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ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΘΕΑΣΑΜΕΝΟΙ
Χριστς Ἀν στη, κα πρωττοκος τν νεκρν γ νετο.
Χριστς Ἀν στη, κα τν Θεοκτνον μαναν κατ βαλεν.
Χριστς Ἀν στη, κα τν πισταν τν πεπτωκτων θερπευσεν.
Χριστς Ἀν στη, κα  θνατος τν !νθρωπον ο"δ ποτε κυριε$σει.
Ες τν Ἀν στασιν το
Χριστο, ερεν  Πστις τν
σ λευτον δραν της· ερεν
 πλ νη τν ες β ραθρον
συντριβν της· ερεν  κτσις !πασα τν "δ#ν πρ#ς
τ#ν Κτστην της. Ε&ρομεν
Ἰησο(ν, τ)ς Ἁγας Τριδος
τν Ἕνα. Ε&ρομεν Ἰησο(ν,
τν Ἀναλλοωτον Λγον,
τ#ν πρ#ς τ#ν Θε#ν &ντα κα
Θεν 1ντα. Ε'ρομεν Ἰησον, τ#ν )ν ρχῇ &ντα κα
)νυπ#στατον Ἀρχν 1ντα.
Ε'ρομεν Ἰησον, τ#ν Ἀχ/ριστον το Πατρ#ς Μονογεν2 Ἄνακτα Υ5#ν.
Ε'ρο- μεν Ἰησον, τ#ν το
Ἁγου Πνε7ματος Συνα9Ἡ Ἀν άσ τα σ ις το ῦ Κ υρί ο υ κ α ί Θ ε ο ῦ
διον. Ε'-ρομεν Ἰησο(ν,
κ α ί Σ ω τῆρο ς ἡμ ῶ ν Ἰη σ ο ῦ Χρισ το ῦ
Θεν Ἀληθινν κ Θεο(
( π ε ρί 1 8 ο ν α ἰ ., Ί δ ιω τικ ή Σ υλ λ ο γή )
Ἀληθινο(, δι’ ο3 τ πντα γ νετο. Ε'ρομεν Ἰησον, τ2ς Πστεως
τν Π;τραν. Ε'ρομεν Ἰησον, τ#ν Χριστ#ν το Κυρου τ#ν Πιστ#ν, Πστιν Ἀληθ2 !μα τε κα Ἀλθειαν Πστεως.
Πστις, )λπιζομ;νων =π#στασις, πραγμ των >λεγχος μ βλεπομ;νων.
Πστις,  τ2ς κτιστ2ς =π ρξεως @κουσα πρ#ς τν οκεαν ρχν
λξις.
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Πστις,  τ2ς κτιστ2ς φ7σεως
πρ#ς τν Ἄκτιστον Bντοποι#ν
Πηγν της στροφ.
Πστις,  το Θεο πρ#ς το7ς
νθρ/πους κα το7ς Ἀγγ;λους
μετ δοσις.
Πστις,  τCν νθρ/πων κα τCν
Ἀγγ;λων ες τ#ν Θε#ν μ;θεξις.
Πστις, " )ν Θεῷ βος,  )π γ2ς
θεουργα, τ# )ν σαρκ θεEον πολτευμα.
Πστις, πρ γμα κα οF μ#νον
ρ2μα, >ργον κα οF μ#νον λ#γος,
βιωτ κα οF μ#νον γν/μη.
Πστις, τ# κ;ντρον β ρους τ2ς
=π ρξεως, " Ν#μος τ2ς Πνευματικ2ς Βαρ7τητος,  συνοχ
το Χριστολ;κτου συστματος,
Iπου, οF ΠλανητCν περ τ#ν
Ἥλιον τροχι , λλ λογικCν
&ντων )ν Πνε7ματι δι Χριστο
πρ#ς τ#ν Πατ;ρα ναφορ .
Πστις, " Παρ δεισος τ2ς Ἐκκλησας,  Ἀλθεια τ2ς το Θεο
Σοφας, τ# Lρρηκτον τεEχος τ2ς
τCν νθρ/πων προστασας.
Πστις, τ# περ τ2ς λογικ2ς
κτσεως Βο7λημα το Θεο, 
Χ ρις τ2ς Ἁγας Τρι δος," Θησαυρ#ς τCν ἈγαθCν.
Πστις,  τ2ς νθρωπνης φ7σεως ν#ρθωσις,  μετ το Θεο τCν νθρ/πων κατ χ ριν
νωσις,  το Ἰησο Χριστο
Ἀν στασις.
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Πστις, τ# ΑOμα τ2ς το Θεο
μετ τCν νθρ/πων Διαθκης.
Πστις, " Χριστ#ς, " Ἀναστ ς
Θε#ς μCν, " Θεμ;λιος τ2ς καταισχ7ντου μCν Ἐλπδος, "
Φωτοδ#της π σης =ποστ σεως,
 Ἀρχ π σης =π ρξεως.
Ἀν στη Χριστς, κα " Ἀδ μ
ερε τν )παν#ρθωσιν.
Ἀν στη Χριστς, κα  Παρακο ερε τν Rασιν.
Ἀν στη Χριστς, κα  κτσις
)παν2λθεν ες τν δ;ουσαν χαρ ν
τ2ς @αυτ2ς τ ξεως.
Ἀν στη Χριστς, κα τ#ν Δι βολον συντριβῇ μεγ λῃ )π ταξεν, λλ’ ο5 μαται#φρονες, φε,
τ2ς μοχθηρας οFκ φ;στησαν.
Ἀν στη Χριστς, κα τν Θεομαχαν ν;τρεψεν, λλ τ# Θεοκτ#νον γ;νος τCν Ἑβραων ες
ΑFτ#ν οFκ )π;στρεψεν.
Ἀν στη Χριστς, κα φρττουσι Δαμονες, φε7γουσιν ἸουδαEοι,
κα ο5 )χθρο ΑFτο διασκορπζονται.
Ἀν στη Χριστς, κα ο5 Α5ρετικο, Vς )κλεπει καπν#ς, τ2ς
Ἐκκλησας )κλεπουσι.
Ἀν στη Χριστς, κα ο5 Βλ σφημοι, Vς τκεται κηρ#ς π#
προσ/που πυρ#ς, τκονται.
Ἀν στη Χριστς, κα ο5 Ἄγγελοι χαρουσιν, ο5 Πιστο π#μα
καιν#ν πουσιν, ο5 δ; Φλοι το
Θεο φρ στως δοξ ζονται.
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Ἀν στη Χριστς. Α'τη  Ἡμ;ρα Xν )ποησεν " Κ7ριος, γαλλιασ/μεθα κα εFφρανθCμεν )ν
αFτῇ.
Ἀνστασιν Χριστο θεασ μενοι, προσκυνσωμεν Ἅγιον,
Κριον, Ἰησο ν, τν μνον
Ἀναμρτητον.
Ἀνστασιν Χριστο( θεασμενοι, μ μενωμεν σκληροκ ρδιοι Vσε Δαμονες, μ μοχθηρο
Vς ο5 Σταυρωτα, μ βαρυκ ρδιοι Vς ο5 Ἀρνητα, μ τυφλο Vς
ο5 Ἄπιστοι, μ αχμ λωτοι Vς ο5
Ἀμεταν#ητοι, μ >νοχοι Vς ο5
ἈμελεEς, μ μωλωπισμ;νοι Vς ο5
)ν σκ#τει πορευ#μενοι, μ γν/μονες Vς ο5 μ >χοντες Ἐλπδα.
Ἀνστασιν Χριστο( θεασμενοι, "μολογσωμεν Ἰησον, τ#ν
το Θεο Πατρ#ς φ7σει Υ5#ν
κα Λ#γον.
Ἀνστασιν Χριστο( θεασμενοι, "μολογσωμεν Ἰησον, Χριστ#ν τ#ν Ἀληθιν#ν Θε#ν μCν, τ#ν
)κ Πνε7ματος Ἁγου κα Μαρας
τ2ς Παρθ;νου Ἀτρ;πτως Σαρκωθ;ντα κα ’Ενανθρωπσαντα.

Ο

« Κ . Ε . Ο .»
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Ἀνστασιν Χριστο( θεασμενοι, "μολογσωμεν Iτι )κτ#ς το
Ἰησο, Θε#ν Lλλον οFκ οZδαμεν.
Ἀνστασιν Χριστο( θεασμενοι, λατρε7σωμεν Ἰησον, Κτστην κα οF κτσμα, Προαι/νιον
κα οF τCν α/νων 'στερον.
Ἀνστασιν Χριστο( θεασμενοι, προσκυνσωμεν τν Ἁγαν
Εκ#να τ2ς )κ Τ φου ΑFτο
Ἐνσ/μου Ἐγ;ρσεως.
Ἀνστασιν Χριστο( θεασμενοι, δοξ σωμεν ΑFτο τ# Ἀκατ βλητον Κρ τος, τν Ἄναρχον
Βασιλεαν, τν Ἄτρεπτον Δ#ξαν.
Ἀνστασιν Χριστο( θεασμενοι, π[σαν τιμν κα π[σαν δ#ξαν, π[σαν λατρεαν κα π[σαν
εFχαρισταν, τῷ Κυρ\ μCν
Ἰησο ναπ;μψωμεν, σ7ν τῷ
Ἀν ρχ\ ΑFτο Πατρ, κα τῷ
Συναϊδ\ Ἁγ\ Πνε7ματι, νν
κα ε κα ες το7ς περ ντους
αCνας τCν α/νων. Ἀμν.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
Ο ΚΥΡΙΟΣ.

ΕΥΧΕΤΑΙ

ΟΠΩΣ ΕΝ Τ ΦΩΤΙ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ
ΕΚ ΤΑΦΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ΟΨΟΜΕΘΑ ΠΑΝΤΕΣ ΦΩΣ
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΝ, ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ ΑΓΙΑΣ ΔΟΞΗΣ
ΑΘΑΝΑΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΚΑΡΟΣ.

ΧΡΙΣΤΟΣ

ΑΝΕΣΤΗ.
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ΤΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ

«Εἰ Χριστός οὐκ ἀνέστη, ματαία ἡ πίστις ἡμῶν». Ἀλλ᾽ ἀνέστη ὁ Χριστός καί ἡ πίστις
ἡμῶν οὐκ ἔστι ματαία, ἀλλά Σωτήριος, πλήρης κύρους καί χαρᾶς καί δόξης. Χαρμοσύνως
λοιπόν ἑωρτάσθη καί πάλιν ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν τῆς Θεσσαλονίκης τήν 14ην Ἀπριλίου 2008, ὅπου
πλῆθος πιστῶν πανηγύρισε πέριξ τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου κ. Χρυσοστόμου.
Ἀκολουθοῦν φωτογραφικά στιγμιότυπα ἀπό τήν ἔμπροσθεν τοῦ Ἱ.Ν. ὑπαίθριον τελετήν.
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Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ
Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ι. Ν. ΑΓΙΩΝ ΠΑΝΤΩΝ

ΝΑΟΥΣΗΣ
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Ι. Ν. ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΞΑΝΘΗΣ

Ι. Ν. ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ

ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΣ

Ι. ΝΑΟΣ
ΤΡΙΩΝ
ΙΕΡΑΡΧΩΝ
ΚΙΑΤΟΥ
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Ι. Μ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΑΘΗΚΙΩΝ

ΛΑΡΙΣΗΣ
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« Εὐαγγελίζου, γῆ, χαράν μεγάλην ·
Αἰνεῖτε, οὐρανοί, Θεοῦ τήν Δόξαν. »
( Στίχος Θ´ ὠδῆς Κανόνος τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ )

Μεγάλη Χαρά σήμερον εἰς τήν νον τῆς Ἁγίας Τριάδος, εἰς τήν
γῆν: Ὁ ῎Ακτιστος Κτίστης ἔρχεται Ὑπόστασιν τοῦ Ἑνός τῆς Ἁγίας
εἰς τήν κτίσιν.
Τριάδος. Ἄνθρωποι ἡμεῖς; ἌνθρωΑἶνος Δόξης εἰς τόν οὐρανόν: πος καί τῆς Ἁγίας Τριάδος ὁ Εἷς.
Ἡ κτιστή φύσις ἀνέρχεται εἰς τόν Ἄνθρωπος ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ καί
Θρόνον τόν Τριαδικόν.
Υἱός Μονογενής. Ἄνθρωπος ὁ
Εὐαγγέλιον εἰς τήν γῆν: Ἐσαρ- Θεός. Μεγάλη Χαρά!
κώθη ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ.
Εὐαγγελίζου, γῆ, χαράν μεγάΧαρά εἰς τήν γῆν: Ἡ ὕλη ἤγγισε λην. Τό κατώτατον τῆς κτίσεως,
καί ἐρρίζωσεν εἰς
ὑπέρ τήν κτίσιν,
τόν Συνάναρχον
εἰς τά ἀνώτατα
Λόγον.
ὑψώθη. Τό ἔσχαΕἶναι Αἰτία δοτον τῆς Δημιουρξολογίας εἰς τούς
γίας τοῦ Θεοῦ, ἡ
οὐρανούς, ἡ ἐμφύἀνθρωπίνη φύσις,
τευσις τῆς φύσεως
ἐγένετο καί φύσις
τοῦ θνησιγενοῦς
τοῦ Δημιουργοῦ,
εἰς τήν ῾Υπόστασιν
τοῦ ἐν ἀρχῇ ὄντος,
τοῦ Μονογενοῦς.
τοῦ πρό πάντων
Εἶναι Δόξα διά τόν
ὄντος καί ἀεί
Θεόν, ἡ κένωσις τοῦ
ὄντος, τοῦ ὄντως
Ὄντος. Ἡ ὕλη
Λόγου, ἡ πρόσλητῆς ἀνθρωπίνης
ψις τοῦ χρόνου
σαρκός, ὁ χοῦς ὁ
ὑπό τοῦ ᾽Αχρόνου.
Εὐαγγελίζου,
ἐκ τοῦ χοός, κατέγῆ, χαράν μεγά- Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου στη ἐνυπόστατος
ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ, «Σύν τῇ εἰς τόν Πλάστην
λην. Ἔχομε διά φωνῇ
ἐσαρκοῦτο ὁ τῶν ὅ λων Δεσπότης»,
παντός τόν Χρι- ἐν ᾧ ἐμφαίνεται καί ἡ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ, τῆς σαρκός, κατέστόν μεθ᾽ ἡμῶν. ἄνωθεν ὁ Θεός Πατήρ, τό Ἅγιον Πνεῦμα στη ἐνυπόστατος
ἐπερχόμενον, καί ἐν τῇ γαστρί τῆς ΘεοτόἜχομε διά παντός κου ὁ Σαρκούμενος Ἰησοῦς Χριστός εἰς τό Φῶς τό ἐκ
(Σύγχρονος Ρωσσική Εἰκών).
καί τήν ἰδικήν μας
Φωτός. Ἡ ἀνθρωφύσιν εἰς τόν Οὐρανόν. Ὄχι εἰς πίνη φύσις, αὐτό τό ὁποῖον εἴμεθα
τόν Οὐρανόν, εἰς τόν Θρόνον τῆς ἡμεῖς, ὅ,τι τό πλέον ἰδικόν μας, ὁ
Ἁγίας Τριάδος. Ὄχι εἰς τόν Θρό- ὅρος τῆς ὑπάρξεώς μας, εὑρίσκε-
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ται πλέον Θεοϋπόστατος εἰς τόν
ἐπέκεινα παντός ὅρου καί πάσης
οὐσίας, εἰς τόν Ἰησοῦν τόν Ὑπερούσιον καί Ὑπέρθεον. Μεγάλη
Χαρά!
Χαρά εἰς τούς γηγενεῖς καί εἰς
τούς Θεοφιλεῖς, Δοξολογία πρός
τόν Θεόν ἀκατάπαυστος. Ἐπισκέπτεται γάρ ὁ Θεός τόν τρέμοντα
Αὐτοῦ τόν Νόμον καί ποιοῦντα
Αὐτοῦ τό Θέλημα.
Πάντες πλάσματα τοῦ Θεοῦ
ἐσμέν, ἀλλ᾽ οὐ πάντες κατοικητήρια
τοῦ Θεοῦ, οὐ πάντες μέτοχοι τῆς
Χαρᾶς τοῦ Θεοῦ. Εἰσίν καί πλάσματα τοῦ Θεοῦ, δι᾽ οὕς πάντα τά
τοῦ Θεοῦ χαλεπά καί δυσάρεστα.
Εἰσίν καί ἄνθρωποι, δι᾽ οὕς πάντες
οἱ λοιποί, ἐλλειπεῖς καί χείρονες
αὐτῶν. Μεταξύ αὐτῶν καί ἡμεῖς,
οἵτινες ὄντως χρείαν ἔχομεν αὐτοκριτικῆς καί διορθώσεως.
Εὐαγγελίζου, γῆ, χαράν μεγάλην.
Εὐαγγελίζου, γῆ, χαράν μεγάλην,
διότι πολλή εἶναι ἡ κατήφεια τῆς
γῆς. Εὐαγγελίζου, γῆ, χαράν μεγάλην, διότι ἡμεῖς οἱ γήϊνοι εἴμεθα
πολύ σκυθρωποί. Ναί, Αἶνος Δόξης
ἀδιάλειπτος ἐν τοῖς Οὐρανοῖς, ἀλλά
ἡ γῆ, φαίνεται ἔρημος τῆς δόξης
τοῦ Κυρίου, ἄγευστος τῆς χαρᾶς
τῆς ἀϊδίου.
«Εὐαγγελίζου, γῆ, χαράν μεγάλην», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά ἡ γῆ
πληροῦται θλίψεως, γέμει στεναγμοῦ. «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαράν μεγάλην», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία, ἀλλά
καί αὐτό τοῦτο τό Ἐκκλησίασμα
σήμερον ὁμοιάζει ξένον πρός τήν
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χαράν, ὡς νά μήν εἶχε ἰκμάδα
εὐφροσύνης.
Διατί, ἆραγε, τόση κατήφεια;
Μήπως ἐτελείωσε τό Εὐαγγέλιον;
Μήπως ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἔφθασεν
εἰς τό τέλος; Διατί τόση κατήφεια;
Μήπως ἀπό τήν νηστείαν; Μήπως
ἀπό τήν μετάνοιαν; Μήπως ἀπό
τήν αὐτομεμψίαν;
Ἀπό τήν ἁμαρτίαν ἡ κατήφεια.
Ἀπό τήν ἀμετανόητον ἐπανάληψιν
τῆς ἁμαρτίας ἡ θλίψις. Ἀπό τήν
ἀνομίαν ὁ ἀναστεναγμός.
Ἡ ἁμαρτία, ὅταν βιώνεται μέ
ἀκατάπαυστον πόθον, ὅταν βιώνεται μέ πανηγυρικόν τρόπον, δέν
παραμένει μόνον ἁμαρτία, δέν
μένει διά παντός μιά παράβασις
τοῦ Νόμου, μιά ἀπόκλισις ἀπό τό
Θέλημα τοῦ Θεοῦ. Κορυφώνεται
εἰς κάτι πολύ χειρότερον. Κορύφωσις τῆς ἁμαρτίας εἶναι ἡ ἀνομία, ἡ διασάλευσις καί αὐτοῦ τοῦ
Νόμου. Καί κορύφωσις τῆς ἀνομίας εἶναι ἡ ἀθεΐα, ἡ ἄρνησις τῆς
ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ.
Ἡ ἁμαρτία ἀποξενώνει ἀπό τόν
Θεόν.
Ἡ ἀνομία ἀποξενώνει τόν Θεόν.
Ἡ δέ ἀθεΐα ἐκδιώκει τόν Θεόν,
τόν ἀντικαθιστᾶ μέ τόν ἄνθρωπο.
Ἄς τό ἐπαναλάβωμε αὐτό ὀλίγον
τι διαφορετικά.
Ὁ Ἀχώρητος Θεός ἐχώρεσεν εἰς
τήν ἀνθρωπίνην σάρκα, ἀλλά εἰς
τήν ζωήν τοῦ ἀνθρώπου δέν χωρεῖ.
Διαυτό ἡ τόση κατήφεια εἰς τήν γῆν.
Ὁ Πανταχοῦ Παρών καί ἐκ τοῦ
χώρου πέρα καί ἔξω, ἐχώρεσεν εἰς
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τήν Μήτραν τῆς Παρθένου καί δέν
ἔννοιωσε στενόχωρα, οὔτε τήν Θεοτόκον ἐστενοχώρησεν. Εἰς τήν
καρδίαν τοῦ ἀνθρώπου ὅμως, δέν
εὑρίσκει χῶρον. Διαυτό ἡ τόση σκυθρωπότης εἰς τήν γῆν.
Ὁ Ἄχρονος ἐχώρεσεν εἰς τόν
χρόνον, ἀλλά ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει
χρόνον διά τόν Ἄχρονον. Διαυτό ἡ
τόση θλίψις εἰς τήν γῆν.
Ἐκτοπίζει τόν Θεόν ἀπό τήν ζωήν
του ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά ἀντί ἀνέσεως εὑρίσκει στενοχώριαν. Ἀποβάλλει τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ ἀπό τήν
ζωήν του ὁ ἄνθρωπος, καί θεσπίζει
τό θέλημά του ὡς νόμον, ἀλλά ἀντί
χαρᾶς εὑρίσκει θλίψιν. Ἀρνεῖται
τόν Θεόν ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά ἀντί
ἀνακουφίσεως εὑρίσκει καταπίεσιν,
ἀντί νά ἀναπνεύσῃ ἀναστενάζει,
καί ὅλη ἡ γῆ κάτω ἀπ᾽ τά πόδια του
ὡσάν κατάδικος στενάζει.
Κάποτε ὁ ἄνθρωπος ἔβγαζε τόν
Θεόν ἀπό τήν ζωήν του μέ τήν
ἁμαρτίαν, μέ τήν ἀπείθειαν, μέ τήν
παρανομίαν. Ἄλλοτε τόν ἔβγαζε μέ
τήν Αἵρεσιν, κηρύττων περί Θεοῦ
ἀντίθετα ἀπό τά ὅσα ὁ ἴδιος ὁ
Θεός ἀπεκάλυψεν διά τόν ἑαυτόν
Του. Ἄλλοτε πάλι τόν ἔβγαζε ἀπό
τήν ζωήν του μέ τήν εἰδωλολατρίαν, μέ τό νά προσκυνᾶ τήν κτίσιν παρά τόν Κτίσαντα. Πάντοτε
ὅμως ὁ ἄνθρωπος εἶχε περί Θεοῦ
κάποιαν ἰδέαν, εἶχε τήν ἰδέαν ὅτι
ὑπάρχει Θεός. Μόνον ἀπό τήν
ζωήν του τόν ἔβγαζε, ἀπό τό νοῦν
του καί ἀπό τήν καθημερινήν του
πρακτικήν.

ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

-27-

Ὡς ἐκεῖ μόνον ἔφθανε παλαιά ὁ
ἄνθρωπος, καί ἦτο μόνον ἁμαρτωλός, ἤ μόνον αἱρετικός, ἤ μόνον
εἰδωλολάτρης, ἤ ἔστω ὅλα αὐτά
μαζί, μόνον.
Παλαιά, μόνον ἀπό τήν προσωπικήν του ζωήν ἐκτόπιζεν ὁ ἄνθρωπος τόν Θεόν, ὄχι καί ἀπό αὐτήν
τήν ὕπαρξιν.
Ποτέ πρίν δέν ἔφθασεν ὁ ἄνθρωπος νά βγάλῃ τόν Θεόν καί ἀπό τήν
Βασιλεία Του, ἀπό τήν Ἐκκλησίαν
Του, ἀπό τήν ὕπαρξιν.
Ποτέ πρίν δέν ἔφθασεν ὁ ἄνθρωπος νά βγάλῃ τόν Θεόν καί ἀπό τήν
Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν Του.
Ποτέ πρίν δέν ἔφθασεν ὁ ἄνθρωπος νά βγάλῃ τόν Θεόν, τήν πηγήν
τῆς ὑπάρξεως, καί ἀπό αὐτήν τήν
ὕπαρξιν.
Ποτέ πρίν δέν ἔφθασεν ὁ ἄνθρωπος νά μήν θέλῃ τελείως νά ἰδῇ τόν
Θεόν, οὔτε ζωγραφιστόν. Τώρα
ἔφθασε καί εἰς τοιοῦτον σημεῖον
ἀλλαζονίας, νά βγάλῃ τόν Θεόν καί
ἀπό τάς εἰκόνας Του.
Ἔρχεται σήμερον ὁ ἄνθρωπος,
ἄνθρωπος ἀπό τά σπλάχνα τῆς
Ἐκκλησίας βγαλμένος, καί κηρύττει ὅτι Κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας δέν
εἶναι ὁ Θεός, ἤ ὅτι ὁ Θεός Πατήρ
δέν Βασιλεύει εἰς τήν Ἐκκλησίαν
ὅπου Βασιλεύει ὁ Χριστός.
Ἔρχεται σήμερον ὁ ἄνθρωπος,
ἄνθρωπος ἀπό τά σπλάχνα τῆς
Ἐκκλησίας βγαλμένος, καί κηρύττει ὅτι ἡ Ἁγία Τριάς δέν ἔχει θέσιν
εἰς τήν Ἐκκλησίαν, οὔτε εἰς τήν
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Κεφαλήν τῆς Ἐκκλησίας, οὔτε εἰς
τά Εἰκονίσματα τῆς Ἐκκλησίας,
ὅτι ἡ Ἁγία Τριάς οὔτε Κεφαλή τῆς
Ἐκκλησίας εἶναι οὔτε πρέπει νά
εἰκονίζεται.
Ἔρχεται σήμερον ὁ ἄνθρωπος,
ἄνθρωπος ἀπό τά σπλάχνα τῆς
Ἐκκλησίας βγαλμένος, ἄνθρωπος
ὁ ὁποῖος θέλει καί νά λέγεται «Χριστιανός», καί κηρύττει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἕνα νεοφανές πρόσωπον
τό ὁποῖον δέν ὑπάρχει προαιωνίως
ἐκ Πατρός, ἀλλά ἤρχισε νά ὑπάρχῃ
προσφάτως ἐκ Μητρός, ὅτι δηλαδή
οἱ Χριστιανοί λατρεύομεν ἕνα κτίσμα ὅπως οἱ Εἰδωλολάτρες.
Ἔρχεται σήμερον ὁ ἄνθρωπος
νά κατεβάσῃ τόν Θεόν ἀπό τό εἰκόνισμα, νά ἐξορίσῃ τόν Θεόν ἀπό
τήν Ἐκκλησίαν, νά βγάλῃ τό Χριστόν ἀπό τήν Ἁγίαν Τριάδα ὡς τέταρτον πρόσωπον, νά διαγράψῃ
τόν Θεόν τελείως ὡς ἀνύπαρκτον.
Τώρα, ὅταν αὐτά ἔρχωνται καί
τά λένε ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι μέχρι
πρό τινος ἦσαν εἰς τήν Ἐκκλησίαν
καί μετελάμβανον τό Σῶμα καί τό
Αἷμα Χριστοῦ τοῦ Ἀληθινοῦ Θεοῦ,
τί θά εἴπωσιν ὅσοι ἀνετράφησαν
ἔξω ἀπό τήν κοινωνίαν τοῦ Θεοῦ,
εἰς τήν ἐρημίαν τοῦ κόσμου;
Ἔρχεται σήμερον ὁ ἄνθρωπος
τοῦ κόσμου τούτου, ὄχι μόνον ὁ
ἐπηρμένος ἄνθρωπος τῆς Ἐπιστήμης, ἤ ὁ πεφαντασμένος ἄνθρωπος
τῆς Τεχνολογίας, ἤ ὁ τεθαμβωμένος ἀπό τήν λάμψιν τοῦ Χρήματος
ἄνθρωπος, ἀλλά ὁ κοινός, ὁ πρακτικός, ὁ συμπαθής καθημερινός
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ἄνθρωπος, καί κηρύττει λόγῳ καί
ἔργῳ ὅτι ὁ Θεός ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.
Φθάνει σήμερον ὁ ἄνθρωπος νά
ἀντικαταστήσῃ τόν Νόμον τοῦ
Θεοῦ μέ τό θέλημα τῆς διαστροφῆς
του, οὔτε κἄν μέ τούς νόμους τῆς
φύσεως, ἀλλά μέ κάθε τί τό ἄθεσμον, μέ κάθε ἀνομίαν τήν παρά
φύσιν.
Φθάνει σήμερον ὁ ἄνθρωπος νά
ἐνθρονίσῃ τόν ἑαυτόν του ὡς τόν
ἀνώτατον νοῦν εἰς τόν ὁποῖον θά
λογοδοτήσῃ ἡ πραγματικότης, ὑπό
τοῦ ὁποίου θά ἀνακριθῇ τό σύμπαν
καί θά μαρτυρήσῃ ὅλα του τά μυστικά, εἰς τοῦ ὁποίου τό θέλημα θά
ὑποταγοῦν τά πάντα. Αὐτός εἶναι
ὁ σημερινός τῦφος τῆς ἐπιστήμης.
Αὐτή εἶναι ἡ σημερινή τόλμη τῆς τεχνολογίας. Εἰς αὐτόν τόν σκοπόν
ἀφιερώνεται σήμερον ὅλη ἡ ἰσχύς
τοῦ Μαμμωνᾶ.
Αὐτή εἶναι σήμερον καί ἡ μωρία
τοῦ καθημερινοῦ ἀνθρώπου: «Δέν
ὑπάρχει Θεός. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι
τό ἀνώτατον ὄν εἰς τό σύμπαν. Δέν
ὑπάρχει Θεός. Ὁ Θεός εἶναι μιά
προκατάληψις ἡ ὁποία ἀπέθανεν.
Ὁ Θεός εἶναι μιά φοβία παιδικῆς
ἀνωριμότητος. Τώρα ἡ ἀνθρωπότης ἐνηλικιώθη, ὡρίμασε. Τώρα ἡ
πραγματικότης κατέρριψε τόν
μῦθον τοῦ Θεοῦ. Τώρα μία νέα
θρησκεία ἔχει λόγον ὑπάρξεως, μία
νέα λατρεία πρέπει νά ἀντικαταστήσῃ κάθε παλαιάν, ἡ λατρεία τοῦ
ἀνθρώπου».
«Εἶπεν ἄφρων ἐν τῇ καρδίᾳ
αὐτοῦ, οὐκ ἔστι Θεός». Ἄφρων
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εἶπε, ὄχι ἄνθρωπος. Ἄφρων εἶπε,
ὄχι ὄν λογικόν. Ἄφρων εἶπε, ὄχι ἡ
εἰκών τοῦ Θεοῦ. «Εἶπεν ἄφρων ἐν
τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, οὐκ ἔστι Θεός».
Ἡ μετατόπισις τοῦ μεταφυσικοῦ
κέντρου βάρους ἔχει ἐν πολλοῖς
συντελεσθῆ. Ἡ ἀνθρωπίνη ὕπαρξις μετέστη καί ἀπό Χριστοκεντρική κατέστη ἀνθρωποκεντρική.
Ὁ Θεοτροπισμός τοῦ ἐν τιμῇ ὄντος
ἀνθρώπου μετεστράφη εἰς Ἐγωτροπισμόν.
Γεννᾶται ὁ ἄνθρωπος, καί τό
ὄνομά του δέν τοῦ δίδεται πλέον
εἰς τήν Ἐκκλησίαν, ἤ ἔστω εἰς μίαν
οἱασδήποτε δοξασίας θρησκευτικήν
τελετήν, ὅπερ θά ἐδείκνυε ὅτι παραδέχεται τήν ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ,
ἀλλά εἰς τό Μαιευτήριον καί εἰς τό
Ληξιαρχεῖον.
Ἑορτάζει ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά
ἀντί τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου του,
ἑορτάζει τά γενέθλιά του. Πανηγυρίζει Ἡρωδιανῶς τόν ἑαυτόν του:
«Ζήτω Ἐγώ».
Ὑπανδρεύεται ὁ ἄνθρωπος,
ἀλλά ἡ ἕνωσις ἀνδρός καί γυναικός
εἰς σάρκα μίαν δέν ἱερολογεῖται
πλέον εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἤ εἰς κάποιαν, οἱανδήποτε, θρησκευτικήν
τελετήν, ὅπερ θά ἀνεγνώριζεν ὅτι ἡ
ἑνότης ἔχει Θεϊκήν ἀρχήν. Ἕνα
συμβολαιογραφεῖον ἀρκεῖ.
Ἀποθνήσκει ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά
ἀντί Ἐξοδίου Ἀκολουθίας τελεῖται
Πολιτικόν Μνημόσυνον, ἀντί Συγχωρετικῶν Εὐχῶν ἀπαγγέλλονται
ἐγκώμια εἰς τά κατορθώματά του,
ἀντί διά ταφήν καί ἐπιστροφήν εἰς
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τήν γῆν ἐξ ἧς ἐλήφθη, Ἀποτέφρωσις, Καύσις, Στάχτη. Θάπτεται
Ἀρχιεπίσκοπος καί ἐνταφιάζεται
πρός Δυσμάς.
Δέν εἶναι τυχαῖα περιστατικά
αὐτά. Δέν εἶναι ἁπλῶς διαφορετικαί συνήθειαι. Εἶναι τά φυσικά
ἐπακόλουθα τῆς Ἀθεΐας, τῆς σκληροτραχήλου αὐθαδείας, τῆς ἀλόγου
κραυγῆς, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΘΕΟΣ.
Ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος κηρύττει
τόν Θεόν ἀνύπαρκτον δέν ἐκφράζει
ἁπλῶς μίαν λανθασμένην γνώμην.
Ἐπιτίθεται καί κατά τῆς ἰδίας του
τῆς φύσεως· καταστρέφει καί τήν
οὐσίαν του. Διότι εἴτε τό θέλει εἴτε
δέν τό θέλει, ὁ ἄνθρωπος εἶναι κατ᾽
εἰκόνα Θεοῦ πλασμένος. Διαγράφοντας τόν Θεόν ἀπό τήν ὕπαρξιν,
καταστρέφει τό πρωτότυπόν του.
Δέν διατυπώνει ἁπλῶς μίαν λανθασμένην ἄποψιν, ἀλλά ἀκρωτηριάζει τήν φύσιν του, μεταποιεῖ τήν
οὐσίαν του, φθείρει τό εἶναι του,
ἀκολουθεῖ ψευδές πρότυπον ὑπάρξεως, μορφοποιεῖ τόν ἑαυτόν του
σύμφωνα μέ κάτι πολύ κατώτερον
τῆς ὑπάρξεώς του. Αὐτός ὁ μεταλλαγμένος πλέον ἄνθρωπος, τί ἄλλο
θά ἀφήσῃ πίσω του; στάχτην.
Ἀκόμη καί ἀπό τόν ἑαυτόν του δέν
θέλει νά μείνῃ κάτι ἄλλο παρά στάχτη. Θέλει νά περάσῃ καί τόν ἑαυτόν του εἰς τήν ἀνυπαρξίαν, ὅπως
ἔχει κάνει μέ τόν Θεόν, ἤ μᾶλλον
ἐπειδή ἔτσι ἀρνεῖται πιό ριζικά τήν
ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ. Ἀρνεῖται τήν
ὕπαρξιν τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνον ὅσο
ζεῖ, ἀλλά καί μέ τόν θάνατόν του.
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Κηρύττων τόν Θεόν ἀνύπαρκτον, ὁ ἄνθρωπος καθιστᾶ τόν
ἑαυτό του ἕνα θραῦσμα ἀνθρώπου,
καί αὐτό ὅλως δι᾽ ὅλου ἀρνητικόν.
Ποίαν χαράν Θεοῦ εἶναι ἱκανό
νά αἰσθανθῇ αὐτό τό θραῦσμα
ἀνθρώπου; Ποῖος Οὐράνιος Αἶνος
Δόξης δύναται νά συγκινήσῃ τόν
Ἀρνητήν τῆς ὑπάρξεως τοῦ Θεοῦ;
Ποῖον Εὐαγγέλιον, ποίαν καλήν
ἀγγελίαν, εἶναι εἰς θέσιν νά ἀκούσῃ
ὁ ἄνθρωπος ὁ ὁποῖος κατ᾽ οὐσίαν
ἔχει ἀποκόψει τήν κεφαλήν του;
Δέν ἐτελείωσε τό Εὐαγγέλιον. Ὁ
ἄνθρωπος ἐτελείωσε. Δέν ἔφθασεν
εἰς τό τέλος ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ. Εἰς
τό τέλος ἔφθασεν ὁ ἄνθρωπος,
διότι «ἐπήδησε πίσω ἀπό τήν φύσιν
του, εἰς τό χάος». «Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησαν. Οὐκ ἔστι
ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως
ἑνός» (Ψαλμ. ΙΓ´ 3, Ρωμ. Γ´ 12).
Οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος. Ζοῦμε λοιπόν τό τέλος τοῦ ἀνθρώπου.
Ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, αὐτό τό
ἀποδέλοιπον ἀνθρώπου, δέν εὑρίσκεται μόνον ἐκεῖ ἔξω, εἰς τόν κόσμον. Περιφέρεται καί ἐδῶ μέσα
εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Καί φυσικά δέν
δύναται νά δημιουργήσῃ, ἀλλά νά
καταστρέψῃ. Δέν δύναται νά προκαλέσῃ κάτι ἄλλο παρά θόρυβον,
θόρυβον συκοφαντιῶν, σύγχυσιν
διαστροφῶν, ἀναστατώσεις Σχισμάτων, θυέλλας Αἱρέσεων. Δέν
θέλει αὐτός νά ἰδῇ τόν Θεόν, σηκώνει ἀμμοθύελλα νά μήν τόν βλέπουν καί οἱ ἄλλοι.
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Πολεμᾶ τόν Θεόν, τήν πηγήν τῆς
ὑπάρξεώς του. Εἶναι φυσικόν ἑπόμενον νά πολεμήσῃ καί τήν Ἀποκάλυψιν τοῦ Θεοῦ. Νά πολεμήσῃ καί
τήν Ἐκκλησίαν.
Φθονεῖ τόν Θεόν, καί θά ἀγαπήσῃ τόν Ἀρχιερέα τοῦ Θεοῦ;
Κατακρίνει τόν Ἀρχιερέα, καί
θά ἀγαπήσῃ τόν Ἱερέα;
Δέν σέβεται τόν Ἱερέα, καί θά
ἀγαπήσῃ τόν Μοναχόν;
Κατασπαράσσει τόν Μοναχόν,
καί θά ἀγαπήσῃ τόν λαϊκόν;
Ὁ υἱός τῆς ἀπωλείας δέν ἦλθε
νά ἀγαπήσῃ. Ἦλθε νά φθείρῃ καί
θύσῃ καί ἀπωλέσῃ, ὡσάν τόν πατέρα του τόν Σατανᾶ, τόν ἐξ ἀρχῆς
ἀνθρωποκτόνον.
Δύνασαι νά ἑνωθῇς μέ αὐτόν τόν
Θεομάχον καί ἀνθρωποκτόνον;
Μόνον εἰς τήν ὁδόν τῆς ἀπωλείας
ἠμπορεῖς νά τόν ἀνταμώσῃς. Θεός
φυλάξει! Μόνον ἄν κοινωνήσῃς εἰς
τήν αὐθάδειάν του καί εἰς τό μῖσος
του πρός τόν Θεόν ἠμπορεῖς νά τόν
ἀνταμώσῃς. Δέν ὑπάρχει σημεῖον
ἐπαφῆς μεταξύ Θεομαχίας καί Ὀρθοδόξου Ὁμολογίας. Δέν ὑπάρχει
σημεῖον συναντήσεως μεταξύ Θείας
Πίστεως καί Ἀθεΐας. Ἤ τόν Χριστόν θά ἀγαπήσῃς ἤ τόν Μαμμωνᾶ.
Δέν ὑπάρχει κοινωνία Παραδείσου
καί Κολάσεως. Ὁ Θεός ἡνώθη μέ
τόν ἄνθρωπον, ἀλλά μέ τόν Βελίαρ
δέν ἠμπορεῖ νά ἑνωθῇ. Προσευχή
διά τήν ἕνωσιν τῆς Ἐκκλησίας μέ
τήν Πλάνην, μέ τήν Αἵρεσιν καί μέ
τήν Ἀπιστίαν, δέν ὑπάρχει. Δέν
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ὑπάρχει περιθώριον ἑνώσεως με- ἀνθρώπους κατ᾽ Ἐνέργειαν καί
Χάριν τήν Ἄκτιστον.
ταξύ Ἀληθείας καί Ψεύδους.
ΜΙΑ εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί ΜΙΑ
Ὑπάρχει ἡ Ἐκκλησία, ὑπάρχει
καί ἡ Ἀπάτη. Οἱ δρόμοι εἶναι Δύο ἡ Χαρά της, ὅπως ΕΝ εἶναι τό
καί Ξεχωριστοί. Ἡ ἐπιλογή εἶναι Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. ΜΙΑ εἶναι ἡ
Ἀπόλυτος. Χωρίζεσαι ἀπό τόν Πίστις καί ΜΙΑ ἡ Χάρις της, ὅπως
Θεόν; Διατί περιμένεις νά ἔχῃς ἑνό- ΕΝ εἶναι τό Βάπτισμα καί ΕΙΣ
τητα καί κοινωνίαν μέ τόν λαόν τοῦ Θεός Πατήρ, ὁ ἐπί πάντων καί διά
Θεοῦ; Χωρίζεσαι ἀπό τόν Θεόν; πάντων καί ἐν πᾶσιν.
Εἶναι ΑΠΩΛΕΙΑ ὁ χωρισμός
Χωρισμένος θά εἶσαι καί ἀπό τό
κατά χάριν Σῶμα τοῦ Θεοῦ, ἀπό ἀπό τόν Θεόν.
Εἶναι ΣΩΤΗΡΙΑ ἡ κοινωνία μέ
τήν Ἐκκλησίαν. Ὁ Θεός ἡνώθη μέ
τόν ἄνθρωπον, ὁ ἀνώτατος μέ τόν τόν Θεόν.
Ἄς φθονήσωμε
κατώτατον.
Μέ
μέ καλόν φθόνον
τήν ἀπάτην καί
καί ἄς μισήσωμε
τήν πλάνην καί τό
μέ καλόν μῖσος.
ψέμα δέν ἠμπορεῖ
Ὄχι τόν πατέρα
νά ἑνωθῇ ὁ Θεός,
μας καί τόν ἀδελδιότι αὐτά εἶναι
φόν μας, ἀλλά τήν
ἀκάθαρτα, ὡσάν
ἁμαρτίαν καί τήν
τόν πατέρα τους,
πλάνην, διά νά
καί ἀνυπόστατα.
δουλεύσωμε τό θέἩ Θεία φύσις
λημα τοῦ Θεοῦ, διά
ἐκοινώνησε μέ τήν
νά ἔχωμε κοινωἀνθρωπίνην φύσιν
νίαν μέ τόν Θεόν,
εἰς τό Πρόσωπον
διά νά τρῶμε τό
τοῦ Μονογενοῦς
ὁμόθεον Σῶμα τοῦ
Υἱοῦ καί Λόγου.
Χριστοῦ.
Αἱ δύο ΑΚΡΑΙΑΙ
Ἄν θέλωμε νά
αὐταί φύσεις ἔχουν
φύγωμε τήν ἀπώτώρα ἕνωσιν τήν
καθ᾽ ὑπόστασιν.
 Εαγγελισμός τ%ς Θεοτόκου λειαν, ἄς πιάσωμε
Α ἱ Ἄ κ τ ι σ τ ο ι «κ Πνεύματος γίου καί Μαρίας τς τήν εὐλογημένην
Ὑποστάσεις τοῦ
κατάκρισιν, τήν καΠαρθένου» ( Φορητή Εκών,
61 Χ 42,2 cm, τέλη 12ου ανος)
Θεοῦ καί αἱ κτιτάκρισιν τοῦ ἑαυσταί τῶν ἀνθρώπων, τά δύο αὐτά τοῦ μας ὁ καθένας. Ὄχι τοῦ
ΑΚΡΑ τῶν ὄντων, ἔχουν τήν πλησίον, ὄχι τοῦ Ἱερέως, ὄχι τοῦ
Ἑνότητα τῆς Μιᾶς Ἐκκλησίας. Ἀρχιερέως, ἀλλά τοῦ πονηροῦ μας
Ἡ Ἁγία Τριάς κοινωνεῖ μέ τούς ἑαυτοῦ τήν κατάκρισιν. Διότι ἐάν
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δέν τόν κατακρίνωμε τόν ἑαυτό μας
ἡμεῖς τώρα, ἐάν δέν τόν κατακρίνωμεν ὀδηνηρῶς μέχρις ὅτου νά
γεννηθῇ μέσα μας ἡ ἀγάπη, (τουλάχιστον ἡ ἀγάπη πρός τόν πλησίον μας ἐάν ὄχι καί πρός τόν
ἐχθρόν μας), τότε θά μᾶς κατακρίνῃ αἰωνίως ὁ Θεός, ἡ Τρισυπόστατος Ἀγάπη.
Ἡ ἐργασία αὐτῆς τῆς κατακρίσεως καί αὐτομεμψίας παράγει
πολύν πλοῦτον, θησαυρίζει πολλούς Ἁγίους εἰς τήν Ἐκκλησίαν,
προκαλεῖ μεγάλην χαράν εἰς τούς
οὐρανούς.
Ἡ αὐτοκατάκρισις διαφοροποιεῖ
τόν λογικόν ἄνθρωπον ἀπό τήν φιλαυτίαν τοῦ ζώου. Ἡ αὐτοκατάκρισις διακρίνει τόν Χριστιανόν
ἀπό τήν αὐτοδικαίωσιν τοῦ κόσμου. Ἡ αὐτοκατάκρισις παράγει
ὑπακοήν, καί ταπείνωσιν, καί υἱούς
Θεοῦ. Ἡ αὐτοκατάκρισις γκρεμίζει
τό τεῖχος ὅπου μᾶς ἐμποδίζει νά
βλέπωμε τόν Θεόν καί ἀνοίγει
πῦλας διά τήν Εἴσοδον τοῦ Θεοῦ
εἰς τήν ζωήν μας.
Αὐτήν τήν Εἴσοδον πολύ τήν
ποθεῖ ὁ Θεός, ἀλλά ἡμεῖς τήν κλείνομε. «Δός μοι, υἱέ, σήν καρδίαν»
(Παρ. Σολ. ΚΓ´ 26), κράζει ὁ Θεός.
Θά κωφεύσωμε καί ἄλλο;
Τί δέν ἔπραξεν ὁ Θεός δι᾽ αὐτήν
τήν ἕνωσίν Του μέ τόν ἄνθρωπον;
Ἐδημιούργησεν ἐκ τοῦ μή ὄντος
ἕνα ὁλόκληρον κόσμον. Ἔπλασε
καί ἡμᾶς κατ᾽ εἰκόνα ἰδικήν Του.
Ἔλαβε καί ὁ ἴδιος τήν φύσιν μας
σήμερον ἀπό τήν Παναγίαν Μη-
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τέρα Του, τήν Θεοτόκον. Συνανεστράφη μεθ᾽ ἡμῶν καί διῆλθεν εὐεργετῶν. Μᾶς ἄφησε νά τόν
σταυρώσωμε, καί μᾶς ἐκληροδότησε τόν Τίμιον Σταυρόν Του ὡς
φύλακα Παντοδύναμον καί Νίκης
Τρόπαιον ἀκαταμάχητον. Ἀνεστήθη
ὁ Παντοδύναμος, καί μᾶς ἔδωκε
τόν θάνατόν Του εἰς Βάπτισμα ζωῆς
αἰωνίου. Μᾶς ἀνεβίβασεν εἰς τό
ὕψος τοῦ Θρόνου Του. Μᾶς ἔκανε
ἀδελφούς Του καί υἱούς τοῦ Πατρός Του. Μᾶς τρέφει μέ τή Σάρκα
καί τό Αἷμα Του ἀπό τό Ἅγιον Ποτήριον τῆς Θείας Λειτουργίας, διά
νά μένωμεν ἐν Αὐτῷ καί Αὐτός ἐν
ἡμῖν.
Θά συνεχίσωμε νά ἀρνούμεθα
τήν Ὑψίστην δωρεάν τοῦ Θεοῦ ἤ
θά δεχθῶμεν ἐπί τέλους τό Εὐαγγέλιον τῆς Σαρκώσεως τοῦ Λόγου,
τῆς Χαρᾶς τῆς Αἰωνίου;
Ἄς πάρωμεν ἐπί τέλους τήν
καλήν ἀπόφασιν. Ἄς ἐκλέξωμε τήν
ἀγαθήν μερίδα. Ἄς κάνωμε τήν
Ἐκκλησίαν Γνησίαν Μητέρα μας.
Ἄς παύσωμε νά εἴμεθα νόθα τέκνα
τῆς Ἐκκλησίας. Ἄς τήν ἀφήσωμε
νά μᾶς γεννήσῃ εἰς τέκνα τοῦ Θεοῦ
Πατρός, διά νά ἀναβλύσῃ καί εἰς
ἡμᾶς ἐκ βαθέων ὁ ὕμνος: «Εὐαγγελίζου, γῆ, χαράν μεγάλην · Αἰνεῖτε,
οὐρανοί, Θεοῦ τήν Δόξαν».
Ὅτι Αὐτῷ τῷ Σαρκωθέντι Θεῷ
Λόγῳ πρέπει πᾶσα Δόξα, Τιμή καί
Προσκύνησις, σύν τῷ Ἀνάρχῳ
Αὐτοῦ Πατρί καί τῷ Συναϊδίῳ
Ἁγίῳ Πνεύματι, νῦν καί ἀεί καί εἰς
τούς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΑΘΗΚΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Μέ σεμνήν λαμπρότητα ἐτιμήθη ἡ Δεσποτική ἅμα τε καί Θεομητορική, ἡ Θρησκευτική ἅμα τε καί Ἐθνική Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, εἰς τήν ὁμώνυμον ἀνδρώαν Θεομητορικήν Ἱεράν Μονήν τῶν Ἀθηκίων Κορινθίας.
Εἰς τόν Πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καί Μηροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Χρυσόστομος παρουσίασε τό ἱστορικόν τῆς ἐν Ναζαρέτ
ὑπό τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ ἀναγγελίας τῆς Θείας Ἐνανθρωπήσεως εἰς τήν Παρθένον Μαριάμ καί ἐτόνισε τό Δογματικόν περιεχόμενον τῆς καθ ὑπόστασιν ἑνώσεως τῶν δύο φύσεων, Θείας καί ἀνθρωπίνης, ἡ ὁποία συνετελέσθη Ἀτρέπτως,
Ἀσυγχύτως, Ἀχωρίστως καί Ἀδιαιρέτως εἰς τό Ἀναλλοίωτον καί Ἄτρεπτον Πρόσωπον τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ.
Ἐπιπλέον ἀνεφέρθη εἰς τήν Ἐθνικήν σημασίαν τῆς Ἑορτῆς αὐτῆς διά τό Θείᾳ
Δίκῃ ὑπόδουλον ἐπί 400 ἔτη Γένος ἡμῶν, καθώς τήν 25ην Μαρτίου τοῦ 1821 ἐκηρύχθη ἡ Ἐπανάστασις διά τήν ἐλευθερίαν τῆς Ἑλλάδος
ἀπό τόν Ὀθωμανικόν ζυγόν.
Παρατίθενται ἀκολούθως στιγμιότυπα
ἀπό τήν περιφοράν
τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ
καί ἀπό τήν Ἑορταστικήν Ἐκδήλωσιν
τήν ὁποίαν διωργάνωσαν Κατηχητικαί
Ὁμάδες τοῦ Κιάτου
εἰς τό Πνευματικόν
Κέντρον τῆς Μονῆς.
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Στιγμιότυπα τῆς Ἐθνικοθρησκευτικῆς
Ἐκδηλώσεως τῆς 25ης Μαρτίου 2008
Ὅταν τό Ἑλληνικόν Ἔθνος δέν προτιμᾶ τήν
λήθην ἀλλά χαίρεται νά τρέφῃ τήν μνήμην του καί
τήν αὐτοσυνειδησίαν του, τότε στρέφει μέ εὐγνωμοσύνην τήν ματιά του εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ
Θεοῦ, ἡ ὁποία τοῦ περιφρουρεῖ τήν ὑπόστασιν καί
τοῦ ἐξασφαλίζει τήν Ἐλευθερίαν.
Μέ αὐτόν τόν σκοπόν ἔλαβε καί ἐφέτος χώραν
εἰς τήν Ι.Μ. Εὐαγγελισμοῦ Ἀθηκίων ἐθνικοθρησκευτική Ἐκδήλωσις ἰδιαιτέρου παλμοῦ καί συγκινησιακοῦ φόρτου, ἔχουσα ὡς κεντρικόν θέμα τήν
Μακεδονίαν.
Εἰς τά στιγμιότυπα, ὁ Καθηγούμενος τῆς Ι.Μ.
Μητροπολίτης Θεσ/νίκης κ.κ. Χρυσόστομος προσερχόμενος εἰς τήν Αἴθουσαν τόν Ἐκδηλώσεων καί
προσλαλών, καθώς αἱ συμμετέχουσαι Κατηχητικαί
Ὁμάδες, καί οἱ παρευρισκόμενοι πατέρες.
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ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΝΑΟΥ

ΤΟΥ

ΑΓΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τήν 23ην Ἀπριλίου, Ἑορτήν τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου τοῦ
Τροπαιοφόρου, πανηγύρισεν ὁ ὁμώνυμος
Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός τῶν Γ.Ο.Χ.
Θεσσαλονίκης, μέ λαμπράν Ἀρχιερατικήν
Λειτουργίαν καί ἀθρόαν τήν συμετοχήν
τῶν προσκυνητῶν ἀπό τό πανελλήνιον.
«Λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου, ὁ
Θεός» (Ψαλμ. ΡΙΗ´ 17). Τιμᾶται εἰς τούς
αἰῶνας, καί ἐπί γῆς καί ἐν οὐρανοῖς, ὁ
γενναῖος τῆς Πίστεως Ἀθλητής, ὁ μέχρις
αἵματος ὡμολογήσας ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ
τῷ Ἀληθινῷ Θεῷ.
Οἱ δέ δήμιοι τοῦ Ἁγίου Γεωργίου καί
ὅλοι οἱ Διῶκται τῶν πιστῶν δούλων τοῦ
Χριστοῦ, οἱ ἐπ᾽ ὀλίγον κραταιοί τῆς γῆς,
ἀπέθανον εἰς ὄνειδος αἰώνιον καί τό μνημόσυνον αὐτῶν ἀπώλετο μετ᾽ ἤχου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ἅγιος Γεώργιος ὁ Τροπαιοφόρος

Στιγμιότυπα
ἀπό τήν Ἑορτήν:

Ὁ Παναγιώτατος
Μητροπολίτης
Γ.Ο.Χ. Θεσσαλονίκης
κ. Χρυσόστομος
καί ὁ Αἰδεσιμότατος
Ἱερεύς π. Νικόλαος
Ἀριστερά εἰς τήν
Ἀρτοκλασίαν καί
Δεξιά εἰς τήν Μεγάλην Εἴσοδον.

Δ ΙΑ Ω ΦΕ ΛΕΙ Α Ν Ψ Υ Χ Η Σ
«Χείριστον κακόν ἡ ἀκράτητος γλῶσσα. Οὐδέν ἄλλο μᾶς ὑστερεῖ τήν
Χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί τόν Θεῖον φωτισμόν τόσον ὅσον ἡ ἀκράτητος γλῶσσα καί οἱ γελοποιοί ἀστεϊσμοί» (Ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου).
«Ὅστις θέλει νά εἶναι θρῆσκος καί δέν κρατεῖ τήν ἑαυτοῦ γλῶσσαν, ματαία
εἶναι ἡ θρησκεία αὐτοῦ» (Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου).
«Ἡπαρρησία εἶναι ὡς ὁ σπινθήρ ἐπί δρυμῶνα» (Ἁγ. Μακαρίου τοῦ Αἰγυπτίου).
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∂∫ ∫§∏ ™π∞ °.√.X. ∂§ §∞ ¢√™
π∂ ƒ∞ ª∏ Δƒ√ ¶√ §π™ £∂™ ™∞ §√ ¡π ∫∏™
∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∂ø™ 174, Δ.∫. 542 49 X∞ƒπ§∞√À, £∂™™∞§√¡π∫∏

∫˘ÚÈ·Î‹ Ù~Ë˜ [ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ - 3 ª·ÚÙ›Ô˘, 2008

∂∫∫§∏™π∞™Δπ∫∏

∫ ∞ Δ∞ ¢ π ∫ ∏

∞º√ƒπ™ª√™ ∫∞π ∞¡∞£∂ª∞Δπ™ª√™
ÙÔ~˘
∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À §∞ª¶ƒ√À ∑∞ƒ√°π∞¡¡√À
«[ ∏ı¤ÙËÛ·Ó ÓﬁÌÔÓ ÌÔ˘ Î·› [Â‚Â‚‹ÏÔ˘Ó Ù¿ \·ÁÈ¿ ÌÔ˘· [·Ó·Ì¤ÛÔÓ ]·Á›Ô˘
Î·› ‚Â‚‹ÏÔ˘ Ô[˘ ‰È¤ÛÙÂÏÏÔÓ Î·› [·Ó·Ì¤ÛÔÓ [·Î·ı¿ÚÙÔ˘ Î·› ÙÔ~˘ Î·ı·ÚÔ~˘ Ô[˘
‰È¤ÛÙÂÏÏÔÓ Î·› [·ﬁ Ù~ˆÓ Û·‚‚¿ÙˆÓ ÌÔ˘ ·ÚÂÎ¿Ï˘ÙÔÓ ÙÔ‡˜ [ÔÊı·ÏÌÔ‡˜ ·[˘Ù~ˆÓ»
([ πÂ˙ÂÎ. ∫μ´ 26).
«# øÓ ÙÈÓÂ˜ [·ÛÙÔ¯‹Û·ÓÙÂ˜ [ÂÍÂÙÚ¿ËÛ·Ó Â[È˜ Ì·Ù·ÈÔÏÔÁ›·Ó, ı¤ÏÔÓÙÂ˜ Â@ÈÓ·È
ÓÔÌÔ‰È‰¿ÛÎ·ÏÔÈ, Ì‹ ÓÔÔ~˘ÓÙÂ˜ Ì‹ÙÂ ·
\ Ï¤ÁÔ˘ÛÈ Ì‹ÙÂ ÂÚ› Ù›ÓˆÓ ‰È·‚Â‚·ÈÔ~˘ÓÙ·È»
(∞´ ΔÈÌ. ∞´ 6-7).
«[ ∂ÁÒ Á¿Ú Ô@È‰· ÙÔ~˘ÙÔ, \ÔÙÈ Â[ÈÛÂÏÂ‡ÛÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Ù‹Ó {·ÊÈÍ›Ó ÌÔ˘ Ï‡ÎÔÈ ‚·ÚÂ~È˜
Â[È˜ ]˘Ì~·˜ Ì‹ ÊÂÈ‰ﬁÌÂÓÔÈ ÙÔ~˘ ÔÈÌÓ›Ô˘· Î·› [ÂÍ ]˘Ì~ˆÓ ·[˘Ù~ˆÓ [·Ó·ÛÙ‹ÛÔÓÙ·È
{·Ó‰ÚÂ˜ Ï·ÏÔ~˘ÓÙÂ˜ ‰ÈÂÛÙÚ·ÌÌ¤Ó· ÙÔ~˘ [·ÔÛ~·Ó ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¿˜ [Ô›Ûˆ ·[˘Ù~ˆÓ»
(¶Ú¿Í. ∫´ 29-30).
«[ ∂Í ]ËÌ~ˆÓ [ÂÍ~ËÏıÔÓ, [·ÏÏã Ô[˘Î @ËÛ·Ó [ÂÍ ]ËÌ~ˆÓ· Â[È Á¿Ú @ËÛ·Ó [ÂÍ ]ËÌ~ˆÓ,
ÌÂÌÂÓ‹ÎÂÈÛ·Ó ·
{ Ó ÌÂıã Ë
] Ì~ˆÓ· ·
[ ÏÏã È\ Ó· Ê·ÓÂÚˆı~ˆÛÈÓ Ô\ ÙÈ Ô[˘Î Â[ÈÛ› ¿ÓÙÂ˜ Â[ Í Ë
] Ì~ˆÓ»
(∞´ [ πˆ¿Ó. μ´ 19).

