��ττοουυ))��εε`̀ννααιι��ττάά��σσττεελλέέχχηη��ττppςς��ννεε--

όόττηηττααςς,,��οο]]��ccµµααδδάάρρχχεεςς,,��πποούύ��ππρροοωωθθήήθθηη--
κκαανν��σσττήήνν��SSγγγγααµµηη��YY��LLγγααµµηη��]]εερρωωσσύύννηη��YY
σσττόό��µµοοννααχχιισσµµόό..��PPνν��ττοούύςς��ρρωωττήήσσεειι��κκααννεείίςς
ττίί��ZZτταανν��ααhhττόό��πποούύ��LLλλλλααξξεε��ττόόνν��ρροοrrνν��ττppςς
ζζωωppςς�� ττοουυςς�� κκααίί�� ττοούύςς�� ccδδήήγγηησσεε�� ννάά�� σσττεε--
λλεεχχώώσσοουυνν��κκααίί��ττάά��µµοοννααχχιικκάά��κκααίί��]]εερρααττιι--
κκάά��ττάάγγµµαατταα��ττppςς��UUκκκκλληησσίίααςς��µµααςς,,��θθάά��ττοοrr
πποοrrνν::��ee��NNνναασσττάάσσιιοοςς��ΧΧρρυυσσιικκόόπποουυλλοοςς..
ΠΠλλppθθοοςς��QQππίίσσηηςς��JJννθθρρώώππωωνν��bbφφεείίλλοουυνν��ττόόνν
QQννττρροοχχιιαασσµµόό��ττοουυςς��σσέέ����µµιιάά��σσυυννεειιδδηηττήή��πποο--
ρρεείίαα��µµέέσσαα��σσττήήνν��UUκκκκλληησσίίαα��σσττόόνν��^̂δδιιοο��χχαα--
ρριισσµµααττοοrrχχοο��ττppςς��UUκκκκλληησσίίααςς..
ΚΚααίί��ννάά��φφαανντταασσττεεqq��κκααννεείίςς��ddττιι��ττάά��SSρρ--

γγαα��ααhhττάά�� QQππιιττεελλοοrrσσεε�� θθααυυµµαασσττάά�� µµέέ�� ττήή
χχάάρρηη��κκααίί��ττήή��δδύύννααµµηη��ττοοrr��ΘΘεεοοrr��TTννααςς��LLνν��--
θθρρωωπποοςς��ττσσααλλαακκωωµµέέννοοςς��σσωωµµααττιικκάά��κκααίί
ψψυυχχιικκάά..��[[��εεhhααίίσσθθηηττηη��ψψυυχχήή��ττοουυ��κκοουυρράά--
σσττηηκκεε��κκααίί��σσττρρααππααττσσααρρίίσσττηηκκεε��ττόόσσοο��µµέέ
ττίίςς�� σσττεεννοοχχώώρριιεεςς�� σσττήήνν�� JJδδεελλφφόόττηητταα
ΖΖΩΩΗΗ,,��ddσσοο��κκααίί��JJππόό��ττήή��ββίίααιιηη��δδιιαακκοοππήή
ττοοrr�� SSρργγοουυ�� σσττήήνν�� NNρρχχιιεεππιισσκκοοππήή..�� ΣΣττήή
σσυυννέέχχεειιαα��ZZλλθθαανν��κκααίί��ττάά��ππρροοββλλήήµµαατταα��ττppςς
iiγγεείίααςς��πποούύ��ττόόνν��ττααλλααιιππώώρρηησσαανν��γγιιάά��πποολλύύ
µµαακκρρόό��χχρροοννιικκόό��δδιιάάσσττηηµµαα..��ΚΚααίί��ddµµωωςς,,
ππαα��ρράά��ττήήνν��JJσσθθέέννεειιάά��ττοουυ,,��δδιιααττήήρρηησσεε��ττήήνν
ππααιιδδιικκόόττηητταα�� κκααίί�� KKππλλόόττηηττάά�� ττοουυ..�� ««ΤΤάά
JJσσθθεεννpp��ττοοrr��κκόόσσµµοουυ��QQξξεελλέέξξααττοο,,��__νναα��κκαα--
ττααιισσχχύύννoo��ττάά��\\σσχχυυρράά»»��(Α΄�Κορινθ..��11,,��2277))..��
ΤΤόό��JJξξιιοοσσηηµµεείίωωττοο��ττppςς��ππρροοσσωωππιικκόόττηη��--

ττααςς��ττοοrr��µµαακκααρριισσττοοrr��NNνναασστταασσίίοουυ��ZZτταανν
ddττιι��δδέένν��φφόόρρττωωννεε��πποοττέέ��ττάά��ννέέαα��ππααιιδδιιάά��µµέέ
ββααρριιάά��κκααίί��δδυυσσκκοολλοοννόόηητταα��λλόόγγιιαα..��ΠΠρρssτταα
σσέέ��κκέέρρδδιιζζεε��µµέέ��ττήήνν��KKππλλόόττηητταα��κκααίί��ππααιι--
δδιικκόόττηηττάά��ττοουυ,,��δδηηµµιιοουυρργγοοrrσσεε��µµιιάά��εεhhχχάά��--
ρριι��σσττηη��σσυυννττρροοφφιιάά��κκααίί��ddτταανν��QQρρχχόότταανν��XX
σσττιιγγµµήή��πποούύ��cc��ννέέοοςς��ττόόνν��QQµµππιισσττεευυόότταανν��κκααίί
µµόόννοοςς��ττοουυ��ζζηηττοοrrσσεε��ννάά��ττόόνν��εε\\σσααγγάάγγεειι��σσττάά
θθεεοολλοογγιικκάά��µµοοννοοππάάττιιαα,,��ττόόττεε,,��µµέέ��λλίίγγαα��λλόό��--
γγιιαα����κκααίί��iiππεεύύθθυυννηη��κκααθθοοδδήήγγηησσηη,,��ττόόνν��ββοο--��
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ΣΣττόόχχοοςς  σσύύγγχχρροοννωωνν  ἀἀννααθθεεωωρρηηττιικκῶῶνν
κκιιννηημμάάττωωνν  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ἀἀννααδδόόμμηησσηη  ττῆῆςς

ἰἰδδέέααςς  ττοοῦῦ  φφύύλλοουυ..  ἩἩ  ΔΔήήμμηηττρραα  ΚΚοογγκκίίδδοουυ,,
κκαα  θθηη  γγήήττρριιαα  ππααιιδδααγγωωγγιικκῆῆςς  ΑΑΠΠΘΘ,,  σσττρραα  --
ττεευυ    μμέέννηη  σσττόό  ἐἐγγχχεείίρρηημμαα,,  ἀἀπποοφφααίίννεεττααιι
((ἱἱσσττόό  ττοοπποοςς  ddkkooggiiddoouu..ggrr))::  ««ἩἩ  ἔἔμμφφυυλληη
ττααυυττόόττηητταα  δδέένν  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  μμιιάά  δδεεδδοομμέέννηη
ττααυυττόόττηητταα,,  πποούύ  ἀἀπποοδδίίδδεεττααιι  σσττόό  ὑὑπποοκκεείί  --
μμεεννοο..  ΕΕἶἶννααιι  μμιιάά  κκοοιιννωωννιικκοο--πποολλιιττιισσμμιικκήή

δδιιααδδιικκαασσίίαα  ττααυυττόόττηηττααςς,,  ἡἡ  ὁὁπποοίίαα  δδέένν  ἐἐππιι--
δδρρᾶᾶ  μμέέ  ττόόνν  ἴἴδδιιοο  ττρρόόπποο  σσέέ  ὅὅλλαα  ττάά  ὑὑπποο--
κκεείίμμεενναα..  ἌἌρραα  ὁὁ  ἀἀννδδρριισσμμόόςς  κκααίί  ἡἡ  θθηη  --
λλυυκκόόττηητταα  εεἶἶννααιι  μμεεττααββλληηττοοίί,,  ὁὁρρίίζζοοννττααιι
μμέέ  πποολλλλααππλλοούύςς  ττρρόόπποουυςς  κκααίί  ἐἐξξααρρττῶῶννττααιι
ἀἀππόό  ττόό  ππλλααίίσσιιοο  ἀἀννααφφοορρᾶᾶςς  ττοουυςς»»..  ἘἘξξ  ἄἄλλ  --
λλοουυ,,  ἕἕννααςς  δδιιααδδιικκττυυαακκόόςς  ττόόπποοςς,,  πποούύ  ππρροοωω  --
θθεεῖῖ  ττήήνν  ἀἀθθρρόό  αα  κκάάθθοοδδοο  γγυυννααιικκῶῶνν  σσττόόνν
ἐἐππααγγγγεελλμμααττιικκόό  σσττίίββοο,,  ττόό  iissoottiittaaffii  lloonn..  wwii--
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ὉὉ  ζζυυγγόόςς  ττῶῶνν  ……  ««ἔἔμμφφυυλλωωνν  σσττεερρεεοοττύύππωωνν»»!!  

