
«…ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσωμεν» (Πράξ στ΄ 4).
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Η
ἀνακύκλησις τοῦ χρόνου,
οἱαἰῶνες,τάἔτη,οἱμῆνες,
οἱ ἡμέρες, οἱ ὧρες καί οἱ

ὑποδιαιρέσειςαὐτῶνεἶναισέσχέση
μέτόνἄνθρωποσυμβατικάστοιχεῖα,
ὄχιὅμωςκαίγιάτόνΘεό.ὉΘεός
εἶναι ἄναρχος καί ἄχρονος. Γιά
τόνΘεό τά πάντα εἶναι σήμερα.
«Σήμερον κρεμᾶται ἐπί ξύλου»,
«ἡ Παρθένος σήμερον τόν ὑπε-
ρούσιον τίκτει…» καί κατά τόν
προφητάνακτα Δαβίδ «ὅτι χίλια
ἔτηἐνὀφθαλμοῖςΚύριε,ὡςἡμέρα
ἡ ἐχθές, ἥτις διῆλθε ἐν φυλακῇ
καίνυκτός…»(Ψαλμ.89).

Ὁ ἄνθρωπος, κατά τήν Ἁγία

Γραφή,εἶναιδημιούργηματοῦἐν
Τριάδι προσκυνουμένου Θεοῦ καί
ὄχι μόνον, ἀλλά «κατ’ εἰκόνα
Αὐτοῦ», εἶναι λοιπόν εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ, πού σημαίνει ὅτι τόν ἐκό-
σμησε,ὡςπρόςτόπνεῦμακαίτήν
ζῶσαψυχήμέὅλεςτίςἀρετέςτου,
δηλαδήτήνἀγάπη,τήνφιλανθρω-
πία, τήν ἀγαθότητα, ἀλλά καί
(ὅλωςἰδιαιτέρωςκαίἐξαιρετικῶς)
μέ τήνἀθανασία τῆςψυχῆς του,
τήναἰωνιότητα!Ἄραὁἄνθρωπος
ὡςπρόςτήνψυχήνεἶναιαἰώνιος,
ὄχιὅμωςκαίὡςπρόςτόσῶμα,τό
ὁποῖονεἶναιφθαρτόν,ἀφοῦπροέρ-

χεταιἀπότήνὕλη,τήνγῆ.Διότικαί
ἡγῆεἶναιφθαρτήκαίὅλαὅσαἐδη-
μιούργησεὁΘεόςδιάτοῦΛόγου.
Ὅ,τι ἔχειἀρχήἔχεικαίτέλος·ἔτσι
καίὁἄνθρωπος,ἀφοῦἔχειἀρχήὡς
πρόςτήνὕλη,ἔχεικαίτέλος,ἔχει
χρόνον,ἔχειλῆξιν,ὄχιὅμως-καίτό
τονίζομεναὐτό-ἡψυχήτου,ἡὁποία
εἶναιτόἐμφύσηματοῦαἰωνίου,τοῦ
Ἄναρχουκαίἐπέκεινατοῦχρόνου
ΘεοῦΔημιουργοῦ.«Καίἐνεφύσησεν
εἰςαὐτόνπνοήνζωῆς»σημειώνειἡ
ἉγίαΓραφή.ΔιότιὁΘεόςεἶναιἡ
πηγήτῆςΖωῆς!Ὁαἰώνιοςκαίὁ
ἀθάνατος!
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Πρόςτόνεὐσεβῆκλῆρο,τούςἐντιμωτάτουςἄρχοντες
καίτόνεὐλαβῆλαότῆςκαθ’ἡμᾶςἹερᾶςΜητροπόλεως.

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
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Καίσᾶςἐρωτῶ,ἀγαπητοίμου
ἀδελφοί,δέν εἶναιαὐτότιμήκαί
εὐλογία,ἐνἀντιθέσειμέὅληντήν
ὑπόλοιπηνκτίσιν,ἡὁποῖαδένἔχει
ζωήν;Δένεἶναικαίδένἀποτελεῖ
προνόμιον μοναδικόν γιά τόν
ἄνθρωποὅτι ἐχαριτώθηἀπότόν
Θεόν μέ νοῦν καί λογικήν; Μέ
λόγον, ὅπως ὁ Θεός Λόγος! Τί
ἄλλο περισσότερον θέλουμε, τί
ἁγιώτερον,τίτιμητικώτερον!

Καινούργιοςχρόνοςἀπόσήμε-
ρον!Καίτίσημαίνειαὐτό;Ἡἀπάν-
τησις γιά τούς περισσότερους
ἀνθρώπουςεἶναιἡ ἑξῆς:Νάκά-
νουμε δῶρα, νά δώσουμε καί νά
πάρουμεεὐχέςκαίὅλοιθάποῦν
εὐτυχισμένος ὁ καινούργιος χρό-
νος.Ἀλλάἔρχεταικαίἡσοβαρή,
ἡὑπεύθυνοςἀπάντησιςὅτιἡεὐτυ-

χίαοὔτεπουλιέταιοὔτεἀγοράζε-
ται.Εἶναιἀγαθόν,εἶναιἀρετή,ἡ
ὁποίαπροσφέρεταιἀπότόν«πα-
τέρατῶνφώτωνκαίπᾶνδώρημα
τέλειον»κατά τόν ἹερόνΧρυσό-
στομον.

Πολλοίἄλλοιθάἐκφρασθοῦν
περιφρονητικά καί ὑποτιμητικά,
χλευαστικά καί ἀπαξιωτικά γιά
τόνπαρελθόνταχρόνονδιότιεἶχε
ἀρνητικά πράγματα· ἐπί παρα-
δείγματι:γιάτήνχώραμαςοἰκο-
νομική ὕφεση, γιά ἄλλες χῶρες
τρομοκρατικάχτυπήματαμέἀπώ-
λειεςἑκατοντάδωνἀθώωνἀνθρώ-
πων, ἀλλαχοῦ ἐμφύλιοι πόλεμοι
καίμύριαὅσα!Καίποῖοςφταίει
γιά ὅλα αὐτά; Ὁ χρόνος καί ὁ
Θεός;Μή γένοιτο!ὉΘεός εἶναι
Θεόςθυσιαστικήςἀγάπης,ἐσταυ-
ρώθηκαίἀνέστηγιάτόνἄνθρωπο,
τόνἐκαθάρισεκαίτόνἀνέσυρεἀπό
τήνκαταδυναστείατοῦδιαβόλου,
τοῦἄνοιξεκαίπάλιντόνΠαράδει-
σον,τήνἀγκαλιάΤου.

Ποῖοςεἶναιὁδημιουργόςλοι-
πόν ὅλων αὐτῶν; Ὁ ἄνθρωπος!
Ναί,καλάτόἀκούσατε,ὁἄνθρω-
πος!Ὁὁποῖοςὅτανἐγκαταλείπη
τόνΘεόνἀπόἐγωϊσμούςκαίσυμ-
φέροντατότεπροσκολλᾶταιστό
ἅρματοῦδιαβόλου,γίνεταιΔιάβο-
λος!Καταστροφέαςτοῦκαλοῦκαί
ἀγαθοῦεἶναιὁΔιάβολος.Τόἴδιο
καίὁἄνθρωπος!Φρικτόνἀλλάκαί
ἀληθινόν,τόμαρτυροῦντάγεγο-
νότα.Δένφταίειλοιπόνὁχρόνος,
διότιὁἄνθρωποςἔχειἱστορικήπα-
ρουσίακαί,ἐφόσονἔχει ἱστορική
παρουσία,εἶναιφυσικόνάἐπηρε-
άζειβαθιάτόἱστορικόγίγνεσθαιμέ
γεγονόταθετικάἤἀρνητικάἀνά-
λογαμετίςἐπιλογέςκαίδιαθέσεις
του.ἩἘκκλησίαπροσπαθεῖνάμε-

ταφέρει τό ἐσχατολογικό πολί-
τευμα στό ἱστορικό γίγνεσθαι μέ
ἕνατρόπολειτουργικόκαίπνευμα-
τικό πού ἐξαγιάζει τό πρόσωπο,
τόνχρόνο,τήνἱστορία.

Ἀδελφοίμουκαίτέκναμουἐν
Κυρίῳ ἀγαπητά,εἶναιγεγονόςὅτι
ἀπόσήμεραἡμερολογιακάἀλλά-
ζουμε χρόνο, καί ἡ Ἀρχιερατική
εὐχή εἶναι: Ὅσοι πιστεύουν στόν
Θεό καθαρά, κρυστάλλινα καί
ἀταλάντευτανάχαίρονταικαίνά
εὔχονταιἐνἐξομολογήσει,ἐνταπει-
νώσει καί ἐν μετανοίᾳ καρδίας,
ὅπως ὁΘεός μας καί Σωτήρας
μαςμέτόνδικότουπαιδαγωγικό
τρόπο συμβάλει στήν εἰρήνευση
τοῦ κόσμου καί οἱ ἄνθρωποι ν’
ἀποταγοῦντόἐγώτουςὥστενά
ἔλθηἡ«ἐπί γῆς εἰρήνη», χάριν
τῆς ὁποίας ἦλθε στόν κόσμο,
ἐσταυρώθηκαίἀνέστη.Οἱἰσχυροί
τῆςγῆςνάσκεφθοῦνμέσύνεσιν
καίἀρετήνὅτιδένεἶναιαὐτοδια-
χειριστές καί αὐτεξούσιοι ἀλλά
διαχειριστέςεἰςτόπονΧριστοῦση-
μειώνει ἡ Ἁγία Γραφή «κάθε
ἄνθρωποςὀφείλεινάὐποτάσσεται
στίς ἀνώτερες ἐξουσίες γιατί δέν
ὑπάρχουνἐξουσίεςπαράἀπότόν
Θεό»(Ρωμ13,1)«τάπάντακαίἐν
πᾶσι Χριστός» σημειώνει καί
πάλινἡἉγίαΓραφή.

Κατακλείοντεςσημειοῦμεν:
Ἀρχιερατικῶς καί πατρικῶς

σᾶςεὐχόμεθαὑγείαν,πρόοδονκαί
προκοπήνοἰκογενειακήνκαίπρο-
σωπικήν, ὁ Θεός νά εἶναι μαζί
σας, ἡ χώρα μας ἡ εὐλογημένη
καίτρισδοξασμένηνάεὕρηεἰςτό
ΝέονἜτοςτόνδρόμοντοῦΘεοῦ,
τῆςΠαναγίαςκαίτῶνἉγίωνμας.
Ἀμήν.
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Μετά τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης καί εὐχῶν
Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας
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3³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ³Τό πρόσωπο τῆς μητέ-ρας τοῦ Χριστοῦ, ἡ Πα-ναγία μας, εἶναι ἀναμ-φισβήτητα ὅ,τι πολυτιμότεροἔχει νά ἐπιδείξει ἡ ἀνθρωπό-τητα στό πέρασμα τῶναἰώνων. Εἶναι τό πρόσωποπού περίμεναν ὅλες οἱ γενεέςτῶν ἀνθρώπων, καί τιμᾶταιὡς «Ἁγία ἁγίων μείζων» πε-ρισσότερο ἀπό κάθε ἄλλονἄνθρωπο. Σ᾽ αὐτό τό πρό-σωπο φαίνεται τό βάθος τῆςφιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ,ἀλλά καί ἡ καλύτερη προ-σφορά τοῦ ἀνθρωπίνου γέ-νους στό Θεό ἀφοῦ ἡ Θεοτό-κος εἶναι τό τελειότερο πλά-σμα, «ὁ ὑγιής καρπός»  τῆςἀνθρώπινης φύσεως.Οἱ Πατέρες τῆς ἐκκλησίαςμας μπροστά στό σεμνό πρόσωπο τῆς Παναγίας,ἐπειδή δέν μποροῦν  νά ἑρμηνεύσουν τό μυστή-ριο, προτιμοῦν τή σιωπή ἤ συνθέτουν ὕμνουςἐγκωμιαστικούς πρός τιμήν της. Καθώς βιώνουντά μεγαλεῖα τῆς Θεοτόκου ἀναλογίζονται ὅτιγλώσσα ἀνθρώπου δέν εἶναι δυνατόν νά ὑμνήσειἐπάξια τή Θεοτόκο. Ὁ Νικόλαος Καβάσιλας, ὁμεγάλος θεολόγος τοῦ ΙΔ’ αἰώνα, γράφει «Ἄνὁλόκληρο τὸ σύμπαν ἔψαλλε μέ μιά φωνή δένθά μποροῦσε νά ἐγκωμιάσει τήν Παναγία, ὅσοἔπρεπε. Κανένας λόγος δέν εἶναι ἀρκετός γιάνά ὑμνήσει τήν ἀρετή της καί τή χάρη πού τῆςδώρισε ὁ Σωτήρας,  κανείς ἔστω κι ἄν λαλεῖ τίςγλῶσσες τῶν ἀνθρώπων καί τῶν ἀγγέλων»,ὅπως ἔλεγε ὁ Παῦλος. Σέ τί ὅμως συνίσταται τό μεγαλεῖο τῆς Παρ-θένου; Τό μεγαλεῖο της ἔγκειται στό ὅτι πραγ-ματοποίησε ἀκριβῶς τό σκοπό γιά τόν ὁποῖοδημιουργήθηκε ὁ ἄνθρωπος. Νά ζεῖ δηλαδή στόφῶς , στή χαρά πού προσφέρει ἡ ἀγκαλιά τοῦΘεοῦ, πού προσφέρει ὁ Παράδεισος. Κι αὐτό τόἔχασε ὁ ἄνθρωπος μέ τό προπατορικό ἁμάρτημα.Ἀπέτυχε νά πετύχει τόν προορισμό του, τό«καθ’ὁμοίωσιν». Μέ τή συνέργεια τοῦ διαβόλου

στηρίχτηκε στίς δικές τουδυνάμεις καί ἀρνήθηκε τήσχέση του μέ τό Θεό . Ἔτσιξέπεσε, ἁμάρτησε ὁ ἄνθρω-πος, ἀμαύρωσε καί τραυμά-τισε τό «κατ’εἰκόνα», μέ τόὁποῖο τόν προίκισε ὁ Θεός.Ἡ ζωή του ὅμως μακριά ἀπότή μακαριότητα τοῦ Θεοῦἔχει σάν ἀποτέλεσμα τήν ἐνο-χή, τόν πόνο, τήν ἀρρώστια,τό ψέμα, τήν ὑποδούλωση,τό κακό, τό σκοτάδι καί τε-λικά τὸ θάνατο. Πεθαίνειπνευματικά καί σωματικά ὁἄνθρωπος μακριά ἀπό τήνπηγή τῆς ζωῆς, τό Θεό.Ἡ ἀγάπη ὅμως τοῦ Θεοῦδέν ἀφήνει τόν ἄνθρωπο χω-ρίς ἐλπίδα. Τοῦ ὑπόσχεται ὅτιὁ Υἱός μιᾶς γυναίκας , τῆςνέας Εὕας, θά «τηρήσει» θά συντρίψει δηλαδήτήν κεφαλήν τοῦ διαβόλου, «τοῦ ἀρχεκάκου ὄφε-ως». Ἔτσι «ὅτε ἦλθε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου,ἑξαπέστειλεν   ὁ Θεός τόν Υἱόν αὐτοῦ, γενόμενονἐκ γυναικός…». Ὅταν λοιπόν ἦλθε ὁ κατάλληλοςκαιρός καί βρέθηκε ἡ ἁγνή, παναγία, καί ἀκηλί-δωτη ψυχή, ἡ Παρθένος Μαρία, γεννήθηκε ὁ Σω-τήρας τοῦ κόσμου. Ποιά εἶναι ὅμως ἡ κόρη τῆςΝαζαρέτ ποὺ ἀξιώνεται νά γίνει Θεοτόκος; Εἶναιὁ καρπός τῆς προσευχῆς τῶν Θεοπατόρων Ἰωα-κείμ καί Ἄννας. Αὐτήν πού περιμένει ἡ ἀνθρω-πότητα καί πού νωρίς «ὡς τριετίζουσα δάμαλις»,εἰσάγεται στά Ἅγια των Ἁγίων τοῦ Ναοῦ τῆςἹερουσαλήμ. Ἐκεῖ ἀγωνίζεται μέ ἡσυχία καί προ-σευχή γιά τήν ἀπόκτηση τῆς ἀρετῆς. Εἶναι πρω-τάκουστη καί θαυμαστή ἡ νίκη της κατά τοῦ κα-κοῦ καί τῆς ἁμαρτίας. Μέ τόν ἀγώνα της κατορ-θώνει «νά ἑλκύσει τόν τεχνίτην εἰς τήν γῆν» γιατίἀπέκτησε «βίο πανάμωμο, ζωή πάναγνη, ψυχήκαθαρωτέρα φωτός, σῶμα διά πάντων πνευμα-τικόν, ἡλίου φαιδρότερον, οὐρανοῦ καθαρώτε-ρον…» (Καβάσιλας).  Αὐτή τή γυναίκα, τήν ἄσπιλη,τήν ἀμόλυντη, τήν ἄχραντη διάλεξε ὁ Θεός ἀπ᾽ὅλη τήν οἰκουμένη νά γίνει μητέρα του.

Παναγιώτη Καραγιάννη,
Θεολόγου

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ



Ἔφτασε λοιπόν ὁ καιρός τῆς σαρκώσεωςτοῦ Θείου Λόγου. Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ ἀποκαλύπτειτό αἰώνιο μυστήριο τῆς Θείας Οἰκονομίας. Σ᾽αὐτό  τό μυστήριο καλεῖται νά διακονήσει ἡΠαναγία Θεοτόκος προσφέροντας ὅλη τήν ὕπαρ-ξή της. Ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ τῆς διαμηνύει τόἄγγελμα τοῦ Θεοῦ ὅτι θά γίνει μητέρα τοῦ Υἱοῦτοῦ Ὑψίστου. Τήν ἀποκαλεῖ «κεχαριτωμένη»καί τήν χαρακτηρίζει «εὐλογημένη» γιατί ὁ Θεόςεἶναι μαζί της. Ἐν τῷ μεταξύ, ἐπειδή ὁ Θεός δένθέλει νά σώσει τόν ἄνθρωπο ἀναγκαστικά, πε-ριμένει τή συγκατάθεση τῆς Πανάγνου. «Πῶςἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;» ἔρχεταιἡ ἀνθρώπινα δικαιολογημένη ἐπιφύλαξή της,ὅμως «ὅπου Θεός βούλεται νικᾶται φύσεως τά-ξις». Στή διαβεβαίωση τοῦ Ἀρχαγγέλου ὅτι«Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπί σὲ καί δύναμιςὙψίστου ἐπισκιάσει σοι» ἀπαντᾶ ἀβίαστα καίἐλεύθερα ἡ Παρθένος Μαρία «Ἰδού ἡ δούλη Κυ-ρίου, γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου». Μ᾽ αὐτόδείχνει τήν ὑπακοή της στό Θεό γιά ἕνα γεγονόςπού εἶναι παράξενο καί παράδοξο γιά τήν ἀνθρώ-πινη λογική καί ὅτι εἶναι ἕτοιμη νά σηκώσει τόδικό της σταυρό.Ἡ σύλληψη λοιπόν τοῦ Χριστοῦ στή  μήτρατῆς Παρθένου εἶναι ἀνερμήνευτο μυστήριο. Ἐδῶκαταλύονται οἱ φυσικοί νόμοι. Ὁ ὑμνογράφοςἀναφωνεῖ «Νενίκηνται τῆς φύσεως οἱ ὅροι ἐνσοὶ Παρθένε ἄχραντε». Κυοφορεῖται ὁ Θεός, τόνὁποῖο δέν χωρεῖ ὅλη ἡ κτίση. «Ὁ ἀχώρητος παντί,πῶς ἐχωρήθη ἐν γαστρί;» ψάλλει πάλι ἡ Ἐκκλη-σία. «Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσενἐν ἡμῖν». «Ἡ Παρθένος ἔτεκεν Θεόν ἐνανθρω-πήσαντα» καί ἀγάλλεται ὅλη ἡ κτίση.Οἱ χριστιανοί χαιρετίζουμε τό πρόσωπό τηςπού ἔγινε ἡ γέφυρα «ἡ μετάγουσα τούς ἐκ γῆςπρός οὐρανόν». Γίνεται συνεπῶς ἡ αἰτία «τῆςτῶν πάντων θεώσεως». Ἐπειδή ἡ Παναγία εἶναιτό κλειδί «τῶν θυρῶν τοῦ παραδείσου»  δίνεταιἡ δυνατότητα στόν κάθε ἄνθρωπο, πού θέλει,νά ξαναβρεῖ τό χαμένο Παράδεισο. Ἔτσι γεμίζειὁ οὐρανός μέ Ἁγίους.Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διατηρεῖ τήν Παρθένοστό κέντρο τῆς λατρείας της, ὅπως καί οἱ μαθητέςμετά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ τήν εἶχαν στόκέντρο τῆς συνάξεώς τους «προσκαρτεροῦντεςὁμοθυμαδόν τῇ προσευχῇ» (Πράξ. 1,14). Τό μυ-στήριο ἔτσι τῆς Παρθένου εἶναι καθαρά μυστήριολειτουργικό. Δέν ὑπάρχει ἀκολουθία τῆς Ἐκκλη-σίας μας νά μήν περιέχει ὕμνους καί δοξολογίεςστή μητέρα τοῦ Θεοῦ. Βιώνουμε οἱ ὀρθόδοξοιμέ τήν πίστη μας τό μυστήριο τοῦ προσώπου

τῆς Παναγίας μέσα στή λατρεία. Ἕνας θεολόγοςτοῦ 20ου αἰώνα, ὁ Παναγιώτης Νέλλας, γράφει«Ὁ λαός ζεῖ χωρίς νά ἑρμηνεύει, ἡ λατρεία ὑμνεῖχωρίς νά δικαιολογεῖ , οἱ Πατέρες φωτίζουν μέτή θεολογία τους καί καθιστοῦν λογική καί τήνπίστη καί τή λατρεία τοῦ λαοῦ». Στή λατρείαλοιπόν μέ τούς ἐγκωμιαστικούς ὕμνους, μέ τίςἑορτές πρός τιμήν της, τούς παρακλητικούς κα-νόνες, τόν Ἀκάθιστο Ὕμνο τιμοῦμε καί δοξάζουμετήν Παναγία μας πού εἶναι ἡ ἀνακεφαλαίωσητῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας καί ἡ πραγμάτωση «τῶν τύ-πων» καί «τῶν σκιῶν» τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.Ἔτσι ἡ Παναγία εἶναι «ἡ ἄφλεκτος βάτος» πούδέχτηκε μέσα της τό πῦρ τῆς θεότητος, ὅμωςκατά τρόπο ὑπερφυσικό καί θαυμαστό δένκάηκε. Εἶναι «ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας». Αὐτήν ὑπο-σχέθηκε ὁ Θεός στό ἀνθρώπινο γένος μέ τόΠρωτευαγγέλιο ἀλλά καί αὐτήν προαναγγέλλειἀργότερα, σαφέστατα μέ τό στόμα τοῦ ΠροφήτηἩσαΐα «Ἰδού ἡ Παρθένος ἕξει καί τέξεται Υἱόνκαί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ».Εἶναι «ἡ ἐπουράνιος κλίμαξ δι᾽ ἧς κατέβη ὁΘεός». «Ἡ κιβωτός τῆς Διαθήκης» ἡ ὁποία κρά-τησε μέσα της ὄχι ἁπλῶς τίς πέτρινες πλάκες μέτό Δεκάλογο ἀλλά τόν ἴδιο τὸ Θεό πού ἔγραψετό Νόμο. Εἶναι ἀκόμη ἡ Παναγία μας «ἡ ράβδοςἡ μυστική» πού «ἐξήνθησε τό ἀμάραντο ἄνθος»,«ἡ χρυσή στάμνα ἡ φέρουσα τό Μάννα, τό γλυ-καῖνον, τά τῶν εὐσεβῶν αἰσθητήρια», «ἡ θά-λασσα, ἡ ποντίσασα Φαραώ τόν νοητόν», «ἡὁλόφωτος νεφέλη, ἡ τοὺς πιστούς ἀπαύστωςἐπισκιάζουσα» καί τόσα ἄλλα «ὧν οὐκ ἔστινἀριθμός».Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός γιά τήν τιμή τῆςΠαναγίας ἔλεγε «νά ἔχετε εὐλάβειαν εἰς ὅλουςτοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας ,ναί, μά περισ-σότερον νά ἔχετε χίλιες φορές εἰς τήν Δέσποινάμας τήν Θεοτόκον Μαρίαν, διατί ὅλοι οἱ Ἅγιοιεἶναι δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἡ Δέσποινά μαςἡ Θεοτόκος εἶναι κυρά καί βασίλισσα τοῦ οὐρα-νοῦ καί τῆς γῆς καί πάσης νοητῆς καί αἰσθητῆςφύσεως, νά παρακαλεῖ διά τάς ἁμαρτίας μας.Ἐπῆρε τήν Θεοτόκον καί τήν ἔκανε βασίλισσανκαί ἐτίμησε τό γένος τῶν ἀνθρώπων. Διά τοῦτοπρέπει, ἀδερφοί μου, νά τιμῶμεν τήν Δέσποινάμας τήν Θεοτόκον μέ νηστεῖες, προσευχές,  ἐλε-ημοσύνες καί μέ καλά ἔργα».Ἅς τιμοῦμε λοιπόν ἐκείνη πού ἀναδείχθηκε«οὐρανῶν ὑψηλοτέρα», «τιμιωτέρα τῶν Χερουβίμκαί ἐνδοξοτέρα ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ» ἔτσιὥστε διά πρεσβειῶν της νά τύχωμεν τῆς Οὐρα-νίου Βασιλείας.
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Μέ τήν εὐκαιρία τῆς πρώτης ἐπισήμου
ἐπικοινωνίας, σᾶς εὐχόμεθα καλή ἐπι-
τυχία καί εὐόδωση τῆς θητείας σας στό

κρίσιμο καί πολυεύθυνο χαρτοφυλάκιο, τό ὁποῖο
σᾶς ἀνέθεσε ὁ Πρόεδρος τῆς Κυβερνήσεως, ἐπ’
ὠφελείᾳ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Συνοδικῇ Ἐντολῇ καί Ἐξουσιοδοτήσει,
ἀπευθυνόμεθα ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς θέσεως στή δη-
μοσιότητα τῆς νομοθετικῆς πρωτοβουλίας τοῦ
παρ’ ὑμῖν Ὑπουργείου γιά τό λεγόμενο «σύμ-
φωνο συμβιώσεως», ὥστε νά θέσουμε ὑπ’ ὄψιν
σας τούς προβληματισμούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος, κάποιοι ἀπό τούς ὁποίους δέν ἀφο-
ροῦν μόνον στούς νεωτερισμούς τοῦ νέου νο-
μοσχεδίου, ἀλλά στό σύμφωνο ὡς θεσμό, ὡς
συνολική ἐπινόηση τοῦ νομοθέτη ἤδη ἀπό τό
2008, ὅταν θεσπίσθηκε στήν χώρα μας, χωρίς
πάντως νά ὑπάρχει εἰδική ὑποχρέωση τῆς Ἑλλη-
νικῆς Δημοκρατίας ἀπό κανένα διεθνές κείμε-
νο.