Δ¤ÎÓ· [ÂÓ ∫˘Ú›?ˆ [·Á·ËÙ¿,
] ∏ X¿ÚÈ˜ ÙÔ~˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·› £ÂÔ~˘ Î·› ™ˆÙ~ËÚÔ˜ ]ËÌ~ˆÓ[ πËÛÔ~˘ XÚÈÛÙÔ~˘ Î·› ]Ë [ ∞Á¿Ë ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘ Î·› ¶·ÙÚﬁ˜ Î·› ]Ë ∫ÔÈÓˆÓ›· ÙÔ~˘ ] ∞Á›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ Â{ÈË ÌÂÙ¿ ¿ÓÙˆÓ
]ËÌ~ˆÓ (μ´ ∫ÔÚ. π°´ 13).
] ∏ [ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ~˘ XÚÈÛÙÔ~˘, Ô\ ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ ·
[ ﬁ Ù‹Ó ] πÛÙÔÚ›·Ó, ¿ÓÙÔÙÂ Â[ Ô] Ì~·˜
ÏÂÌÂ~ÈÙÔ Î·› ı¿ ÔÏÂÌ~ËÙ·È Î·Ù¿ ÙﬁÓ ÏﬁÁÔÓ ÙÔ~˘ ∫˘Ú›Ô˘, «Â[È Â[ Ì¤ Â[ ‰›ˆÍ·Ó, Î·› ˘
‰ÈÒÍÔ˘ÛÈÓ· Â[È ÙﬁÓ ÏﬁÁÔÓ ÌÔ˘ Â[ Ù‹ÚËÛ·Ó, Î·› ÙﬁÓ ˘
] Ì¤ÙÂÚÔÓ ÙËÚ‹ÛÔ˘ÛÈÓ» ([ πˆ¿Ó. π∂´ 20).

KEO 32-.qxp:Layout 1

19/12/08

Μάρτιος - Ἀπρίλιος ᾽ 08

12:02

– ἀρ. τεύχ. 32

Page 37

ΚΗΡΥΞ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

-37-

[ ∂¯ıÚÔ› Ù~Ë˜ { ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ]˘~ËÚÍ·Ó Î·› [ÂÍˆÙÂÚÈÎÔ›, [·ÏÏ¿ Î·› [ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ›, Ô]È ∞]ÈÚÂÙÈÎÔ›, Ô]È ]ÔÔ~ÈÔÈ ÔÏÏ¿ÎÈ˜ @ËÛ·Ó ¯ÂÈÚﬁÙÂÚÔÈ Ù~ˆÓ [ÂÍˆÙÂÚÈÎ~ˆÓ. ¢Èã ·[˘Ùﬁ Ùﬁ ™ÙﬁÌ·
ÙÔ~˘ XÚÈÛÙÔ~˘, ]Ô [ ∞ﬁÛÙÔÏÔ˜ ¶·~˘ÏÔ˜, ÚÔÊËÙÂ‡ˆÓ Ì~·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ: «[ÂÁÒ Á¿Ú Ô@È‰·
ÙÔ~˘ÙÔ, \ÔÙÈ Â[ÈÛÂÏÂ‡ÛÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Ù‹Ó {·ÊÈÍ›Ó ÌÔ˘ Ï‡ÎÔÈ ‚·ÚÂ~È˜ Â[È˜ ]˘Ì~·˜ Ì‹ ÊÂÈ‰ﬁÌÂÓÔÈ ÙÔ~˘ ÔÈÌÓ›Ô˘· Î·› [ÂÍ ]˘Ì~ˆÓ ·[˘Ù~ˆÓ [·Ó·ÛÙ‹ÛÔÓÙ·È {·Ó‰ÚÂ˜ Ï·ÏÔ~˘ÓÙÂ˜ ‰ÈÂÛÙÚ·ÌÌ¤Ó· ÙÔ~˘ [·ÔÛ~·Ó ÙÔ‡˜ Ì·ıËÙ¿˜ [Ô›Ûˆ ·[˘Ù~ˆÓ» (¶Ú¿Í. ∫´ 29-30). Δﬁ
Ê·ÈÓﬁÌÂÓÔÓ ·[˘ÙÔ~˘ ÙÔ~˘ ÔÏ¤ÌÔ˘ ‰ÈÂÈÛÙÒıË ÔÏÏ¿ÎÈ˜ ÙﬁÛÔÓ Â[È˜ Ù‹Ó ¶·Ï·È¿Ó ¢È·ı‹ÎËÓ \ÔÛÔÓ Î·› Î·ıã \ÔÏËÓ Ù‹Ó ‰È¿ÚÎÂÈ·Ó Ù~ˆÓ 2.000 [ÂÙ~ˆÓ ÌÂÙ¿ XÚÈÛÙﬁÓ.

] ∏ÌÂ~È˜ Ô]È {È‰ÈÔÈ Â{ÈÌÂı· Ì¿ÚÙ˘ÚÂ˜ ÙÔÈÔ‡ÙˆÓ [ ∞ÓÙÈÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ~ˆÓ
Ú¿ÍÂˆÓ [ ∞ÔÛÙ·Û›·˜, ™¯ÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·› ∞]ÈÚ¤ÛÂˆÓ:
∞) 1920: ] ∏ [Â› ¢ˆÚÔı¤Ô˘ ¶ÚÔ‡ÛÛË˜ ΔÔÔÙËÚËÙÔ~˘ ÙÔ~˘ £ÚﬁÓÔ˘ ∞]ÈÚÂÙÈÎ‹ [ ∂ÁÎ‡ÎÏÈÔ˜ ÙÔ~˘ √[ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ~˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘, {ËÙÔÈ, \Ôˆ˜ Ô]È {È‰ÈÔÈ Ô]È ¡ÂÔËÌÂÚÔÏÔÁ›Ù·È
Ù‹Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó, ]Ô ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎﬁ˜ X¿ÚÙË˜ ÙÔ~˘ [ ∞ı¤Ô˘ Î·› [ ∞ÓÙÈ¯Ú›ÛÙÔ˘ √[ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÛÌÔ~˘.
μ) 1923 (10 ª·˝Ô˘ - 8 [ πÔ˘Ó›Ô˘): Δﬁ [Â› ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ªÂÏÂÙ›Ô˘ ªÂÙ·Í¿ÎË §ËÛÙÚÈÎﬁÓ ™˘Ó¤‰ÚÈÔÓ Ù~Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜ \ÔÔ˘ [·ÂÊ·Û›ÛıË ]Ë [ ∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ~˘ ] ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ Î·› ]Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛÈ˜ Î·› Î·Ù¿ÚÁËÛÈ˜ ÔÏÏ~ˆÓ [ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ~ˆÓ £ÂÛÌ~ˆÓ
Î·› ¶·Ú·‰ﬁÛÂˆÓ.
°) 1924 (10 ª·ÚÙ›Ô˘):] ∏ Â[ › [ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎﬁÔ˘ [ ∞ıËÓ~ˆÓ XÚ˘ÛÔÛÙﬁÌÔ˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘
] ﬁ ΔÚÈ~ˆÓ ¶·ÓÎ·› ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘ﬁÏÂˆ˜ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ∑´ ∂[ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ~˘ ˘
ÔÚıÔ‰ﬁÍˆÓ ™˘Óﬁ‰ˆÓ ∫·Ù·‰ÈÎ·ÛÌ¤ÓÔ˘ Î·› [ ∞Ó·ıÂÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÔ˘ ¡¤Ô˘ °ÚËÁÔÚÈ·ÓÔ~˘
¶·ÈÎÔ~˘ ] ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘, ]ˆ˜ ÚÒÙÔ˘ ‚‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ~˘ [ ∞ı¤Ô˘ √[ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÛÌÔ~˘.
¢) 1937: ] ∏ ·ÏÈÓ‰ÚﬁÌËÛÈ˜ Ù~ˆÓ æÂ˘‰·‰¤ÏÊˆÓ ºÏˆÚÈÓÈÎ~ˆÓ ¢ÂÎ·ÙÚËÌÂÚÈÙ~ˆÓ, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ °ÂÚÌ·ÓÔ~˘ ª·˘ÚÔÌ¿ÙË, ÚÒËÓ ºÏˆÚ›ÓË˜ XÚ˘ÛÔÛÙﬁÌÔ˘ ∫·‚Ô˘Ú›‰Ô˘, (ÙÔ~˘
∑·Î‡ÓıÔ˘ XÚ˘ÛÔÛÙﬁÌÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ [ÂÈÛÙÚ¤„·ÓÙÔ˜ Â[È˜ Ùﬁ ¡¤ÔÓ ] ∏ÌÂÚÔÏﬁÁÈÔÓ {Ë‰Ë Ùﬁ 1935), Ô]È ]ÔÔ~ÈÔÈ [·ÓÂÁÓÒÚÈÛ·Ó \ÔÙÈ ]Ô ¡ÂÔËÌÂÚÔÏÔÁÈÙÈÛÌﬁ˜ - √[ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÛÌﬁ˜
Â@ÈÓ·È [ ∂ÎÎÏËÛ›· XÚÈÛÙÔ~˘, Â@ÈÓ·È Δ·ÌÂÈÔ~˘¯Ô˜ Ù~Ë˜ £Â›·˜ X¿ÚÈÙÔ˜ Î·› Â{ ¯ÂÈ { ∂ÁÎ˘Ú·
ª˘ÛÙ‹ÚÈ·. √]È {È‰ÈÔÈ [ÂıÂÒÚËÛ·Ó ÙﬁÓ ]Â·˘ÙﬁÓ ÙÔ˘˜ ]ˆ˜ \ÂÓ· «∫›ÓËÌ· ∂[˘ÛÂ‚Â›·˜», ]ˆ˜
«Ùﬁ Î·ı·ÚﬁÓ ·#ÈÌ·» Î·› ˆ
] ˜ «ºÚÔ˘Ú¿» Â[ ÓÙﬁ˜ Ù~Ë˜ ¡ÂÔËÌÂÚÔÏÔÁËÙÈÎ~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
∂) 1948 (22 ∞[˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘): ] ∏ Â[È˜ Ùﬁ { ∞ÌÛÙÂÚÓÙ·Ì Ù~Ë˜ ] √ÏÏ·Ó‰›·˜ ˘
] ﬁ ÙÔ~˘ [ ∞ÓÙÈ¯Ú›ÛÙÔ˘ Î·› [ ∞ı¤Ô˘ √[ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÛÌÔ~˘ \ π‰Ú˘ÛÈ˜ ÙÔ~˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù~ˆÓ [ ∂ÎÎÏËÛÈ~ˆÓ (¶.™.∂.), Úﬁ˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·Ó Ù~Ë˜ ¶·ÓıÚËÛÎÂ›·˜. ªÂÙ·Í‡
Ù~ˆÓ 147 ] π‰Ú˘ÙÈÎ~ˆÓ ªÂÏ~ˆÓ ÙÔ~˘ ¶.™.∂. @ËÛ·Ó \ÔÏ· Ù¿ {Â¯ÔÓÙ· [ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ‹Ó
∫ÔÈÓˆÓ›·Ó ÏÂÁﬁÌÂÓ· [ √Úıﬁ‰ÔÍ· ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â~È· Î·› ∞[˘ÙÔÎ¤Ê·ÏÔÈ [ ∂ÎÎÏËÛ›·È, Â{ÈÙÂ
¡¤Ô˘ Â{ÈÙÂ ¶·Ï·ÈÔ~˘ ] ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘.
™Δ) 1960 (9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘): √]È ºÏˆÚÈÓÈÎÔ› ¢ÂÎ·ÙÚËÌÂÚ›ÙÂ˜, Â[ È‚Â‚·ÈÒÓÔÓÙÂ˜ Ùﬁ ¶ÈÛÙÂ‡ˆ ÙÔ˘˜ \ÔÙÈ Â@ÈÓ·È ]·Ï~ˆ˜ \ÂÓ· ∫›ÓËÌ· ∂[˘ÛÂ‚Â›·˜ [ÂÓÙﬁ˜ Ù~Ë˜ ¡ÂÔËÌÂÚÔÏÔÁËÙÈÎ~Ë˜
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™¯ÈÛÌ·ÙÔ·ÈÚÂÙÈÎ~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, [·¤ÎÙËÛ·Ó [Â›ÛÎÔÔÓ, ÙﬁÓ [ ∞Î¿ÎÈÔÓ ¶·~·Ó,
¯ÂÈÚÔÙÔÓËÌ¤ÓÔÓ ]˘ÂÚÔÚ›ˆ˜, [·ÓÙÈÎ·ÓÔÓÈÎ~ˆ˜, {·ÓÂ˘ ™˘ÓÔ‰ÈÎ~Ë˜ [ ∞ÔÊ¿ÛÂˆ˜, Â[È˜ Ùﬁ
¡ÙÈÙÚﬁ˚Ù Ù~Ë˜ [ ∞ÌÂÚÈÎ~Ë˜, [·ﬁ [ÂÈÛÎﬁÔ˘˜ Ù~ˆÓ ƒÒÛÛˆÓ Ù~Ë˜ ¢È·ÛÔÚ~·˜, Ù~ˆÓ [Â¯ﬁÓÙˆÓ
∫ÔÈÓˆÓ›·Ó Ì¤ Ù¿ ¡ÂÔËÌÂÚÔÏÔÁËÙÈÎ¿ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â~È·, ÙﬁÓ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ÙÔ~˘ ™ÈÎ¿ÁÔ Î·›
ÙﬁÓ ¡ÂÔËÌÂÚÔÏÔÁ›ÙËÓ °·ÏÏ›·˜ £ÂﬁÊÈÏÔÓ [ πÔÓ¤ÛÎÔ˘, \ÔÛÙÈ˜ [·ÚÓ‹ıËÎÂ Ó¿ ]˘ÔÁÚ¿„?Ë
Ùﬁ ¯ÂÈÚÔÙÔÓËÙ‹ÚÈÔÓ. √\˘Ùˆ Ô]È ºÏˆÚÈÓÈÎÔ› Â@ÈÓ·È Ï¤ÔÓ ™ÂÚ·ÊÂÈÌÈÎÔ›.
? Û˘ÓÂÚÁÂ›?· ÙÔ~˘ ¶ÂÈÚ·È~ˆ˜
∑) 1995 (25 [ πÔ˘Ó›Ô˘): Δﬁ Â[ › [ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎﬁÔ˘ [ ∞Ó‰Ú¤Ô˘ (Ù~Ë
¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, [ ∞ÚÁÔÏ›‰Ô˜ ¶·¯ˆÌ›Ô˘ Î·› ∫ÈÙ›Ô˘ ∫‡ÚÔ˘ [ ∂ÈÊ·Ó›Ô˘) ¶Ú·ÍÈÎﬁËÌ·
Î·› ™¯›ÛÌ· Ù~ˆÓ ∞]ÈÚÂÙÈÎ~ˆÓ ¡ÂÔÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ, Ô]È ]ÔÔ~ÈÔÈ ‚¿ÛÂÈ Ù~Ë˜ ‰È·ÎÂÎËÚ˘ÁÌ¤ÓË˜ ∞]ÈÚ¤ÛÂÒ˜ ÙˆÓ ıÂˆÚÔ~˘Ó ∞]ÈÚÂÙÈÎ¿˜ Î·› ∂[È‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎ¿˜ ÔÏÏ¿˜ [ √ÚıÔ‰ﬁÍÔ˘˜
¢ÔÁÌ·ÙÈÎ¿˜ ∂[ÈÎﬁÓ·˜, \Ôˆ˜: 1) Ù~Ë˜ ] ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜, {ËÙÔÈ Ù~ˆÓ ΔÚÈ~ˆÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ, ¶·ÙÚﬁ˜, À]ÈÔ~˘ Î·› ] ∞Á›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, 2) Ù~Ë˜ [ÂÎ ÙÔ~˘ Δ¿ÊÔ˘ [ ∂ÓÛÒÌÔ˘ [ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÂˆ˜ ÙÔ~˘
XÚÈÛÙÔ~˘, 3) Ù~Ë˜ °ÂÓÓ‹ÛÂˆ˜ ÙÔ~˘ XÚÈÛÙÔ~˘ {·ÓÂ˘ ª·È~ˆÓ Î·› §Ô˘ÙÚÔ~˘, 4) Ù~Ë˜ ¶ÂÓÙËÎÔÛÙ~Ë˜ ÌÂÙ¿ Ù~Ë˜ ¶·Ó·Á›·˜ Î·› {·ÓÂ˘ ÙÔ~˘ [ ∞ÔÛÙﬁÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ Î·› Ù~ˆÓ ∂[˘·ÁÁÂÏÈÛÙ~ˆÓ ª¿ÚÎÔ˘ Î·› §Ô˘Î~·, 5) \ÔÏˆÓ Ù~ˆÓ £ÂÔÊ·ÓÂÈ~ˆÓ Ù~Ë˜ ¶·Ï·È~·˜ Î·› ∫·ÈÓ~Ë˜
¢È·ı‹ÎË˜, 6) \ÔÏˆÓ Ù~ˆÓ ∫Ï·ÛÛÈÎ~ˆÓ, Î·› ÏÔÈ~ˆÓ, {ËÙÔÈ ÂÚ› Ùﬁ 90% Ù~ˆÓ ∂[ÈÎﬁÓˆÓ.
∏) 2002 (8-17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘): Δﬁ Â[ › ÙÔ~˘ ΔÔÔÙËÚËÙÔ~˘ [ ∞ıËÓ~ˆÓ ªÂÛÛËÓ›·˜ °ÚËÁÔÚ›Ô˘
(ƒÔ‡ÛË-μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘) ™¯›ÛÌ· Ù~Ë˜ [ ∞ÓÙÈ¯Ú›ÛÙÔ˘ ™·Ù·ÓÈÎ~Ë˜ √[ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÛÙÈÎ~Ë˜ ∞]ÈÚ¤ÛÂˆ˜ Ù~ˆÓ [ ∂ÎÎÏËÛÈÔÌ¿¯ˆÓ, XÚÈÛÙÔÌ¿¯ˆÓ Î·› ΔÚÈ·‰ÔÌ¿¯ˆÓ, {ËÙÔÈ £ÂÔÌ¿¯ˆÓ, Ô]È
]ÔÔ~ÈÔÈ:
[ ∞ÚÓÔ~˘ÓÙ·È Ù‹Ó ˘
\ ·ÚÍÈÓ Ù~Ë˜ ∂∫∫§∏™π∞™ ÙÔ~˘ £∂√À Úﬁ Ù~Ë˜ Î·Ù¿ ™¿ÚÎ·
°ÂÓÓ‹ÛÂˆ˜ ÙÔ~˘ XÚÈÛÙÔ~˘ Î·› ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó Ô
\ ÙÈ ·[˘Ùﬁ Â@ÈÓ·È «£ÂˆÚ›· ÙÔ~˘ ¢È·‚ﬁÏÔ˘».
[ ∞ÚÓÔ~˘ÓÙ·È Ô
\ ÙÈ Ùﬁ ¶ÚﬁÛˆÔÓ ÙÔ~˘ XÚÈÛÙÔ~˘ Â@ÈÓ·È { ∞Ó·Ú¯ÔÓ Î·› ¶ÚÔ·ÈÒÓÈÔÓ
Î·› ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó Ô\ ÙÈ Ë
] ˘
\ ·ÚÍ›˜ ÙÔ˘ ·
[ Ú¯›˙ÂÈ ·
[ ﬁ Ù‹Ó °¤ÓÓËÛ›Ó ÙÔ˘ Â[È˜ Ù‹Ó μËıÏÂ¤Ì.
[ ∞ÚÓÔ~˘ÓÙ·È \ÔÙÈ Ùﬁ £Â·Ú¯ÈÎﬁÓ ¶ÚﬁÛˆÔÓ ÙÔ~˘ ªÔÓÔÁÂÓÔ~˘˜ À]ÈÔ~˘ Î·› §ﬁÁÔ˘
ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘ ·Ú¤ÌÂÈÓÂÓ { ∞ÙÚÂÙÔÓ Î·› [ ∞Ó·ÏÏÔ›ˆÙÔÓ Î·Ù¿ Ù‹Ó [ ∂Ó·ÓıÚÒËÛÈÓ
\ ÙÈ
Î·› ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó Ô\ ÙÈ ‰È¿ Ù~Ë˜[ ∂ÓÛ·ÚÎÒÛÂˆ˜ Ô] À]Èﬁ˜ Â[ ÙÚ¿Ë Â[È˜ XÚÈÛÙﬁÓ, Î·› Ô
[·ﬁ ÙﬁÙÂ {·Ú¯ÈÛÂ Ó¿ ]˘¿Ú¯?Ë Ùﬁ ¶ÚﬁÛˆÔÓ ÙÔ~˘ XÚÈÛÙÔ~˘ Î·› ‰Èã ·[˘Ùﬁ ‰¤Ó Â@ÈÓ·È
{ ∞Ó·Ú¯ÔÓ Î·› ¶ÚÔ·ÈÒÓÈÔÓ \Ôˆ˜ ÙÔ~˘ À]ÈÔ~˘ Î·› §ﬁÁÔ˘.
¢È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó \ÔÙÈ ]Ô À]Èﬁ˜ Î·› §ﬁÁÔ˜ ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘ ‰¤Ó ]˘~ËÚÍÂ ÔÙ¤ ∫ÂÊ·Ï‹
Î·ÌÌÈ~·˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜.
¢È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó \ÔÙÈ ]Ë ∫ÂÊ·Ï‹ Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ¢∂¡ Â@ÈÓ·È £Â˚Î‹, ‰ËÏ·‰‹
‰Èã ·[˘ÙÔ‡˜ Ë
] [ ∂ÎÎÏËÛ›· ¢∂¡ Â@ÈÓ·È £Â·ÓıÚÒÈÓÔ˜ [ √ÚÁ·ÓÈÛÌﬁ˜ ·
[ ÏÏ¿ ÌﬁÓÔÓ
[·ÓıÚÒÈÓÔ˜.
¢È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó \ÔÙÈ Â@ÈÓ·È ∞\ÈÚÂÛÈ˜ Ó¿ ‚¿˙ˆÌÂÓ ÙﬁÓ XÚÈÛÙﬁÓ Â[È˜ Ù‹Ó ı¤ÛÈÓ
ÙÔ~˘ À]ÈÔ~˘ Î·› §ﬁÁÔ˘ ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘, ]ˆ˜ Ó¿ @ËÙÔ ∞§§√™ ∫∞π ∞§§√™.
¢È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó \ÔÙÈ ]Ë [ ∂ÎÎÏËÛ›· Â@ÈÓ·È ÙÔ~˘ XÚÈÛÙÔ~˘ Î·› √Xπ Ù~Ë˜ ] ∞Á›·˜
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ΔÚÈ¿‰Ô˜, ]ˆ˜ Ó¿ Ì‹Ó Δ·˘ÙÔ˘ÚÁ?~Ë ÌÂÙ¿ ÙÔ~˘ ¶·ÙÚﬁ˜ Î·› ÙÔ~˘ ] ∞Á›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜ ]Ô
XÚÈÛÙﬁ˜, ˆ
] Û¿Ó Ó¿ Ì‹Ó Â@ÈÓ·È ∂π™ Ù~Ë˜ ] ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ Ô] XÚÈÛÙﬁ˜, ·
[ ÏÏ¿ Â\ Ó ÓÂÔÊ·Ó¤˜ [ÂÍˆ·ÁÈÔÙÚÈ·‰ÈÎﬁÓ ÚﬁÛˆÔÓ.
¢È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó Ô\ ÙÈ Ë
] ÌÂ~È˜ ‚Á¿˙ÔÌÂÓ ·
[ ﬁ ∫ÂÊ·Ï‹Ó Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙﬁÓ XÚÈÛÙﬁÓ
Î·› ‚¿˙ÔÌÂÓ Ù‹Ó ] ∞Á›·Ó ΔÚÈ¿‰·, ıÂˆÚÔ~˘ÓÙÂ˜ Ô\˘Ùˆ ÙﬁÓ XÚÈÛÙﬁÓ ∞§§√ ÚﬁÛˆÔÓ
[ÂÎÙﬁ˜ Ù~Ë˜ ] ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜, {ËÙÔÈ ÎÙ›ÛÌ·.
¢È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó \ÔÙÈ Ù‹Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó Ù‹Ó Ô[ÈÎÔ‰ﬁÌËÛÂ ]Ô XÚÈÛÙﬁ˜ Î·› √Xπ ]Ë
] ∞Á›· ΔÚÈ¿˜ Î·› Ô
\ ÙÈ ¢∂¡ ı¿ ·
[ Ê‹Û?Ë Ô
] XÚÈÛÙﬁ˜ Ù‹Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ Ó¿ ÂÚ¿Û?Ë Â[È˜
Ù¿ ¯¤ÚÈ· Ù~Ë˜ ] ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜.
¢È·ÎËÚ‡ÛÛÔ˘Ó [Â›ÛË˜ Î·› {·ÏÏ·˜ ÔÏÏ·Ï~·˜ XÚÈÛÙÔÏÔÁÈÎ¿˜, ΔÚÈ·‰ÔÏÔÁÈÎ¿˜ Î·› [ ∂ÎÎÏËÛÈÔÏÔÁÈÎ¿˜ ∞]ÈÚ¤ÛÂÈ˜, #ˆÓ Ô[˘Î {ÂÛÙÈÓ [·ÚÈıÌﬁ˜, Î·› [ÂÈÏ‹„ÂÈ
]ËÌ~·˜ ]Ô ¯ÚﬁÓÔ˜ ‰ÈËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·[˘Ù¿˜.