ηηθθοοrrσσεε��ννάά��ββρρεεqq��ττόόνν��δδρρόόµµοο��ττοουυ..��ΠΠοοττέέ��δδέένν
φφααννττααζζόότταανν��κκααννεείίςς��ddττιι��κκάάττωω��JJππόό��ττόό��χχαα--
ρροούύµµεεννοο��ππρρόόσσωωππόό��ττοουυ��κκααίί�� ττήή��φφιιλλιικκήή
σσυυννττρροοφφιιάά��ττοουυ��θθάά��SSββρριισσκκεε��JJπποοθθηησσααυυ��--
ρριισσµµέέννοο��ττόόσσοο��ππλλοοrrττοο��ππννεευυµµααττιικκppςς��QQµµ��--
ππεειιρρίίααςς..
VVττσσιι,,��cc��χχααρριισσµµααττοοrrχχοοςς��ττppςς��UUκκκκλληη��--

σσίίααςς,,��NNνναασσττάάσσιιοοςς��ΧΧρρυυσσιικκόόπποουυλλοοςς,,��SSγγιι--
ννεε��TTννααςς��λλααϊϊκκόόςς��ππννεευυµµααττιικκόόςς��ππααττέέρρααςς
ππλληηθθώώρρααςς��JJννθθρρώώππωωνν..��ΜΜέέ��ddσσοουυςς��γγννώώ��--
ρριιζζεε,,��ννέέοουυςς��κκααίί��ππααλλιιοούύςς,,��κκρρααττοοrrσσεε��QQππιι--
κκοοιιννωωννίίαα..��ΤΤοούύςς��SSκκααννεε��κκοοιιννωωννοούύςς��ττssνν
ππρροοββλληηµµάάττωωνν��ττοουυ,,��ττssνν��JJννηησσυυχχιιssνν��κκααίί
ττssνν��ccρρααµµάάττωωνν��ττοουυ..��∆∆ιιααττήήρρηησσεε��ττήήνν��ππαα--
ττρριικκήή��\\δδιιόόττηητταα��ππρρόόςς��ddλλοουυςς,,��ππααρρ’’��ddλλεεςς
ττίίςς��JJσσττοοχχίίεεςς��κκααίί��ππααρρεεκκττρροοππέέςς��κκάάπποοιιωωνν��
JJππ’’��ααhhττοούύςς,,��ππααρρ’’��ddλλεεςς��ττίίςς��\\δδιιααιιττεερρόόττηηττεεςς
ττssνν��χχααρραακκττήήρρωωνν��ττοουυςς..��ΚΚιι��ddτταανν��ττόό��σσααρρ��--
κκίίοο��γγέέρραασσεε,,��ττάά��ππννεευυµµααττιικκάά��ττέέκκνναα��µµαα--
ζζεεύύττηηκκαανν��γγιιάά��ννάά��ττοοrr��σσυυµµππααρραασσττααθθοοrrνν,,
ννάά��δδιιαακκοοννήήσσοουυνν��ττόόνν��JJγγααππηηττόό��ππααττέέρραα..
ΜΜέέ��πποολλλλήή��JJγγάάππηη��LLλλλλοοιι��JJννέέλλααββαανν��ννάά
ττόόνν��µµεεττααφφέέρροουυνν��γγιιάά��ττόόνν��κκυυρριιαακκάάττιικκοο

QQκκκκλληησσιιαασσµµόό,,��LLλλλλοοιι��ννάά��ππεερρννοοrrνν��JJππόό��ττόό
σσππίίττιι��ννάά��δδοοrrνν��ττίί��κκάάννεειι,,��LLλλλλοοιι��ννάά��QQξξυυππηη��--
ρρεεττοοrrνν��ππλλppθθοοςς��κκααθθηηµµεερριιννssνν��ππρραακκττιι��--
κκssνν��JJννααγγκκssνν..
VVττσσιι,,��ββρρέέθθηηκκεε��TTννααςς��ππααττέέρρααςς��σσττήήνν

φφρροοννττίίδδαα��κκααίί��ττήήνν��δδιιαακκοοννίίαα��JJγγάάππηηςς��ττssνν
ππααιιδδιιssνν��ττοουυ��ττάά��ττεελλεευυττααqqαα��χχρρόόννιιαα��ττppςς
ζζωωppςς��ττοουυ..��ΣΣέέ��φφιιλλόόξξεεννοο��σσππίίττιι,,��σσέέ��θθεερρµµήή
JJγγκκααλλιιάά��ττήήνν��ττεελλεευυττααίίαα��µµέέρραα��ττppςς��ζζωωppςς
ττοουυ��εεhhχχααρριισσττηηµµέέννοοςς��δδέέχχθθηηκκεε��ττίίςς��ττεελλεευυ--
ττααqqεεςς��ππεερριιπποοιιήήσσεειιςς..��ΧΧέέρριιαα��πποούύ�� QQµµππιι--
σσττεευυόότταανν��κκααίί��JJγγααπποοrrσσεε��ττοοrr��SSκκλλεειισσαανν
ττάά��µµάάττιιαα..
PPςς��ππααρραακκααλλέέσσοουυµµεε��ττόόνν��JJγγααππηηττόό��µµααςς

NNνναασσττάάσσιιοο��ΧΧρρυυσσιικκόόπποουυλλοο��ννάά��σσυυννεεχχίί��--
σσεειι��ννάά��ππρροοσσεεύύχχεεττααιι��κκααίί�� ττώώρραα��γγιιάά��ττάά
ππννεευυµµααττιικκάά��ππααιιδδιιάά��ττοουυ,,��ddλληη��ααhhττήή��ττήήνν
ππννεευυµµααττιικκήή��οο\\κκοογγέέννεειιαα��πποούύ��LLφφηησσεε��ππίί��--
σσωω��ττοουυ,,��γγιιάά��ννάά��σσυυννεεχχίίσσοουυνν��ττόό��SSρργγοο��ττοουυ
κκααίί�� ννάά�� ττόόνν�� JJκκοολλοουυθθήήσσοουυνν�� µµέέχχρριι�� ττήήνν
οοhhρράάννιιαα��ββαασσιιλλεείίαα��ττοοrr��ΘΘεεοοrr..��

NNρρχχιιµµ..��ΕΕ\\ρρηηννααqqοοςς��ΜΜπποουυσσδδέέκκηηςς



kkiissppaacceess..ccoomm,,  δδιιαασσππᾶᾶ  ααὐὐττήή  κκααθθααυυττήή
ττήήνν  ἔἔννννοοιιαα  ττοοῦῦ  φφύύλλοουυ  σσέέ  δδύύοο  ὑὑπποοέέννννοοιιεεςς::
ττόό  ββιιοολλοογγιικκόό  φφύύλλοο  ((sseexx,,  ἀἀρρσσεεννιικκόό--θθηηλλυυ  --
κκόό))  κκααίί  ττόό  κκοοιιννωωννιικκόό  φφύύλλοο  ((ggeennddeerr,,  ἄἄνν  --
δδρρααςς--γγυυννααίίκκαα))..  ΤΤόό  ππρρῶῶττοο  εεἶἶννααιι  ἀἀννττιικκεειι--
μμεεννιικκάά  ὁὁρρίίσσιιμμοο,,  ττόό  δδεεύύττεερροο  ὅὅμμωωςς  εεἶἶννααιι
««ὑὑπποοκκεειιμμεεννιικκόό»»,,  ……ἐἐλλεεύύθθεερραα  ἐἐππιιλλέέξξιιμμοο!!  

