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Ὁ καµβάς τᾹς Ἱστορίας

ά χρόνια τρέχουν. Οἱ αἰῶνες κυλοῦν. Οἱ γενιές ἔρχονται καί πα -
ρέρχονται. Ὡστόσο, τά ἱστορικά γεγονότα ἀποτυ πώνονται καί
διασώζονται στόν καµβά τᾹς ἱστορίας. Κάποια ἀπ᾿ αὐτά, µέ τήν ἐτι-
κέτα τοῦ νεωτερισµοῦ ἤ τοῦ νόθου µοντερνισµοῦ. Καί κάποια ἄλλα,
µέ τή σφραγίδα τᾹς πιστᾹς ἀντιγραφᾹς παλαιῶν προτύπων, πού ἀ -

ναγνωρίστηκαν καί ἐπαινέθηκαν, ὡς συντελεστές τᾹς τοπικᾹς ἤ τᾹς καθολι -
κᾹς πολιτιστικᾹς καλλιέργειας καί ἀνάπτυξης. 

Ξεδιπλώνοντας, µπροστά στή σύνθετη, κριτική ὁµάδα τῶν συνοµιλητῶν
µου, τῶν φίλων µου καί τῶν ἀντιπάλων µου (ἀξιοσέβαστοι ὅλοι), τόν ἀ -

πέραντο καµβά τᾹς ἱστορικᾹς γραφᾹς, ἐγγίζω τό δάχτυλο τᾹς ἐπισήµανσης
καί τᾹς προσοχᾹς στή µακροχρόνια ἐξέλιξη µις ἀντιπαλότητας, πού δέν
ἐπι λύει προβλήµατα, ἀλλά διχάζει καί ἀντιπαρατάσσει τίς ἀνθρώπινες ὑπάρ -
ξεις. Μεταποιεῖ τή φιλικότητα σέ ἐχθρότητα. ∆υσχεραίνει ἤ καί ἀκυρώνει
τή σύµπηξη καί τή γόνιµη λειτουργία τᾹς κοινωνίας τᾹς ἀ δελφοσύνης καί
τᾹς ἀγάπης. Φαρµακώνει τίς καρδιές. Καί, συχνά, φτάνει στήν ἔσχατη συνει -
δησιακή πόρωση, ὥστε νά µολύνει τό διάβα τοῦ πολιτισµοῦ µας, µέ τήν  κα-
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τάστρωση ἀθώων θυµάτων. Ἀναφέροµαι στήν Ἐκκλησία καί στήν ἀθεΐα.
Στίς δυό ἐπάλξεις, πού µε διαφορετικό ὅραµα καί µέ ἄλλη πρακτική, κεν-
τοῦν κάποιες ἰδιόµορφες πτυχές στόν καµβά τᾹς παγκόσµιας ἱστορίας. 

ἩἘκκλησία ἔχει ὡς µοναδική ἀποστολή καί διατεταγµένη εὐθύνη, νά
χειραγωγεῖ τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα στό  θρόνο τᾹς θείας

Ἀγάπης. Νά χτίζει τή σχέση τᾹς κοινωνίας τοῦ πλάσµατος µέ τόν Πλάστη.
Νά ἀναγεννάει τίς καρδιές. Νά νοηµατίζει τούς ὁραµατισµούς καί τήν ἀγω-
νιστικότητα. Νά µεταφέρει τήν ἐµπειρία τᾹς ἀγαπητικᾹς προσέγγισης καί
τᾹς ἐγκάρδιας συνοδοιπορίας στή γήϊνη ἐπικαιρότητα. Νά ἀναδεικνύει τούς
ἐχθρούς, ἀδελφούς. Νά σφουγγίζει τά δάκρυά τους. Νά µορφοποιεῖ πολιτι-
σµό ἀδιαµφισβήτητης ἀνθρωπις. 

Ἡ ἀθεΐα, ἀπό τό δικό της µετερίζι, ὑψώνει τό λάβαρο τᾹς προοδευ-
τικότητας. Καί, µέ τό συνοδευτικό (θά µοῦ ἐπιτραπεῖ νά τό ὑπογραµ-

µίσω) «πλαστό, ἐγγυητικό χαρτί» τᾹς ἐπιστηµονικᾹς παγγνωσίας, ἐκστρα-
τεύει, γιά τήν ἀνατροπή καί τήν ἐξάλειψη τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς ἐµπειρίας καί
γιά τήν οἰκοδόµηση µις κοινωνίας παραδοµένης στήν ὑλοφροσύνη καί
στρατευµένης στίς αἱµατηρές ἀντιδικίες καί ἀναµετρήσεις τῶν ἐραστῶν τᾹς
ἀνέλεγκτης εὐµάρειας. Ὁράµατα-µοναδικά καί ἀδιάκοπα ὑποδαυλιζόµενα-ἡ
ἀνάδειξη τῶν ἀτοµικῶν δικαιωµάτων, ἡ ἱκανοποίηση τᾹς ἀκόρεστης δίψας
γιά προσωπικό πλουτισµό, ἡ µανιακή παρόρµηση γιά κοινωνική ἀναρ -
ρίχηση, ἡ καθολική καθυπόταξη καί ἀνταπόκριση στίς ἀπαιτήσεις τᾹς σάρ-
κας.     