∞]È ∞]ÈÚ¤ÛÂÈ˜ Ù~ˆÓ [ ∂ÎÎÏËÛÈÔÌ¿¯ˆÓ, XÚÈÛÙÔÌ¿¯ˆÓ Î·› ΔÚÈ·‰ÔÌ¿¯ˆÓ
]˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Î·› Ù¿˜ ‚Ï·ÛÊËÌ›·˜ ÙÔ~˘ ¶·ÈÛÌÔ~˘.
∂[È˜ Ùﬁ ÓÂ~˘Ì· ·[˘Ùﬁ Ù~Ë˜ ¡¤·˜ [ ∂Ô¯~Ë˜, \ÔÔ˘ [·Ó·Ê‡ÔÓÙ·È Î·› [·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ∞]ÈÚ¤ÛÂÈ˜, [ÂÎÈÓ‹ıË \ÂÓ·˜ [·ÎﬁÌË ÚÒËÓ [ √Úıﬁ‰ÔÍÔ˜, ]Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜, \ÔÛÙÈ˜ [Â˙‹ÏˆÛÂÓ Ù‹Ó ‰ﬁÍ·Ó ÙÔ~˘ ] ∏ÚˆÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ù~Ë˜ [·Ú¯·ÈﬁÙËÙÔ˜ Â[È˜ Ù‹Ó {
∂ÊÂÛÔÓ Ù~Ë˜ ªÈÎÚ~·˜ [ ∞Û›·˜, ÚÔÎÂÈÌ¤ÓÔ˘ Ó¿ [ÂÍ¤Ïı?Ë [·ﬁ Ù‹Ó [·Ê¿ÓÂÈ·Ó Î·› [·Ê‹Û?Ë
Ùﬁ {ÔÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Â[È˜ Ù‹Ó ] πÛÙÔÚ›·Ó, Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊˆÓ Î·› {Ô¯È Ô[ÈÎÔ‰ÔÌ~ˆÓ.
] √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜, Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ §·Ú›ÛË˜, [ÂÎ˘ÎÏÔÊﬁÚËÛÂ Ù‹Ó [·ﬁ 30/ 01/ 2008 [ ∂ÈÛÙÔÏ‹Ó ÙÚÈ¿ÓÙ· ‰‡Ô (32) ÛÂÏ›‰ˆÓ, Ì¤ £¤Ì·:
«√ £∂™™∞§√¡π∫∏™ XƒÀ™√™Δ√ª√™ ( ª∏Δƒ√¶√À§√™ ) ∞ƒXπ∞πƒ∂™π∞ƒX∏™ ∫∞π
∞¡£ƒø¶√™ Δ∏™ ¡∂∞™ ∂¶√X∏™». Δﬁ ÎÂ›ÌÂÓÔÓ ·[˘Ùﬁ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ [ÂÓ˘ÔÁÚ¿Êˆ˜ ]ˆ˜