ἩἩ  ἑἑννοοπποοίίηησσηη  ββιιοολλοογγιικκοοῦῦ  κκααίί  κκοοιιννωω--
ννιικκοοῦῦ  φφύύλλοουυ,,  κκααττάά  ττόό  ααὐὐττόό  σσάάιιττ,,  γγεεννννᾶᾶ
««ἀἀννττιιλλήήψψεειιςς  κκααίί  σσττάάσσεειιςς  σσχχεεττιικκάά  μμέέ  ττήήνν
ττααυυττόόττηητταα  κκααίί  ττοούύςς  ρρόόλλοουυςς  ἀἀννδδρρῶῶνν  κκααίί
γγυυννααιικκῶῶνν,,  πποούύ  ἀἀσσυυννεείίδδηητταα  ἤἤ  σσυυννεειιδδηηττάά
υυἱἱοοθθεεττοοῦῦμμεε,,  κκααίί  ππρροοββάάλλλλοοννττααιι  ἀἀππόό  πποοιικκίί  --
λλεεςς  ππηηγγέέςς  γγύύρρωω  μμααςς,,  ὅὅππωωςς  ττόό  σσυυγγγγεεννιικκόό
ππεερριιββάάλλλλοονν  ἤἤ  ττάά  ΜΜΜΜΕΕ..  ΚΚάάπποοιιεεςς  εεἶἶννααιι
λλεειιττοουυρργγιικκέέςς,,  ἐἐννῶῶ  ἄἄλλλλεεςς  ὄὄχχιι..  ἩἩ  σσεεξξοουυαα--
λλιικκήή  ππααρρεεννόόχχλληησσηη  ἐἐππιιββεεββααιιώώννεειι,,  ἐἐννιι  --
σσχχύύ  εειι  κκααίί  δδιιααιιωωννίίζζεειι  μμηη--λλεειιττοουυρργγιικκάά
σσττεερρεεόόττυυππαα  γγιιάά  ττήή  γγυυννααίίκκαα,,  ὅὅππωωςς::  ‘‘‘‘ἡἡ
θθέέσσηη  ττῆῆςς  γγυυννααίίκκααςς  εεἶἶννααιι  σσττόό  σσππίίττιι,,  ὄὄχχιι
σσττόόνν  ἐἐρργγαασσιιαακκόό  χχῶῶρροο’’’’,,  ‘‘‘‘ὁὁ  ρρόόλλοοςς  ττηηςς  εεἶἶ  --
ννααιι  ααὐὐττόόςς  ττῆῆςς  σσυυζζύύγγοουυ  ἤἤ  ἐἐρρωωμμέέννηηςς,,  ὄὄχχιι
ττῆῆςς  ἰἰσσόόττιιμμηηςς  ἤἤ  ἀἀννώώττεερρηηςς  σσυυννααδδέέλλφφοουυ’’’’,,
‘‘‘‘ἡἡ  γγυυννααίίκκαα  σσττήήνν  οοὐὐσσίίαα  εεἶἶννααιι  ἕἕνναα  ἀἀννττιι--
κκεείίμμεεννοο  γγιιάά  σσεεξξοουυααλλιικκήή  εεὐὐχχααρρίίσσττηησσηη,,
ὄὄχχιι  ἕἕνναα  ἰἰσσάάξξιιοο  κκααίί  ἐἐξξίίσσοουυ  ἱἱκκααννόό  ἀἀννθθρρώώππιι--
ννοο  ππλλάάσσμμαα  κκααίί  σσυυννεερργγάάττηηςς’’’’»»!!  ΜΜέέ  ααὐὐττέέςς
ττίίςς  θθεεωωρρήήσσεειιςς  σσττήή  φφααρρέέττρραα  ττοουυ,,  ὁὁ  φφεεμμιι--
ννιισσμμόόςς  μμάάχχεεττααιι  ννάά  ἐἐμμφφυυττεεύύσσεειι  σσττήή
γγυυννααίίκκαα  ττήήνν  ππεεπποοίίθθηησσηη  ὅὅττιι  μμόόννοο  ἡἡ  δδηημμόό--
σσιιαα  δδρράάσσηη,,  ἐἐππααγγγγεελλμμααττιικκήή,,  πποολλιιττιικκήή,,
κκοοιιννωωννιικκήή,,  κκααλλλλιιττεεχχννιικκήή,,  ἐἐππιισσττηημμοοννιι--
κκήή,,  ἀἀπποοττεελλεεῖῖ  δδιιέέξξοοδδοο  γγιιάά  ττήήνν  χχεειιρρααφφέέττηη  --
σσηη  κκααίί  κκααττααξξίίωωσσήή  ττηηςς..  ἩἩ  ἔἔννττοοννηη  ἐἐνναα  --
σσχχόό  λληησσηη  μμέέ  ττήήνν  οοἰἰκκοογγέέννεειιαα  εεἶἶννααιι  ἔἔρργγοο
μμάάττααιιοο,,  ψψυυχχοοππλλαακκωωττιικκόό,,  ἀἀννααξξιιοοππρρεεππέέςς..
ἘἘξξ  ἄἄλλλλοουυ,,  μμέέ  ννοομμοοθθεεττιικκέέςς  ππααρρεεμμββάάσσεειιςς
ππρροοωωθθεεῖῖ  ττήή  γγυυννααίίκκαα  σσέέ  κκάάθθεε  ππόόσσττοο  δδηημμόό--
σσιιααςς  δδρράάσσηηςς,,  ὡὡςς  ππρροοσσώώπποουυ  ἐἐκκ  ππρροοοοιιμμίίοουυ,,

((……  ««λλόόγγῳῳ  φφύύλλοουυ»»!!)),,    ἱἱκκααννοοῦῦ  γγιιάά  ὅὅλλαα,,  πποούύ
δδέένν  ἀἀξξιιοοπποοιιεεῖῖττααιι  ὅὅμμωωςς,,  ὅὅππωωςς  ὁὁ  ἄἄννδδρρααςς,,
ἐἐγγ  κκλλωωββιισσμμέέννηη  σσττάά  ««ἔἔμμφφυυλλαα  σσττεερρεεόόττυυ  --
ππαα»»!!      