Προλογίζοντας ἐπισημαίνουμε, σχετικῶς
πρός τήν προτεινόμενη ἐπέκταση τοῦ «συμφώνου
συμβιώσεως» στά ὁμόφυλα ζευγάρια, ὅτι ἡ
Ἱερά Σύνοδος ἐπιθυμεῖ νά ἐπαναλάβει καί νά
καταστήσει σαφές, ὅπως εἶχε πράξει κατά τήν
ἀρχική νομοθέτηση τοῦ συμφώνου τό 2008, ὅτι
διαφωνεῖ συνολικῶς μέ τό «σύμφωνο συμβιώ-

σεως», ἐν γένει καί καθ’ ἑαυτό.
Καί τοῦτο διότι ἡ Ἐκκλησία τάσσεται ὑπέρ

τοῦ χριστιανικοῦ γάμου, προτρέποντας τά ζευ-
γάρια νά ἑνώσουν τίς ζωές τους μέσα σέ μία
εὐλογημένη ἀπό τόν Θεό ἔγγαμη σχέση ἀγάπης.
Ὁποιαδήποτε ἄλλη μορφή συμβιώσεως ἐκτός
χριστιανικοῦ γάμου, εἴτε «πολιτικός γάμος» εἴτε
«σύμφωνο συμβιώσεως», ἀπορρίπτεται ἀπό τήν
Ἱερά Σύνοδο, ὄχι ἐπειδή ἡ Ἐκκλησία ἐξαντλεῖται
σέ στεῖρα ἄρνηση τῆς ἐποχῆς, ἀλλά διότι ἔχει
τή δική της θετική καί διαχρονική πρόταση
πρός τόν ἄνθρωπο, γιά νά ἔχει πληρότητα στή
ζωή του.

Στήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πιστώνεται ἱστο-
ρικά ὅτι παρέλαβε τό προχριστιανικό περιεχόμενο
τοῦ γάμου καί τόν μετέτρεψε ἀπό διαδικασία
ἀγοραπωλησίας τῆς γυναίκας σέ «Μυστήριο
μέγα», ὅπως τό ὀνομάζει ὁ Παῦλος στήν «Πρός
Ἐφεσίους» ἐπιστολή του (ε΄, 32), σέ ὁμότιμη
σχέση συναρπαγῆς ἄνδρα καί γυναίκας καί κα-
ταργήσεως τοῦ «ἐγώ», ὅμοια μέ τήν ἀγαπητική
σχέση πού ὁ Νυμφίος Χριστός ἔχει μέ τήν
Ἐκκλησία του.

Παρ’ ὅτι λοιπόν τό «σύμφωνο συμβιώσεως»
καμμία σχέση δέν ἔχει μέ τήν πρόταση ζωῆς,
πού κομίζει ἡ Ἐκκλησία, θέλουμε νά θέσουμε
ὑπ’ ὄψιν τῆς Πολιτείας εὐρύτερες παρατηρήσεις
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γιὰ τὴν προτεινόμενη ἐπέκταση τοῦ   «συμφώνου συμβιώσεως»  (12/6/2015)



γιά τό ἠθικό καί κοινωνικό μήνυμα, πού ἐκπέμπει
ὁ θεσμός τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως»:

Πρῶτον, ἐπειδή ἡ πολιτική (ἔπρεπε νά) εἶναι
καί ἄσκηση ἠθικῆς διαπαιδαγωγήσεως τῶν πο-
λιτῶν, πρέπει νά ἐπισημανθεῖ δημοσίως τό ἠθικό
μήνυμα πού στέλνει ἡ Πολιτεία στούς πολίτες
μέσῳ τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως»: ὅτι,  ἐπειδή
ὁ γάμος φαντάζει στήν σημερινή κοινωνία τῶν
εὔκολων λύσεων βαριά εὐθύνη, τό Κράτος θε-
σπίζει ἕνα νομικό ὑποκατάστατο τοῦ μυστηρίου
τοῦ γάμου, μιά δῆθεν «ἐλαφρά μορφή», «μή
ἔγγαμης» συμβιώσεως, γιά τήν ὁποία ὅμως ὁ νο-
μοθέτης προβλέπει σχεδόν πλήρη ἐξομοίωσή της
μέ τόν γάμο ἀπό πλευρᾶς ἐννόμων συνεπειῶν.

Αὐτή ἡ σκαιά ἀπομίμηση τοῦ γάμου ἀπευ-
θύνεται σέ ὅσους θέλουν νά δημιουργήσουν
σχέση καί οἰκογένεια ξεγελώντας τόν ἑαυτό
τους ὅτι δέν ἀναλαμβάνουν κάποια σοβαρή
εὐθύνη, πού θά τούς ἀκολουθεῖ ἐφ’ ὅρου ζωῆς,
καί ὅτι μποροῦν ἀνά πᾶσα στιγμή νά ἀποφύγουν
τίς δυσκολίες. Ἔτσι, ὁ δημοκρατικός νομοθέτης
παραπλανᾶ τούς πολίτες ὅτι δῆθεν τό πρόβλημα
τῆς ρευστότητας καί τῆς ἀποτυχίας τῶν σημε-
ρινῶν ἀνθρωπίνων σχέσεων ἔγκειται στήν νομική
τους μορφή ὡς «γάμου» ἤ ὡς μή ἔγγαμης «συμ-
βιώσεως». Υἱοθετεῖ δηλαδή τό Κράτος τήν πλα-
στή εἰκασία ὅτι τό θεσμικό ἀντίδοτο στό σύγ-
χρονο πρόβλημα τῆς ἀνασφάλειας τῶν ἀνθρώ-
πινων σχέσεων εἶναι ἡ «μή ἔγγαμη» συμβίωση,
ἐνῶ τό πραγματικό ζήτημα βρίσκεται στήν
ἀπουσία βάθους, εἰλικρίνειας, σοβαρότητας καί
ἀληθινῆς ἀγάπης, στήν ἔλλειψη διαθέσεως γιά
τήν παραμικρή κατάργηση τοῦ ἐγωισμοῦ καί
προσχώρηση στό «ἐμεῖς».

Μέσα σ’ αὐτήν τήν μορφή ἐξώγαμης συμ-
βιώσεως φυσικά μποροῦν νά γεννηθοῦν παιδιά,
γιά τά ὁποῖα ὁ θεσμός τοῦ συμφώνου ἀναγνω-
ρίζει ὡς πατέρα τους τόν «συμβαλλόμενο»
ἄνδρα, πού ἔχει ὑπογράψει «ἰδιωτικό συμφω-
νητικό» μέ τήν «ἀντισυμβαλλόμενη» μητέρα
τους. Προβλέπεται ὅμως ὅτι ἡ συμβίωση αὐτή,
πού συμφωνεῖται ἐνώπιον συμβολαιογράφου,
δέν έχει καμία ὑποχρεωτική ἐλάχιστη διάρκεια,
δέν ὑπάρχει ἀνώτατος ἐπιτρεπτός ἀριθμός συμ-
φώνων συμβιώσεως γιά κάποιον, ἐνῶ λύεται
ἀνά πᾶσα στιγμή μέ ἁπλῆ ἐξώδικη δήλωση τοῦ
ἑνός μέρους πρός τό ἄλλο. Τά παραπάνω χα-
ρακτηριστικά παρέχουν τίς ἐνδείξεις τοῦ αὐτο-
καταστροφικοῦ μοντέλου ζωῆς, πού εἰσηγεῖται
τό «σύμφωνο συμβιώσεως»: δέν ἔχει σημασία

«τίς πταίει», δέν ὑπάρχει κἄν ἡ ἔννοια τῆς εὐθύ-
νης καί τῆς ὑπαιτιότητας, ὅπως στό γάμο, ἀντί-
θετα ὁποιοσδήποτε μπορεῖ νά ἀποχωρήσει ὁπο-
τεδήποτε, ἐπειδή ἁπλῶς ἄλλαξε γνώμη καί νά
συνάψει διαδοχικῶς ἀπεριόριστα σύμφωνα συμ-
βιώσεως. Πρακτικά, ἡ εὐκολία συνάψεως καί
λύσεως τοῦ συμφώνου συμβιώσεως, χωρίς μά-
λιστα ἀριθμητικό περιορισμό, φέρνει τήν Ἑλλά-
δα, σέ θεσμικό ἐπίπεδο, πολύ κοντά στήν νόμιμη
πολυγαμία τῶν μουσουλμανικῶν κοινωνιῶν.
‘Επιπλέον τό σύμφωνο συμβιώσεως, ἄν καί δια-
φημίζεται ὡς νομοθετική πρόοδος, ἀποτελεῖ
οὐσιαστικά ἐπιστροφή στήν ρωμαϊκή ἐποχή καί
στόν ὁμόλογο θεσμό τῆς «παλλακείας», πού
χρησιμοποιήθηκε ἀπό ὅσους συμβίωναν χωρίς
πρόθεση ἔγγαμης συμβιώσεως.

Μέσα ὅμως στά σημερινά συμφραζόμενα,
τό νομοθέτημα, ἀκολουθώντας ἕνα ἀκραῖο κα-
πιταλιστικό μοντέλο τοῦ ἀτομιστῆ καταναλωτῆ
ἀνθρώπου, πού ἔχει μόνο δικαιώματα στήν προ-
σωπική εὐδαιμονία, χωρίς καμία εὐθύνη καί
ὑποχρέωση, ἀποτελεῖ νεοφιλελεύθερη ἐπιβρά-
βευση τῆς ἀνευθυνότητας στίς διαπροσωπικές
σχέσεις καί τίς ὑποβιβιβάζει σέ ἁπλῆ συναλλαγή
ἐνώπιον τοῦ συμβολαιογράφου. Ἡ μεγαλύτερη
ἀπαξία τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως», ἡ ὁποία
πρέπει νά γίνει ἀντιληπτή ἀσχέτως ἐάν κανείς
πιστεύει ἤ ὄχι στό μήνυμα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι
ὅτι δίνει τό δικαίωμα ἐγκαταλείψεως τοῦ συν-
τρόφου καί τῶν τυχόν παιδιῶν, σάν νά πρόκειται
γιά ὑπαναχώρηση ἀπό κάποια ἐπιπόλαια ἀγορά
καταναλωτικοῦ προϊόντος.

Δεύτερον, τό ἐπίκεντρο τῆς ἀνησυχίας μας
ἀποτελεῖ ἡ ἴδια ἡ ἀλλοίωση τῆς ἔννοιας τῆς
«οἰκογένειας» ἀπό τό Κράτος, πού εἶναι ὑπο-
χρεωμένο κατά τό Σύνταγμα νά τήν προστατεύει
καί ἡ ὁποία, μέ τό ἐπίμαχο προϊόν τοῦ νομοθε-
τικοῦ σωλήνα, μετατρέπεται σέ ἁπλό συνεται-
ρισμό καί οἱ σύζυγοι σέ συνεταίρους ἤ ἀντι-
συμβαλλόμενους. Τὸ Κράτος λοιπόν μή ἀρκού-
μενο στήν ὑφιστάμενη δυνατότητα ἀναγνωρί-
σεως τῆς πατρότητας γιά τά τέκνα ἐκτός γάμου,
προχωρεῖ πλέον καί στήν θέσπιση τῆς «ἐξώγαμης
οἰκογένειας». Οἱ λόγοι, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων οἱ
κοινωνίες διαχρονικά περιέβαλαν μέ νομικό
κῦρος τό γάμο καί μέ αὐστηρές διατυπώσεις
τήν σύσταση καί τή διάλυση τῆς οἰκογένειας
ἦταν, μεταξύ ἄλλων, ἡ ἀνάδειξη τοῦ ἀγαθοῦ
τῆς συζυγικῆς πίστεως καί ἡ ἀξίωση τῆς Πολι-
τείας γιά αἴσθημα εὐθύνης τῶν γονέων ἀπέναντι
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στά παιδιά, τόσο γιά λόγους ἠθικῆς τάξεως,
ὅσο καί γιά λόγους κοινωνικῆς συνοχῆς. Τό γε-
γονός ὅτι σήμερα καί ἡ συζυγική πίστη καί ἡ
ὑπεύθυνη ἀνατροφή τῶν παιδιῶν συμβαίνει νά
ἔχουν πληγεῖ, καί μέσα στόν χριστιανικό γάμο,
δέν νομίζουμε ὅτι ἀποτελεῖ ἐπαρκῆ δικαιολογία
τῆς Πολιτείας γιά μιά βολική ἐπισημοποίηση
τῆς ἀποτυχίας τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου νά
κρατήσει σχέσεις ζωῆς καί νά ἀναλάβει εὐθύνες.
Ἐκτός καί ἐάν ἡ πολιτική ἀντίληψη τοῦ νομοθέτη
εἶναι ὅτι τό Κράτος ὀφείλει νά παραμένει ἁπλός
παρατηρητής, πού δέν πρέπει νά παρεμβαίνει
στό κοινωνικό γίγνεσθαι ἤ ἀκόμα νά δίνει καί
ὤθηση στόν κατήφορο, προκειμένου νά μήν
κατηγορηθεῖ γιά συντηρητισμό ἤ ὅτι δέν εἰσα-
κούει τό «μήνυμα τῆς ἐποχῆς».

Ἡ ὕπαρξη ἤ μή σταθερῶν οἰκογενειῶν δέν
μπορεῖ νά ἀντιμετωπίζεται ἀπό τόν νομοθέτη
μόνον ὡς ἀπόρροια τῆς ἐλευθερίας καί ἰδιωτι-
κότητας τῶν πολιτῶν, ὥστε νά τούς παρέχεται
τό νομικό δικαίωμα δημιουργίας ἀσταθῶν καί
ρευστῶν ἑνώσεων, ἀντί οἰκογενειῶν. Ὀφείλει νά
ἀπασχολεῖ τό Κοινωνικό Κράτος ἡ συντήρηση
τοῦ οἰκογενειοκεντρικοῦ χαρακτῆρα τῆς ἑλλη-
νικῆς κοινωνίας, ὄχι μόνο ὡς ἀποτέλεσμα ὑλικῶν
συνθηκῶν, ἀλλά καί μέσῳ τῆς κατάλληλης ἀγωγῆς
ὑπεύθυνων πολιτῶν, τήν ὁποία κάθε ἄλλο παρά
προάγει ὁ θεσμός τοῦ «συμφώνου συμβιώσεως».
Ἐπειδή ἀφορᾷ σέ ἀνθρώπινες ζωές, ἐνηλίκων
καί παιδιῶν, τό πρόβλημα τῆς ἀνεύθυνης δημι-
ουργίας σχέσεων καί παιδιῶν δέν μπορεῖ νά
ἀντιμετωπίζεται ἀπό τήν Πολιτεία μέ τήν νοο-
τροπία προσωρινῶν τακτοποιήσεων, ὅπως ἀντι-
μετωπίζεται ἡ αὐθαίρετη δόμηση οἰκοδομῶν.

Τρίτον, δεδηλωμένος ἀπό καιρό στόχος
τοῦ ὀργανωμένου ἀκτιβισμοῦ γύρω ἀπό τήν
θέσπιση συμφώνου συμβιώσεως ὁμόφυλων ζευ-
γαριῶν δέν εἶναι μόνον ἡ νομική ἀναγνώριση
τῆς συμβιώσεώς τους, ἀλλά περαιτέρω ἡ κατο-
χύρωση δικαιώματος γιά ἀπό κοινοῦ ἄσκηση
γονικῆς μέριμνας παιδιῶν (μέσα ἀπό υἱοθεσίες,
παρένθετες μητέρες κ.λπ.) ἀπό ὁμόφυλα ζευ-
γάρια. Ἡ Πολιτεία πρέπει νά ἀποφασίσει, ἀπό

τώρα, ἐάν καθιστώντας θεσμό τοῦ κράτους μας
τήν «ὁμοφυλοφιλική συμβίωση», εἶναι ἕτοιμη
νά προχωρήσει καί στό ἑπόμενο βῆμα τῆς «ὁμο-
φυλοφιλικῆς οἰκογένειας», γιά τήν ὁποία ἡ ἴδια
θά ἔχει δημιουργήσει τίς ἀξιακές προϋποθέσεις
διεκδικήσεώς της, ἀφοῦ εἰσάγει ρητῶς πλέον
διατάξεις γιά τό σύμφωνο συμβιώσεως μέσα
στό βιβλίο τοῦ Ἀστικοῦ Κώδικα γιά τό οἰκογε-
νειακό δίκαιο. Κατά τόν ἴδιο τρόπο, ὅταν ἡ
Πολιτεία τό 2008 καθιέρωσε τό «σύμφωνο συμ-
βιώσεως» μεταξύ ἑτερόφυλων ζευγαριῶν, δέν
εἶχε ἀναλογισθεῖ ἀπό τότε ποιά θά ἦταν ἡ ἀπάν-
τηση ἀπέναντι στά αἰτήματα γιά τήν ἐπέκτασή
του στούς ὁμοφυλοφίλους καί τήν ἐν τῷ μεταξύ
ἐκδοθεῖσα καταδικαστική ἀπόφαση τοῦ Εὐρω-
παϊκοῦ Δικαστηρίου.

Τίς ἀνωτέρω παρατηρήσεις καί ἀνησυχίες
σᾶς ὑποβάλλομε ἐπειδή, ὅπως καί ἡ Πολιτεία,
ἔτσι καί ἡ Ἐκκλησία διακονεῖ τόν Ἄνθρωπο,
ἄν καί μέ ἄλλη στόχευση, τόν ἁγιασμό τῆς ζωῆς
του. Ἡ ἐσχατολογική ὀπτική καί ἡ δισχιλιετής
πορεία τῆς Ἐκκλησίας τῆς ἔχει δώσει τή δυνα-
τότητα μακρόπνοης θεωρήσεως ἀπέναντι στό
πολιτειακό ἀξιακό σύστημα ὑπεράνω τῶν προ-
σκαίρων ἀναγκῶν, πού αὐτό συχνά νομίζει ὅτι
ἐξυπηρετεῖ. Πέραν τοῦ γεγονότος ὅτι τό σύμφωνο
συμβιώσεως ἀποτελεῖ ὀπισθοδρόμηση σέ ἔθιμα
καί θεσμούς εἰδωλολατρικῶν ἐποχῶν, ὀφείλουμε,
ἐκ λόγων ἀγάπης γιά τόν Ἄνθρωπο, νά προει-
δοποιήσουμε τήν Πολιτεία ὅτι τό ἐπίμαχο «συμ-
φωνητικό» παρασύρει σέ ἀπατηλή διέξοδο ὅλους
ὅσους στοχεύει νά βοηθήσει· εἶναι ἕνα πιστο-
ποιητικό καθωσπρεπισμοῦ, πού κινεῖται μακριά
ἀπό τήν ἀλήθεια καί θά περιπλέξει τίς ζωές
τους σέ χειρότερες περιπέτειες.

Μέ τήν πεποίθηση ὅτι τυγχάνει τῆς κατα-
νοήσεώς σας ἡ σημασία τῶν ὡς ἄνω ἐκτεθέντων,
καί μέ τήν ἐλπίδα ὅτι στόν σχεδιασμό καί στίς
ἀποφάσεις σας θά συνεξετάσετε τίς σχετικές
θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σᾶς ἀπευ-
θύνουμε τήν εὐχή ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ καί
νά σᾶς ἐνισχύει στά εὐθυνοφόρα καθήκοντά
σας.
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† Ὁ Ἀθηνῶν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ,
Πρόεδρος

Ὁ Ἀρχιγραμματεύς
† Ὁ Μεθώνης Κλήμης



Σᾶς εὐχαριστῶ θερμά γιά τίς εὐχές γιά καλή
εὐόδωση τῆς θητείας μου καί γιά τούς
προβληματισμούς τούς ὁποίους θέτετε

ὑπόψη μου μέ τήν ἀπό 12/6/2015 ἐπιστολή Σας.
Στούς κρίσιμους αὐτούς καιρούς ἡ ἐπικοι-

νωνία τῶν πολιτικῶν λειτουργῶν μέ τήν Ἐκκλη-
σία τῆς Ἑλλάδας, μέ τήν ὁποία ἡ ἑλληνική Πο-
λιτεία συνδέεται ἱστορικά καί θεσμικά, εἶναι ἰδι-
αίτερα σημαντική. Τιμώντας τόν μακρόχρονο
αὐτό δεσμό, ἀλλά καί τούς πολίτες ἐκείνους
πού μέ τό λόγο σας ἐκπροσωπεῖτε ὡς πιστούς,
ἐπιθυμῶ μέ τή σειρά μου νά Σᾶς ἀπαντήσω, μέ
εἰλικρινές πάντοτε πνεῦμα διαλόγου.

Ἐπιτρέψτε μου καταρχᾶς νά Σᾶς βεβαιώσω
ὅτι ἡ Πολιτεία σέβεται τή διαχρονική πρόταση
ζωῆς πού ἔχει ἡ Ἐκκλησία γιά τόν ἄνθρωπο καί
τήν προάσπιση ἐκ μέρους της μόνο τοῦ χριστια-
νικοῦ γάμου. Ἡ νομοθετική πρωτοβουλία τῆς
Πολιτείας γιά τήν ἐπέκταση τοῦ ἰσχύοντος συμ-
φώνου συμβίωσης μέ κανένα τρόπο δέν συνιστᾶ
εὔνοια ἤ πολύ περισσότερο προτίμηση ἑνός
ἄλλου τύπου γάμου ἤ ὑποτίμηση τῆς οἰκογένειας.
Ὁ γάμος καί ἡ οἰκογένεια ἀποτελοῦν πάντοτε
βασικά κύτταρα τῆς ἱστορίας τοῦ τόπου μας
καί διαχρονικά ρυθμίζονται καί προστατεύονται
θεσμικά.

Μιά ἔνσταση περί προώθησης μέ τό συγκε-
κριμένο θεσμό τῆς πολυγαμίας ἤ τῆς παλλακείας
θά μποροῦσε ἄλλωστε νά διατυπωθεῖ καί γιά
τήν ἴδια τή δυνατότητα διάλυσης τοῦ γάμου. Ἡ
δυνατότητα αὐτή ὡστόσο δέν ἀναγνωρίζεται
μόνο ἀπό τήν Πολιτεία ἀλλά καί ἀπό τήν ἴδια

τήν Ἐκκλησία, προκειμένου νά μή συνεχίζονται
δεσμοί πού δέν ἀνταποκρίνονται πλέον στά
αἰσθήματα τῶν ἐμπλεκόμενων προσώπων. Ἡ
Πολιτεία ὀφείλει νά σέβεται τήν ἐπιλογή τῶν
ἀνθρώπων, πιστῶν ἤ ὄχι, νά διαμορφώνουν καί
ἄλλες μορφές σχέσεων ἀγάπης καί συνύπαρξης,
πέραν τοῦ γάμου, παρέχοντας ἕνα πλαίσιο νο-
μικῶν ἐγγυήσεων πού θά διασφαλίζει τήν προ-
στασία τῶν εὐάλωτων μερῶν καί θά συμβάλλει
σέ μιά ἁρμονική κοινωνική συμβίωση.

Συμμερίζομαι ἐπίσης τήν ἀνησυχία τῆς
Ἐκκλησίας γιά τόν ἀτομικισμό πού χαρακτηρίζει
τίς σύγχρονες κοινωνίες καί πού μπορεῖ νά εὐθύ-
νεται γιά τήν ψυχική καί κοινωνική ἀπομάκρυνση
τῶν προσώπων ἀπό τήν κοινοτική καί οἰκογε-
νειακή συνύπαρξη καί ἀλληλεγγύη. Ὡστόσο, ἡ
θεσμοθέτηση τοῦ συμφώνου συμβίωσης, δηλαδή
ἡ θεσμική κατοχύρωση μιᾶς πιό «χαλαρῆς» ἀπό
τό γάμο μορφῆς συμβίωσης δέν προωθεῖ τόν
ἀτομικισμό, ἀλλά τήν αὐτονομία, δηλαδή τήν
ἐντός πλαισίων ἐλεύθερη διαμόρφωση τῶν σχέ-
σεων καί τήν ἀνάληψη τῆς σχετικῆς διαπροσω-
πικῆς εὐθύνης. Ὑπό τήν ἔννοια αὐτή, συμβάλλει
στή διαμόρφωση πολλῶν καί διαφορετικῶν
«ἐμεῖς», συνειδητῶν, ἐλεύθερων καί συνάμα
ὑπεύθυνων.

Ἡ ἀντίληψη πού διαπνέει τή σχεδιαζόμενη
μεταρρύθμιση τοῦ συμφώνου συμβίωσης εἶναι
ἡ ἑξῆς: ἡ πρόταξη τοῦ παραδοσιακοῦ τύπου
γάμου καί οἰκογένειας δέν ἐπιτρέπεται νά ὁδηγεῖ
σέ ἐπιβολή. Ἐπιβολή ὅμως θά συνιστοῦσε ἡ
ἀποστέρηση ὁποιουδήποτε ρυθμιστικοῦ πλαισίου
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Πρός τήν Αὐτοῦ Μακαριότητα
Τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος
κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟ Β’
Μακαριώτατε,

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
κ. Νίκου Παρασκευόπουλου:



γιά τίς προσωπικές καί περιουσιακές σχέσεις ἐκείνων πού συμ-
βιώνουν μέ ἄλλους τρόπους καί δεσμούς. Ἡ πλήρης ἀπουσία
ρύθμισης θά ἦταν ἐπικίνδυνη γιά ὅλους, γιά τήν κοινωνική
πραγματικότητα καί τίς ἀνάγκες της καί ἰδίως γιά τό κράτος
δικαίου: θά ἀνέκυπταν διαρκῶς δυσκολίες στίς ἐπαφές μέ τίς
δημόσιες ἀρχές, στήν ἐκπαίδευση, στήν κοινωνική ἀσφάλιση,
στήν ἐργασία καί γενικά ἀδικίες καί ταλαιπωρίες πού δέν θά
μποροῦσαν νά γίνονται ἀνεκτές οὐδέτερα ἤ τιμωρητικά ἀπό
τήν ὀργανωμένη κοινωνία.

Μέ δυό λόγια, ἡ ἔμμεση κρατική πίεση πρός τούς πολίτες
νά ἐπιλέξουν ἕνα συγκεκριμένο τύπο γιά τή συμβίωσή τους δέν
θά ταίριαζε οὔτε μέ τά θεσμικά προτάγματα τῆς δημοκρατίας
καί τοῦ κράτους δικαίου, οὔτε, τολμῶ νά πῶ, μέ τή χριστιανική
φιλαλληλία καί τήν ἀρχή ὅτι τό πρόσωπο ἐπιτυγχάνει τή σωτηρία
του μέσα ἀπό ἐπιλογές πού πραγματώνει μέ ἐλεύθερη βούλη-
ση.

