Π AT P I A P X I K H A Π O Δ E I Ξ H Γ I A TA X P I Σ T O Y Γ E N N A

† BAP£O§OMAIO™
E§Eˇø £EOY APXIE¶I™KO¶O™ KøN™TANTINOY¶O§Eø™ – NEA™ PøMH™
KAI OIKOYMENIKO™ ¶ATPIAPXH™ ¶ANTI Tˇø ¶§HPøMATI TH™ EKK§H™IA™
XAPIN, EIPHNHN KAI E§EO™ ¶APA TOY EN BH£§EEM °ENNH£ENTO™
™øTHPO™ XPI™TOY

A

¢E§ºOI Û˘ÏÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔÈ KAI TEKNA EN KYPIøÈ A°A¶HTA,

^√ ÔéÚ·Óﬁ˜ Î·› ì ÁÉ Û‹ÌÂÚÔÓ ìÓÒıËÛ·Ó, ÙÂ¯ı¤ÓÙÔ˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ.
™‹ÌÂÚÔÓ £Âﬁ˜ â› ÁÉ˜ ·Ú·Á¤ÁÔÓÂ, Î·› ôÓıÚˆÔ˜ Âå˜ ÔéÚ·ÓÔ‡˜ àÓ·‚¤‚ËÎÂ!
(\π‰ÈﬁÌÂÏÔÓ §ÈÙÉ˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ)
^∏ àﬁÛÙ·ÛÈ˜ Î·› ﬁÏˆÛÈ˜ àÓ¿ÌÂÛ· Âå˜ ÙﬁÓ £ÂﬁÓ Î·› ÙﬁÓ ôÓıÚˆÔÓ, Ù‹Ó ïÔ›·Ó Âr¯ÂÓ
âÈÊ¤ÚÂÈ ì êÌ·ÚÙ›· ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, Î·ÙËÚÁ‹ıË Ì¤ Ù‹Ó ÚﬁÛÏË„ÈÓ àÎÂÚ·›·˜ ÙÉ˜ àÓıÚˆ›ÓË˜ Ê‡ÛÂˆ˜ àﬁ ÙﬁÓ ªÔÓÔÁÂÓÉ ÀîﬁÓ Î·› ¶ÚÔ·ÈÒÓÈÔÓ §ﬁÁÔÓ ÙÔÜ £ÂÔÜ. ^∏ Î·Ù¿ Ù‹Ó
«Âé‰ÔÎ›·Ó» ÙÔÜ £ÂÔÜ, Î·Ù¿ Ùﬁ ÚáÙÔÓ ‰ËÏ·‰‹ Î·› ïÏﬁı˘ÌÔÓ ı¤ÏËÌ¿ ΔÔ˘, Û¿ÚÎˆÛÈ˜
ÙÔÜ ÀîÔÜ ΔÔ˘, Î·Ù·ÚÁÂÖ Î¿ıÂ àﬁÛÙ·ÛÈÓ, ëÓÒÓÂÈ ÙﬁÓ ÔéÚ·ÓﬁÓ Ì¤ Ù‹Ó ÁÉÓ Î·› Û˘Ó¿ÙÂÈ Ùﬁ
‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· Ì¤ ÙﬁÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁﬁÓ!
«™‹ÌÂÚÔÓ ÙÉ˜ Âé‰ÔÎ›·˜ £ÂÔÜ Ùﬁ ÚÔÔ›ÌÈÔÓ Î·› ÙÉ˜ ÙáÓ àÓıÚÒˆÓ ÛˆÙËÚ›·˜ ì ÚÔÎ‹Ú˘ÍÈ˜», ö„·ÏÂÓ ì \∂ÎÎÏËÛ›· Î·Ù¿ Ù‹Ó ëÔÚÙ‹Ó ÙáÓ ∂åÛÔ‰›ˆÓ ÙÉ˜ £ÂÔÙﬁÎÔ˘, ì ïÔ›·, ‰È¿
ÙÉ˜ àÊÈÂÚÒÛÂˆ˜ ÙÉ˜ Ì·Î·Ú›·˜ ª·Ú›·˜ Âå˜ ÙﬁÓ ¡·ﬁÓ Î·› ÙÉ˜ âÎÂÖ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙË˜ ‰È¿
Ó¿ Á›ÓFË ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔÜ \∞¯ˆÚ‹ÙÔ˘ £ÂÔÜ, õÓÔÈÁÂ ÙﬁÓ ‰ÚﬁÌÔÓ ÙÉ˜ \∂ÓÛ¿ÚÎÔ˘ √åÎÔÓÔÌ›·˜ ÙÔÜ
£ÂÔÜ Î·› ÚÔÂÎ‹Ú˘ÙÙÂ Ù‹Ó ÛˆÙËÚ›·Ó Ì·˜.
«™‹ÌÂÚÔÓ ÙÉ˜ ÛˆÙËÚ›·˜ ìÌáÓ Ùﬁ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔÓ Î·› ÙÔÜ à’ ·åáÓÔ˜ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ ì Ê·Ó¤ÚˆÛÈ˜Ø ï Àîﬁ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Àîﬁ˜ ÙÉ˜ ¶·Úı¤ÓÔ˘ Á›ÓÂÙ·È», ö„·ÏÂ ¿ÏÈÓ ì \∂ÎÎÏËÛ›· Î·Ù¿ Ù‹Ó
ëÔÚÙ‹Ó ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏÈÛÌÔÜ, ÙﬁÙÂ Ô‡ Û˘ÓÂÙÂÏ¤ÛıË âÎ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ ^∞Á›Ô˘ ì ôÛÔÚÔ˜ Û‡ÏÏË„È˜ ÙÔÜ \∞Û˘ÏÏ‹ÙÔ˘ Âå˜ Ù‹Ó êÁ›·Ó ÎÔÈÏ›·Ó ÙÉ˜ £ÂÔÙﬁÎÔ˘ Î·› õÚ¯ÈÛÂ Ó¿ «Û˘Ó˘Ê·›ÓÂÙ·È» ì ıÂ›· Ì¤ Ù‹Ó àÓıÚˆ›ÓËÓ Ê‡ÛÈÓ, Î·› ï £Âﬁ˜ ôÓıÚˆÔ˜ Á¤ÁÔÓÂÓ, «¥Ó· ìÌÂÖ˜ ıÂÔÔÈËıáÌÂÓ», Î·Ù¿ Ù‹Ó öÎÊÚ·ÛÈÓ ÙÔÜ ª. \∞ı·Ó·Û›Ô˘. ^∏ «Âé‰ÔÎ›·», ÏÔÈﬁÓ, ì ïÔ›· â¯·ÈÚÂÙ›ÛıË Î·Ù¿ Ù¿ ∂åÛﬁ‰È·, Î·› ì ÛˆÙËÚ›·, ì ïÔ›· «âÎÂÊ·Ï·ÈÒıË» Î·› âÊ·ÓÂÚÒıË Î·Ù¿
ÙﬁÓ ∂é·ÁÁÂÏÈÛÌﬁÓ, Û‹ÌÂÚÔÓ, Î·Ù¿ Ù‹Ó ÌÂÁ¿ÏËÓ Î·› êÁ›·Ó ìÌ¤Ú·Ó ÙáÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ,
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Î·ı›ÛÙ·Ù·È êÙ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎﬁÙË˜! ™‹ÌÂÚÔÓ «ï §ﬁÁÔ˜ Û¿ÚÍ âÁ¤ÓÂÙÔ Î·› âÛÎ‹ÓˆÛÂÓ âÓ
ìÌÖÓ», Î·› Ôî ò∞ÁÁÂÏÔÈ â·ÓËÁ‡ÚÈÛ·Ó Ùﬁ ÁÂÁÔÓﬁ˜ „¿ÏÏÔÓÙÂ˜: «¢ﬁÍ· âÓ ñ„›ÛÙÔÈ˜ £Âˇá Î·›
â› ÁÉ˜ ÂåÚ‹ÓË, âÓ àÓıÚÒÔÈ˜ Âé‰ÔÎ›·»!
ª¤ Ù‹Ó ™¿ÚÎˆÛÈÓ, Ù‹Ó \∂Ó·ÓıÚÒËÛÈÓ ÙÔÜ §ﬁÁÔ˘, õ‰Ë ì ÛˆÙËÚ›· ÙÔÜ àÓıÚˆ›ÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜ ö¯ÂÈ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛıÉ. ¢ÈﬁÙÈ, âÎÂÖÓÔÈ Ôî ïÔÖÔÈ, àÊÔÜ ÈÛÙÂ‡ÛÔ˘Ó Âå˜ ÙﬁÓ \πËÛÔÜÓ, ˙‹ÛÔ˘Ó ˙ˆ‹Ó Û‡ÌÊˆÓÔÓ Ì¤ Ù‹Ó ›ÛÙÈÓ ·éÙ‹Ó, Û‡ÌÊˆÓÔÓ Ì¤ Ù¿˜ âÓÙÔÏ¿˜ Î·› Ù‹Ó
¬ÏËÓ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·Ó ÙÔÜ \πËÛÔÜ, ñ„ÒÓÔÓÙ·È Ì¤ Ù‹Ó ÙÔÈ·‡ÙËÓ ıÂ¿ÚÂÛÙÔÓ ‚ÈÔÙ‹Ó Î·› Î·ı›ÛÙ·ÓÙ·È Ê›ÏÔÈ Î·› ÎÔÈÓˆÓÔ› ÙÔÜ £ÂÔÜ! °›ÓÔÓÙ·È «ıÂ›·˜ ÎÔÈÓˆÓÔ› Ê‡ÛÂˆ˜», ıÂÔ› Î·Ù¿ ¯¿ÚÈÓ! ΔÔÜÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÖÙ·È àÔÎÏÂÈÛÙÈÎá˜ Ì¤Û· Âå˜ Ù‹Ó \∂ÎÎÏËÛ›·Ó, ¬Ô˘ ï ôÓıÚˆÔ˜ àÓ·ÁÂÓÓÄÙ·È âÓ ÃÚÈÛÙˇá Î·› ˘îÔıÂÙÂÖÙ·È ñﬁ ÙÔÜ ¶·ÙÚﬁ˜ ‰È¿ ÙÔÜ êÁ›Ô˘ μ·Ù›ÛÌ·ÙÔ˜, Î·›, âÓ
Û˘ÓÂ¯Â›·, ‰È¿ ÙáÓ êÁ›ˆÓ ª˘ÛÙËÚ›ˆÓ Î·› ÙÉ˜ Î·ÏÏÈÂÚÁÂ›·˜ ÙÉ˜ àÚÂÙÉ˜, ÏËÚÔÜÙ·È ıÂ›·˜
¯¿ÚÈÙÔ˜ Î·› ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ ^∞Á›Ô˘ Î·› ·éÍ¿ÓÂÈ «Âå˜ ôÓ‰Ú· Ù¤ÏÂÈÔÓ, Âå˜ Ì¤ÙÚÔÓ ìÏÈÎ›·˜ ÙÔÜ
ÏËÚÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔÜ ÃÚÈÛÙÔÜ», Ì¤¯ÚÈ˜ ¬ÙÔ˘ Êı¿ÛÂÈ Ó¿ Ï¤ÁFË ÌÂÙ¿ ÙÔÜ \∞ÔÛÙﬁÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘:
«˙á ‰¤ ÔéÎ¤ÙÈ âÁÒ, ˙FÉ ‰¤ âÓ âÌÔ› ÃÚÈÛÙﬁ˜». ΔÔ‡˜ Ô≈Ùˆ ÙÂÏÂÈÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ï ÃÚÈÛÙﬁ˜ ‰¤Ó
ÙÔ‡˜ ıÂˆÚÂÖ êÏá˜ Ê›ÏÔ˘˜ ΔÔ˘ õ à‰ÂÏÊÔ‡˜ ΔÔ˘, àÏÏ¿ ÙÔ‡˜ àÓ·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ó˜ Ì¤ÏË ÙÔÜ
™ÒÌ·Ùﬁ˜ ΔÔ˘. ¢È¿ ÙÔÜÙÔ Î·› öÏÂÁÂÓ àﬁ ÙÔÜ ≈„Ô˘˜ ÙÔÜ ™Ù·˘ÚÔÜ Úﬁ˜ Ù‹Ó ¶·Ó·Á›·Ó
ªËÙ¤Ú· ΔÔ˘ ÂÚ› ÙÔÜ ∂é·ÁÁÂÏÈÛÙÔÜ ^πˆ¿ÓÓÔ˘: «°‡Ó·È, ú‰Â ï ˘îﬁ˜ ÛÔ˘» Î·› Âå˜ ÙﬁÓ \πˆ¿ÓÓËÓ «å‰Ô‡ ì ª‹ÙËÚ ÛÔ˘». Δ¿ ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ÏÔÈﬁÓ, àÓÔ›ÁÔ˘Ó ‰È¿Ï·Ù· Ù‹Ó ı‡Ú·Ó
ÙÉ˜ Î·Ù¿ ¯¿ÚÈÓ ¯ÚÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆ˜ Î·› ıÂÔÔÈ‹ÛÂˆ˜ ÙÔÜ àÓıÚÒÔ˘, Î·› ≤ÓÂÎ· ÙÔ‡ÙÔ˘
àÎÚÈ‚á˜ «ôÁÂÈ ëÔÚÙ‹Ó, âÓ ¯·Ú÷Ä ÄÛ· ì ÎÙ›ÛÈ˜, Î·› Ôî ÔéÚ·ÓÔ› Û‡Ó ìÌÖÓ àÁ·ÏÏÈáÓÙ·È»
Î·Ù¿ Ù‹Ó ÂûÛËÌÔÓ Î·› ÛˆÙ‹ÚÈÔÓ ·éÙ‹Ó ìÌ¤Ú·Ó!
ª¤ ·éÙ¿ Ù¿ ¯·ÚÌﬁÛ˘Ó· Î·› âÏÈ‰ÔÊﬁÚ· ‰Â‰ÔÌ¤Ó· Âå˜ ¯ÂÖÚ·˜, àÂ˘ı‡ÓÔÌÂÓ, àﬁ ÙÉ˜
âÓ º·Ó·Ú›ˇˆ Î·ıËÁÈ·ÛÌ¤ÓË˜ Î·ı¤‰Ú·˜ ÙÔÜ ·ÓÛ¤ÙÔ˘ √åÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔÜ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘,
ıÂÚÌ¿ ëﬁÚÙÈ· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·› âÁÎ·Ú‰›Ô˘˜ ¶·ÙÚÈ·Ú¯ÈÎ¿˜ Âé¯¿˜ â› ÙFÉ «ÌËÙÚÔﬁÏÂÈ
ÙáÓ ëÔÚÙáÓ» Úﬁ˜ ±·ÓÙ· Ù¿ àÓ¿ ÙﬁÓ ÎﬁÛÌÔÓ ÚÔÛÊÈÏÉ Î·› âÈﬁıËÙ· Ù¤ÎÓ· ÙÉ˜ êÁÈˆÙ¿ÙË˜ ªËÙÚﬁ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÎÏËÚÈÎÔ‡˜ ·ÓÙﬁ˜ ‚·ıÌÔÜ, ÌÔÓ¿˙ÔÓÙ·˜ Î·› Ï·˚ÎÔ‡˜, ôÚ¯ÔÓÙ·˜ Î·› àÚ¯ÔÌ¤ÓÔ˘˜, ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·› ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤ Úﬁ˜ ÙÔ‡˜ âÌÂÚÈÛÙ¿ÙÔ˘˜,
ÙÔ‡˜ âÓ ıÏ›„ÂÈ, àÓ¿ÁÎFË Î·› ‰ÔÎÈÌ·Û›÷· ÂñÚÈÛÎÔÌ¤ÓÔ˘˜. ∂úıÂ, ï âÓ ÛËÏ·›ˇˆ ÁÂÓÓËıÂ›˜ Î·›
âÓ Ê¿ÙÓFË àÓ·ÎÏÈıÂ›˜ ÚÔ·ÈÒÓÈÔ˜ Àîﬁ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ Î·› ¯¿ÚÈÓ ìÌáÓ Àîﬁ˜ ÙÔÜ \∞ÓıÚÒÔ˘, Ó¿
Î·Ù·ÛÙ‹ÛFË ¿ÓÙ·˜ ìÌÄ˜ àÍ›Ô˘˜ ÙÉ˜ ÎÂÓˆÙÈÎÉ˜ àÁ¿Ë˜ Î·› ÙÉ˜ êÁ›·˜ Î·› ÚÔÛÎ˘ÓËÙ‹˜
âÓÛ¿ÚÎÔ˘ ÔåÎÔÓÔÌ›·˜ ΔÔ˘!
º·Ó¿ÚÈÔÓ, ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·, ,‚ı’
† ^√ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜ BAP£O§OMAIO™
¢È¿˘ÚÔ˜ Úﬁ˜ £ÂﬁÓ Âé¯¤ÙË˜ ¿ÓÙˆÓ ñÌáÓ
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¶OIMANTOPIKH E°KYK§IO™ °IA TA XPI™TOY°ENNA

† AN£IMO™
‰È’ ôÎÚ·Ó ÙÔÜ £ÂÔÜ Û˘ÁÎ·Ù¿‚·ÛÈÓ
MËÙÚÔÔÏ›ÙË˜ ÙÉ˜ êÁÈˆÙ¿ÙË˜ MËÙÚÔﬁÏÂˆ˜
PÂı‡ÌÓË˜ Î·› AéÏÔÔÙ¿ÌÔ˘.
¶Úﬁ˜
ÙﬁÓ Âé·ÁÉ KÏÉÚÔ, Ù›˜ MÔÓ·ÛÙÈÎ¤˜ A
\ ‰ÂÏÊﬁÙËÙÂ˜
Î·› Ùﬁ ¯ÚÈÛÙÂÒÓ˘ÌÔ ¶Ï‹ÚˆÌ· ÙÉ˜ ^IÂÚÄ˜ MËÙÚÔﬁÏÂˆ˜