ΤΤόό  κκῦῦρροοςς  ττῶῶνν  θθέέσσεεωωνν  ααὐὐττῶῶνν  ἀἀμμφφιι--
σσββηηττεεῖῖττααιι  ἀἀππόό  πποολλλλοούύςς,,  ὄὄχχιι  ττυυχχααίίοουυςς,,
δδιιααννοοηηττέέςς..  ΤΤίίςς  θθεεωωρροοῦῦνν  ααὐὐθθααίίρρεεττεεςς,,  μμᾶᾶλλ--
λλοονν  σσττρρααττεευυμμέέννεεςς  ἰἰδδεεοολληηψψίίεεςς  ττοοῦῦ  ἱἱσσττοορριι  --
κκοοῦῦ  ὑὑλλιισσμμοοῦῦ,,  δδεεξξιιοοῦῦ  ἤἤ  ἀἀρριισσττεερροοῦῦ,,  ππααρράά
θθέέσσεειιςς  ττεεκκμμηηρριιωωμμέέννεεςς..  ἩἩ  ἘἘκκκκλληησσίίαα,,
ττῆῆςς  ὁὁπποοίίααςς  ττόό  μμήήννυυμμαα  μμᾶᾶςς  ἐἐννδδιιααφφέέρρεειι,,
δδέένν  ααἰἰφφννιιδδιιάάζζεεττααιι..  ΓΓννωωρρίίζζεειι  ὅὅττιι  ὁὁ  ἄἄννθθρρωω--
πποοςς,,  ὅὅτταανν  δδιιααγγρράάψψεειι  ττήήνν  ααὐὐθθεεννττίίαα  ττοοῦῦ
ΘΘεεοοῦῦ,,  ἀἀμμφφιισσββηηττεεῖῖ  ττήή  δδοομμήή  ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ,,
ὅὅππωωςς  ττόόνν  ππααρρααδδίίδδεειι  ἡἡ  ἉἉγγ..  ΓΓρρααφφήή  κκααίί  ἡἡ
ἀἀννθθρρώώππιιννηη  ἐἐμμππεειιρρίίαα,,  κκααίί  ππλλααννιιέέττααιι,,  ἐἐ  --
λλεεύύ  θθεερροοςς  ττάάχχαα,,  σσέέ  χχάάοοςς  εεἰἰκκαασσιιῶῶνν  ἀἀδδιιεεξξόό--
δδωωνν..  ἩἩ  ἘἘκκκκλληησσίίαα,,  ἐἐξξ  ἄἄλλλλοουυ,,  δδέένν  ζζεεῖῖ  μμέέ
φφαανντταασσιιώώσσεειιςς  γγήήιιννωωνν  ππααρρααδδεείίσσωωνν··  ἔἔχχεειι
σσυυννεείίδδηησσηη  ττῆῆςς  ἐἐππώώδδυυννηηςς  μμεεττααππττωωττιικκῆῆςς
ττάάξξηηςς,,  ὅὅπποουυ  ««ὁὁ  κκόόσσμμοοςς  ὅὅλλοοςς  ἐἐνν  ττῷῷ  πποοννηη  --
ρρῷῷ  κκεεῖῖττααιι»» ((ΑΑ΄́  ἸἸωωαανν..  εε΄́  1199))..  ΔΔέένν  ἀἀππωω  θθεεῖῖ
λλοοιιππόόνν  ττίίςς  σσττρρεεββλλώώσσεειιςς  ττῶῶνν  σσχχέέσσεεωωνν
ττῶῶνν  φφύύλλωωνν  κκάάττωω  ἀἀππόό  ττόό  χχααλλίί..  ἈἈλλλλ’’  οοὔὔττεε
ττίίςς  ννοομμιιμμοοπποοιιεεῖῖ  ὡὡςς  σσυυσσττααττιικκέέςς  κκαατταα--
σσττάάσσεειιςς  ττοοῦῦ  ππρροοσσώώπποουυ,,  ἔἔσσττωω  κκααίί  ἄἄνν  γγίί  --
ννοοννττααιι  θθέέμμαατταα  κκοοιιννωωννιιοολλοογγιικκῶῶνν  ἐἐρρεευυ--
ννῶῶνν..  ΤΤίίςς  θθεεωωρρεεῖῖ  ἐἐππιιχχώώσσεειιςς  φφθθοορρᾶᾶςς,,  κκααίί
ννιιώώθθεειι  χχρρέέοοςς  ΤΤηηςς  ννάά  ττίίςς  ἀἀνναασσκκάάππττεειι,,  ννάά
φφττάάννεειι  σσττόόνν  ππλληηγγωωμμέέννοο  ππυυρρήήνναα  ττοοῦῦ  ἀἀνν  --
θθρρώώπποουυ  κκααίί  ννάά  ττοοῦῦ  κκοοιιννωωννεεῖῖ  ττήήνν  ἐἐλλππίίδδαα
ττῆῆςς  σσωωττηηρρίίααςς,,  πποούύ  μμόόννοο  ΑΑὐὐττήή,,  ὡὡςς  ἱἱσσττοο--
ρριικκόό  σσῶῶμμαα,,  κκααττέέχχεειι..    

ΓΓιιάά  ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ττόό  φφύύλλοο  ττῶῶνν  ἀἀνν  --
θθρρώώππωωνν  εεἶἶννααιι  ἐἐκκ  γγεεννεεττῆῆςς  δδεεδδοομμέέννοο  κκααίί
ὄὄχχιι  ππρροοϊϊόόνν  ««κκοοιιννωωννιικκοο--πποολλιιττιισσμμιικκῶῶνν  δδιι  --
αα  δδιικκαασσιιῶῶνν  ττααυυττόόττηηττααςς»»  ((ββλλ..  ἀἀνν..))..  ἩἩ  ΓΓέέ--
ννεεσσηη  εεἶἶννααιι  ἀἀππόόλλυυττηη,,  κκααίί  ὡὡςς  ππρρόόςς  ττήήνν
ἀἀξξίίαα  ττοοῦῦ  ἀἀννθθρρώώπποουυ,,  ἀἀσσχχέέττωωςς  φφύύλλοουυ,,  ὡὡςς
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εεἰἰκκόόννααςς  ΘΘεεοοῦῦ,,  κκααίί  ὡὡςς  ππρρόόςς  ττήήνν  ««ἔἔμμφφυυ--
λληη»»  ττααυυττόόττηητταα  ττοοῦῦ  κκάάθθεε  ππρροοσσώώπποουυ::  ««κκααίί
ἐἐπποοίίηησσεενν  ὁὁ  ΘΘεεόόςς  ττόόνν  ἄἄννθθρρωωπποονν,,  κκααττ’’
εεἰἰκκόόνναα  ΘΘεεοοῦῦ  ἐἐπποοίίηησσεενν  ααὐὐττόόνν,,  ἄἄρρσσεενν  κκααίί
θθῆῆλλυυ  ἐἐπποοίίηησσεενν  ααὐὐττοούύςς»» ((ΓΓεενν..  αα΄́  2277))..  ΟΟἱἱ
««ἐἐρργγοολλάάββοοιι»»  ττῆῆςς  ἀἀννααδδόόμμηησσηηςς  ἀἀπποορρρρίί  --
ππττοουυνν  ὡὡςς  ««ἀἀννεελλαασσττιικκήή»»  ααὐὐττήή  ττήή  θθέέσσηη
ττῆῆςς  ἉἉγγ..  ΓΓρρααφφῆῆςς  κκααίί  θθεεωωρροοῦῦνν  ττάά  ««ἔἔμμφφυυ--
λλαα  σσττεερρεεόόττυυππαα»»,,  ττάά  ὁὁπποοῖῖαα  εεὐὐννοοεεῖῖ,,  ὡὡςς  γγεε--
ννεεσσιιοουυρργγάά  ««σσεεξξιισσττιικκῶῶνν»»  ππρροοκκααττααλλήήψψεε  --
ωωνν  σσέέ  ββάάρροοςς  ττῶῶνν  γγυυννααιικκῶῶνν,,  πποούύ  φφττάάννοουυνν
μμέέχχρριι  ττόόνν  ἐἐξξεευυττεελλιισσμμόό  ττοουυςς..  ΟΟἱἱ  ααἰἰττιιάά--
σσεειιςς  ααὐὐττέέςς,,  κκααττάά  ττήή  δδιιδδαασσκκααλλίίαα  ττῆῆςς  ἘἘκκ  --
κκλληησσίίααςς,,  εεἶἶννααιι  ααἴἴοολλεεςς..  ὍὍσσοονν  δδέέ  ἀἀφφοορρᾶᾶ
σσττάά  φφααιιννόόμμεενναα  ἀἀππααξξιιωωττιικκῆῆςς  ἀἀννττιιμμεεττώώ  --
ππιισσηηςς  ττῆῆςς  γγυυννααίίκκααςς,,  ὅὅπποουυ  κκααίί  ἄἄνν  σσυυμμββααίί  --
ννοουυνν,,  ττάά  κκααττααδδιικκάάζζεειι  ἀἀππεερρίίφφρραασστταα..  ἩἩ
ππααττεερριικκήή  ΠΠααρράάδδοοσσηη  εεἶἶννααιι  ππλλοούύσσιιαα  σσέέ
σσχχεεττιικκέέςς  ἀἀννααφφοορρέέςς..  ἸἸδδοούύ  κκάάπποοιιαα  ππααρραα--
δδεείίγγμμαατταα..

