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∆ηµόσιες
ἀλλ᾿ ὄχι ἀνθρώπινες

ὑρηµατική ἡ ἐποχή µας. Καί, ταυτόχρονα, προβληµατική. Μέ
δίψα γιά γνώση καί γιά τεχνολογική πρόοδο, ἀνοίγει, ὁλοένα
καί εὐρύτερα τόν ὁρίζοντα τᾹς ἐπιστηµονικᾹς ἔρευνας καί τῶν
κοινωνικῶν σχεδιασµῶν της. Καί ἀφήνει στό σκοτάδι καί στή
µοναξιά τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. Στό κέντρο τᾹς ἀχανοῦς,
πολυκλαδικᾹς καί πολύβουης ἐπεκτατικότητας, ὁ ἄνθρωπος,

ἡ ἀτίµητη εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, µόνος, µονότατος, χαράσσει πορεία ζωᾹς ἤ θα-
νάτου. Καί σηκώνει τό βάρος τῶν εὐτυχῶν ἤ τῶν ἀτυχῶν ἐπιλογῶν του
δίχως τό θάρ ρος νά ἀνοίξει τά παραπέτια τᾹς καρδις του στό συνοδίτη.
∆ίχως τήν ἄνεση τᾹς ἀδελφικᾹς κοινωνίας µαζί του. Καί δίχως τήν ἐλπίδα
νά συναντήσει µιά ἀχνή, ἔστω τρεµάµενη, φλόγα ἀγάπης στίς κατασκότεινες
στροφές τᾹς ἀναπάντεχης περιπέτειάς του.  

Στήν ποικιλόχρωµη καί ποικιλόµορφη ἀγορά τῶν σύγχρονων ἀξιῶν δέν
ἀπουσιάζει ἡ ἀντινοµία. Ὁ µοναχικός ὁδοιπόρος, µέ τή σφιγµένη καρ-

διά καί τό θολό βλέµµα, ἀκούει καί βλέπει νά  προσφέρεται, µέ θορυβώδη
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διαφήµιση, ἡ γνώση τᾹς δηµόσιας ἐπικοινωνίας καί τά τεχνολογικά ἀξε -
σουάρ, πού ἀκυρώνουν τίς ἀποστάσεις, ἐπεξεργάζονται καί ἀναµεταδίδουν
τήν παγκόσµια ἐπικαιρότητα, ἐµπορεύονται τίς πληροφορίες, ὁµαδοποιοῦν
τά ἀνθρώπινα ὁράµατα καί διαµορφώνουν τήν παγκοσµιοποιηµένη-ὅπως
ἀρέσκονται νά τήν ἀποκαλοῦν-ἀλλά τραγικά κοµµατιασµένη, πολλαπλά δια-
φοροποιηµένη καί ἐπικίνδυνα ἀλληλοσπαρασσόµενη σηµερινή ἀνθρωπό -
τητα.

Κλάδος σπουδῶν, πού µονοπωλεῖ τό ἐνδιαφέρον καί µαγνητίζει τούς
νέους ὁραµατιστές τᾹς µεγάλης ζωᾹς καί τᾹς ἀνάδειξης στό πλατώ τᾹς

δηµόσιας προβολᾹς, εἶναι οἱ «δηµόσιες σχέσεις». Ἡ πολυδιαφηµισµένη
σύγχρονη ἐπιστήµη, πού ἐπαγγέλλεται γκρέµισµα τῶν τειχῶν τᾹς ἀποµό-
νωσης µέσα στήν παγκόσµια µάζα καί χειραγωγία στή χαρά τᾹς φιλίας καί
τᾹς συνεργασίας. Ὅσοι τήν προβάλλουν, ὅσοι τή διδάσκουν καί ὅσοι
ἐπιδίδονται στή σπουδή της, τή θεωροῦν καί τή διαφηµίζουν, ὡς τό µεγάλο
εὕρηµα τᾹς ἐποχᾹς µας. Ὡς τή γνώση καί τή δεξιότητα προσέγγισης τοῦ
ἀνθρώπου. Ὡς τήν τέχνη τοῦ ἐντυπωσιασµοῦ καί τοῦ στησίµατος γεφυρῶν
πραγµατικᾹς ἤ πλασµατικᾹς φιλίας µαζί του. Ὡς τήν ἐκλεπτισµένη δεξιό -
τητα στό ἄνοιγµα πολιτικοῦ, κοινωνικοῦ ἤ καί ἐπαγγελµατικοῦ διαλόγου
καί-σέ τελευταία φάση, στήν ἀπόκτηση ὀπαδοῦ ἤ πελάτη. 

Αὐτός ὁ τελευταῖος σχεδιασµός, ἔκδηλος, φορτικός καί κατευθυνόµενος,
κατακαίει τήν πνευµατική ἀνθοφορία τᾹς ψυχᾹς καί ἐνσπείρει, στόν

ἀγρό τῶν ἐννοιῶν καί τῶν αἰσθηµάτων, τήν ἀπογοήτευση, τήν πικρία, τήν
ἀντιπαλότητα. Οἱ διπλανοί, πού ἔρχονται µέ τήν τεχνογνωσία τᾹς µηχανᾹς
τῶν δηµόσιων σχέσεων, στήν πρώτη φάση γίνονται βαρετοί καί στήν ἑπό-
µενοι καταντοῦν ἀφόρητοι. Ὁ λόγος τους ἠχεῖ µέσα σου ὡς ἐπεξεργασµένη
προπαγάνδα. Οἱ φιλοφρονήσεις τους ἐγγράφονται ὅλες στή «χάρτα» τᾹς
σκοπιµότητας καί προκαλοῦν τήν αἴσθηση τοῦ πονηροῦ ἤ τοῦ γελοίου. Σέ
χαιρετοῦν ὡς φίλοι καί σέ στριµώχνουν στό ἅρµα τους ὡς χειροκροτητή καί
ὡς ὑπηρέτη. 

∆έ θά κοµίσω «γλαῦκα εἰς Ἀθήνας» ἄν, καταθέτοντας τήν προσωπική µου
ἐµπειρία καί ἀντλώντας στοχασµούς καί κρίσεις, σύγχρονων ἀναλυτῶν,

ὑποστηρίξω τήν ἄποψη, ὅτι ἡ εὐρύτατα ἀναπτυγµένη ἐπιστήµη τῶν δηµό-
σιων σχέσεων, ἐξυπηρετεῖ τή συγκρότηση τᾹς ἄλογης, φανατισµένης καί
ἐκθηριωµένης µάζας καί ὄχι τό κοινωνικό σῶµα τῶν ἐλεύθερων καί «ἐν ἐ -
λευ θερί» σκεπτόµενων ἀνθρώπινων ὑπάρξεων. Γεµίζει τίς ἀγορές µέ τά
θύµατα τᾹς ἀπανωτᾹς, φανταχτερᾹς διαφήµισης, ἀλλά δέ γεµίζει τίς καρδιές
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µέ τήν πληρότητα καί τή θερµότητα τᾹς ἀδελφικᾹς ἀγάπης. Μαντρώνει στίς
αὐλές τῶν κοµµατικῶν σχηµατισµῶν τούς συνταιριασµένους µέ τά πολιτικά
ὁράµατα ἤ µέ τίς κρυφές σκοπιµότητες, ἀλλά δέν ἀποκαλύπτει, δέ διδάσκει
καί δέν ἐµπνέει τό δέσιµο τῶν χεριῶν καί τήν περιχώρηση τῶν καρδιῶν σέ
µιά κοινωνία γνήσιας ἀνθρωπις καί ἀνυστερόβουλης συνεργασίας. 

Μέ τίς σύγχρονες δοµές σέ πλήρη ἀνάπτυξη, τά δηµοσιογραφικά ὄργα-
να θά διευρύνουν ὁλοένα καί περισσότερο τίς τυπογραφικές τους

ἐγκαταστάσεις, τά τηλεοπτικά κανάλια θά αὐξάνουν τά κέρδη τους, οἱ
συντεχνίες τᾹς διαφήµισης τοῦ σέξ ἤ τῶν ναρκωτικῶν ἤ τᾹς βίας θά δια -
τηροῦνται στό πρῶτο πλάνο τᾹς προβολᾹς καί τᾹς ἐπιβολᾹς καί τό κοινω-
νικό σῶµα θά παραµένει σέ κατάσταση αἰχµαλωσίας, φθορς, διαφθορς καί
πλήρους ἀποσύνθεσης.     