Στόν κατάστιχτο καµβά τᾹς δισχιλιετοῦς ἱστορίας, ψάχνω τίς ἐγγραφές
καί ταξινοµῶ τίς ἐνδείξεις. Ἡ Ἐκκλησία Ἰησοῦ Χριστοῦ, οἰκοδοµήθη-

κε στόν ἕνα καί µοναδικό θεµέλιο, στήν ΑΓΑΠΗ. Ὄχι στήν ἀγαπητική
φλυ αρία, πού ἀναβαθµίζει καί ὡραιοποιεῖ τήν πεζότητα ἤ τή φαυλότητα.
Ἀλλά στή γνήσια, στήν ἀλέκιαστη, στήν ὁλοκληρωµένη, στή θυσιαστική
Ἀγάπη, πού ἐκπορεύτηκε ἀπό τή µεγάλη Θυσία τοῦ Σταυροῦ καί προσφέρ-
θηκε, δυναµική καί σωστική, στήν ἀνθρωπότητα, ἀπό τή µιά ἄκρη τοῦ κό-
σµου, ἴσαµε τήν ἄλλη καί ἀπό τήν πρώτη γενιά τῶν προπατόρων µας, ἴσαµε
τήν ἔσχατη. 

Ὅταν ἀνοίξετε τό Εὐαγγέλιο, θά µείνετε ἐκστατικοί, καθώς θά συναν-
τήσετε τίς ἐγγραφές, πού ἀναφέρονται στήν ἀµεσότητα, στήν τρυφε -

ρότητα καί στήν πληρότητα τᾹς ἀγάπης, πού προσφέρεται, ὡς θεία δωρεά,
ὡς θεµέλιο στέρεης κοινωνίας τῶν ἀνθρώπινων προσώπων µέ τόν Ὑπερ-
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ούσιο Θεό καί Πατέρα καί ὡς ποιότητα γνήσιας διασύνδεσης τῶν µελῶν τᾹς
ἀνθρώπινης οἰκογένειας στό σύνολό της. Μέ τήν ἀποκαλυπτική διδαχή,
πού ἔκανε ὁ Κύριος στούς µαθητές του, στήν ἀτµόσφαιρα τοῦ Μυστικοῦ
∆είπνου, φανέρωσε ὅλη τή δύναµη καί ὅλο τό µεγαλεῖο τᾹς ἀγάπης. «Καθώς
ἠγάπησέ µε ὁ πατήρ, κἀγώ ἠγάπησα ὑµς· µείνατε ἐν τῇ ἀγάπ᾽ τῇ ἐµῇ»
(Ἰωάν. ιε΄ 9). Σς ἀγάπησα, µέ τήν πληρότητα, µέ τήν ὁποία µέ ἀγάπησε ὁ
Οὐράνιος Πατέρας, ἡ πηγή καί ἡ ἑστία τᾹς ἀπροσµέτρητης ἀγάπης. Μείνε-
τε σ’ αὐτή τήν ἀγάπη. Γεµίστε τίς καρδιές σας. Νοιῶστε τή χαρά καί τήν εὐ -
τυχία τοῦ θείου πληρώµατος. Καί ἀφᾹστε την νά διαχυθεῖ στίς ἀνθρώπινες
κοινωνίες σας. «Αὕτη ἐστίν ἡ ἐντολή ἡ ἐµή, ἵνα ἀγαπτε ἀλλήλους καθώς
ἠγάπησα ὑµς» (Ἰωάν. ιε΄ 12). Τήν πρώτη καί θεµελιακή ἐντολή, πού σς
δίνω, εἶναι νά ἐνεργοποιεῖτε τήν ἀγάπη. Νά ἀγαπτε, ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ὅπως
ἐγώ σς ἀγάπησα, δίχως περιορισµούς καί δίχως διακρίσεις. Αὐτό εἶναι τό
µήνυµα, αὐτό εἶναι τό ἄνοιγµα, αὐτό εἶναι τό ὅραµα, πού ὄχι µόνο ὡς διδαχή,
ἀλλά καί ὡς θυσιαστικό ὑπόδειγµα, κατάθεσε ὁ Κύριός µας στήν ἱερή τρά-
πεζα τᾹς Ἐκκλησίας καί στίς καρδιές τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώµατος. 

Ἡἀθεΐα (µέ πάγια θεωρητική τοποθέτηση καί πάγια σκοπιµό τητα) στρα -
τεύεται καί στρατεύει τά πλήθη τῶν ἀνιστόρητων καί ἀδαῶν, σέ µιά

µάχη πέρα γιά πέρα ἀρνητική. Στόν ἀγώνα ἐξουδετέρωσης τῶν πολύτιµων
θησαυρισµάτων τᾹς θυσιαστικᾹς ἀγάπης καί στήν ἀναπλήρωση τοῦ κενοῦ
µέ τά ὁράµατα καί τίς πρακτικές τᾹς βαρβαρότητας. Κλέβει ἀπό τίς καρδιές τά
ἁγνά αἰσθήµατα καί τά ἀφυπνιστικά ἐρεθίσµατα, πού ἀποτελοῦν θεϊκές
κατα βολές καί ἐξαγιασµένες παρορµήσεις. Ἐµφυσ, στόν κενό χῶρο, τήν ἐ -
χ θρότητα πρός τήν ἱερή ἐκκλησιαστική οἰκογένεια, τό ὁρµητικό µῖσος ἐ -
νάντια στούς ἀνθρώπους, πού λατρεύουν τό Θεό τᾹς Ἀγάπης. Καί ὑποδει -
κνύει, ὡς µόνο τρόπο ἀντιµετώπισης καί ἐπίλυσης τῶν κοινωνικῶν ἐµ -
πλοκῶν, τήν ἀσυγκράτητη προσφυγή στά µέσα τᾹς καταστροφᾹς. 