ΟΟἱἱ  ΠΠααττέέρρεεςς  εεἶἶννααιι  ἀἀππόόλλυυττοοιι  σσττήήνν  κκαα--
ττααδδίίκκηη  ττῆῆςς  λλεεγγόόμμεεννηηςς  ««δδιιππλλῆῆςς  ἠἠθθιικκῆῆςς»»,,
ὅὅτταανν  δδηηλλααδδήή,,  γγιιάά  ττίίςς  ἴἴδδιιεεςς  ἠἠθθιικκέέςς  ἐἐκκττρροο--
ππέέςς,,  οοἱἱ  ννόόμμοοιι  εεἶἶννααιι  ππιιόό  ααὐὐσσττηηρροοίί  γγιιάά  ττίίςς
γγυυννααῖῖκκεεςς  ἀἀππ’’  ὅὅ,,ττιι  γγιιάά  ττοούύςς  ἄἄννδδρρεεςς..  ὉὉ
ἍἍγγιιοοςς  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ὁὁ  ΘΘεεοολλόόγγοοςς  σσέέ  κκήήρρυυ--
γγμμάά  ττοουυ  σσττήή  ΒΒαασσιιλλεεύύοουυσσαα  ἐἐννώώππιιοονν  ττοοῦῦ

ΑΑὐὐττοοκκρράάττοορραα  κκααίί  ττῶῶνν  ἀἀρρχχῶῶνν  ττῆῆςς  ΑΑὐὐττοο--
κκρρααττοορρίίααςς  ττόό  338811  μμ..ΧΧ..  εεἶἶππεε  ττέέττοοιιαα  ππρράά  --
γγμμαατταα  πποούύ  ««οοἱἱ  ἐἐππίίσσηημμοοιι  κκααίί  οοἱἱ  ννοομμοοθθέέττεεςς
θθααύύμμαασσαανν  κκααίί  ττρρόόμμααξξαανν……  ((κκααίί  θθύύμμωω--
σσαανν))......  ἀἀφφοοῦῦ  ἀἀππέέρρρριιψψεε  ττήή  ννοομμοοθθεεσσίίαα  ττοουυςς
κκααίί  ζζήήττηησσεε  ττήήνν  ἀἀλλλλααγγήή  ττηηςς……  ΤΤοούύςς  εεἶἶππεε
ὅὅττιι  εεἶἶννααιι  ἄἄδδιικκοο  ννάά  ττιιμμωωρρεεῖῖττααιι  ἡἡ  γγυυννααίίκκαα,,
πποούύ  ἀἀππααττᾶᾶ  ττόόνν  ἄἄννττρραα  ττηηςς,,  κκααίί  ννάά  μμέέννεειι
ἀἀττιιμμώώρρηηττοοςς  ὁὁ  ἄἄννττρρααςς,,  πποούύ  ἀἀππααττᾶᾶ  κκιι  ααὐὐ  --
ττόόςς  ττήή  γγυυννααίίκκαα  ττοουυ..    ΚΚααίί  ὑὑπποοσσττήήρριιξξεε  ὅὅττιι
γγίίννεεττααιι  ἡἡ  ἀἀδδιικκίίαα  ττοούύττηη,,  ἐἐππεειιδδήή  ττοούύςς  ννόό--
μμοουυςς  ττοούύςς  φφττιιάάξξααννεε  ἄἄννττρρεεςς»»  ((ΣΣττυυλλ..  ΠΠαα--
ππααδδόόπποουυλλοοςς,,  ««ὉὉ  ΠΠλληηγγωωμμέέννοοςς  ἈἈεεττόόςς»»,,
ἘἘκκδδ..  ἈἈπποοσσττ..  ΔΔιιαακκοοννίίαα,,  σσεελλ  224411))..  ἘἘξξ
ἄἄλλλλοουυ,,  ὁὁ  ἱἱεερρόόςς  ΧΧρρυυσσόόσσττοομμοοςς  ἐἐππιιττιιμμᾶᾶ  γγιιάά
ττόό  ἴἴδδιιοο  θθέέμμαα  ττόόνν  ἄἄννδδρραα,,  πποούύ  ««εεἶἶννααιι  ττόόσσοο
ααὐὐ  σσττηηρρόόςς  μμέέ  ττήή  γγυυννααίίκκαα,,  πποούύ  δδέένν  ττῆῆςς
ἐἐππιιττρρέέππεειι  οοὔὔττεε  ττίίςς  ἀἀννααγγκκααῖῖεεςς  ἐἐξξόόδδοουυςς,,
ἐἐννῶῶ  γγιιάά  ττόόνν  ἑἑααυυττόό  ττοουυ  θθεεωωρρεεῖῖ  ὅὅττιι  ὅὅλλαα
ἐἐππιιττρρέέπποοννττααιι»»  ((ππρρββλλ..  ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..  99,,  225544,,  σσέέ
ἀἀππόόδδοοσσηη  σσττήήνν  ννεεοοεελλλληηννιικκήή,,  ὅὅππωωςς  κκααίί
σσττίίςς  ππααρρααπποομμππέέςς,,  πποούύ  ἀἀκκοολλοουυθθοοῦῦνν))..  ΣΣττόό
θθέέμμαα  δδέέ  ττῆῆςς  ἐἐννδδοοοοιικκοογγεεννεειιαακκῆῆςς  ββίίααςς  μμέέ
ἔἔννοοχχοο  ττόόνν  ἄἄννδδρραα  κκααίί  θθύύμμαα  ττήή  γγυυννααίίκκαα  ὁὁ
ἍἍγγιιοοςς  εεἶἶννααιι  κκααττααππέέλλττηηςς::  ««ΕΕἶἶννααιι  δδεεῖῖγγμμαα
ἔἔσσχχααττηηςς  μμααννίίααςς  ννάά  φφέέρρεεττααιι  ὁὁ  ἄἄννδδρρααςς  μμέέ
σσκκααιιόόττηητταα  σσττήή  γγυυννααίίκκαα  ττοουυ,,  ππρρόόςς  χχάάρρηη
ττῆῆςς  ὁὁπποοίίααςς  ἔἔλλααββεε  ἐἐννττοολλήή  ἀἀππόό  ττόό  ΘΘεεόό  ννάά
ἐἐγγκκααττααλλεείίψψεειι  ἀἀκκόόμμαα  κκααίί  ττοούύςς  γγοοννεεῖῖςς  πποούύ
ττόόνν  γγέέννννηησσαανν……  ΠΠοοιιόόςς  δδέένν  ννιιώώθθεειι  φφρρίίκκηη
μμέέ  ττήήνν  ἀἀππααίίσσιιαα  εεἰἰκκόόνναα  ττοουυ,,  ὅὅτταανν  ββλλέέππεειι
γγεείίττοοννεεςς  κκααίί  ππεερρίίοοιικκοουυςς  ννάά  ττρρέέχχοουυνν  σσττόό
σσππίίττιι  ττοουυ,,  ἐἐννῶῶ  ἀἀκκοούύγγοοννττααιι  κκρρααυυγγέέςς  κκααίί
θθρρῆῆννοοιι  σσττοούύςς  σσττεεννοούύςς  δδρρόόμμοουυςς  ττῆῆςς  γγεειι--
ττοοννιιᾶᾶςς,,  κκααίί  ννάά  ττόόνν  ββρρίίσσκκοουυνν,,  θθηηρρίίοο  ἀἀννήή--
μμεερροο,,  ννάά  ξξεεσσππᾶᾶ  σσέέ  ὅὅ,,ττιι  ββρρεεῖῖ  μμππρροοσσττάά  ττοουυ;;»»
((ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..  1188αα,,  117722))..  ὉὉ  ααὐὐττόόςς  ἍἍγγιιοοςς  ΠΠαα--
ττέέρρααςς,,  ἀἀννττίίθθεετταα,,  σσυυννηηγγοορρεεῖῖ  ππυυρροοσσββεεσσττιι--
κκάά  ὑὑππέέρρ  ττῆῆςς  γγυυννααίίκκααςς,,  ὅὅτταανν  ααὐὐττήή  ἐἐννέέχχεε--
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ττααιι  γγιιάά  ««φφρραασσττιικκήή  ββίίαα»»..  ΛΛέέεειι  σσττόόνν  ἄἄννδδρραα::
««ΣΣέέ  ββρρίίζζεειι  ἡἡ  γγυυννααίίκκαα;;  ΜΜήή  γγίίννεεσσααιι  κκααίί  σσύύ
σσάάνν  ααὐὐττήή..  ΔΔιιόόττιι  ἡἡ  ἐἐππίίθθεεσσηη  μμέέ  ββρριισσιιέέςς  εεἶἶ  --
ννααιι  γγυυννααιικκεείίαα  ἀἀδδυυννααμμίίαα..  ΨΨυυχχῆῆςς  ἀἀρρρρώώ  --
σσττιιαα  κκααίί  ἐἐλλάάττττωωμμαα..  ΜΜήή  ννοομμίίζζεειιςς  ὅὅττιι  μμεειι  --
ώώννεεσσααιι  ὅὅτταανν  σσέέ  ββρρίίζζεειι  ἡἡ  γγυυννααίίκκαα..  ΜΜεειιωω--
ττιικκόό  εεἶἶννααιι,,  σσύύ  μμέένν  ννάά  ββρρίίζζεειιςς,,  ἐἐκκεείίννηη  δδέέ
ννάά  ττόό  ξξεεππεερρννᾶᾶ..  ΤΤόόττεε,,  κκααίί  φφέέρρεεσσααιι  ἄἄσσχχηημμαα
κκααίί  εεὐὐττεελλίίζζεεσσααιι..  ἌἌνν  ὑὑπποομμέέννεειιςς  ττήή  ββρριι--
σσιιάά  ττόόττεε  δδεείίχχννεειιςς  ττόό  μμεεγγααλλεεῖῖοο  σσοουυ»»
((ΕΕ..ΠΠ..ΕΕ..  1155,,444444))..