T¤ÎÓ· ÌÔ˘ âÓ K˘Ú›ˇˆ àÁ·ËÙ¿,
ª˘ÛÙ‹ÚÈÔÓ Í¤ÓÔÓ ïÚá Î·› ·Ú¿‰ÔÍÔÓ.
√éÚ·ÓﬁÓ Ùﬁ Û‹Ï·ÈÔÓ, ıÚﬁÓÔÓ ÃÂÚÔ˘‚ÈÎﬁÓ
Ù‹Ó ¶·Úı¤ÓÔÓ, Ù‹Ó Ê¿ÙÓËÓ ¯ˆÚ›ÔÓ
âÓ ˇz àÓÂÎÏ›ıË ï à¯ÒÚËÙÔ˜ ÃÚÈÛÙﬁ˜ ï £Âﬁ˜.
(∫·Ù·‚·Û›· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ)
ª˘ÛÙ‹ÚÈ· ·Ú¿‰ÔÍ· ÙÂÏÂÛÈÔ˘ÚÁÔÜÓÙ·È ÛÙ‹Ó Ù·ÂÈÓ‹ Ê¿ÙÓË ÙÉ˜ μËıÏÂ¤Ì. ^√ ôÓ·Ú¯Ô˜ Î·›
à¯ÒÚËÙÔ˜ £Âﬁ˜ «ó˜ ·È‰›ÔÓ» Ù·ÂÈÓﬁ Î·› Ùˆ¯ﬁ Û·ÚÁ·ÓÔÜÙ·È. ª¿ÁÔÈ Î·› ¶ÔÈÌ¤ÓÂ˜ ‰ÔÍ¿˙Ô˘Ó «›ÛÙÂÈ ÊˆÙÈ˙ﬁÌÂÓÔÈ». ò∞ÁÁÂÏÔÈ ñÌÓÔÜÓ àÎ·Ù··‡ÛÙˆ˜ âÎÂÖ. «¶ÄÛ· ÎÙ›ÛÈ˜ àÁ¿ÏÏÂÙ·È
Î·› ¯·›ÚÂÈ». ^∏ ôÛËÌË μËıÏÂ¤Ì Á›ÓÂÙ·È ï ÙﬁÔ˜ ÙÉ˜ àÓ·Ï¿ÛÂˆ˜ Î·› àÓ·Î·ÈÓ›ÛÂˆ˜ ÙÔÜ
àÓıÚˆ›ÓÔ˘ Á¤ÓÔ˘˜. ^√ Àîﬁ˜ Î·› §ﬁÁÔ˜ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù‹ Û¿ÚÎ· ÙÉ˜ êÌ·ÚÙ›·˜ Î·› Ì¤ Ù‹Ó
£ÂﬁÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ù‹Ó êÁÈ¿˙ÂÈ. £ÚﬁÓÔ˜ ¢ÂÛÔÙÈÎﬁ˜ Î·› ¯ˆÚ›ÔÓ ÙÔÜ à¯ˆÚ‹ÙÔ˘ Î·Ù¤ÛÙË ì ^ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙﬁÎÔ˜. ªÂÁ¿ÏË Ú¤ÂÈ Ó¿ ÂrÓ·È Î·› Û˘ÓÂ¯‹˜ ì ÂéÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Ì·˜ Úﬁ˜ Ù‹Ó ¶·Ó·Á›·,
‰ÈﬁÙÈ ¯¿ÚÈÓ \∂ÎÂ›ÓË˜ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ «Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ÔåÎÔÓÔÌ›·˜ Î·› ¯·ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ àÊıÔÓ›·˜». ¢ÈÎ·›ˆ˜ ï ª¤Á·˜ ºÒÙÈÔ˜ àÓ·ÊˆÓÂÖ: «Ã·ÖÚÂ ÎÂ¯·ÚÈÙˆÌ¤ÓË, ¬ÙÈ âÓ ÛÔ› âÚ¿¯ıË Ù¿ ñ¤Ú ôÓıÚˆÔÓ Î·› ÙáÓ àÁ·ıáÓ ê¿ÓÙˆÓ ì ÂéÏÔÁ›· ‰È¿ ÙÉ˜ ÛÉ˜ ìÌÖÓ Î˘ÔÊÔÚ›·˜ âÍ‹ÓıËÛÂÓ».
^∏ ÊÚ¿ÛË Ô‡ ‰ÂÛﬁ˙ÂÈ ÛÙ‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÂÁ¿ÏË ìÌ¤Ú· ÂrÓ·È, ¬ÙÈ ï £Âﬁ˜ «âÙÒ¯Â˘ÛÂ ‰È’
ìÌÄ˜». ^√ ò∞Ó·Ú¯Ô˜ Î·› \∞ÙÂÏÂ‡ÙËÙÔ˜ £Âﬁ˜ àÔÁ˘ÌÓÒıËÎÂ àﬁ Ù‹Ó ·úÁÏË Î·› Ï·ÌÚﬁÙËÙ·
ÙÉ˜ £ÂﬁÙËÙﬁ˜ ΔÔ˘ Î·› «Û¯‹Ì·ÙÈ ÂñÚÂıÂ›˜ ó˜ ôÓıÚˆÔ˜ âÙ·Â›ÓˆÛÂÓ ë·˘ÙﬁÓ» (ºÈÏÈ. 2, 7).
«¶Ùˆ¯Â‡ˆ» ÛËÌ·›ÓÂÈ: ∂úÌ·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Î·› Á›ÓÔÌ·È Ùˆ¯ﬁ˜. ∂r¯· ‰‡Ó·ÌË, àÓ¤ÛÂÈ˜, àÁ·ı¿
Î·› Ì¤Óˆ ÌﬁÓÔ˜, à‰‡Ó·ÌÔ˜, àÎ¿Ï˘ÙÔ˜ Î·› ôÛËÌÔ˜. «^√ £Âﬁ˜ âÙÒ¯Â˘ÛÂ» ÛËÌ·›ÓÂÈ ¬ÙÈ ï
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£Âﬁ˜ à¤‚·ÏÂ Ù‹Ó âÍˆÙÂÚÈÎ‹ Ï·ÌÚﬁÙËÙ· ÙÉ˜ μ·ÛÈÏÂ›·˜ ΔÔ˘, ¬ˆ˜ àÔ‚¿ÏÏÂÈ Î¿ÔÈÔ˜
≤Ó· ÔÏ‡ÙÈÌÔ öÓ‰˘Ì·, Î·› ÓÙ‡ıËÎÂ Ù¿ Ú¿ÎË ÙÉ˜ àÓıÚˆ›ÓË˜ Êı·ÚÙﬁÙËÙÔ˜. \∂ÙÒ¯Â˘ÛÂ ï
£Âﬁ˜ Ì¤ Ù‹Ó Û¿ÚÎˆÛ‹ ΔÔ˘. °ÂÓÓ‹ıËÎÂ ó˜ Ùˆ¯ﬁ˜, àÓ·ÙÚ¿ÊËÎÂ ó˜ Ùˆ¯ﬁ˜, ö˙ËÛÂ Ùˆ¯ﬁ˜
Ì‹ ö¯ˆÓ «ÔÜ Ù‹Ó ÎÂÊ·Ï‹Ó ÎÏ›ÓFË» (ª·Ùı. 8, 20).
\∞Û‡ÏÏËÙÔ ÂrÓ·È Ùﬁ ÌÂÁ·ÏÂÖÔ ÙÉ˜ Ù·ÂÈÓÒÛÂˆ˜ ÙÔÜ £ÂÔÜ. Δ·ÂÈÓÒÓÂÙ·È ÁÈ¿ Ó¿ ÛÒÛÂÈ
ÙﬁÓ ÂÏ·ÓËÌ¤ÓÔ, ÙﬁÓ êÌ·ÚÙˆÏﬁ Î·› ÛÎÔÙÈÛÌ¤ÓÔ ôÓıÚˆÔ. ^∏ Ùˆ¯Â›· ÙÉ˜ Ù·ÂÈÓÒÛÂˆ˜
ÂrÓ·È ì ÌÂÁ¿ÏË àÍ›· ÁÈ¿ Ù‹Ó ïÔ›· ï ú‰ÈÔ˜ ï ∫‡ÚÈÔ˜ ÂrÂ: «ª·Î¿ÚÈÔÈ Ôî Ùˆ¯Ô›, ¬ÙÈ ñÌÂÙ¤Ú·
âÛÙ›Ó ì μ·ÛÈÏÂ›· ÙÔÜ £ÂÔÜ» (§Ô˘Î. 6, 20). √î Ùˆ¯Ô› ù¯È ó˜ Úﬁ˜ Ù¿ ñÏÈÎ¿ àÁ·ı¿, àÏÏ¿ Ôî
ö¯ÔÓÙÂ˜ Ù·ÂÈÓﬁ ÊÚﬁÓËÌ· Î·› êÏ‹ å‰¤· ÁÈ¿ ÙﬁÓ ë·˘Ùﬁ ÙÔ˘˜.
^∏ ˙ˆ‹ Ì·˜ ö¯ÂÈ Ì¤Û· ÛÙ‹Ó Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· àÊıÔÓ›· àÁ·ıáÓ Î·› ÏÔÜÙÔ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ™˘Á¯ÚﬁÓˆ˜ ¬Ìˆ˜ ö¯ÂÈ ÔÈﬁÙËÙ·; ò∂¯ÂÈ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓÔ; ò∂¯ÂÈ ÏÔÜÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, àÍÈáÓ Î·› „˘¯ÈÎáÓ ıËÛ·˘ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ; ^∏ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÉ˜ „˘¯É˜ âÍ·ÚÙÄÙ·È àﬁ Ù‹Ó Ùˆ¯Â›· ÙÔÜ ÊÚÔÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ‰¤Ó ÂrÓ·È ï ö¯ˆÓ Î·› Î·Ù¤¯ˆÓ. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ ÂrÓ·È ï «Ù·ÂÈÓﬁ˜
ÙFÉ Î·Ú‰›÷·», ï ¯ÚÈÛÙÔÌ›ÌËÙÔ˜ ôÓıÚˆÔ˜, Ô‡ Û˘ÁÎ·Ù·‚·›ÓÂÈ, Ô‡ àÓ¤¯ÂÙ·È, Ô‡ Û˘Á¯ˆÚÂÖ,
Ô‡ àÁ·Ä, Ô‡ Ù·ÂÈÓÒÓÂÙ·È.
∞éÙﬁ Ùﬁ ‰ÚﬁÌÔ ÌÄ˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ «ï ‰È’ ìÌÄ˜ ÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Û˘ÁÎ·Ù·‚¿˜ Î·› Û·ÚÎˆıÂ›˜
£Âﬁ˜».
¢È’ ¬Ï· ·éÙ¿, ‰È¿ Ù‹Ó ôÊ·ÙË Û˘ÁÎ·Ù¿‚·ÛË Î·› ëÎÔ˘Û›· ÙÒ¯Â˘ÛË ÙÔÜ £ÂÔÜ, ‰È¿ Ù‹Ó âÓ
ñ·ÎÔFÉ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ÙÉ˜ £ÂÔÙﬁÎÔ˘, ‰È¿ Ù¿ îÂÚ¿ Î·› ·Ú¿‰ÔÍ· Ô‡ ï £Âﬁ˜ àÂÎ¿Ï˘„Â
ÛÙÔ‡˜ àÓıÚÒÔ˘˜ Î·› Î˘Ú›ˆ˜ ‰È¿ Ùﬁ £·ÜÌ· ÙÉ˜ àÓ·Ï¿ÛÂˆ˜ ÙÔÜ ÎﬁÛÌÔ˘, Ú¤ÂÈ àÎ·Ù··‡ÛÙˆ˜ Ó¿ ‰ÔÍÔÏÔÁÔÜÌÂ Î·› Ó¿ Âé¯·ÚÈÛÙÔÜÌÂ ÙﬁÓ ∫‡ÚÈÔ.
¢È¿ Ù‹Ó ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÂÁ¿ÏË ìÌ¤Ú· ÛÄ˜ Âû¯ÔÌ·È ¯ÚﬁÓÈ· ÔÏÏ¿, ÂåÚËÓÈÎ¿ Î·› ÂéÏÔÁËÌ¤Ó·
ÏÔ˘ÛÌ¤Ó· Ì¤ Ùﬁ Êá˜ Î·› Ù‹Ó àÁ¿Ë ÙÔÜ ™·ÚÎˆı¤ÓÙÔ˜ ÃÚÈÛÙÔÜ.
ªÂÙ¿ ·ÙÚÈÎÉ˜ àÁ¿Ë˜
^√ \∂›ÛÎÔﬁ˜ Û·˜
† ^√ ƒÂı‡ÌÓË˜ Î·› ∞éÏÔÔÙ¿ÌÔ˘ ∞¡£πª√™
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† BAP£O§OMAIO™
E§Eˇø £EOY
APXIE¶I™KO¶O™ KøN™TANTINOY¶O§Eø™ – NEA™ PøMH™
KAI OIKOYMENIKO™ ¶ATPIAPXH™
¶ANTI Tˇø ¶§HPøMATI TH™ EKK§H™IA™, XAPI™ EIH KAI EIPHNH
¶APA TOY ™øTHPO™ KAI KYPIOY HMøN IH™OY XPI™TOY,
¶AP’ HMøN ¢E EYXH, EY§O°IA KAI ™Y°XøPH™I™