Ἡ Πολιτεία ὀφείλει ἐξάλλου νά ἀνταποκριθεῖ στή νομική
καί ἀξιακή της δέσμευση γιά τό σεβασμό τῆς ἑτερότητας κάθε
προσώπου καί γιά τή σταδιακή ἄρση τῶν διακρίσεων λόγω
φύλου καί σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ.

Ἀναφορικά δέ μέ τή θέσπιση τῆς δυνατότητας σύναψης
γάμου ἀνεξαρτήτως φύλου καί μιᾶς μεταρρύθμισης τοῦ θεσμοῦ
τῆς υἱοθεσίας, ἡ σοβαρότητα αὐτῶν τῶν ζητημάτων ἐπιβάλλει
νά μήν ὑπάρξει βιασύνη. Προφανῶς θά ἀποτελέσουν ἀντικείμενο
συζήτησης στό πλαίσιο μιᾶς συνολικῆς ἐπανεξέτασης τοῦ οἰκο-
γενειακοῦ δικαίου, ὅπου ἡ Ἐκκλησία καί ὅλοι οἱ ἐμπλεκόμενοι
κοινωνικοί φορεῖς θά μπορέσουν νά ἐκθέσουν ἀναλυτικά τίς
ἀπόψεις τους. Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι γιά τήν Ἐκκλησία ἡ ἐπαφή
τῶν ὁμοφύλων συνιστᾶ ἁμαρτία, γνωρίζω ὅμως ἐπίσης καλά
ὅτι γιά τήν ἔννομη καί δή τή συνταγματική τάξη συνιστᾶ
δικαίωμα στόν αὐτοπροσδιορισμό καί στή διαφορά.

Ἄλλωστε, ἡ χώρα μας σέβεται τούς θεσμούς τῆς Εὐρώπης
καί μάλιστα τίς σχετικές ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου
τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Δέν εἶναι καθόλου ἀμελητέο
ζήτημα μάλιστα τό γεγονός ὅτι ἡ διεθνής κοινότητα, ἰδίως τά
περισσότερα κράτη τῆς Εὐρώπης, ἔχουν ἀναγνωρίσει ἀνάλογο
θεσμό καί καλοῦν τή χώρα μας νά πράξει τό ἴδιο.

Θά ἤθελα τέλος νά ὑπογραμμίσω ὅτι ἡ ἀνάρτηση μιᾶς σχε-
τικῆς ρύθμισης στήν ἱστοσελίδα τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης
δέν συνιστᾶ τή θεσμικά προβλεπόμενη διαδικασία δημόσιας
διαβούλευσης, ἡ ὁποία θά ἀκολουθήσει.

Ἀποτελεῖ ὅμως ἕνα πιό ἔγκαιρο βῆμα δημόσιου διαλόγου
γιά τή μεταρρύθμιση τοῦ ἤδη ἰσχύοντος ἀπό τό 2008 συμφώνου
συμβίωσης.

Κλείνοντας, θά ἤθελα νά Σᾶς εὐχαριστήσω ξανά γιά τούς
προβληματισμούς πού μοῦ κάνατε τήν τιμή νά ἐκθέσετε καί νά
ἐκφράσω τήν ἐλπίδα ἡ δημόσια ἐπικοινωνία νά ἀποτελεῖ πάντοτε
τή βάση τῶν ἁρμονικῶν σχέσεων τῆς Πολιτείας μέ τήν Ἐκκλη-
σία.

9³ ¥¥¥¥ ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Μέ σεβασμό,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Η
πρώτη ἀρετὴ τῶν Ἁγίων
εἶναι ἡ διάκριση, ἡ ἱκα-
νότης δηλαδὴ νὰ ξεχω-

ρίζουν κάθε φορὰ ἀνάμεσα
στὰ πρόσωπα, στὰ πράγ-
ματα καὶ στὶς περιστάσεις.
Τὶ εἶναι ἡ ἀρετὴ αὐτὴ καὶ τὶ
σημασία ἔχει τὸ καταλαβαί-
νομε, ὅταν μελετοῦμε τοὺς
βίους τῶν ὁσίων Ἀσκητῶν,
ὅπως τοῦ ὁσίου Μαρκιανοῦ,
τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία σή-
μερα (2 Νοεμβρίου) ἑορτάζει
τὴ μνήμη. Ἕνα περιστατικὸ
ἀπὸ τὸ βίο τοῦ ὁσίου Μαρ-
κιανοῦ μᾶς δίνει νὰ κατα-
λάβωμε τὶ εἶναι ἡ διάκριση.
Φιλοξενοῦσε κάποτε κάποιον
μοναχὸ κι ὅταν τοῦ ἔστρωσε
φτωχικὸ τραπέζι, ἐκεῖνος μὲ
κανέναν τρόπο δὲν ἤθελε νὰ
φάγη, γιατὶ πάντα ἔτρωγε
μετὰ τὸν Ἑσπερινό. Τότε ὁ
Μαρκιανὸς τοῦ εἶπε· Λυ-
ποῦμαι, γιατὶ ἔκαμες τόσο
δρόμο κι ἦρθες νὰ δῆς ἕναν
φιλόπονο καὶ φιλόσοφο
ἀσκητή, καθὼς περίμενες, κι
ἀντὶ γι᾽ αὐτό, βρῆκες ἕναν
κάπηλο καὶ ἄσωτο. Καὶ μεῖς,
ἀδελφέ μου, σὰν καὶ σέ,
τρῶμε ὅταν βραδιάση «ἀλλ᾽
ἴσμεν ὅτι τῆς ἀγάπης τὸ
χρῆμα τῆς νηστείας ἐστὶ τι-
μιώτερον».

Ὁ ὅσιος Μαρκιανός

* Ἐπισκόπου, Διονυσίου Λ. Ψαρια-
νοῦ, Μικρός Συναξαριστής.

ΑΠΟ ΤΟ
ΣΥΝΑΞΑΡΙ1



ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: ΟΙ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ«Εἶναι ἀδύνατο νά προβλέ-ψουμε τί θά γίνει μέ τίς σεξουα-λικές διαφοροποιήσεις στό μέλ-λον, σέ διακόσια ἤ τριακόσιαχρόνια. Ἕνα πράγμα δέν πρέπεινά λησμονοῦμε: οἱ ἄνδρες καί οἱγυναῖκες ἐμπλέκονται σέ ἕνανἱστό αἰώνων πολιτιστικῶν προσ-διορισμῶν, πού εἶναι σχεδόν ἀδύ-νατο νά ἀναλυθοῦν στήν πολυ-πλοκότητά τους. Εἶναι πλέον ἀδύ-νατο νά μιλᾶμε γιά «γυναίκα» ἤγιά «ἄνθρωπο» χωρίς νά παγι-δευόμαστε μέσα σέ ἕνα ἰδεολο-γικό θέατρο, ὅπου ὁ πολλαπλα-σιασμός ἀναπαραστάσεων, ἀντα-νακλάσεων, ἀναγνωρίσεων, με-τασχηματισμῶν, παραμορφώσε-ων, συνεχούς  ἀλλαγής  εἰκόνωνκαί φαντασιώσεων, ἀκυρώνει ἐκτῶν προτέρων ὁποιαδήποτε ἐκτί-μηση». Ἡ παραπάνω διατύπωσηπρίν ἀπό 50 περίπου χρόνια ἀπότίς Helene Cixous and CatherineClement, στό πολύ διεισδυτικόἔργο τους La Jeune Nee, 1975(ἀγγλ. μετ. The Newly Born Wo-man, 1986), δίνει νομίζω ἀνά-γλυφα τὸ πλαίσιο μέσα στό ὁποῖοκαλεῖται ἡ Ἐκκλησία νά κατα-θέσει τήν μαρτυρία της γιά θέ-ματα κοινωνικῆς καί ἀτομικῆςἠθικῆς.Τίς τελευταῖες δεκαετίες, κυ-ρίως μετά τόν πόλεμο, νέα ἠθικάζητήματα ἔχουν ἀνακύψει στάπλαίσια κυρίως τῆς χριστιανικῆςἱεραποστολῆς, ἔχοντας προηγου-

μένως ξεσπάσει κατά κύματαστίς ἀκτές τοῦ δυτικοῦ πολιτι-σμοῦ, ἀναγκάζοντας τόν χριστια-νικό κόσμο, καί κυρίως τή θεο-λογία, νά ἀπαντοῦν σχεδόν πάν-τοτε ἐν θερμῷ, ὡς ἐπί τό πλεῖστονἀπολογητικά, ἀγνοώντας τίς πε-ρισσότερες φορές τά νεότερα δε-δομένα τῆς ἐπιστήμης (βλ. τίςἀντιδράσεις σέ παγκόσμιο ἐπί-πεδο – δυστυχῶς μέ βιαιότεροτρόπο στίς Ὀρθόδοξες κοινωνίες– ἐναντίον τῶν λεγόμενων πα-ρελάσεων ὑπερηφάνειας [PrideParades]). Ἄλλωστε αὐτή ἡ πραγ-ματικότητα ἀνάγκασε τήν παγ-κόσμια χριστιανική κοινότητα

νά συμπεριλάβει καί τά νέα ἠθικάδιλήμματα (μέ ἔμμεση, ἀλλάσαφῆ ἀναφορά στήν ὁμοφυλο-φιλία) στήν ἀπόφαση τοῦ ΠΣΕγιά τή συμμετοχή τῶν Ὀρθοδό-ξων στόν πολυμερῆ οἰκουμενικόδιάλογο.Ἡ διεισδυτικότητα τοῦ θέ-ματος τῆς ἀλλαγῆς αὐτῆς τῶνἠθῶν ἦταν ἰδιαίτερα ἐμφανήςστίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες καί τήΜεγάλη Βρετανία, τόσον ἐξαιτίαςτῆς περιβόητης ἔκθεσης τοῦ Κίν-σεϊ (Kinsey Report) πού ἐπιβε-βαίωσε ὅτι μεταξύ 5 καί 10%τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ εἶναιἀποκλειστικά ἤ κατά κύριο λόγοὁμοφυλόφιλης κλίσης (homose-xual inclination), ὅσο κυρίως ἐξαι-τίας τῆς ἀποποινικοποίησης τῆςσεξουαλικῆς (κυρίως τῆς ὁμοφυ-λόφιλης) συμπεριφορᾶς. Στήν Μ.Βρετανία ἀπό τή δεκαετία τοῦ‘60 ἡ ὁμοφυλόφιλη πράξη μεταξύσυναινούντων ἐνηλίκων ἄνω τῶν21 ἐτῶν σέ ἰδιωτικό χῶρο ἔπαψενά ἀποτελεῖ ποινικό ἀδίκημα [ΤheSexual Offenses Act τοῦ 1967],καί οἱ ΗΠΑ ἀπό τίς ἀρχές τῆς δε-καετίας τοῦ ’70 κατήργησανὅλους τοὺς νόμους πού κατηγο-ριοποιοῦσαν τήν ὁμοφυλοφιλικήδραστηριότητα ὡς ἀδίκημα κο-λάσιμο ἀπό τό νόμο. Βλ. χαρα-κτηριστικά τήν διατύπωση τοῦJohn R. W. Stott, Homosexual Part-nerships: Why Same–Sex Rela-tionships Are Not a ChristianOption (Downers Grove, IL: In-terVarsity, 1985: «Σήμερα ὑπάρχεισαφής διάκριση μεταξύ τοῦ τί
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Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιά τήν ὁμοφυλοφιλία
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εἶναι ἁμαρτία καί τί εἶναι ἕναἔγκλημα: Ἡ μοιχεία ἦταν πάνταἁμαρτία, ἀλλά στίς περισσότερεςχῶρες δέν ἀποτελεῖ ἀδίκημα κο-λάσιμο ἀπό τό νόμο. Ὁ βιασμός,ἀντιθέτως, συνεχίζει νά εἶναι καίἁμαρτία καί ἔγκλημα. Αὐτό ἔχειὁδηγήσει σέ σύγχυση καί, τελικά,στό ἐρώτημα ἄν κάτι τό ὁποῖοδέν εἶναι ἔγκλημα πρέπει νά θε-ωρεῖται ἁμαρτία» (σελ.  5).Ἐπειδή σέ θεολογικό ἐπίπεδο– ἐξ αἰτίας καί τῆς μεγάλης προ-τεσταντικῆς παράδοσης αὐτῶντῶν κρατῶν – ἡ ἀντιπαράθεσηκατά κύριο λόγο ἔλαβε χώρα μέμεγάλη ὀξύτητα σέ ἐπίπεδο βι-βλικῆς ἐπιστήμης, καί ἐπειδή οἱκύριες βιβλικές ἀναφορές στόθέμα – πού σημειωτέον εἶναι ἀνα-λογικά ἐλάχιστες ἕως μηδενικέςστή λοιπή βιβλική γραμματεία,συμπεριλαμβανομένης καί τῆς δι-δασκαλίας τοῦ Ἱστορικοῦ Ἰησοῦ– προέρχονται ἀπό τήν γραφίδατοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἤ ἐν πάσῃπεριπτώσει τῆς Σχολῆς του, στήνπαύλεια μόνο διδασκαλία θά πε-ριοριστοῦμε, κάνοντας μόνονἔμμεσες ἀναφορές στίς λοιπές βι-βλικές ἀναφορές ἐπί τοῦ θέματος(Α´  Μέρος, βιβλικό). Γιά μιά σφαι-ρικότερη, ὅμως, θεώρηση τοῦ θέ-ματος τῆς ὁμοφυλοφιλίας εἶναιἀπαραίτητη καί ἡ ἐκ νέου θεώ-ρηση τῆς ἰδιαιτερότητας τῆςὈρθόδοξης, ἀλλά καί γενικότερατῆς χριστιανικῆς ἑρμηνευτικῆς(Β΄ Μέρος, ἑρμηνευτικό).
ΜΕΡΟΣ Α΄: Η ΠΑΥΛΕΙΑ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΔέν θά ἐπεκταθοῦμε στήνοὐσία τοῦ θεολογικοῦ διαλόγουγιά τό ζήτημα τῆς ὁμοφυλοφιλίας,ὁ ὁποῖος κινεῖται σέ ὑψηλό ἐπί-πεδο, καί φυσικά εἶναι πλουσιό-τατος, δέν παύει ὅμως νά ἐμφο-ρεῖται ἀπό συγκεκριμένες ἰδεο-λογικές προϋποθέσεις. Δέν θάἐπεκταθοῦμε ἐπίσης καί στό γε-νικότερο ζήτημα τῆς ἀπαραίτητηςδιάκρισης μεταξύ τοῦ ἐφάμαρτου

τῆς ὅποιας πράξεως καί τῶνἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Οὔτεθά ὑπεισέλθουμε στίς πολύ ἐνδια-φέρουσες ἑρμηνευτικές ἀναλύ-σεις καί ἐξηγητικές προτάσειςτῶν συγκεκριμένων βιβλικῶνχωρίων, πού ἔχουν ἐπικρατήσειμέ τήν βοήθεια τῶν νέων ἑρμη-νευτικῶν μεθόδων σχεδόν κα-θολικά στή νεότερη βιβλική ἐπι-στήμη (τιμή-ἀτιμία/αἰσχύνη=>ἀναδεικνύοντας τόν ἀνατρεπτικόκαί ριζοσπαστικό χαρακτήρα τοῦκηρύγματος τοῦ Ἱστορικοῦ Ἰησοῦκαί τῆς Πρώτης Ἐκκλησίας).Θά περιοριστοῦμε σέ μιάπρώτη περιγραφική καταγραφήτῶν βιβλικῶν δεδομένων, κυρίωςγιατί στόχος μας εἶναι ἡ συμβολήτῆς βιβλικῆς ἐπιστήμης – ὅσοπιό οὐδέτερα γίνεται – στήν δια-μόρφωση μιᾶς σφαιρικῆς καίὁλοκληρωμένης θεολογικῆς ἄπο-ψης γιά μιά αὐθεντική, περιεκτικήκαί ἀποτελεσματική χριστιανικήμαρτυρία.1.  ΤΑ ΠΑΥΛΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΑΔΕΔΟΜΕΝΑἩ κύρια ἀναφορά γιά τόθέμα μας βρίσκεται στήν πρόςΡωμαίους ἐπιστολή (1:26-27),ἐνῶ δευτερεύουσες, πλήν ὅμωςσημαντικές, ἀναφορές βρίσκουμεκαί στούς περίφημους καταλό-γους διαστροφῶν (Lists of Vices)τῆς Α´ Κορ (6:9-10, βλ. καί 5:11)καί στήν Α´ Τιμ (1:9-10).Ὑπάρχει καί μιά ἀκόμη ἔμμε-ση ἀναφορά στήν Κ.Δ. στήν ἐπι-στολή Ἰούδα (στ. 7) μέ τήν ἀνα-φορά στά Σόδομα καί Γόμορρα,πού συνειρμικά  ἐπικράτησε καίστή νεοελληνική νά συνδέεταικυρίως μέ τήν ὁμοφυλοφιλία. Ὁἀκριβῶς ὅμως προηγούμενος στί-χος στήν ἐπιστολή Ἰούδα (6)μᾶλλον ὑπονοεῖ τή σεξουαλικήσχέση τῶν ἀγγέλων μέ τίς θυγα-τέρες τῶν ἀνθρώπων πού περι-γράφονται στά πρῶτα κεφάλαιατοῦ βιβλίου τῆς Γενέσεως (Γεν6:1-4). Καί τό κυριότερο, σέ ὅλατὰ ἄλλα βιβλικά κείμενα (π.χ. Ἰεζ

16:49, Ἡσ 1:10-17, 3: 9, Ἱερ 23:14,Ἰεφ 2: 8-11, Σοφ Σολ 19:13-17,Ματθ 10:15, Λουκ 17:28-29) τάἁμαρτήματα τῶν Σοδόμων προσ-διορίζονται ὡς ὑπερηφάνεια,ἔλλειψη βοήθειας στούς φτω-χούς, ἔλλειψη φιλοξενίας στούςἀλλοδαπούς κλπ., καί ὄχι σχετι-ζόμενα μέ τήν ὁμοφυλοφιλία.Κανονικά θά ἔπρεπε νά ἀρχί-σω μέ χρονολογική σειρά (Α´ Κορ– Ρωμαίους- Α᾽ Τιμ). Θά περιο-ριστῶ στήν πρός ἐπιχειρηματο-λογία τῆς πρός Ρωμαίους, κυρίωςἐπειδή τό ἀκριβές περιεχόμενοτῶν ὅρων ἀρσενοκοίτης, μαλα-κός, ἀνδραποδιστῆς συνεχίζει νάσυζητεῖται, καί ἀσφαλῶς ἡ ἐπι-χειρηματολογία τῆς πρός Ρωμαί-ους εἶναι σαφέστερη καί πληρέ-στερη. Καί ἐπί πλέον, ἡ γενικό-τερη συνάφεια τοῦ χωρίου τῆςΑ´ Κορ, ὅπως φαίνεται στό 5 κεφ.μέ τήν ἔντονη κριτική τοῦ ἀπο-στόλου γιά τήν λύση τῶν δια-φορῶν στά κοσμικά δικαστήρια,εἶναι ἡ ἀντιπαράθεση τῆς νέαςθρησκείας μέ τήν παλαιά εἰδω-λολατρική.Νά δοῦμε ὅμως ἐπί τροχάδηντά ἐν λόγῳ χωρία:
1. Ρωμ. 1:26 εξ. Διά τοῦτο

παρέδωκεν αὐτούς ὁ Θεός εἰς πάθη
ἀτιμίας. αἵ τέ γάρ θήλειαι αὐτῶν
μετήλλαξαν τήν φυσικήν χρῆσιν
εἰς τήν παρά φύσιν,  ὁμοίως δέ
καί οἱ ἄρσενες ἀφέντες τήν φυ-
σικήν χρῆσιν τῆς θηλείας ἐξευ-
καύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει αὐτῶν εἰς
ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρσεσι τήν
ἀσχημοσύνην κατεργαζόμενοι καί
τήν ἀντιμισθίαν ἥν ἔδει τῆς πλά-
νης αὐτῶν ἐν ἑαυτοῖς ἀπολαμβά-
νοντες.

2. Α´ Κορ. 6:9 εξ. οὔτε πόρναι
οὔτε εἰδωλολάτραι οὔτε μοιχοί
οὔτε μαλακοί οὔτε ἀρσενοκοῖται
οὔτε πλεονέκται οὔτε κλέπται οὔτε
μέθυσοι, οὐ λοίδοροι, οὔχ ἅρπαγες
βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομή-
σουσι (βλ. ὅμως καί 5:11 πόρνος
ἤ πλεονέκτης ἤ εἰδωλολάτρης ἤ
λοίδορος ἤ μέθυσος ἤ ἅρπαξ.

3. Α´ Τιμ. 1:9 εξ. δικαίῳ νό-
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μος οὐ κεῖται, ἀνόμοις δέ καί ἀνυ-
ποτάκτοις, ἀσεβέσι καί ἁμαρτω-
λοῖς, ἀνοσίοις καί βεβήλοις, πα-
τρολώαις καί μητρολώαις, ἀνδρο-
φόνοις, πόρνοις, ἀρσενοκοίταις,
ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρ-
κοις, καί εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ
διδασκαλίᾳ ἀντίκειται.

4. Ἰούδα 7: ὡς Σόδομα καί
Γόμορρα καί αἱ περί αὐτὰς πόλεις
τόν ὅμοιον τούτοις τρόπον ἐκπορ-
νεύσασαι καί ἀπελθοῦσαι ὀπίσω
σαρκός ἑτέρας πρόκεινται δεῖγμα,
πυρός αἰωνίου δίκην ὑπέχουσαι.(βλ. ὅμως καί τό στ. 6 ἀγγέλους
τε τοὺς μή τηρήσαντας τήν ἑαυτῶν
ἀρχήν, ἀλλά ἀπολιπόντας τό ἴδιον
οἰκητήριον εἰς κρίσιν μεγάλης
ἡμέρας δεσμοῖς ἀϊδίοις ὑπό ζόφον
τετήρηκεν).       2. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΤΗΣ ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣΣτo πλέον ἀξιόπιστο σήμεραβιβλίο ἀναφορᾶς, τό Anchor BibleDictionary τά τρία θέματα πούἔχει ἀναδείξει ἡ σύγχρονη βιβλικήἔρευνα ὡς καίριας θεολογικῆςσημασίας, τόσο γιά τή σύγχρονηἐπιστήμη ὅσο κυρίως καί γιά τήνἐκκλησιαστική ποιμαντική, εἶναιτὰ: Ρωμ. 1:26-27, πού ἀναφέρεταιστήν ὁμοφυλοφιλία, τό Ρωμ.13:1–7, πού ἀναφέρεται στίς σχέ-σεις μέ τήν κοσμική/κρατικήἐξουσία, καί τό Ρωμ. 16, πού πα-ρέχει σημαντικές ἐνδείξεις, ἄν ὄχιοὐσιαστικές ἀποδείξεις, γιά τόνἡγετικό ρόλο πού διαδραμάτιζανοἱ γυναῖκες στὸν ἀρχέγονο χρι-στιανισμό. Ἴσως ἐδῶ θά μπο-ροῦσε κανείς νά προσθέσει καίτήν ἑνότητα Ρωμ. 9-11, μέ τίςἐπιπτώσεις της στίς σχέσεις μέτόν Ἰουδαϊσμό, ἀλλά καί εὐρύ-τερα τόν διαθρησκειακό διάλογο.Ἄν τό 13ο κεφ. ἅπτεται τῆς κοι-νωνικῆς καί κυρίως ἐκκλησιολο-γικῆς (καί τά κεφ. 9-11 τῆς ἱερα-ποστολικῆς)  προβληματικῆς, οἱπερί ὁμοφυλοφιλίας καί τῆς θέ-σης τῶν γυναικών ἀποτελοῦνσημαντικά στοιχεῖα χριστιανικῆςἀνθρωπολογίας.