ἩἩ  ἘἘκκκκλληησσίίαα  ἀἀφφήήννεειι  ἀἀννοοιιχχττόό  ππεεδδίίοο
ἐἐππιιλλοογγῶῶνν  σσττάά  ὑὑπποοκκεείίμμεενναα  ννάά  ἐἐννεερργγοοῦῦνν
κκααττάά  ττίίςς  ἀἀννάάγγκκεεςς  ττῶῶνν  ἐἐκκάάσσττοοττεε  ππεερριι--
σσττάάσσεεωωνν..  ἈἈρρκκεεῖῖ  οοἱἱ  ἐἐππιιλλοογγέέςς  ττοουυςς  ννάά  εεἶἶννααιι
ζζυυγγιισσμμέέννεεςς  κκααίί  ὑὑππεεύύθθυυννεεςς..  ΔΔέένν  ἀἀπποοκκλλεείί  --
εειι    ττοούύςς  ἄἄννδδρρεεςς  ἀἀππόό  ττίίςς  οοἰἰκκιιαακκέέςς  ἀἀσσχχοολλίίεεςς,,
οοὔὔττεε  ττίίςς  γγυυννααῖῖκκεεςς  ἀἀππόό  ττήή  δδηημμόόσσιιαα  δδρράά--
σσηη..  ἘἘννδδιιααφφέέρροονν  ἔἔχχεειι  μμιιάά  ττοοπποοθθέέττηησσηη
ἀἀππόό  ἀἀννττίίππααλλοο  ππρρόόςς  ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαα  σσττρραα  --
ττόόππεεδδοο  γγιιάά  ττόό  ΒΒυυζζάάννττιιοο,,  ἕἕνναα  κκόόσσμμοο,,  πποούύ,,
ὡὡςς  γγννωωσσττόόνν,,  κκααττάά  ττήήνν  ὑὑλλιισσττιικκήή  δδιιααννόόηη--
σσηη,,  ἦἦτταανν  ἔἔρρμμααιιοο  σσττεείίρρωωνν  ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιι  --
κκῶῶνν  ἀἀννττιιλλήήψψεεωωνν..  ΣΣττόόνν  ἱἱσσττόόττοοπποο  iissoottiittaa  --
ffiillwwnn……  ((ββλλ..  ἀἀνν..))  εεἴἴδδααμμεε  ἀἀννηηρρττηημμέένναα  ττάά
ἑἑξξῆῆςς::  ««ΚΚααττάά  κκοοιιννήή  ὁὁμμοολλοογγίίαα  ττῶῶνν  μμεελλεε  --
ττηηττῶῶνν  ττοοῦῦ  θθέέμμααττοοςς,,  ἡἡ  θθέέσσηη  ττῆῆςς  γγυυννααίίκκααςς
σσττόό  ΒΒυυζζάάννττιιοο  ἦἦτταανν  πποολλύύ  κκααλλύύττεερρηη  ἀἀππ’’
ααὐὐττήή  σσττήήνν  ἀἀρρχχααίίαα  ἙἙλλλλάάδδαα..  ΣΣττόό  ΒΒυυζζάάνν--
ττιιοο  ὑὑππῆῆρρξξαανν  γγυυννααῖῖκκεεςς  ααὐὐττοοκκρράάττεειιρρεεςς,,
γγυυ    ννααῖῖκκεεςς  ἡἡγγεεττιικκέέςς  μμοορρφφέέςς,,  γγυυννααῖῖκκεεςς  ἰἰαα--
ττρροοίί,,……  σσ’’  ὅὅλλεεςς  ττίίςς  μμεεγγάάλλεεςς  ππόόλλεειιςς  ττῆῆςς
ααὐὐ  ττοοκκρρααττοορρίίααςς  κκααττααγγρράάφφοοννττααιι  ὑὑππηηρρεε  --
σσίίεεςς  ππααρροοχχῆῆςς  κκοοιιννωωννιικκῆῆςς  ππρρόόννοοιιααςς  κκααίί
ππεερρίίθθααλλψψηηςς,,  σσττήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττῶῶνν  ὁὁπποοίίωωνν
σσπποουυδδααῖῖοο  ρρόόλλοο  ἔἔππααιιζζαανν  οοἱἱ  γγυυννααῖῖκκεεςς::  ττρραα  --
ννόό  ππααρράάδδεειιγγμμαα,,  ττόό  ννοοσσοοκκοομμεεῖῖοο  ττοοῦῦ  ΠΠαανν--
ττοοκκρράάττοορροοςς  σσττήήνν  ΚΚωωννσσττααννττιιννοούύπποολληη
ττοοῦῦ  1122οουυ  ααἰἰῶῶνναα,,  σσττόό  ὁὁπποοῖῖοο  ὑὑππῆῆρρχχεε  μμίίαα

γγυυ  ννααίίκκαα  γγιιααττρρόόςς,,  ττέέσσσσεερριιςς  γγυυννααῖῖκκεεςς  ἀἀνναα  --
ππλληηρρωωμμααττιικκοοίί  ββοοηηθθοοίί  κκααίί  δδύύοο  γγυυννααῖῖκκεεςς
ἀἀννααππλληηρρωωμμααττιικκοοίί  ββοοηηθθοοίί  ττοουυςς..  ἘἘππιιππρροο  --
σσθθέέττωωςς,,  οοἱἱ  γγυυννααῖῖκκεεςς  ττοοῦῦ  ΒΒυυζζααννττίίοουυ  δδέέ
θθεεωωρρήήθθηηκκαανν  ἀἀννάάξξιιεεςς  ννάά  κκααττέέχχοουυνν  ττόό  ὕὕψψιι--
σσττοο  ἀἀξξίίωωμμαα  ττοοῦῦ  κκρράάττοουυςς  ἁἁππλλάά  ἐἐππεειιδδήή
ἦἦτταανν  γγυυννααῖῖκκεεςς..  ΤΤέέσσσσεερριιςς  ααὐὐττοοκκρράάττεειιρρεεςς
κκυυ  ββέέρρννηησσαανν  μμόόννεεςς  ττοουυςς  --δδίίχχωωςς  ννάά  ἔἔχχοουυνν
σσύύζζυυγγοο--  χχωωρρίίςς  ννάά  φφέέρρεειι  κκααννεείίςς  ἀἀννττίίρρρρηη--
σσηη  λλόόγγῳῳ  ττοοῦῦ  φφύύλλοουυ  ττοουυςς»»..    