Ἀπό τόν πρῶτο Χριστιανικό αἰώνα, ἴσαµε τήν τραγική ἐποχή µας, οἱ µάρ -
τυρες, πού σήκωσαν τό βάρος τοῦ διωγµοῦ καί σύρθηκαν στούς τό πους

τᾹς θυσίας, συγκροτοῦν στρατιά ἀτέλειωτη. Γνωρίζουµε πολλούς ἀπ᾿ αὐτούς.
Ἔχουµε τά χρονικά τᾹς ἁγιοσύνης τους καί τά ἱστορικά τεκµήρια τᾹς θυσίας
τους. ∆έν ἔβλαψαν κανένα. ∆έν ἀδίκησαν κανένα. Μόνο τό γεγονός, ὅτι
ἀγάπησαν, «ἐν ὅλ᾽ καρδί» τό Θεό τᾹς Ἀγάπης, θεωρήθηκε, ἀπό τούς ἐκ -
προσώπους τᾹς εἰδωλολατρείας καί ἀπό τούς ἄθεους τῶν ἔσχατων καιρῶν,
ἔγκληµα, προδοσία, κατάλυση τῶν θεσµῶν καί εἰσαγωγή καινῶν δαιµονίων,



ντυπωσιασµένος καί-πα-ράλληλα-ἀνήσυχα προ -βληµατισµένος, πα ρακο -λουθῶ τήν ἀπρο γραµ µά -τιστη, ἀσυντόνιστη καίἐκκλησιολογικά ἀνεξή γη -τη ροή τᾹς σύγχρονης ΣυνοδικᾹςκαί ποιµαντικᾹς πρακτικᾹς. ∆ιε -ρευ νῶ καί ψηλαφῶ τό διαµορφω-µένο καί παγιωµένο διοικητικό ἔρε -βος, πού τό ἐπισηµαίνει καί τό στι -γµατίζει, σέ κλίµα ἀπογοήτευσηςκαί πικρίας,  ὁλόκληρο τό εὐαισθη -τοποιηµένο νοᾹµον πλήρωµα. ΤήΣυνοδική διαβούλευση, πού διακι-

νεῖται καί διαµορφώνεται, ἔξωἀπό τήν ὁροθετική σήµανση τᾹςΠεντηκοστᾹς. Τά ἐπικοινωνιακάσχήµατα καί τεχνάσµατα, πού-ὁ -λοένα καί περισσότερο-ἀποστα-σιοποιοῦνται, ἀλόγιστα,  ἀπό τήν«ἄφθιτη» ἀποστολική εὐαισθησίατοῦ µέτρου, τᾹς ἀλήθειας καί τᾹςκληρονοµηµένης πιστότητας στάπροστάγµατα τοῦ ΘεανθρώπουΚυρίου µας. Τήν ἐξαγγελία τοῦ ἀ -ποκαλυπτικοῦ, Εὐαγγελικοῦ καί δι-δακτικοῦ λόγου, τήν «ἐπ᾿ ἐσχάτων»αὐτονοµηµένη-«ἐν σκοτασµῷ συν -ειδήσεως»-ἀπό τήν καταξιωµένη
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πού ἔπρεπε νά πληρωθεῖ µέ τό µαρτύριο καί τήν ἔκχυση τοῦ αἵµατός τους.

Αὐτά εἶναι τά δεδοµένα, πού διασώζει καί καταθέτει στή γενιά µας ὁ κα-
ταµατωµένος καµβάς τᾹς ἱστορίας τῶν εἴκοσι αἰώνων. Σέ µς καταµε -

τρεῖται καί καταλογίζεται ἡ εὐθύνη νά µελετήσουµε προσεκτικά τήν ἁλυσίδα
τῶν γεγονότων, νά διακριβώσουµε τά ἐπιπόλαια λάθη ἤ τίς ἐγκληµατικές
σκοπιµότητες καί νά σηµα δέ ψουµε καινούργια χάραξη γιά τή συναδέλφωση
τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐπαναδηµιουργία τᾹς κοινωνίας τᾹς ἀγάπης.                             

Τό Ἀρχιεπισκοπικό lifting



καί θεσµοθετηµένη Πατερική Πα-ράδοση. Ἐγγίζω τίς πληγές καί-αὐτό-µατα-τίς βιώνω, ὡς προσωπικό,ὀξύτατο πόνο. Μέ πληγώνει βα -θύτατα ἡ ἐκτροπή καί ἡ ἀλλοτρίω-ση τοῦ ἐπισκοπικοῦ λειτουγήµα-τος, πού σηµοτοδοτεῖ κακόγουστηἀντιγραφή τῶν βαρύτατα ἀποχα-λινωµένων ἐξουσιαστικῶν ὁραµά-των «τοῦ κόσµου τούτου» καί µε-τάλλαξη τᾹς θυσιαστικᾹς, χαρι-σµατικᾹς ἐπισκοπικᾹς διακονίαςσέ αὐτοθαυµαστική παρέλαση σέµιά χρυσοστόλιστη ἡγετική πασα-ρέλα. 
�����

Ὁ σηµερινός Ἀρχιεπίσκοπος,ὁ ἀπό Θηβῶν Ἱερώνυµος, ἔγινεἀποδεκτός στήν πρωτόθρονη κα -θέδρα τῶν Ἀθηνῶν, µέ ἐλπίδες καίπροσδοκίες τᾹς πλειοψηφίας τοῦὈρθόδοξου ἑλληνικοῦ πληρώµα-τος. Καί ἀπόλαυσε, κατά τή λιτα-νεία του πρός τόν ἀρχιεπισκοπικόθρόνο, τίς ὁλοκάρδιες εὐχές, γιάµιά συνειδητή καί ἀλάθητη εὐθυ -γράµµιση στήν καταξιωµένη πρα-κτική τῶν Θεοφώτιστων ἁγίων Πα-τέρων µας.Ἡ ἐνεργοποίησή του, ὡστό-σο, στήν ἀρχιεπισκοπική ἔπαλξη,πέρασε ἀπό τόσα σκοτεινά δια-βούλια, κατέγραψε τόσες λαθεµέ-νες ἐπιλογές καί παρουσίασε τό-

σες ἀρνητικές ἐπιδόσεις, πού σύν -τοµα ἀµαύρωσαν καί ἐξουθένω-σαν τό ἐπισκοπικό του προφίλ.Ξύλωσαν τίς δοξαστικές ταινίες.Ἔδειξαν ἀκάλυπτο καί ἀσυντόνι-στο τόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο.Φίµωσαν τίς «χρηστές» ἐλπίδες.Καί διέψευσαν τίς προσδοκίες τοῦλαοῦ. Ἀντί τᾹς πνευµατικᾹς ἀνά-καµψης, ἐνέγραψαν, στή βίβλο τᾹςσύγχρονης ἐκκλησιαστικᾹς µας ἱ -στορίας, σελίδες ἡγετικᾹς ἀπαξίαςκαί σκόπιµης ποιµαντικᾹς στρέ -βλωσης. Ἐµπειρία, πλέον, κοινή καίδιαπίστωση πάνδηµη, εἶναι ὅτι ὁἹερώνυµος, δυστυχῶς, ἀπέτυχε.∆ιακινήθηκε σέ σκοτεινές ἴντριγ-κες καί σέ ἑταιρικούς σχεδιασµούςἐκκοσµικευµένης σκοπιµότητας.Στήν πλατειά αὐλή τοῦ ἐκκλησια-στικοῦ πληρώµατος κατάντησεγνωστός, ὡς ὁ «ἀνίκανος» καί ὁ«ἀνύπαρκτος». Ὡς ὁ ἀδέξιος νά ἐκ-φέρει µιά σωστή, πειστική ἄ ποψηκαί νά σταλάξει στίς καρδιές τοῦποιµνίου µιά κρυστάλλινη, καθο -δηγητική συµβουλή. Ὅσοι παρακολουθοῦν, µέ µά-τι ἀνύστακτο καί µέ κρίση ἀνόθευ-τη, τή σύγχρονη θολή ἐκκλησια-στική διαβούλευση καί µελετοῦνκαί ζυγίζουν προσεκτικά τή µορ-φή καί τήν ποιότητα τοῦ ποιµαν-τικοῦ ἔργου, διαπιστώνουν, ὅτι ὁἹερώνυµος διακινεῖται ἐκτός τοῦχώρου τᾹς ἔµπονης ποιµαντικᾹς
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διακονίας, µέ φίλους καί συνεργά-τες καί συναγωνιστές ἐκείνους,πού-κατά τό µακαριστό Χριστό-δουλο-δακτυλοδεικτοῦνται γιά «τήφιληδονία τους καί τή φιλοχρη -µατία τους», ἔχουν πληγώσει τήλαϊκή συνείδηση καί ἔχουν µηδε -νίσει τό κύρος τᾹς ΣυνοδικᾹς Ὁ -µήγυρης.Οἱ δηµοσιογράφοι καί οἱ ἐκ -φωνητές τῶν παραθύρων, τόνἀποτίµησαν καί τόν σκιτσάρισαν,ὡς προσωπικότητα ἐντελῶς χα -µηλῶν τόνων. Καί, µέ τό στίγµα αὐ -τό, τόν προώθησαν στά σύγχροναἀθεϊστικά βουλευτήρια, γιά νά τόνἀξιολογήσουν καί νά τόν ἀξιοποι-ήσουν, δεόντως. Νά τόν ἀγνοή-σουν κατά τίς ἐξορµήσεις τους. Νάτόν θεωρήσουν περιθωριοποιηµέ-νο καί ἀνίκανο νά ἐκφέρει λόγοἀντιρρητικό καί καταλυτικό τᾹςἀνέρειστης διαλεκτικᾹς τους. Καί,κατά προέκταση, νά ἐπιδιώξουντήν ὁριστική περιθωριοποίησησύνολης τᾹς σύγχρονης ἐκκλησια-στικᾹς ἡγεσίας καί τήν πρόσδεσητοῦ λαοῦ στό ἅρµα τᾹς ἀκοίµητηςπολλαπλᾹς ἐκµετάλλευσης. 
�����

Θά ἦταν ἐκτός σοβαρᾹς ἐκτί -µησης, ἡ ἐπιφύλαξη, ὅτι ὁ Ἱερώ -νυµος δέν ἔχει µετρήσει καί δέν ἔχειἀποτιµήσει τή ζηµιογόνο-περίπουτριετή-κακοδιαχείριση τοῦ ὑπεύ -

θυνου λειτουργήµατός του. Οἱ µοχλοί τοῦ στενοῦ του πε-ριβάλλοντος-ἄσχετο ἄν κατ᾿ ἀνά -θεση ἀπό τόν τραυµατισµένο ἡ -γέτη τους ἤ ἀπό προσωπική τουςφιλοτιµία-ἐπιδίδονται, καθηµερι-νά, στή δηµοσιογραφική στίλβω-ση τοῦ προφίλ του, στήν ἀπαλλα-γή του ἀπό κάθε σηµάδι σπίλουκαί στή δηµόσια παρουσίασή τουὡς ἡγετική φίρµα, πού µπορεῖ νάδιαχειριστεῖ τήν ἐκκλησιαστική ἐξ -ουσία µέ γενναῖο ὅραµα καί µέ διά-φανη ἐντιµότητα. Καί, πρόσθετα,σχεδιάζουν πρωτοβουλίες καί δη µό-σιες ἐµφανίσεις, πού θά µποροῦ -σαν νά λειτουργήσουν ὡς lifting,ὡς φρεσκάρισµα τᾹς ἀποσυντονι-σµένης ἀρχιεπισκοπικᾹς προσω-πικότητας, ὡς ἀναλαµπή ἤθους-µέσα στό γενικευµένο σκοτάδι-καίὡς καταξίωση τῶν προσόντων τουκαί τᾹς ἀξίας τᾹς «ἐν ἐξελίξει» πο -λυσχιδοῦς δραστηρότητάς του.Πέρα, ὡστόσο, ἀπό τούς σχε-διασµούς καί τά τεχνάσµατα τῶνκολάκων, κάποια ἀνοίγµατα τῶντελευταίων µηνῶν, περισσότεροἐντυπωσιακά, ἀλλά λιγότερο ἀπο-τελεσµατικά, κινοῦν τήν ὑποψία ἤκαί πείθουν, ὅτι ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπί -σκοπος Ἱερώνυµος ἔχει αὐτοστρα -τευτεῖ σέ ἀγώνα γιά ἐµπλουτισµότῶν τίτλων ἀξιοσύνης του καί γιάδυναµικότερη διείσδηση στά κο-σµικά κέντρα τῶν ἀποφάσεων.Ὁ µόχθος του καί τά ἀνοίγµα-
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τά του δέν ἔχουν καµµιά σχέση µέτήν ποιµαντική του ὑπευθυνότη -τα. ∆έν εἶναι πρόσβαση στίς ἀ -προσ ανατόλιστες µάζες. ∆έν εἶναιπαρηγοριά καί συναντίληψη στίςπονεµένες ὑπάρξεις. ∆έν εἶναι φι-λική συµπαράσταση στή νεότητα.∆έν εἶναι ἀνακούφιση τῶν γηρα-τειῶν. Εἶναι, ἀποκλειστικά καί µό-νο, συµφυρµός µέ τούς παράγον-τες τᾹς κοσµικᾹς δύναµης καίπροσ πάθεια σύµµειξης τᾹς δικᾹςτου ἀρχιεπισκοπικᾹς ἀνεπάρκει-ας µέ τήν, ἀληθινά ἤ πλασµατικά,διαφηµισµένη ἀξιοπρέπεια καί δη -µοτικότητα τοῦ πολιτικοῦ καί τοῦπολιτισµικοῦ περίγυρου.    Ἡ ἀκόρεστη περιέργεια τοῦδηµοσιογραφικοῦ φακοῦ, ἀλλά καίἡ πεζή ἐνασχόληση τοῦ βιοπαλαι-στή πολίτη µέ τήν καθηµερινότη -τα, αἰφνιδιάζονται, συναντώνταςτόν ἀνύπαρκτο ἴσαµε σήµερα Ἀρ -χιεπίσκοπο, νά ξανοίγεται σέ δρό-µους καί σέ στέκια ὑψηλᾹς, ἡγε-τικᾹς ἁρµοδιότητας καί νά πλέκειφιλίες καί συνεννοήσεις, πού αἰ -χµαλωτίζουν τήν Ἐκκλησία στό κο-σµικό forum τᾹς πολυκλαδικᾹς, ἀλ -λά καί ἰδιαίτερα σκοτεινᾹς, δια -πλοκᾹς.    Μέ τήν ἄδεια τῶν ἀναγνω-στῶν µου, θά περιφέρω καί ἐγώτό φακό τᾹς δηµοσιογραφικᾹς πε-ριέργειας σέ µερικές ἀπό τίς ἐξου-σιαστικές ἐπάλξεις, γιά νά σταµ-πάρω τίς θερµές χειραψίες τοῦ Ἀρ -

χιεπισκόπου Ἱερώνυµου µέ τίς δια-σηµότητες τᾹς ἡµέρας, τίς ἀνταλ-λαγές τῶν εὐγενικῶν φιλοφρονή-σεών τους, τίς-κατά τεκµήριο-εἰλι-κρινεῖς συµφωνίες τους καί τούςδηµοσιογραφικούς σχολιασµούςτῶν συµπεριφορῶν τους, µπρο-στά στά ἀνοιχτά, τηλεοπτικά πα-ράθυρα.        
�����

1. Στίς 22 ∆εκεµβρίου τοῦ2009 ὁ Μακαριώτατος κ. Ἱερώ νυ -µος δέχτηκε µιά  ἰδιαίτερα ἐπίσηµηπρόσκληση. Ὁ ΠρωθυπουργόςτᾹς χώρας τόν κάλεσε νά παραβρε -θεῖ στή Συνεδρίαση τοῦ Ὑπουργι-κοῦ Συµβουλίου καί νά ἐκφέρει τίςἀπόψεις του για΄τό καυτό θέµα τᾹςνοµιµοποίησης καί ἑλληνοποίησηςτῶν µεταναστῶν τᾹς δεύτερης γε-νις. Ἡ συνάντηση τῶν δυό ἡγε-τικῶν προσώπων καί ἡ πρόσκλησηπραγµατοποιήθηκαν κατά τή µε -σηµβρινή ὥρα, ὅταν ὁ πρωθυ πουρ-γός, µέ τή συνοδεία δυό ὑπουρ -γῶν, συναντήθηκε µέ τόν προκα -θήµενο τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος καί µέ τό ∆ήµαρχο Ἀθηναίωνστό χῶρο τῶν συσσιτίων τᾹς ὁδοῦΣωκράτους, κατά τήν ὥρα τᾹς δια-νοµᾹς τοῦ µεσηµβρινοῦ φαγητοῦ.Ἐκεῖ ὁ κ. Παπανδρέου βρᾹκε τήνεὐκαιρία νά ἐκφράσει τόν ἐνθου-σιασµό του γιά τή φιλάνθρωπη
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πράξη καί, τελικά, νά καλέσει τόνκ. Ἱερώνυµο στό Ὑπουργικό Συµ -βούλιο, πού θά  συνεδρίαζε τό ἴδιοἀπόγευµα. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέ δίστασενά ἀνταποκριθεῖ στήν ἐξόχως τι -µητική πρόσκληση. ΜπᾹκε στόπρωθυπουργικό αὐτοκίνη το καί,σέ λίγο, βρέθηκε θρονιασµένος ἐ -κεῖ, πού κανένας ἀπό τούς προκα -τόχους του δέν εἶχε παρακαθήσει. Κατά τίς δηµοσιογραφικέςπληροφορίες, «ὁ Πρωθυπουργόςκ. Γεώργιος Παπανδρέου, ἀφοῦ ἀνα-φέρθηκε στούς διακριτούς ρόλουςἘκκλησίας καί πολιτείας, τόνισε µέἀφορµή τήν ἀντιµετώπιση τῶν προ -βληµάτων, πού ἀντιµετωπίζουν οἱµετανάστες καί οἱ ἀναξιοπαθοῦν -τες, ὅτι µπορεῖ νά ἀνοίξει µιά νέασελίδα διαλόγου καί συνεργασίαςµεταξύ τᾹς Ἐκκλησίας καί τᾹς πολι-τείας στά θέµατα πρόνοιας... Καίἀναφερόµενος στόν Ἀρχιεπίσκοπο,ὁ κ. Παπανδρέου τόνισε: "Τιµµε τήνπροσφορά τᾹς Ἐκκλησίας. Ἔχει ἕναµεγάλο φιλανθρωπικό ἔργο. Θέλου -µε νά δώσουµε προοπτική στή συν -ερ γασία µας στούς τοµεῖς τᾹς πρό-νοιας, τᾹς φτώχειας καί τῶν µετα-ναστῶν".Τά κολακευτικά λόγια ἀνέβα-σαν τό γράδο τᾹς ἀρχιεπισκοπικᾹςἱκανοποίησης. «Τό προνοιακό ἔργο τᾹς Ἐκκλη -σίας εἶναι στήν πρώτη γραµµή, ἐπι-σήµανε ἀπό τή µεριά του ὁ Ἀρχι -