Ἡ ἀτζέντα τοῦ «χθές»

«Φύσιν µεταβαλεῖν οὐ ράδιον»
Φίλοι καί ἀναγνῶστες τᾹς "Ἑλεύθερης Πληροφόρησης" διατυπώνουν ἔντονη τήν

ἀνησυχία τους καί τόν προβληµατισµό τους γιά τό ἀρχιερατικό καί ποιµαντικό προφίλ
τοῦ σηµερνοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυµου. Ἡ ἀδυναµία του νά καταθέσει µαρτυρία Πα-
τερική καί ὁδηγητική στό πολυπληθές ἐκκλησιαστικό πλήρωµα εἶναι ἐµφανέστατη. Ἡ
σιωπή του καί ὁ ἀποκρυφισµός του µπροστά στά καυτά σκάνδαλα τοῦ ἀρχιερατικοῦ καί
τοῦ ἱερατικοῦ χώρου, ἐνσπείρει στίς συνειδήσεις ἀπογοήτευση καί ὑπερδιέγερση. Ἡ ποι-
µαντική ἄπνοια, πού ἐγγράφεται στά δελτία εἰδήσεων τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου προ -
καλεῖ πνιγµονή. 

Ἀπαντώντας στά ἀπανωτά ἐρωτήµατα, πού µοῦ ἐµπιστεύονται οἱ φίλοι, καταθέτω
τήν ἐξοµολογητική ἐνηµέρωση, ὅτι οἱ ἴδιες ἀπορίες καί τά ἴδια ἐρωτηµατικά στροβι λί -
ζονται καί στό δικό µου µυαλό καί διεγείρουν τήν ἀγωνία γιά τό αὔριο καί τό µεθαύ ριο.
Ἄν τά ἐκκλησιαστικά µας πράγµατα κυλήσουν στίς ράγες, πού τά ἔσπρωξε ὁ Ἱερώνυµος,
τό πρῶτο σκοτεινό σχέδιο θά τό συµπληρώνει ἕνα δεύτερο καί πρίν κοπάσει τό πρῶτο
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κύµα τᾹς ἀπογοήτευσης θά ἔρχεται, ὁρµητικότερο καί ἐπικινδυνοδέστερο, τό ἑπόµενο. 

Ἐρµηνεία τοῦ φαινοµένου «Ἱερώνυµος» βρᾹκα σέ µιά σκληρή, ἀλλά ἀληθινή δηµό-
σια κριτική, πού τήν ἀπηύθυνε στόν τότε Μητροπολίτη Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἱερώνυµο
ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀµβρόσιος καί τήν κοινοποίησε σέ ὅλους
τούς Μητροπολίτες τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος. Γιά καιρό, µέ βασάνιζε ὁ προβληµα -
τισµός καί τά ἐρω τηµατικά, ἄν ἔπρεπε νά τήν ξαναφέρω στήν ἐπικαιρότητα. Οἱ σκοτεινές,
ὅ µως, ἐξελίξεις τοῦ µακρό τατου χρονικοῦ διαστήµατος, πού διέρρευσε ἀπό τήν ἀνάρρη-
ση τοῦ Ἱερώνυµου στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο, ἴσαµε σήµερα, µέ ἔπεισαν, ὅτι ὁ ἐλεγκτικός
λόγος τοῦ συλλει τουργοῦ Ἀµβροσίου ἰχνογραφεῖ ὄχι µόνο τό πορτραῖτο τοῦ τότε Μητρο-
πολίτη Θηβῶν, ἀλλά καί τοῦ σηµερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερώνυµου. 

Τό ἐπαναφέρω, λοιπόν καί τό παραδίδω στήν κρίση καί στήν ἐκτίµηση τοῦ εὐρύτα-
του καί ἀνήσυχου ἐκκλησιαστικοῦ πληρώµατος.    

Θά συνεχίσω νά µάχωµαι, ἔστω καί µόνος, διά τήν ἀλήθειαν καί διά
τήν Ἐκκλησίαν. Εἶναι τό χρέος µου πρός τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, ἥτις
µς ἐξέθρεψε, µς ἐτίµησε, µς ἀνέδειξεν εἰς τόν ὅν κατέχοµεν Ἐπισκοπι -
κόν θρόνον. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πικρά ἐνίοτε καί ἐνοχλητική εἰς τήν ἀ κοήν.
Ἐν τούτοις εἶναι ἀναγκαία καί σωστική! Ὑπηρετῶν, λοιπόν, τήν ἀ -
λήθειαν, ἀδελφέ µου, θά σοί εἴπω διά µίαν εἰσέτι φοράν πικρά τινα λόγια
µέ µόνον σκοπόν τήν ἀφύπνισίν σου. Πρός τό συµφέρον σου καί πρός τό
συµφέρον τᾹς Ἐκκλησίας. Τώρα ὅµως ἡ ἐπικοινωνία µας δέν θά παρα-
µείν᾽ µυστική, ὅπως αἱ ἀπό 24.7.1995 καί 18.4.1997 ἐπιστολαί µου, τάς
ὁποίας ἐκράτησα µέχρι σήµερον µυστικόν ἑπτασφράγιστον. Ἔπειτα ἀπό
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τήν προλαβοῦσαν Ἱεράν Σύνοδον τᾹς Ἱεραρχίας ὅλα χρειάζονται φῶς!
Θά καταστήσω κοινωνούς τῶν σκέψεών  µου τούς ἀδελφούς µας Ἱεράρ -
χας. Ἐάν δέ ἤθελε κριθᾹ ἀναγκαῖον, τότε θά ἀποστείλω πρός αὐτούς καί
τάς ὡς ἄνω µνηµονευθείσας ἐπιστολάς µου πρός ἐνηµέρωσίν των.

1.   Ἕνα ψέµµα µς βοηθεῖ ἴσως εἰς τό νά ἐξέλθωµεν πρός στιγµήν
ἀπό µίαν δυσχερᾹ θέσιν, µς ὁδηγεῖ ὅµως εἰς µίαν µόνιµον ἀνυποληψίαν!
Εἰς τήν κρίσιµον Συνεδρίαν τᾹς Ἱεραρχίας τᾹς 31ης Ἰουλίου ἐ. ἔ., ἀπέδει -
ξα περιτράνως διά τῶν ἐγγράφων α) ὅτι παρέσυρες τόν Ἀρχιγραµµατέα
καί τούς Γραµµατεῖς εἰς τήν πλαστογράφησιν τῶν Πρακτικῶν τᾹς ∆ΙΣ
τᾹς 6ης Ἀπριλίου 1995, β) ὅτι δέν ὑπάρχει «πρότασις» τᾹς ΟἰκονοµικᾹς
Ὑπηρεσίας περί συγκροτήσεως ἘπιτροπᾹς παρακολουθήσεως καί διαχει-
ρίσεως Ἀναπτυξιακῶν Ἔργων τᾹς Ἐκκλησίας, γ) ὅτι οὐδέποτε ἔτυχε τᾹς
ἐγκρίσεως τᾹς Ἱερς Συνόδου ὁ διορισµός τοῦ κ. Ὀδυσσέως Κοσµάτου ὡς
Μέλους τᾹς ἘπιτροπᾹς ταύτης  δ) ὅτι οὐδέποτε διεξήχθη διαγωνισµός
πρός ἀνάθεσιν τῶν µελετῶν τῶν ὑπό ἐκτέλεσιν ἐκκλησιαστικῶν ἔργων
καί ἑποµένως ἡ ἀνάθεσις τᾹς ἐκπονήσεως τῶν Μελετῶν διά τά συγκεκρι -
µένα ἔργα εἰς τήν Ἑταιρείαν τοῦ κ. Κοσµάτου ὑπᾹρξε χαριστική καί ἄρα
παράνοµος καί καταχρηστική, καί ε) ὅτι τό Πρακτικόν τᾹς ∆ΙΣ τᾹς
6.4.1995 παραµένει ἔκτοτε ἀνυπόγραφον καί ἄρα τυγχάνει ἄκυρον. Ἡ
εὐθύνη λοιπόν διά τήν κακήν διαχείρισιν τοῦ ἀστρονοµικοῦ ποσοῦ τῶν
1.700 ἑκατοµµυρίων δρχµ. βαρύνει ἀποκλειστικῶς καί µόνον τήν Σεβα-
σµιότητά σου καί οὐδένα ἕτερον. Ὅταν µετ‘ οὐ πολύ ἀνᾹλθες εἰς τό
βᾹµα, ἀντί νά ἀπαντήσ᾽ς εἰς τάς ἐκτοξευθείσας βαρυτάτας ταύτας κατη -
γορίας, ἀπευθυνόµενος πρός µε εἶπες τά λόγια ταῦτα: «ἐσύ δέν µοῦ τά-
µαθες, Ἅγιε Καλαβρύτων; µαζί δέν τά κάναµε;».