Η

Αγιωττη Ορθδοξος Εκκλησα μας ορτζει σ μερον τ ν κυρινυμον μραν
της, κα  Μ τηρ Εκκλησα τς Κωνσταντινουπ!λεως, "π! τ! #στορικ!ν κα μαρτυρικ!ν της Κντρον, τ! Ο%κουμενικ!ν Πατριαρχε(ον μας, "πευθ*νει τ ν ε+λογαν, τ ν
στοργ ν κα τ ν "γπην της πρ!ς /λα τ "ν τ!ν κ!σμον πιστ κα "φοσιωμνα πνευματικ της τκνα, κα τ καλε( ν ορτσουν μαζ της νοερ1ς.
3Ας ε5ναι τ! 6νομα το7 Κυρου ε+λογημνον! 9Οσοι προσεπθησαν δι μσου τ1ν α%νων ν ;ξαφανσουν τ ν Εκκλησαν μ ποικλους φανερο*ς κα "φανε(ς διωγμο*ς= /σοι
;πεδωξαν ν τ ν φιμσουν κα ν τς στερ σουν τ ν φων ν κα μαρτυραν της ε%ς τ!ν
κ!σμον= /λοι α+το "πτυχαν. Τ νφη τ1ν Μαρτ*ρων, τ δκρυα τ1ν Οσων κα α# προσευχα τ1ν Αγων τ ν σκεπζουν νοερ1ς κα τ ν προστατε*ουν, ? δ Παρκλητος, τ!
Πνε7μα τς "ληθεας, τ ν ?δηγε( ε%ς π@σαν τ ν "λ θειαν.
Μ συνασθησιν το7 χρους κα τς ε+θ*νης του, παρ τ ;μπ!δια κα τς δυσκολας,
τ! Ο%κουμενικ!ν Πατριαρχε(ον, Aς  πρωτ!θρονος Εκκλησα τς Ορθοδοξας, μεριμνB@
δι τ ν διαφ*λαξιν κα δραωσιν τς ν!τητος τς Ορθοδ!ξου Εκκλησας, Cστε μ Dνα
στ!μα κα μαν καρδαν ν ?μολογται  Ορθ!δοξος πστις τ1ν πατρων μας ε%ς κθε
;ποχ ν κα ε%ς τς μρας μας. Δι!τι  Ορθοδοξα δν ε5ναι μουσειακ!ς θησαυρ!ς, δι ν
συντηρται, "λλ πνο ζως, δι ν μεταδδεται κα ζωογονF το*ς "νθρπους. Η Ορθοδοξα ε5ναι πντοτε ;πκαιρος, "ρκε( ν τ ν προβλλωμε μ ταπεινοφροσ*νην κα ν τ ν
ρμηνε*ωμε λαμβνοντες Hπ’ 6ψιν τς "ναζητ σεις κα τς Hπαρξιακς "νγκας το7
"νθρπου ε%ς κθε ;ποχ ν κα πολιτισμικ!ν περγυρον.
Πρ!ς τ!ν σκοπ!ν α+τ!ν  Ορθοδοξα πρπει ν εHρσκεται ε%ς διαρκ διλογον μ τ!ν
κ!σμον. Η Ορθ!δοξος Εκκλησα δν φοβε(ται τ!ν διλογον, δι!τι κα  "λ θεια δν τ!ν
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φοβε(ται. Αντιθτως, ;ν  Ορθοδοξα κλεισθF ε%ς τ!ν αυτ!ν της κα δν διαλγεται μ
το*ς ;κτ!ς α+τς, 6χι μ!νον θ "ποτ*χFη ε%ς τ ν "ποστολ ν της, "λλ κα θ μετατραπF
"π! «καθολικ » κα «κατ τ ν ο%κουμνην» Εκκλησα πο* ε5ναι, ε%ς μαν ;σωστρεφ κα
α+τρεσκον ?μδα, ε%ς Dνα «γκττο» ε%ς τ! περιθριον τς #στορας. Δι τ!ν λ!γον α+τ!ν
κα ο# μεγλοι Πατρες τς Εκκλησας μας ο+δποτε ;φοβ θησαν τ!ν διλογον μ τ!ν
πνευματικ!ν περγυρον τς ;ποχς των, "κ!μη κα μ το*ς ε%δωλολτρας φιλοσ!φους
τ1ν χρ!νων των, κα μ τ!ν τρ!πον α+τ!ν ;πηρασαν κα διεμ!ρφωσαν τ!ν πολιτισμ!ν
τς ;ποχς των κα μ@ς παρδωσαν μαν Εκκλησαν "ληθιν ο%κουμενικ ν.
Τ!ν διλογον α+τ!ν μ τ!ν Jξω κ!σμον καλε(ται ν συνεχσFη κα σ μερον  Ορθοδοξα,
δι ν δσFη κα πλιν τ ν μαρτυραν της κα τ ν ζωογ!νον πνο ν τς πστες της. Ο διλογος α+τ!ς /μως δν ε5ναι δυνατ!ν ν φθσFη ε%ς τ!ν Jξω κ!σμον, Kν δν περσFη πρ1τα "π!
/σους φρουν τ! 6νομα το7 χριστιανο7. Οφελομεν πρ1τον ν συνομιλ σωμεν ο# χριστιανο
μεταξ* μας κα ν λ*σωμεν τς διαφορς μας, δι ν ε5ναι "ξι!πιστος  μαρτυρα μας πρ!ς
τ!ν Jξω κ!σμον. Η προσπθεια δι τ ν ν!τητα τ1ν χριστιαν1ν ε5ναι θλημα κα ;ντολ το7
Κυρου, ? Οπο(ος πρ! το7 Πθους Του προση*χετο πρ!ς τ!ν Πατρα «Lνα πντες (ο# μαθητα Του) Dν Oσιν, Lνα ? κ!σμος πιστε*σFη /τι σ* μ "πστειλας» (Ιων. 17, 21). Δν ε5ναι δυνατ!ν ? Κ*ριος ν "γωνιB@ δι τ ν ν!τητα τ1ν χριστιαν1ν κα με(ς ν μνομεν "διφοροι.
Το7το θ "ποτελο7σε ;γκληματικ ν προδοσαν κα παρβασιν τς ;ντολς Του.
Ακριβ1ς δι’ α+το*ς το*ς λ!γους, τ! Ο%κουμενικ!ν Πατριαρχε(ον μ τ ν σ*μφωνον γνμην κα συμμετοχ ν /λων τ1ν κατ τ!πους Ορθοδ!ξων Εκκλησι1ν διεξγει "π! πολλ1ν
δεκαετι1ν πανορθοδ!ξους ;πισ μους θεολογικο*ς διαλ!γους μετ τ1ν μεγαλυτρων χριστιανικ1ν Εκκλησι1ν κα Ομολογι1ν. Σκοπ!ς α+τ1ν τ1ν διαλ!γων ε5ναι ν συζητηθο7ν
μ πνε7μα "γπης /λα /σα χωρζουν το*ς χριστιανο*ς τ!σον ε%ς τ ν πστιν των /σον κα
ε%ς τ ν Uργνωσιν κα ζω ν τς Εκκλησας.
Το*ς διαλ!γους α+το*ς κα κθε προσπθειαν ε%ρηνικ1ν κα "δελφικ1ν σχσεων τς
Ορθοδ!ξου Εκκλησας μ το*ς Kλλους χριστιανο*ς πολεμο7ν σ μερον, δυστυχ1ς, κα
μλιστα μ φανατισμ!ν "παρδεκτον δι τ! Ορθοδ!ξον Vθος, Aρισμνοι κ*κλοι πο*
διεκδικο7ν δι τ!ν αυτ!ν των "ποκλειστικ1ς τ!ν ττλον το7 ζηλωτο7 κα Hπερασπιστο7
τς Ορθοδοξας. Ωσν ν μ Vσαν Ορθ!δοξοι /λοι ο# Πατριρχαι κα α# Ιερα Σ*νοδοι
τ1ν Ορθοδ!ξων Εκκλησι1ν, ο# ?πο(οι ?μοφνως "πεφσισαν κα στηρζουν α+το*ς
το*ς διαλ!γους, ο# πολμιοι κθε προσπαθεας "ποκαταστσεως τς ν!τητος μεταξ*
τ1ν χριστιαν1ν Hψνουν το*ς αυτο*ς των Hπερνω τ1ν Επισκοπικ1ν Συν!δων τς
Εκκλησας μ κνδυνον ν δημιουργ σουν σχσματα μσα ε%ς τ ν Ορθοδοξαν.
Ε%ς τ ν πολεμικ ν των α+τ ν ο# ;πικρνοντες τ ν προσπθειαν "ποκαταστσεως τς
ν!τητος τ1ν χριστιαν1ν δν διστζουν "κ!μη κα ν διαστρφουν τ ν πραγματικ!τητα,
δι ν παραπλαν σουν κα ;ξεγερουν τ!ν πιστ!ν λα!ν. 3Ετσι, "ποσιωπο7ν τ! γεγον!ς /τι
ο# θεολογικο διλογοι διεξγονται μ ?μ!φωνον "π!φασιν /λων τ1ν Ορθοδ!ξων
Εκκλησι1ν, κα ;πιτθενται μ!νον κατ το7 Ο%κουμενικο7 Πατριαρχεου. Διαδδουν
ψευδ1ς /τι ;πκειται  Dνωσις μεταξ* Ρωμαιοκαθολικ1ν κα Ορθοδ!ξων, ;ν1 γνωρζουν
/τι α% διαφορα πο* συζητο7νται ε%ς τ!ν θεολογικ!ν διλογον μεταξ* α+τ1ν, ε5ναι "κ!μη
πολλα, κα θ "παιτ σFη μακρ!ν χρ!νον  συζ τησς των, καθς κα /τι τ ν Dνωσιν τ ν
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"ποφασζουν α# σ*νοδοι τ1ν Εκκλησι1ν, κα 6χι α# Επιτροπα τ1ν διαλ!γων. Διατενονται /τι ? Ππας θ καθυποτξFη δθεν το*ς Ορθοδ!ξους, δι!τι οYτοι διαλγονται μ
το*ς Ρωμαιοκαθολικο*ς! Κατηγορο7ν /σους διεξγουν το*ς διαλ!γους Aς δθεν «α#ρετικο*ς» κα «προδ!τας» τς Ορθοδοξας, Zπλ1ς κα μ!νον δι!τι διαλγονται μ το*ς τεροδ!ξους, προβλλοντες ε%ς α+το*ς τ!ν πλο7τον κα τ ν "λ θειαν τς Ορθοδ!ξου πστες μας. Ομιλο7ν "παξιωτικ δι κθε προσπθειαν συνδιαλλαγς μεταξ* τ1ν διFηρημνων χριστιαν1ν κα "ποκαταστσεως τς ν!τητ!ς των Aς δθεν «παναρεσιν το7
ο%κουμενισμο7» χωρς ν παρχουν καμμαν "π!δειξιν /τι κατ τς ;παφς της μ το*ς
μ Ορθοδ!ξους  Ορθ!δοξος Εκκλησα ;γκατλειψε [ "ρν θηκε τ δ!γματα τ1ν
Ο%κουμενικ1ν Συν!δων κα τ1ν πατρων τς Εκκλησας μας.
Αδελφο κα τκνα ;ν Κυρ\ω πεφιλημνα,
Η Ορθοδοξα δν Jχει "νγκην ο]τε φανατισμο7 ο]τε μισαλλοδοξας δι ν προστατευθF. 9Οποιος πιστε*ει /τι  Ορθοδοξα Jχει τ ν "λ θειαν δν φοβε(ται τ!ν διλογον,
δι!τι ποτ  "λ θεια δν ;κινδ*νευσεν "π! τ!ν διλογον. Αντιθτως, /ταν /λοι σ μερον
προσπαθο7ν ν λ*σουν τς διαφορς των μ τ!ν διλογον,  Ορθοδοξα δν ^μπορε( ν
πορε*εται μ μισαλλοδοξαν κα φανατισμ!ν. 3Εχετε πλ ρη ;μπιστοσ*νην ε%ς τ ν Μητρα
Εκκλησαν σας. Α+τ ;κρτησεν "ν!θευτον ;π α%1νας κα μετδωσε κα ε%ς το*ς Kλλους
λαο*ς τ ν Ορθοδοξαν. Α+τ κα σ μερον "γωνζεται μσα "π! "ντιξ!ους συνθ κας ν
κρατ σFη τ ν Ορθοδοξαν ζωνταν ν κα σεβαστ ν ε%ς /λην τ ν ο%κουμνην.
Απ! τ! Ιερ!ν α+τ! Κντρον τς Ορθοδοξας, τ! #στορικ!ν Ο%κουμενικ!ν Πατριαρχε(ον, "σπαζ!μεθα "δελφικ1ς κα ε+λογο7μεν πατρικ1ς /λους σας, "δελφο κα τκνα ;ν
Κυρ\ω, ε+χ!μενοι ν διαν*σετε μ Hγεαν κα #ερν κατνυξιν τ! στδιον τ1ν "ρετ1ν κα
τ1ν πνευματικ1ν "γνων τς Αγας κα Μεγλης Τεσσαρακοστς κα ν "ξιωθτε μαζ
μ /λους το*ς "ν τ ν ο%κουμνην ε+σεβε(ς κα πιστο*ς Ορθοδ!ξους χριστιανο*ς ν προσκυν σετε τ Kχραντα πθη κα τ ν Jνδοξον Ανστασν το7 Σωτρος Χριστο7.
Κυριακ τς Ορθοδοξας, ,βι’
† Ο Κωνσταντινουπλεως BAPΘOΛOMAIOΣ
διπυρος πρ!ς Θε!ν ε+χτης πντων Hμ1ν.
† ? Δρκων Κωνσταντ(νος
† ? Πργης Ε+γγελος
† ? Λ*στρων Καλλνικος
† ? Α+στρας Μιχα λ
† ? Ατλντας Αλξιος
† ? Προικονν σου Ιωσ φ
† ? Σεβαστεας Δημ τριος
† ? Μυριοφ*του κα Περιστσεως Ε%ρηνα(ος
† ? Μ*ρων Χρυσ!στομος
† ? Γαλλας Εμμανου λ
† ? Γορτ*νης κα Αρκαδας Μακριος
† ? Νας Ζηλανδας Αμφιλ!χιος
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^O ÚﬁÏÔ˜ ÙÔÜ ·Ù¤Ú·
ÛÙ‹ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ àÁˆÁ‹ ÙÔÜ ·È‰ÈÔÜ
∞. \∂ÁÎ‡ÎÏÈÔ˜ ·È‰Â›·
£ÚËÛÎÂ˘ÙÈÎ‹ àÁˆÁ‹
«Τ γρ σον το ρυθμσαι ψυχν, κα διαπλσαι νου δινοιαν»1, προε(πε ? κ.
Μπουρνλης κατ τ ν ε%σ γησ του,
;ρωτ@ ? eγιος Ιωννης ? Χρυσ!στομος.
Η ρ*θμιση τς ψυχς κα  διπλαση τς
διανοας το7 παιδιο7 ε5ναι δ*ο Jννοιες
"λληλνδετες κατ το*ς Πατρες τς
Εκκλησας. Γι’ α+τ! ? #ερ!ς Χρυσ!στομος
πιστε*ει π1ς  ;γκ*κλιος παιδεα «μετληψις Zγι!τητ!ς ;στι. Κα σφ!δρα γε».
Μσω, δηλαδ , τς παιδεας ? Kνθρωπος
γε*εται κα τ ν Zγι!τητα. Π1ς γνεται
α+τ!; Μ,  μ!ρφωση δν ε5ναι α+τ πο*
;κβλλει τ ραθυμα, δν "πομακρ*νει
τ ν πονηρ ;πιθυμα κα τ!ν Jρωτα τ1ν
βιωτικ1ν πραγμτων; Δν μεταβλλει τ ν
ψυχ /ταν βοηθ@ τ!ν Kνθρωπο ν γνωρσει κα ν κατανο σει /σα συμβανουν μσα του κα γ*ρω του; Μι ττοια παιδεα
δν γνεται Zγα κα δν λκ*ει τ χρη
το7 Αγου Πνε*ματος2;
Γι τ! λ!γο α+τ!  Εκκλησα "γωνιζ!ταν κα θ "γωνζεται Hπρ τς ;γκυκλου μορφσεως το7 "νθρπου. Δ θεωρε( τ ν ;γκ*κλιο [ κοσμικ , Kν θλετε,
παιδεα Aς "ντπαλο τς θρησκευτικς
"γωγς, "λλ Aς "γαθ! σ*μμαχ! της.
Πολ* γλαφυρ κα παραστατικ ? Μ8

γας Βασλειος "ναφρει πς μ τ ν
;γκ*κλιο μ!ρφωση Jχουμε τ δυνατ!τητα ν ;ντοπζουμε κα ν βλπουμε τ!
καθρπτισμα του [λιου μσα στ! νερ!,
;ν1 μ τ θρησκευτικ "γωγ κα παιδεα στρφουμε τ βλμματα "πευθεας
στ!ν hλιο, "πευθεας στ! φ1ς3.
Η θρησκευτικ "γωγ Jχει κα Dνα πλεονκτημα σ σ*γκριση μ τ ν ;γκ*κλιο
παιδεα. Τ ν ;νστικτδη "ναζ τηση το7
θεου. Πρ!κειται γι’ α+τ! πο* ο# θεολ!γοι
Uνομζουν «σπερματικ! λ!γο». Κατ τ
δημιουργα μας "π! τ!ν Θε! «σπερματικ!ς τις λ!γος μ(ν ;γκαταββληται, οjκοθεν Jχων τς "φορμς τς πρ!ς τ!
"γαπ@ν ο%κεισεως»4. 3Αρα,  θρησκευτικ "γωγ Jχει σ*μμαχο τ ν jδια τ ν
"νθρπινη φ*ση κα γι’ α+τ!  Kσκησ
της "π! το*ς φορε(ς πο* "σκο7ν θρησκευτικ "γωγ , δν ε5ναι τποτε Kλλο
παρ  ;πιμελ ς καλλιργεια κα "νπτυξη το7 σπερματικο7 α+το7 λ!γου.
μ. ºÔÚÂÖ˜ àÛÎ‹ÛÂˆ˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÉ˜
àÁˆÁÉ˜
Ποιο ε5ναι, /μως, ο# φορε(ς τς θρησκευτικς "γωγς; Πρωτστως  ο%κογνεια,
κατ!πιν  Εκκλησα κα τλος τ! σχολε(ο
μ τ! μθημα τ1ν Θρησκευτικ1ν. Η "ναφορ τς Εκκλησας στ δε*τερη θση,

δν σημανει /τι Dπεται σ σπουδαι!τητα.
Απεναντας, προηγε(ται. Η συνεργασα
μεταξ* α+τ1ν τ1ν φορων δν ε5ναι πντοτε "γαστ κα συχν, ? Dνας, ο# δ*ο [
"κ!μη κα ο# τρε(ς φορε(ς "ποποιο7νται
τς ε+θ*νης τους γι Kσκηση θρησκευτικς "γωγς. 9Οταν ο# γονε(ς μεταθτουν
τ ν ε+θ*νη τους στο*ς Kλλους δ*ο φορε(ς, τ!τε τ λ!για το7 Ιωννου το7 Χρυσοστ!μου γνονται ;πκαιρα: «μ ν ;πιρρπτετε (ο# γονε(ς) τ πντα στ ν Εκκλησα (κα τ! σχολε(ο θ προσθταμε ;με(ς),
δι!τι ? κ!πος γνεται μεγλος κα δυσβστακτος»5. «Εμε(ς μα [ δ*ο τ! πολ* φορς τ ν βδομδα βρισκ!μαστε μ ;σ@ς [
μ τ παιδι σας κα φυσικ ε5ναι "δ*νατον ν καλυφθο7ν μ το*ς λ!γους μας ο#
"νγκες τς κθε ο%κογνειας. Εσε(ς,
/μως, ο# γονε(ς, πο* Jχετε καθημεριν μσα στ! σπτι τ παιδι, μπορε(τε καλ*τερα κα ταχ*τερα ν παρμβετε κα ν τ
διαπαιδαγωγ σετε ;ν «Κυρ\ω»6.
Γι’ α+τ! πολ* ε]γλωττα παρομοιζει
το*ς γονε(ς μ κατασκευαστς "γαλμτων, ο# ?πο(οι προκειμνου ν "ποδσουν τ θεϊκ ε%κ!να στ! παιδ τους, προσθτουν καθημεριν τ! "γαθ! κα "φαιρο7ν τ! περιττ!7.
°. ^√ ·Ù¤Ú·˜ ó˜ ÊÔÚ¤·˜ ıÚËÛÎÂ˘ÙÈÎÉ˜ êÁˆÁÉ˜
Ο eγιος Ιωννης ? Χρυσ!στομος προτρπει τ!ν πατρα ν "σκ σει θεωρητικ
θρησκευτικ "γωγ στ! παιδ, λγοντας
«χριστιαν!ν α+τ!ν ποησον» κα «μ νομσης ε5ναι περιττ!ν τ! τ1ν Θεων Γραφ1ν α+τ!ν ;πακο*ειν»8. Τ ν "δυναμα
το7 παιδιο7 ν διαβσει κα ν κατανο σει τ ν Αγα Γραφ καλε(ται ν καλ*ψει
? πατρας, προσαρμ!ζοντας τ νο ματα
κα τ ;ξιστορο*μενα γεγον!τα στ!ν παιδικ! τρ!πο σκψης9, δχως ββαια ν τ

ε+τελζει. Τ! 6φελος "π! α+τ ν τ ν προσπθεια ε5ναι πολλαπλ!. Πρ1τον, τ!
παιδ μαθανει. Δε*τερον, ? πατρας γνεται πρ!τυπο ;νασχολ σεως μ τ θε(α
γρμματα10, τρτον, δδεται στ!ν πατρα
 ε+καιρα ν μθει [ ν ;παναλβει
πργματα, πο* δ γνριζε [ ε5χε λησμον σει "ντστοιχα —τρ!πον τιν δχεται
δηλαδ κα ? πατρας θρησκευτικ "γωγ χριν τς θρησκευτικς "γωγς το7
παιδιο7— κα τταρτον ? πατρας κα τ!
παιδ ;πικοινωνο7ν, συζητο7ν11 κα "ναλ*ουν ?ρισμνα θματα κοινο7 ;νδιαφροντος. Α+τ!, μλιστα, τ! τελευτα(ο "ποκτ@ %διατερη σημασα στ ν ;ποχ μας
πο* ;κλεπει ? διλογος κα  ;πικοινωνα μεταξ* τ1ν μελ1ν τς ο%κογενεας.
Χαρακτηριστικ! παρδειγμα Zγιογραφικο7 πατρικο7 προσπου πο* "σκε(
θρησκευτικ "γωγ ε5ναι ? πατρας τ1ν
πτ Μακκαβαων παδων, πο* "ναφρεται στ! Δ’ Μακκαβαων βιβλο τς Παλαι@ς Διαθ κης12. Η πληροφ!ρηση προρχεται "π! τ μητρα, πο* περιγρφει
τ!ν τρ!πο μ τ!ν ?πο(ο ? σ*ζυγ!ς της κατη*θυνε θρησκευτικ τ παιδι τους
/ταν ζο7σε. Εδδασκε το*ς Ν!μους κα
το*ς Προφτες, λγει. Ανεγνωσκε τ χωρα γι τ!ν Κιν κα τ!ν 3Αβελ, τ!ν Ισακ
κα τ!ν Ιωσ φ, Jλεγε γι τ!ν ζηλωτ Φινες κα ;δδασκε γι το*ς τρε(ς πα(δες ;ν
καμνω. Εδ!ξαζε κα ;μακριζεν τ!ν Δανι λ, Hπεμμνησκε χωρα "π! τ!ν Ησαtα,
;μελδει στχους τ1ν Ψαλμ1ν, ;παροιμαζεν τ! Σολομντα, τ!ν Ιεζεκι λ, ;πιστοποι το κα ο+κ ;πελθετο τ ν vδ
το7 Μωυσως. Μ /λους α+το*ς το*ς
τρ!πους "σκο7σε θεωρητικ θρησκευτικ "γωγ , στερωνε τ ν πστη τ1ν παιδι1ν κα ταυτ!χρονα τ μ!ρφωνε ;γκυκλοπαιδικ.
Σ μερα, ? χριστιαν!ς πατρας, ;κτ!ς
9