ΣΣττόό  μμεεττααππττωωττιικκόό  κκόόσσμμοο  ττῆῆςς  ἀἀδδιικκίίααςς
κκααίί  ττῆῆςς  φφθθοορρᾶᾶςς,,  ττόό  κκήήρρυυγγμμαα  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληη  --
σσίίααςς  ὑὑππῆῆρρξξεε  λλυυττρρωωττιικκόό  γγιιάά  ττήή  γγυυννααίίκκαα..
ἮἮτταανν  δδιιαακκήήρρυυξξηη  ἀἀππόόλλυυττηηςς  ἰἰσσοοττιιμμίίααςς
μμέέ  ττόόνν  ἄἄννδδρραα,,  χχωωρρίίςς  ὅὅμμωωςς  ννάά  ββιιάάζζεειι  ττήήνν
ἀἀννθθρρώώππιιννηη  φφύύσσηη  σσττήήνν  ««ππρροοκκρροούύσσττεειιαα
κκλλίί  ννηη»»  ττοοῦῦ  ««ἀἀοορρίίσσττοουυ»»  φφύύλλοουυ..  ἘἘμμμμέέ--
ννοοννττααςς  δδηηλλααδδήή  σσττήήνν  ««ἔἔμμφφυυλληη»»  ἀἀλλλληηλλοο--
σσυυμμππλλήήρρωωσσηη  ττῶῶνν  ἰἰσσόόττιιμμωωνν  ἀἀλλλλάά  δδιιαακκρριι  --
ττῶῶνν  λλεειιττοουυρργγιιῶῶνν  ττῶῶνν  φφύύλλωωνν,,  ἡἡ  ἘἘκκκκλληη  --
σσίίαα  ὑὑπποοδδεειικκννύύεειι  ττρρόόπποουυςς  ἀἀγγαασσττῆῆςς  σσυυ  μμ  --
ππόό  ρρεευυσσηηςς  ἀἀννδδρρῶῶνν--γγυυννααιικκῶῶνν,,  πποούύ  ἔἔθθρρεε--
ψψαανν  γγεεννεεέέςς  γγεεννεεῶῶνν  κκααίί  κκααττέέσσττηησσαανν  ττόό
ἀἀννθθρρώώππιιννοο  γγέέννοοςς  ἱἱκκααννόό  ννάά  ἐἐππιιββιιώώννεειι  μμέέ  --
χχρριι  σσήήμμεερραα,,  ννάά  ππααρράάγγεειι  πποολλιιττιισσμμοούύςς  κκααίί
ννάά  ἀἀννοοίίγγεειι  ὁὁρρίίζζοοννττεεςς  ππννεευυμμααττιικκῶῶνν  ἀἀνναα--
ββάάσσεεωωνν,,  ππααρρ’’  ὅὅττιι  ἔἔχχεειι  ννάά  ξξεεππεερρννᾶᾶ,,  ττόόνν
ἕἕνναα  μμεεττάά  ττόόνν  ἄἄλλλλοο,,  ὀὀλλέέθθρριιοουυςς  κκυυκκλλῶῶννεεςς
πποολλέέμμωωνν  κκααίί  κκρρίίσσεεωωνν..  ΑΑὐὐττήή  ἡἡ  ππαανναανν  --
θθρρώώππιιννηη  ἐἐμμππεειιρρίίαα  γγιιάά  ττήήνν  ἀἀρρχχέέγγοοννηη  ττάάξξηη
ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ  ὑὑππῆῆρρξξεε  ττόό  σσχχέέδδιιοο  ττοοῦῦ  ππαανν--
σσόόφφοουυ  ΘΘεεοοῦῦ,,  ττόό  ὁὁπποοῖῖοο,,  ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα,,  ἔἔχχεειι
χχρρέέοοςς  ννάά  δδιιααφφυυλλάάξξεειι  ὡὡςς  ««κκόόρρηηνν  ὀὀφφθθααλλ  --
μμοοῦῦ»»..  ΓΓιι’’  ααὐὐττόό  σσττηηρρίίζζεειι  ἔἔννθθεερρμμαα  ττόό  θθεε--
σσμμόό  ττῆῆςς  οοἰἰκκοογγέέννεειιααςς  κκααίί  ττήήνν  κκααττααννοομμήή
ρρόόλλωωνν  κκααίί  εεὐὐθθυυννῶῶνν  μμεεττααξξύύ  ττῶῶνν  σσυυζζύύγγωωνν
μμέέσσαα  σσττόό  γγάάμμοο..  

ὉὉ  ἍἍγγιιοοςς  ΓΓρρηηγγόόρριιοοςς  ὁὁ  ΘΘεεοολλόόγγοοςς,,  σσττόό
ππααρρααιιννεεττιικκόό  ἔἔπποοςς  ττοουυ,,  ««ππρρόόςς  ὈὈλλυυμμππιιάά--
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δδαα»»,,  γγααμμήήλλιιοο  δδῶῶρροο  ππρρόόςς  μμιιάά  ππννεευυμμααττιι--
κκήή  ττοουυ  κκόόρρηη  γγιιάά  ττόόνν  ππρροοσσεεχχῆῆ  γγάάμμοο  ττηηςς,,
γγρράάφφεειι  μμεεττααξξύύ  ἄἄλλλλωωνν  κκααίί  ττάά  ἑἑξξῆῆςς::  ««ἘἘσσύύ
εεἶἶσσααιι  γγυυννααίίκκαα,,  ἔἔχχεειιςς  μμεεγγάάλλοο  ππρροοοορριισσμμόό,,
ἀἀλλλλάά  δδιιααφφοορρεεττιικκόό  ἀἀππόό  ττόόνν  ἄἄννδδρραα,,  πποούύ
ππρρέέππεειι  ννάά  εεἶἶννααιι  ἡἡ  κκεεφφααλλήή..  ἌἌσσεε  ττήήνν  ἀἀννόό  --
ηηττηη  ἰἰσσόόττηητταα  ττῶῶνν  δδυυόό  φφύύλλωωνν  κκααίί  ππρροοσσππάά  --
θθηησσεε  ννάά  ζζήήσσεειιςς  ττάά  κκααθθήήκκοονντταα  ττοοῦῦ  γγάάμμοουυ..
ΣΣττήήνν  ἐἐφφααρρμμοογγήή  ττοουυςς  θθάά  δδεεῖῖςς  ππόόσσηη  ἀἀνν  --
ττοοχχήή  χχρρεειιάάζζεεττααιι  γγιιάά  νν''  ἀἀννττααπποοκκρριιθθεεῖῖςς
ὅὅππωωςς  ππρρέέππεειι  σσ''  ααὐὐττάά  ττάά  κκααθθήήκκοονντταα,,  ἀἀλλλλάά
κκααίί  ππόόσσηη  δδύύννααμμηη  κκρρύύββεεττααιι  σσττόό  ἀἀσσθθεεννέέςς
φφύύλλοο......  ΝΝάά  ξξέέρρεειιςς  ὅὅττιι  ἡἡ  ππααρροουυσσίίαα  σσοουυ  σσττόό
σσππίίττιι  σσοουυ  εεἶἶννααιι  ἀἀννααννττιικκααττάάσσττααττηη,,  γγιι''
ααὐὐττόό  ππρρέέππεειι  ννάά  ττόό  ἀἀγγααππήήσσεειιςς  μμ''  ὅὅλλεεςς  ττίίςς
φφρροοννττίίδδεεςς  ττοοῦῦ  ννοοιικκοοκκυυρριιοοῦῦ..  ΝΝάά  ττόό  ββλλέέππεειιςς
σσάάνν  ββαασσίίλλεειιόό  σσοουυ,,  κκααίί  ννάά  μμήή  σσυυχχννοοββγγααίί  --
ννεειιςς  ἀἀππόό  ττόό  κκααττώώφφλλιι  σσοουυ..  ἌἌφφηησσεε  ττίίςς  ἔἔξξωω
δδοουυλλεειιέέςς  γγιιάά  ττόόνν  ἄἄννδδρραα……..»»  ((PPGG  3377,,  1155  4422))..