Θά ἐνόµιζέ τις ὅτι ἐκέρδισες τήν µάχην τῶν ἐντυπώσεων, ἐκφέρων
ἕνα τόσον χονδροειδές ψεῦδος. Ἀλλά διά τούς νοῦν ἔχοντας ἡ ἀπάντησις
αὕτη ἐµπεριέχει µίαν ὁµολογίαν ἐνοχᾹς. ∆έν ἀρνήθηκες, ὅτι ἔκαµες ὅσα
ἐγώ κατεµαρτύρουν! ∆έν ἀπέκρουσες τάς κατηγορίας καί δέν ἔδωσες
µίαν πειστικήν ἐξήγησιν! Ἁπλῶς, εἰσάγων ἕνα χονδροειδέστατον ψέµµα,
προσεπάθησες νά δηµιουργήσ᾽ς συνενόχους! Καί βεβαίως δέν εἶµαι
συνένοχος, καθ᾿ ὅσον οὐδέποτε σέ ἐδίδαξα τοιαῦτα «τερτίπια» καί οὐδέ-
ποτε «µαζί» ἐκάναµε τοιαῦτα ἐγκλήµατα! Ἄλλωστε οὐδέποτε συνεργα-
σθήκαµε εἰς τήν Ἀρχιγραµµατείαν, οὐδέποτε διετέλεσες ὑπό τήν διοι -
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κητικήν µου εὐθύνην, οὐδέποτε ἔλαβεν χώραν παράδοσις τᾹς Ὑπηρε -
σίας τᾹς Άρχιγραµµατείας ἐκ µέρους µου πρός σέ, καθ᾿ ὅσον ἡ δική σου
θητεία εἰς τήν Ἀρχιγραµµατείαν χρονικῶς ἀπέχει πολύ ἀπό τήν προη-
γηθεῖσαν ἰδικήν µου (ἐµεσολάβησαν δύο τοποθετήσεις, ὅταν ἐγώ παρέ-
δωσα εἰς τόν ἀείµνηστον Νικηφόρον Τζιφόπουλον, µετά ταῦτα Μητρο-
πολίτην Χίου). Καί ἐπί τέλους οὐδέποτε µέχρι σήµερον κατηγορήθην διά
τοιαῦτα «κατορθώµατα». Κατά τήν περίοδον τᾹς θητείας µου ἄλλωστε
εἰς τήν Ἀρχιγραµµατείαν ὑπᾹρχον Ἀρχιερεῖς, ὡς π.χ. ὁ µακαριστός Ἐλευ -
θερουπόλεως Ἀµβρόσιος, οἱ ὁποῖοι ἦσαν ἕτοιµοι νά ἐλέγξουν τήν οἱανδή-
ποτε παραχάραξιν τῶν Πρακτικῶν. Ἐνῶ τώρα ὑπάρχει ἕνας Ἀρχιεπίσκο-
πος εἰς τήν δύσιν του καί ἑποµένως ὅλα τά κακά δύνανται νά συµβοῦν,
ὅπως καί συµβαίνουν ἄλλωστε...

∆έν θά ἤθελα νά ὑποµνήσω, ὅτι µέ ἠλέησεν ὁ Θεός νά σέ ἔχω εὐερ-
γετήσει µεγάλως! ∆έν ἀνέµενον βεβαίως τήν διά βίου εὐγνωµοσύνην
σου! Ἀλλά καί µίαν τοιαύτην συκοφαντίαν πῶς νά τήν ἀνεχθῶ ἀπό ἕναν
εὐεργετηθέντα; 

Κηδόµενος, ὅθεν, τᾹς ἀξιοπρεπείας µου σέ παρακαλῶ καί σέ προ-
καλῶ νά προσκοµίσ᾽ς ἔστω ἕνα παράδειγµα ἐξ ὅσων «µαζί ἐκάναµε», ὥ -
στε νά ἑδραιωθᾹ ὁ ἰσχυρισµός σου. Ἄλλως εἰς τήν ψυχήν σου θά πλανται
ὁ ἐφιάλτης τᾹς συκοφαντίας, ἐγώ δέ θά ἔχω τό δικαίωµα νά σέ ἀποκαλῶ
ἐφ᾿ ἑξᾹς ὄχι µόνον πονηρόν, ἑλισσόµενον ὡς αἴλουρον, µέ µοχθηρόν πρό -
σωπον, ὑβριστήν τῶν Ἱεραρχῶν, ἠθικόν αὐτουργόν εἰς πλαστογραφίαν
τῶν Πρακτικῶν ἀλλ᾿ ἐπί πλέον ψευδολόγον καί ταπεινόν συκοφάντην.
Καί εἶσαι, ἀδελφέ µου! 

2.   Ἄς προχωρήσω λοιπόν τώρα εἰς περαιτέρω ἀποκαλυπτήριά σου:
Εἰς τήν αἴθουσαν τῶν Συνεδριῶν (Συνεδρία τᾹς 30Ᾱς Ἰουλίου) ἠκούσθη
ὡς καταγγελία, ὅτι Μέλη τᾹς ΟἰκονοµικᾹς Ὑπηρεσίας ἐπραγµατοποίησαν
θαλάσσιον περίπατον, «κρουαζιέραν» εἶπον, µέ τό ἰδιωτικόν σκάφος
οἰκονοµικοῦ τινος παράγοντος ἐξ ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι φέρονται νά συναλ-
λάσσωνται συχνά µετά τᾹς ΟἰκονοµικᾹς Ὑπηρεσίας τᾹς Ἐκκλησίας εἰς
τά ἐν Βουλιαγµέν᾽ οἰκόπεδα. 

Ἐπί τῷ ἀκούσµατι τοῦ ὑπαινιγµοῦ τούτου σύ, ἀδελφέ µου, ἔσπευ-
σες νά διαβεβαιώσ᾽ς τό Σῶµα τᾹς Ἱεραρχίας, ὀµνύων µάλιστα εἰς τήν
Ἀρχιερωσύνην σου, ὅτι οὐδέποτε ἔλαβες µέρος εἰς τοιαύτην κρουαζιέ -
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ραν!. ∆υστυχῶς ὅµως διά σέ, δύο ἡµέρας βραδύτερον (τήν 1ην Αὐ -
γούστου) ἡ ἐφηµερίς «Ἐλεύθερος Τύπος» µέ τίτλον «Ο ΜΗΤΡΟΠΟ -
ΛΙΤΗΣ ΞΕΧΝΑΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ΤΗΝ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ» ἔγρραφεν τά ἑξᾹς
σηµαντικά:

Μεγάλην σηµασίαν ἔχει ὅτι συντάκτης τοῦ σχολίου τούτου τυγχά-
νει ὁ ∆ιευθυντής τᾹς Ἐφηµερίδος κ. Γεώργιος Κύρτσος, ὁ ὁποῖος, καθώς
πληροφορούµεθα, µετεῖχε ἐπίσης τᾹς κρουαζιέρας ἐκείνης καί ἄρα τυγχά-
νει ἀψευδής µάρτυς. Ὑπάρχουν ἄλλωστε καί φωτογραφίες ὡς πειστήρια
ἀδιάψευστα. Ἄρα ψεύδεσαι ἐνσυνειδήτως, Σεβασµιώτατε, καί µάλιστα
ἐνώπιον τᾹς Ἱεραρχίας! Σέ παραδίδω, λοιπόν, εἰς τήν κρίσιν τῶν Σεβα-
σµιωτάτων Ἱεραρχῶν.

3.   Καί διατί ὄχι; Ὡς φαίνεται εἶναι παληά σου τέχνη ἡ ἐξαπάτησις
καί τά ὅµοια, ἐφ᾿ ὧ καί βαρύνεσαι µέ πολύ χειρότερα πράγµατα, ὅπως  π.
χ. µέ τήν κατηγορίαν τᾹς ἐπιστηµονικᾹς ἀπάτης! Ἔχεις κατηγορηθᾹ
εὐθέως, δηµοσίως καί δή καί γραπτῶς «ἐπί κλοπῇ πνευµατικᾹς ἰδιο -
κτησίας» ἀπό τά ἐπιστηµονικά συγγράµµατα τοῦ Καθηγητοῦ τοῦ Πανε-
πιστηµίου Θεσσαλονίκης Κωνστ. Καλοκύρη. Ὁ Καθηγητής Καλοκύρης
ἐξέδωκε ἔντυπον ἐκ τεσσαράκοντα σελίδων µέ τίτλον «ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1972» ὅπου κατ᾿ ἀντιζυγίαν παρου-
σιάζει ὁλόκληρα ἀποσπάσµατα ἐκ τῶν ἐπιστηµονικῶν συγγραµµάτων
του, ἅτινα καταχωρίζονται αὐτούσια εἰς τό βιβλίον σου µέ τίτλον
«ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑΣ, ΑΘΗΝΑΙ 1971» ἄνευ µνείας τᾹς
πηγᾹς προελεύσεώς των!!!! Σηµαντικόν ἄλλωστε εἶναι τό ἁγιογραφικόν
χωρίον, ὅπερ προτάσσεται εἰς τήν κριτικήν του:«Ἐφώνησε πέρδιξ, συνή-
γαγεν ἅ οὐκ ἔτεκεν» (Ἱερ. 17, 11).