"π! τ ν Παλαι κα τ ν Καιν Διαθ κη,
Jχει στ διθεσ του πλθος Jργων. Απ!
τ πλον δυσν!ητα δογματικ, "πολογητικ κα "ντιαιρετικ Dως τ ν Zπλ ;ξιστ!ρηση τ1ν βων τ1ν Αγων κα τ1ν Μαρτ*ρων τς Εκκλησας κα τ Γεροντικ, πο7
βοηθο7ν τ! παιδ ν "ποκτ σει Uρθ! τρ!πο σκψης, "ντιμετπισης τς ζως, τ1ν
κοινωνικ1ν φαινομνων κα προβλημτων, καθς κα ν προσεγγζει ;ντελ1ς
διαφορετικ τ! συννθρωπο, τ δημιουργα κα τ δημιουργ ματα το7 Θεο7.
9Ολα, /μως, α+τ, συμπεριλαμβανομνων κα τ1ν συζητ σεων κα "ναλ*σεων
στ! Κατηχητικ! τς Εκκλησας κα στ!
σχολεο κατ τ! μθημα τ1ν Θρησκευτικ1ν, "ναφρονται στ θεωρητικ
πλευρ τς θρησκευτικς "γωγς. Η
θρησκευτικ , /μως, "γωγ δ μπορε( ν
περιορισθε( σ θεωρητικ! μ!νον ;ππεδο, δι!τι "π! τ φ*ση της ε5ναι κατ καν!να πρξη, βωμα κα Kσκηση. 3Αρα, τ!
πρακτικ! μρος της ε5ναι τ! σημαντικ!τερο, "φο7 α+τ! θ ?δηγ σει τ! «κατ’
ε%κ!να» Θεο7 πλασθν παιδ στ!ν «καθ’
?μοωσιν» προορισμ! του.
Εντοπζοντας ? #ερ!ς Χρυσ!στομος
τ! σφλμα τ1ν γονων ν περιορζονται
μ!νον στ θεωρητικ, λγει: «παραινσατε, συμβουλεσασθε μ λγω μνον,
λλ κα !ργω. Μεζων α$τη & διδασκαλα & δι τ'ν τρπων, & δι τ(ς πολιτεας»13, «α$τη γρ & ρστη διδασκαλα
*στ το διδσκοντος»14.
Στ! πρακτικ!-βιωματικ!, λοιπ!ν, μρος τς θρησκευτικς "γωγς περιλαμβνονται ? τακτικ!ς ;κκλησιασμ!ς, ^
συμμετοχ στ #ερ μυστ ρια, τς τελετς
κα τς "κολουθες τς Εκκλησας καθς κα  νηστεα κα  προσευχ τς
ο%κογνειας.
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Γ1. +Ο *κκλησιασμς
Η βιωματικ θρησκευτικ "γωγ στ ν
Uρθ!δοξη Εκκλησα ξεκιν@ "π! τ!ν
;κκλησιασμ!. Γι’ α+τ! ? Μγας Βασλειος "ναφρει πς «μα ε5ναι  α+λ  Zγα
το7 Θεο7» κα ;λγχει το*ς πατρες πο*
θλουν ν "σκ σουν θρησκευτικ "γωγ , "λλ δ θεωρο7ν τ!ν ;κκλησιασμ!
Aς σημαντικ!, λγοντας: «μ 0δας α1λς
κα συναγωγς *πινοε2τε»15. Ο #ερ!ς
Χρυσ!στομος "π! τ ν Kλλη χαρακτηρζει "διφορο τ!ν πατρα ;κε(νον πο*
;κκλησιζεται, "λλ δν παρνει μαζ
του στ ν Εκκλησα κα τ! παιδ16.
Μεγλο ε5ναι τ! 6φελος το7 ;κκλησιασμο7. Απ! μ!νος του "ποτελε( ?λοκληρωμνη θεωρητικ κα βιωματικ θρησκευτικ "γωγ . Στ ν Εκκλησα τ! παιδ
μαθανει ν συχζει κα ν ε+τακτε(17,
ν προσχει18, ν ντ*νεται κ!σμια, ν βαδζει μ προσοχ , ν προσε*χεται μ προθυμα κα ν Jχει "νυπ!κριτη συμπεριφορ19, καθς κα ν συμμετχει στ ν
?μδα, γεγον!ς %διατερα σημαντικ! γι
τ ν ?μαλ κοινωνικοποησ του20.
Ο# Πατρες τς Εκκλησας ;ντοπζουν
Dνα "κ!μη σφλμα πο* διαπρττει ? πατρας "λλ κα  μητρα. Εν1 μ τ βα
vθο7ν τ! παιδ τους ν ;κκλησιζεται
κα ν συμμετχει στ #ερ μυστ ρια, ο#
jδιοι "πχουν, καθιστντας κατ’ α+τ!ν
τ!ν τρ!πο το*ς ;αυτο*ς τους "ρνητικ
πρ!τυπα [ τελικ1ς "ποτρπουν μ α+τ
τ συμπεριφορ τους τ! παιδ "π! τ!ν
;κκλησιασμ!, "φο7 ο# jδιοι "ναιρο7ν τ
λ!για μ τς πρξεις τους21. Επσης, ε5ναι
πολ* πιθαν!, ;πειδ ο# jδιοι δν Jχουν τ!
σθνος [ τ διθεση ν ζ σουν «;ν Χριστ\1», ν πιζουν τ! παιδ τους ν νηστψει, ν κοινων σει, ν προσευχηθε(, ν
;ξομολογηθε( κ.λπ.22, προβλλοντας Jτσι
στ! πρ!σωπο το7 παιδιο7 τς δικς τους

"νγκες κα ;πιθυμες, γεγον!ς φυσικ
"ντιπαιδαγωγικ! κα συχν ;πικνδυνο
γι τ ν ?μαλ "νπτυξη τς προσωπικ!τητς του23.
Γ2. +Η προσευχ κα & νηστεα
Αμσως μετ τ!ν ;κκλησιασμ! κα γενικ
τ ν ;κκλησιαστικ ζω , σημαντικ! ρ!λο
διαδραματζουν  προσευχ κα  νηστεα. Κα ο# δ*ο λαμβνουν χρα στ ν
%διωτικ ζω το7 καθεν!ς κα στηρζονται
;ξ ?λοκλ ρου στ ν ;λε*θερη βο*ληση κα
προαρεση το7 πιστο7. Γι’ α+τ! τ! παιδ
πρπει ν μθει ν προσε*χεται σωστ
κα "π! μικρ λικα. Ο πατρας καλε(ται
κα πλι ν καταστ σει αυτ!ν πρ!τυπο
πιστο7 πο* προσε*χεται. Η στση του, ?
τρ!πος πο* προσε*χεται, τ λ!για πο*
χρησιμοποιε( διδσκουν τ! παιδ24. Επσης,  συχν!τητα "λλ κα  προθυμα μ
τ ν ?ποα προσε*χεται ? πατρας δ διαφε*γουν τς παιδικς προσοχς.
9Οσον αφορ@ στ νηστεα το7 παιδιο7,
α+τ πρπει μ δικριση ν ;φαρμ!ζεται
"π! το*ς γονε(ς "νλογα πντοτε μ τ ν
λικα το7 παιδιο7 κα φυσικ ν "ποφε*γονται ο# "κρ!τητες κα ο# Hπερβολς25. Η νηστεα "ποκτ@ τ! γν σιο παιδαγωγικ! της χαρακτ ρα /ταν ?χυρνει
τ θληση κα διδσκει τ ν Uλιγοδεtα.
Π1ς, /μως, μπορε( ν κατανο σει τ!
παιδ, τ σημανει Uλιγοδεtα, α+τρκεια,
"φιλαργυρα; Κα πλι ? #ερ!ς Χρυσ!στομος ε5ναι "φοπλιστικ!ς. Δε(ξε, πατρα, Zπλ1ς τ φτωχικ κα λιτ φτνη
πο* γενν θηκε ? Χριστ!ς κα τ! παιδ θ
καταλβει περισσ!τερα "π! /σα κι Kν
το7 πε(ς26. Μετ τ νηστεα, ?δ γησ το
τ ν*χτα τ1ν Χριστουγννων στ Τμια
Δ1ρα. Α+τ ε5ναι τ δ1ρα τ1ν Χριστουγννων, σ*μφωνα μ τ ν "νατολικ
Uρθ!δοξη "λλ κα λληνικ ζω και

σκψη, κα 6χι τ χρυσοποκιλτα δεματκια στ!ν Aρα(ο κορμ! ν!ς φανταχτερο7 δνδρου. Τ! παιδ "ποκτ@ κα "ναπτ*σσει σταδιακ τς "ρετς πο* προρχονται "π! Dναν ττοιο σοφ! κα φιλοσοφημνο τρ!πο ζως.
Στ! πρακτικ! μρος τς θρησκευτικς
"γωγς περιλαμβνονται κα ο# ;πισκψεις το7 παιδιο7 σ τ!πους, /που μπορε(
ν γνωρσει "νθρπους πο* ζο7ν [ πο*
"γωνζονται ν ζ σουν μ Zγι!τητα βου. Ττοιοι τ!ποι ε5ναι τ μοναστ ρια.
«Πρ!ς Kνδρας Zγους "πγωμεν», λνε
ο# Πατρες τς Εκκλησας27. Κατ’ α+τ!ν
τ!ν τρ!πο ;νισχ*ονται κα α+ξνονται
τ "γαθ θρησκευτικ πρ!τυπα το7
παιδιο7 κα μαζ μ α+τ ;νισχ*εται κα
 θρησκευτικ του "γωγ 28.
9Ολα α+τ, τ θεωρητικ κα τ βιωματικ, "σκο7ν Kμεση θρησκευτικ
"γωγ στ! παιδ, δι!τι δν πρπει ν ξεχνο7με /τι Hπρχει κα Jμμεση θρησκευτικ "γωγ . Ο# ορτς, ο# πανηγ*ρεις, ο#
θρησκευτικς "ργες, ο# Uνομαστικς
ορτς, ο# Zγιογραφες, ο# φορητς ε%κ!νες στ! σπτι,  ;κκλησιαστικ μουσικ
κα ποηση "σκο7ν κι α+τ ;μμσως θρησκευτικ "γωγ , "φο7 Jχουν Aς ;πκεντρο τ ζω τς Εκκλησας.
Η θρησκευτικ "γωγ δν σταματ@,
/μως, μ τ ν ;νηλικωση το7 παιδιο7. Ο
Kνθρωπος συνεχζει ν δχεται "γωγ κα
;πιδρσεις, εjτε Kμεσες εjτε Jμμεσες, σ
/λη τ διρκεια τς ζως του. Εν λικας,
πλον, περνει στ ν α1τοαγωγ κα μ!νος του προσπαθε( ν "ποβλλει τ περιττ κα ν ;νισχ*σει τ "γαθ. Η α+τοαγωγ "ποτελε( τ! σημαντικ!τερο στ!χο
τς θρησκευτικς "γωγς, δι!τι μ τ βα
δ γνεται θρησκευτικ "γωγ 29, "λλ κα
θρησκευτικ "γωγ πο* δν ?δηγε( σ
α+τοαγωγ δν ε5ναι ;πιτυχημνη "γωγ .
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9Οσον "φορ@ στ! ;ρτημα π!τε σταματ@  θρησκευτικ "γωγ , α+τ! ε5ναι
δ*σκολο ν "παντηθε(. Τ! ε]κολο, "ντιθτως, ε5ναι ν "ντιληφθε( κανες /τι 
θρησκευτικ "γωγ περιχει κα τ ν
Jννοια τς δι βου παιδεας, "φο7 ? πιστ!ς μετ τ θρησκευτικ "γωγ πο* δχεται "π! ;ξωτερικο*ς παργοντες,
"ρχζει πλον μ!νος του —/σο α+τ!
ε5ναι ;φικτ! χωρς τ χρη το7 Αγου
Πνε*ματος, σ*μφωνα μ τ ν Uρθ!δοξη
πστη— ν καταρτζεται κα ν "γωνζεται πνευματικ.

Γνωρζουμε /λοι μας /τι τ! παιδ,
ε+τυχ1ς [ δυστυχ1ς, θ γνει Jφηβος,
;ν λικας, πρεσβ*της. Θ Hποστε( μεταβολς κα "λλοισεις πολλς στ διρκεια
τς ζως του. Μ!νον Dνα πργμα, σ*μφωνα μ τ!ν Κλ μεντα τ!ν Αλεξανδρα,
θ παραμενει «κτ(μα ε0ς ε»30,  θρησκευτικ του "γωγ .
Kωνσταντ"νος ΛAMΠPOY
Δρ Θεολογας
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Ιωννου Χρυσοστ!μου, Ε%ς τ! κατ Ιωννην, Oμιλα ΝΓ’, 3, PG 59, 296 και ΕΠΕ 13Α, 480 στ. 26-27.
Ιωννου Χρυσοστ!μου, Περ Κενοδοξας, SC 188, 180 και ΕΠΕ 30, 690 στ. 12-13.
Γι τ σπουδαι!τητα τ1ν θετικ1ν προτ*πων βλ. Δ. Παπαδοπο*λου – Δ. Μαρκο*λη, Θετικς κα ρνητικς μορφς κοινωνικ(ς συμπεριφορς, ;κδ. Κυριακδη, Θεσσαλονκη 1986, σ. 248-249.
Η Αγα Γραφ ;ξαρει τ ν ;λε*θερη βο*ληση κα τ! α+τεξο*σιο το7 "νθρπου. Βλ. Μτθ. 19, 12= «ε%σ
γρ ε+νο7χοι οLτινες... δι τ ν βασιλεαν τ1ν ο+ραν1ν».
Κλ μεντος Αλεξανδρως, Παιδαγωγ!ς, Λ!γος Α’, κεφ. Ζ’, 7, PG 8, 313C.
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Η 'λληνικ$ γλ%σσα, σ*μφωνα μ τς
;κτιμ σεις τ1ν γλωσσολ!γων κατχει
ξεχωριστ θση "νμεσα στς 2.700
γλ1σσες, /σες Hπρξαν κι /σες Hπρχουν κα σ μερα, σ /λο τ!ν κ!σμο. Κατ’
;ξοχ ν καλλιεργημνη γλσσα,  λληνικ σμιλε*τηκε ;π 30 κα πλον α%1νες
στ ν Jκφραση λεπτ1ν κα βαθι1ν
;ννοι1ν το7 Ε+αγγελικο7 λ!γου, τ!σο
τς Πατερικς διδασκαλας, τς ;ν γνει
φιλοσοφας κα ;πιστ μης, /σο κα το7
"ρχαου πεζο7 κα ποιητικο7 λ!γου.
Μ τ ν λληνικ γλσσα μεταφρεται πιστ τ! ν!ημα κα τ! περιεχ!μενο
το7 ;κφρασμνου στ λληνικ Ε+αγγελου, τ1ν Πατερικ1ν κειμνων τς
Εκκλησας, καθς κα τ1ν κειμνων
το7 "ρχαου λληνικο7 στοχασμο7
/πως το7 Πλτωνος, το7 Αριστοτλους, το7 Α%σχ*λου, το7 Σοφοκλους,
το7 Ε+ριπδη.
Η ζωηρ κα Jνθερμη λληνικ γλσσα Jχει ;πσης τ! χρισμα ν "ποδδει
/λο τ! βθος τ1ν α%σθημτων κα τς
συγκνησης, πο* "ποπνουν /λα ;κε(να
τ Jξοχα Κοντκια κα ο# περφημοι
9Υμνοι κα Ο5κοι το7 ;κκλησιαστικο7
μελογρφου Ρωμανο7 το7 Μελωδο7.
Λξεις τς λληνικς πρασαν στ!ν
καθημεριν! κα στ!ν ;πιστημονικ! λ!γο
τ1ν Ε+ρωπαων κα δι’ α+τ1ν σ
πλε(στες Kλλες γλ1σσες. Δν ε5ναι τυχα(ο /τι  διεθν ς ;πιστημονικ γλσ14

σα, σχημτισε το*ς περισσ!τερους
/ρους τ1ν ;πιστημ1ν /πως τς Θεολογας, τς %ατρικς, τς φιλοσοφας, τς
φιλολογας, τς φυσικς, τς τεχνολογας καταφε*γοντας σ λληνικς λξεις. Λξεις /πως: θεωρα κα *μπειρα,
μθοδος, >ργνωση κα σστημα, νλυση κα σνθεση, 0δα, θση κα θμα,
κρση κα κριτριο, πρβλημα κα πργραμμα, σφα2ρα κα τμσφαιρα, *ποχ
κα περοδος, *νθουσιασμς κα μουσικ, ρυθμς κα μελωδα, διλογος κα
μονλογος, *νργεια κα πθος, ποηση,
θατρο, δρμα, ?στορα, σχολε2ο, μηχαν "λλ κα τεχνολογα, @λεκτρισμς
κα τομικς "κ!μα κα α+τ! τ! jδιο
6νομα Ε1ρAπη κα χιλιδες λξεις λληνικ!τατες Jχουν καταστε( λξεις το7
διεθνο7ς λεξιλογου. Υπολογζεται /τι
"π! τς 166.724 "γγλικς λξεις ο# 35.124
ε5ναι λληνογενε(ς! (λεξικ! Webster).
9Οπως παρατηρε( ? γνωστ!ς, διαπρεπ ς γλωσσολ!γος R.H. Robbins: «Η
πνευματικ ζω τς Ε+ρπης, στ! σ*νολ! της, Dλκει τ ν καταγωγ "π! τ!
Jργο τ1ν Ελλ νων στοχαστ1ν. Κα σ μερα "κ!μη /λο ξαναγυρν@με πσω, σ
/τι μ@ς Jχει κληροδοτ σει  πνευματικ
ζω τ1ν Ελλ νων, "ναζητντας στς
ρζες ;ρεθσματα κα κουργιο. Μ καννα Kλλο εjτε παλαι!τερο, εjτε σ*γχρονο πολιτισμ! κα πουθεν στ!ν κ!σμο ?
Kνθρωπος δν α%σθνεται τ!σο μεγλη

"ναντρρητη πνευματικ συγγνεια /σο
μ το*ς 9Eλληνες».
Ο Γερμαν!ς βυζαντινολ!γος Karl
Krumbacher Jχει γρψει: «Ο1 μνον :ς
μσον συννενοσεως σμπαντος το
Bλληνικο κα Bλληνζοντος κσμου ε0ς
τ πAτατα α1το μρη κα ε%ς διαφορτατα φ*λλα κα κοιν!τητας ;χρησμευσεν  ζ1σα λληνικ κοιν γλσσα
τ1ν "λεξανδρεωτικ1ν κα λληνορωμαϊκ1ν χρ!νων, λλ Cτο κα & γλAσσα
το Ε1αγγελου,  γλσσα τς διεθνο7ς
;πικοινωνας τ1ν Βαρβρων μετ τ1ν
Ελλ νων κα τ1ν Ρωμαων, κα δ κα
τ1ν Βαρβρων πρ!ς "λλ λους … ;ν
Uλγοις λξεσι ;ξετλει Jργον παγκοσμου γλσσης». Εν Uλγοις δηλαδ 
λληνικ γλσσα "πκτησε τ φ μη,
τς κατ’ ;ξοχ ν καλλιεργημνης γλσσας, μ Hψηλ! γ!ητρο κα κ*ρος. Ο
Robbins, "ναφρει ;πσης /τι: «Ο λληνικ!ς θραμβος στ!ν λληνικ! πολιτισμ! ε5ναι, /τι Jδωσε τ!σα πολλ σ τ!σους πολλο*ς τομε(ς. Τ ;πιτε*γματ
του ε5ναι ττοια, πο* ν προξενο7ν συναισθ ματα ε+γνωμοσ*νης κα ν
;μπνουν τ! θαυμασμ! μας!»
Η ο%κουμενικ!τητα τς λληνικς δν
ε5ναι Kσχετη, πρς τ κρος πο πκτησε διεθν'ς :ς & γλAσσα τ(ς Καιν(ς
Διαθκης, Aς  γλσσα τ1ν μεγλων
πατρων τς Χριστιανικς ;κκλησας,
/πως τ1ν κατ’ ;ξοχ ν λογιζ!μενων Aς
προστατ1ν τ1ν γραμμτων Τρι1ν Ιεραρχ1ν. Η Ελληνικ κατατσσεται
α+τοδικαως Aς  γλσσα μοναδικς
"π!δοσης τς Hμνογραφας κα τς
;κκλησιαστικς λατρεας (Θεας Λειτουργας το7 Ιωννου το7 Χρυσοστ!μου κα το7 Μεγλου Βασιλεου).
Η Eλληνικ συνδεται ;πσης μ τ ν