] ÌÂ~È˜ «]˘Â›ÎÔÓÙÂ˜» ÛÙ¿ ı¤ÛÌÈ· Î·› Ù¿ Â[ ÓÙ¿ÏÌ·Ù· Ù~ˆÓ ¶·Ù¤[ÂÍ~Ë˜: «°Èã ·[˘Ùﬁ Î·› Ë
ÚˆÓ Ù~Ë˜[ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ·Ú·¤ÌÔÌÂÓ Ù¿ Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·[˘Ù¿ ÙÔ~˘ «£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜»
XÚ˘ÛÔÛÙﬁÌÔ˘ ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ Ù?ˆ
~ ·
[ Ó·ı¤Ì·ÙÈ, ·Ú·‰È‰ﬁÓÙÂ˜ ·[˘Ù¿ ([ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂÈ Ù~ˆÓ ] πÂÚ~ˆÓ
Â[ÈÎﬁÓˆÓ) Â[È˜ Ùﬁ ·[ÈÒÓÈÔÓ ~˘Ú ]ˆ˜ Á¤ÌÔÓÙ· ]ÂÙÂÚÔ‰È‰·ÛÎ·ÏÈ~ˆÓ Î·› ·]ÈÚ¤ÛÂˆÓ Î·Ù¿
Ù~ˆÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ Î·› Ù~ˆÓ ‰È‰·ÛÎ·ÏÈ~ˆÓ Ù~Ë˜ ] ∞Á›·˜ ÙÔ~˘ XÚÈÛÙÔ~˘ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ».
] ∏ [ÂÓ ÏﬁÁ?ˆ [ ∂ÈÛÙÔÏ‹ [·Â˘ı‡ÓÂÙ·È Â[È˜ ∫ÏËÚÈÎÔ[˘˜, ªÔÓ·¯Ô‡˜ Î·› §·˚ÎÔ‡˜.
¢¤Ó ·
[ ÔÙÂÏÂ~È ÚÔÛˆÈÎ‹Ó ·
[ ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·Ó, Ô{˘ÙÂ Û˘ÓÈÛÙ~· ‰È·Ù‡ˆÛÈÓ ÚÔÛˆÈÎ~ˆÓ
ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌ~ˆÓ [Â› Ù~ˆÓ ]ÔÔ›ˆÓ ˙ËÙÂ~ÈÙ·È ‰ÈÂ˘ÎÚ›ÓÈÛÈ˜. [ ∞ÔÙÂÏÂ~È ‰ËÌÔÛ›·Ó [Â›ıÂÛÈÓ Î·Ù¿ Ù~Ë˜ ] πÂÚ~·˜ [ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ~Ë˜ ÙÔ˘ [ ∞Ú¯~Ë˜ Î·› Î·Ù¿ Ù~Ë˜ [ √ÚıÔ‰ﬁÍÔ˘
¢È‰·ÛÎ·Ï›·˜ Ù‹Ó ]ÔÔ›·Ó ·Ú¿ Ù~ˆÓ ] ∞Á›ˆÓ ¶·Ù¤ÚˆÓ Î·› Ù~Ë˜ ] ∞Á›·˜ ] πÂÚ~·˜ ]ËÌ~ˆÓ
™˘Óﬁ‰Ô˘ ·ÚÂÏ¿‚ÔÌÂÓ Î·› X¿ÚÈÙÈ £ÂÔ~˘ ÈÛÙ~ˆ˜ ¢È·ÎÚ·ÙÔ~˘ÌÂÓ Î·› ∫ËÚ‡ÙÙÔÌÂÓ.
™˘ÓÈÛÙ~· ‰¤ [·ıÂﬁÊÔ‚ÔÓ ÚﬁÎÏËÛÈÓ [ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎÔ~˘ Û¿ÏÔ˘, Î·› ·[˘ı¿‰Ë ÚÔÙÚÔ‹Ó Â[È˜ [·ÓÙ·ÚÛ›·Ó Î·› [·ﬁÛ¯ÈÛÈÓ [·ﬁ Ù‹Ó ª›·Ó, ] ∞Á›·Ó, ∫·ıÔÏÈÎ‹Ó Î·›
[ ∞ÔÛÙÔÏÈÎ‹Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó XÚÈÛÙÔ~˘ ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘ ]ËÌ~ˆÓ.
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] ø˜ Â[ Î ÙÔ‡ÙÔ˘, Ô\ ˆ˜ Â[ È‚¿ÏÏÔ˘Ó Ô]È ] πÂÚÔ› ∫·ÓﬁÓÂ˜ Ù~Ë˜[ √ÚıÔ‰ﬁÍÔ˘[ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·›
Ùﬁ [ ∞Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎﬁÓ Ì·˜ Î·ı~ËÎÔÓ, ÚÔ‚·›ÓÔÌÂÓ Â[È˜ Ù‹Ó ·
[ ·Ú·›ÙËÙÔÓ Â[ ÓËÌ¤ÚˆÛÈÓ ÙÔ~˘
Ï·Ô~˘ ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘ Úﬁ˜ ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛ›Ó ÙÔ˘, Î·› Â[È˜ Ù‹Ó Â[ È‚Â‚ÏËÌ¤ÓËÓ ∂∫∫§∏™π∞™Δπ∫∏¡ ∫∞Δ∞¢π∫∏¡, ‰ËÏ·‰‹ ÙﬁÓ ∞º√ƒπ™ª√¡ Î·› ÙﬁÓ ∞¡∞£∂ª∞Δπ™ª√¡:
∞) ΔÔ~˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˘,
μ) \ √ÛˆÓ [ÂÈÛÙÚ·ÙÂ‡ıËÛ·Ó ‰È¿ Ù¿˜ £ÂÔÏÔÁÈÎ¿˜ Î·› ºÈÏÔÏÔÁÈÎ¿˜ ÙˆÓ ÁÓÒÛÂÈ˜ Î·› Û˘ÓÂÚÁ¿ÛıËÛ·Ó Â[È˜ Ù‹Ó Û˘ÁÁÚ·Ê‹Ó Ù~Ë˜ [·ÓˆÙ¤Úˆ[ ∂ÈÛÙÔÏ~Ë˜ ÙÔ˘, Î·ıﬁÙÈ ]Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔ˜ §. ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜ ÛÙÂÚÂ~ÈÙ·È ·ÓÙÂÏ~ˆ˜ ·[˘Ù~ˆÓ Ù~ˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ,
°) ¶¿ÓÙˆÓ Ù~ˆÓ ]ÔÌÔÊÚÔÓÔ‡ÓÙˆÓ ·[˘Ù?~ˆ Î·› ÊÈÏÈÎ~ˆ˜ ‰È·ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Úﬁ˜ Ù¿˜ ∞]ÈÚÂÙÈÎ¿˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂÈ˜ Î·› [ ∞ÓÙÈÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ¿˜ ÙÔ˘ [ÂÓÂÚÁÂ›·˜.
] √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜ Ùﬁ 2008 Û˘ÎÔÊ·ÓÙÂ~È ]ˆ˜ ∞]ÈÚÂÛÈ¿Ú¯ËÓ
ÙﬁÓ [ ∞Ú¯ÈÂÚ¤· ÙÔ˘, ·
[ ﬁ ÙﬁÓ Ô
] Ô~ÈÔÓ ÌﬁÏÈ˜ Úﬁ ‰¤Î· (10) ÌËÓ~ˆÓ, Â[ ÏıÒÓ ·[ÈÊÓÈ‰È·ÛÙÈÎ~ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ Â[È‰ÔÔ›ËÛÈÓ Â[ ‰~ˆ Â[È˜ Ù‹Ó ] πÂÚ¿Ó Ë
] Ì~ˆÓ ªËÙÚﬁÔÏÈÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ Ì·˙› Ì¤
{·ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· {·ÙÔÌ·, [Â› ÂÓÙ¿ˆÚÔÓ, ÊÔÚÙÈÎ~ˆ˜ Î·› [·ı¤ÛÌˆ˜ [··ÈÙÔ~˘ÛÂÓ ]˘ã [ÂÌÔ~˘
ÌﬁÓÔ˘ Ù‹Ó Â[È˜ [ ∂›ÛÎÔÔÓ ¯ÂÈÚÔÙÔÓ›·Ó ÙÔ~˘ [ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙÔ˘ . ∂[˘ı˘Ì›Ô˘ [ ∂ÈÊ·Ó›Ô˘, ‰ÈﬁÙÈ ÙﬁÙÂ [Â›ÛÙÂ˘ÂÓ \ÔÙÈ {ËÌÔ˘Ó ]Ô ÌﬁÓÔ˜ [ √Úıﬁ‰ÔÍÔ˜ [ ∂›ÛÎÔÔ˜.
] ∏ [··›ÙËÛ›˜ ÙˆÓ ·[˘Ù‹, Ó¿ ÚÔ‚?~Ë ]Ô [ ∂›ÛÎÔﬁ˜ ÙˆÓ Â[È˜ ¯ÂÈÚÔÙÔÓ›·Ó [ÂÈÛÎﬁÔ˘
ÌﬁÓÔ˜ ÙÔ˘, Ë
@ ÙÔ Â[È˜ Ù‹Ó ·ÚÔ~˘Û·Ó ÂÚ›ÙˆÛÈÓ ·[˘ı·›ÚÂÙÔ˜, ·
[ ÓÙÈÎ·ÓÔÓÈÎ‹ Î·› ·Ú¿ÓÔÌÔ˜. @ ∏ÙÔ ÊÔÚÙÈÎ‹, [ÂÎ‚È·ÛÙÈÎ‹ Î·› ·Ú¿ÏÔÁÔ˜, ]˘ÛÙÂÚﬁ‚Ô˘ÏÔ˜ Î·› ¢·ÈÌÔÓÈÎ‹,
[ÂÈÎ·ÏÔ˘Ì¤ÓË ·Ú·Ï·ÓËÙÈÎÔ‡˜ Î·› „Â˘‰Â~È˜ [ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜. ¶ÚÔ‹Ú¯ÂÙÔ [·Ó·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ˘
] ﬁ ·
[ Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ, Ô]È Ô
] Ô~ÈÔÈ Ì¤ Â[ ÓÙÂÏ~ˆ˜ ÎÔÛÌÈÎ¿ Î·› Ï·˚Î¿ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓÔÈ [ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ~Ë˜ ™˘ÓÂÈ‰‹ÛÂˆ˜, ·
[ ÁÓÔÔ~˘ÓÙÂ˜ Î·› Î·Ù··ÙÔ~˘ÓÙÂ˜ ÙÔ‡˜ ] πÂÚÔ‡˜
∫·ÓﬁÓ·˜ Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ [·ÏÏ¿ Î·› Ù‹Ó ‚Ô‡ÏËÛÈÓ Î·› Ù‹Ó ÎÚ›ÛÈÓ ÙÔ~˘ [ ∂ÈÛÎﬁÔ˘
ÙˆÓ, {ÂÎ·Ó·Ó ]˘¤Ú‚·ÛÈÓ Ù~Ë˜ ı¤ÛÂÒ˜ ÙˆÓ Î·› [ÂÓÂÚÁÔ~˘Û·Ó ]ˆ˜ ™‡ÓÔ‰Ô˜.
∫·ÙﬁÈÓ Ù~Ë˜ ·
[ ÔÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ Ó¿ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó ÙﬁÓ[ ∂›ÛÎÔﬁÓ ÙˆÓ Ó¿ ÚÔ‚?Ë
~ ÌﬁÓÔ˜
ÙÔ˘ Â[È˜ {·Î·ÈÚÔÓ, [·Ó·ÈÙÈÔÏﬁÁËÙÔÓ Î·› [·ÓÙÈÎ·ÓÔÓÈÎ‹Ó ¯ÂÈÚÔÙÔÓ›·Ó [ ∂ÈÛÎﬁÔ˘,
]Ô ]ÔÔ~ÈÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ı¿ [Â„ËÊ›˙ÂÙÔ [Â›ÛÎÔÔ˜ ]˘ﬁ Ù~ˆÓ ∞]ÈÚÂÙÈÎ~ˆÓ ¡ÂÔÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ
Ù~Ë˜ ∫‡ÚÔ˘, Î·› ÌË‰¤ÔÙÂ [ÂÈÛÙÚÂ„¿ÓÙˆÓ Â[È˜ Ù‹Ó ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓËÓ [ √Úıﬁ‰ÔÍÔÓ
ÌÔÏÔÁ›·Ó ÙˆÓ, Ô\ ˆ˜ Ô]È È{ ‰ÈÔÈ Ô]È ·[ÈÙÔ~˘ÓÙÂ˜ ·
[ Ó¤ÊÂÚÔÓ, ÌÂÙÂÛÙÚ¿ÊË Ô
] Î. ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜
Î·› Ë
{ Ú¯ÈÛÂ Ó¿ ¯·ÏÎÂ‡?Ë Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·˜, Ó¿ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙?Ë Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎ¿˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜,
Ó¿ ‰È·ÛÙÚ¤Ê?Ë Ù‹Ó ¢È‰·ÛÎ·Ï›·Ó Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿˙ˆÓ ∞]ÈÚ¤ÛÂÈ˜, Î·› Ó¿
‰È·ÛÙÚÂ‚ÏÒÓ?Ë XÈÏÈ·ÛÙÈÎ~ˆ˜ Ù¿ ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù· ÙÔ~˘ [ ∞Ú¯ÈÂÚ¤ˆ˜ ÙÔ˘ Ì¤ Ù¿ ]ÔÔ~È· Ì¤¯ÚÈ Úﬁ ÙÈÓÔ˜ Û˘ÌÊˆÓÔ~˘ÛÂ Î·› [·Â‰¤¯ÂÙÔ ]ˆ˜ [ √Úıﬁ‰ÔÍ·, [ÂÈ‚Â‚·ÈÒÓˆÓ ·[˘Ù¿ ‰È¿
ÔÏÏ~ˆÓ ·ÚÔÌÔ›ˆÓ ‰ËÌÔÛÈÂ‡ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Î·› [ÂÈÛÙÔÏ~ˆÓ.
] √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜ Ùﬁ 2008 Î·ÙËÁÔÚÂ~È ÙﬁÓ [ ∞Ú¯ÈÂÚ¤· ÙÔ˘
]ˆ˜ ‚Ï¿ÛÊËÌÔÓ ∞]ÈÚÂÙÈÎﬁÓ √[ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÛÙ‹Ó ‰È¿ Ù¿ \ÔÛ· ÂÚÈ¤Ï·‚ÂÓ Â[È˜ ÙﬁÓ ] ∏ÌÂÚÔ‰Â›ÎÙËÓ ÙÔ~˘ 1999, [ÂÓ~ˆ Ùﬁ 2002 {ÂÁÚ·ÊÂ \ÔÙÈ «Ô{˘ÙÂ √[ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÛÌﬁ˜ ]˘¿Ú¯ÂÈ Î·› Ô{˘ÙÂ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Â[È˜ ÙﬁÓ ] ∏ÌÂÚÔ‰Â›ÎÙËÓ ÙÔ~˘ 1999» (§¿ÚÈÛ·, 22 ª·˝Ô˘ 2002,{ ∂ÎıÂÛË
¶ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ - ¢‹ÏˆÛË ¶·Ú·›ÙËÛË˜, ÛÂÏ. 5).
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] √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜ Ùﬁ 2008 Î·Ù·‰ÈÎ¿˙ÂÈ ÙﬁÓ [ ∞Ú¯ÈÂÚ¤·
ÙÔ˘ [ÂÂÈ‰‹ Ù‹Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó, ÙﬁÓ £Â·ÓıÚÒÈÓÔÓ ·[˘ÙﬁÓ [ √ÚÁ·ÓÈÛÌﬁÓ, ÙﬁÓ [ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ
«£ÂÔ¸ﬁÛÙ·ÙÔÓ», [ÂÓ~ˆ ]Ô {È‰ÈÔ˜ Ùﬁ 2002 {ÂÁÚ·ÊÂ ÂÚ› «Ù~Ë˜ ıÂ›·˜ Ê‡ÛÂˆ˜ Î·› ]˘ÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜» (§¿ÚÈÛ· 17/ 06/ 02, ™‡ÓÙÔÌÔ˜ ∫ÚÈÙÈÎ‹, ÛÂÏ. 2), Î·› \ÔÙÈ «]Ë
] ∞Á›· ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘ [ ∂ÎÎÏËÛ›· ‰¤Ó Â@ÈÓ·È ÌﬁÓÔÓ ÎÙ›ÛÌ· . . . [·ÏÏ¿ {Â¯ÂÈ ıÂ›·Ó ]˘ﬁÛÙ·ÛÈÓ Î·› Ê‡ÛÈÓ» (§¿ÚÈÛ· 13/ 07/ 02, ™‡ÓÙÔÌÔ˜ [ ∞¿ÓÙËÛË, ÛÂÏ. 2).
] √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜ Ùﬁ 2008 Â[ Ó ÁÓÒÛÂÈ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·›
XÈÏÈ·ÛÙÈÎ~ˆ˜ ‰È·ÛÙÚÂ‚ÏÒÓÂÈ Ù¿ [ √Úıﬁ‰ÔÍ· ‰ËÌÔÛÈÂ‡Ì·Ù· ÙÔ~˘ [ ∞Ú¯ÈÂÚ¤ˆ˜ ÙÔ˘,
[ÂÓ~ˆ [Â› ]ÂÍ·ÂÙ›·Ó [Â‰¤¯ÂÙÔ ·[˘Ù¿ ]ˆ˜ [ √Úıﬁ‰ÔÍ· Î·› Ù¿ [ÂÈÎÚÔÙÔ~˘ÛÂ. ∫·› ·[˘Ùﬁ [ÂÂÈ‰‹ [·¤Ù˘¯Â ÙÔ~˘ ÛÎÔÔ~˘ ÙÔ˘, Ó¿ È¤Û?Ë, ·Ú·Ï·Ó‹Û?Ë Î·› ·Ú·Û‡Ú?Ë ÙﬁÓ [ ∞Ú¯ÈÂÚ¤· ÙÔ˘ Ó¿ ÚÔ‚?~Ë ÌﬁÓÔ˜ ÙÔ˘ [·ı¤ÛÌˆ˜ Î·› [·Î·›Úˆ˜ Î·› [·‰ÈÎ·ÈÔÏÔÁ‹Ùˆ˜ Â[È˜
¯ÂÈÚÔÙÔÓ›·Ó [ ∂ÈÛÎﬁÔ˘, Ô] Ô] Ô~ÈÔ˜ Î·Ù¿ Ù‹Ó Ô] ÌÔÏÔÁ›·Ó ·[˘ÙÔ~˘ Î·› Ù~ˆÓ Ô] ÌÔϊ‰Â·Ù~ˆÓ
ÙÔ˘ ı¿ [Â„ËÊ›˙ÂÙÔ [Â›ÛÎÔÔ˜ ]˘ﬁ Ù~ˆÓ ∞]ÈÚÂÙÈÎ~ˆÓ ¡ÂÔÂÈÎÔÓÔÌ¿¯ˆÓ Ù~Ë˜ ∫‡ÚÔ˘.
] √ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜ Ùﬁ 2008, ]˘ﬁ ‰·ÈÌÔÓ›ˆÓ [ÂÏ·˘ÓﬁÌÂÓÔ˜
Î·› ]˘ﬁ ÓÔÛËÚ~·˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·Ù·ÙÚÂ¯ﬁÌÂÓÔ˜, ‰È·‚¿ÏÏÂÈ Î·› Û˘ÎÔÊ·ÓÙÂ~È ÙﬁÓ
[ ∞Ú¯ÈÂÚ¤· ÙÔ˘ \ÔÙÈ ¢∂¡ Â@ÈÓ·È XÚÈÛÙÈ·Óﬁ˜, \ÔÙÈ ÔÏÂÌ~· Ùﬁ ¶ÚﬁÛˆÔÓ ÙÔ~˘ XÚÈÛÙÔ~˘,
\ÔÙÈ ‰¤Ó [·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙﬁÓ [ πËÛÔ~˘Ó XÚÈÛÙﬁÓ ]ˆ˜ ¶ÚÔ·ÈÒÓÈÔÓ £ÂﬁÓ, \ÔÙÈ ‰¤Ó ‰¤¯ÂÙ·È
ÙﬁÓ[ πËÛÔ~˘Ó XÚÈÛÙﬁÓ ˆ
] ˜ ∫ÂÊ·Ï‹Ó Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ô\ ÙÈ Î·Ù·‰ÈÎ¿˙ÂÈ Ô\ ÛÔ˘˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó
Ò˜ Ô
] XÚÈÛÙﬁ˜ Â@ÈÓ·È ∫ÂÊ·Ï‹ Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ô
\ ÙÈ ‚Ï·ÛÊËÌÂ~È Ù‹Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó ÙÔ~˘
XÚÈÛÙÔ~˘, \ÔÙÈ ‰È·ÛÙÚÂ‚ÏÒÓÂÈ Ù‹Ó[ √Úıﬁ‰ÔÍÔÓ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·Ó ÂÚ› Ù~Ë˜] ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜, \ÔÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó¿ ]ÂÚÌËÓÂ‡Û?Ë Ù‹Ó £ÂﬁÙËÙ·, \ÔÙÈ ÎËÚ‡ÙÙÂÈ ›ÛÙÈÓ Â[È˜ \ÂÓ· [ ∞ÚﬁÛˆÔÓ £ÂﬁÓ, \ÔÙÈ Û˘ÛÙÚ·ÙÂ‡ÙËÎÂ Ì¤ ÙﬁÓ °ÎÔ˘Ù˙›‰Ë Â[È˜ ÙﬁÓ √[ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÛÌﬁÓ ‰È¿ Ó¿
[ÂÈ‚¿Ï?Ë Â[È˜ Ù‹Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó ·]ÈÚÂÙÈÎ¿˜ Î·› ‚Ï·ÛÊ‹ÌÔ˘˜ ı¤ÛÂÈ˜, \ÔÙÈ Â@ÈÓ·È {·ÓıÚˆÔ˜ Ù~Ë˜ ¡¤·˜ [ ∂Ô¯~Ë˜, \ÔÙÈ ]˘ÔÙÈÌ~· Ù‹Ó ‰È‰·ÛÎ·Ï›·Ó ÙÔ~˘ [ ∞ÔÛÙﬁÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘, \ÔÙÈ ÎËÚ‡ÙÙÂÈ Ò˜ ‰¤Ó ]˘¿Ú¯ÂÈ ∫ﬁÏ·ÛÈ˜, \ÔÙÈ ‰¤Ó ‰¤¯ÂÙ·È Ù‹Ó ªÂÙ·ÌﬁÚÊˆÛÈÓ ÙÔ~˘
XÚÈÛÙÔ~˘, \ÔÙÈ [·ÚÓÂ~ÈÙ·È Ù‹Ó Ì·ÚÙ˘Ú›·Ó ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘ ¶·ÙÚﬁ˜ «Ô#˘Ùﬁ˜ [ÂÛÙÈÓ ]Ô À]Èﬁ˜ ÌÔ˘
]Ô [ ∞Á·ËÙﬁ˜ [ÂÓ ?#ˆ Â[˘‰ﬁÎËÛ·», \ÔÙÈ ÎËÚ‡ÙÙÂÈ Î·Ù·‰ÈÎ·ÛÌ¤Ó·˜ [·ﬁ Ù‹Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó
ÊÈÏÔÛÔÊÈÎ¿˜ ıÂˆÚ›·˜, \Ôˆ˜ [ øÚÈÁÂÓÈÛÌﬁÓ, ªÂÙÂÌ„‡¯ˆÛÈÓ Î·› ›ÛÙÈÓ Â[È˜ ∂[È‰ˆÏÔÏ·ÙÚÈÎÔ‡˜ ª‡ıÔ˘˜, \ÔÙÈ Â@ÈÓ·È ‚¤‚ËÏÔ˜ Î·› ]ÈÂÚﬁÛ˘ÏÔ˜, \ÔÙÈ ÚÔÎ¿ÏÂÛÂ Ì¤Á· ÛÎ¿Ó‰·ÏÔÓ Â[È˜ Ù‹Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó, Î·› \ÔÙÈ Î·ÏÈ¤ÚÁËÛÂ [ËıÂÏËÌ¤Ó· Ùﬁ ™¯›ÛÌ· Ì¤ ÙﬁÓ
ªÂÛÛËÓ›·˜ °ÚËÁﬁÚÈÔÓ.
\ √Ï· ·[˘Ù¿ Ù¿ ‰ÈÂ›ÛÙˆÛÂÓ ]Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜ ÌÂÙ¿ [·ﬁ
\ÂÍÈ ¯ÚﬁÓÈ·, \ÔÙ·Ó ]Ô [ ∞Ú¯ÈÂÚ¤·˜ ÙÔ˘ ‰¤Ó ]˘¤Î˘„Â Ó¿ ¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹Û?Ë [Â›ÛÎÔÔÓ ]˘ﬁ
∞]ÈÚÂÙÈÎ~ˆÓ „ËÊÈ˙ﬁÌÂÓÔÓ.
°ÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ Î·Ï~ˆ˜ \ÔÙÈ ]Ë Î·Ù¿ [·ÓıÚÒÔ˘ {·‰ÈÎÔ˜ Î·ÙËÁÔÚ›· Â@ÈÓ·È ÎÔÏ¿ÛÈÌÔ˜.
°ÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ [Â›ÛË˜ Î·Ï‡ÙÂÚ· \ÔÙÈ ]Ë Î·Ù¿ [ √ÚıÔ‰ﬁÍÔ˘ [ ∞Ú¯ÈÂÚ¤ˆ˜ ™˘ÎÔÊ·ÓÙ›·, ]Ë
]ÔÔ›· ]˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù‹Ó ·[˘ı¿‰ÂÈ·Ó ÙÔ~˘ X¿Ì [ÂÂÈ‰‹ ÊıÂ›ÚÂÈ Ù‹Ó [ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓËÓ ÙÔ~˘
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ÏÔÁÈÎÔ~˘ ÔÈÌÓ›Ô˘ Â[È˜ ÙﬁÓ ÔÈÌ¤Ó· Úﬁ˜ [·ÒÏÂÈ·Ó „˘¯~ˆÓ, [ÂÈÙÈÌ~·Ù·È Ì¤ ∞º√ƒπ™ª√¡, Ì¤ Ù‹Ó [··ÁﬁÚÂ˘ÛÈÓ Ù~Ë˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯~Ë˜ Â[È˜ Ù¿ £Â~È· ª˘ÛÙ‹ÚÈ·.

¢È¿ ÙÔ~˘ÙÔ
[ ∂ÂÈ‰‹ ]Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜ Î·ÎÔÔÈÂ~È, ‰È·ÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·›
‰È·ÛÙÚÂ‚ÏÒÓÂÈ [ÂÓ ÁÓÒÛÂÈ ÙÔ˘ ÙﬁÓ ÏﬁÁÔÓ Ù~Ë˜ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·˜ ÙÔ~˘ [ ∞Ú¯ÈÂÚ¤ˆ˜ ÙÔ˘ Ì¤
ÛÎÔﬁÓ Ó¿ Î·Ù·ÛÎÂ˘¿Û?Ë [·Ó˘ÔÛÙ¿ÙÔ˘˜ Î·ÙËÁÔÚ›·˜, [·‹ıÂÈ˜ Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·˜ Î·›
Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎ¿ „Â‡‰Ë Î·Ù¿ ÙÔ~˘ [ ∞Ú¯ÈÂÚ¤ˆ˜ ÙÔ˘, Î·› {Ô¯È ÌﬁÓÔÓ ¯ÏÂ˘¿˙ÂÈ Î¿ıÂ [ √Úıﬁ‰ÔÍÔÓ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·Ó Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù‹Ó ]ÔÔ›·Ó ]Ô {È‰ÈÔ˜ ‰¤Ó Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ, [·ÏÏ¿ Î·› Î·Ù·‰ÈÎ¿˙ÂÈ [ÂÎÂ›ÓÔ˘˜ ÙÔ‡˜ ∫ÏËÚÈÎÔ‡˜, ªÔÓ·¯Ô‡˜ Î·› §·˚ÎÔ‡˜ Ô]È ]ÔÔ~ÈÔÈ
Ù‹Ó Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó,
[ ∂ÂÈ‰‹ ]ˆ˜ [Â·Ó·ÛÙ¿ÙË˜ ÚÔÎ·ÏÂ~È ÙÔ‡˜ Ï·˚ÎÔ‡˜, ÙÔ‡˜ ªÔÓ·¯Ô‡˜ Î·› [È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔ‡˜ ] πÂÚÂ~È˜ Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ~˘ ] À„›ÛÙÔ˘ Â[È˜ ·
[ ÓÙ·ÚÛ›·Ó Î·Ù¿ Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ~Ë˜ ÙˆÓ [ ∞Ú¯~Ë˜, Ó¿ Û˘ÓÙ·¯ıÔ~˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ Â[È˜ „Â˘‰~ËÓ Î·Ù·‰›ÎËÓ ÙÔ~˘ [ ∞Ú¯ÈÂÚ¤ˆ˜
ÙˆÓ ]ˆ˜ ‰~ËıÂÓ ÊıÔÚ¤ˆ˜ Ù~Ë˜ ¶›ÛÙÂˆ˜ Î·› Ù~Ë˜ ¶Ô›ÌÓË˜ ÙÔ~˘ XÚÈÛÙÔ~˘,

[ ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Â[È˜ ÙﬁÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔÓ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔÓ ]Ë
ÔÈÓ‹ ÙÔ~˘ ∞º√ƒπ™ª√À, {ËÙÔÈ ]Ë [ ∞·ÁﬁÚÂ˘ÛÈ˜ Ù~Ë˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯~Ë˜ ÙÔ˘
Â[È˜ Ù¿ ] πÂÚ¿ ª˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù~Ë˜[ √ÚıÔ‰ﬁÍÔ˘ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Î·› Â[ ÓÙ¤ÏÏÔÓÙ·È
Ô]È [ √Úıﬁ‰ÔÍÔÈ Ó¿ ª∏¡ ™Àª¶ƒ√™∂ÀXø¡Δ∞π Ï¤ÔÓ ÌÂÙã ·[˘ÙÔ~˘
Î·› Ó¿ ¢È·Îﬁ„Ô˘Ó ~·Û·Ó [ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ‹Ó [ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·Ó.
[ ∂› Ï¤ÔÓ Ú¤ÂÈ Ó¿ Á›Ó?Ë ÁÓˆÛÙﬁÓ Ô
\ ÙÈ Ë
] [ ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ~˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §¿ÌÚÔ˘
∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˘ ‰¤Ó ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌﬁÓÔÓ Â[È˜ Ù‹Ó Î·Ù¿ ÙÔ~˘ [ √ÚıÔ‰ﬁÍÔ˘ [ ∞Ú¯ÈÂÚ¤ˆ˜ ÙÔ˘
ÚÔÛˆÔÌ·¯›·Ó. ¶ÂÚÈ¤Ú¯ÂÙ·È Î·› Â[È˜ Ù‹Ó { ∞ÚÓËÛÈÓ ¢ÔÁÌ·ÙÈÎ~ˆÓ [ ∞ÏËıÂÈ~ˆÓ Ù~Ë˜
[ √ÚıÔ‰ﬁÍÔ˘ ¶›ÛÙÂˆ˜. ºı¿ÓÂÈ ‰¤ Î·› Â[È˜ Ù‹Ó ‰È·Ù‡ˆÛÈÓ Î·› ‰È·Î‹Ú˘ÍÈÓ ÔÏÏ·Ï~ˆÓ ∞]ÈÚ¤ÛÂˆÓ.
[ ∞ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô
\ ÙÈ Â@ÈÓ·È £Â˚Î~Ë˜ ] ÀÔÛÙ¿ÛÂˆ˜ ™~ˆÌ· Ë
] [ ∂ÎÎÏËÛ›·, ÂÚÈ¤Ú¯ÂÙ·È Â[È˜
Ù‹Ó {·ÚÓËÛÈÓ ÙÔ~˘ £ÂÌÂÏ›Ô˘ Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÙÔ~˘ «[ ∞ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô˘ §›ıÔ˘», \Ô˜ [ÂÛÙ›Ó
XÚÈÛÙﬁ˜ ]Ô [ ∞ÏËıÈÓﬁ˜ £Âﬁ˜ ]ËÌ~ˆÓ, Î·› [·Ó·ÁÎ¿˙ÂÙ·È Ó¿ ‰Â¯ı~?Ë Ù‹Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó ]ˆ˜
[·ÓıÚˆÔ¸ﬁÛÙ·ÙÔÓ.
[ ∞ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ \ÔÙÈ ]Ë [ ∂ÎÎÏËÛ›· Â@ÈÓ·È ]Ô ÛÎÔﬁ˜ Ù~Ë˜ ]˘¿ÚÍÂˆ˜ ÙÔ~˘ ÎﬁÛÌÔ˘, ÂÚÈ¤Ú¯ÂÙ·È Â[È˜ Ù‹Ó ı¤ÛÈÓ \ÔÙÈ [·Í›˙ÂÈ Ó¿ ]˘¿Ú¯?Ë ]Ô ÎﬁÛÌÔ˜ ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓÔ˜ [·ﬁ ÙﬁÓ £ÂﬁÓ Î·› ¯ˆÚ›˜ Ó¿ ]˘¿Ú¯?Ë ]Ë [ ∂ÎÎÏËÛ›·. { ∂Ú¯ÂÙ·È Ô\˘Ùˆ Î·› Â[È˜ [·ÓÙ›ıÂÛÈÓ Úﬁ˜ ÙﬁÓ
\ ∞ÁÈÔÓ XÚ˘ÛﬁÛÙÔÌÔÓ, Ô
\ ÛÙÈ˜ Ï¤ÁÂÈ: «¢È¿ Ù‹Ó[ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó Ô] Ô[˘Ú·Óﬁ˜, Ô[˘ ‰È¿ ÙﬁÓ Ô[˘Ú·ÓﬁÓ ]Ë [ ∂ÎÎÏËÛ›·» (P.G. 52, 249).
[ ∞ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô
\ ÙÈ Ë
] [ ∂ÎÎÏËÛ›· Â@ÈÓ·È ∂[ÈÎÒÓ ÙÔ~˘ £∂√À ÙÔ~˘ [ ∞ÔÚ¿ÙÔ˘, ∂[ÈÎÒÓ Ù~Ë˜
∞°π∞™ Δƒπ∞¢√™, [ÂÓ·ÓÙÈÒÓÂÙ·È Î·› Â[È˜ Ù‹Ó ¢È‰·ÛÎ·Ï›·Ó ÙÔ~˘ ] ∞Á›Ô˘ ª·Í›ÌÔ˘
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ÙÔ~˘ ] √ÌÔÏÔÁËÙÔ~˘ ]Ô ]ÔÔ~ÈÔ˜, [·ÎÔÏÔ˘ı~ˆÓ ÙﬁÓ \ ∞ÁÈÔÓ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔÓ ÙﬁÓ [ ∞ÚÂÔ·Á›ÙËÓ,
Ì~·˜ Ï¤ÁÂÈ: «Δ‹Ó ÙÔ›Ó˘Ó ] ∞Á›·Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó Î·Ù¿ ÚÒÙËÓ ıÂˆÚ›·˜ [ÂÈ‚ÔÏ‹Ó, Ù‡ÔÓ Î·› Â[ÈÎﬁÓ· £∂√À Ê¤ÚÂÈÓ, {ÂÏÂÁÂÓ ]Ô Ì·Î¿ÚÈÔ˜ Á¤ÚˆÓ [ÂÎÂ~ÈÓÔ˜, ]ˆ˜ Ù‹Ó ·[˘Ù‹Ó
·[˘Ù~?ˆ Î·Ù¿ Ì›ÌËÛÈÓ Î·› [ÂÓ¤ÚÁÂÈ·Ó {Â¯Ô˘Û·Ó» (P.G. 91, 664D). √\˘Ùˆ ÂÚÈ¤Ú¯ÂÙ·È
Â[È˜ Ù‹Ó { ∞ÚÓËÛÈÓ Ù~Ë˜ £Â˚Î~Ë˜ ÚÔÂÏÂ‡ÛÂˆ˜ Ù~ˆÓ £ÂÔÂÈ‰~ˆÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ Î·› ¯·ÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù¿ ]ÔÔ~È· ]·ÁÈ¿˙Ô˘Ó Î·› Î·Ù¿ ¯¿ÚÈÓ ıÂÔÔÈÔ~˘Ó Ù¿ Ì¤ÏË
ÙË˜. [ ∞Ó·ÁÎ¿˙ÂÙ·È ÏÔÈﬁÓ Ó¿ ‰Â¯ı~?Ë \ÔÙÈ ]Ë ] ∂ÓﬁÙË˜, ]Ë ªÔÓ·‰ÈÎﬁÙË˜, ]Ë ] ∞ÁÈﬁÙË˜ Î·›
]Ë ™ˆÙËÚÈÒ‰Ë˜ ¢‡Ó·ÌÈ˜ Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ¢∂¡ Â@ÈÓ·È [ÂÎ ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘, [·ÏÏã [ÂÍ {·ÏÏË˜
ËÁ~Ë˜ Î·› ÚÔÂÏÂ‡ÛÂˆ˜.
Δﬁ Ì¤ÏÔ˜ Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ]Ô {·ÓıÚˆÔ˜, Â@ÈÓ·È Ï·ÛÌ¤ÓÔ˜ Î·Ùã Â[ÈÎﬁÓ· £ÂÔ~˘, ]ˆ˜
Ì~·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ]Ë ] ∞Á›· °Ú·Ê‹, «Î·› Â@ÈÂÓ ]Ô £Âﬁ˜· ÔÈ‹ÛˆÌÂÓ {·ÓıÚˆÔÓ Î·Ùã Â[ÈÎﬁÓ· ]ËÌÂÙ¤Ú·Ó Î·› Î·ıã ]ÔÌÔ›ˆÛÈÓ» (°¤Ó. ∞´ 26), Î·› [ÂÍ ·[˘Ù~Ë˜ Ù~Ë˜ ]ÔÌÔÈﬁÙËÙﬁ˜ ÙÔ˘ Ì¤
Ùﬁ ÚˆÙﬁÙ˘ÔÓ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È \ÔÏ· Ù¿ ¯·Ú›ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘.

Δ¿ Ì¤ÏË Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ∂π¡∞π Â[ÈÎﬁÓÂ˜ £ÂÔ~˘, Î·› ]Ë [ ∂ÎÎÏËÛ›·
ÙÔ~˘ £∂√À ¢∂¡ ∂π¡∞π ∂π∫ø¡ Δ√À £∂√À;
[ ∞ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ \ÔÙÈ ]Ë ] ∞Á›· ΔÚÈ¿˜ Â@ÈÓ·È ]Ë ∫ÂÊ·Ï‹ Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ·Ú¿ Ùﬁ \ÔÙÈ ]Ô
XÚÈÛÙﬁ˜ Δ∞ÀΔ√Àƒ°∂π ÌÂÙ¿ ÙÔ~˘ ¶·ÙÚﬁ˜ Î·› ÙÔ~˘ ] ∞Á›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, ÂÚÈ¤Ú¯ÂÙ·È
Â[È˜ Ù‹Ó ¢È·›ÚÂÛÈÓ Ù~Ë˜ [ ∞‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ ∫ÔÈÓ~Ë˜ £Â˚Î~Ë˜ [ ∂ÓÂÚÁÂ›·˜, Î·› ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙﬁÓ
\ ∂Ó· Ù~Ë˜ ] ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ Ó¿ ·[˘ÙÔ˘ÚÁ?~Ë ]ˆ˜ ∫ÂÊ·Ï‹, ÙﬁÓ XÚÈÛÙﬁÓ Ó¿ [ÂÓÂÚÁ?~Ë Ù¿ Ù~Ë˜
∫ÂÊ·Ï~Ë˜ Úﬁ˜ Ùﬁ ™~ˆÌ· ÎÂ¯ˆÚÈÛÌ¤Óˆ˜ ÙÔ~˘ ¶·ÙÚﬁ˜ Î·› ÙÔ~˘ ] ∞Á›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜. ¢È¿
ÙﬁÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔÓ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔÓ ‰¤Ó [ÈÛ¯‡ÂÈ ]Ô ÏﬁÁÔ˜ ÙÔ~˘ XÚÈÛÙÔ~˘, «]Ô ‰¤
¶·Ù‹Ú Ô] Â[ Ó Â[ ÌÔ› Ì¤ÓˆÓ ∞[˘Ùﬁ˜ ÔÈÂ~È Ù¿ Â{ ÚÁ·» ([ πˆ¿Ó π¢´ 10), Ô{˘ÙÂ Ùﬁ «[ÂÁÒ Î·› Ô] ¶·\ ÙÈ Â@ÈÓ·È ÎÔÈÓ‹ Ë
] [ ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ¶·ÙÚﬁ˜ Î·› À]ÈÔ~˘
Ù‹Ú Â\ Ó Â[ ÛÌÂÓ» ([ πˆ¿Ó π´ 30), ‰ËÏ·‰‹ Ô
Î·› ] ∞Á›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, ]ˆ˜ [ÂÎ ÌÈ~·˜ ËÁ~Ë˜ Î·› ]ÂÓﬁ˜ ·[ÈÙ›Ô˘ ÚÔÂÚ¯ÔÌ¤ÓË. ¢È¿ ÙﬁÓ
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔÓ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔÓ[ÈÛ¯‡ÂÈ \ÔÙÈ ]·Ï~ˆ˜ Â@ÈÓ·È ·ÚÒÓ ]Ô ¶·Ù‹Ú \ÔÙ·Ó [ÂÓÂÚÁÂ~È [·ﬁ ª√¡√™ ÙÔ˘ ]Ô À]Èﬁ˜, ‰ÈﬁÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ: «μÂ‚·›ˆ˜ ]Ô À]Èﬁ˜ ‰¤Ó [ÂÓÂÚÁÂ~È
¯ˆÚ›˜ Ù‹Ó ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ~˘ ¶·ÙÚﬁ˜ Î·› ÙÔ~˘ ] ∞Á›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, \ÔÌˆ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔ~˘ÌÂ
Ó¿ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Û‡Á¯˘ÛË Ù~ˆÓ È[ ‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·› Ù~ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù~ˆÓ ÙÚÈ~ˆÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ» (ÛÂÏ. 28).
] ∏ ÎÔÈÓ‹ \ÔÌˆ˜ [ ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Ù~Ë˜ Δ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡ÛË˜ ] ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ ‰¤Ó ÚÔÎ·ÏÂ~È
Û‡Á¯˘ÛÈÓ Ô{˘ÙÂ Ù~ˆÓ ] ÀÔÛÙ·ÙÈÎ~ˆÓ [ π‰ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ô{˘ÙÂ Ù~ˆÓ [ÂÓ‰Ô·ÁÈÔÙÚÈ·‰ÈÎ~ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Ù~ˆÓ £Â·Ú¯ÈÎ~ˆÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ. ¶ËÁ¿˙ÂÈ [ÂÎ Ù~Ë˜ ªÈ~·˜ √[˘Û›·˜, [ÂÎ Ù~Ë˜ [ ∞‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘
º‡ÛÂˆ˜, [ÂÎ Ù~Ë˜ ] ∂ÓÈ·›·˜ [ ∞ÎÙ›ÛÙÔ˘ μÔ˘Ï~Ë˜, Î·› ·[˘Ù‹Ó Ù‹Ó ]˘ÂÚ·ÏÔ˘ÛÙ¿ÙËÓ ] ∂ÓﬁÙËÙ· [·ÔÎ·Ï‡ÙÂÈ ]Ë { ∞ÎÙÈÛÙÔ˜ £Â˚Î‹ [ ∂Ó¤ÚÁÂÈ· Â[È˜ Ù‹Ó ÎÙ›ÛÈÓ.
¢È·ÈÚ~ˆÓ Ù¿˜ [ ∂ÓÂÚÁÂ›·˜ ÙÔ~˘ ΔÚÈ·‰ÈÎÔ~˘ £ÂÔ~˘ [·Ó¿ ¶ÚﬁÛˆÔÓ, Êı¿ÓÂÈ ]Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜ Ó¿ ‰È·ÈÚ¤Û?Ë Î·› Ù‹Ó [ ∞‰È·›ÚÂÙÔÓ ] ∞Á›·Ó ΔÚÈ¿‰·, Î·› Ù‹Ó ª›·Ó ∂[˘ÏÔÁËÌ¤ÓËÓ μ∞™π§∂π∞¡ ÙÔ~˘ ¶·ÙÚﬁ˜ Î·› ÙÔ~˘ À]ÈÔ~˘ Î·› ÙÔ~˘
] ∞Á›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜, Î·› Ó¿ ¯ˆÚ›Û?Ë Ù‹Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó [·ﬁ ÙﬁÓ £ÂﬁÓ ¶·Ù¤Ú· Î·› Ùﬁ
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\ ∞ÁÈÔÓ ¶ÓÂ~˘Ì·, ‰ÈﬁÙÈ ÁÚ¿ÊÂÈ: «¢¤Ó Â@ÈÓ·È ÎÂÊ·Ï‹ Ùﬁ \ ∞ÁÈÔ ¶ÓÂ~˘Ì·, Ô{˘ÙÂ Ô] ¶·Ù‹Ú.
] √ XÚÈÛÙﬁ˜ Â@ÈÓ·È ]Ë ∫ÂÊ·Ï‹ Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜» (ÛÂÏ 29).
[ ∞ÓÙÈÙ¿ÛÛÂÙ·È Ô\˘Ùˆ Â[È˜ Ù‹Ó ‰È¿ ÙÔ~˘ [ ∞ÔÛÙﬁÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ Î·› ÙÔ~˘ ] ∞Á›Ô˘ [ πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ~˘ XÚ˘ÛÔÛÙﬁÌÔ˘ ‰È‰·ÛÎ·Ï›·Ó Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜: «∫∂º∞§∏ ¢∂ Xƒπ™Δ√À √
£∂√™» (∞´ ∫ÔÚ. π∞´ 3)· «∫·› ~ˆ˜ [·ÏÏ·¯Ô~˘ «∫ÂÊ·Ï‹ ‰¤ XÚÈÛÙÔ~˘ ]Ô £Âﬁ˜;» ΔÔ~˘ÙÔ
Î·› [ÂÁÒ ÊËÌ› \ÔÙÈ \ˆÛÂÚ \ÂÓ Û~ˆÌ· ]ËÌÂ~È˜, Ô\˘Ùˆ Î·› ]Ô XÚÈÛÙﬁ˜ Î·› ]Ô ¶·Ù‹Ú ∂¡. ∂Àƒπ™∫∂Δ∞π ∞ƒ∞ ∫∞π √ ¶∞Δ∏ƒ ∫∂º∞§∏ ∏ªø¡ ø¡» (\ ∞ÁÈÔ˜ XÚ˘ÛﬁÛÙÔÌÔ˜,
P.G. 62, 140).
¢ËÏ·‰‹ Ô] ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ù‹Ó[ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó ˆ
] ˜