4. Ὑπάρχει τώρα τό ζήτηµα τῶν νοσηλείων σου εἰς τό Ἐξωτερικόν.

«Σεβασµιώτατε Μητροπολίτα Θηβῶν καί Λεβαδείας:Ἐάν δέν
θυµσθε τήν ἐπίµαχη µονοήµερη κρουαζιέρα στήν ὁποία πήρατε
µέρος, νά φρεσκάρω ἐγώ τή µνήµη σας. Ἦταν Μάϊος τοῦ 1994,
στόν Εὐβοϊκό, παρέα σας εἴχατε τόν Ἐπίσκοπο Κερνίτσης, τό σκά-
φος ἦταν ἰδιοκτησίας γνωστοῦ ἐφοπλιστᾹ-ἐπενδυτᾹ, πού ἀξιο-
ποίησε τήν ἐκκλησιαστική περιουσία. Μέ κάνετε νά αἰσθάνωµαι
ἄσχηµα πού διαψεύδω ἕναν τόσο σηµαντικό Μητροπολίτη....».
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Οἱ διενεργήσαντες τόν διαχειριστικόν ἔλεγχον ὁρκωτοί Λογισταί δέν κα-
τακρίνουν τήν οἰκονοµικήν ἐνίσχυσίν σου διά τοῦ ποσοῦ τῶν 9.000.000
δρχµ. Σηµειώνουν ὅµως, ὅτι δέν προσεκοµίσθησαν παραστατικά δα-
πανῶν! Τοῦτο δέ εἶναι καί λογικόν καί δίκαιον! Θά ἦτο λοιπόν πολύ φυ-
σικόν νά καταθέσ᾽ς ἔστω καί ἐκ τῶν ὑστέρων τά παραστατικά ταῦτα,
ὥστε νά κλείση τό ζήτηµα. ∆ιατί ὅµως δέν σπεύδεις νά τό πράξης, ὥστε
νά τεθῇς ὑπεράνω πάσης ὑποψίας;

Τήν ἀπάντησιν θά δώσωµεν ὑµεῖς. Λέγεται λοιπόν, ὅτι ὁ ἴδιος
ἐκεῖνος ἐπενδυτής-ἐφοπλιστής, ὅστις σέ ἐκάλεσεν εἰς τήν κρουαζιέραν
εἰς τόν Εὐβοϊκόν, κατέβαλεν ἐπίσης ἐξ ἰδίων καί ὅλα τά ἔξοδα τᾹς νοση -
λείας σου εἰς Η.Π.Α. Τοὐλάχιστον τοῦτο διέδιδεν, καυχώµενος, εἰς ἀνύπο-
πτον χρόνον διά λογαριασµόν του! Ἐάν τοῦτο ἀληθεύη τά πράγµατα
εἶναι πολύ σοβαρά, Σεβασµιώτατε ὑβριστά µου. Ἀπό σέ ἐξαρτται νά
ἀποσείσης µίαν τόσον σοβαράν κατηγορίαν. 

Ἀγαπητέ µου Ἱερώνυµε,
Τό ἐρώτηµα, τό ὁποῖον πολύ µέ βασανίζει, εἶναι τοῦτο: Ἀλήθεια,

πῶς κατόρθωσες καί ἔκρυβες ἕνα τόσον ἀπαίσιον χαρακτήρα ὅλα αὐτά
τά χρόνια; Ἔχεις γίνει ἀγνώριστος! Κάτω ἀπό ἕνα προσωπεῖον, µέ πολ-
λήν τέχνην πράγµατι, ἔκρυβες ἕνα µοχθηρόν πρόσωπον καί ἕνα ἀδίστα -
κτον χαρακτήρα! ∆οξάζω τόν Θεόν, διότι µέ ἠξίωσεν ἐγκαίρως νά ἐννο-
ήσω τί ἔκρυβες µέσα εἰς τήν ψυχήν σου καί νά σοῦ τό δηλώσω εὐθαρσῶς
µέ τήν ἀπό 24.7.1995 ἐπιστολήν µου. Εἰς τό ἐρώτηµά σου «µαζί δέν τά
κάναµε;» ἡ ἀπάντησις εἶναι καταφατική. Ναί µαζί τά ἐκάναµε. Ἀλλά τί
καί ποῖα ἐκάναµε µαζί; Μαζί ἐπραγµατοποιούσαµε παραστάσεις πρός τόν
Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον κ. Σεραφείµ διά νά τοῦ ἐπιστήσωµε τήν
προσοχήν ὡς πρός τόν τότε ∆ωδώνης κ. Χρυσόστοµον καί ἄλλα τινα
πρό σωπα τοῦ περιβάλλοντός του. ∆ιά νά εἴπωµεν πρός τόν Μακαριώτα-
τον, ὅτι ἡ τόση ἐµπιστοσύνη τήν ὁποίαν ἐπιδεικνύει πρός τόν ∆ωδώνης
Χρυσόστοµον, ἐκθέτει ἀνεπανορθώτως τόσον τήν Ἐκκλησίαν, ὅσον καί
τόν ἴδιον προσωπικῶς! ∆ιά νά ζητήσωµεν τήν ἀποµάκρυνσιν τοῦ
∆ωδώνης ἀπό νευραλγικάς θέσεις τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς ∆ιοικήσεως! Ναί,
αὐτά πράγµατι ἐκάναµε µαζί! Καί δυστυχῶς τώρα βλέπω νά συµπλέης µέ
τόν ἄνθρωπον αὐτόν καί µάλιστα νά στηρίζεσαι εἰς τούς «τραµπουκι-
σµούς» ἑνός τοιούτου ἐκκλησιαστικοῦ προσώπου! 
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Ἐν κατακλείδι θά ἤθελα νά ἀπαντήσω πρός τινας Σεβασµιωτάτους

Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι µέ κατέκριναν, ὅτι εἰς τήν ὁµιλίαν µου ἐνώπιον τᾹς
σεπτᾹς Ἱεραρχίας ἐχρησιµοποίησα σκληράν γλῶσσαν ἐναντίον σου καί
κατέφυγον εἰς βαρεῖς χαρακτηρισµιούς. Ἡ ἀλήθεια εἶναι σκληρά ἀπό
τήν φύσιν της. Εἶναι ὅµως γνωστόν, ὅτι ὁµιλῶ πρός πσαν κατεύθυνσιν
τήν γλῶσσαν τᾹς ἀληθείας. Ἡ γλῶσσα τᾹς διπλωµατίας δέν εἶναι ἡ γλῶσσα
τῶν Χριστιανῶν. Ὅσοι ἐξ ἡµῶν δέν ἔχουν τήν δύναµιν νά ἀκούσουν τήν
ἀλήθειαν, ἄς µή µέ κατακρίνουν. Λίαν συντόµως θά κατανοήσουν, ὅτι
ἤµην ἐπιεικής εἰς τάς κρίσεις µου πρός τό πρόσωπόν σου. Ὅταν ἕνας Ἱε -
ράρχης ψεύδεται, συκοφαντᾹ, συλλαµβάνεται ἐπί κλοπῇ πνευµατικᾹς
ἰδιοκτησίας, νέµεται τήν Ἐξουσίαν, δέχεται ἀντιπαροχάς ἀπό τούς ἐ πεν -
δυτάς, πραγµατοποιᾹ κρουαζιέρας µαζί των, ὑποκρίνεται, ὠθᾹ εἰς πλα-
στογραφίας, συνοµολογᾹ χαριστικάς συµβάσεις, χωρίζη τούς Ἀρχιερεῖς
εἰς ἡµετέρους καί µή, διορίζη τά µέλη Ἐπιτροπῶν κατά βούλησιν, ἀνα -
θέτη εἰς ταῦτα ἄνευ διαγωνισµοῦ Μελέτας ἔργων τᾹς τάξεως τῶν 4 δισε-
κατοµµυρίων δρχ., διασπαθίζη τό χρᾹµα τᾹς Ἐκκλησίας καί σκανδαλίζη
τόν Λαόν τοῦ Θεοῦ εἰς τί διαφέρει ἀπό τούς κοσµικούς ἀνθρώπους, οἱ
ὁποῖοι λατρεύουν τό χρᾹµα καί διοικοῦν τόν τόπον χωρίς φόβον Θεοῦ;   

Στήν ἀνοιχτή αὐτή καταγγελία τοῦ Μητροπολίτη Καλαβρύτων καί Αἰγιαλείας
Ἀµβροσίου δέν ἀπάντησε ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν Ἱερώνυµος. Ἀντ᾿ αὐτοῦ ἀπάντησε
µιά ὁµάδα ἱερέων τᾹς Μητρόπολης Θηβῶν, Τό ἰδιότυπο εἶναι, ὅτι οἱ ἱερεῖς δέν ἐπιχείρη-
σαν νά ἀνατρέψουν τά ἐπιχειρήµατα τοῦ Αἰγιαλείας Ἀµβροσίου. Ἐκφράζουν, µόνο, τό
παράπονο, ὅτι ἡ ἐπίθεση αὐτή ἐναντίον τοῦ προϊσταµένου τους, πού τή χαρακτηρίζουν
ἀνάδελφη, ἐξανεµίζει τήν ἀγάπη καί τή σύµπνοια καί καθιστ τούς λειτουργούς τᾹς
Ἐκκλησίας βορά στά ἀδηφάγα ΜΜΕ.