λληνικ μετφραση τς Παλαι@ς Διαθ κης "π! το*ς Eβδομ κοντα, γι τς
"νγκες τ1ν Ιουδαϊκ1ν Κοινοτ των
τς Ανατολς, πο* Vταν λλην!φωνες
;κενη τ ν ;ποχ . Η ;πιμον το7 Ερσμου το7 μεγλου Ολλανδο7 φιλολ!γου τς Αναγννησης κα πρτου ;κδ!τη το7 κειμνου τς Καινς Διαθ κης
πο* Jλεγε /τι: «δν νοε(ται θεολ!γος,
πο* ν μ γνωρζει τ ν λληνικ γλσσα, γιατ θ το7 ε5ναι "δ*νατον ν συλλβει τ! βαθ*τερο ν!ημα κα ν "ποκομσει τ! δδαγμα τς Καινς Διαθ κης
;κτ!ς "π! τ! πρωτ!τυπο», ε5ναι ;νδεικτικ τς αjγλης τς λληνικς γλσσας
στο*ς κ!λπους το7 Χριστιανισμο7.
Η κυριαρχα κα  ;ξουσα πο*
"σκο7σε τ! Χριστιανικ! Βυζντιο μαζ
μ τ ν αjγλη κα τ ν "κτινοβολα το7
πολιτισμο7 του σ /λη τ ν Ανατολ
Uφελοντο κατ μεγλο μρος στ ν
λληνικ γλσσα. Τ! σημαντικ!τερο
"κ!μα, /τι τ! κ*ρος τς λληνικς
γλσσας Vταν ττοιο, Cστε ν γνει "ποδεκτ κα στ Δ*ση κατ τ μεταβυζαντιν χρ!νια κα ν διδσκεται "π!
το*ς Λογους το7 Βυζαντου, /σους κατφυγαν ;κε( "ναζητντας "σφλεια
λγο πρν κα μετ τ ν πτση τς βασιλε*ουσας, γεγον!ς πο7 Hπρξε  "παρχ τς Αναγννησης.
Ωστ!σο, δν ε5ναι μ!νον  "νεπτυγμνη "π! τ μεγλα πνε*ματα καλλιργει της στ! γραπτ! κα προφορικ! λ!γο κα  ο%κουμενικ!τητ της, πο* κατστησαν τ ν Ελληνικ μι ξεχωριστ
γλσσα. Ε5ναι κα τ! γεγον!ς /τι, στ
γλσσα α+τ , Jχουμε προφορικ παρδοση τουλχιστον 4.000 χρνων κα
γραπτ παρδοση 3.500 ;τ1ν. Αντθετα
πρ!ς Kλλες γνωστς "ρχα(ες γλ1σσες,
15

/πως π.χ. τ ν Α%γυπτιακ κα Kλλες, ο#
?πο(ες χθηκαν Aς γλ1σσες ;νωρς, 
Ελληνικ διατηρε(ται πνω "π! 40
α%1νες τρα Aς ζωνταν , στ ν ;ξλιξ
της, γλσσα. Η λληνικ "ποτελε( μοναδικ! παρδειγμα γλσσας, σ /λο
τ!ν κ!σμο, μ "δισπαστη #στορικ συνχεια κα μ ττοια δομικ κα λεξικολογικ συνοχ , πο* ν μιλ@με γι μι
Bνιαα Bλληνικ γλAσσα "π! τ ν "ρχαι!τητα Dως σ μερα. 3Εχει %διατερη σημασα /τι ? jδιος λα!ς, ο# 9Ελληνες, στ!ν
jδιο γεωγραφικ! χ1ρο, τ ν Ελλδα,
χωρς διακοπ 40 α%1νες τρα μιλει
κα γρφει μ τ ν jδια γραφ κα τ ν
jδια Uρθογραφα, τ ν jδια γλσσα τ ν
λληνικ . Α+τ! δ σημανει φυσικ, /τι
 γλσσα το7 Ξενοφ1ντος [ το7 Πλτωνος [ το7 Πλο*ταρχου ε5ναι φωνολογικ, γραμματικ κα λεξικολογικ jδια
κι "παρλλαχτη,  γλσσα πο* μιλ@με
κα γρφομε στ τλη το7 20ο7 α%1να.
Μεταβολς στ ν προφορ, στ δομ
κα στ! λεξιλ!γιο πραγματοποι θηκαν
πολλς, Aστ!σο δν "λλοιθηκε τ!σο
πολ*  φυσιογνωμα της κα τ! λεξιλ!γι! της, Cστε ν μ γνεται "ντιληπτ!,
/τι πρ!κειται γι τ ν jδια γλσσα.
Στ ν Ε+ρωπαϊκ διαν!ηση προκαλε(
θαυμασμ!, τ! γεγον!ς, /τι λξεις /πως:
ο1ρανς, θλασσα, γ(, γλAσσα, παιδεα,
*λευθερα, δελφς, φλος, γαπ', βλπω, *πιθυμ', καλς, κακς, νος, *πειδ,
Gταν, *ν, *γ', *σ, α1τς, ττε, αHριο,
οHτε, κα, Gτι, π'ς κα Kλλες χιλιδες λξεις τς χρησιμοποιο7ν ο# 9Ελληνες "π!
πολλο*ς α%1νες κα σ διαχρονα ;ντυπωσιακ .
Ττοιες λξεις ε5ναι Zπλ1ς κα μ!νο
λληνικς λξεις, ε5ναι "ρχα(α, παλι,
νε!τερα κα τωριν στοιχε(α μι@ς νια16

ας γλσσας, τς λληνικς γλσσας.
Ο Σεφρης Jχει ;πισημνει τ! φαιν!μενο "π! παλι μ τ διασθηση το7 δημιουργο7. «Γι κοιτξτε π!σο θαυμσιο
πργμα ε5ναι, ν λογαριζει κανες,
πς "π! τ ν ;ποχ πο* μλησε ? 9Oμηρος Cς τ σ μερα, μιλο7με, "νασανουμε κα τραγουδο7με μ τ ν δια
γλAσσα. Κι α+τ! δ σταμτησε ποτ
εjτε /ταν "κο7με στ! "ρχα(ο θατρο
τ ν Κλυταιμν στρα, ν μιλ@ στ!ν Αγαμμνονα, εjτε /ταν διαβζουμε τ ν Καιν Διαθ κη, εjτε το*ς {μνους το7 Ρωμανο7 κα τ! Διγεν Ακρτα, εjτε τ! Κρητικ! θατρο κα τ!ν Ερωτ!κριτο, εjτε τ!
δημοτικ! τραγο*δι».
Απ! τ! 330 μ.Χ., /ταν  Dδρα το7 Ρωμαϊκο7 κρτους μεταφρεται στ ν Κωνσταντινο*πολη μχρι κα "ργ!τερα στο*ς
χρ!νους το7 Ιουστινιανο7 (527-565 μ.Χ.),
δηλαδ τ!ν 6ο α%να,  Ελληνικ καθιερνεται Aς ;πσημη γλσσα το7 Βυζαντινο7 κρτους. +Η να Bλληνικ γλAσσα,
στ βασικ χαρακτηριστικ τ(ς δομ(ς
της κατ τν πρAιμη βυζαντιν περοδο
(6ος-12ος α0Aνας) μχρι κα τ(ς βυζαντιν(ς (12ος-15ος α0Aνας) !χει πλρως
διαμορφωθε2. Ο# "παρχς τς Νεοελληνικς "νγονται ο+σιαστικ στο*ς πρτους μεταχριστιανικο*ς α%1νες.
Μα γλσσα πο* "ριθμε( βον 40
α%νων, ε5ναι φυσικ! στ! πρασμα το7
χρ!νου ν Jχει Hποστε( μεταβολς, Jτσι
 λληνικ γλσσα Jχει Hποστε( "ρκετς
μεταβολς στ δομ της. Ωστ!σο, ο# μεταβολς α+τς δν ε5ναι τ!σες κα ττοιες, πο* ν "λλοισουν τ δομικ φυσιογνωμα τς λληνικς κα σ ττοιον
βαθμ!, πο* ? νος 9Ελληνας ν "δυνατε( ν πλησισει κα ν κατανο σει λγο-πολ* Dνα κεμενο το7 Ξενοφ1ντα

π.χ. [ το7 Πλτωνα [ το7 Θουκυδδη μ
μικρ προσπθεια κα κατλληλη καθοδ γηση.
Η καλλιργεια τς λληνικς γλσσας σμιλε*τηκε κα διαμορφθηκε στ!
χ1ρο τς χριστιανικς θεολογας κα φιλολογας, κα τελικ *ξελχθηκε σ κρια !κφραση το βυζαντινο κσμου
συνοδευ!μενη κα "π! Kλλες μορφς
πνευματικς δραστηρι!τητας, /πως
ε5ναι λ.χ.  γραμματικ ,  χρονογραφα
[  θ*ραθεν, παρλληλα μ τ ν ;κκλησιαστικ ποηση.
Η μελτη το7 λληνικο7 λεξιλογου
;μφανζει %διατερο γλωσσολογικ!
;νδιαφρον, τ!σο γι τ! "διψευστο
τεκμ ριο τς συνχειας τς λληνικς
γλσσας, /σο κα γι τ διεθν ταυτ!τητ της σν /ργανο κατ’ "ρχ ν ε+ρωπαϊκς κα δ’ α+τς παγκ!σμιας γλωσσικς ;πικοινωνας.
Ε5ναι ε+ρ*τερα γνωστ!, /τι ο# λληνικς λξεις κα ο# ρζες τους "ποτελο7ν
μ!νιμη παρακαταθ κη τς διεθνο7ς
;πιστημονικς ?ρολογας, "λλ κα
Uπλοστσιο ξνων μορφωμνων κα
διανοουμνων, πο* δι τ1ν λληνικ1ν
λξεων κατορθνουν ν ;κφραστο7ν,
ν διατυπσουν κα ν "ποδσουν μ
"π!λυτη "κρβεια τ ν ;πιστημονικ
"λ θεια.
Τ! λεξικ! Larousse προτσσει ;νδεικτικ πνακα λληνικ1ν λξεων τς Γαλλικς, γι ν διευκολ*νει τ! Γλλο "ναγνστη: aero – aerodynamique, agro –
agronome, anthropo – anthropologie,
archeo – archeologie κ.λπ. Ανατρχοντας
;ξλλου σ ?ποιονδ ποτε «Λεξικολογικ! πνακα», πο* ν "ναφρει τ σημασα, χρ σης, ;τυμολογα ;λληνικ1ν λξεων τς Αγγλικς, συναντ@με λξεις

/πως: acoustics, amphitheater, antagonism,
archipelago, catastrophe, sporadic, ethnic,
chaotic, epitome, epilogue, amnesty,
epithet, apotheosis, apocaliptic, apocryphal, spasmodic, stigmatize κ.λ.π.».
Πλε(στες λληνικς λξεις ;ξ Kλλου, μ
τ ν αjγλη τς χριστιανικς φιλολογας
Jχουν καθιερωθε( στ ν "γγλικ γλσσα
/πως: apostolique – ποστολικς, hymnologie – Pμνολογα, psalm – ψαλμός,
mysterie – μυστριο, aphorisme – φορισμς, hymen – Pμνας, baptisme – βπτισμα, κ.τ.λ.
Τ! λεξιλ!γιο τς λληνικς "ποτελε(
"ψευδ μρτυρα τς "δικοπης συνχειας τς γλσσας κα το7 νιαου χαρακτ ρα της. Κανες 9Ελληνας [ ξνος
δν μπορε( ν διακρνει, Kν μι σ*γχρονη λληνικ λξη ε5ναι "ρχαα, βυζαντιν [ νετερη [ Kν χρησιμοποιε(ται συνεχ1ς "π! τ ν "ρχαι!τητα μχρι σ μερα. Ποι!ς γνωρζει [ "ναγνωρζει λ.χ.
/τι λξεις /πως ο# "κ!λουθες ε5ναι γν σιες ?μηρικς, πο* α+το*σιες [ παραλλαγμνες, μ τ ν jδια [ κα διαφοροποιημνη σημασα χρησιμοποιο7νται "π!
τ ?μηρικ χρ!νια μχρι κα σ μερα; Ο#
λξεις α+τς "ποδεικν*ουν πασιφαν1ς,
/τι  Jννοια τς συνχειας, προκειμνου
γι τ ν λληνικ γλσσα, δν ε5ναι jδεολ!γημα, "λλ Zπτ πραγματικ!τητα.
Παρδειγμα: γαπ', γαπητς, γλαστος, Qγγελος, Rγνς, Qγνωστος,
γορ, Qγριος, δελφς, θνατος, ηδνι, ρας, ετς, α0Aνας, κοω, Rλτι, λθω, λεφω, λθεια, Qλλος,
Rλμυρς, RλAνι, Rμξι, ρμγω, μπλι,
νγκη, ναπνω, νατολ, Qνεμος,
νεψις, Qνδρας, ντκρυ, Qξιος, Qπιστος, πτη, κ.λπ. κ.λπ.
Ο "ναγνωρισμνος κα διακεκριμ17

νος συντοπτης γλωσσολ!γος, πο* τιμ@
τ! Ρθυμνο γι τ! πανευρωπαϊκ! του
κ*ρος, Γ. Χατζηδκης σ μι κλασικ
μελτη του μ ττλο: «Περ τς ν!τητος
τς λληνικς γλσσης» "πδειξε /τι
«*κ τ'ν 4.900 περπου λξεων τ(ς
Καιν(ς Διαθκης σχεδν α? &μσειαι,
Cτοι λξεις 2.280 λγονται κα σμερον
!τι *ν τ( κοιν( λαλι τ1ν δ λοιπ1ν α#
πλε(σται μν, 2.200, νοο7νται καλ1ς Hπ!
πντων τ1ν Ελλ νων "ναγιγνωσκ!μεναι [ "κου!μεναι, Uλγαι δ μ!νον περ
τς 400 ε5ναι "ληθ1ς "καταν!ητοι Hπ!
το7 λληνικο* λαο7!»
Τ! ν χρησιμοποιε( ? σημεριν!ς μσος
9Ελληνας πολτης ;νεργ1ς στ! λ!γο του

[ ν καταλαβανει τς λξεις, πο* μιλο7σαν ο# 9Ελληνες πρν "π! 2000 χρ!νια
[ τς λξεις τς Καινς Διαθ κης, δεχνει
τ ν %διαιτερ!τητα τς λληνικς γλσσας
σ σχση μ τς Kλλες. Η νεοελληνικ
γλσσα Jχει τ δ*ναμη μι@ς μακραωνης
προφορικς κα γραπτς καλλιργειας,
Aς ;κ το7του θεωρε(ται  γλσσα, πο*
διαθτει τ! μεγαλ*τερο προν!μιο "π!
/λες τς σ*γχρονες γλσσες!...
Μανλης KOYNOYΠAΣ
Οδοντατρος – Λογοτχνης
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√î ≠∞ÁÈÔÈ ÙÉ˜ \∂ÎÎÏËÛ›·˜
Î·› Ôî æÂ˘‰ÔÌ¿ÚÙ˘ÚÂ˜ ÙÔÜ \πÂ¯ˆ‚Ä
Ο- Μρτυρες το. Ιεχωβ1 "πορρπτουν το*ς Αγους τς Εκκλησας,
"ρνο7νται τ θα*ματα τ1ν Zγων1, τ
?πο(α θα*ματα, βεβαως, ;πιτελε( ? Θε!ς δι πρεσβει1ν τ1ν Zγων2, /πως ;πσης, "ρνο7νται κα τ ν τιμητικ προσκ*νηση τ1ν Zγων ε%κ!νων. Η Oργνωση τ1ν Μαρτ*ρων το7 Ιεχωβ@ δχεται μ!νο 144.000 Zγους κα Dνα, ?
?πο(ος ε5ναι ? Ιησο7ς Χριστ!ς. Αντθετα, μ τ ν Οργνωση  Αγα Γραφ τονζει: «XΑγιοι γνεσθε, Gτι *γA 8γις
ε0μι»3. Λγουν ο# Μρτυρες το7 Ιεχωβ@ «4Αν κποιος πε2, *σε2ς πιστεετε
στος Rγους; Θ μποροσατε ν παντσετε; Ποους Rγους *ννοε2τε, Qν τ
Qτομο ναφρει τν Μαρα κα / [ /
τος 7Αποστλους, μπορε2τε ν προσθσετε: Να, α1το ναφρονται στν
+Αγα Γραφ, κι *γA πιστεω, G,τι ε]ναι
γραμμνο σ’ α1τ. 7Αλλ *κε2νο πο 0διατερα μ *νδιαφρει ε]ναι τ τ κνουν
α1το σμερα κα πAς *πηρεζει α1τ
*μς... !χω βρε2 *δ' στν +Αγα Γραφ
κτι πολ *νδιαφρον... (Αποκ. ε’, 910). Γι πολλ χρνια συμμετε2χα κι
*γA στς γιορτς τ'ν Rγων κα προσευχμουν τακτικ σ’ α1τος. 7Αλλ μετ
διβασα κτι στν +Αγα Γραφ πο μ
!κανε ν ξανασκεφτ' τς *νργεις μου
α1τς...»4. Επικαλο7νται δ ο# Μρτυ-