μ·ÛÈÏÂ›·Ó ÙÔ~˘ XÚÈÛÙÔ~˘ Â[ › Ù~Ë˜ Ô] Ô›·˜ ¢∂¡ Â{ ¯ÂÈ Â[ ÍÔ˘Û›·Ó Î·› ¢∂¡ Î˘‚ÂÚÓ~· Ô] £Âﬁ˜ ¶·Ù‹Ú, Â[ Í Ô#˘ Ù¿ ¿ÓÙ·, √ÀΔ∂ Ùﬁ \ ∞ÁÈÔÓ ¶ÓÂ~˘Ì·, Â[ Ó ˆ
#? Ù¿ ¿ÓÙ·.
[ ∞ÓÙÈÙ¿ÛÛÂÙ·È ÏÔÈﬁÓ Â[È˜ Ù‹Ó £ÂﬁÓÂ˘ÛÙÔÓ ] ∞Á›·Ó °Ú·Ê‹Ó ]Ë ]ÔÔ›· Ì~·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ: «∂#È˜ £Âﬁ˜ Î·› ¶·Ù‹Ú ¿ÓÙˆÓ, ]Ô [Â› ¿ÓÙˆÓ, Î·› ‰È¿ ¿ÓÙˆÓ, Î·› [ÂÓ ~·ÛÈÓ
]ËÌ~ÈÓ» ([ ∂ÊÂÛ. ¢´ 6)· Î·› «Δﬁ ¶ÓÂ~˘Ì· Ùﬁ \ ∞ÁÈÔÓ {ÂıÂÙÔ [ ∂ÈÛÎﬁÔ˘˜, ÔÈÌ·›ÓÂÈÓ
Ù‹Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó ÙÔ~˘ ∫Àƒπ√À ∫∞π £∂√À, \ËÓ ÂÚÈÂÔÈ‹Û·ÙÔ ‰È¿ ÙÔ~˘ [È‰›Ô˘
∞\ÈÌ·ÙÔ˜ » (¶Ú¿Í. ∫´ 28)· Î·› «Δﬁ ¶ÓÂ~˘Ì· Ù~Ë˜ [ ∞ÏËıÂ›·˜ ]Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ]˘Ì~·˜ Â[È˜
~·Û·Ó Ù‹Ó [ ∞Ï‹ıÂÈ·Ó· Ô[˘ Á¿Ú Ï·Ï‹ÛÂÈ ·
[ Ê[ Â] ·˘ÙÔ~˘, ·
[ ÏÏã Ô\ Û· ·
{ Ó·
[ ÎÔ‡Û?Ë Ï·Ï‹ÛÂÈ
. . . . ¿ÓÙ· \ÔÛ· {Â¯ÂÈ ]Ô ¶·Ù‹Ú [ÂÌ¿ [ÂÛÙ›» ([ πˆ¿Ó. π™Δ´ 12-15).
[ ∞ÓÙÈÙ¿ÛÛÂÙ·È Â[ ›ÛË˜ Î·› Â[È˜ ÙﬁÓ \ ∞ÁÈÔÓ ∫‡ÚÈÏÏÔÓ [ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÂ›·˜ Ô
\ ÛÙÈ˜ Ì~·˜ ‰È‰¿ÛÎÂÈ: «Δ‹Ó Ô[˘ÛÈÒ‰Ë ·Ú·Ï·‚ÒÓ ]ÂÓﬁÙËÙ· XÚÈÛÙﬁ˜, \ËÓ {Â¯ÂÈ Ì¤Ó ]Ô ¶∞Δ∏ƒ Úﬁ˜
∞[˘ÙﬁÓ, ∞[˘Ùﬁ˜ ‰¤ ¿ÏÈÓ Úﬁ˜ ÙﬁÓ ¶∞Δ∂ƒ∞, Û˘Ó·Ó·ÎÈÚÓ~·Ûı·È ÙÚﬁÔÓ ÙÈÓ¿ Î·›
Ë
] Ì~·˜ ·
[ ÏÏ‹ÏÔÈ˜ ‚Ô‡ÏÂÙ·È, Â[ Ó ‰˘Ó¿ÌÂÈ ‰~ËÏÔÓ Ô\ ÙÈ Ù~Ë˜ ∞°π∞™ ÙÂ Î·› √ª√√À™π√À
Δƒπ∞¢√™, ]ˆ˜ ∂¡ ÓÔÂ~ÈÙ·È Ùﬁ ™‡Ì·Ó Ù~Ë˜ ∂∫∫§∏™π∞™ ™øª∞» (P.G. 74, 557A).
¡·˘·ÁÂ~È Î·› [·ÏÏÔ~˘ \ÔÌˆ˜ ]Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜, \ÔÙ·Ó ÁÚ¿Ê?Ë:
«Δﬁ \ ∞ÁÈÔ ¶ÓÂ~˘Ì· Â@ÈÓ·È Ùﬁ ÚﬁÛˆÔ Ù~Ë˜ ] ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ Ùﬁ ]ÔÔ~ÈÔ [ÂÓÂÚÁÂ~È Î·› ÙÂÏÂÛÈÔ˘ÚÁÂ~È Î·Ù¿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚﬁÔ, \ˆÛÙÂ Ó¿ {ÂÏıÂÈ Û¤ ÎÔÈÓˆÓ›· Ùﬁ «ÎÙÈÛÙﬁ » Ì¤ Ùﬁ «{·ÎÙÈÛÙÔ», Ô‡ [·ÔÙÂÏÔ~˘Ó ‰‡Ô Ê‡ÛÂÈ˜ Ô]È ]ÔÔ~ÈÂ˜ ‰¤Ó ÌÔÚÔ~˘Ó Ì¤ Î·Ó¤Ó· ÙÚﬁÔ Ó¿
Ù·˘ÙÈÛÙÔ~˘Ó ÌÂÙ·Í‡ ÙÔ˘˜. [ ∞ÏÏ¿ [ÂÓ ] ∞Á›?ˆ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÈ Â@ÈÓ·È ‰˘Ó·Ù‹ ]Ë Î·Ù¿ ¯¿ÚÈÓ
\ÂÓˆÛË ·[˘Ù~ˆÓ Ù~ˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÛÂˆÓ. ™˘ÓÂ~ˆ˜ Ùﬁ \ ∞ÁÈÔ ¶ÓÂ~˘Ì· Â@ÈÓ·È ·[˘Ùﬁ Ô‡ Î¿ÓÂÈ ‰˘Ó·Ù‹ ·[˘Ù‹Ó Ù‹Ó \ÂÓˆÛË ÛÙﬁ ÚﬁÛˆÔ ÙÔ~˘ À]ÈÔ~˘ » (ÛÂÏ. 27-28). [ ∂‰~ˆ [·ÓÙÈ‰ÔÁÌ·Ù›˙ÂÈ
Ù‹Ó \ÂÓˆÛÈÓ Ù~ˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÛÂˆÓ Â[È˜ Ùﬁ ¶ÚﬁÛˆÔÓ ÙÔ~˘ À]ÈÔ~˘ ]ˆ˜ \ÂÓˆÛÈÓ Î·Ù¿ ¯¿ÚÈÓ, [ÂÓ~ˆ
Î·Ù¿ Ùﬁ [ √Úıﬁ‰ÔÍÔÓ XÚÈÛÙÔÏÔÁÈÎﬁÓ ¢ﬁÁÌ· Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ]Ë \ÂÓˆÛÈ˜ Ù~Ë˜ £Â˚Î~Ë˜
Î·› Ù~Ë˜ [·ÓıÚˆ›ÓË˜ Ê‡ÛÂˆ˜ Â[È˜ ÙﬁÓ ªÔÓÔÁÂÓ~Ë À]ÈﬁÓ ÈÛÙÂ‡ÂÙ·È Î·› ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È
∫∞£ã À¶√™Δ∞™π¡. ] √ §ﬁÁÔ˜ Û¿ÚÍ [ÂÁ¤ÓÂÙÔ. ∫·ıã ]˘ﬁÛÙ·ÛÈÓ [ÂÓËÓıÚÒËÛÂÓ ]Ô
ªÔÓÔÁÂÓ‹˜ À]Èﬁ˜ Î·› §ﬁÁÔ˜ ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘, √Xπ Î·Ù¿ X¿ÚÈÓ, √Xπ Î·Ùã [ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·Ó,
√Xπ Î·Ù¿ ¢ﬁÎËÛÈÓ.
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°ÓˆÚ›˙ÔÌÂÓ Ô
\ ÙÈ Ô] Â[ Ó·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘ ÏﬁÁÔ˜ Â@ÈÓ·È æÂ˘‰‹˜ Î·› μÏ¿ÛÊËÌÔ˜. ] √ Â[ Ó¿ÓÙÈÔ˜ Úﬁ˜ Ù¿ ¢ﬁÁÌ·Ù· Ù~Ë˜ [ ∞ÏËıÂ›·˜ ÏﬁÁÔ˜ Â@ÈÓ·È ∞]ÈÚÂÙÈÎﬁ˜. \ √Ù·Ó Ùﬁ æÂ~˘‰Ô˜,
Ë
] μÏ·ÛÊËÌ›· Î·› Ë
] ∞\ÈÚÂÛÈ˜ Â[ È¯ÂÈÚÔ~˘Ó Ó¿ Â[ÈÛ¤ÏıÔ˘Ó Â[È˜ Ù‹Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó, ·
[ ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ‰È¿ Ù~Ë˜ ¶˘Ú›ÓË˜ ƒÔÌÊ·›·˜. ] √ Â[ È¯ÂÈÚ~ˆÓ Ó¿ ÎËÚ‡Í?Ë Â[È˜ Ù‹Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó Ùﬁ æÂ~˘‰Ô˜, Ù‹Ó μÏ·ÛÊËÌ›·Ó Î·› Ù‹Ó ∞\ÈÚÂÛÈÓ ∞¡∞£∂ª∞Δπ∑∂Δ∞π Î·›
[·ÔÎﬁÙÂÙ·È ]ˆ˜ ÛÂÛËﬁ˜ Ì¤ÏÔ˜ [·ﬁ Ùﬁ ™~ˆÌ· Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ~˘ £∂√À, Î·Ù¿
Ù‹Ó [ÂÓÙÔÏ‹Ó ÙÔ~˘ [ ∞ÔÛÙﬁÏÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘: «[ ∞ÏÏ¿ Î·› [Â¿Ó ]ËÌÂ~È˜ {Ë { ∞ÁÁÂÏÔ˜ [ÂÍ
√[˘Ú·ÓÔ~˘ Â[˘·ÁÁÂÏ›˙ÂÙ·È ]˘Ì~ÈÓ ·Úã \Ô Â[˘ËÁÁÂÏÈÛ¿ÌÂı· ]˘Ì~ÈÓ, ∞¡∞£∂ª∞ ∂™Δø.
] ø˜ ÚÔÂÈÚ‹Î·ÌÂÓ, Î·› {·ÚÙÈ ¿ÏÈÓ Ï¤Áˆ · Â{È ÙÈ˜ ]˘Ì~·˜ Â[˘·ÁÁÂÏ›˙ÂÙ·È ·Úã \Ô
·ÚÂÏ¿‚ÂÙÂ, ∞¡∞£∂ª∞ ∂™Δø » (°·Ï. ∞´ 8-9).

¢È¿ ÙÔ~˘ÙÔ
[ ∂ÂÈ‰‹ ]Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔ˜ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˜ [ ∂ÎÎÏËÛÈÔÏÔÁÂ~È „Â˘‰~ˆ˜ Î·›
∞]ÈÚÂÙÈÎ~ˆ˜,
[ ∂ÂÈ‰‹ ‚Ï·ÛÊËÌÂ~È Î·Ù¿ Ù~Ë˜ [ ∞‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ [ ∂ÓÂÚÁÂ›·˜ Ù~Ë˜ ] ∞Á›·˜ ] √ÌÔÔ˘Û›Ô˘ Î·›
[ ∞‰È·ÈÚ¤ÙÔ˘ ΔÚÈ¿‰Ô˜ Î·› Î·Ù¿ Ù~Ë˜ ] ∂ÓÈ·›·˜ ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘ μÔ˘Ï~Ë˜ Î·› μ·ÛÈÏÂ›·˜,
[ ∂ÂÈ‰‹ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ù‹Ó XÚÈÛÙÔÏÔÁÈÎ‹Ó ∞\ÈÚÂÛÈÓ Ô
\ ÙÈ Ë
] £Â˚Î‹ Ê‡ÛÈ˜ Î·› Ë
] ·
[ ÓıÚˆ›ÓË Ë
] ÓÒıËÛ·Ó ∫·Ù¿ X¿ÚÈÓ Â[È˜ Ùﬁ ¶ÚﬁÛˆÔÓ ÙÔ~˘ À]ÈÔ~˘ Î·› Ô
{ ¯È ∫·ıã ] ÀﬁÛÙ·ÛÈÓ,

] ∏ [ ∂ÎÎÏËÛ›· XÚÈÛÙÔ~˘ ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘ ∫·Ù·‰ÈÎ¿˙ÂÈ ÙﬁÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔÓ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔÓ Â[È˜ Ùﬁ ∞¡∞£∂ª∞, ]ˆ˜ ÛÂÛËﬁ˜ Î·› [·ÔÎÂÎÔÌÌ¤ÓÔÓ Ï¤ÔÓ Ì¤ÏÔ˜ [ÂÎ ÙÔ~˘ ™ÒÌ·Ùﬁ˜ ΔË˜, ]ˆ˜ [·ﬁ‚ÏËÙÔÓ ÙÔ~˘
√{ÈÎÔ˘ ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘, Î·› ]ˆ˜ Í¤ÓÔÓ ÙÔ~˘ ¶·ÙÚﬁ˜ Î·› ÙÔ~˘ À]ÈÔ~˘ Î·› ÙÔ~˘ ] ∞Á›Ô˘ ¶ÓÂ‡Ì·ÙÔ˜. ∫·Ù·‰ÈÎ¿˙ÂÈ [Â›ÛË˜ Ù‹Ó [ ∂ÈÛÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ Î·› Ù‹Ó
¶·Ú·‰›‰ÂÈ Â[È˜ Ùﬁ ~˘Ú Î·› Â[È˜ Ùﬁ ∞[ÈÒÓÈÔÓ ∞¡∞£∂ª∞.
¢È¿ ÙÔ‡˜ [È‰›Ô˘˜ ÏﬁÁÔ˘˜ Î·Ù·‰ÈÎ¿˙ÔÓÙ·È ‰Èã ∞º√ƒπ™ª√À Î·›
∞¡∞£∂ª∞Δ√™, ]ˆ˜ ÛÂÛËﬁÙ· Î·› [·ÔÎÂÎÔÌÌ¤Ó· Ì¤ÏË [·ﬁ Ùﬁ ™~ˆÌ· Ù~Ë˜ [ √ÚıÔ‰ﬁÍÔ˘ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ~˘ XÚÈÛÙÔ~˘, Ô\ ÏÔÈ Ô\ ÛÔÈ Ô] ÌÔÊÚÔÓÔ~˘Ó
Ì¤ ÙﬁÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ~ÈÓÔÓ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔÓ Â[È˜ Ù¿ [·ÓˆÙ¤Úˆ Î·Ù·‰ÈÎ·Ûı¤ÓÙ· ÊÚÔÓ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·› Ô\ ÛÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÙã ·[˘ÙÔ~˘ Â[È˜
Ù‹Ó Û˘ÁÁÚ·Ê‹Ó Î·› ‰È¿‰ÔÛÈÓ Ù~ˆÓ ·]ÈÚ¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘, Ù~ˆÓ ÛÙÚÂ‚ÏˆÙÈÎ~ˆÓ
ÙÔ˘ ]ÂÚÌËÓÂÈ~ˆÓ, Ù~ˆÓ Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ~ˆÓ ÙÔ˘, Î·› Ù~Ë˜ ÛÙ·ÛÈ·ÛÙÈÎ~Ë˜ ÙÔ˘
Î·Ù¿ Ù~Ë˜ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·Ó›·˜.
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó?ˆ §¿ÌÚÔ˘ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ?ˆ, Ù?ˆ
~ ÊÚ˘·Í·Ì¤Ó?ˆ ÌÂÙ¿ Ì·Ó›·˜
Î·Ù¿ Ù~ˆÓ Ù~Ë˜[ √ÚıÔ‰ﬁÍÔ˘ [ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ¢ÔÁÌ¿ÙˆÓ Î·› ·[˘ÙÔÌÔÏ‡Û·ÓÙÈ
Úﬁ˜ [ ∂ÎÎÏËÛÈÔÏÔÁÈÎ¿˜, XÚÈÛÙÔÏÔÁÈÎ¿˜ Î·› ΔÚÈ·‰ÔÏÔÁÈÎ¿˜ ∞]ÈÚ¤ÛÂÈ˜
Î·› ™¯›ÛÌ·Ù·, ˆ
] ˜ £∂√ª∞X?ø ∫·Ù·‰ÈÎ¿˙ÔÌÂÓ Î·› [ ∞Ó·ıÂÌ·Ù›˙ÔÌÂÓ,

∞¡∞£∂ª∞, ∞¡∞£∂ª∞, ∞¡∞£∂ª∞ .
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∂[˘¯ﬁÌÂı· Î·› ÚÔÛÂ˘¯ﬁÌÂı· Â[È˜ ÙﬁÓ £ÂﬁÓ \Ôˆ˜ ÓÂ‡Û?Ë [·Á·ı¿ Â[È˜ Ù‹Ó „˘¯‹Ó
ÙÔ~˘ Ï·ÓÂÌ¤ÓÔ˘ Î·› Ù·Ï·ÈÒÚÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §. ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˘ ‰È¿ Ó¿ ÌÂÙ·ÓÔ‹Û?Ë Î·› Î·Ù·‰ÈÎ¿Û?Ë Ù¿˜ ∞]ÈÚ¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘, Ó¿ [·Ô‚¿Ï?Ë Ù‹Ó ·]ÈÚÂÙÈÎ‹Ó Ì·Ó›·Ó [ÂÎ
Ù~Ë˜ Î·Ú‰›·˜ ÙÔ˘, Î·› Ó¿ [ÂÈÛÙÚ¤„?Ë Û˘ÓÂÈ‰ËÙ~ˆ˜ Â[È˜ Ù‹Ó ª›·Ó ] ∞Á›·Ó ∫·ıÔÏÈÎ‹Ó
Î·› [ ∞ÔÛÙÔÏÈÎ‹Ó [ ∂ÎÎÏËÛ›·Ó XÚÈÛÙÔ~˘ ÙÔ~˘ £ÂÔ~˘. [ ∞Ì‹Ó.
[ ∂ÓÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Â[ ›ÛË˜ Ô]È Â[˘ÛÂ‚Â~È˜ [ √Úıﬁ‰ÔÍÔÈ XÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ô]È Ô] Ô~ÈÔÈ Â{ Ï·‚ÔÓ Ù‹Ó
[ÂÓ ÏﬁÁ?ˆ ∞]ÈÚÂÙÈÎ‹Ó Î·› ∫·Ù·‰ÈÎ·ÛÌ¤ÓËÓ [ ∂ÈÛÙÔÏ‹Ó ÙÔ~˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ §. ∑·ÚﬁÁÈ·ÓÓÔ˘ \Ôˆ˜ ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ó ·[˘Ù‹Ó Â[È˜ Ùﬁ ~˘Ú Î·› Ùﬁ ∞[ÈÒÓÈÔÓ ∞¡∞£∂ª∞ Î·›
Ó¿ ‰È·Îﬁ„Ô˘Ó ~·Û·Ó ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹Ó Î·› [ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎ‹Ó ∫ÔÈÓˆÓ›·Ó ÌÂÙã ·[˘ÙÔ~˘ \ÈÓ· Ì‹ ]˘ﬁÎÂÈÓÙ·È Â[È˜ ÙﬁÓ ·[˘ÙﬁÓ ∞º√ƒπ™ª√¡ Î·› Â[È˜ Ùﬁ ·[˘Ùﬁ ∞¡∞£∂ª∞,
Î·ıﬁÙÈ, «] √ ∫ÔÈÓˆÓ~ˆÓ [ ∞ÎÔÈÓˆÓ‹Ù?ˆ [ ∞ÎÔÈÓÒÓËÙÔ˜ {ÂÛÙ·È».

[ ∂Ó £ÂÛÛ·ÏÔÓ›Î?Ë Ù~?Ë 3?Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2008, ∫˘ÚÈ·Î‹ Ù~Ë˜ [ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜

√ ª∏ Δƒ√ ¶√ §π Δ∏™ °.√.X. £∂™ ™∞ §√ ¡π ∫∏™

†

√ £∂™ ™∞ §√ ¡π ∫∏™ XƒÀ ™√ ™Δ√ ª√™

Στιγμιότυπα *πό τήν 0κκλησιαστικήν Καταδίκην, ΑΦΟΡΙΣΜΟΝ καί ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΝ, το4 Κωνσταντίνου Λάμπρου Ζαρόγιαννου καί τήν ε9ς τό Π4ρ καί τό ΑΙΩΝΙΟΝ ΑΝΑΘΕΜΑ Παράδοσιν τ%ς καταδικασθείσης 0πιστολ%ς του. Θεσσαλονίκη, 3 Μαρτίου 2008, Κυριακή τς $ρθοδοξίας.
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ΖΩΗΝ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΤήνΚυριακήντ$νΜυροφόρων,28 - 4 - 2008, τελέσθηπότοΣεβ/τουΜητροπολίτουΘεσ/νίκης
κ.κΧρυσοστόμου,8Γάμοςτ$νε;λαβεστάτωνΕσταθίου Μανουσαρίδη καί Μαρίας Γρόπαλη, ες
τόν .Ν.το%γίουΓεωργίου,Θεσσαλονίκης.Παράνυμφοςπαρέστη8Γρηγόριος Μανουσαρίδης.

«Ἀρραβωνζεται  δο λος το Θεο
Ε%στθιος τν δολην το Θεο Μαραν»

«Ἠσα+α χρευε . . . »

«Στ(φεται  δο λος το Θεο Ε%στθιος
τν δολην το Θεο Μαραν»

Ἀναμνηστικ φωτογραφα μετ τν Στ ψιν

ΔΙΟΡΘΩΣΙΣ

«Κ.Ε.Ο.» νημερώνειτούςγαπητούςναγνώσταςτουτιες
τό τε4χος 31 τοπροηγουμένουδιμήνου, >ανουάριος - Φεβρουάριος 2008, εςτήνσελίδα4, εςτόπόμνηματς ερ!ςΕκόνοςτ$ν
%γίων Θεοφανείων ναγράφεται κ παραδρομς * φράσις «τό
*γιον Πνε+μα πιφοιτν ν ε7δει περιστερ9ς». +σωστήδιατύπωσιςε.ναι:«τό *γιον Πνε+μα καταβα;νον ν ε7δει περιστερ9ς».
Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ «Κ.Ε.Ο.»
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ΠΑΝΑΓΙΑ, «Η ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

Θαυματουργός, ᾽Εφέστιος Εἰκών
τ ῆ ς Μ ο ν ῆ ς Κ ο υ τ λ ο υ μ ο υ σ ί ο υ , ῾Α γ ί ο υ Ὄ ρ ο υ ς