Ὁ δηµοσιογράφος Θωµς Τσάτσης, µέ ἄρθρο του στήν «Ἐλευθεροτυπία» σχολία-
σε τήν ἀντίδραση τῶν ἱερέων, πού ἐθίγησαν προσωπικά, ἐνῶ δέν ἐθίγη ὁ προϊστάµενός
τους, πού ἦταν ὁ στόχος τᾹς κριτικᾹς τοῦ Μητροπολίτη Ἀµβροσίου. 

Ὁ δηµοσιογράφος Τσάτσης ἔγραψε:  
«Ἡ ἀλήθεια εἶναι πικρά καί ἐνίοτε καί ἐνοχλητική εἰς τήν ἀκοήν...».Ἡ φράση αὐτή εἶναι ἀπό τίς  πρῶτες τοῦ µητροπολίτη Καλαβρύτων καί
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Αἰγιαλείας στήν ἐπιστολή του πρός τόν µητροπολίτη Θηβῶν Ἱερώνυµο.Μιά ἐπιστολή γραµµένη σέ ἰδιαίτερα ὑψηλούς τόνους πού τίς τελευ-ταῖες ἡµέρες προκάλεσε κινητικότητα µεταξύ ἀρχιερέων, καθώς ἀνά-µεσα στ᾿ ἄλλα ἀναφέρεται ἔµµεσα καί στό θέµα τᾹς διαδοχᾹς.
Ὁ µητροπολίτης Θηβῶν δέν ἀπάντησε στίς κατηγορίες πού τοῦ

ἀπευ θύνει ὁ µητροπολίτης Καλαβρύτων. Ἀπάντηση ὅµως ἐστειλαν 17 ἱε -
ρεῖς ἀπό τή Μητρόπολη Θηβῶν. Οἱ ἱερεῖς ἀποφεύγουν νά κρατήσουν
τούς τόνους ψηλά, ἄν καί µιλοῦν γιά «διχαστικό κλίµα στόν χῶρο τῶν
κληρικῶν». Ἡ ἐπιστολή ἔχει ἡµεροµηνία 22 Σεπτεµβρίου καί ἔχει ἰδιαίτερο
ἐνδιαφέρον καθώς οἱ ἱερεῖς δηλώνουν ὅτι ἔχουν «καταστεῖ µάρτυρες καί
ἀποδέκτες ἑνός ἤθους καί ὕφους τό ὁποῖο ἐπωάζεται, ἐκτρέφεται, ἐκπέµ-
πεται καί διαχέεται, σέ  ‘σκοτεινούς διαδρόµους‘ µέ κατάληξη (φυσική;) τά
ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά Μέσα πάσης φύσεως». 

Ἡ κόντρα µεταξύ τῶν µητροπολιτῶν Θηβῶν καί Καλαβρύτων ἦταν
µία ἀπό τίς πολλές κατά τή διάρκεια τῶν συνεδριάσεων τᾹς Ἱεραρχίας
στά τέλη Ἰουλίου. Φαίνεται ὅµως πώς εἶναι ἀπό τίς λίγες πού συνεχίστηκαν
µέ τήν ἀνταλλαγή ἐπιστολῶν. Οἱ σχέσεις µεταξύ τῶν ἱεραρχῶν πού πρω-
ταγωνιστοῦν στήν Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος δέν εἶναι οἱ καλύτερες. Κι' ὅσο
περν ὁ καιρός γίνονται ὁλοένα καί χειρότερες. Οἱ µητροπολίτες πού θέ-
λουν νά κατακτήσουν τό θρόνο τοῦ ἀρχιεπισκόπου εἶναι ἀρκετοί. Καί οἱ
συµµαχίες συνεχῶς ἀλλάζουν.

Πλησιάζει ἡ ἐκλογή ἀρχιεπισκόπου.
Οἱ ἐπιστολές τοῦ µητροπολίτη Καλαβρύτων καί τῶν ἱερέων ἀπό τή

Θήβα ἀποτελοῦν µιά ἔνδειξη γιά τό τί συµβαίνει στά ἐσωτερικά τᾹς
Ἐκκλησίας, πού δέν παύει ὅµως νά εἶναι σοβαρή καθώς οἱ περισσότεροι
ἀρχιερεῖς ἀνυποµονοῦν νά φτάσει ἡ ἡµέρα πού θά ψηφίσουν γιά τό νέο
ἀρχιεπίσκοπο. 

Ὁ µητροπολίτης Καλαβρύτων Ἀµβρόσιος ἔγραψε στό µητροπολίτη
Θηβῶν Ἱερώνυµο στίς 28 Αὐγούστου. Ἀπ' ὅσα ἀναφέρει στήν ἐπιστολή
του, φαίνεται καθαρά πώς οἱ δύο "ἅγιοι" στό παρελθόν εἶχαν ἄριστες σχέ-
σεις, πού σέ κάποια στιγµή γιά ἄγνωστο λόγο κλονίστηκαν. Ὁ κ. Ἀµβρό-
σιος κατηγορεῖ τόν ἀδελφό του γιά κακή διαχείριση τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς
περιουσίας, δίνοντας συνέχεια σ' ὅσα εἶπαν οἱ δύο µεταξύ τους κατά τή
διάρκεια τῶν συνεδριάσεων τᾹς Ἱεραρχίας. 

«Ὅταν µετ' οὐ πολύ ἀνᾹλθες εἰς τό βᾹµα, ἀντί νά ἀπαντήσης εἰς τάς
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ἐκτοξευθείσας βαρυτάτας ταύτας ‘κατηγορίας, ἀπευθυνόµενος πρός µε
εἶπες τά λόγια ταῦτα: «ἐσύ δέν µοῦ τα' µαθες, Ἅγιε Καλαβρύτων; Μαζί δέν
τά κάναµε;», λέει σέ κάποιο σηµεῖο τᾹς ἐπιστολᾹς, ἀπευθυνόµενος πρός
τόν κ. Ἱερώνυµο. 

Καί συνεχίζει: «...διά τούς νοῦν ἔχοντας ἡ ἀπάντησις αὕτη ἐµπεριέχει
µίαν ὁµολογίαν ἐνοχᾹς. ∆έν ἀρνήθηκες, ὅτι ἔκαµες ὅσα ἐγώ κατεµαρτύ -
ρουν! ∆έν ἀπέκρουσες τάς κατηγορίας καί δέν ἔδωσες µίαν πειστικήν
ἐξήγησιν! Ἁπλῶς, εἰσάγων ἕνα χονδροειδές ψέµµα, προσεπάθησες νά
δηµιουργήσης συνενόχους! Καί βεβαίως δέν εἶµαι συνένοχος καθ' ὅσον
οὐδέποτε σέ ἐδίδαξα τοιαῦτα "τερτίπια" καί οὐδέποτε "µαζί" ἐκάναµε τοι-
αῦτα ἐγκλήµατα!» Καί ἀφού τόν χαρακτηρίζει «ἀπαίσιο» καί «µοχθηρό
πρό σωπο», τόν κατηγορεῖ γιά τή σχέση µέ τό µητροπολίτη Ζακύνθου
Χρυσόστοµο.

«Εἰς τό ἐρώτηµά σου-γράφει-µαζί δέν τά κάναµε, ἡ ἀπάντησις εἶναι
καταφατική. Ναί, µαζί τά κάναµε. Ἀλλά τί καί ποιά ἐκάναµε µαζί; Μαζί
ἐπρα γµατοποιούσαµε παραστάσεις πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκο-
πον κ. Σεραφείµ, διά νά τοῦ ἐπιστήσωµεν τήν προσοχήν ὡς πρός τόν τό-
τε ∆ωδώνης κ. Χρυσόστοµον καί ἄλλα τινα πρόσωπα, τοῦ περιβάλλοντός
του. ∆ιά νά εἴπωµεν πρός τόν Μακαριώτατον, ὅτι ἡ τόση ‘ἐµπιστοσύνη τήν
ὁποίαν ‘ἐπιδεικνύει πρός τόν ∆ωδώνης Χρυσόστοµον ἐκθέτει ἀνεπανορ-
θώτως τόσον τήν Ἐκκλησίαν ὅσον καί τόν ἴδιον προσωπικῶς! ∆ιά νά ζητή-
σωµεν τήν ἀποµάκρυνσιν τοῦ ∆ωδώνης ἀπό νευραλγικάς θέσεις τᾹς
ἘκκλησιαστικᾹς ∆ιοικήσεως! Ναί, αὐτά πράγµατι ἐκάναµε µαζί! Καί
δυστυχῶς τώρα βλέπω νά συµπλέης µέ τόν ἄνθρωπον αὐτόν καί µάλιστα
νά στηρίζεσαι εἰς τούς "τραµπουκισµούς" ἑνός τοιούτου ἐκκλησιαστικοῦ
προσώπου!».   
«Ἀπάντηση»  ἀπό ὑποστηρικτές

Ἡ «ἀπάντηση»’στήν ἐπιστολή τοῦ µητροπολίτη Καλαβρύτων δέν
δόθηκε ἀπό τό µητροπολίτη Θηβῶν καί Λεβαδείας, ἀλλά ἀπό ἀρχιµαν-
δρίτες καί ἱερεῖς πού ὑποστηρίζουν τόν κ. Ἱερώνυµο. 