ρες το7 Ιεχωβ@ τ ξς χωρα:
«Κριον τν Θεν σου προσκυνσεις
κα α1τ^' μν^ω λατρεσεις»5. Τ! χωρο
α+τ! δν "παγορε*ει τ ν τιμ κα τ!ν
σεβασμ! πρ!ς το*ς Αγους τς Εκκλησας, τονζει /τι  προσκ*νηση κα 
λατρεα "ν κει μ!νο στ! Θε!. Ο λ!γος το7 Θεο7 "πεναντας μας παραγγλνει τ ν τιμ πρ!ς το*ς Αγους:
«Μνημονεετε τ'ν &γουμνων Pμ'ν
ο_τινες *λλησαν Pμ2ν τν λγον το
Θεο »6.
3Αλλο χωρο, τ! ?πο(ο παρερμ νευσαν ο# Μρτυρες το7 Ιεχωβ@ ε5ναι:
«Κα !πεσα !μπροσθεν τ'ν ποδ'ν
α1το προσκυν(σαι α1τ^'. Κα λγει
μοι... τ^' Θε^' προσκνησον»7. Ο Ιωννης, ? Ε+αγγελιστ ς τς "γπης, δν
προσκ*νησε τ!ν Kγγελο Aς Θε!, "λλ
σν δο7λο Θεο7. «ΚγA 7Ιωννης a
κοων κα βλπων τα τα. Κα [κουσα κα !βλεψα, !πεσα προσκυν(σαι
!μπροσθεν τ'ν ποδ'ν το γγλου»8.
Ο# Μρτυρες το7 Ιεχωβ@ "ρνο7νται
τ ν τιμ κα πρ!ς τ eγια Λεψανα τ1ν
Αγων τς Εκκλησας, "ρνο*μενοι /τι
? Θε!ς δνει σ’ α+τ τ ν χρη κα τ ν
ε+λογα ν θαυματουργο7ν9. Αντθετα, ο# Uρθ!δοξοι χριστιανο "π! τ ν
"ρχ "πδιδαν %διατερη τιμ πρ!ς τ
λεψανα τ1ν μαρτ*ρων τς πστεως, τ
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?πο(α χαρακτ ριζαν σν «τιμιAτερα
λθων πολυτελ'ν»10.
Αρνο*μενοι δ, ο# Μρτυρες το7 Ιεχωβ@ το*ς Αγους, "ρνο7νται φυσικ,
κα τς #ερς ε%κ!νες, Uνομζουν μλιστα το*ς Ορθοδ!ξους Χριστιανο*ς
ε%δωλολτρες. Πρ!ς ;πρρωση τς θσεως των ;πικαλο7νται τ ν πρτην
;ντολ , διαστρφοντας κα παρερμηνε*οντς την. «Ο1 ποισεις σεαυτ^'
εδωλον, ο1δ παντς aμοωμα, Gσα *ν
τ^' ο1ραν^' Qνω κα Gσα *ν τb( γb( κτω
κα Gσα *ν το2ς Hδασιν Pποκτω τ(ς
γ(ς. Ο1 προσκυνσεις α1το2ς, ο1δ μ
λατρεσεις α1το2ς. 7ΕγA γρ ε0μι Κριος a Θες σου, Θες ζηλωτς, ποδιδος Rμαρτας πατρων *π τκνα, cως
τρτης κα τετρτης γενες το2ς μισο σι με κα ποι'ν !λεος ε0ς χιλιδας
το2ς γαπ'σ με κα το2ς φιλσσουσι
τ προστγματ μου»11.
Τ παραπνω χωρα "παγορε*ουν
τ ν κατασκευ κα τ λατρεα ε%δλων, δηλ. "παγορε*ουν τ ν ε%δωλολατρα κα 6χι τ ν σχετικ τιμ στς ε%κ!νες τ1ν Αγων τς Εκκλησας,  ?ποα
τιμ «*π τ πρωττυπον διαβανει,
πρωττυπον δ *στι τ ε0κονιζμενον,
*ξ οd τ παργωγον γνεται»12. Υπρχει δ μεγλη διαφορ μεταξ* τ1ν χριστιανικ1ν ε%κ!νων κα τ1ν ?μοιωμτων ψε*τικων θεοτ των. Ο# ε%κ!νες
στ ν Ορθοδοξα Hπενθυμζουν στο*ς
πιστο*ς τ #ερ πρ!σωπα κα γεγον!τα τς ;κκλησιαστικς ζως,  τιμ
ε5ναι σχετικ κα "ναφρεται 6χι στ
Hλικ κατασκευς τς ε%κ!νας, "λλ
στ ε%κονιζ!μενα πρ!σωπα. «XΟσ^ω
γρ συνεχ'ς δι’ ε0κονικ(ς νατυπAσεως aρ'νται (τ ε0κονιζμενα πρσωπα) τοσο τον κα ο? τατας θεAμενοι
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διανστανται πρς τν τ'ν πρωτοτπων μνμην τε κα *πιπθησινe κα
ταταις σπασμν κα τιμητικν προσκνησιν πονμειν, ο1 μν τν κατ
πστιν &μ'ν ληθινν λατρεαν, f πρπει μνη τb( θεgα φσει, λλ’ Gν τρπον
τ^' τπ^ω το τιμου κα ζωοποιο
Σταυρο , κα το2ς Rγοις Ε1αγγελοις
κα το2ς λοιπο2ς ?ερο2ς ναθμασι κα
θυμιαμτων κα φAτων προσαγωγν,
πρς τν τοτων τιμν, ποιε2σθαι, καθAς κα το2ς ρχαοις ε1σεβ'ς εθισταιe & γρ τ(ς ε0κνος τιμ *π τ
πρωττυπον διαβανει, κα a προσκυν'ν τν ε0κνα προσκυνε2 *ν α1τb(
το *γγραφομνου τν Pπστασιν»13.
Ο Θε!ς δνει ;ντολ στ!ν Μωυσ ν
κατασκευσει ?μοιματα "γγλων.
«Κα ποισεις δο Χερουβμ χρυσοτορνευτ κα *πιθσεις α1τ *ξ μφοτρων τ'ν κλιτ'ν το ?λαστηρου»14.
Αργ!τερα ? Σολομν, /ταν Jκτισε τ!ν
να!, τοποθτησε μσα σ α+τ!ν γλυπτ
?μοιματα "γγλων. «Κα *ποησεν *ν
τ^' οκ^ω τ^' Rγ^ω τ'ν Rγων Χερουβμ
δο, !ργον *κ ξλων κα *χρσωσεν
α1τ χρυσ^ω»15.
3Αρα, α+τ! τ! ?πο(ο ? Θε!ς "παγ!ρευσε στ!ν Δεκλογο Vταν  κατασκευ , 
λατρεα κα  προσκ*νηση ?μοιωμτων
Aς θε1ν, Kλλωστε, τ Kλλο Vταν  Κιβωτ!ς τς Διαθ κης16 παρ Dνα ξ*λινο ;πχρυσο κιβτιο, τ! ?πο(ο περιε(χε μσα τς
Δκα Εντολς, τ ν Στμνο μ τ! Μννα
κα τ ν Ρβδο το7 Ααρν, σημε(α τς
παρουσας κα τ1ν ε+λογι1ν το7 Θεο7
στ!ν Ισραηλτικο λα!.
Πρωτοπρ. Χαρλαμπος
Κ. ΚΑΜΗΛAΚΗΣ
Διδκτωρ Θεολογας – φιλ!λογος
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EΠIKAIPOΣ ΛOΓOΣ

Σκόρπια φύλλα
Το?ς φθινοπωρινο?ς κα χειμωνιτικους
μνες βλπομε τ δντρα ν φυλλοροο7ν,
ν τ παρασρνει ? "ρας κα ν τ καταπατο7με. Ε5ναι φ*λλα πο* κποτε Vταν καταπρσινα. Πο* χριζαν δροσι. Πο* "νμεσ τους πουλι Jφτιαχναν τς φωλις
τους. Κα μετ... Κα μετ Kχρηστα, μ μι
;ξαρεση πς, πφτοντας στ! χ1μα γιν!ντουσαν λπασμα, κα μλιστα «βιολογικ!»!
XΟμως, Pπρχουν κποια Qλλα φλλα,
α0Aνια, ζωογνα πο προρχονται π τ
ειθαλς δντρο τ(ς θεας σοφας. 3Ετσι
/πως τ βωσαν ο# /σιοι κα "σκητς. Ψ γματα, φ*λλα λυτρωτικ κα διαχρονικ,
/πως ? λ!γος το7 Θεο7 ρ ματα ζως
α%ωνου. Ε5ναι γνωστ τ λ!για το7 "ποστ!λου Πτρου πρ!ς τ!ν Χριστ!ν: «Κριε,
πρς τνα πελευσμεθα; ρματα ζω(ς
α0ωνου !χεις» (Ιων. 6, 68). Α+τ!ν τ!ν
Χριστ!ν ;βωσαν ο# eγιοι κα α+τ!ν ;δδαξαν. Α+τ! τ! Jργο συνεχζουν μχρι κα σ μερα ο# ταπεινο κ ρυκες το7 προφορικο7
λ!γου κα το7 γραπτο7, ο# ?πο(οι ε5ναι λειτουργο το7 Ιησο7 #ερουργο7ντες τ! ε+αγγλιο το7 Θεο7 /πως γρφει ? "π!στολος
Πα7λος «... ε0ς τ ε]ναι μν λειτουργν 7Ιησο Χριστο ε0ς τ !θνη ?ερουργο ντα τ
ε1αγγλιον το Θεο » (Ρωμ. 15, 15-16), κτι πο* κληρικο κα λαϊκο κ ρυκες το7 θεου λ!γου δν Jχομε συνειδητοποι σει...
Μσα "π! τ φ*λλα το7 "ειθαλο7ς δνδρου τς σοφας κα λ!γου το7 Θεο7 δανεζομαι, vς ταπειν!ς #ερουργ!ς τ1ν μυ22

στηρων κα το7 Ε+αγγελου το7 Θεο7,
σκρπια φλλα πνευματικ(ς ο0κοδομ(ς
το7 σχεδ!ν προσφτως κοιμηθντος (2006)
Μοναχο7 Μαρκλλου Καρακαλληνο7, "π!
τ! βιβλο Μοναχο Μαρκλλου Καρακαλληνο , ;κδ!σεις «Ορθ!δοξος Κυψλη»:
«Ο Kνθρωπος δν μπορε( ν βαστξη τ ν
φλ!γα το7 θεου ;λους πο* διενεργε(ται
δι τς ;πικλ σεως το7 Uν!ματος το7 Ιησο7 Χριστο7.
Τ! "δ*ναμο σκε7ος τς ψυχς δν "ντχει "κ!μη τ ν ο+ρνιο διαγωγ . Δι το7το
"μυδρ1ς γε*εται τ ν ο+ρνιο μακαρι!τητα. 9Οταν /μως  ψυχ "ξιωθ τς ο+ρανου ζως, τ!τε μ "φθαρτοποιημνο σ1μα
θ "πολαμβνη τ! κλλος τς Αγας Τριδος, "νλογα μ τ ν δεκτικ!τητα κα καθαρ!τητα α+τς.
Προσπθησε ν ζς Aς προικος κα διαβτης κα ξνος ε%ς τ!ν παρ!ντα βον. Αγπησε ν ζς μ τ ο+ρνια μ@λλον, παρ μ
τ ;πγεια. Μνημ!νευε τ!ν λ!γον το7 θεηγ!ρου Πα*λου: «Τ Qνω ζητε2τε, τ Qνω
φρονε2τε, μ τ *π γ(ς» (Κολασ. 3, 1-2).
Απορε(  ψυχ μου π1ς μπ!ρεσε ? Ε+αγγελιστ ς Ιωννης ν καταγρψη /λη α+τ
τ ν θεολογα ε%ς τ! #ερ!ν Ε+αγγλιον. Ββαια, Vταν θεοκνητος, "λλ ε5ναι ν θαυμζη κανες. 9Οταν τ! διαβζης, "γαπητ μου
ψυχ , ν χεις κοντ σου κα τ ν ε%κ!να το7
Χριστο7 κα ν τ ν "σπζεσαι. 3Ετσι, ? θαυμασμ!ς σου θ μεταβληθ σ Θεολογα κα
 χρις θ ποτσει βαθι τ ν ψυχ σου. «Λ-

γει α1τ^' Θωμς, Κριε ο1κ οδαμεν πο
Pπγεις, κα π'ς δυνμεθα τν aδν ε0δναι; Λγει α1τ^' a 7Ιησο ς, *γA ε0μι & aδς
κα & λθεια, κα & ζω» (Ιων. 14, 5-6).
9Οταν εHρσκεσαι μσα ε%ς τ!ν #ερ!ν Να!ν ν α%σθνεσαι φ!βο, ταπενωση κα
Kπειρο "γπη. Φ!βο μν, δι!τι ;κε( ;πιβλπει ? Θε!ς τ πντα. Ο παντοκρτωρ Κ*ριος ;πισκοπε( κα ε+λογε( /λην τ ν κληρονομαν Του: Το*ς Αγγλους, το*ς Αγους,
το*ς π γς "νθρπους κα /λη τ ν κτση.
Πρ!σεχε ν μ ν εHρεθ ;κε(  ψυχ σου
"κθαρτη κα "κο*σης τ ν φων ν:
«Bτα2ρε, π'ς ε0σ(λθες jδε μ !χων !νδυμα
γμου;» (Ματθ. 25,12).
Ταπενωση δ, δι!τι ? Ιερ!ς Να!ς ε5ναι ?
ο+ραν!ς ;πνω ε%ς τ ν γν. Ε5ναι ? ;πγειος
παρδεισος. Ν λγεις τ!τε μαζ μ τ!ν Προφ τη Δαβδ: «*ξελεξμην παραρριπτε2σθαι
*ν τ^' οκω το Θεο μου μλλον [ ο0κε2ν με
*ν σκηνAμασιν Rμαρτωλ'ν» (Ψαλμ. 82, 11).

Κα γπη Qπειρο, δι!τι σ "ξινει ?
9Αγιος Θε!ς ν ε5σαι μλος το7 Θεανθρωπνου Σματος τς Εκκλησας του. Δξου
α+τ ν τ ν ε+λογα μ ταπενωση, φ!βο κα
"γπη "π! τ!ν Παντοκρτορα πο* ;ποπτε*ει, καθς βλπεις "π! τ!ν Τρο7λο το7
Ναο7, κα δ!ξαζε α+τ!ν «σν πσι το2ς
+Αγοις» (Β’ Κορ. 1, 1).
Τ\1 "περ\ω Σου ;λει, Χριστ ? Θε!ς,
σ1σον τς ψυχς μ1ν.
Σκρπια φ?λλα ;πρα "π! τ! μονοπτι,
λησμονημνα "π’ τ!ν διαβτη κι Kνοιξε
στ ν ψυχ μου μι θ*ρα. Ν βλπει ( ψυχ μου) τ!ν Θε! παντο7 κα ν ε5ναι παραπεταμνη κα βαθει ταπεινωμνη κτω
"π! τ π!δια το7 Χριστο7. Κριε 7Ιησο
Χριστ, *λησν με.
Aρχιμ. Ιγντιος Θ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛAΟΥ
θεολ!γος – τ. Λυκειρχης
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Η ΓΙΟΡΤH ΤΟY ΑΓIΟΥ ΒΑΛΕΝΤIΝΟΥ

«^∏Ì¤Ú· ÙáÓ âÚˆÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ»;
Ο σ?γχρονος κσμος, ? σ*γχρονος
Kνθρωπος σ πολλ θματα δυστυχ1ς,
κατευθ*νεται μ μα %λιγγιδη ταχ*τητα πρ!ς τ! χος. Σ μερα γνεται πρα
πολ*ς λ!γος περ ;ξλιξης "λλ  σχση μοντερνισμ!ς ;ξλιξη δν προϋποθτει α+τ!ματα κα τ ν Jννοια τς
προ!δου "λλ μ@λλον τς Uπισθοδρ!μησης. Τς περισσ!τερες φορς ? μοντρνος Kνθρωπος καταλ γει σ πνευματικ πτση. Τρα, Jπειτα "π! εjκοσι α%1νες χριστιανισμο7 α+τ!ς ?
Kνθρωπος Jφτασε ν "ναβισει ε%δωλολατρικ Jθιμα. Στ ν "ρχαι!τητα ?
Kνθρωπος δημιουργο7σε το*ς θεο*ς
"νλογα μ τς ;πιθυμες του, ;ν1 ?
σ*γχρον!ς τους δημιουργε( "νλογα
μ το*ς Zμαρτωλο*ς π!θους κα τ
συμφροντ του.
Στ ν "ρχαι!τητα "γαπο7σαν τ!ν
ο5νον κα δημιο*ργησαν τ! Δι!νυσο,
"γαπο7σαν τ!ν π!λεμο κα δημιο*ργησαν τ!ν 3Αρη, "γα-πο7σαν τ!ν Jρωτα κα δημιο*ργησαν τ ν Αφροδτη
κ.λπ. Η μοντρνα κοινωνα δημιουργε( νους θεο*ς "νλογα μ το*ς π!θους της καθς Jπαψε ν "γαπει τ!
Χριστ! κα ν λαχταρ@ τς "ρετς.
3Ετσι δημιουργε( γιορτς πο* #κανοποιο7ν τς ;πγειες ;πιθυμες της. 3Ετσι
Jχουμε κθε χρ!νο στς 14 Φεβρουαρου α+τ! τ! μεγλο «kitch» στ Μ.Μ.Ε.
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πο* λγεται «γιορτ τ1ν ;ρωτευμνων». Στ ν πραγματικ!τητα, ο]τε στ!ν
9Αγιο Βαλεντνο, πο* γιορτζει α+τ
τ ν μρα, κα ? ?πο(ος «τιμ@ται» Aς
«προσττης τ1ν ;ρωτευμνων», δν
θ το7 Kρεσε σγουρα α+τ!ς ? λανθασμνος τρ!πος μ τ!ν ?πο(ο γιορτζεται κα ρμηνε*εται  στση κα  θυσα του.
9Ομως, π1ς μπορε( κανες ν τιμ@
το*ς Αγους, Jτσι ξαφνικ χωρς κν
ν "νοξει Jστω κα μα φορ τ! Αγιολ!γιο, χωρς ν προσε*χεται ποτ σ
Dνα "π! α+το*ς; Π!σοι "π! α+το*ς
πο* γιορτζουν α+τ τ ν μρα τ!ν
9Αγιο Βαλεντνο, γνωρζουν τ! βο του;
Ποι!ς Vταν /μως ? 9Αγιος Βαλεντνος;
Γι ν κατανο σουμε καλ*τερα τ
ζω κα τ! μαρτ*ρι! του Uφελουμε ν
;παναφρουμε στ μν μη μας κποια
γεγον!τα τς "ρχαας #στορας. Στ
Ρωμαϊκ Α+τοκρατορα, λοιπ!ν, στ
χρ!νια το7 α+τοκρτορα Κλαυδου Β’
παρατ ρησαν /τι "ν*παντροι στρατι1τες πολεμο7σαν καλ*τερα "π!
;κενους πο* ε5χαν "φ σει τς ο%κογνεις τους στ! σπτι, ;ν1 /λο κα πι!
δ*σκολα κατατσσονταν νοι στρατι1τες. Ο α+τοκρτορας θερησε /τι
? λ!γος πο* ;ξηγο7σε τ! παραπνω
φαιν!μενο Vταν /τι ο# στρατι1τες δν
[θελαν ν ;γκαταλεψουν τς συζ*-

γους τους κα τς ο%κογνεις τους.
Εξαιτας α+το7 το7 γεγον!τος, ?
Κλα*διος "παγ!ρευσε γι Dνα διστημα /λους το*ς γμους κα το*ς
"ρραβ1νες Kνευ ;ξαρεσης. Τ!τε, Dνας
χριστιαν!ς #ερε*ς Uν!ματι Βαλεντνος,
συνειδητοποησε "μσως τ πνευματικ! κνδυνο διτρεχαν ο# νοι κα κατλαβε "σφαλ1ς /τι ο# νοι θ Vταν πολ* περισσ!τερο ;κτεθειμνοι στ!ν πειρασμ! τ1ν ;λε*θερων σχσεων πο*
τ!σο βλπτουν. Ο 9Αγιος Βαλεντνος
γνωρζοντας τ ν Αγα Γραφ κα τ ν
προτροπ το7 Αποστ!λου Πα7λου
πρ!ς /λους /σους δν μπορο7ν ν
Jχουν ;γκρτεια, το*ς vθε( ν παντρευτο7ν κα μ Hποφροντας ν
βλπει τ ν πνευματικ "πλεια τ!σων
νων "ποφσισε ν το*ς παντρψει
κρυφ. 9Οταν ? Κλα*διος Jμαθε τ ν
παρακο το7 διατγματ!ς του "π!
τ!ν 9Αγιο, τ!ν Jκλεισε σ φυλακ /που
κα πθανε μ μαρτυρικ! θνατο στς
14 Φεβρουαρου το7 270 μ.Χ.
Στ ν καταγωγ τς γιορτς το7 Αγου Βαλεντνου βρσκεται μα παλαι
γιορτ πο* τ ν ε5χαν ο# Ρωμα(οι στς 15
Φεβρουαρου, πρ!ς τιμ ν το7 θεο7 τς
γονιμ!τητας Faunus Lupersus. Σ α+τ
τ ν ε%δωλολατρικ γιορτ Hπρχε τ!
Jθιμο ο# νοι ν ;ξγουν "π! μα κλπη
κτι σν κλ ρωση Uν!ματα γυναικ1ν,
μ τς ?πο(ες θ ε5χαν ;λε*θερες σχσεις γι τ ν π!μενη χρονι.
Τ! 496, ? ππας Γελσιος, "σφαλ1ς
δυσαρεστημνος "π! τ ν Hπρχουσα
κατσταση, Kλλαξε α+τ τ ν πρακτικ . Αντ Uν!ματα γυναικ1ν ο# νοι χριστιανο ;ξ γαγαν Dνα 6νομα Αγου,
τ!ν ?πο(ον ε5χαν γι Dνα χρ!νο πρ!τυπο κα προσττη. Επσης, τ ν jδια πε-