α. Προλεγόμενα. Ἡ πρόςΡωμαίους ἐπιστολή εἶναι ἡ ἐκτε-νέστερη τῆς Κ.Δ. στήν ὁποία βρί-σκουμε τήν πληρέστερη ἔκθεσητοῦ παυλείου εὐαγγελίου, ἔχον-τας ἀναμφισβήτητα ἐπηρεάσεικαταλυτικά τήν χριστιανική πί-στη. Ὑπομνηματίστηκε καί ἀπότίς δυό θεολογικές σχολές τῆςἑλληνικῆς ἀρχαιότητας, Ἀλεξάν-δρειας (Ὠριγένης, Κύριλλος) καίἈντιόχειας (Θεόδωρος, Θεοδώ-ρητος, Χρυσόστομος), τόν συγ-γραφέα τῆς ἐπιτομῆς τῆς Ὀρθό-δοξης θεολογίας (Δαμασκηνός),τῆς λατινικῆς γραμματείας (Αὐ -γουστῖ νος, [Ρωμ. 13,13] Ἐξομο-λογήσεις, 8.12), ἀλλά καί τούςμεταγενέστερους ὑπομνηματι-στές, τόσο τούς Ἕλληνες (Οἰκου-μένιος, Θεοφύλακτος), ὅσο καίτούς Λατίνους τοῦ μεσαίωνα(Ἀκινάτης Μελάγχθων, Λούθη-ρος). Ἡ μεγάλη ὅμως ἔκρηξηἐνδιαφέροντος παρουσιάστηκεστήν νεότερη ἐποχή, μέ τήν πλη-θώρα κριτικῶν ἐπιστημονικῶνἐξηγητικῶν ὑπομνημάτων καίμονογραφιῶν, μέ κλασσικό πα-ράδειγμα τό ἔργο τοῦ Κ. Barth.Τό ὑπόμνημά του τό 1918 δι-καίως θεωρήθηκε ἀπό πολλούςὡς «βόμβα στά θεμέλια τῶν θε-ολόγων». Ἀντίθετα, ἡ σύγχρονηὈρθόδοξη ἐπιστημονική παρα-γωγή εἶναι ἀπό ἀμελητέα ἕωςμηδαμινή.Ἡ σπουδαιότητά της, ὅμως,διαφαίνεται – μέ βάση τή νεότερηκριτική τοῦ κειμένου – καί κατάτήν πρώτη φάση διάδοσης τῆςἐπιστολῆς. Ἡ παράλειψη π.χ. τῶνἀρχικῶν παραληπτῶν (τοῖς οὖσινἐν  Ῥώμῃ, 1:7) σέ ὁρισμένα χει-ρόγραφα ἀποτελεῖ πιθανόταταἐσκεμμένη προσπάθεια ἀνα-φορᾶς τοῦ περιεχομένου της στήνεὐρύτερη χριστιανική κοινότητα,ἄν καί μεταγενέστερα ἡ θέση τηςστόν κανόνα δέν ἦταν αὐτή τῶνκαθιερωμένων πλέον ἔντυπωνἐκδόσεων, τῆς προμετωπίδαςδηλ. τῶν ἐπιστολικῶν κειμένωντῆς Κ.Δ. Ἐδῶ νά σημειώσουμε

πώς ἡ ἀρχαιότερη πληρέστερησωζόμενη συλλογή τῆς Κ.Δ. εἶναιἐκείνη τοῦ p46, τῶν παπύρωντοῦ Chester Beatty ἀπό τό 200μ.Χ. περίπου, καί περιέχει τμή-ματα τῶν κέφ. 5, 6, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, καί 16. Τό σύνολοτοῦ κειμένου τῆς πρός Ρωμαίουςδιασώζεται ὡς γνωστόν στόνπλέον ἀξιόπιστο Ἀλεξανδρινότύπο κειμένου: codex Sinaiticusκαί codex Vaticanus (Β), τοῦ 4ουμ.Χ αἰ., καί codex Alexandrinus(Α´) τοῦ 5ου.Βεβαίως, ἡ πρός Ρωμαίουςἐπιστολή οὔτε ἀποτελεῖ ἀπάν-τηση σέ ἐρωτήματα χριστιανικῆςκοινότητας σέ ἀντίθεση π.χ. μέτήν Α´ Κορινθίους, οὔτε συγκε-κριμένη ἀντίδραση σέ διαφορε-τική στάση ἤ (αἱρετική;) διδα-σκαλία, ὅπως π.χ. ἡ πρός Γαλά-τας.  Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τό λόγοεἶναι ἀπαραίτητο νά ἐξετάσουμεκαί τήν εὐρύτερη καί τήν στενό-τερη συνάφεια τῶν στίχων πούμᾶς ἐνδιαφέρουν.
β. Ἡ εὐρύτερη συνάφεια

(ἁμαρτία). Γιά τόν ἀπόστολοΠαῦλο ὁ ἄνθρωπος δέν προσδιο-ρίζεται ἀπό τή φύση του, εἴτεαὐτή εἶναι ἡ σωματική του ὑπό-σταση εἴτε ὁ ὑλικός κόσμος πούτόν περιβάλλει, ἀλλά ἀπό τήνσχέση του μέ τό Θεό καί τούςσυνανθρώπους του. Ὡς ἐκ τούτουἡ σωτηρία του δέν ἐπιτυγχάνεταιμέσω τῆς ὁποιασδήποτε ἄρνησηςτῆς σωματικότητας, ἤ τῆς τήρη-σης κωδίκων σεξουαλικῆς συμ-περιφορᾶς, ἤ ἀκόμη καί τῆς δια-φυγῆς του σέ ἕναν δῆθεν «πνευ-ματικό» κόσμο. Πολύ περισσό-τερο ἡ παρακοή τῶν πρωτοπλά-στων ἔγινε ἀφορμή ὄχι γιά νάκληρονομήσει ἡ ἀνθρωπότητακάποια ἐνοχή, καί μάλιστα συν-δεδεμένη μέ τή σεξουαλικότητα,ἀλλά τήν θνητότητα καί τήνφθαρτότητα. Ἡ περίφημη φράσηστό Ρωμ 5:12 «ἐφ᾽  ᾧ πάντεςἥμαρτον» δέν ἀναφέρεται στήνμεταβίβαση τῆς ἐνοχῆς στούςἀπογόνους του Ἀδάμ, ἀλλά τοῦ
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θανάτου. Οἱ σωματικές καί πνευ-ματικές λειτουργίες του ἐκλαμ-βάνονται ὡς ἀδιάσπαστη ἑνότη-τα καί ἀμφότερες μποροῦν εἴτενά τόν ἀπομακρύνουν ἀπό τόνΘεό, εἴτε νά τόν θέσουν στήνὑπηρεσία του, δηλαδή σέ κοινω-νία μαζί του. Ἡ «σάρξ» τοῦἀνθρώπου δέν ρέπει πρός τόκακό, οὔτε εἶναι ἐξαιρετικά ἐπι-κίνδυνη. Γίνεται τέτοια μόνονὅταν ὁ ἄνθρωπος στηρίζει τήνὕπαρξή του σ’ αὐτήν. Ἡ ἀκατά-σχετη καί ἀφύσικη σεξουαλικήδραστηριότητα, τῆς ὁμοφυλοφι-λικῆς συμπεριλαμβανομένης, ἀπ’τή μιά, ἀλλά καί ἡ φαρισαϊκήὑποκριτική θρησκευτικότηταἀπό τήν ἄλλη, εἶναι γιά τόν ἀπό-στολο παραδείγματα ἐ σφαλ μέ -νου προσανατολισμοῦ τῆςἀνθρώπινης συμπεριφορᾶς.Ὑπάρχουν, ὅμως, χωρία στόcorpus paulinum, καί κυρίως στάκέφ. 5-8 τῆς πρός Ρωμαίους ἐπι-στολῆς, ὅπου ὁ ὅρος «ἁμαρτία»φαίνεται νά εἶναι δύναμη ἀνε-ξάρτητη ἱκανή νά ὑποδουλώνειτόν ἄνθρωπο.  Σύμφωνα μέ τόΡωμ 5,12 «ἡ ἁμαρτία εἰς τόν κό-σμον εἰσῆλθε…καί οὕτως εἰς πάν-τας ἀνθρώπους». Κατά συνέπειαμπορεῖ νά βασιλεύει «ἡ ἁμαρτίαἐν τῷ θνητῷ ὑμῶν σώματι εἰςτό ὑπακούειν αὐτῇ ἐν ταῖς ἐπι-θυμίαις αὐτοῦ» (Ρώμ 6,12), καίγι’ αὐτό ἡ μόνη διέξοδος εἶναι ἡἀποφυγή τῆς «σαρκός» (Ρώμ8,8), πρᾶγμα πού ἐπιτυγχάνεταιμέ τό βάπτισμα, «ἵνα καταργηθῇτό σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτιδουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ» (Ρωμ6,6εξ).Σέ πρόσφατη μελέτη του ὁT. L. Carter ὑποστήριξε ὅτι ὁΠαῦλος χρησιμοποιεῖ τούς ὅρουςπού ὑποδηλώνουν τήν δύναμητῆς ἁμαρτίας ὄχι θεολογικά καίὀντολογικά, «ἀλλά γιά νά συμ-βολίσει τό κακό πού βρίσκεταιἔξω ἀπό τά ἐσχατολογικά ὅριατῆς ἐξ ἐθνῶν δικαιωθείσας κοι-νότητας τῶν πιστῶν, τοποθε-τώντας μέ τόν τρόπο αὐτό τούς

ὑπό Νόμον Ἰουδαίους ἀμετάκλη-τα ἐκτός τῶν ὁρίων αὐτῶν, μέσκοπό νά νομιμοποιήσει τό ἀπο-στολικό του ἀξίωμα» (Paul andthe Power of Sin: Redefining“Beyond the Pale”, SΝΤS  Mono-graph Series 115, CUP: Cambridge2002, 207). Αὐτή, βέβαια, ἡ πε-ριγραφή δέν προέρχεται ἀπό κά-ποια θεολογική κατανόηση τῆςμεταπτωτικῆς κατάστασης τῆςἀνθρωπότητας, ὅπως ὑποστήριξεμέ σθένος ὁ ἱ. Αὐγουστίνος, καίἀσφαλῶς δέν περιλαμβάνει τήνἔννοια κληρονομικοῦ ἁμαρτήμα-τος. Πουθενά ἐπίσης δέν γίνεταιλόγος γιά καθολική καταδίκη τοῦἀνθρώπινου γένους μέ ἀναφοράστόν Ἀδάμ. Ἀντίθετα, ὅλες οἱ ἀνα-φορές γίνονται σέ ἀντιπαράθεσημέ τόν «δεύτερο» Ἀδάμ, δηλαδήτόν Χριστό.Θά πρέπει ἑπομένως νάαἰτιολογηθεῖ πῶς συμβιβάζεταιτὸ ὅτι στήν ἐκτενῆ ἀνάλυση τῶνδύο πρώτων καί τοῦ πέμπτουκεφ. τῆς πρός Ρωμαίους (ὅπουπεριγράφεται ἡ κατάσταση τῆςἁμαρτίας στόν κόσμο) δέν ἀνα-φέρεται καθόλου ἡ προέλευσητῆς ἁμαρτίας, ἐνῶ στά ἑπόμενακεφ. ὁ Παῦλος καταλήγει κατάκάποιο τρόπο στό συμπέρασμαπερί τῆς φύσης τῆς ἁμαρτίας ὡςἀρχῆς ἀνεξάρτητης ἀπό τό Θεό,καί μάλιστα μέ ἐπιχειρήματα πούἀντικρούουν τήν διά τοῦ Χριστοῦἀποκλειστικά δυνατότητα σω-τηρίας.Ἡ σχετική αὐτή ἀσυνέπειαστήν αἰτιολόγηση τῆς καθολικῆςἐπικράτησης τῆς ἁμαρτίας μεταξύτῶν ἀνθρώπων ἐπισημάνθηκεστή σύγχρονη βιβλική ἐπιστήμη,καί δόθηκαν οἱ ἑξῆς δύο πιθανέςἐξηγήσεις: (α) Δεχόμενος ἐξ ἀπο-καλύψεως ὅτι τό σχέδιο τοῦ Θεοῦἦταν ἡ σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου,ἰουδαίων καί ἐθνικῶν, μέσω τῆςπίστεως στόν Υἱό του, ὁ Παῦλοςἔπρεπε φυσιολογικά νά ὑποθέσειὅτι ὅλος ὁ φυσικός κόσμος εἶχεἀνάγκη ἀπολύτρωσης, καί ἑπο-μένως ὅτι ἦταν ὑποδουλωμένος

στήν ἁμαρτία. Ἡ ἀναφορά ἑπο-μένως στήν καθολική ὑποταγήτοῦ ἀνθρώπου στά δεσμά τῆςἁμαρτίας ἦταν ἀποτέλεσμα κατάκάποιο τρόπο τῆς ἐκλογίκευσηςτῆς ἐπιχειρηματολογίας του. (β)Παρότι ὁ Παῦλος δέν ἀποδεχόταντήν δυαλιστική διαρχία, ὑπάρ-χουν ἐκφράσεις πού θυμίζουναὐτή τήν πολύ διαδεδομένη τήνἐποχή του στό χῶρο τῆς μέσηςἀνατολῆς θεωρία. Μπορεῖ ἑπο-μένως ὄντως νά χρησιμοποίησεσυνειδητά δυαλιστική ὁρολογία,ὄχι ὅμως ὡς βασική θεολογικήἀρχή, ἀλλά πρός ἐπίρρωση τῆςθεωρίας του, ὅτι ὅλη ἡ κτιστήδημιουργία εἶχε ἀνάγκη ἀπολύ-τρωσης (Ρωμ 8,19–23).
γ. Ἡ στενότερη συνάφεια

(Α´ Ρωμ 1:18-32). Ἀναφορικά,λοιπόν, μέ τό ἐπίμαχο χωρίο (Ρωμ1:26-27), ἐκτός τῆς περί ἁμαρτίαςθεώρησης τῆς εὐρύτερης συνά-φειας τῆς πρός Ρωμαίους, εἶναιἀπαραίτητο νά ἐρευνήσουμε τόὅλο ἱστορικό καί πολιτιστικόπλαίσιο, συγχρονικά καί διαχρο-νικά, κυρίως ὅμως τή στενότερησυνάφειά του.Πρῶτα-πρῶτα εἶναι σημαν-τικό νά γνωρίζουμε ὅτι ὁ ἀπό-στολος Παῦλος περιγράφει τήνὁμοφυλοφιλία ὡς συνέπεια τῆςεἰδωλολατρίας. Γιά τό α´ κεφ.τῆς πρός Ρωμαίους οἱ ἐθνικοί,«γνόντες τόν Θεόν οὐχ ὡς Θεόνἐδόξασαν ἤ εὐχαρίστησαν» (21),κι αὐτό, ὅπως ὑποστηρίζει,  διάτήν «ἀσέβειαν καί ἀδικίαν» (18),παρότι «τά ἀόρατα αὐτοῦ ἀπόκτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασινοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐδιοςαὐτοῦ δύναμις καί θειότης» (20).Γι’ αὐτό  καί «εἶναι αὐτούς ἀνα-πολογήτους» (20β). Ἑπομένως,τό κύριο καί στήν οὐσία θανάσιμοπαράπτωμά τους εἶναι ὄχι ἡ ὁμο-φυλοφιλία καθ’ ἑαυτήν, ἀλλ’ ὅτι«ἤλλαξαν τήν δόξαν τοῦ ἀφθάρ-του Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνοςφθαρτοῦ ἀνθρώπου καί πετεινῶνκαί τετραπόδων καί ἑρπετῶν»(23), δηλαδή «μετήλλαξαν τήν
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ἀλήθειαν τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ ψεύδει,καί ἐσεβάσθησαν καί ἐλάτρευσαντῇ κτίσει παρά τόν κτίσαντα»(25).Αὐτό καί μόνον αὐτό, εἶχεὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀφύσικη σε-ξουαλική τους συμπεριφορά: «Διόκαί παρέδωκεν αὐτούς ὁ Θεόςἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν καρδιῶναὐτῶν εἰς ἀκαθαρσίαν τοῦ ἀτι-μάζεσθαι τά σώματα αὐτῶν ἐναὐτοῖς» (24). Πιό συγκεκριμένα,ἡ εἰδωλολατρία ἀνάγκασε τό Θεόνά τούς παραδώσει στήν ἀφύ-σικη σεξουαλική συμπεριφορά.Ἀλλά καί πάλιν ὄχι μόνο σ΄ αὐτήν,ἀλλά καί σέ ἄλλα μή σεξουαλικάπαραπτώματα. Γι’ αὐτό κατά τήνπρός Ρωμαίους «παρέδωκεναὐτούς ὁ Θεός εἰς ἀδόκιμον νοῦν,ποιεῖν τὰ μή καθήκοντα, πεπλη-ρωμένους πάσῃ ἀδικίᾳ, πορνείᾳπονηρίᾳ πλεονεξίᾳ κακίᾳ, με-στούς φθόνου φόνου ἔριδος δό-λου κακοηθείας, ψιθυριστάς, κα-ταλάλους, θεοστυγεῖς, ὑβριστάς,ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας, ἐφευ-ρετάς κακῶν, γονεῦσιν ἀπειθεῖς,ἀσυνέτους, ἀσυνθέτους, ἀστόρ-γους, ἀσπόνδους, ἀνελεήμονας»(29-31).
δ. Τό Παλαιοδιαθηκικό

ὑπόβαθρο τῆς παύλειας ἐπι-
χειρηματολογίας. Ἡ περιγραφήαὐτή τοῦ καθεστῶτος τῆς εἰδω-λολατρίας ἀπό τόν Παῦλο στήνπρός Ρωμαίους δέν εἶναι πρω-τότυπη. Ἐντυπωσιακές π.χ. εἶναιοἱ ὁμοιότητες μέ τή Σοφία Σο-λομῶντος «οὔτε βίους οὔτε γά-μους καθαρούς ἔτι φυλάσσουσιν,ἕτερος δ᾽  ἕτερον ἤ λοχῶν ἀναιρεῖἤ νοθεύων ὀδυνᾷ. πάντας δ᾽  ἐπι-μίξ ἔχει αἷμα καί φόνος, κλοπήκαί δόλος, φθορά, ἀπιστία, τα-ραχή, ἐπιορκία, θόρυβος ἀγαθῶν,χάριτος ἀμνησία, ψυχῶν μιασμός,γενέσεως ἐναλλαγή, γάμων ἀτα-ξία, μοιχεία καί ἀσέλγεια. ἡ γάρτῶν ἀνωνύμων εἰδώλων θρη-σκεία παντός ἀρχή κακοῦ καίαἰτία καί πέρας ἐστίν» (14:24εξ).Αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι ὁ Παῦλοςἀνατρέχει στήν παραδοσιακή

ἑλληνιστική ἑβραϊκή εἰκόνα γιάνά περιγράψει τό πολιτιστικόπεριβάλλον τῆς ἐποχῆς του καίτήν στάση τῶν χριστιανῶν ἀπέ-ναντί του. Ἑπομένως ἡ ὁμοφυ-λοφιλική συμπεριφορά, ἡ ὁποίαπιστευόταν ὅτι ἦταν ἴδιον καίπρακτική τῶν ἐθνικῶν, ἐκλαμ-βανόταν ὡς συνέπεια τῆς ἄρνη-σής τους νά λατρεύσουν τόν ἀλη-θινό Θεό.Ἄς ἐπανέλθουμε, ὅμως στήνὁμοφυλοφιλία. Ὄντως, ἡ ὁμοφυ-λοφιλική συμπεριφορά μεταξύσυναινούντων ἐνηλίκων ἀνδρῶνστόν ἀρχαῖο Ἰσραήλ ἦταν παρά-πτωμα πού ἐπέσυρε τόν θάνατο(«καί μετά ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃκοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γάρἐστι», Λεύ 18:22, καί ἀκριβέστεραστό 20:13 «καί ὅς ἄν κοιμηθῇμετά ἄρσενος κοίτην γυναικός,βδέλυγμα ἐποίησαν ἀμφότεροι·θανάτῳ θανατούσθωσαν, ἔνοχοίεἰσιν»). Τήν ἴδια ὅμως ποινή ἐπέ-συραν (τόν θάνατο δηλαδή), καίἄλλα «ἀποτρόπαια» παραπτώ-ματα, ἡ μαντεία (Λεύ 20: 6, 27),ἡ βλασφημία τῶν γονέων (Λευ20:9), ἀλλά καί ἡ σεξουαλική συ-νεύρεση κατά τήν ἔμμηνο ρύσητῆς συζύγου (Λευ 18:19, 20:18).Καί ἡ κατάληξη τῆς περιγραφῆςτῶν μιαρῶν πράξεων στό 20οκεφ τοῦ Λευϊτικοῦ εἶναι πάλι ἡἴδια: «Μήν υἱοθετήσετε τίς συ-νήθειες τῶν ἐθνῶν» (Λευ 20:23καί οὐχί πορεύεσθε τοῖς νομίμοιςτῶν ἐθνῶν οὕς ἐξαποστέλλω ἀφ᾽ὑμῶν ὅτι ταῦτα πάντα ἐποίησανκαί ἐβδελυξάμην αὐτούς).Προφανῶς, λοιπόν, ἡ ὁμο-φυλοφιλική συμπεριφορά ἦτανἀρκετά σπάνια μεταξύ τῶνἸσραηλιτῶν, ἀφοῦ πουθενά δένἀναφέρεται στήν σχετική βιβλιο-γραφία. Ἀλλά, καί τό πιό σημαν-τικό, οὔτε οἱ καταγγελίες τῶνΠροφητῶν δέν περιλαμβάνουντήν ὁμοφυλοφιλική συμπεριφο-ρά. Βεβαίως, καί στόν ἀρχαῖοἑλληνικό κόσμο, ὅπου ὁ ὁμοφυ-λοφιλικός ἔρωτας (συνήθως μέτή μορφή τῆς παιδεραστίας, τῆς

ἀγάπης δηλαδή ἑνός ἄνδρα με-γαλύτερης ἡλικίας γιά τούς νεό-τερους), πού εἶχε ἐξέχουσα θέσηἀπό τόν 6ο αἰ. π.Χ. ἀκόμη, τόν1ο μ.Χ. αἰ., ἄν καί ἐξακολουθεῖνά ἐφαρμόζεται μεταξύ ὁρισμέ-νων τμημάτων τῆς κοινωνίας,ἄρχισε σταδιακά νά ἀμφισβη-τεῖται ἀπό τούς ἠθικούς φιλο-σόφους. Θεωροῦνταν κατάφοραμαλθακή, οὐσιαστικά ἐκμεταλ-λευτική, καί ἔκφραση ἀπολύτωςἀκόρεστης λαγνείας.Στόν γνώστη καί τῆς ἰου-δαϊκῆς, ἀλλά καί τῆς ἑλληνιστικῆςπαράδοσης, Παῦλο, τό μοναδικόἐπιχείρημα, πέραν τῆς εἰδωλο-λατρικῆς της προέλευσης, εἶναιὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλική σχέση ἀπο-τελεῖ παράβαση τοῦ φυσικοῦ νό-μου: «μετήλλαξαν τήν φυσικήνχρῆσιν εἰς τήν παρά φύσιν» (Ρώμ1:26). Ἄν μόνο μέσω τῆς ἑτερο-φυλικῆς σχέσης διασφαλίζεταιἡ καλή λίαν δημιουργία, ὁποι-αδήποτε ἄλλη σχέση πού ἀδυ-νατεῖ νά διαιωνίσει τήν κορωνίδατῆς δημιουργίας ἀποτελεῖ βιασμότῆς τάξεως τῆς δημιουργίας.
ε. Ἡ στενότερη συνάφεια

(Β. Ρωμ 2:1-10). Ἄλλωστε τόἐπιχείρημα τοῦ Παύλου δέν στα-ματάει στήν περιγραφή τοῦ κα-θεστῶτος καί τῶν παραπτωμά-των τοῦ ἐθνικοῦ κόσμου, ἀλλάἐπεκτείνεται, μάλιστα συνδέον-τας τά δύο θέματα, καί στήν φα-ρισαϊκή συμπεριφορά τῶν ἐξ Ἰου-δαίων (2:1εξ), δείχνοντάς τουςὅτι καί αὐτοί ἁμαρτάνουν ἐναν-τίον τοῦ Νόμου. Ἔτσι ὁ Παῦλοςὁδηγεῖται στό συμπέρασμα, ὅτιὅλοι οἱ ἄνθρωποι, τόσο οἱ Ἑβραῖοιὅσο καί οἱ Ἕλληνες, εἶναι κάτωἀπό τήν ἐξουσία τῆς ἁμαρτίας(Ἰουδαίους τε καί ΄Ἕλληνας πάν-τας ὑφ᾽  ἁμαρτίαν εἶναι, 3:9β),γιά νά καταλήξει στήν ἀνάγκητῆς λυτρωτικῆς χάρης τοῦ Θεοῦγιά ὅλους (3:21-8:39), ἀφοῦ«πάντες γάρ ἥμαρτον καί ὑστε-ροῦνται τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ»(3:23).
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Τρίτη 9 Μαρτίου 1976

Γιατί νά φαίνονται ἀδύ-
ναμα, τόσο ἀδύναμα,

ὅλα τα ἐπιχειρήματα πού
καταδικάζουν τήν ὁμοφυ-
λοφιλία... Αὐτό συμβαίνει
ἐπειδή ὅλα ὅσα εἶναι πρό-
δηλα στή θρησκεία δέν μπο-
ροῦν νά ἀποδειχθοῦν, ἀφοῦ
οἱ μαρτυρίες ριζώνουν στή
“λαμπρή γνώση” στήν κοι-
νωνία μέ τόν “νοῦν Χρι-
στοῦ”. Ἐνῶ οἱ ἀποδείξεις,
γιά νά εἶναι ἀποδείξεις, πρέ-
πει νά λειτουργοῦν σέ μιά
σωστή γνώση, στή λογική
αὐτοῦ του κόσμου. Σύμφω-
να μ’ αὐτή τή λογική, ὁ κό-
σμος τοῦτος εἶναι πάντοτε
ὁ δυνατότερος, ἀφοῦ ὁ ἴδιος

ἔπλασε τή λογική, γιά ν’
αὐτοδικαιώνεται. Ὁ Χριστός
μᾶς μιλᾶ γιά τήν ἁμαρτία.
Χωρίς τόν Χριστό, ἡ ἁμαρτία
εἶναι μόνο ἕνα πρόβλημα,
τό ὁποῖο λύνει αὐτός ὁ κό-
σμος, καί ἡ λύση εἶναι πάν-
τοτε φιλελεύθερη, θετική,
ἀνεκτική, ἀγαπητική... Ἡ
φρίκη τοῦ σύγχρονου χρι-
στιανισμοῦ συνίσταται στήν
ἀποδοχή αὐτῆς τῆς λογικῆς
καί στή μέτρηση τῆς πίστης
μέ τούς νόμους της. Ἔτσι,
τό φῶς τό ἐν ἡμῖν σκότος
ἐστίν (Ματθ. 6,23).

Τετάρτη, 19 Ὀκτωβρίου, 1977

Ὁμοφυλοφιλία. Τὸ ζήτη-
μα δὲν εἶναι καθόλου

ἂν εἶναι φυσικὴ ἤ ἀφύσικη,
ἀφοῦ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα εἶναι
ἀνεφάρμοστο στὴν πεπτω-
κυία φύση, στὴν ὁποία -
καὶ ἐδῶ βρίσκεται τὸ κρίσι-
μο σημεῖο -τὰ πάντα ἔχουν
διαστραφεῖ, τὸ καθετί, κατὰ
κάποιο τρόπο, ἔχει γίνει
ἀφύσικο. Μήπως τὸ ν’ ἀφιε-
ρώνεσαι στὰ χρήματα ἤ στὴ
Ρωσία ἤ σὲ κάτι ἄλλο εἶναι
κάτι τὸ φυσικὸ στὸν ἄνθρω-
πο; Ὁ ἄνθρωπος, δημιουρ-
γημένος γιὰ νὰ δίνεται στὸν
Θεό, διαστρέφει τὴ φύση
του, τὴν οὐσία του, ὅταν
προσφέρει τὸν ἑαυτό του
σὲ κάτι ἄλλο, ὅταν μετα-

μορφώνει αὐτὸ τὸ «ἄλλο»
σὲ εἴδωλο. Συνεπῶς, τὸ ζή-
τημα δὲν εἶναι νὰ κάνουμε
τοὺς ὁμοφυλόφιλους «κα-
νονικούς» ἤ νὰ τοὺς ἀπε-
λευθερώσουμε συμφωνώντας
πὼς διαθέτουν ἕνα διαφο-
ρετικὸ «στὺλ ζωῆς». Τὸ
θέμα εἶναι, πρέπει νὰ εἶναι,
ἡ ἀποδοχὴ ἀπὸ τὸν ὁμοφυ-
λόφιλο, ὅπως καὶ ἀπὸ κάθε
ἄλλο ἄνθρωπο, μιᾶς ὁλο-
κληρωμένης κλήσης, μιᾶς
κλήσης γιὰ ἀκεραιότητα,
ποὺ ἀπευθύνει ὁ Θεὸς σὲ
κάθε ἄνθρωπο. Ἡ ὁμοφυ-
λοφιλία ἀποτελεῖ ἐκδήλωση
τοῦ «σκόλοπος τῆς σαρκός»
ποὺ βασανίζει κατὰ διαφό-
ρους τρόπους, ἀλλὰ βασα-
νίζει τὸν καθένα. Στὸν πε-
σμένο κόσμο τίποτε δὲν
μπορεῖ νὰ «ὁμαλοποιηθεῖ»,
ἀλλὰ τὰ πάντα μποροῦν νὰ
σωθοῦν.