Ἡ ἐπιστολή διατηρεῖ χαµηλούς τόνους καί ὅπως ἀναφέρουν οἱ ὑπο-
γράφοντες γράφτηκε γιατί οἱ ἴδιοι ἔχουν γίνει µάρτυρες «µις συνεχῶςἐπιδεινούµενης ἀνάδελφης νοοτροπίας, ἡ ὁποία ἐξανεµίζει τήν ἀγάπη καί
σύµπνοια, καί µς καθιστ βορά στά ἀδηφάγα ΜΜΕ». 

Στήν ἐπιστολή-ἀπάντηση οἱ ὑπογράφοντες µιλοῦν γιά ἦθος καί ὕφος
«τό ὁποῖο ἐπωάζεται, ἐκτρέφεται, ἐκπέµπεται καί διαχέεται, σέ  "σκοτει-
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νούς διαδρόµους", µέ κατάληξη (φυσική) τά ἔντυπα καί ἠλεκτρονικά Μέσα
πάσης φύσεως, πού καί πολλά ἐρωτηµατικά µς δηµιούργησε ἀλλά καί
µς προβληµάτισε. Ἔχοντας ὅµως µάθει στόν εὐλογηµένο χῶρο τᾹς Ἱε-
ρς Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας σέ µία ἄλλη ποιµαντική προσέγ-
γιση τῶν προσώπων καί τῶν θεσµῶν, σέ µία διαφορετική διαλεκτική ἀντι-
µετώπισή τους παραµείναµε µέχρι τώρα σιωπηλοί παρατηρητές, πλήν
"ἀγραυλοῦντες φύλακες"». 
Κοινοποίηση καί στό Οἰκουµενικό

Ἐκεῖνο, πού ἀξίζει νά σηµειωθεῖ εἶναι ὅτι ἡ ἐπιστολή κοινοποιήθηκεἐκτός τῶν ἄλλων καί στό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο.
Ἀπό τήν ἀπάντηση πρός τόν µητροπολίτη Καλαβρύτων φαίνεται

καθαρά ὅτι τό παιχνίδι τᾹς διαδοχᾹς βρίσκεται στό ἀποκορύφωµα. Οἱ ἱε -
ρεῖς χωρίς νά ἀπαντοῦν στίς κατηγορίες πού ἐκτοξεύει ὁ µητροπολίτης
Καλαβρύτων Ἀµβρόσιος πρός τό µητροπολίτη Θηβῶν Ἱερώνυµο, µιλοῦν
γιά «διχαστικό κλίµα, πού ἔχει ἁπλωθεῖ καί δηλητηριάζει τόν χῶρο τῶν
κληρικῶν, καί τό χειρότερο ὅπως ἀντιλαµβανόµαστε ἀπό τήν καθηµερινµή
µας ἐπαφή µέ τόν λαό τοῦ Θεοῦ τά συµβαίνοντα ἀποστασιοποιοῦν µέ
ραγδαῖο ρυθµό τούς πιστούς, ὠθώντας τους σέ µιά ἰδιότυπη θρησκειο-
ποιηµένη ἀποµόνωση κάτι σάν ἐκκλησία δίχως ποιµένες, ἀφοῦ οἱ τελευ-
ταῖοι τούς εἴµαστε ἀπό ἀδιάφοροι ἕως ἀποκρουστικοί». 

Καί σχολιάζουν ἕνα συγκεκριµένο σηµεῖο τᾹς ἐπιστολᾹς τοῦ κ. Ἀµβρο -
σίου, ὅπου ὁ τελευταῖος ἀναφέρει ὅτι «τώρα ὑπάρχει ἕνας Ἀρχιεπίσκο-πος εἰς τήν δύσιν του καί ἑποµένως ὅλα τά κακά δύνανται νάσυµβοῦν...». «∆ηλαδή Σεβασµιώτατε-ρωτοῦν-ἔκτοτε οἱ συνοδικοί “Ἐπίσκο-
ποι δέν γνωρίζουν τί ὑπογράφουν;». 

Τά «ἀλληλοµαχαιρώµατα» µεταξύ τῶν ἱεραρχῶν πού ἔχουν δηλώσει
ἄµεσα ἤ ἔµεσα τήν ὑποψηφιότητά τους γιά τήν Ἀρχιεπισκοπή εἶναι σίγου -
ρο ὅτι θά συνεχιστοῦν. Ὅπως εἶναι σίγουρο πώς κερδισµένος θά βγεῖ
ἐκεῖνος, ποιύ θά καταφέρει νά σταθεῖ ὅσο πιό µακρυά µπορεῖ ἀπό  «τή µά -
χη τᾹς διαδοχᾹς».    

Θωµς Τσάτσης
∆ηµσιογράφος

«Ἐλευθεροτυπίας»
‘  



Κανείς δέν µπορεῖ νά λάβει τή θεία
χάρη ἀπό µόνος του. Ἡ θεία χάρη καλεῖ
τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ὅποιος µέ γνησιότητα
τήν προσεγγίζει, νιώθει τιποτένιος καί
παραµένει στά µάτια του ἕνα τίποτα µέχρι
τήν Ἡµέρα τᾹς Κρίσεως. Ὁ καθένας µας
πρέπει νά ἔχει συναίσθηση τῶν ταλέντων
του, ἀναγνωρίζοντάς τα ὡς δῶρα τοῦ Θε-
οῦ. Πάει ὅµως χαµένος ἄν θεωρήσει ὅτι
τά ταλέντα του τοῦ ἀνήκουν. Τά ἔχει ὡς
δῶρα τᾹς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος καί
µπορεῖ νά τά πάρει πίσω, ἄν ἔτσι θελήσει. 

Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τά διακονή -
µατα µέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ. Κά-
θε ὑπευθυνότητα, πού ἀναλαµβάνουµε,
εἶναι δωρεά. Στό βάθος της, ἡ ὅποια διακο -
νία εἶναι δῶρο, πού κατέρχεται σέ σένα ἄ -
νωθεν. Ἄν τήν ἀναλάβεις, µήν ἐπιτρέψεις
στόν ἑαυτό σου νά πιστέψει ὅτι τήν ἄξι-
ζες. Στήν πραγµατικότητα ὁ Κύριος σέ
καλεῖ κάθε µέρα νά ὑπάρξεις ὡς «καινή

κτίσις». Ἄν νιώθεις ὅτι ἔχεις γίνει σκεῦος
τᾹς χάριτος τοῦ Θεοῦ, µή ξεχνς ὅτι «ἔχο-
µεν τόν θησαυρόν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις
σκεύεσιν» (Β΄ Κορ. δ΄ 7). Νά εἶσαι εὐτυχής
πού σοῦ ἔχει ἀνατεθεῖ αὐτός ὁ θησαυρός,
ἀλοίµονό σου ὅµως ἄν θεωρήσεις τόν ἑαυ-
τό σου ὡς κάτι παραπάνω ἀπό πηλό.

Μέ τίς σκέψεις αὐτές προσεγγίζω
τά λόγια τοῦ Παύλου: «Εἴ τις ἐπισκοπᾹς
ὀρέγεται, καλοῦ ἔργου ἐπιθυµεῖ. ∆εῖ οὖν
τόν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι» (Α΄
Τιµ. γ΄ 1-2). Ἐδῶ δέν θά ἐνδιατρίψω στήν
ἱστο ρική ἔννοια τᾹς λέξεως «ἐπισκοπή».
Ὅταν γραφόταν ἡ ἐπιστολή, δέν ὑ πᾹρχε
ἀκόµα σαφής διάκριση µεταξύ ἐπισκόπου
καί πρεσβυτέρου ἤ τουλάχιστον ἡ διάταξη
τῶν βαθµῶν ἱερο σύνης δέν ἦταν ἀκόµα
ἐνιαία σ’ ὅλες τίς Ἐκκλησίες. Ἐµεῖς σήµε -
ρα ὅταν διαβάζουµε τή λέξη «ἐπισκοπή»
ἐννοοῦµε τό λειτούργηµα αὐτοῦ, πού ὀνο-
µάζεται Μητροπολίτης, (ἐτυµολογικά, ὁ
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«∆εῖ τόν ἐπίσκοπον ἀνεπίληπτον εἶναι».