ροδο, "ντ τς γιορτς Lupersaslia ?ριζ!ταν ν γιορτζεται ? 9Αγιος Βαλεντνος, ? ?πο(ος μ τ!σο ζλο κα μ τμημα τ ζω του, καυτηρασε τ διαφθορ κα τ μοιχεα.
Π1ς Jφθασε /μως ? 9Αγιος Βαλεντνος ν ορτζεται σν «προσττης
τ1ν ;ρωτευμνων»;
Απ! χριστιανικ 6ψη α+τ! ε5ναι μα
βεβ λωση τς μν μης ν!ς μρτυρος
κα τς "ρετς κα τς Zγν!τητας,
στ ν ?ποα προτρεψε το*ς νους τς
;ποχς του. Α+τ  «γιορτ » "πδει
τς πστες μας γι δυ! λ!γους:
α) νομοθετε( τ μοιχεα κα τ ν "κολασα κα
β) χρησιμοποιε( τ! 6νομα ν!ς Αγου κα κρ*βεται πσω "π! α+τ!.
Μ α+τ ν τ «γιορτ » θγεται  ^θικ!τητα τς κοινωνας μας, καθς συνηθζεται α+τ τ ν μρα ν γνονται
γμοι δοκιμς, μι@ς μρας, μι@ς κα
ε5ναι τς «μ!δας» σ μερα ο# νοι ν
συζο7ν χωρς τ ν ε+λογα τς Εκκλησας μας. Ε5ναι "κ!μα Dνα Kλλο "ποτλεσμα τς προσαρμογς τς κοινωνας
μας στ δυτικ «παρδοση» /που /λα
πλον κρ*βουν ;μπορικ σκοπιμ!τητα. Σ μα κρσιμη πνευματικ κατσταση γι τ! σ*γχρονο Kνθρωπο, Hποστηρζεται σ μερα, /τι «? γμος καταστρφει τ!ν Jρωτα». Γι το*ς χριστιανο*ς /μως, ? γμος δν ε5ναι καννα
παιχνδι, καθς ε5ναι Kρρηκτα συνδεδεμνος μ τ μυστηριακ δισταση
πο* Jχει στ ν Εκκλησα, /που  Θεα
Χρις καθιερνει τ ν ;π "γπη κα
θυσα – σχση Kνδρα-γυνακας κατ
τ! πρ!τυπο Χριστ!ς-’Εκκλησα. Εν
Hπρχουν φωνς, πο* ;νδεχομνως
κατακρνουν τ ν Εκκλησα γι τ
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στση της κατ μι@ς «γιορτς τς "γπης»,  "πντηση ε5ναι /τι  jδια 
Εκκλησα ε5ναι μαρτυρα κα μυστ ριο τς "γπης το7 Θεο7 γι τ!ν
Kνθρωπο. Η "ληθιν "γπη /μως δν
θλει ν γιορτζεται μα συγκεκριμνη
μρα κα ν ;κδηλνεται μ!νο μσα σ
Dνα καθορισμνο χρονικ! διστημα.
Η "ληθιν "γπη ε5ναι στση πλ ρους "φοσωσης. 9Ολες ο# μρες ε5ναι
γι μ@ς μρες "γπης κα ;ν ? κ!σμος σ μερα Hποφρει, ε5ναι ;πειδ
στερε(ται "π! "γπη [ καλ*τερα πσχει "π! νοθευμνη "γπη. Τ Aρα(α
θ Vταν Kν  14η Φεβρουαρου Vταν
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μα μρα προβολς τ1ν χριστιανικ1ν
"ξι1ν τς ο%κογνειας! Απ! α+τ τ ν
Kποψη ? 9Αγιος Βαλεντνος ε5ναι
6ντως ? προσττης /λων ;κενων πο*
καθοδηγο*μενοι "π! τ ν "γπη, σεβασμ!, "λ θεια κα φ!βο Θεο7 παντρε*ονται κα φρνουν τ! βαρ* "λλ
κα τ!σο ε+λογημνο σταυρ! τς χριστιανικς ο%κογνειας.
Πρωτοπρ. Δημ$τριος ΚATPINEΪ
(Απ! τ! περιοδικ! XΑγιος Σεραφεμ
τς Ι. Μ. Θεσσαλιτιδος)

ò∂ÙÛÈ àÓÔ›ÁÂÈ Ùﬁ ΔÚÈÒ‰ÈÔ
ÛÙﬁ º·Ó¿ÚÈ...
Σββατο τHς 23ης Φεβρουαρου.
Η Cρα ε5ναι 4η "πογευματιν . Η καμπνα το7 Πατριαρχικο7 Ναο7 σημανει.
Κατρχεται a Πατριρχης. Μ *πανωκαλμαυχο κα cνα *γκλπιο. Σταματ
στν νρθηκα. 7Ανβει κερ καθαρ στ
μανλι. Προσκυνε2 τς ε0κνες. Ε0σρχεται στν να. Χωρς μανδα, χωρς πατερτσα. Ποιε2 σχμα πρ τ(ς +Ωραας Πλης κα νρχεται στ Παραθρνιο. Ο#
χορο δν ψλλουν τ! «ε%ς πολλ Jτη δσποτα». Α+τ! τ! ψλλουν μ!νον /ταν
ε%σρχεται ? Πατριρχης μετ μανδ*ου
κα πατερτσας κα χοροστατε( "π! το7
θρ!νου. Κι’ α+τ! γνεται σ γιορτς ;πσημες, δεσποτικς. Ο# ψλται Zπλ1ς
στρεφ!μενοι πρ!ς τ!ν Πατριρχη, «ποιο7σι σχμα» [γουν Hποκλνονται.
Ο #ερε*ς ποιε( «ε+λογητ!ν» κα ? Πατριρχης "ναγινσκει χθαμαλF τF φωνF
τ!ν Προοιμιακ!ν Ψαλμ!. «Ε+λ!γει  ψυχ μου τ!ν Κ*ριον, Κ*ριε ? Θε!ς μου –
;μεγαλ*νθης σφ!δρα». Σν τελεισει ?
Ψαλμ!ς "ρχζουν τ «ε%ρηνικ» Hπ! το7
διακ!νου. Στ! «Hπρ το7 Αρχιεπισκ!που μ1ν Βαρθολομαου» ? δικονος
στρφεται πρ!ς τ!ν Πατριρχη κα Hποκλνεται. Το*τ’ α+τ! πρττουν ? #ερε*ς

"π! τς Ωραας Π*λης κα ο# ψλται
"μφοτρων τ1ν χορ1ν. Αντ το7 «ε%ς
πολλ Jτη δσποτα» "ντηχε( Dνα Zπλο7ν
«Κ*ριε ;λησον» "π! τ!ν δεξι! χορ!.
Μετ τ ν ;κφνηση το7 #ερως «/τι πρπει σοι π@σα δ!ξα», "κο*εται στεντ!ριος
 φων «Κλευσον, δσποτα eγιε», Vχος
πλγιος το7 πρτου. Ε5ναι  ;ξατησις
ε+λογας παρ’ ν!ς "ναγνστου ;κ τ1ν
δ*ο ο# ?πο(οι τ ν στιγμ ν α+τ ν Lστανται
καταντικρ* το7 Πατριρχου.
Μετ τ ν Πατριαρχικ ε+λογαν κα
κλευσιν ? δεξι!ς χορ!ς Kρχεται το7
«Κ*ριε ;κκραξα». Ψλλονται πρ1τον
τ τσσαρα στιχηρ το7 πλ. Α’ «Δι το7
τιμου Σου Σταυρο7, Χριστ, διβολον
[σχυνας». Ε%ς τ!ν στχον «;ν "νομας
παρατηρ σεις, Κ*ριε, Κ*ριε, τς Hποστ σεται» ? Kρχων Πρωτοψλτης "νογει τ!
Τριδιον.
Ε5ναι τ! #ερ! α+τ! βιβλον τς Εκκλησας πο* χαρακτηρζει /λη τ ν Εκκλησιαστικ Περοδο "π! τς σ μερον Dως
τς Παννυχδος το7 Μεγλου Σαββτου. Τριδιον καλε(ται γιατ κατ τς καθημερινς τς Μεγλης Τεσσαρακοστς
? κανν Jχει τρε(ς vδς, ;ν1 ο# καν!νες
Jχουν συν θως Uκτ κα σπανως ;ννα.
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Ε5ναι βιβλο κατανυκτικ! πο* καλε(
το7ς πιστο*ς ε%ς μετνοιαν, συντριβ ν,
;πιστροφ ν. Ε5ναι βιβλον γραμμνο μ
τ δκρυα τ1ν Zγων Πατρων μας.
Ε5ναι  διαχρονικ προσφορ τους πρ!ς
το*ς Zμαρτωλο*ς πσης ;ποχς, Kρα κα
τς δικς μας.
Ο ~χος "λλσσει, δνεται πρ1τος. Τ
Lσα ε5ναι χαμηλ, κατανυκτικ. «Μ
προσευξμεθα Φαρισαϊκ1ς, "δελφο. Ο
γρ Hψ1ν αυτ!ν ταπεινωθ σεται».
Αρχ πντων τ1ν κακ1ν  Hποκρισα
κα  Hπερηφανεα. «Κρε2σον γρ Rμαρτνοντα *πιστρφειν & κατορθο ντα
*παρεσθαι»... «Ταπεινωθ'μεν», συνεχζει τ! τροπριο, «*ναντον το Θεο τελωνικ'ς δι νηστεας κρζοντες “+Iλσθητι &μ2ν a Θες το2ς Rμαρτωλο2ς”».
3Aρχεται τ! δοξαστικ!ν ε%ς Vχον πλγιον το7 τετρτου. «Παντοκρτωρ Κ*ριε, ο5δα π!σα δ*νανται τ δκρυα».
Ε5ναι τροπριον "π’ τ φ*ση του, "π’ τ
λ!για του κατανυκτικ!. 9Οταν /μως
ψλλεται "π! τ!ν 3Αρχοντα Πρωτοψλτη Λεωνδα τ!ν Αστρη πο* ? Θε!ς ν
τ!ν δνει Hγεα — τ!τε δ τ!τε! Η συνεδησις ξυπν@, διεγερει κα ;λγχει. «7Εζεκαν γρ *κ τ'ν πυλ'ν το θαντου
νγαγον. Τν Rμαρτωλν *κ τ'ν χρονων πταισμτων *ρρσατο. Τν δ τελAνην *δικαωσαν».
Κα Jρχεται  Κατακλες. Η δησις, 
#κεσα «κα δομαι, σν α1το2ς ριθμσας *λησν με».
Γνεται  εjσοδος Hφ’ ν!ς μ!νον #ερως μετ διακ!νου. Ο Πατριρχης "ναγινσκει τ! «Φ1ς #λαρ!ν» χ*μα Aς "παιτε(  "ρχαα τξις. Κα μετ τ «πληρωτικ» τ πντε "ναστσιμα "π!στιχα
το7 πλαγου πρτου ε5ναι  σειρ τρα
το7 δοξαστικο7 τ1ν "ποστχων. Ε%ς τ!ν
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α+τ!ν Vχον: «Βεβαρημνων τ1ν Uφθαλμ1ν μου "π! τ1ν Zμαρτι1ν μου, ο+ δ*ναμαι "τενσαι κα %δεν τ!ν α%θρα το7
ο+ρανο7».
Μ!νη ;λπς ? Κ*ριος. Γι /λους, γι τ!ν
Πατριρχη μας, γι τ!ν κλρο, το*ς μοναχο*ς, τ!ν λα! το7 Θεο7. «7Αλλ μετανοο ντα με δξαι a Θες κα *λησν με».
Ο σπεριν!ς σ λγο τελεινει. Ο Πατριρχης κατρχεται το7 Παραθρονου.
Ποιε( τ! σημε(ον το7 Σταυρο7 τρς Hποκλιν!μενος eμα πρ! τς Ωραας Π*λης
κα [ρεμα "ποχωρε(. Αθορ*βως. 9Οπως
κα "θορ*βως ε%σλθε.
Ε5ναι μρα ταπεινσεως, περισυλλογς. 3Ετσι γιν!ταν πντα. Κα στ ν
Μεγλη Εκκλησα μ το*ς τ!σους κα
τ!σους κληρικο*ς, /που «κθε καμπνα
κα παπς, κθε παπς κα δικος», κα
στ!ν ταπειν! να! το7 Αγου Γεωργου
στ! Φανρι. Η Μ τηρ Εκκλησα ζε( τ ν
ταπενωσ της, ζε( τ ν "π!ρριψη κθε
Hπερβολς. Τ ν "π!ρριψη παντ!ς περιττο7. Ζε( τ ν Ορθοδοξα της. Ζε( κα
"νογει τ! Τριδιο. Κα θ τ! "νογει γι
πντα, Dως συνλθει Aς "π!κειται. Κα
γι πντα, κα ε%ς πε(σμα πολλ1ν.

μ. ^√ Ì·ÎÏ·‚¿˜
ÙÔÜ Î˘Ú›Ô˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘
Κυριακ το7 Τελνου κα Φαρισαου
Η Θ. Λειτουργα τελεωσε. Εjχαμε
Πατριαρχικ Χοροστασα. Ο Πατριρχης ε%δοποιε(. Απ!ψε στς Uκτ  πατριαρχικ Α+λ θ συνδειπν σει μ
Α+τ!ν. 9Ολοι ο# «;σωκατκελλοι» κληρικο. Μαζ τους κα ? γρφων μ τ ν συνοδα του. Μεγλη  τιμ γι μ@ς. Μεγ-

λη  στοργ το7 Πατριρχου γι ;κενους. Γι το*ς κληρικο*ς πο* μοχθο7ν
μρα κα ν*χτα γι τ!ν θεσμ!, γι τ ν
%δα, γι τ! κ*ρος το7 Πατριαρχεου.
Ακολουθες, Θ. Λειτουργες, χοροστασες, 6ρθροι, ;σπερινο, "π!δειπνα,
Jγγραφα, δελτα, Hπολογιστς. Υποδοχς Πατριαρχ1ν, "ρχιεπισκ!πων, ξνων,
δικν κα /τι Kλλο βζει ? νο7ς σου.
Εργασα συνεχ1ς, ;ππονος κα ;ν πολλο(ς ;ξουθενωτικ .
Σν ;λχιστη "μοιβ  μετ το7 Πατριρχου συνεστασις. Αναγνρισις
Jργου. Χαρ. Κα κυρως ε+λογα.
Σκφθηκα. Κα πο* θ μ@ς χωρσει
/λους  Πατριαρχικ Τρπεζα; Ξανασκφθηκα, Kν δν μ@ς χωρση, ο# Hπ!λοιποι θ π@με στ ν τρπεζα τς Αρχιδιακονας.
Η Cρα Jφθασε. Μτρησα. Δυ! ;με(ς
κα Kλλοι δ*ο μνουν τσσερις. Ο Αρχιδιακονε*ων, ? Μ. Αρχιμανδρτης, ? μγας Σ*γκελλος κα τρε(ς δικονοι. Α+το
/λοι κι /λοι. Βλε κα τρε(ς-τσσερις
Kλλους πο* "πουσιζουν ε%ς ;ντεταλμνας διακονας [ ε%ς σπουδς. Μετ βας
μι δωδεκς. Α+το ο# Uλγοι μ "κ!μη
Uλιγ!τερους λαϊκο*ς σηκνουν /λο τ!
βρος τ1ν Hπηρεσι1ν το7 Πατριαρχεου. Ε5ναι ο# «;σωκατκελλοι» κληρικο!
Α+το πο* μσα "π! το*ς στεν!χωρους
τοχους το7 Πατριαρχεου διδσκουν σ’
;μ@ς τ ν πραγματικ ν ;ν Χριστ\1 ;λευθεραν.
Κα ? μπακλαβς το7 Κυρου Δημρχου: Παρ’ Uλγον ν τ!ν ξεχσω. Μετ
τ! λιτ! φαγητ! λγει ? Πατριρχης: «Συνεχρην τ!ν δ μαρχο το7 Φατχ (/που
σημειωτον Hπγεται  περιοχ το7 Φαναρου) γι τ! Κουρμπν Μπαϊρμ (Vτο
[δη  τρτη του μρα). Ε+χαριστ θηκε

πρα πολ* γι τς ε+χς. Κα μο7 Jστειλε
Dνα ταψ μπακλαβ. Θ τ!ν γευθο7με
"π!ψε». 9Οπως κα Jγινε.
3Ισως ? μπακλαβς ν μ ν Vταν "π’
το7 Golluoglu. Κα δν Vταν. Αλλ τ σημασα Jχει α+τ!; Σημασα Jχει  χειρονομα. Χειρονομα %σλαμιστ δημρχου.
Υπενθυμζει παλαι!τερες ;ποχς. Εποχς /που ? Πατριρχης μετβαινε στ
Ανκτορα Jφιππος σ Kλογο πο* ?
Σουλτνος τιμητικ1ς "πστειλε, κα συνχαιρε τ!ν Πατισχ γι τς γιορτς το7
μπαϊραμου. Υπρχε κα "μοιβαι!της
σχσεων, πο* κποτε σταμτησαν "π!τομα. Ηλθαν χρ!νια δσεκτα, δ*σκολα,
ζοφερ.
Σ μερα κτι πει ν σπσει, ? Πατριρχης καλε(ται στ! iftar, σ διφορες
Kλλες ;κδηλσεις τ1ν μουσουλμνων.
Αρκετο ;πισκπτονται τ! Πατριαρχε(ο.
3Ερχεται ραγε Kνοιξις; Τ ν περιμνουμε, τ ν ;πιθυμο7με. Κα περισσ!τερο "π’
/λους ? Πατριρχης μας. Πντως ? μπακλαβς το7 κυρου δημρχου ε5ναι μι
γλυκι "ρχ ...