ἩἩ  ααὐὐθθεεννττίίαα  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΓΓρρηηγγοορρίίοουυ  κκαα  --
τταα  γγρράάφφεειι  ἀἀκκρριιββῶῶςς  ττήή  θθέέσσηη  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληη  --
σσίίααςς,,  πποούύ  κκρρααττᾶᾶ  ψψηηλλάά  σσττήήνν  ἐἐκκττίίμμηησσήή
ΤΤηηςς  ττήήνν  ἐἐννδδοοοοιικκοογγεεννεειιαακκήή  δδρραασσττηηρριιόόττηη  --
τταα  ττῆῆςς  γγυυννααίίκκααςς  κκααίί  δδέένν  ττήήνν  εεὐὐττεελλίίζζεειι
μμππρροο  σσττάά  σσττήή  δδῆῆθθεενν  ἀἀππεείίρρωωςς  ἀἀννώώττεερρηη
δδηη  μμόόσσιιαα  δδρράάσσηη..  ΜΜεεγγάάλληη  ἡἡ  χχααρράά  ββέέββααιιαα
ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  κκααίί  δδόόξξαα  ΤΤηηςς,,  ὅὅτταανν  ἄἄνν  --
δδρρεεςς  ἤἤ  γγυυννααῖῖκκεεςς,,  ἐἐππιιλλέέγγοουυνν  ττήήνν  ἀἀγγγγεελλοο  --
μμίίμμηη  ττηη  ὑὑππέέρρββαασσηη  ττῆῆςς  φφυυσσιικκῆῆςς  ττάάξξηηςς
ττοοῦῦ  γγάάμμοουυ,,  γγιιάά  ννάά  ἀἀφφιιεερρωωθθοοῦῦνν  ὁὁλλοοκκλληη  --
ρρωω  ττιικκάά  σσττόό  ΘΘεεόό  κκααίί  σσττόό  ἔἔρργγοο  ΤΤοουυ..  ἈἈννέέ  --
χχεεττααιι  ἀἀκκόόμμαα  ττήήνν  ἐἐππιιλλοογγήή  ττοουυςς  ννάά  μμεείίννοουυνν
μμέέ  σσυυννέέππεειιαα  ἄἄγγααμμοοιι,,  ἀἀπποοφφεεύύγγοοννττααςς  ττάά
ββάάρρηη  ττοοῦῦ  γγάάμμοουυ..  ὍὍμμωωςς  δδέένν  ππααρρεεμμββααίίννεειι

σσττίίςς  ἀἀπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυςς  κκααθθοορριισσττιικκάά..  ἈἈφφήήννεειι
ττόό  ««δδρράά    μμαα»»  ννάά  ππααιιχχθθεεῖῖ  κκααίί  ννάά  λλυυθθεεῖῖ  σσττάά
ἐἐσσώώψψυυχχαα  κκάάθθεε  ππρροοσσώώπποουυ,,  ἐἐκκεεῖῖ  πποούύ  ααὐὐττόό
σσυυννααννττᾶᾶττααιι  μμυυσσττιικκάά  κκααίί  ἀἀθθόόρρυυββαα  μμέέ  ττόό
ΔΔηη  μμιι  οουυρργγόό  ττοουυ..  ΚΚααίί  ἄἄνν  ἡἡ  λλύύσσηη  γγύύρρεειι  ππρρόόςς
ττήή  φφυυσσιικκήή  ττάάξξηη  ττοοῦῦ  γγάάμμοουυ,,  ὅὅππεερρ  κκααίί
σσυυννηη  θθέέ  σσττεερροο,,  κκααίί  ππάάλλιι  ὁὁ  ἄἄννθθρρωωπποοςς  μμπποο--
ρρεεῖῖ  ννάά  μμεείίννεειι,,  ἄἄνν  θθέέλλεειι,,  ἐἐρργγάάττηηςς  σσττόό  ἔἔρργγοο
ττοοῦῦ  ΚΚυυ  ρρίίοουυ..  ΧΧααρραακκττηηρριισσττιικκόό  εεἶἶννααιι  ππῶῶςς
ὁὁ  ἍἍγγιιοοςς  ΠΠααττέέρρααςς  κκλλεείίννεειι  ττόό  ππααρρααιιννεεττιικκόό
ττοουυ  ἔἔπποοςς  ππρρόόςς  ττήή  ννέέαα  κκόόρρηη::  ««ἌἌνν  θθέέλλεειιςς
ππάάλλιι  ννάά  σσοοῦῦ  εεὐὐχχηηθθῶῶ  κκααίί  ττόό  κκααλλύύττεερροο,,……
σσοοῦῦ  εεὔὔχχοομμααιι  ννάά  γγίίννεειιςς  ἀἀμμππέέλλιι  πποολλύύκκααρρ--
πποο,,  μμέέ  ττέέκκνναα  ττέέκκννωωνν,,  γγιιάά  ννάά  δδοοξξάάζζεεττααιι
ἀἀππόό  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  ὁὁ  ΘΘεεόόςς,,  γγιιάά  ττόόνν  ὉὉπποοῖῖοο
γγεεννννιιόόμμαασσττεε  κκααίί  ππρρόόςς  ττόόνν  ὉὉπποοῖῖοο  ππρρέέππεειι
ἀἀππ''  ααὐὐττήή  ττήή  ζζωωήή  ννάά  ὁὁδδεεύύοουυμμεε»»..  

ὍὍσσοοιι,,  ἔἔσσττωω  κκααίί  λλίίγγοο,,  ἀἀννέέλλααββαανν  ττήήνν
εεὐὐ  θθύύννηη  μμιιᾶᾶςς  ττέέττοοιιααςς  ««ἱἱεερρααπποοσσττοολλῆῆςς»»,,
γγννωω  ρρίίζζοουυνν  ττίί  ἱἱκκααννόόττηηττεεςς,,  ψψυυχχιικκέέςς  δδυυννάά--
μμεειιςς  κκααίί  ἀἀννττοοχχέέςς  ἀἀππααιιττεεῖῖ..  ΝΝιιώώθθοουυνν  μμέέ
δδέέ    οοςς  ττόό  ββάάρροοςς  ττοοῦῦ  ἐἐγγχχεειιρρήήμμααττοοςς  ννάά  ττοούύςς
ξξεεππεερρννᾶᾶ..  ΚΚααττααθθέέττοουυνν  ὅὅμμωωςς  ττόόνν  κκόόπποο,,
ττόόνν  μμόόχχθθοο  κκααίί  ττάά  δδάάκκρρυυαα,,  πποούύ  ἀἀννααππόόφφεευυ  --
κκτταα  ππᾶᾶννεε  μμααζζίί  ττοουυ,,  ὡὡςς  λλααττρρεείίαα  σσττάά  ππόό--
δδιιαα  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ..  ὍὍλλ’’  ααὐὐττάά  ὁὁ  κκόόσσμμοοςς  ττάά
ββδδεελλύύσσσσεεττααιι..  ΟΟἱἱ  ἐἐππίίδδοοξξοοιι  ἀἀννααμμοορρφφωωττέέςς
ττοουυ  ττάά  δδιιαακκωωμμωωδδοοῦῦνν  ὡὡςς  ««μμααζζοοχχιισσττιικκήή
ααὐὐττοο--ββεεββααίίωωσσηη»»  γγιιάά  ἀἀννεεγγκκέέφφααλλοουυςς..  ΑΑὐὐ  --
ττοοίί  ππρραακκττοορρεεύύοουυνν  ττήήνν  ἔἔππααρρσσηη  κκααίί  ττήή
λλααγγννεείίαα  ἀἀππ’’  ττήή  λλααττρρεείίαα  ττῶῶνν  εεἰἰδδώώλλωωνν
ττοοῦῦ  ννῦῦνν  ααἰἰῶῶννοοςς……..  

ἘἘ..  ΧΧ..  ΟΟἰἰκκοοννοομμάάκκοοςς
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