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου, 1977

Σκεφτόμουν τὸ τρομακτι -
κὸ φορτίο τῆς ὁμοφυλο-

φιλίας: Προύστ, Ζίντ, Τζούλιεν
Γκρίν, κ.λπ. Τόσοι ἄνθρωποι
γύρω μας λέγουν: αὐτὸ τὸ
φορτίο, αὐτὸ τὸ τραῦμα, αὐτὴ
ἡ νεύρωση προέρχεται ἀπὸ
τὴν ἀπόρριψή τους ἀπὸ τὴν
κοινωνία, ἀπὸ τὴν ἀναγκαιό-
τητα νὰ κρύβονται, νὰ λένε
ψέματα, κ.λπ.
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Περὶ ὁμοφυλοφιλίας
π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν1
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Ἡ γλυκύτης τῆς Ἁγίας
Νυκτὸς τῶν Χριστουγέννων
περιβάλλει καὶ πάλιν τὸν κό-
σμον. Καὶ ἐν μέσῳ τῶν
ἀνθρωπίνων καμάτων καὶ
πόνων, τῆς κρίσεως καὶ τῶν
κρίσεων, τῶν παθῶν καὶ τῶν
ἐχθροτήτων, τῶν ἀνησυχιῶν
καὶ τῶν ἀπογοητεύσεων,
προβάλλει μὲ τὴν ἰδίαν ὡς
καὶ ἄλλοτε γοητείαν, πραγ-
ματικὸν καὶ σύγχρονον ὅσον
ποτέ, τὸ μυστήριον τῆς ἐναν-
θρωπήσεως τοῦ Θεοῦ, προ-
τρεπόμενον ἵνα «δικαιοσύνην
μάθωμεν οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ
τῆς γῆς» (πρβλ. Ἠσ. κς΄,
9), ὅτι «ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον
Σωτήρ» (Λουκ. β΄, 11).

Ἀτυχῶς, ὅμως, κατὰ τὴν
ἐποχήν μας, πολλοὶ ἄνθρωποι
σκέπτονται ὅπως ὁ ἐκτε-
λεστὴς ἐκεῖνος τῶν νηπίων
Ἡρώδης, ὁ ἄνομος καὶ ἀδί-
στακτος, καὶ ἐξολοθρεύουν
τοὺς συνανθρώπους των διὰ
ποικίλων τρόπων. Ὁ στρε-
βλωμένος ἀπὸ τὴν ἐγωκεν-
τρικότητά του νοῦς τοῦ ἐξου-

σιαστοῦ τοῦ κόσμου τούτου,
ὁ ὁποῖος προσωποποιεῖται
εἰς τὸ φονικὸν πρόσωπον τοῦ
Ἠρώδου, εἶδε παραδόξως
κίνδυνον διὰ τὴν ὑπόστασίν
του τὴν γέννησιν ἑνὸς ἀθώου
Παιδίου. Καὶ ὡς καταλ-
ληλότερον τρόπον διὰ τὴν
προφύλαξιν τῆς κοσμικῆς
ἐξουσίας του ἀπὸ τὸν κίνδυ-
νον, τὸν ὁποῖον ἐνέπνεεν εἰς
αὐτόν –κατὰ τὴν ἄποψίν του-
ἡ γέννησις τοῦ Παιδίου,
ἐπέλεξε τὴν ἐξολόθρευσίν του. 

Διὰ νὰ σωθῇ ἀπὸ τὰς
φονικὰς διαθέσεις τὸ Βρέφος
Ἰησοῦς, διὰ τὸ ὁποῖον ὡμί-
λησαν οἱ Ἄγγελοι, ἠναγκάσθη
νὰ φύγῃ εἰς Αἴγυπτον, κα-
ταστὰν οὕτω, θὰ ἐλέγομεν
μὲ τὴν ὁρολογίαν τῆς ἐποχῆς
μας, «πολιτικὸς πρόσφυξ»,
ὁμοῦ μετὰ Μαρίας τῆς
Μητρὸς Αὐτοῦ, τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου, καὶ τοῦ μνή-
στορος Ἰωσήφ.

Εἰς τὴν ἐποχήν μας, θε-
ωρουμένην ὡς ἐποχὴν προό -
δου, πολλὰ παιδία ἀ ναγκά -

ζονται νὰ καταστοῦν πρό -
σφυγες ἀκολουθοῦντα τοὺς
γονεῖς των διὰ νὰ σώσουν
τὴν ζωήν των, τὴν ὁποίαν
ὑποβλέπουν ποικιλώνυμοι
ἐχθροί των. Τὸ γεγονὸς τοῦτο,
ἀποτελεῖ ὄνειδος διὰ τὸ
ἀνθρώπινον γένος. 

Διὸ καὶ ἐπὶ τῇ Γεννήσει
τοῦ Παιδίου Ἰησοῦ, τοῦ ἀλη-
θινοῦ λυτρωτοῦ καὶ Σωτῆρος
ἡμῶν, διακηρύττομεν ἀπὸ
τοῦ Ἁγιωτάτου Ἀποστολικοῦ
καὶ Πατριαρχικοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Θρόνου ὅτι αἱ κοινωνίαι
πᾶσαι πρέπει νὰ ἐξασφα -
λίσουν τὴν ἀσφαλῆ ἀνάπτυξιν
τῶν παιδίων καὶ νὰ σεβα-
σθοῦν τὸ δικαίωμά των εἰς
τὴν ζωήν, εἰς τὴν παιδείαν
καὶ εἰς τὴν κανονικὴν ἀνά-
πτυξίν των, τὴν ὁποίαν
ἠμπορεῖ νὰ ἐξασφαλίσῃ ἡ
ἀνατροφὴ καὶ διαπαιδαγώ-
γησίς των ἐντὸς τοῦ πλαισίου
τῆς παραδοσιακῆς οἰκογε-
νείας, μὲ βάσιν τὰς ἀρχὰς
τῆς ἀγάπης, τῆς φιλανθρω-
πίας, τῆς εἰρήνης, τῆς ἀλλη-

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕῼ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,

ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τῼ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝ-
ΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ἀδελφοὶ συλλειτουργοὶ καὶ τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
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λεγγύης, ἀγαθῶν τὰ ὁποῖα
κομίζει εἰς ἡμᾶς σήμερον ὁ
δι᾿ ἡμᾶς σαρκωθεὶς Κύριος.

Ὁ τεχθεὶς Σωτὴρ καλεῖ
ὅλους νὰ ἀποδεχθῶμεν τὸ
μήνυμα τοῦτο τῆς σωτηρίας
τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ἀληθὲς
ὅτι εἰς τὴν μακρὰν ἀν θρω -
πίνην ἱστορίαν οἱ λαοὶ ἐπραγ-
ματοποίησαν πολλὰς μετα-
κινήσεις καὶ ἐποικισμούς.
Ἠλπίζομεν ὅμως ὅτι, μετὰ
τοὺς δύο παγκοσμίους πο -
λέμους καὶ τὰς περὶ τῆς
εἰρήνης διακηρύξεις ἐκκλη-
σιαστικῶν καὶ πολιτικῶν
ἡγετῶν καὶ ὀργανισμῶν, αἱ
σύγχρονοι κοινωνίαι θὰ
ἠδύναντο νὰ ἐξασφαλίσουν
τὴν εἰρηνικὴν διαβίωσιν τῶν
ἀνθρώπων εἰς τὰς χώρας
των. Ἀτυχῶς, τὰ γεγονότα
διαψεύδουν τὴν ἐλπίδα, διότι
μεγάλαι μᾶζαι ἀνθρώπων
πρὸ τῆς ἀπειλῆς τῆς ἐξολο-
θρεύσεώς των ἀναγκάζονται
νὰ λάβουν τὴν πικρὰν ὁδὸν
τῆς προσφυγιᾶς.

Ἡ διαμορφουμένη αὕτη
κατάστασις, μὲ τὸ διαρκῶς
ὀγκούμενον κῦμα τῶν προ-
σφύγων, αὐξάνει τὰς εὐθύνας
ἡμῶν, ὅσων ἔχομεν εἰσέτι
τὴν εὐλογίαν νὰ ζῶμεν εἰρη-
νικῶς καὶ μὲ κάποιαν ἄνεσιν,
νὰ μὴ μένωμεν ἀναίσθητοι
ἐνώπιον τοῦ καθημερινοῦ
δράματος χιλιάδων συναν-
θρώπων μας, ἀλλὰ νὰ ἐκφρά-
σωμεν εἰς αὐτοὺς τὴν ἔμπρα-
κτον ἀλληλεγγύην καὶ ἀγά-

πην μας, μὲ τὴν βεβαιότητα
ὅτι κάθε εὐεργεσία πρὸς
αὐτοὺς ἀποβαίνει εἰς τὸ πρό-
σωπον τοῦ τεχθέντος καὶ
σάρκα λαβόντος Υἱοῦ τοῦ
Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἦλθεν εἰς τὸν
κόσμον ὄχι ὡς βασιλεύς, ὄχι
ὡς ἐξουσιαστής, ὄχι ὡς δυ-
νάστης, ὄχι ὡς πλούσιος,
ἀλλὰ ἐτέχθη ὡς γυμνὸν καὶ
ἀνυπεράσπιστον Βρέφος, εἰς
σμικρὸν σταῦλον, ἄνευ ἑστίας,
ὅπως ζοῦν αὐτὴν τὴν στιγμὴν
χιλιάδες συνανθρώπων μας,
καὶ ἠναγκάσθη ἐκ τῶν πρώ-
των ἐτῶν τῆς ἐπιγείου ζωῆς
Του νὰ ξενιτευθῇ εἰς χώραν
μακράν, διὰ νὰ σωθῇ ἐκ τοῦ
μίσους τοῦ Ἡρώδου. Τῶν νη-
πίων τῶν σημερινῶν προ-
σφύγων, θὰ ἐλέγομεν, τὸ
ἀθῷον αἷμα ἡ γῆ καὶ ἡ θά-
λασσα πίνουν, τοῦ δὲ Ἡρώδου
ἡ ἀνασφαλὴς ψυχή «τὸ κρῖμα
ἐδέξατο».

Αὐτὸ τὸ τεχθὲν καὶ εἰς
Αἴγυπτον πορευόμενον Θεῖον
Βρέφος εἶναι ὁ πραγματικὸς
ὑπερασπιστὴς τῶν σημερινῶν
προσφύγων, τῶν διωκομένων
ὑπὸ τῶν συγχρόνων Ἡρω -
δῶν. Αὐτό, τὸ Βρέφος Ἰησοῦς,
ὁ Θεὸς ἡμῶν, «ἐγένετο τοῖς
ἀσθενέσιν ὡς ἀσθενής»
(πρβλ. Α� Κορ. θ΄, 22), σύμ-
μορφον πάντων ἡμῶν, τῶν
ἀδυνάτων, τῶν ἐξουθενημέ-
νων, τῶν κινδυνευόντων, τῶν
προσφύγων. Ἡ συμπαρά-

στασις καὶ ἡ βοήθεια ἡμῶν
πρὸς τοὺς διωκομένους καὶ
ἐκτοπιζομένους συνανθρώ-
πους μας, ἀνεξαρτήτως
φυλῆς, γένους καὶ θρησκείας,
θὰ εἶναι διὰ τὸν τεχθέντα
Κύριον δῶρα πολυτιμότερα
τῶν δώρων τῶν μάγων, θη-
σαυροὶ τιμιώτεροι «χρυσοῦ
καὶ λιβάνου καὶ σμύρνης»
(πρβλ. Ματθ. β΄, 11),
πλοῦτος πνευματικὸς ἀνα-
φαίρετος καὶ μόνιμος, ὁ
ὁποῖος δὲν θὰ φθαρῇ ὅσοι
αἰῶνες καὶ ἐὰν παρέλθουν,
ἀλλὰ θὰ μᾶς ἀναμένῃ εἰς τὴν
βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν.

Ἂς προσφέρωμεν ἕκα-
στος ὅ,τι δυνάμεθα εἰς τὸν
ἐν τῷ προσώπῳ τῶν προ-
σφύγων ἀδελφῶν μας ὁρώ-
μενον Κύριον. Ἂς προσφέ-
ρωμεν εἰς τὸν ἐν Βηθλεὲμ τι-
κτόμενον σήμερον μικρὸν
Χριστὸν αὐτὰ τὰ τίμια δῶρα
τῆς ἀγάπης, τῆς θυσίας καὶ
τῆς φιλανθρωπίας, μιμούμενοι
τὴν Αὐτοῦ εὐσπλαγχνίαν, καὶ
ἂς προσκυνήσωμεν Αὐτὸν
μετὰ τῶν ἀγγέλων, τῶν μά-
γων, τῶν ἁπλοϊκῶν ποιμέ-
νων, κράζοντες τό «δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς
εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδο-
κία» (Λουκ. β΄, 14), σὺν
πᾶσι τοῖς Ἁγίοις.

Ἡ χάρις καὶ τὸ πλούσιον
ἔλεος τοῦ πρόσφυγος Βρέφους
Ἰησοῦ εἴησαν μετὰ πάντων
ὑμῶν!

Χριστούγεννα ͵βιε΄�
† Ὁ Κωνσταντινουπόλεως

διάπυρος πρὸς Θεὸν εὐχέτης πάντων ὑμῶν



Χριστούγεννα, καί οἱ
καμπάνες ἀπό περάτων
ἕως περάτων τῆς γῆς

σημαίνουν καί διαλαλοῦν τήν
ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί
Λόγου τοῦ Θεοῦ «ὑπέρ τῆς
τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτη-
ρίας»· σημαίνουν καί γλυκόη-
χα ψάλλουν μαζί μέ τούς ἀγγέ-
λους τό «Δόξα ἐν ὑψίστοις
Θεῷ και ἐπί γῆς εἰρήνη». Δέν-
δρα ἔχουν στηθεῖ σ’ ὁλόκληρη
τήν γῆ καί ἄπειρα φῶτα στο-
λισμοῦ μετατρέπουν τήν νύκτα
σέ ἡμέρα καί τό σκοτάδι σέ
χαρούμενο καί πανηγυρικό
ξημέρωμα!

Ἀνταπόκριση καί πνευμα-
τικό περιεχόμενο βρίσκουν
ὅλα αὐτά; Δυστυχῶς, ΟΧΙ!
Ὁλόκληρος ὁ πλανήτης, τόν
ὁποῖον ὁ Θεός διά τοῦ Λόγου
Του ἐδημιούργησε «καλῶς
λίαν», κατά τήν Ἁγίαν Γρα-
φήν, καίγεται, καταστρέφεται
ἀπό πολέμους, ἐμφυλίους συρ-
ράξεις, τρομοκρατικά κτυπή-

ματα, καταρρίψεις ἀερο-
σκαφῶν μέ δεκάδες καί ἑκα-
τοντάδες θύματα καί ἀθώες
ἀνθρώπινες ζωές.

Καί ποῖος τά προκαλεῖ ὅλα
αὐτά; Ἡ κορωνίδα τῆς δημι-
ουργίας τοῦ Θεοῦ, ὁ πληρε-
ξούσιος καί διαχειριστής τῆς
καλῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ,
αὐτός τόν ὁποῖον ἐδημιούρ-
γησε «βραχύ τι παρά ἀγγέλων
καί δόξᾳ καί τιμῇ ἐστεφάνω-
σεν αὐτόν», δηλαδή ὁ ἄνθρω-
πος!

ΝΑΙ! Καλῶς ἀκούσατε, ὁ
ἄνθρωπος! Ὁ τετιμημένος
ἄνθρωπος, χάριν τοῦ ὁποίου
ἦλθε ὁ Θεός στήν γῆ, «γεννη-
θεὶς ἐκ Παρθένου, ἄνευ
σπορᾶς καί ἐκ Πνεύματος Ἁγί-
ου», ὁ Ὁποῖος γεννᾶται σ’ ἕνα
σπήλαιο – σταῦλο ἀλόγων
ζώων, διότι δέν ὑπῆρχε τόπος
γιά κατάλυμα οὔτε

γιά τήν Παρθένο μητέρα
Του, οὔτε γιά τόν προστάτη
Του Ἰωσήφ, καί ὄχι μόνον

ἀλλά καί ἐξορίσθη στήν Αἴγυ-
πτο. Χάριν τοῦ ὁποίου ἀνθρώ-
που ὁ Θεός ὑβρίσθη, ἐρραπί-
σθη, ἐφραγγελώθη, ἐνεπαίχθη
καί ἐσταυρώθη ὡς κακούργος,
θριαμβεύει ὅμως διά τῆς Ἀνα-
στάσεώς Του καί σ’ αὐτόν τόν
θρίαμβον ἔχει συναναστάντα
ὅλο τό πεπτοκώς, ἐξ αἰτίας
τῆς ἀνυπακοῆς τοῦ Ἀδάμ καί
τῆς Εὔας, ἀνθρώπινον γένος.
Ὁποὶα φιλανθρωπία, συγκα-
τάβασις, ἀνεξικακία καί συγ-
χωρητικότητα!!!

Γεννᾶται ὁ Θεός γιά νά
καταστήσει καί πάλι τόν
ἄνθρωπον «Θεόν κατά χάριν»
κατά τούς Πατέρες τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας. Ὁποὶα τιμή
καί εὐλογία! Ὁποῖα ἀγαθότης
καί σπλάχνα οἰκτιρμῶν! Ὁ
Θεός νά καταδέχεται νά γίνε-
ται, χάριν ἡμῶν, δοῦλος «ἐν
ὁμοιώματι ἀνθρώπου» γιά νά
ἐλευθερώσει ἐμᾶς ἐκ τῆς τυ-
ραννίδος τοῦ διαβόλου. Μυ-
στήριον ξένον καί ἀκατάλυ-

18 ¥¥ ¥µ¥ΛΕΙΜΩΝΑΡΙΟΝ

Ποιμαντοριkh Εγκυκλιος

Ἐπί τῇ Ἑορτῇ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,



πτον! Καί ὅμως, ἀρκεῖ νά διαθέτει πίστη ὁ
ἄνθρωπος καθαρή καί κρυστάλλινη. Καί ὁ
Θεός ἀποκαλύπτεται καί δι’ αὐτῆς δοξάζε-
ται.

Ὁ Θεός σαρκοῦται γιά νά τιμήσει καί
νά δοξάσει πάλι τόν ἄνθρωπον καί αὐτός
ἀντί νά προσλάβει τήν Θείαν δωρεάν, νά
τροχιοδρομεῖ τήν πορείαν «εἰς νομάς χαρι-
σμάτων», νά γίνεται ἕνα μέ τόν Σωτῆρα
Χριστόν διά τῆς ταπεινώσεως, μετανοίας
καί ἐξομολογήσεως καί πρό πάντων διά τῆς
προσελεύσεως, ἐν ταπεινώσει καρδίας, στό
σωτήριον φάρμακον, στό Ἅγιον Ποτήριον,
τό ἐμπεριέχον τό Σῶμα καί πανάσπιλον αἷμα
τοῦ Κυρίου Θεοῦ, αὐτός, λοιπόν, ὁ τετιμη-
μένος ἄνθρωπος συνεχῶς ἀποστασιοποιεῖται
καί ἐπαναστατεῖ μέ ἀποτέλεσμα νά γίνεται
κάθε μέρα «θῦμα καί κτῆμα τοῦ διαβόλου»
(Μ. Κανών), θηριοποιεῖται καί ἀντί τοῦ συμ-
φέροντος τῆς σωτηρίας τῆς ψυχῆς του ἀγω-
νίζεται καί ἀγωνιᾶ γιά τό συμφέρον τοῦ
βίου του, γιά τόν ἀθέμιτον καί ἄφρονα
πλουτισμό καί καταστρέφει τό φυσικό πε-
ριβάλλον, πού εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ
καί ἡ ζωή του. Ὁποὶα ἀφροσύνη καί παρα-
λογισμός!!!

Περιφρόνησε τόν Θεό του ὁ τετιμημένος
ἄνθρωπος, γκρέμισε ἀρχές, ἀξίες καί ἰδανικά,
ἔβαλε στόν θρόνο τῆς καρδιᾶς του τό θεο-
ποιημένο ἐγώ του, ἔγινε χαμοθεός, λατρεύει
τήν κτίση καί ὄχι τόν κτίσαντα καί ἰδού τά
ἀποτελέσματα: ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς, κατα-
κλυσμένοι ἀπό ἀβεβαιότητες, φοβίες καί
ἀγωνίες,

ἔχασαν τήν ἡρεμία τους καί ἕνα ἐρώτημα
τούς κατατρώγει: «Τί τέξεται ἡ ἐπιούσιος»;

Ἀδελφοί μου καί παιδιά μου, μείνετε
κοντά στόν Χριστό, ὡς οἱ ἀγνοί καί καλο-
κάγαθοι ποιμένες, κηρύττετε τόν Χριστόν,
ὡς οἱ μάγοι, πάντα νά ψέλνετε ὡς οἱ ἄγγελοι
«τήν ἐπί γῆς εἰρήνη» καί μή φοβᾶσθε μήπως
ὁ Θεός δέν εἶναι μαζί μας. Σᾶς βεβαιῶ:
Εἶναι μαζί μας καί μᾶς σκεπάζει. Ἔτσι
κανείς δέν δύναται νά μᾶς βλάψει.

Εὐλογημένα Χριστούγεννα, μέ Χριστό.

Ὁ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης σας
† Ο ΣΕΡΒΙΩΝ & ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
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Ἴσως ὅλα αὐτὰ νὰ εἶναι ἐν μέρει ἀληθινά.
Ἀλλὰ μόνο ἐν μέρει - πράγμα ποὺ δὲν ἐνδια-
φέρει στὴν πραγματικότητα. Ὁ Ζίντ, παρα-
δείγματος χάριν, ξεπέρασε αὐτὴ τὴν ἄρνηση
καὶ ὑποχρέωσε τοὺς ἀνθρώπους νὰ τὸν δεχ-
θοῦν. Νομίζω πὼς αὐτὸ ποὺ πιὸ πολὺ ἐνδια-
φέρει εἶναι ἡ αἴσθηση ἑνὸς ἀδιεξόδου, μιᾶς
ἀκόρεστης δίψας ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ μετα-
μορφωθεῖ σὲ ζωή. Στὸ τέλος, ὅπως πάντα,
δὲν ὑπάρχει μόνο ἕνας τοῖχος ἀλλὰ καὶ ἕνας
καθρέφτης.

Στὸν πεπτωκότα κόσμο, ὅ,τι εἶναι αὐστηρὰ
σεξουαλικὸ εἶναι ἄσχημο, διεστραμμένο, χυ-
δαῖο. Σ’ ἕναν «κανονικό» ἄν θρωπο, ὑπάρχει
τουλάχιστον ἡ δυνατότητα νὰ μεταμορφώσει
τὴν ἀσχήμια καὶ ἔτσι νὰ τὴν ἐξαλείψει. Γιὰ
τοὺς ὁμοφυλόφιλους, αὐτὴ ἡ δυνατότητα,
αὐτὴ ἡ ἐπαγγελία, αὐτὴ ἡ ἔκκληση, αὐτὴ ἡ
πόρτα - δὲν ὑπάρχει!

Ἀλλά, ἂν ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι μιά ἐκτρο-
πή, μιά διαστροφή, ἀπὸ ποῦ ἄραγε προέρχε-
ται, πῶς συμβαίνει, καὶ γιατί δὲν μπορεῖ νὰ
μεταβληθεῖ; Δὲν γνωρίζω καμιὰ ἐπιστημονικὴ
θεωρία, ἀλλὰ ὑποθέτω πὼς ὅλες τους ἀνάγουν
τὸ πρόβλημα στὴ βιολογία ἤ στὴν κοινωνία,
δηλαδὴ σ’ ἐξωτερικὰ αἴτια.

Μοῦ φαίνεται ὅμως πώς ἡ ρίζα της εἶναι
πνευματική: εἶναι ἡ οὐσιαστικὴ ἀμφισημία
τῶν πάντων στὸν πεπτωκότα κόσμο. Σ’
αὐτὸν τὸν κόσμο τῶν παραμορφωτικῶν κα-
τόπτρων, ἡ μία ἀνωμαλία γεννᾶ μιά ἄλλη -
στὴν περίπτωσή μας, ἡ πτώση τῆς οἰκογένειας,
ἡ πτώση τῆς ἴδιας τῆς εἰκόνας τοῦ σέξ,
δηλαδὴ τῶν σχέσεων ἀνάμεσα στὸν ἄνδρα
καὶ στὴ γυναίκα. Ἡ πτώση ἐπίσης τῆς μη-
τρότητας, ἡ πτώση, τελικά, τῆς ἴδιας τῆς
ἀγάπης στὴ σωματικὴ καὶ συνεπῶς στὴ σε-
ξουαλικὴ ἔκφρασή της.