Τό παρόν ἄρθρο εἶναι τό τρίτο ἀπό µιά σειρά τριῶν αὐτοτελῶν ἄρ θρων, διαφόρων
ξένων συγγραφέων, πού πραγµατεύονται τό σηµαντικό θέµα τᾹς διακονίας τοῦ ἐπι -
σκόπου στήν Ἐκκλησία σήµερα. Τά ἄρθρα τά ἐρανιστήκαµε ἀπό διάφορες ἰστοσελίδες
τοῦ διαδικτύου καί τά δηµοσιεύουµε συγκεντρωµένα ἐν µεταφράσει. Ὁ συγγραφέας
τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶναι Μητροπολίτης τοῦ Πατριαρχείου Ἀντιοχείας). 

Ἡ διακονία τοῦ ἐπισκόπου
(ΙΙΙ).



ἐπίσκοπος µις σηµαντικᾹς πόλεως). 
Ὅποια ἔννοια καί ἄν δώσου µε στή

λέξη, δέν σηµαίνει ὅτι ὁ Παῦ λος ἐπαινεῖ
φιλοδοξίες ἀνθρώπων ἤ ὅτι τούς ἐνθαρ -
ρύνει νά πασχίζουν νά γίνουν ἐπίσκοποι.
Αὐτό εἶναι δῶρο Θεοῦ, ἀνεξάρτητο ἀπό
τίς ἀνθρώπινες φιλοδοξίες. Τό νόηµα τοῦ
χωρίου εἶναι σαφές: ἄν σοῦ ἔλθει τέτοια
ἐπι θυµία, γνώριζε ὅτι ἐπιθυµεῖς κάτι τό
ἀσύλληπτα σηµαντικό. Πρέπει, πρῶ τα ἀπ’
ὅλα, νά εἶσαι ἀνεπίληπτος. Καί αὐτό δέν
θά τό κρίνεις ἐσύ, ἀλλά ἄλ λοι· ἄνθρωποι
µέ πνευµατική εὐαισθησία.

Πράγµατι, δέν ἐπιτρέπεται οὔ τε
κἄν νά λαµβάνεται ὑπόψη ἡ ὑπο ψηφιό -
τητα γιά τό λειτούργηµα τοῦ ἐπισκόπου
κάποιου, πού εἶναι γνωστό ὅτι ἔχει δια-
πράξει ἔστω µία πράξη ἀκάθαρτη ἀπό τά
ἔργα τοῦ διαβόλου. Ὅποιος σταθεῖ, ἔστω
γιά λίγο, εὐνοϊκά πρός µιά τέτοια ὑποψη -
φιότητα, γίνεται µέτοχος καί αὐτός τᾹς
ἴδιας ἀκαθαρσίας. Ὁ ρυπαρός ὁδηγεῖ καί
ἄλλους σέ πράξεις ρυπαρές. Ἀναπό φευκτα,
ἕνα πρόσωπο διεφθαρµένο εἶναι πηγή
διαφθορς γιά τό περιβάλλον του.   

Ἔτσι ὁ Παῦλος στή συνέχεια τοῦ
παραπάνω χωρίου, ἀναφέρει πλᾹθος ἀρε -
τῶν, πού πρέπει νά κοσµοῦν τόν ὑποψή-
φιο πνευµατικό ἡγέτη. Λέει π.χ. ὅτι πρέ-
πει νά εἶναι: «νηφάλιος, φιλόξενος, δι-
δακτικός, µή πάροινος (ὄχι µέθυσος), µή
πλήκτης (ὄχι βίαιος), µή αἰσχροκερδής,
ἀλλ’ ἐπιεικής, ἄµαχος (εἰρηνικός)», κτλ.
Ὅποιος δηλαδή δέν ἔχει νά ἐπιδείξει
πλοῦτο ἀρετῶν δέν µπορεῖ νά θεωρηθεῖ
ἀνεπίληπτος. Ὁ χῶρος δέν ἐπιτρέπει νά
πραγµατευθοῦµε κάθε ἀρετή λεπτοµερῶς.
Γενικά λέµε ὅτι ὁ πνευµατικός ἡγέτης
πρέπει νά βρί σκεται σέ διαρκή ἐγρήγορση.
Νά ἐπι τηρεῖ τόν ἑαυτό του στενά καί νά
ἐ λέγχει τή συµπεριφορά του. Ἔτσι θά

µπορέσει νά παρακινήσει καί ἄλλους νά
ἀκολουθήσουν τήν ὁδό τοῦ Κυ ρίου. Ἡ
Ἐκκλησία δέν εἶναι χῶρος γιά νά κοιµται
κανείς. Ὅλοι πρέπει νά βλέπουµε τή λα -
τρεία τᾹς Ἐκ κλησίας σάν ἀτίµητο θησαυ -
ρό, πού ἔχουµε χρέος νά διαφυλάξουµε.
Πρέπει νά συµµετέχουµε ὁλόψυχα σ’ αὐ -
τήν, νά ἀγαπµε ὅλους τούς ἀνθρώ πους
καί, µέ µετάνοια καί ἀδιάλειπτη θυσία γιά
τούς ἀδελφούς µας, νά διασφαλίζουµε τήν ἑ -
νότητα τοῦ Ἁγίου Λαοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὅσοι
θέλουν νά ἐφησυχάζουν ἀµέριµνοι ἄς τό χω-
νέψουν: ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι κρεββάτι
οὔτε γιά τόν πιστό οὔτε γιά τόν ποιµένα.  

Πνευµατικός ἡγέτης σηµαίνει κα -
λός διδάσκαλος. Ὁ Χριστιανισµός εἶναι
γνώση τᾹς ἀλήθειας καί διδαχή. Μιά Ἐκ -
κλησία, πού ἀρκεῖται σέ τελε τές, τίς ὁποῖες
κανείς δέν καταλαβαίνει, σέ τί χρησιµεύει;
Ἑποµένως, ἄν κάποιος δέν ἔχει τό χάρι-
σµα τᾹς διδαχᾹς καί τοῦ κηρύγµατος δέν
µπορεῖ νά εἶναι κατάλληλος γιά θέση ποι-
µαντική, ἱερέως ἤ ἐπισκόπου. Μπορεῖ νά
εἶναι κατάλληλος γιά ψάλτης ἤ γιά σιω -
πηλός µοναχός ἤ γιά νά ὑπη ρετεῖ τό ναό
µέ ὁποιοδήποτε ἄλλο τρόπο. Ὅλα αὐτά
εἶναι εὐλογηµένες διακονίες καί ὅσοι ἀπό
µς τίς ἀναλάβουµε πρέπει νά θεωρήσου -
µε τόν ἑαυτό µας εὐτυχή. Χριστιανισµός
πάντως σηµαίνει κατανόηση τᾹς Ἁ γίας
ΓραφᾹς, τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, µετοχή στή
λογική λατρεία τᾹς Ἐκ κλησίας καί σεβα-
σµός στήν Ἱερή Παράδοση. Ἡ τήρηση
αὐτῶν τῶν ὅρων εἶναι ἰσόβιο χρέος ὅλων
ἀνεξαιρέτως. Ἐάν ὅµως ὁ ἁπλός πιστός
καλεῖται νά ὁµολογεῖ τήν πίστη του µέ τή
γλῶσσα του, ὅπως λέει ὁ Ἀπόστολος (βλ.
Ρωµ. ι΄ 9-10), πόσο µλλον ἕνας κληρικός,
«ὑπηρέτης τοῦ Λόγου», ὅπως ἀποκαλεῖται
κατά τήν χειροτονία του, πρέπει νά δίδει
τή µαρτυ ρία τοῦ Λόγου. Ἕνας βουβός δέν
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µπορεῖ νά λάβει ἱεροσύνη, ἔστω καί ἄν ξε-
περν σέ ἁγιότητα ὅλους ὅσους µετέχουν
στό ἱερατεῖο. Κάποιοι πιστοί ἔφεραν ἕναν
ἄντρα στόν Ἅγ. Ἰωάννη τόν Χρυσόστοµο
µέ τήν παράκληση νά τόν χειροτονήσει.
Τούς ρώτησε τί γνωρίζουν γι’ αὐτόν. Εἶ -
παν ὅτι εἶναι εὐσεβής. Τούς ἀπάντησε ὅτι αὐ-
τό δέν εἶναι ἀρκετό, γιατί ὅλοι οἱ Χριστια -
νοί πρέπει νά εἶναι εὐσεβεῖς. Χρειά ζεται
ἐπιπλέον νά ἔχει καί βα θειά κατάρτιση.