°. ≠ÀÛÙÂÚ· àﬁ ≤Ó·
Û¯Â‰ﬁÓ ·åÒÓ·...
Η τελευταα Εκκλησα πο* χτσθηκε
στ ν Π!λη Vταν τς Αγας Τριδος Χαλκηδ!νος. Τ! 1909, Kν δν μ "πατ@  μν μη. Κατ!πιν Vλθαν σν χιονοστιβδες τ
γεγον!τα. 9Ολα Kλλαξαν. Εκκλησες
πο* ε5χαν χτισθε( γι τριακ!σιες χιλιδες
"νθρπους Jμειναν μ δυ!-τρε(ς χιλιδες. Ποι!ς θ διανοε(το ν χτσει καινο*ργια; Εδ1 ;ρειπνονταν ο# Hπρχουσες, νες θ χτζανε; Ηλθε /μως κ29

ποια Kλλη ;ποχ . Η ;ποχ τς Πατριαρχεας Βαρθολομαου. 9Ολες ο# Εκκλησες "νεκαινσθηκαν. Τ! jδιο κα στς
/μορες μητροπ!λεις Χαλκηδ!νος, Δρκων κα Πριγκιπον σων. Εκτ!ς μι@ς.
Α+τ Jμεινε ξεχασμνη. Ε5χε ;ρειπωθε(
;ντελ1ς. Ο+σιαστικ1ς Vταν "ν*παρκτη.
Ε5χε μενει μ!νο  "νμνησις. Εδ1 Vταν
μι παλι ;κκλησα. Ε5χε κα Zγασμα.
Αρχα(ο, βυζαντιν!, βαθ* μ στο. Καταχωνιασμνο γι πολλ πολλ χρ!νια.
Πει κι α+τ! /πως κα τ!σα Kλλα... Α+τ
τ ε5χα πληροφορηθε( παλαι!τερα "π!
κποιο σεβσμιο λευτη. Πηγανοντας
γι Π!λη συναντ1 στ! "εροδρ!μιο παλι! γνριμο. Ε5ναι Πολτης γννημα,
θρμμα. Απ’ το*ς νους, το*ς δραστ ριους. Ε5ναι κα ;πτροπος στ!ν 9Αγιο
Φωκ@ Μεσαχρου (Oρτκιοϊ). Κα μ
Kλλους νους τς ?μογενεας κνουν
πολλ Jργα.
«Π ραμε ε%δικ Kδεια "π’ τ κυβρνηση κα ξαναχτζουμε τ!ν να! το7 Αγου
Γεωργου στ! κοιμητ ριο το7 Ορτκιοι.
Ηταν ;ντελ1ς κατεστραμμνος κα τ!ν
"ρχσαμε "π’ τ θεμλια. Ε5ναι μοναδικ
περπτωσις ν δδεται ττοια Kδεια. Τ!ν
Kκουσα μ πολ* ;νδιαφρον. 3Εμεινα
/μως μ τ ν περιργεια. Πρ!κειται γι ;ξ
Hπ’ "ρχς ο%κοδομ [ Zπλ1ς γι γωναα
;πισκευ ; Κτι μ Jτρωγε μσα μου. 3Ασε
θ δ1.
Δευτρα, 25η Φεβρουαρου.
Ψιλοχιονζει. Παρνω Zμξι ("ραμπ
τουρκιστ) κα «κατ’ ε+θεαν» γι τ!
Oρτκιοϊ. Κατ’ ε+θεαν, τρ!πος το7 λγειν δηλαδ . «Oρτκιοϊ» ε5πα στ!ν ?δηγ!. «Ταμμ» μο7 "παντ@ κα κατ τ
Θεραπει μ πει. Στ! Σωσθνειον (Ιστινι) τ! "ντιλαμβνομαι. Τ!ν σταματ1.
Ε5χε σκοπ! ν μ πει μχρι κα τ! Ρο*30

μελη Καβκ. Κα ;κε( θ μο7 πταγε «Ν!
πρ!μπλεμ, παπαζ-;φντη»!
Τλος φθνω στ!ν προορισμ! μου.
9Ενας καλ!ς ?μογεν ς νο παιδ, ;λπς
τς ?μογενεας, μ ?δηγε( στ! Κοιμητ ριο. Μ@ς "νογει τ ν σιδηρ!πορτα ? φ*λακας. 9Ενας γρων κεκυφς, ? μπαρμπα-Γι1ργος. Μνει μ!νος μσα στ! νεκροταφε(ο. Μ!νη παρα ? γτος κα ο#
πεθαμνοι. «Εδ1 γενν θηκα», μο7 λγει,
«;δ1 μεγλωσα, ;δ1 θ πεθνω». Να
πργματι! Ο να!ς "νοικοδομε(ται ;κ θεμελων. Εκ βθρων /πως λγουν παλις
;πιγραφς. Στεγσθηκε κι!λας. Τρα
δουλε*ουν στ! δπεδο κα τ ν Uροφ .
Ε5ναι μι χαριτωμνη μον!κλιτη βασιλικ , "ρκετ ε+ρ*χωρη. Καθρισαν κα τ!
Zγασμα. Θ ξαναλειτουργ σει σ*ντομα
κα θ Zγιζει το*ς πιστο*ς. Το*ς /ποιους πιστο*ς. Κα ;μνα τ!ν γρφοντα.
3Aν ζ σω θ ξαναπω ν δ1 τ ν Εκκλησα τελειωμνη. Ν πρω Zγασμα. Ν
συγχαρ1 α+το*ς το*ς νους "νθρπους.
Α+το*ς το*ς λγους πο* κνουν τ!σα
πολλ. Πο* κνουν τ!σα, /σα δν Jκαμαν Kλλοτε ο# πολλο.
Αρχιμ. Δοσθεος
(Aπ! τ! περιοδικ! Διψ')

EÈÎ·ÈÚ·

° ÂÁÔÓoÙ·

^H 1Ë ÙÔÜ öÙÔ˘˜ 2010

Tﬁ ^HÌÂÚÔÏﬁÁÈÔ 2010

Μ κθε λαμπρ!τητα, γιορτστηκε τ ν 1η Ιανουαρου 2010  "νμνηση τς Περιτομς το7
Κυρου κα  #ερ μν μη Βασιλεου το7 Μεγλου
σ’ /λες τς ;νορες τς Μητροπ!λες μας. Στ!ν
#ερ! μητροπολιτικ! να! τ1ν Ε%σοδων τς Θεοτ!κου Ρεθ*μνου μετ τ θεα λειτουργα το7 Μεγλου Βασιλεου Jγινε  ε+λ!γηση τς Αγιοβασιλ!πιτας τ1ν ;νορι1ν τς Π!λεως κα παρουσα
τ1ν Αρχ1ν τς π!λεως ;ψλη  Δοξολογα γι
τ! νο Jτος. Λγο "ργ!τερα Jγινε  ε+λ!γηση τς
Αγιοβασιλ!πιτας στ Νομαρχα Ρεθ*μνου. Τ!
καθιερωμνο φλουρ Jπεσε στ Βουλευτ Ρεθ*μνης κα 3Ολγα Κεφαλογιννη.

Σ καλασθητη Jκδοση 110 σελδων κα "φιερωμνο στ θαυματουργ! ε%κ!να τς Παναγας
Αντιφων τριας τς Ιστορικς Μονς Μυριοκεφλων, κτσματος το7 Οσου Ιωννου το7 Ξνου, ε5ναι "φιερωμνο τ! Hμερολ!γιο 2010 τς
Ιερ@ς Μητροπ!λες μας. Περιλαμβνει, ;κτ!ς
"π! τ! μηνολ!γιο, ;νδιαφροντα στοιχε(α γι τ ν
Εκκλησα Κρ της, τς κεντρικς Hπηρεσες, τς
Ιερς Μονς, τς ;νορες κα το*ς ;φημερους. Τ!
;πιμελ θηκε ? Αρχιμανδρτης 3Ανθιμος Μαντζουρνης, Πρωτοσ*γκελλος.

¶·ÁÎÚ‹ÙÈ· ™‡Ó·ÍË N¤ˆÓ
Μ πρωτοβουλα τς Παγκρ τιας Συνξεως Νων πραγματοποι θηκε συνντηση νων "π’ /λη
τ ν Κρ τη τ 2α Ιανουαρου 2010 στ ν Αγα Κυριακ , Μετ!χιο τς Ιερ@ς Μονς Χρυσοπηγς
Χανων. Τ! πρ!γραμμα περιελμβανε θ. Λειτουργα στ! σπ λαιο το7 Αγου Σιλουανο7, ε%σ γηση το7 Πρωτοπρεσβ. Νικολου Λουδοβκου,
Καθηγητ τς Ανωττης Εκκλησιαστικς Ακαδημας Θεσσαλονκης κα το7 Πανεπιστημου
Κμπριτζ μ θμα: «4Ερως !ρωτα *κκροεται»,
ε+λογα τς Αγιοβασιλ!πιτας, περπατο στ μονοπτια τς μοναστηριακς περιοχς κα δενδροφ*τευση κα Eσπεριν!.

^H ëÔÚÙ‹ ÙáÓ ºÒÙˆÓ
Λαμπρ Hπρξε  ορτ τ1ν Φτων στ!ν #ερ!
μητροπολιτικ! μας να!. Μετ τ θεα Λειτουργα
Jγινε ? Μεγλος Αγιασμ!ς κα στ συνχεια σχηματστηκε πομπ μχρι τ! νετικ! λιμνι τς π!λεως, /που παρουσα κα τ1ν "ρχ1ν τς π!λεως
κα μεγλου πλ θους πιστ1ν Jγινε  κατδυση
το7 Τιμου Σταυρο7. Λγο "ργ!τερα ε+λογ θηκε
 Αγιοβασιλ!πιτα το7 Λιμενικο7 Σματος στ!
παρακεμενο Λιμεναρχε(ο.

\E·ÓÂÍÂÏ¤ÁË ï ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÉ˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜
Μ τ ν ε+ρεα πλειοψηφα τ1ν 266 ψ φων 
Βουλ τ1ν Ελλ νων ;πανεξλεξε τ!ν κ. Κρολο
Παπο*λια γι μι "κ!μη πενταετα. Η ;κλογ
Jγινε τ ν 3η Φεβρουαρου 2010 κα  ?ρκωμοσα
του τ 12η τ.μ.

186Ë â¤ÙÂÈÔ˜
àﬁ Ùﬁ ^OÏÔÎ·‡ÙˆÌ· ÙÔÜ MÂÏÈ‰ÔÓ›Ô˘
Τ ν 31η Ιανουαρου 2010 πραγματοποι θηκε 
καθιερωμνη ;κδ λωση τιμς κα μν μης τ1ν θυμτων το7 Ολοκαυτματος στ θση Γεροντ!σπηλιος Μελιδονου. Παρουσα το7 ;κπροσπου
τς Ι. Μητροπ!λες μας, τ1ν βουλευτ1ν Μαν!λη 3Οθωνα κα 3Ολγας Κεφαλογιννη, τ1ν Δημρχων Γεροποτμου κ. Ε+αγγλου Μαυρομτη,
Αρκαδου κ. Μανλη Μανωλακκη κα Κουλο*κωνα κ. Δημητρου Κ!κκινου κ.K. ;πισ μων, μετ
τ Θ. Λειτουργα στ!ν παρακεμενο να! το7
Ε+αγγελισμο7 τελσθηκε #. Μνημ!συνο μσα στ!
σπ λαιο. Ομιλητ ς στ ν ;κδ λωση Vταν ? κ. Μανλης Σαρρς, Προϊστμενος το7 Β’ Γραφεου
Πρωτοβθμιας Εκπαιδε*σεως, ;ν1 χαιρετισμ!
"πη*θυνε ? Πρ!εδρος το7 Πολιτιστικο7 Συλλ!γου Πρωτοπρ. Στα7ρος Γοργορπτης. Παρλληλα πραγματοποι θηκε κα ? Μελιδ!νιος Δρ!μος,
στ!ν ?πο(ο συμμετε(χαν ? Ποδηλατικ!ς Σ*λλογος Ρεθ*μνης κα ? Σ*λλογος Δρομων Υγεας.
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^H ëÔÚÙ‹ ÙÔÜ ^AÁ›Ô˘ \IÁÓ·Ù›Ô˘ ÙÔÜ ™ÈÓ·˝ÙÔ˘
Τ ν 29ην Ιανουαρου 2010, μρα μν μης το7
Ρεθυμνου Οσου Ιγνατου το7 Σιναtτου το7
Πνευματικο7, στ!ν #. Μητροπολιτικ! να! τ1ν
Ε%σοδων τς Θεοτ!κου τελσθηκε πανηγυρικ
Θ. Λειτουργα, τ ν ?ποα παρηκολο*θησαν πολλο ε+σεβε(ς χριστιανο.

^H ëÔÚÙ‹ ÙáÓ TÚÈáÓ ^IÂÚ·Ú¯áÓ
ÛÙﬁÓ MËÙÚÔÔÏÈÙÈÎﬁ Ì·˜ Ó·ﬁ
Μ σειρ ;κδηλσεων τιμ θηκε  #. μν μη τ1ν
Τρι1ν Ιεραρχ1ν Ο%κουμενικ1ν διδασκλων στ!ν
#. Μητροπολιτικ! μας να!, το7 ?ποου τ! β!ρειο
κλτος ε5ναι "φιερωμνο σ’ α+το*ς κα διαφυλσσει #ερ λεψαν τους. Μεταξ* το7των σημεινομε
τ ν Αγιογραφικ Σ*ναξη τς 25ης τ.μ. στ ν Ενοριακ Εστα, στ διρκεια τς ?ποας ? κ. Κωνσταντ(νος Παπαδκης, θεολ!γος, φιλ!λογος καθηγητ ς "νπτυξε τ! θμα «Τ συνασθημα τ(ς >ργ(ς
κα & καιν *ντολ τ(ς γπης στ διδασκαλα το
Μ. Βασιλεου». Τ ν 27η τ.μ. Jγινε Αγρυπνα στ!ν #.
Μητροπολιτικ! να! κα τ ν 30 τ.μ. τελσθηκε πανηγυρικ Θ. Λειτουργα μετ τ! πρας τς ?ποας
ε+λογ θηκαν ο# 3Αρτοι γι το*ς ;κπαιδευτικο*ς
κα ;κπαιδευ!μενους τς π!λες μας. Ακολο*θησε
 λιτνευση τς #. Ε%κ!νας κα τ1ν #. Λειψνων.

£˘Ú·ÓÔ›ÍÈ· ^IÂÚÔÜ N·ÔÜ
ΠαρουσBα πλ θους πιστ1ν Jγιναν τ ν 20 Φεβρουαρου 2010 τ Θυρανοξια το7 νεοδμ του
Καθολικο7 τς Ιερ@ς Μονς Αγας Αναστασας
τς Ρωμαας στ ν περιοχ το7 Μαρουλ@. Τς τελετς προστη ? Πρωτοσ*γκελλος τς Ιερ@ς Μητροπ!λες μας Αρχιμ. 3Ανθιμος Μαντζουρνης.

«Tﬁ Û¯›ÛÌ·
ÙÔÜ ZËÏˆÙÈÎÔÜ ¶·Ï·ÈÔËÌÂÚÔÏÔÁËÙÈÛÌÔÜ»
Στ! κατμεστο "π! κ!σμο Σπτι το7 Πολιτισμο7
τς π!λες μας Jγινε τ ν 3η Μαρτου 2010  παρουσαση το7 πον ματος το7 Αρχιμ. Βασιλεου
Παπαδκη Τ σχσμα το Ζηλωτικο Παλαιοημερολογητισμο .
Τ ν παρουσαση Jκαμαν ? Αρχιμ. Α+γουστ(νος
Μ*ρου, Δρ. Θεολογας, φιλ!λογος, #εροκ ρυκας
τς Ιερ@ς Μητροπ!λεως Σερβων κα Κοζνης κα
? Μοναχ!ς Αρσνιος Βλιαγκ!φκης, Δρ. Θεολογας,
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φιλ!λογος, "δελφ!ς τς Ιερ@ς Μονς Αγ. Αρσενου Χαλκιδικς.Τ ν ;κδ λωση, τ ν ?ποα συντ!νισε
? δημοσιογρφος κ. Μανο7σος Κλδος, τμησαν μ
τ ν παρουσα τους ? Πρωτοσ*γκελλος Αρχιμ.
3Ανθιμος Μαντζουρνης κ.K. κληρικο, ο# νομαρχιακο σ*μβουλοι Ι. Κεφαλογιννη, Κ. Μαθιουδκης, Ζ. Σιταρνιου, Αντνης Μπαγιαρτκης κ.K.

XÂÈÚÔÙÔÓ›Â˜ - XÂÈÚÔıÂÛ›Â˜
Μετ "π! παρκληση το7 Σεβασμιωττου Ποιμενρχου μας κ.κ. Ανθμου: Ο Θεοφιλστατος
Επσκοπος Κνωσο7 κ. Ε+γνιος ;χειροτ!νησε σ
Δικονον κα Πρεσβ*τερο τ!ν Ιωννη Παπαδκη, ? ?πο(ος ;τοποθετ θηκε ;φημριος Αγ. Μμαντος (#. να!ς Αγ. Παντελε μονος Επισκοπεου 23 κα 24.1.2010).
Ο Σεβασμιτατος Μητροπολτης Μεξικο7
κ.κ. Αθηναγ!ρας ;χειροτ!νησε σ Δικονο τ!ν
Μιχα λ Κλωνρη (#. να!ς Αγ. Παντελε μονος
Επισκοπεου 31.1.2010).
Ο Σεβασμιτατος Μητροπολτης Κυδωνας
κα Αποκορνου κ.κ. Δαμασκην!ς ;χειροτ!νησε
σ Πρεσβυτρους τ!ν Δικονο Νικ!λαο Φλουρ
κα τ!ν Δικονο Μιχα λ Κλωνρη (#. να!ς Αγ.
Παντελε μονος Επισκοπεου 31.1 κα 2.2.2010),
ο# ?πο(οι τοποθετ θηκαν ;φημριοι στ ν ;νορα
Μυσσιρων κα Κο*μων "ντστοιχα.
Ο Σεβασμιτατος Μητροπολτης Αρκαλοχωρου Καστελλου κα Βιννου κ.κ. Ανδρας ;χειροτ!νησε σ Δικονο τ!ν Μοναχ! Φιλ!θεο Πηγικη.
(Καθολικ! Ιερ@ς Μονς Αρσανου 20.2.2010).
Ο Σεβασμιτατος Μητροπολτης Λμπης, Συβρτου κα Σφακων κ.κ. Ε%ρηνα(ος ;χειροτ!νησε
σ Πρεσβ*τερο τ!ν Δικονο Φιλ!θεο Πηγικη.
(Καθολικ! Ιερ@ς Μονς Αρσανου 21.2.2010).
Εξλλου ? Θεοφιλστατος Επσκοπος Κνωσο7 κ. Ε+γνιος ;χειροθτησε σ Πρωτοπρεσβ*τερο τ!ν #ερα Αντνιο Παπαδκη (#. να!ς Αγ.
Παντελε μονος Επισκοπεου 23.1.2010) κα τ!ν
Ιερομ!ναχο Αγαθγγελο Κουμαρτζκη σ
Πνευματικ!.
Κατ’ ;ντολF το7 Σεβασμιωττου ? Πρωτοσ*γκελλος Αρχιμ. 3Ανθιμος Μαντζουρνης ;χειροθτησε σ Μοναχ! τ!ν Εμμανου λ Πηγικη, τ!ν
?πο(ο μετον!μασε σ Φιλ!θεο (Καθολικ! Ιερ@ς
Μονς Αρσανου 19.2.2010)