Σ’ ἕνα ἐπίπεδο, ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι
ἕνα μεῖγμα φόβου καὶ ὑπερηφάνειας· σ’ ἕνα
ἄλλο εἶναι ἔρωτας καὶ αὐτοερωτισμός. Δὲν
εἶναι τυχαῖο τὸ ὅτι ἕνα κοινὸ γνώρισμα τῶν
ὁμοφυλοφίλων εἶναι ὁ ἐγωκεντρισμὸς τους
(ὄχι κατ’ ἀνάγκην ἐγωισμός), ἕνα ὑπερβολικὸ
ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν ἑαυτό τους, ἀκόμη κι
ὅταν αὐτὸς ὁ ἐγωκεντρισμὸς συνδυάζεται μὲ
μιά ἀπεριόριστη περιέργεια καὶ ἕνα ἄνοιγμα
στὴ ζωὴ (ὅπως συνέβαινε μὲ τὸν Ζίντ).
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Ἡ χαρά: συναίσθημαπού ὅλοι θά ἤθελαν νά τόἔχουν, νά εἶναι συμβίοιμαζί του στήν κυριολεξία.Μακάρι νά ἦταν ἐφικτό.Ἔρχονται ὅμως τά γεγο-νότα, μᾶς ἀκολουθοῦν καίμαζί τους παρασύρουν δυ-σάρεστα καί ἄσχημα τῆςζωῆς. Ἀποτέλεσμα εἶναινά χάνεται ἡ χαρά καί τόχαμόγελο ἀπό τούςἀνθρώπους. Ὅλα αὐτάἦταν καί εἶναι λογικά πρόἤ ἐκτός Χριστοῦ. Ὅταν κάνουμε ὅροζωῆς τήν ἐντολή Του “πάν-τα νά χαίρουμε”, τότε θ’ ἀλλά-ξουμε πολύ, θά βελτιωθεῖ ἡψυχολογία μας πού γεννᾶ τάδάκρυα, τήν ἀπογοήτευση, τήνμελαγχολία. Νά χαίρουμε ὄχιἀναίτια, οὔτε ἀρρωστημένα,ἀλλά χριστοκεντρικά. Νά συ-νειδητοποιήσουμε γιατί, πόσοκαί ποῦ θά χαιρόμαστε. Κυ-ρίως νά βροῦμε τήν αἰτία γιάτήν χαρά μας καί στήν πηγήτης νά προστρέξουμε. Τό κενό μνῆμα τοῦ Κυρίουεἶναι ἡ ἑστία τῆς χαρᾶς μας.Προηγήθηκε ἡ ἀπογοήτευσητῆς προδοσίας, ἡ ἀδικία τῆςσταύρωσης, ἡ λύπη τοῦ τέ-λους. Μέχρι ἐδῶ εἶναι ἡ σκέψημας ὡς ἄνθρωποι γιά ἄνθρω-πο. Ὅταν ὁ λόγος μας στραφεῖστόν Θεάνθρωπο, καταλήγειστόν παραμερισμένο λίθο ὡςἀπόδειξη τοῦ ἄδειου Τάφουκαί ἡ ἀρχαγγελική φωνή νάγίνεται ἡ βεβαίωση ὅτι ἀνα-

στήθηκε. Ἐπισφράγισμα ὅλωνἔρχεται ἡ παρουσία Του καί ὁλόγος Του: «Χαίρετε!».Πηγαῖο εἶναι τό ἐρώτημα,«γιατί νά χαιρόμαστε ἐμεῖςσήμερα;». Δυστυχῶς, ὅσα συμ-βαίνουν στήν κοινωνία μαςκαί στόν τόπο μας ψάχνουννά βροῦν χαραμάδα αἰσιοδο-ξίας καί ἀπογοητεύονται. Ἀνα-ζητοῦν ἀφορμή γιά χαρά καίσκοντάφτουν στίς εἰδήσειςκαί τήν ἐπικαιρότητα, αὐτήπού παρουσιάζει τό αὔριο δυ-σοίωνο καί χωρίς ψήγματαχαρᾶς.Ὅταν ψάξουμε τήν χαράμέ ἀληθινά καί ὑπαρκτά κρι-τήρια, θά κάνουμε τό θέληματοῦ Ἀποστόλου, ποὺ μᾶς συμ-βουλεύει νά ἐπιδιώκουμε τήνχαρά, νά τήν ἀναζητᾶμε. Μέτόν τρόπο μας αὐτό δέν θάὑποκύψουμε στόν πειρασμόπού μᾶς θέλει μέ κατήφειακαί στεναχώρια, μέ λύπη. Θά

ἱκανοποιηθεῖ ὁ διάβολοςμέ τήν ἀποξένωσή μας ἀπότήν ζωή μέ τά χαρούμενάτης καί τά ἀπρόοπτά τηςκαί μέ τήν παραίτησή μαςἀπό τίς διεκδικήσεις μαςγιά ἕνα αὔριο εὐχάριστοκαί καλύτερο, μέ ποιότητακαί ἔργα. Καθώς μένουμε στάδυσάρεστα καί καλλιερ-γώντας τα στόν ἐσωτερικόμας κόσμο, τότε μᾶλλονδέν πιστεύουμε (σωστά)στόν Χριστό. Δέν διαθέ-τουμε μάτια γιά νά Τόνδοῦμε καί αὐτιά γιά νάΤόν ἀκούσουμε ζωντανό καίἀναστημένο, ὡς δωρεοδότηαἰώνιας καί μοναδικῆς χαρᾶς.Ἔχουμε μία καί μοναδική πηγήἔμπνευση χαρᾶς: Ἐκεῖνον!Ὅποτε δείχνουμε χαρά σέμεγάλο βαθμό παρεξηγεῖται,ὅταν λείπει αἰσθητά προβλη-ματίζει. Ἡ ἑκούσια καί συνει-δητή ἔλλειψή της σίγουρα δένσυνιστᾶ πνευματικότητα,ἀντίθετα ὑποκρισία ἔναντιΘεοῦ καί ἀνθρώπων. Ἄν ἔχου-με ἐμπιστοσύνη στόν Χριστότότε δέν θά εἴμαστε οἱ γελοῖοιτῆς κοινωνίας, ἀλλά οἱ χαρού-μενοι τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκόμακαί ἕνα χαμόγελο εἶναι ἀχτίδαφωτός στά σκοτάδια τῆς θλί-ψης, ἀντίδοτο στεναχώριαςκαί πρόγευση χαρᾶς. Νά τόἀποκτήσουμε καί τά πολλάχαμόγελα θά γίνουν χαρά καίἐγγύηση γιά τό αὔριο, τό δικόμας καί τῶν ὑπολοίπων.
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Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥΧαρά:



Οἱ συγκεντρώσεις γιὰ ἐνη-μέρωση, ποὺ διοργάνωσε ἡ «Ε.ΣΥ.» («ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»)τοῦ κ. Ἀρτέμη Σώρρα στὰ Σέρβια(23-1-2016) καὶ στὸ Βελβεντὸ(14-2-2016), μᾶς ἔδωκαν τὴνἀφορμὴ νὰ ἐρευνήσουμε ἐνδε-λεχέστερα τὸ φαινόμενο, συλλέ-γοντας στοιχεῖα ἀπὸ ἀναρτήσειςτοῦ Κινήματος αὐτοῦ καὶ τῶνὀπαδῶν του στὸ Διαδίκτυο.Ἐκεῖνο ποὺ ἐκπλήσσει τὸνἀναγνώστη εἶναι τὸ γεγονὸς ὅτιτὸ παραπάνω Κίνημα παραβλέπειτὴν Ὀρθόδοξη πίστη στὸν ἐνΤριάδι ἀληθινὸ προσωπικὸ Θεὸκαὶ θέτει ὡς ἐγγυήτριες τῶν ἀγώ-νων του γιὰ τὴν σωτηρία τῆςἙλλάδος ἀνύπαρκτες θεότητεςτῆς Νεοειδωλολατρίας καὶ τοῦἈποκρυφισμοῦ.Ἀντιλέγοντας οἱ ἄνθρωποιτῆς «Ε. ΣΥ.» προβάλλουν τὸνἀστήρικτο ἰσχυρισμὸ ὅτι τὸ Κί-νημά τους δὲν χρωματίζεται ἀπὸκαμμιὰ θρησκευτικὴ πίστη, ἀλλὰμόνον ἀπὸ τὴν προσήλωσή τουστὰ ἰδεώδη τοῦ Ἑλληνισμοῦ.Τὸν ἰσχυρισμό τους αὐτὸντὸν διαψεύδουν οἱ ἴδιες οἱ δρα-στηριότητες καὶ τὰ κείμενα τῆς«Ε. ΣΥ.» μὲ πρῶτο καὶ κύριοἐκεῖνο τοῦ ὅρκου, τὸν ὁποῖο κα-λοῦνται νὰ δώσουν ὅλα τὰ μέλητης. Παραθέτω πρώτα τὴν ἀνα-κοίνωση – πρόσκληση καὶ τὸπρόγραμμα τῆς «Ε. ΣΥ.» γιὰ προ-σευχὲς σὲ εἰδωλολατρικοὺς να-ούς, ποὺ δημοσιεύθηκαν τὸνΑὔγουστο τοῦ 2015:«ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΛΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙ-ΜΕΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΑΥΓΟΥ-ΣΤΟΥ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕ-ΝΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥΣ
ΤΟΠΟΥΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΛ-ΛΗΝΕΣ ΤΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΣΥΝ-ΤΟΝΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΕΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ...», «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΛΗΣΕΩΝ
ΣΕ ΙΕΡΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ. 13/8 ΝΑΟΣ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ ΣΟΥΝΙΟ, 15/8
ΝΑΟΣ ΔΙΟΣ ΛΥΚΑΙΟ ΟΡΟΣ, 16/8
ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΔΕΛΦΟΙ».Ὅσον ἀφορᾶ στὸν ὅρκο τουςαὐτὸς ἔχει σαφέστατα θρησκευ-τικὸ, εἰδωλολατρικὸ καὶ ἀποκρυ-φιστικὸ χαρακτήρα. Στὸν συγ-κεκριμένο ὅρκο δηλώνεται ἀφο-σίωση «ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣΕΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΑΘΟΥ
ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΩΤΟΣ». Ποιὸς εἶναιαὐτὸς ὁ «πανάγαθος ἄρχων φω-τός»; Αὐτὸ ἀποκαλύπτεται σὲἑπόμενες φράσεις τοῦ ὅρκου.«(ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ) ΜΕ ΚΑΡΔΙΑ ΣΥΝ-ΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΦΩΤΕΙΝΕΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΖΕΥΣ (sic). ΟΡ-ΚΙΖΟΜΑΙ ΣΤΗ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ
ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟ-ΤΕΛΕΙΑ».Ὅλοι γνωρίζουμε ὅτι ὁ Ζεὺςσημαίνει μία ἀνύπαρκτη, φαν-ταστικὴ θεότητα τῶν ἀρχαίωνἙλλήνων εἰδωλολατρῶν, ὅσο καὶἄν οἱ θεωρητικοὶ τῆς «Ε. ΣΥ.» μη-χανεύονται αὐθαίρετες ἑρμηνεῖεςγιὰ «ζεύξεις καὶ διαιρέσεις». Ἡ«ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΤΗ-ΤΑ» σημαίνει ἐπίσης ἀνύπαρκτηἀπρόσωπη θεότητα τοῦ Ἀποκρυ-φισμοῦ καὶ τῆς Νέας Ἐποχῆς.Τὸν εἰδωλολατρικὸ θρησκευ-τικὸ χαρακτήρα τοῦ ὅρκου τῆς«Ε. ΣΥ.» δηλώνουν ἐπίσης οἱ φρά-σεις: «ΟΡΚΙΖΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΑΠΟ-ΛΥΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΩΝ
ΤΟΥ ΖΕΥΣ (sic) ΤΟΥ ΔΙΟΣ».

(Στὴν ὁρκωμοσία στὰ Σέρβια ἡφράση αὐτὴ, ὅπως καὶ κάποιεςπαρόμοιες ἀντικαταστάθηκαν μὲἄλλες, διαφοροποιημένες ἀπὸαὐτήν).Ἐπὶ πλέον ὁ ἐν λόγῳ ὅρκοςχαρακτηρίζεται ἀπὸ τοὺς ἰδίουςὡς «ΙΕΡΟΣ ΟΡΚΟΣ» καὶ κατὰ τὴνδήλωσή τους «ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗΣΔΥΝΑΜΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΟΥ ΥΔΑ-ΤΟΣ», τὸ ὁποῖο νερὸ οἱ ὁρκιζό-μενοι πίνουν στὸ τέλος τοῦ ὅρκου«ΕΝΩΠΙΟΝ ΣΥΝΗΜΟΝΩΝ (=συ-νενωμένων) ΘΕΩΝ [δήλωση πί-στεως στὴν πολυθεΐα] ΚΑΙ ΑΝ-ΘΡΩΠΩΝ» [δήλωση πίστεως στὸνπανθεϊσμό], γιὰ νὰ καταλήξη μὲμία φρικιαστικὴ εὐχή. «ΑΝ ΠΑ-ΡΑΒΩ ΤΟΝ ΟΡΚΟ ΜΟΥ ΟΛΟΣ ΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑ-ΤΟΣ ΜΟΥ ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ ΕΙΣ ΤΑΕΞΟΝ (sic) ΣΥΝΕΤΕΘΗ».Νομίζω πὼς γιὰ ἕνα νουνεχῆἄνθρωπο δὲν χρειάζεται κάτι πε-ρισσότερο γιὰ νὰ ἀντιληφθῆ τὴνἔλλειψη σοβαρότητος, ἀλλὰ συγ-χρόνως καὶ τὸν σαφῆ προσανα-τολισμὸ ποὺ ἔχει ἡ «ΕΛΛΗΝΩΝΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ» στὴν Νεοειδωλο-λατρία καὶ στὸν Ἀποκρυφισμό.Ἡ τοπικὴ Ἐκκλησία μὲ τὸνποιμενάρχη της ΜητροπολίτηΣερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλο,ὅπως ἔχει χρέος, ἐνημερώνει τοὺςπιστοὺς χριστιανοὺς καὶ εὔχεταιγιὰ τὰ παιδιά της, τὰ ὁποῖα ἀπὸἄγνοια ἔχουν παρασυρθῆ καὶὁδηγηθῆ σὲ μία τέτοιου εἴδουςὁρκωμοσία νὰ δοῦν μὲ καθαρὰμάτια τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἐπα-νορθώσουν μὲ μετάνοια τὸ σο-βαρὸ αὐτὸ ἀτόπημα, ποὺ ἰσοδυ-ναμεῖ μὲ ἄρνηση τοῦ ἱεροῦ τουςβαπτίσματος.
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Στὴν «¶. ªË.» τοῦ κ. Ἀρτέμη Σώρρα



Η ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΕΙΑ ΩΣ ΑΤΡΑΠΟΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ1
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1 Πηγή: περ. Διάλογος, τ. 13-19

Τό φαινόμενο τῆς νεο-
εἰδωλολατρίας ἤ τοῦ
νεο-παγανισμοῦ ἤ τῆς

ἀρχαιολατρίας δέν εἶναι μό-
νον Ἑλλαδικό, ἀλλά παγκό-
σμιο. Ἡ Ἑλλάδα ὅμως ἔχει
ἰδιάζουσες συνθῆκες ὡς πρός
τό θέμα αὐτό, ἕνεκα τοῦ
ἀρχαιοελληνικοῦ θαυ-
μαστοῦ παρελθόντος
της, τό ὁποῖο ἐντέχνως
συνδυάζεται ἀπό τούς
ὀπαδούς τῆς νέας αὐτῆς
τάσεως μέ τήν εἰδωλολατρία.
Ἡ διαφοροποίηση τοῦ προ-
βλήματος γιά τήν ἑλληνική
πραγματικότητα, σύμφωνα
μέ τήν γνώμη καί ξένων
εἰδικῶν, ἔγκειται στό γεγονός
ὅτι τό ρεῦμα τοῦ νεο-παγα-
νισμοῦ (δηλ. ἡ νεο-εἰδωλο-
λατρία) στήν Εὐρώπη καί
στήν Ἀμερική κηρύσσει τήν
ἐπιστροφή σέ Θεούς ξένους
πρός τήν ἱστορία καί τήν ταυ-
τότητα τῶν σημερινῶν λαῶν
τῶν χωρῶν αὐτῶν. Στήν
Ἑλλάδα, ἀντιθέτως, τό σύν-
θημα εἶναι ἐπιστροφή στίς ρί-
ζες, ἐπαναφορά καί ἐπανάν-
θιση τοῦ πατρομήτριου
Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ (πε-
ριοδικό Διιπετές, Ποιοί εἴμα-
στε), μέ συνθήματα ὅπως: 

«Οἱ Ἕλληνες μεγαλούρ-
γησαν σίγουρα ὅταν ἦταν
εἰδωλολάτρες» (ἐφημ. Εἰδω-
λολάτρες). «Γιά νά ξαναγίνει
(καί θά γίνει) ἡ Ἑλλάς παγ-
κόσμιο πνευματικό κέντρο,
πρέπει νά λατρευτοῦν οἱ θεοί

της. Δέν γίνεται ἀλλιῶς. Εἶναι
συμπαντική ἀνάγκη» (αὐτό-
θι). Ἕλληνες! Τά πάντα γύρω
μας καταρρέουν! Μόνο τα
εἴδωλα σώζουν! - Ἐλᾶτε στήν
ξεχασμένη πάτρια ἑλληνική
θρησκεία μας. Ἕλληνες εἰδω-
λολάτρες». (φέιγ-βολάν). 

Σέ μερικά ἀπό τά ἔντυπα
τοῦ νέου αὐτοῦ ρεύματος
σναντᾶ κανείς καί συνθήματα
παράξενα - θά ἔλεγα ὕπου-
λα- ὅπως: «Δέν εἴμαστε ἀντι-
χριστιανικοί οὔτε μισοῦμε
τούς χριστιανούς, ὅμως δέν
πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ἡ πά-
τρια θρησκεία μας εἶναι ἡ
ἑλληνική εἰδωλολατρική»
(Marie Claire, Δεκ. 1991, σ.
88). 

Βεβαίως ὁ τελικός σκοπός

αὐτῶν τῶν παραπλανητικῶν
συνθημάτων εἶναι ἡ διάβρω-
σις τοῦ χριστιανικοῦ φρονή-
ματος τῶν νέων κυρίως
ἀνθρώπων καί ἡ ἀλλαγή τῆς
θρησκευτικῆς τους πίστεως
μέ μέσα ἀθέμιτα. Ἔτσι δια-

βάζουμε σέ νεο-εἰδωλο-
λατρικό περιοδικό.
«Ἕνας ἀπό τούς σκο-
πούς μας εἶναι (ἐπίσης
καί) ν’ ἀπευθυνθοῦμε
στήν νεολαία. Ἔτσι

φτάνοντας κάποτε ἡ σημερινή
νεολαία στήν ἡλικία τῶν 50
καί 60, θά ἔχει ἀξιοποιήσει
πολύ αὐτά τά βασικά πού
ἐμεῖς θά τούς δώσουμε τώρα.
Ἡ δημιουργία δηλαδή νέων
ἀνθρώπων πού θά μποροῦν
νά βιώνουν Ἑλληνικά καί ὄχι
Ἐβραιοχριστιανικά» (Μεγά-
λη Ἑλληνική Ἐθνική Ἐκκλη-
σία. Διιπετές, τ. 4, σελ. 29).
Σέ ὁμιλία του ὁ ὑπεύθυνος
τῆς ἀρχαιολατρικῆς ἐφημε-
ρίδος τοίχου Φρικτωρία
ἀσχολήθηκε μέ τό θέμα: «Οἱ
προοπτικές γιά τήν ἐπίσημη
ἀναβίωση τῆς Ἀρχαίας Ἑλλη-
νικῆς θρησκείας» (Δημοσίευ-
μα ἐφημερίδος 12/1/95). Εἶναι
λοιπόν ἰδιάζουσες οἱ
συνθῆκες στήν Ἑλλάδα καί
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π. Κυριακοῦ Τσουροῦ, Δ/ρος Θεολογίας,
Γραμματέως τῆς Συνοδικῆς

Ἐπιτροπῆς ἐπί τῶν αἱρέσεων. 



ἡ ἐξάπλωση αὐτῆς τῆς νέας
ἰδεολογίας ἀποτελεῖ γιά τήν
πατρίδα μας ἰδιαίτερη ἀπειλή. 

Ὁ μελετητής τοῦ συγχρό-
νου σκηνικοῦ τῆς νεο-εἰδω-
λολατρίας βρίσκεται μπροστά
σε πληθώρα προβλημάτων: 

• Ποιό τό θρησκευτικό πε-
ριεχόμενο τῆς νεο-εἰδωλολα-
τρικῆς τάσεως;

• Ταυτίζεται στίς δοξασίες
της μέ τήν ἀρχαία εἰδωλολα-
τρία;

• Εἶναι πράγματι ἐπιστρο-
φή στήν ἀρχαία θρησκεία;

• Ποία ἡ ἔννοια περί Θεοῦ
καί κόσμου στίς νεοφανεῖς
αὐτές ὁμάδες καί ποιά στήν
ἀρχαία εἰδωλολατρική θρη-
σκεία; 

• Ἦσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλλη-
νες εἰδωλολάτρες;

• Ἦσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλλη-
νες εἰδωλολάτρες πολυθεϊστές
ἤ μονοθεϊστές;

• Ποιά καί μέχρι ποίου ση-
μείου ἡ σχέση τῶν νέων
αὐτῶν ρευμάτων μέ τήν Νέα
Ἐποχή; 

Ὅλα αὐτά τά ἐρωτήματα
προβάλλουν μέσα ἀπό τά κεί-
μενα τῶν νεο- εἰδωλολα-
τρικῶν ὁμάδων - οἱ ὁποῖες,
σημειωτέον, εἶναι πολλές καί
πολυώνυμες καί προβάλλον-
ται μέσα ἀπό πολυώνυμα πε-
ριοδικά πού ἔχουν τίτλους
κυρίως ἀρχαιοπρεπεῖς. 

Τό θέμα εἶναι εὐρύτατο,
πολύπλευρο, ἀκανθῶδες καί
ἐν πολλοῖς ἐξουθενωτικά, ψυ-
χοφθόρο καί ἐπίπονο γιά τόν
ἀσχολούμενο μ’ αὐτό. Καί
τοῦτο διότι οἱ ὁμάδες αὐτές

παρουσιάζονται συχνά, κάτω
ἀπό ἀθώους καί ἐντυπωσια-
κούς τίτλους. Θά λέγαμε δέ
καί προκλητικούς-δελεαστι-
κούς. 

Παρουσιάζονται ὡς κινή-
σεις γιά τήν προβολή τοῦ
ἀρχαίου ἑλληνικοῦ πολιτι-
σμοῦ μέ ἐθνικιστικό ἤ πολι-
τιστικό κάλυμμα, γιά τήν ἀνα-
βίωση τοῦ ὀλυμπιακοῦ πνεύ-
ματος, γιά τήν προβολή τῶν
Δελφικῶν ἰδεωδῶν, γιά τήν
ἐπιστροφή στίς ρίζες μας, γιά
τήν διδασκαλία τῆς ἀρχαίας
ἑλληνικῆς γλώσσας. Δραστη-
ριοποιοῦνται ὡς φυσιολατρι-
κά, πολιτιστικά καί οἰκολο-
γικά κινήματα (μιλοῦν γιά
ἔμψυχο δάσος, θεατρικές πα-
ραστάσεις), ὡς καλλιτεχνικές
ἀναβιώσεις ἀρχαιο-ἑλληνικῶν
τελετῶν πού φέρουν θρησκευ-
τικό χαρακτήρα, (ὅπως Πα-
ναθήναια, Ἐλευσίνια μυστή-
ρια, ἀναστενάρια, φωτιές τοῦ
Ἀη-Γιαννιοῦ, Καρναβάλια,
παράδοση τοῦ πυρός στούς
ἀνθρώπους ἀπό τόν Προμη-
θέα, γιορτή τοῦ θερινοῦ ἡλιο-
στασίου, ἁφή καί μεταφορά
τῆς ἱερῆς φλόγας κ.λπ.). Ἀκό-
μη προσφέρουν εὐκαιρίες γιά
τήν ἀπόλαυση τῆς πανσελή-
νου ἀπό τόν ἱερό βράχο τῆς
Ἀκροπόλεως, ἐκδηλώσεις μέ
τόν ἑορτασμό τῶν ἡλιοστα-
σίων, τήν ἀλλαγή τῶν ἐποχῶν
κ.λ.π. Ὅλα αὐτά καί ἄλλα
ἀκόμη, δέν εἶναι πάντοτε
ἁπλές παραδοσιακές-φολκλο-
ρικές ἤ πολιτιστικές ἐκδηλώ-
σεις καί τελετές. Συχνά μπορεῖ
νά εἶναι ποικίλα προσωπεῖα
καί τεχνάσματα γιά νά ἐπα-

ναφέρουμε τούς πατρομητρι-
κούς ἀρχαίους τρόπους (Διι-
πετές 15, σ. 3), νά γίνουμε
κοινωνοί τοῦ πνεύματος τῶν
προγόνων μας... νά συνειδη-
τοποιήσουμε τήν ταυτότητά
μας (Πυρφόρος τ. 22, σ. 70). 

Σκοπός εἶναι ἡ ἀναφλόγιση
τοῦ Ἀρχαίου Ἑλληνικοῦ
Πνεύματος ἡ προβολή τοῦ
κλασικοῦ ἀρχαιοελλαδικοῦ
πνεύματος σάν ἀντίδοτο ἀπέ-
ναντι στόν ἀμοραλισμό
πολλῶν ἐκφραστῶν τοῦ σύγ-
χρονου κόσμου (Σωματεῖο
Ὅλυμπος, Ὑγεία καί Ὀμορ-
φιά, τ. 30, σ. 24) ἤ ἡ ἐπανα-
νακάλυψη καί στή συνέχεια
ἐπαναφορά καί ἐπανάνθιση
τοῦ πατρομήτριου Ἑλληνικοῦ
Πολιτισμοῦ (Διιπετές, Ποιοί
εἴμαστε). 

Εἶναι περιττό νά ποῦμε
πόσο ἀσυμβίβαστες μέ τήν
Ὀρθόδοξη Πίστη μποροῦν
νά ἀποδειχθοῦν ὅλες αὐτές
οἱ κινήσεις, οἱ τελετές καί οἱ
ἐκδηλώσεις, οἱ ὁποῖες συνή-
θως δέν κρύβουν τό ἐχθρικό
τους πρόσωπο ἔναντι τοῦ Χρι-
στιανισμοῦ. Ἄν ἐξαιρέσει κα-
νείς ἐλάχιστες ἀπ’ αὐτές τίς
ὁμάδες, οἱ ὁποῖες ἐπιχειροῦν
τό παράλογο, δηλαδή τόν
συμβιβασμό τῆς Χριστιανικῆς
Πίστεως μέ τήν εἰδωλολατρία
-φθάνοντας ἀκόμη νά ποῦν
ὅτι ὁ Χριστός ἦταν Ἕλλη-
νας- οἱ περισσότερες ἀπ’
αὐτές χρησιμοποιοῦν γλώσσα
μίσους, λάσπης, διαστρεβλώ-
σεως καί ὕβρεων κατά τοῦ
Χριστιανισμοῦ. Καί δυστυχῶς
οἱ ἐκπροσωποῦντες σήμερα
τή νέα αὐτή τάση ἔχουν ἐπι-
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στρατευθεῖ μέσα ἀπό τόν λε-
γόμενο πνευματικό κόσμο τοῦ
τόπου μας, τούς καθηγητές,
καλλιτέχνες, ἠθοποιούς, δη-
μοσιογράφους ἤ καί δημόσι-
ους λειτουργούς, οἱ ὁποῖοι,
κάνοντας χρήση τῶν δυνα-
τοτήτων πού τούς δίνει ἡ θέση
τους καί ἡ ἐπαφή τους μέ τό
εὐρύ κοινό, καί κρύπτοντας
τίς ἀληθινές προθέσεις τους,
προβάλλουν ἐντέχνως στούς
ἀνύποπτους Ὀρθόδοξους
Ἕλληνες τήν ἰδεολογία τῆς
νεο-εἰδωλολατρίας, δηλαδή
τῆς Νέας Ἐποχῆς. Καί ἄν
κάποιος τολμήσει νά μιλήσει
γι’ αὐτό τό νέο ρεῦμα καί νά
ξεκαθαρίσει τά πράγματα,
λέγοντας ὅτι ἄλλο ἔνδοξο
ἀρχαιοελληνικό παρελθόν καί
ἐθνική ὑπερηφάνεια καί ἄλλο
παρωχημένα πρωτόγονα
εἰδωλολατρικά πιστεύω σέ
θεούς ἀνύπαρκτους καί γε-
μάτους πάθη, τότε πέφτει ἡ
λάσπη: Εἶσαι ἀνθέλληνας καί
Ἰουδαιοχριστιανός. 

Ἡ νεο-εἰδωλολατρία ἔχει
ὅλα τὰ χαρακτηριστικά γνω-
ρίσματα τῶν ρευμάτων τῆς
Νέας Ἐποχῆς, καίτοι σέ με-
ρικά ἔντυπα γίνεται προσπά-
θεια νά κρατηθοῦν ἀποστά-
σεις ἀπό τόν κακοποιημένο
αὐτό διεθνῆ ὅρο, πού ἔχει
πρό πολλοῦ καταντήσει νά
σημαίνει τίποτε περισσότερο
ἀπό χονδρεμπορική πώληση...
(Διιπετές, τ. 1, σ. 3, 6, βλ. καί
Δαυλός, ἄρ. 130, σ. 7503 κ.ἑξ.). 