Ὁ ἐπίσκοπος δέν πρέπει νά εἶναι
«πλήκτης (βίαιος)», «ἀλλ’ ἐπιεικής, ἄµαχος
(εἰρηνικός)», διότι ὁ Κύ ριος ἔχει πεῖ «µά-
θετε ἀπ’ ἐµοῦ, ὅτι πρᾷός εἰµι καί ταπεινός
τῇ καρδί» (Ματ. ια΄ 29). Γιατί ὁ Κύριος
διάλεξε αὐτές τίς δύο ἀρετές γιά νά χαρα -
κτηρίσει τό Πρόσωπό του; ∆ιότι εἶναι οἱ
κορωνίδες. Μόνο ἄν εἶσαι ταπεινός ὁ Κύ -
ριος θά σέ ὑψώσει. Ἀλλά καί ἐσύ µέ τή
δική σου ταπεί νωση θά µπορέσεις νά ἀνο-
ρθώσεις ἄλλους. Μόνο ἄν ἀγαπήσεις τήν
ταπείνωση καί τή βιώσεις θά µπορέσεις
νά γίνεις ἀκόλουθος τοῦ ΣωτᾹ ρος στή θυ-
σιαστική πορεία Του.

∆έν θά µς ἀπασχολήσει ἡ ἐν -
νοιολογική διαφορά τῶν ἀρετῶν χρη-
στότης, ἀγαθωσύνη, πραότης, τίς ὁ ποῖες
ὁ Παῦλος ἀναφέρει στήν πρός Γαλάτας
ἐπιστολή. Τό σηµαντικό εἶναι ὅτι τίς θεω-
ρεῖ µαζί µέ ἄλλες ὡς καρπούς τοῦ Ἁγίου
Πνεύµατος. Ἄν δέ συσχετίσουµε τό γε-
γονός αὐτό µέ ὅσα ὁ Ἀπόστολος παραγ-
γέλλει πιό πάνω καταλαβαίνουµε ὅτι τό
Πνεῦµα τοῦ Θεοῦ εἶναι Ἐκεῖνο, πού πα-
ράγει µέσα µας ἕναν τρόπο ζωᾹς ἀνώτερο,
πνευµατικό.   

Σχετικά µέ αὐτό, πού εἶπε ὁ
Παῦλος, ὅτι ὁ ἐπίσκοπος πρέπει νά εἶναι
«ἄµαχος (εἰρηνικός)», ἔχω πα ρατηρήσει
σέ µιά σειρά περιπτώσεων ὅτι ἡ πιό ἀπο-
τελεσµατική ἐπίπληξη σέ ἕναν πιστό, πού

παρεκτράπηκε, εἶναι αὐτή πού δέν συνο-
δεύεται ἀπό ὀργή. Μέ τήν ἀοργησία σου
τοῦ δί νεις ἀκόµα ἕνα ἄριστο παράδειγµα,
ἄν αὐτός ἔχει κυριευθεῖ ἀπό θυµό. Εἶναι
κάτι, πού θά φέρει κοντά στό Θεό, καί
σένα καί αὐτόν, τόν ὁποῖο ἐπιτιµς.

Ὁταν ἡ Γραφή λέει ὅτι ὁ ἐπί -
σκοπος πρέπει νά εἶναι «ἀνεπίλη πτος»
σηµαίνει πρῶτον, ὅτι ἕνα ἀνε πίληπτο πρό -
σωπο δέν εἶναι κάτι τό ἐξωπραγµατικό
καί δεύτερο, ὅτι ὑ πάρχουν καταστάσεις
µέ τίς ὁποῖες δέν παίζει κανείς. Οἱ ὑπεύθυ-
νοι γιά νά ἐπιλέξουν ἕνα πρόσωπο πρέπει
νά χύσουν ἄπλετο φῶς στή ζωή του καί
νά τήν ἐξετάσουν σέ κάθε της λεπτοµέ -
ρεια, πρίν τόν θεωρήσουν ὑποψήφιο καί
τόν ἐκλέξουν. Πρέπει νά θέσουν ὅρους
δεσµευτικούς γιά προαγωγή προσώπων
σέ ἀνώτερες θέσεις. ∆ηλαδή, νά µήν γίνε-
ται διάκονος κάποιος, πού δέν εἶναι ἀνεπί -
ληπτος, καί ἄν γίνει τό λάθος καί χειρο-
τονηθεῖ δέν πρέπει νά προωθεῖται στήν
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ἱεροσύνη. Ἄν καί πάλι γίνει λάθος καί
γίνει ἱερέας νά µή προωθεῖται στήν ἀρχιε-
ροσύνη. Ἕνας ἀνάξιος ἐπίσκοπος δια-
σπείρει τήν ἀναξιότητά του στήν Ἐκκλη -
σία, τήν ὁποία διαποιµαίνει. Ἄν π.χ. εἶναι
φιλοχρήµατος ἐξωθεῖ αὐτούς, πού διοικεῖ
σέ δωροδοκίες πρός τό πρόσωπό του προ -
κειµένου νά ἐξασφαλίσουν τήν εὔνοιά του,
καθώς καί σέ κλοπές. Ἔτσι ἡ Ἐκκλησία
µετατρέπεται σέ σπήλαιο ληστῶν. 

Οἱ κανόνες τᾹς Ἐκκλησίας θεω -
ροῦν ὑπαρκτό τό ἐνδεχόµενο νά σηµει-
ωθοῦν συχνά ἁµαρτίες στόν κλᾹρο. Γι’
αὐτό ἔχουν θεσµοθετήσει δικαστικές δια-
δικασίες γιά ἱερεῖς καί µητροπολίτες, οἱ
ὁποῖες κάποτε µπορεῖ νά καταλήξουν καί
σέ καθαιρέσεις, δηλαδή ἀποποµπές ἀπό
τίς τάξεις τοῦ κλήρου ἀναξίων ἱερωµέ-
νων. Κατά τή γνώµη µου µιά Ἐκκλησία,
πού ἀποφεύγει νά δικάσει, δέν ἔχει τή
δυνατότητα νά ἐµπνεύσει στόν λαό τί εἶναι
ἀρετή. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος, στόν
ὁποῖο ἐξαγιαζόµαστε. Ὁ Ἰησοῦς µς ἐξα -
γνίζει διά τῶν Ἀποστόλων καί τῶν δια -
δόχων τους, τῶν ἐπισκόπων καί ἐν γένει
τῶν κληρικῶν. Οἱ διεφθαρµένοι ὅµως ἐξ
αὐτῶν ἀκολουθοῦν τίς ἁµαρτίες τους. ∆έν
εἶναι διάδοχοι ἁγίων. 

Ἡ κάθαρση µέσα στήν Ἐκκλησία

ξεκιν ἀπό τούς ἡγέτες Της. Ἡ Ἐκκλησία
δέν εἶναι δυνατόν νά ἀδρανεῖ περιµένον-
τας, ὅσοι ἱερεῖς καί ἐπίσκοποι ἔχουν σο-
βαρές πτώσεις, νά µετανοήσουν. ∆έν µπο-
ρεῖ νά ἀφήσει τό κακό, πού προκαλοῦν,
νά τεθεῖ ἐκτός ἐλέγχου. Ὁ στόχος Της
εἶναι ἕνας καί µοναδικός: ἀποποµπή.

Ὁ Μέγας Βασίλειος καθαίρεσε κά-
ποτε ἕναν ἱερέα, πού εἶχε διαπράξει
µοιχεία. Μετά ἀπό πολλά χρόνια ὁ καθαι-
ρεµένος βρέθηκε σέ µιά κηδεία. Πλησία-
σε τό φέρετρο καί ἀκούµπησε τό νεκρό
σῶµα. Ὁ νεκρός ἀναστήθηκε. ΠᾹγε τότε
στό Βασίλειο καί τοῦ εἶπε: «Θέλεις
καλύτερη ἀπόδειξη γιά τήν ἁγιότητα, στήν
ὁποία ἔχω φτάσει, γιά νά µέ στείλεις πίσω
στό ποίµνιό µου;» Ὁ Βασίλειος ἀπάντησε:
«Ἡ ἁγιότητά σου εἶναι κάτι µεταξύ σοῦ
καί τοῦ Θεοῦ. ∆έν µπορεῖς ὅµως νά πς
στό ποίµνιό σου, γιατί τούς σκανδάλισες.
∆έν µπορεῖς νά ἐπιστρέψεις σ’ αὐτούς».

Ποιός θά µς δώσει ἄνδρες σάν
τό Μέγα Βασίλειο, ἔτσι πού νά αἰσθαν -
θοῦµε ὅτι ἀνήκουµε µέ γνησιότητα στήν
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ; 

Ὁ Μητροπολίτης Ὄρους Λιβάνου 
Γεώργιος Khodr.
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