Σαφῶς ὅμως ἐξάγεται ἀπό
τήν μελέτη τῶν κειμένων τῆς
νεο- εἰδωλολατρίας ὁ νεοπο-
χίτικος χαρακτήρας τῶν ρευ-

μάτων αὐτῶν, δηλαδή ἡ νεο-
ἐποχίτικη ἐκδοχή περί Θεοῦ,
κόσμου καί ἀνθρώπου, ἤ
ἀλλιῶς ἡ καθαρά ἀποκρυφι-
στική δοξασία τῆς ὁλιστικῆς
θεωρήσεως τοῦ κόσμου, ἡ
δοξασία τῆς μετενσαρκώσεως
ἤ μετεμψυχώσεως ἤ τῆς ἐκσω-
μάτωσης (δηλ. πνευματιστικῆς
καί ἀπόκρυφης δοξασίας περί
ἐξωσωματικῶν ἐμπειριῶν)
(Διιπετές, τ. 4, σελ. 25) καί ἡ
σύγχρονη θέση τοῦ ἀποκρυ-
φισμοῦ- νεοσατανισμοῦ ὅτι
δέν ὑπάρχει διαφορά μεταξύ
καλοῦ καί κακοῦ (Διιπετές,
τ. 4, σέλ. 29, 30). Νομίζω ὅτι
ἡ νεο-εἰδωλολατρία εἶναι, μία
ἐπί πλέον ἐπινόηση τῆς Νέας
Ἐποχῆς, μία ἀκόμη ἐμπορεύ-
σιμη δυνατότητα πού γίνεται
ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνη γιά τόν
ἀποπροσανατολισμό τῶν
νέων μας. 

Ὑποστήριξα ἤδη ἀπό τήν
ἀρχή ὅτι ἡ νεοειδωλολατρία
εἶναι ρεῦμα τῆς Νέας Ἐποχῆς
μέ ὅλα τα χαρακτηριστικά
της καί τίς περί Θεοῦ, κόσμου
καί ἀνθρώπου ἀντιλήψεις της.
Ἐδῶ θά μεταφέρω ἀποσπά-
σματα κειμένων τῶν διαφό-
ρων νεοειδωλολατρικῶν ἔντυ-
πων καί ἄρθρων, πού δημο-
σιεύτηκαν κατά καιρούς σέ
περιοδικά ἤ ἐφημερίδες καί
τά ὁποῖα ἀποκαλύπτουν αὐτή
τήν θεωρητική βάση τῶν ὁμά-
δων αὐτῶν. 

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι
σέ ἀρκετά ἔντυπά τους δη-
μοσιεύεται ἀπόσπασμα τοῦ
Ἐμπεδοκλῆ, τό ὁποῖο στηρίζει
τήν ὁλιστική τοποθέτησή τους
ἔναντι τοῦ κόσμου: Τό ἕνα

σχηματίσθηκε ἀπ᾽ τό πολλα-
πλό. Σέ μιά ἄλλη στιγμή, χω-
ρίστηκε κι ἀπ’ τό ἕνα ἐξῆλθε
τό Πολλαπλό. (Ἑλληνική
Φλόγα, τεύχ. 4/1995 τελευταία
ἐσωτερική σελίδα). Ἐπίσης
δημοσιεύεται ποίημα τοῦ Jor-
dano Bruno μέ τίτλο Ἕν τό
Πᾶν τὸ ὁποῖο καταλήγει:
«Ἀγαθό τὸ Πᾶν. Ἕν τό Πᾶν.
Τό ὑπέρτατο, ἀποδεικνύοντάς
το μέ τήν παράσταση τοῦ
οὐροβόρου ὄφεως πού στό
κέντρο ἔχει τήν φράση ἕν τό
Πᾶν» (Ἑλλην. Φλόγα, τεῦχ.
2/1995, τελευταία ἐσωτερική
σελίδα, τεῦχος 4/1995, σ. 5). 

Σέ ἄλλο περιοδικό διαβά-
ζουμε ὑπό τόν τίτλο ἡ ἐπανέ-
νωση μέ τό Ἕνα: «Κάθε
ἄνθρωπος ἔχει τή δυνατότητα
νά προβιβάσει τό Εἶναι του
σέ Θεό. Καί αὐτό ἐπειδή ἀντι-
προσωπεύουμε ὅλοι μας ἕνα
μικρό ἀπειροελάχιστο κομ-
μάτι τῆς Πρωταρχικῆς Ἰδέας»
(Διιπετές, τεῦχος 1/1991, σ.
6). 

Στό ἴδιο περιοδικό μέ τίτλο
Περί Δημιουργίας διαβάζου-
με: «Ἕνα ἀπό τά πλέον ἐξω-
φρενικά ζητήματα πού ἔχουν
τεθεῖ ἀπό τούς μονοθεϊστές
σέ ὅλη τή διάρκεια τῆς ὕπαρ-
ξής τους, εἶναι αὐτό τῆς δη-
μιουργίας τοῦ Κόσμου ἀπό
τόν Θεό... Ἐμεῖς ὡς αὐτό-
φωνοι ἄνθρωποι καί γνῶστες
τῶν περιβαλλόντων πραγμά-
των, ἀρνούμεθα κατηγορη-
ματικά νά δεχθοῦμε αὐτή τήν
ἄποψη... Ἀποδεικνύεται γιά
ἄλλη μιά φορά ἡ πολύ μεγάλη
ἀλήθεια τῆς θεογονίας τῶν
προγόνων μας, ἡ ὁποία θέτει
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50χρόνια πρ�φορᾶς

Τὰ 50 χρόνια τῆς ἱεροψαλτικῆς  διακονίας τοῦ
κ. Στεφάνου Κοντακτῆ στὸν Ἱ. Ναὸ Ἁγίου Δη-
μητρίου Κοζάνης, τίμησε ὁ Σεβασμιώτατος Μη-
τροπολίτης Σερβίων καὶ Κοζάνης κ. Παῦλος
κατὰ τὴν Πανηγυρικὴ Θ. Λειτουργία στὶς 26
Ὀκτωβρίου 2015, μετὰ ἀπὸ πρόταση τοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.
Ὁ κ. Στέφανος Κοντακτσῆς ὑπηρετεῖ ὡς τα-
κτικὸς ἱεροψάλτης τοῦ δεξιοῦ Ἀναλογίου τοῦ Ἱ.
Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης ἀπὸ τὶς 1 Ἰανουαρίου
1966. Εἶναι καλλίφωνος καὶ ἄριστος μουσικός,
ὑγιοῦς ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καὶ ἀμέμ-
πτου ἤθους. Διακονεῖ ἐπὶ 50 χρόνια τὴν τοπικὴ
Ἐκκλησία μὲ εὐλάβεια καὶ ἀγαστὴ συνεργασία
μετὰ τῶν Ἐφημερίων τοῦ Ἱ. Ναοῦ. Ἔδωσε
πολὺ βάση στὴν ἑρμηνεία τῶν ὕμνων ἐπιρρεα-
σθείς ἐκ τῶν ψαλμάτων τοῦ μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτου κυροῦ Διονυσίου Λ. Ψαριανοῦ.

τούς θεούς ἐντός τοῦ κόσμου καί ὄχι
ἐκτός αὐτοῦ... καί καταλήγει: ...Προ-
βάλλει ξεκάθαρη ἡ Ἑλληνική ἀπάν-
τηση ἀπ’ τά βάθη τῶν αἰώνων: τόν
κόσμο τοῦτο πού εἶναι ἴδιος γιά ὅλους,
μήτε θεός, μήτε ἄνθρωπος τόν δημι-
ούργησε. Μά ὑπῆρχε πάντα, εἶναι καί
θά συνεχίζει νά εἶναι, φωτιά αἰώνια
καί ζωντανή πού ἀνάβει μέ μέτρο καί
σβήνει μέ μέτρο» (σημείωση δική μας:
χωρίς νά μᾶς λέει ποιός καθορίζει τό
μέτρο αὐτό) (Διιπ., τεῦχος 6/1994, πίσω
ἐξώφυλλο). 

Τίς ἴδιες δοξασίες βρίσκουμε σέ ὁμι-
λία τοῦ δικηγόρου παρ᾽  Ἀρείῳ Πάγῳ
Παν. Θαλλάση, δημοσιευμένη στήν
ἐφημερίδα Ἑλληνική Ἀγωγή (σέ συ-
νεργασία μέ Ε.Μ. Πολυτεχνεῖο) ὅπου,
μιλώντας γιά τά Ἑλληνικά Μυστήρια,
ὑποστηρίζει ὅτι ἡ ἀνθρώπινη συνείδηση
μέ τήν βοήθεια τῶν δυνάμεων τοῦ
ἀνθρωπίνου πνεύματος, μπορεῖ νά
ἔλθει διά τοῦ Ἀπόλλωνα σέ ταύτιση
μέ τό ἀπέραντο θεῖο, συμβολιζόμενο
μέ τήν Μεγάλη Μητέρα Ρέα-Γῆ...
(Ἑλλην. Ἀγωγή, 1996/Ποσειδῶν-Δε-
κέμβριος, σ. 8, φ. 4, πρβλ. καί Κοτούλα
Διαμ. Μονοθεἱσμός καί Δωδεκάθεον.
Δαυλός 134/1993 σελ. 7763 κ.ἐξ., Πο-
σειδῶν- Δεκέμβριος 1996, καί ἐπιστολή
ἀναγνωστῶν στό Διιπετές, τ. 13/1995,
σελ. 34). 

Τέλος στό περιοδικό Διιπετές, ὑπό
τόν τίτλο Μιλᾶμε ὑπέρ τῆς Ἀρχαίας
Ψυχῆς ὑπογραμμίζεται: «...ἦταν φυ-
σιολατρευτική: ἔβλεπε δηλαδή τό θεῖο
νά ἐνυπάρχει μέσα σέ ὅλες τίς ἐκδη-
λώσεις τῆς Φύσης... σεβόταν τήν ποι-
κιλία τῶν θρησκευτικῶν μύθων, συμ-
βόλων καί ἀπείρων μορφῶν τοῦ θείου,
θεωρώντας τίς τελευταῖες σάν φυσικό
ἀποτέλεσμα τῆς διάχυσης τοῦ θείου
μέσα στίς ἀμέτρητες λειτουργίες καί
ἐκδηλώσεις τῆς Φύσης» (τεῦχος 5/1994,
ἐσωτερική σελίδα ὀπισθόφυλλο). 
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ΑΠΟ  ΤΟ  ΥΣΤΕΡΗΜΑ
ΚΑΙ  ΤΟ  ΠΕΡΙΣΣΕΥΜΑ

Δωρεὲς πρὸς τὸ Τιάλειον Ἐκκλησιαστικὸν Γηροκομεῖον
Κοζάνης  «Ἅγιος Παντελεήμων», εἴτε χρηματικές, εἴτε σὲ
εἴδη καὶ γεύματα, προσέφεραν εὐγενῶς:

◆ Εἰς μνήμην Αἰκατερίνης Παφύλη δωρεά 300 €
γιά γεῦμα γερόντων ἀπό τήν μητέρα, τίς ἀδερφές
καί τά ἀνήψια.(40ημερο μνημόσυνο) -Δωρεά 250 €
γιά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμην τῆς ἀγαπημένης ἐξα-
δέλφης Ἀλεξάνδρας Σιάσιου ἀπό τίς ἐξαδέλφες της. -
Οἱ ἀδελφοί Κουγιάννης Δημήτριος καί Κογιάννης
Εὐριπίδης 240 € γιά γεῦμα γερόντων εἰς μνήμην καί
συγχώρεση τῆς μητέρας τους Εὐθαλίας. ◆ Ἀστέρης
καί Χρυσούλα Κοραντζή δωρεά 200 € εἰς μνήμην
τῶν ἀγαπημένων γονέων Νίκου καί Κούλας Τσίντζιλη.
◆ Παναγιώτης Μωϋσίδης 200 € γιά γεῦμα γερόντων
τήν 22/11/15 εἰς μνήμην τῆς ἀγαπημένης του συζύγου
Ἐριέττας Μωϋσίδου (ἐτήσιο μνημόσυνο). ◆ Ἡ Οἰκο-
γένεια Ζήνωνος καί Λιλῆς Βαβίτσα καθώς καί τά
παιδιά τους Ἀχιλλέας καί Γιάννης κατέθεσαν τό ποσό
τῶν 200 € εἰς μνήμην τῆς ἀγαπημένης τους Ντίνας
Ματιάκη. ◆ Νικόλαος καί Κατερίνα Τσιουμπλέκα 200
€ γιά γεῦμα γερόντων τήν 13/12/15 εἰς μνήμην τῆς
μητέρας τους Χιονίας Τσιουμπλέκα. ◆ Βίκυ-Ἄρης
Κλόκκαρη καί Δήμητρα- Πέτρος Παπαϊωάννου 150
€ εἰς μνήμην τοῦ ἀγαπημένου μας πατέρα Νικολάου
Δ.Τσιώρα. ◆ Ἀπόστολος Κορωνίδης 150 € εἰς μνήμην
τῶν γονέων του Γεωργίου καί Παρέσης. ◆ Ἐπιχείρηση
καί Οἰκογένεια Χλιάπα 100 € εἰς μνήμην Βασιλείου
Καραγκιόζη. ◆ Ἡ σύζυγος Ματίνα Γκλούμπου καί τά
παιδιά της 100 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου καί πατέρα
Νικολάου Γκλούμπου. ◆ Ἱερεύς Ἠλίας Κοντός καί πρε-
σβυτέρα Καλλιόπη Κοντοῦ 100 € εἰς μνήμην γονέων
καί ἀδελφῶν. ◆ Ἰωάννης Πάλλας 100 € εἰς μνήμην
τῶν ἀδελφῶν του Ἀλεξάνδρας, Βαΐας καί Αἰκατερίνης.
◆ Ἐμμανουήλ Τσιφτσής 50 € εἰς μνήμην τῆς συζύγου
του Βασιλικῆς. ◆ Οἰκογένεια Στεργίου Δελιαλή 50 €
εἰς μνήμην τοῦ θείου τους Γεωργίου Δελιαλῆ. ◆ Οἰκο-
γένεια Βασιλικῆς Καρακλάνη 50 € εἰς μνήμην Γεωργίου
Δελιαλῆ. ◆ Ἀλέξανδρος Σακελλάριος 50 € εἰς μνήμην
τῶν γονέων του Ἀντωνίου ἱερομονάχου καί Εὐαγγελίας
πρεσβυτέρας. ◆ Σύλλογος Συνταξιούχων Ὑπαλλήλων
Ο.Τ.Ε. Κοζάνης 50 € ἀντί στεφάνου εἰς μνήμην τοῦ
συναδέλφου μας Νικολάου Κοζιάκη. ◆ Στέλιος Μοῦχος
50 €. ◆ Εὐάγγελος Γκατζιούφας 50 € εἰς μνήμην Πά-
σχου Λαμπρόπουλου καί Ζήσως-Ζωῆς Γκατζιούφα. ◆
Ζήσης Παπάζογλου 50 € ἀντί στεφάνου εἰς μνήμην
Ἀθανασίου Βλάτσα. ◆ Μιχαήλ Δεμερτζίδης 50 €. ◆
Δωρεά 50 € ἀντί στεφάνου εἰς μνήμην Βασιλικῆς
Ξυλοφόρου ἀπό τούς Φίλους τοῦ ἀδελφοῦ της Ἀνα-
στασίου Τσιμπέρη. ◆ Χριστόδουλος Τσιανάκας 50 €
εἰς μνήμην γονέων. ◆ Ἀθηνᾶ Πετρούλη 20 €. ◆ Εὐαγ-
γελία Μαλούτα 20 € εἰς μνήμην τῆς ἀδερφῆς της
Ἀναστασίας Μαλούτα. ◆ Βασιλική Σεφεριάδου 20 €.
◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κοζάνης 600 €. ◆ Ἱερός Ναός
Ἁγίας Παρασκευῆς Ἁγίας Παρασκευῆς 600 €. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου 500 €. ◆ Ἱερός Ναός

Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Κοζάνης 500 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγ.
Παντελεήμονος Ποντοκώμης 500 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικο-
λάου Λευκόβρυσης 400 €. ◆ Ἱερός Ναός Τιμίου Προ-
δρόμου Λευκοπηγῆς 400 €. ◆ Ἱερός Ναός Γενέσιου
τῆς Θεοτόκου Πετρανῶν 300 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου
Πρωτοχωρίου 300 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης
300 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Διονυσίου Βελβεντού 250 €. ◆ Ἱερός
Ναός Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Μαυροδενδρίου
200 €. ◆ Ἱερός Ναός Ἁγίων Κων/νου καί Ἑλένης Κα-
πνοχωρίου 200 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Πολυμύλου
150 €. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Καταφυγίου
150 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Σκήτης 150 €. ◆ Ἱερός
Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου 100 €. ◆
Κατηχητικό Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης 100
€. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικολάου Κρανιδίων 100 €. ◆ Ἱερός
Ναός Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Βαθυλάκκου 100 €
ἀπό παράσταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
κ. Παύλου. ◆ Ἱερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας
Χαραυγῆς 100 €. ◆ Ἱερός Ναός Πέτρου καί Παύλου
Ἱμέρων 100 €. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Μεταξά 100 €. ◆
Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Τριγωνικοῦ 20 €. ◆ Δωρεά γεύματος
ἀπό τούς Ἐνορίτες Ἁγίου Γεωργίου Σιδερῶν εἰς μνήμην
τοῦ πατρός καί ποιμένα Θεοδώρου Ἀναστασιάδη γιά
τήν συμπλήρωση 40 ἡμερῶν ἀπό τήν κοίμησή του.
◆ Ἡ σύζυγος Ἰωάννα Σιούλα καί τά παιδιά Ἀθανάσιος
καί Παναγιώτα προσφορά γεύματος τήν 30/9/15 εἰς
μνήμην τοῦ συζύγου καί πατέρα Γεωργίου Σιούλα. ◆
Εὐστάθιος καί Ἀρετή Κων/νίδου προσφορά γεύματος
εἰς μνήμην τοῦ πολυαγαπημένου Κων/νου Εὐστ.
Κων/νίδη τ. Βουλευτή. ◆ Κίμων Μπελιάτης προσφορά
γεύματος εἰς μνήμην τῶν γονέων του Δημητρίου καί
Δεσποίνης. ◆ Παρασκευή Τζιδημοπούλου προσφορά
γεύματος τήν 7/11/15 εἰς μνήμην συζύγου Βασιλείου.
◆ Ἀθανάσιος Διτσιράπης προσφορά γεύματος εἰς
μνήμην Μεταξούς Τσολερίδου. ◆ Κυριακή Γκάτζιαρη
προσφορά γεύματος τήν 24/10/15 εἰς μνήμην τῆς
μητέρας της Ἁγνῆς Γκάτζιαρη. ◆ Παρασκευή Τζιδη-
μοπούλου προσφορά γεύματος τήν 1/1/16 εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Βασιλείου. ◆ Βασιλική καί Χριστό-
δουλος Λαδάς προσφορά γεύματος εἰς μνήμην τοῦ
ἀδερφοῦ τους Χρήστου Δουβλετῆ. ◆ Τριαντάφυλλος
Δαγκλῆς προσφορά γεύματος εἰς μνήμην Ἀσημένιας
Νικολάου. ◆ Ὁ Ἱερεύς π. Κων/νος Κώστας καί οἱ Ἐνο-
ρίτες τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Διονυσίου Βελβενδοῦ
ἐπίσκεψη καί προσφορά διαφόρων εἰδῶν. ◆ Ἡ Κοιν.
Σ. Ἐπ. «ΖΕΙΔΩΡΟΝ» καί ὁ Πρόεδρος κ. Παναγιώτης
Καρυπίδης προσφορά ἐδεσμάτων. ◆ Ὁ Σύλλογος Γο-
νέων καί Κηδεμόνων, οἱ Διδάσκοντες καί ἡ προϊσταμένη
τοῦ 16ου Νηπιαγωγείου Κοζάνης κ. Παναγιώτα Καρ-
πόζηλου προσέφεραν τρόφιμα στούς γέροντες. ◆
Σύλλογος Γυναικῶν Πλατανορεύματος ἐπίσκεψη καί
προσφορά διαφόρων εἰδῶν. ◆ Δημοτικό Σχολεῖο Πε-
τρανῶν ἐπίσκεψη καί προσφορά διαφόρων εἰδῶν. ◆
Δημοτικό Σχολεῖο Ποντοκώμης ἐπίσκεψη καί προ-
σφορά διαφόρων εἰδῶν. ◆ Φιλοπρόοδος Σύλλογος
Κοζάνης ἐπίσκεψη καί προσφορά διαφόρων εἰδῶν.
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◆ ΚΑΠΗ Δήμου Κοζάνης ἐπίσκεψη καί προσφορά
διαφόρων εἰδῶν. ◆ 3ο Ἑνιαῖο Λύκειο Κοζάνης
προσφορά ἐδεσμάτων. ◆ 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης
ἐπίσκεψη καί προσφορά διαφόρων εἰδῶν. ◆ Ἐπί-
σκεψη «Στέγης Παιδιοῦ Ὁ Ἅγιος Στυλιανός» γιά
ψυχαγωγία γερόντων. ◆ Σύλλογος Γυναικῶν Πλα-
τανορεύματος προσφορά ἐδεσμάτων. ◆ Ἀθανάσιος
Κουκουτάρης προσφορά διαφόρων προϊόντων
τῆς ἐταιρίας ALFA. ◆ Μενέλαος Μακρυγιάννης
προσφορά κρεάτων. ◆ Οἱ Κυρίες Εἰρήνη καί Ἄννα
Βασιλειάδου προσφορά διαφόρων τροφίμων. ◆
Οἰκ. Κυριάκου Σιαλβέρα προσφορά τροφίμων
εἰς μνήμην γονέων. ◆ Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Αὐλῶν
καί Ἱερεύς Θωμάς Μπασδέκης προσφορά λαχα-
νικῶν. ◆ Γεώργιος Δεβετζῆς προσφορά μεγάλης
ποσότητας γάλακτος. –Σπῦρος Διόγκαρης προ-
σφορά ἀλευριοῦ. ◆ Γεώργιος Πάσχος προσφορά
τροφίμων. ◆ Γρηγόριος Τζήκας προσφορά αὐγῶν.
◆ Παρασκευή Χατζημουρατίου προσφορά τρο-
φίμων εἰς μνήμην Δημητρίου Χατζημουρατίου. ◆
Μαρία Μωϋσιάδου προσφορά τροφίμων εἰς μνή-
μην τῆς θείας της Ἑλένης Μαυρίδου. ◆ Πηνελόπη
Κατσαδήμα καί Ἑλένη Πλόσκα προσφορά ἐδε-
σμάτων εἰς μνήμην Στυλιανοῦ Καράτζια. ◆
Χρῆστος Γκούγκουρας προσφορά διαφόρων ἐδε-
σμάτων εἰς μνήμην τῆς μητέρας του Ἀναστασίας.
◆ Ἀγλαΐα Παπακυρίλλου προσφορά ἐδεσμάτων
εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Μηνά Παπακυρίλλου.
◆ Ἐμπορικό Ἐπιμελητήριο καί «Ἀλλοτινό» Catering
προσφορά ἐδεσμάτων. ◆ Σαούλ Ἁμαραντίδης
προσφορά μεγάλης ποσότητας πατάτας. ◆ Νι-
κόλαος Ἀθανασιάδης ἀπό Κλεῖτος προσφορά πα-
τάτες. ◆ Ἀρτοποιεῖο «Ὁ Φοῦρνος μέ τά ξύλα»
προσφορά ἀρτοσκευασμάτων. ◆ Ἀφοί Βλιαγκόφτη
προσφορά φρούτων καί λαχανικῶν. ◆ Βάγια Γε-
ωργιάδου προσφορά τροφίμων γιά γεῦμα γε-
ρόντων. ◆ Εὐάγγελος Γκατζιούφας προσφορά
τροφίμων. ◆ Παρασκευᾶς Μαυρομάτης προσφορά
λαχανικῶν. ◆ Ζαχαροπλαστεῖο «Ἀμορίνο» προ-
σφορά ἐδεσμάτων. ◆ Σοῦπερ Μάρκετ «Ὑπέρ»
Γρηγοριάδη προσφορά γάλακτος. ◆ Ἀνώνυμες
Κυρίες προσφορά τροφίμων (τραχανᾶς).

Δωρεές πρὸς τὴν Ἱερά Μητρόπολη

Σεβ. Μητροπολίτης Σερβίων καί Κοζάνης κ.• 
Παῦλος 2.430 €
Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Κυριακῆς Σερβίων  1.442 €• 
Ἱ. Ναὸς Ἁγίας Τριάδος Δρεπάνου  500 €• 
Ἱ. Ναὸς Τιμίου Προδρόμου Λευκοπηγῆς  420 €• 
Ἱ. Ναὸς Ἁγίων Κων/νου καὶ Ἑλένης Κοζάνης• 
3.900 €
Ἱ. Ναὸς Ἁγίου Νικολάου Λιβαδεροῦ  743,50 €• 
Ἐλευθέριος Γκοτσίνος 250 €.• 

Ἡ  Ἱερὰ Μητρόπολη  εὐχαριστεῖ θερμὰ τοὺς δωρητὲς
καὶ εὔχεται τὴν παρὰ τοῦ Κυρίου ἀντιδωρεὰ καὶ
εὐλογία.

Κάποτε δυὸ ἀδελφοὶ μιᾶς Σκήτης κατέβηκαν στὴν
Ἀλεξάνδρειαγιὰ νὰ διαθέσουν ἐκεῖ τὰ ἐργόχειρά τους καὶ
μὲ τὰ λίγα χρήματα ποὺ θὰ ἔπαιρναν νὰ ἀγοράσουν
ξηρὲς τροφές, κουκιά, φασόλια, φακές, ρεβύθια, τὰ
ὁποῖασυνήθως τὰ ἔβρεχανκαὶ τὰ ἔτρωγαν,κρεμμύδια
καὶ ὅ,τι ἄλλο εἶχανἀνάγκη.Ὁ ἕναςἐξ αὐτῶν ὅμως πα-
ρασύρθηκε ἀπὸ μιὰ γυναῖκα καὶ ἔπεσε στὴ μεγάλη
ἁμαρτίατῆς πορνείας.Ἀπελπισμένος λοιπὸν πῆγε στὸν
ἀδελφό του καὶ τοῦ εἶπε:

–Κοίταξε νὰ δῆς,ἐγὼ δυστυχῶς ἔπεσασὲ ἁμαρτία,
δὲν γυρίζω πίσω.Πήγαινε μόνος σου.

Τοῦ εἶπε λοιπὸν τὶ τοῦ συνέβη, πῶς ἔπεσε στὴν
ἁμαρτία.Καὶ πρόσθεσε στὸ τέλος:

–Τώραἐγὼ ἔχασατὴν ψυχή μου,τὶ νὰ κάνω στῆν
ἔρημο;

Ὁ ἄλλος ἀδελφός,ποὺ ἦτανἁγνὸς νέος,ταράχθηκε
στὸ ἄκουσμα τῆς ἁμαρτίας, στὴν ὁποία εἶχε πέσει ὁ
ἀδελφός του.Δὲν τὸ ἔδειξε ὅμως,καθόλου δὲν ἔδειξε ὅτι
ταράχθηκε.Καὶ μάλισταἔκανε κάτι πάραπολὺ μεγάλο.
Γιὰ νὰ ἁρπάξη τὸν ἀδελφὸ ἀπὸ τὰ νύχιατῆς ἀπελπισίας,
προσποιήθηκε ὅτι καὶ αὐτὸς ἔκανε τὸ ἴδιο πρᾶγμα,ὅτι
ἔπεσε δηλαδὴ στὴν ἴδιαἁμαρτία.

–Ἂς πᾶμε τώρα,ἔτσι κι ἀλλιῶς κι ἐγὼ ἔπεσα,κι ἐσὺ
ἔπεσες,ἂς πᾶμε πίσω,ἂς κοπιάσουμε καὶ οἱ δυὸ μαζὶ καὶ
ὁ φιλάνθρωπος Θεός, ὅπως εἶναι καὶ ἀγαθὸς καὶ
οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων,θὰ δῆ τὴ μετάνοιά μαςκαὶ θὰ
μᾶς συγχωρήση.Ἐσὺ θὰ βοηθῆς ἐμένα, ἐγὼ θὰ βοηθῶ
ἐσένακαὶ ἔτσι θὰ κάνουμε τὸν ἀγῶναμας,θὰ κάνουμε
τὸν κανόναμαςκαὶ θὰ σωθοῦμε.Ἂς μὴν ἀπελπιστοῦμε!

Πείσθηκε ὁ ἄλλος.Ἀφοῦ κι ὁ ἀδελφὸς ἔπεσε,ἔ,σκέ-
φθηκε,θὰ εἴμαστε οἱ δυὸ μας.Πῆγαν,ἔπεσανκαὶ οἱ δυὸ
μαζὶ γονατιστοὶ μπροστὰ στὸν Πνευματικό –μαζί!– καὶ
ἐξομολογήθηκανὅτι ἔκανανμαζὶ τὴν ἁμαρτία.Καὶ τι-
μωρήθηκαν αὐστηρότατα ἀπὸ τοὺς πατέρες ἐκεῖ καὶ
τοὺς Γεροντάδες τῆς ἐρήμου.Μαζὶ μὲ τὸν ἁμαρτωλὸ κα-
νονίστηκε καὶ ὁ ἁγνὸς νέος.

Μιὰ νὐκτα,ὅπως προσευχότανἕναςἀπὸ τοὺς πιὸ με-
γάλους Γέροντες, ἔξω στὴν ἔρημο, ἄκουσε φωνὴ ἐξ
οὐρανοῦ νὰ λέγη τὰ ἑξῆς:

–Γιὰ τὴ μεγάλη ἀγάπηκαὶ τὴ θυσίατοῦ ἀθώου,συγ-
χωρῶ καὶ τὸν ἔνοχο!

Ὕστεραἀπὸ τὴν διαβεβαίωσι αὐτή,οἱ πατέρες
ἔλυσανκαὶ τοὺς δύο ἀπὸ τὸ ἐπιτίμιο,χωρὶς νὰ
μάθουν ποτὲ ποιὸς ἦτανὁ πραγματικὸς ἔνοχος.

AΠO TO ΛEIMΩNAPIO
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XPONIKA u EIΔHΣEIΣ u ΣXOΛIA
ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡ ΟΠΟΛΕΩΣ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΜΑΪΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ2015

Λειτουργική Διακονία:
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερβίων

καί Κοζάνης κ. Παῦλος, κατά τό τετράμηνο Μαΐ-
ου-Αὐγούστου 2015, χοροστάτησε, λειτούργησε
ἤ κήρυξε στούς Ἱ. Ναούς:
v Ἁγ. Γεωργίου Μικροβάλτου (3/5), Ἁγ. Γεωργίου

Αὐλῶν (10/5), Ἁγ. Ἀχιλλίου Λάβας (15/5), Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (20-21/5), Τιμ. Προ-
δρόμου Καισαρείας (24/5), Τιμ. Προδρόμου Ρυ-
μνίου (25/5), Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης (31/5), Ἁγ.
Νικολάου Κοζάνης (7/6), Ἱ. Μονή Ἁγ. Ἰωάννου
Βαζελῶνος (23-24/6), Ἁγ. Ἀναργύρων Κοζάνης
(30/6 & 1/7)), Παναγίας Βλαχερνῶν Τετραλόφου
(2/7), Προφ. Ἠλιού Κοιλάδας (5/7), Κοιμ. Θεο-
τόκου Βατεροῦ (12/7), ἐξωκλ. Ἁγ. Μαρίνης Λευ-
κόβρυσης (16/7), Παμ. Ταξιαρχῶν Ροδιανῆς
(19/7), ἐξωκλ. Προφ. Ἠλιού Κοζάνης (19/7),
Προφ. Ἠλιού Αὔρας (20/7), ἐξωκλ. Ἁγ. Ἄννης
Κοζάνης (24/7), Ἁγ. Παρασκευῆς Κοζάνης (25/7),
Ἁγ. Παρασκευῆς ὁμών. κοινότητας (26/7), Ἁγ.
Παντελεήμονος Καλαμιᾶς (26/7), Ὑψ. Τιμ. Σταυ-
ροῦ Λεβέντη (1/8), Ἁγ. Παντελεήμονος Ποντο-
κώμης (2/7), ἐξωκλ. Μεταμορφ. Σωτῆρος Κο-
ζάνης (5/8), Ἁγ. Δημητρίου Κτενίου (6/8), Ἁγ.
Νικολάου Καταφυγίου (9/8), Κοιμ. Θεοτόκου
Βελβενδοῦ (14-15/8), Ἁγ. Δημητρίου Μεταξᾶ
(16/8), Παναγίας Φανερωμένης Κοζάνης (22-
23/8), Κοσμᾶ Αἰτωλοῦ Ἀκρινῆς (24/8).

Κατά τό τετράμηνο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου
ὁμοίως στούς Ἱ. Ναούς :
v Ὑψ. Τιμ. Σταυροῦ Λιβερῶν (6/9), Ἱ. Μονῆς Ζι-

δανίου (7/9), Γεν. Θεοτόκου Ἀλωνακίων (8/9),
Γεν. Θεοτόκου Πετρανῶν (13/9), Ἁγ. Κων/νου
& Ἑλένης Κοζάνης (13-14/9), Ἁγ. Γεωργίου Σι-
δερῶν (17/9), Ἁγ. Ἰωάννου Θεολόγου Καρυδί-
τσας (25/9), Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (18/10), Ἁγ.
Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (25/10), Ἁγ. Δημη-
τρίου ὁμώνυμης Κοινότητας (25/10), Ἁγ. Δη-
μητρίου Κοζάνης (26/10), Ἁγ. Ἀναργύρων Κο-
ζάνης (31/10 & 1/11), Παμ. Ταξιαρχῶν Βαθυ-
λάκκου (7/11), Παμ. Ταξιαρχῶν Ροδιανῆς (8/11),
Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Νεκταρίου Παλαιογρατσάνου
(8/11), Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (15/11),
Ἁγ. Γεωργίου Ἄνω Κώμης (26/11), Ἁγ. Κων/νου

& Ἑλένης Κάτω Κώμης (29/11), Γεν. Θεοτόκου
Ἀλωνακίων (30/11), ἐξωκλ. Ἁγ. Βαρβάρας Σερ-
βίων (3/12), ἐξωκλ. Μεταμορφ. Σωτῆρος Κοζάνης
(12/12), Ἁγ. Νικολάου Κοζάνης (13/5).

Τέλεσε, δέ, τόν Παρακλητικό Κανόνα τῆς
Ὑπεραγίας Θεοτόκου στούς Ἱ. Ναούς: Γεν. Θεο-
τόκου Ἱ. Μ. Ζιδανίου (2/8), Κοιμ. Θεοτόκου Λαζα-
ράδων (3/8),  Κοιμ. Θεοτόκου Ἑλάτης (4/8), Ἁγ.
Νικολάου Λιβαδεροῦ (10/8), Κοιμ. Θεοτόκου Ν.
Χαραυγῆς (11/8), Κοιμ. Θεοτόκου Ρυακίου (12/8),
Κοιμ. Θεοτόκου Ἁγ. Κυριακῆς (Σκούλιαρης) Βελ-
βενδοῦ (13/8).

Ἀκολουθίες τοῦ Δωδεκαημέρου
Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Παῦλος κατά τήν περίοδο
τοῦ ἑορταστικοῦ Δωδεκαήμερου ἱερούργησε ὡς
ἑξῆς: 
v Θ. Λειτουργία στό Ἱ. Μητροπολιτικό κάθισμα

Τιμ. Προδρόμου Ν. Νικοπόλεως (24/12)
v Θ. Λειτουργία Χριστουγέννων στόν Ἱ. Μητρο-

πολιτικό Ναό τοῦ Ἁγ. Νικολάου & χοροστασία
στή β΄ Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου &
Ἑλένης Κοζάνης (25/12)

v Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων
(26/12)

v Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Κοιμ. Θεοτόκου Βελ-
βενδοῦ, συλλειτουργοῦντος τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου (27/12)

v Ὄρθρο – Θ. Λειτουργία – Δοξολογία γιά τό
Νέο Ἔτος στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγίου Νικο-
λάου (1/1)

v Θ. Λειτουργία στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης
Κοζάνης (3/1)

v Μ. Ἁγιασμό στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Κήπου
(5/1)

v Ὄρθρο – Θ. Λειτουργία καί Μ. Ἁγιασμό τῶν
ὑδάτων στόν Ἱ. Καθεδρικό Ναό Ἁγ. Νικολάου
& ἐν συνεχείᾳ Ἁγιασμό τῶν ὑδάτων στή Λίμνη
Πολυφύτου (6/1).

Ἐπίσης ὁ Σεβασμιώτατος:
v εὐλόγησε τούς γάμους τῶν: α) Εὐδόκιμου Ἰω.

Κωνσταντινίδη καί Σταυρούλας Ἰω. Φασνάκη
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στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Νικολάου
(9/5) καί β) Παντελῆ Γ. Σωτηρίου & Ἑλένης
Ἀντ. Καλλιμάνη στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Κοζά-
νης (12/9),

v γιά τήν ἐπέτειο τῆς Γενοκτονίας τῶν Ποντίων
τέλεσε ἐπιμνημόσυνη δέηση στό μνημεῖο τοῦ
Ποντιακοῦ Ἑλληνισμοῦ στήν Ξηρολίμνη (19/5),

v ὑποδέχθηκε λείψανο τῆς Ἁγ. Θεοδώρας καί τέ-
λεσε τίς πανηγυρικές ἱερές ἀκολουθίες στόν Ἱ.
Καθεδρικό Ναό τῆς Ἁγ. Κυριακῆς Σερβίων (6-
7/7),

v τέλεσε τίς πανηγυρικές ἱερές ἀκολουθίες στόν
Ἱ. Ν. Ἁγ. Νικάνορος Κοζάνης συμμετέχοντος
καί τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος κ.
Τιμόθεου (6-7/8),

v τέλεσε τόν ἁγιασμό ἐγκαινίων τῆς Ἐμπορικο-
βιοτεχνικῆς Ἔκθεσης Κοίλων (16/9),

v τέλεσε τον ἁγιασμό θεμελιώσεως τοῦ ἐξωκλη-
σίου τῶν Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Πλατανορεύ-
ματος (1/10),

v ὑποδέχθηκε τίμιο λείψανο τοῦ Ἁγ. Δημητρίου
στον ὁμώνυμο Ἱ. Ναό τῆς Σκήτης (23/10),

v τέλεσε Θ. Λειτουργία & Μνημόσυνο τῶν κεκοι-
μημένων Κυριῶν - Μελῶν τοῦ Φιλοπτώχου Τα-
μείου τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγ. Νι-
κολάου (14/11),

v τέλεσε τήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ Δημήτριου
Ἀλ. Κόμπου στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ. Νι-
κολάου (2/12),

v τέλεσε τά 40νθήμερα μνημόσυνα τῶν κ.κ. Πο-
λυβίου Βούρκα στόν Ἱ. Μητροπολιτικό Ναό Ἁγ.
Νικολάου καί Ἀθανασίου π. Γ. Γάτα στόν Ἱ. Ν.
Ἁγ. Κων/νου & Ἑλένης Κοζάνης (13/12).

Παραστάσεις - Ἐθιμοτυπία:
v συμμετεῖχε στήν χειροτονία τοῦ Θεοφ. Ἐπι-

σκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου στό Ἠρά-
κλειο Κρήτης (17/5),

v συμμετεῖχε στήν ἔκτακτη Συνεδρία τῆς Ἱεραρ-
χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (26/5),

v συμμετεῖχε στήν πανήγυρη τοῦ Ἁγ. Λουκᾶ Συμ-
φερουπόλεως στήν Ἱ. Μονή Παναγίας Δοβρᾶ
Βεροίας (28-29/5),

v συμμετεῖχε στόν πανηγ. Ἑσπερινό στόν Ἱ. Ν.
Ἁγ. Τριάδος Βύρωνος Ἀττικῆς (31/5),

v συμμετεῖχε στήν χειροτονία τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτου Ν. Κρήνης & Καλαμαριᾶς κ. Ἰουστίνου
στήν Ἀθήνα (1/6),

v ἐπισκέφθηκε τήν Ὑπουργό Μακεδονίας - Θράκης

Κα Μαρία Κόλλια-Τσαρουχᾶ (8/6),
v δέχθηκε τις ἐπισκέψεις τῶν Βουλευτῶν

κ.κ. Ἰω. Κεφαλογιάννη και Γ. Κασαπίδη
(10/6)

v λειτούργησε στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Μαρίνας Σαραν-
ταπόρου Ἐλασσῶνος (14/6),

v συμμετεῖχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο στόν
Ἱ. Ν. Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης (21/6),

v παρέστη στήν τελετή ἐνθρονίσεως τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ν. Κρήνης & Καλαμαριᾶς κ. Ἰου-
στίνου (22/6),

v προήδρευσε τοῦ Δ.Σ. τοῦ Δριζείου Ἱδρύματος
(23/6), τῆς Τεχνικῆς Ὑπηρεσίας τῆς Ἱ. Μητρο-
πόλεως (24/6), τοῦ Τιάλειου Γηροκομείου (21/7)
καί τοῦ Μητροπολιτκοῦ Συμβουλίου (10/11), 

v συμμετεῖχε σέ Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο ἐπί
τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Γρε-
βενῶν κ. Δαβίδ στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀχιλλίου Γρεβενῶν
(26/6),

v συμμετεῖχε στό Ἀρχιερατικό Συλλείτουργο καί
στό ἐτήσιο μνημόσυνο τοῦ  μακαριστοῦ Μη-
τροπολίτη Γρεβενῶν κυροῦ Σεργίου στόν Ἱ. Ν.
Ἁγ. Ἀχιλλίου Γρεβενῶν (11/7),

v συμμετεῖχε στήν πανηγυρική Θ. Λειτουργία τοῦ
Ἱ. Ν. Ἁγ. Μαρίνας Σαρανταπόρου Ἐλασσῶνος
(17/6),

v συμμετεῖχε στις πανηγυρικές λατρευτικές ἐκδη-
λώσεις ἐπί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτη Βεροίας κ. Παντελεήμονος (27/7),

v ὑποδέχθηκε ὁμάδα ἐνοριτῶν τῆς γενέτειράς
του Ροδιᾶς Αἰγιαλείας (27/7),

v συμμετεῖχε στην πανήγυρη τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Βάσσης
Ἐδέσσης (20-21/8),

v συμμετεῖχε στην Σύναξη τῆς Ἱεραρχίας τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου στο Φανάρι (28/8-
2/9),

v προήδρευσε στίς Ἱερατικές Συνάξεις τῆς καθ’
ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως στούς Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρα-
σκευῆς Κοζάνης (10/9) Ἁγ. Γεωργίου Κοζάνης
(13/10),

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές λατρευτικές ἐκδη-
λώσεις στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Σοφίας Ψυχικοῦ (19-20/9),

v ἐπισκέφθηκε τόν Παναγ. Οἰκουμενικό Πατριάρχη
κ. Βαρθολομαῖο στό Φανάρι (23/9),

v συμμετεῖχε σέ συλλείτουργο στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Νι-
κολάου Νυμφαίου (27/9),

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές λατρευτικές ἐκδη-
λώσεις γιά τά Ἐλευθέρια τῆς Ξάνθης (3-4/10),

v συμμετεῖχε στήν Τακτική Συνεδρία τῆς Ἱεραρ-
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χίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (6-9/10),
v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές λατρευτικές ἐκδη-

λώσεις ἐπί τῶν ὀνομαστηρίων τοῦ Σεβ. Μητρο-
πολίτη Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ (19/9),

v συμμετεῖχε στίς πανηγυρικές λατρευτικές ἐκδη-
λώσεις στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου Βατάτζη στό Δι-
δυμότειχο (3-4/11),

v συμμετεῖχε στήν πανήγυρη τοῦ Ἱ. Ν. Εἰσοδίων
τῆς Θεοτόκου Σταυροδρομίου Κων/πόλεως,
προεξάρχοντος τοῦ Οἰκουμ. Πατριάρχου κ. Βαρ-
θολομαίου (21/11).

Ἀπό τά ὀνομαστήρια τοῦ Μητροπολίτη

Μέ λαμπρότητα καί τή δέουσα μεγαλοπρέπεια
ἑορτάστηκε στήν Ἱερά Μητρόπολη Σερβίων & Κο-
ζάνης ἡ ἱερά μνήμη τῶν Ἁγίων ἐνδόξων πρωτοκο-
ρυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου, κατά
τήν ὁποία καί ἑόρτασε τά ὀνομαστήριά του ὁ Σε-
βασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παῦλος.

Στόν Ἱ. Μητροπολιτικό καί Καθεδρικό Ναό τοῦ
Ἁγίου Νικολάου Κοζάνης τελέστηκε τήν Κυριακή
28 Ἰουνίου ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός

Ἑσπερινός μετ’ ἀρτοκλασίας ἀπό τόν Σεβ.
Μητροπολίτη Βρεσθένης κ. Θεόκλητο, συγχορο-
στατούντων τῶν Σεβ. Μητροπολιτῶν Γρεβενῶν
κ. Δαβίδ καὶ Ἐλασσῶνος κ. Χαρίτωνος. Τὸν Θεῖο
λόγο κήρυξε ὁ Μητροπολίτης Ἐλασσῶνος κ. Χα-
ρίτων.

Τήν ἑπομένη, 29 Ἰουνίου, τελέστηκε ἡ πανη-
γυρική ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρ-
χοντος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἄρτης κ. Ἰγνατίου
καί συλλειτουργούντων τῶν Μητροπολιτῶν Βό-
στρων  κ. Τιμοθέου(Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων),
Ἱερισσοῦ κ. Θεοκλήτου καὶ τοῦ Ἐλασσῶνος κ.
Χαρίτωνος.  Τὸ Θεῖο λόγο κήρυξε ὁ Μητροπολίτης
Ἱερισσοῦ,

Κατά τή διάρκεια τῆς ἡμέρας ὁ Σεβασμιώτατος
δεχόταν στόν Μητροπολιτικό Οἶκο - Ἐπισκοπεῖο
τίς εὐχές τοῦ κλήρου, τῶν τοπικῶν ἀρχῶν καί
τοῦ λαοῦ, οἱ ὁποῖοι προσέρχονταν γιά νά τιμήσουν
τόν ἑορτάζοντα Ποιμενάρχη τους.

Μεταξύ τῶν ἐπισκεπτῶν ἦταν καί οἱ Σεβασμ.
Μητροπολίτες Φλωρίνης κ. Θεόκλητος, Βεροίας
κ. Παντελεήμων, Ἐδέσσης κ. Ἰωήλ, Κίτρους κ. Γε-
ώργιος.

Ἀπό τήν Γκαγκαουζία τῆς Μολδαβίας

Τὸν Σεβασμιώτατο κ. Παῦλο ἐπισκέφθηκε ἀντι-
προσωπεία ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Γκαγκαουζίας,
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αὐτόνομης Ἐπαρχίας τῆς Νότιας Μολδαβίας,
μὲ ἐπικεφαλή τὸν Ἀρχιερατικὸ Ἐπίτροπο Ἀρχιμ.
κ. Πέτρο (5/5).

Ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ

Μὲ λαμπρὲς λειτουργικὲς ἐκδηλώσεις ἑορτά-
στηκε καὶ φέτος ἡ Ὕψωση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ
στὸν Ι. Ναὸ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης
Κοζάνης, συμμετεχόντων καὶ τῶν Σεβ. Μητροπο-
λιτῶν Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίμου καὶ Λευκάδος
& Ἰθάκης κ. Θεοφίλου (13-14/9). Ὁ Σεβασμιώτατος
κ. Παῦλος, ἐπίσης, τίμησε μὲ τὸ Σταυρὸ τῶν Ἁγίων
Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τὸν Μέγα Εὐεργέτη
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως κ. Ἀθανάσιο Κων. Γκέρτσο
γιὰ τὴν πρόσφατη δωρεὰ τῶν νέων καμπανῶν
του ὡς ἄνω Ι. Ναοῦ.

Στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Σοφίας Ν. Ψυχικοῦ

Ο Μητροπολίτης κ. Παῦλος προέστη κατά τήν
Εὐχαριστιακή Σύναξη στόν Ἱ. Ναό Ἁγίας Σοφίας

Ν. Ψυχικοῦ, ὅπου ἔγινε ἡ ἐπανατοποθέτηση τῶν
Ἁγίων λειψάνων στό σκευοφυλάκιο καί ἡ τέλεση
ἐπιμνημόσυνης δέησης γιά τούς κτήτορες, εὐερ-
γέτες καί δωρητές τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ὁλοκληρώ-
νοντας τόν κύκλο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων
πρός τίς Ἁγίες (20/9).

Ἐπίσκεψη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Τιράσπολ κ. Σάββα

Τὸν Σέβ. Μητροπολίτη Σερβίων καὶ Κοζάνης κ.
Παῦλο ἐπισκέφθηκε τὴν Παρασκευὴ 30 Ὀκτωβρίου
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιράσπολ κ. Σάββας στὰ πλαίσια
σύσφιξης ἐκκλησιαστικῶν καὶ πολιτιστικῶν σχέ-
σεων. ‘’Ἡ Μολδαβία γιὰ ἐμᾶς τοὺς Ἕλληνες εἶναι
τόπος γνωστὸς ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Βυζαντίου καὶ
ἰδιαίτερα στὴν ἐποχὴ τῆς Τουρκοκρατίας, μὲ τὸν
μεγάλο ἑλληνικὸ πολιτισμὸ καὶ τοὺς μεγάλους
ἡγεμόνες οἱ ὁποῖοι βοήθησαν τὰ μέγιστα τὴ χώρα
μας στὰ δύσκολα ἐκεῖνα χρόνια’’, δήλωσε μεταξὺ
ἄλλων ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Κοζάνης κ. Παῦλος.
Ἀπὸ τὴν πλευρὰ τοῦ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιράσπολ κ.
Σάββας δήλωσε ἰδιαίτερα χαρούμενος ποὺ βρί-
σκεται στὴν Ἑλλάδα, εὐχαρίστησε τὸν Μητροπο-
λίτη Κοζάνης γιὰ τὴν ὑποδοχὴ καὶ τὸν προσκάλεσε
νὰ ἐπισκεφθεῖ τὴν ἐπαρχία του.
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Τιμή στόν Καθηγητή Α.Π.Θ.
Νικ. Μουτσόπουλο

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις συμμετεῖχε στήν ἐκδήλωση
πρός τιμήν τοῦ ὁμότιμου Καθηγητῆ Ἀρχιτεκτονικῆς
Α.Π.Θ. κ. Νικ. Μουτσόπουλου, πού διοργάνωσαν
ο Σύνδεσμος Γραμμάτων & Τεχνῶν Π. Ε. Κοζάνης
καί ὁ Σύλλογος Πελοποννησίων Δυτικῆς Μακεδο-
νίας. Ὁ Μητροπολίτης κ. Παῦλος τίμησε τον Κα-
θηγητή ἐπιδίδοντάς του τόν Σταυρό τοῦ Ἁγίου
Νικολάου (4/11).

Ἐπίσκεψη στήν Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας

Προσκυνηματική ἐπίσκεψη στήν Ἐκκλησία τῆς
Οὐκρανίας πραγματοποίησαν οἱ Σεβασμ. Μητροπο-
λίτες Σερβίων & Κοζάνης κ. Παῦλος καί Ἐλασσῶνος
κ. Χαρίτων, συνοδευόμενοι ἀπό τόν Πρωτοσύγκελλο
τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμανδρίτη κ. Χριστο-
φόρο Ἀγγελόπουλο. Κατά τήν διάρκεια τῆς ἐπίσκε-
ψης συλλειτούργησαν μέ τόν Αρχιεπίσκοπο Βλαδι-
μηροβολίνσκ κ. Βλαδίμηρο (15-20/12).
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ΤΙΑΛΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ
ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ

«Ο ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»

Θυμηθεῖτε ἅγιοι ἀδελφοί καί
ἀναγνῶστες τοῦ «Λειμωναρίου» τό
Γηροκομεῖο μας
«Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
καί τούς ἀνθρώπους πού φιλοξε-

νοῦνται καὶ περιθάλπονται ἐκεῖ. Ἡ
ἐνθύμισή σας θά τούς δώσει χαρά καί
ζεστασιά.

Τὸ χρέος τῆς ἀγάπης μας πρὸς τὸν
συνάνθρωπο, ἄς μὴν περιορίζεται μο-
νάχα στὶς γιορτές, ἀλλὰ νὰ μένει ἀνε-
ξάντλητο.

ΕΚ ΤΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ

Κάποιος ἀδελφὸς ρώτησε τὸν ἀββᾶ
Ἡσαΐα: «Πῶς πρέπει νὰ ἡσυχάζει κανεὶς
μέσα στὸ κελί;» Καὶ ἀποκρίθηκε ὁ Γέ-
ροντας:

«Τὸ νὰ ἡσυχάζει κανεὶς στὸ κελὶ ση-
μαίνει νὰ ἐκθέτει συνεχῶς τὸν ἑαυτό
του ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἐπιστρα-
τεύει ὅλη του τὴ δύναμη γιὰ νὰ ἀντιστέ-
κεται σὲ κάθε λογισμὸ ποὺ σπέρνει ὁ
ἐχθρός, γιατὶ αὐτὸ σημαίνει ἀναχώρηση
ἀπὸ τὸν κόσμο».
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