επίσκοπος, ἀναφέροντας πώς ἡπρω τοβουλία αὐτή ξεκίνησε ἀπό τήΛιβαδειά, ὅπου καί διακονοῦσε ἐπί40 ἔτη ὡς µητροπολίτης Θηβῶν καίΛεβαδείας, καί µάλιστα προσκάλεσετόν πρωθυπουργό νά ἐπισκεφθοῦνµαζί τήν Λιβαδειά, πρόσκληση τήνὁποία ὁ πρωθυπουργός ἀποδέ -χτηκε».  Γιά νά µή µακρηγορήσω, θάκαταθέσω δυό µόνο σχόλια.α) Ὁ κ. Ἱερώνυµος δέ διακό -νησε, ὡς Μητροπολίτης στήν ἐ -παρ χία Θηβῶν καί Λεβαδείας ἐπίσαράντα ὁλόκληρα χρόνια. ἜγινεΜητροπολίτης τό 1981. Καί ἀπο -χώρησε ἀπό ἐκεῖ, ὡς Ἀρχιεπίσκο-πος, τό 2008. Συναπτά ἔτη ἀρχιε-ρατείας στή Λιβαδειά, εἴκοσι καίἑπτά. Ἡ ἐπαύξησή τους σέ σαράν-τα, ὀφείλεται στήν ἀδικαίωτη, σκό-πιµη προσθήκη Φ.Π.Α. καί στήνἰδιοποίηση, ὡς αὐστηρά προσω -πικοῦ, ὅλου τοῦ προνοιακοῦ ἔρ -γου, πού ἔκανε ὁ µακαριστός προ -κάτοχός του.β) Ὁ κ. Ἱερώνυµος, γιά νάπείσει τούς ἀκροατές του Ὑπουρ-γούς, ὅτι τό προνοιακό ἔργο τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος εἶναι πο -λυσχιδές, ἔντιµα ὀργανωµένο  καίἰδιαίτερα ἀποδοτικό, κάλεσε τόνπρωθυπουργό καί τή συνοδεία τουνά ἐπισκεφτοῦν τή Λιβαδειά καί νάἐκτιµήσουν τή δική του πρω τότυ -πη καί θαυµαστή προνοιακή προ-σφορά. Κυριευµένος, ὡστόσο, ἀπό
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τόν πυρετό τοῦ αὐτοθαυµασµοῦ,δέν ἅπλωσε τό δείκτη του στίς ἄλ -λες Μητροπολιτικές περι φέρειεςτᾹς Ἑλλάδας, γιά νά δείξει τούςπίνακες τῶν δικῶν τους ἐξαί ρετωνπρονοιακῶν ἐγκαταστά σεων καίνά χαράξει ἕνα, ἔστω σύντοµο,ἀλλά ἐντυπωσιακό ἀπολογισµό.Τό γιατί ἀρκέστηκε στή δοξολόγη -ση τᾹς Λιβαδεις καί στό σιωπηλόἐνταφιασµό τοῦ µόχθου τᾹς ἀγά -πης ὅλων τῶν συνιεραρ χῶν του,θά µείνει αἴνιγµα.Ἄν κάποιοι ἀπό σς θελή-σουν νά ἀποτιµήσουν τά σηµερι-νά προνοιακά σχεδιάσµατα καί τήσυνακόλουθη πράξη τοῦ Ἀρχιε-πισκόπου Ἱερώνυµου στήν πρώτηἐκκλησιαστική΄περιφέρεια τᾹς πα-τρίδας µας, θά κουραστοῦν νά ψά -χνουν σέ χῶρο κενό. ∆έ θά συναν-τήσουν κανένα προνοιακό ἵδρυµακαί δέ θά φτάσει στά χέρια τουςκανένα-ἐν δράσει-φιλανθρωπικόπρόγραµµα. Στό χῶρο αὐτᾹς τᾹςθλιβερᾹς ἀπραξίας, ποῦ νά βροῦνστοιχεῖα θετικά καί ἐντυπωσιακά,γιά νά τά βαθµολογήσουν θριαµ-βικά καί νά ἀποδεχτοῦν τίς φτηνέςἐξαγγελίες; Ἀναγκαστικά, θά τίς ἀ -ποτιµήσουν καί θά τίς βαθµολογή-σουν ὡς ἐπικοινωνιακά ἀνθοπέ-ταλα, πού δέ γράφουν ἱστορία. ∆ηλαδή, (µηδέν). 
�����

2. Τήν Τρίτη, 6 Ἰουλίου 2010,ὁ Μακαριώτατος κ. Ἱερώνυµος ἔ -ζησε, ἀπροσδόκητα-ἤ ὑπόγεια µε-θοδευµένη-µιά τιµητική διάκριση,πού ἐκτόξευσε τίς ψευδεπίγραφεςµετοχές τᾹς ἐπιστηµονικᾹς του κα-τάρτισης σέ ὕψη ἀπρόσιτα. Τήν προηγούµενη µέρα, ἐντε -λῶς αἰφνιδιαστικά, σίγησαν τά στι-λιτευτικά, σέ βάρος του, δηµοσι -εύµατα τῶν ἐφηµερίδων καί τάφαρ µακερά χτυπήµατα τῶν ἐπι-κριτῶν του καί ἀνακοινώθηκε ἐπί -σηµα, ὅτι κατά τήν αὐριανή µέρα,6 Ἰουλίου 2010, ὁ ΜακαριώτατοςἈρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πάσηςἙλλάδος θά ἀναγορευτεῖ Ἐπίτιµος∆ιδάκτορας τῶν Τµηµάτων Θεο-λογίας καί ΚοινωνικᾹς ΘεολογίαςτᾹς ΘεολογικᾹς ΣχολᾹς τοῦ Πανε-πιστηµίου Ἀθηνῶν.Ποιοί ἦταν οἱ φίλοι ἤ οἱ ἐντε-ταλµένοι γλύπτες εἰδώλων ἐξειδι-κευµένης σοφίας, πού µεθόδευσαντήν αὐτόµατη ἀνάδειξη, δέν τό ἔµα -θε καί δέν θά΄ τό µάθει κανένας. Ἡσύγ χρο νη ἐπιστήµη τᾹς προβολᾹςκαί τᾹς ἀναρρίχησης εἶναι τόσοὀργανωµένη, πού δέν ἀφήνει σχι-σµές, ἀρκετές, γιά  νά προδοθοῦνοἱ σχεδιασµοί καί οἱ κινήσεις τῶνὑπόγειων διαβουλίων. Τά δικά µου σχόλια, σύντο-µα, ἀλλά ὄχι καταθέσεις εὔνοιας ἤἀντιπάθειας, σταµατοῦν στίς ἀκό-λουθες ἐπισηµάνεις. α) Σχόλιο πρῶτο: Τό µοναδικό
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συγγραφικό ἔργο τοῦ κ. Ἱερώνυ -µου, πού παρουσιάστηκε καί ὑµνή -θηκε, κατά΄τήν τελετή τᾹς ἀναγό -ρευσής του σέ διδάκτορα τᾹς Θεο -λογικᾹς ΣχολᾹς τοῦ Πανεπιστη -µίου Ἀθηνῶν, εἶναι αὐτό, πού κυ -κλοφόρησε τό 1971, µέ τόν τίτλο:«Τά µεσαιωνικά µνηµεῖα Εὐβοίας».Τό βιβλίο αὐτό ἐπισηµαίνει καί πε-ριγράφει τά ποικίλα ἀρχαιολογικάεὑρήµατα τοῦ Εὐβοϊκοῦ χώρου καίτᾹς συγκεκριµένης ἱστορικᾹς φά-σης, ἐµπλουτισµένα µέ πλᾹθος φω -τογραφιῶν, πού δίνουν τό πνευ -µατικό καί τό καλλιτεχνικό στίγµατᾹς µεσαιωνικᾹς περιόδου.Κανένας δέ θά ἀποτολµοῦσενά ψέξει τόν κ. Ἱερώνυµο γι᾿ αὐτήτήν ἐπιστηµονική του προσπά -θεια, οὔτε νά ἀπαξιώσει τούς σύγ -χρονους Πανεπιστηµιακούς δα -σκάλους, πού ἀνέβασαν τήν ἐργα -σία αὐτή στό βᾹµα τᾹς ἰδιαίτε ρηςπροβολᾹς καί τόν συντάκτη τηςστήν τιµή τοῦ «διδάκτορα», ἄν δένὑπᾹρχαν ντοκουµέντα, πού ἀπα-ξιώνουν καί τό βιβλίο καί τόν συγ -γραφέα του.Ἕνα µόλις χρόνο, µετά τήνκυκλοφορία τοῦ ἔργου τοῦ κ. Ἱε-ρώνυµου, ὁ τότε καθηγητής τᾹςΧριστιανικᾹς Ἀρχαιολογίας στόΠανεπιστήµιο τᾹς ΘεσσαλονίκηςΚωνσταντῖνος  Καλοκύρης (µακα-ριστός ἤδη), δηµοσίευσε εἰδικό τεῦ -χος, γιά νά ἀποδείξει τήν εὐρύτατηκλεψιτυπία, πού ἀποτόλµησε ὁ,

ἀρχιµανδρίτης, τότε, κ. ἹερώνυµοςΛιάπης. Ὁ Καθηγητής-ἐπικριτήςκαταστρώνει καί ἐπισηµαίνει τάτεµάχια τῶν δικῶν του ἐπιστηµονι -κῶν συγγραφῶν, πού τά ἔκλεψε ὁκ. Ἱερώνυµος, δίχως νά ἀναφέ ρειοὔτε τόν τίτλο τοῦ βιβλίου ἀπό τόὁποῖο τά ἀντέγραψε, οὔτε τό ὄνο -µα τοῦ καθηγητᾹ, πού διατη ροῦσετόν τιµητικό τίτλο τοῦ ἀρχαιολό-γου ἐρευνητᾹ καί τό copyright τᾹςδηµοσίευσης τῶν ἀρχαιολογικῶνεὑρηµάτων του. Ὁ ἈρχιµανδρίτηςἹερώνυµος παρουσίασε τίς ξένεςπεριγραφές καί ἀναλύσεις τῶνδηµιουργηµάτων τᾹς µεσαιωνικᾹςἐκκλησιαστικᾹς τέχνης, ὡς δικέςτου. Ἀποσιώπησε τήν ἐπιγρα φή τοῦβιβλίου, ἀπό τό ὁποῖο ἐρα νίστηκετά ἀποσπάσµατα καί τό ὄνοµα τοῦσυγγραφέα, πού µόχθησε καί ἔφε -ρε στή δηµοσιότητα τόν ἀρχαιολο-γικό πλοῦτο.Καθόλου τιµητική γιά τόν κ.Ἱερώνυµο ἡ τόλµη τᾹς κλεψιτυ -πίας. Καί ἀπόλυτα ἀπαξιωτική γι᾿αὐτόν ἡ δηµόσια ἀποκάλυψη τοῦσκοτεινοῦ ἐγχειρήµατός του, πούἀναγκάστηκε νά κάνει ὁ µακαρι-στός καθηγητής Καλοκύρης.  Ἄν ἡὁµάδα τῶν κριτῶν, πού ἀνέλαβετήν ἐπίσηµη προβολή τοῦ κ. Ἱερώ -νυµου γιά τήν καθέδρα τοῦ διδά -κτορα, γίνονταν ἀποδέκτες τᾹςσχετικᾹς ἐνηµέρωσης, δέ θά δια-κινδύνευαν τόν εὐτελισµό τοῦ δι-κοῦ τους ἐπιστηµονικοῦ κύρους,
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γιά νά ἀνεβάσουν τήν ἀνυπόστατηαἴγλη τοῦ δράστη τᾹς κλεψιτυπίας.   β) Σχόλιο δεύτερο: Ὁ Ἀρχιε -πίσκοπος Ἱερώνυµος, ἀφοῦ κο-σµήθηκε (ὅπως διακοσµήθηκε) µέτά διακριτικά τοῦ διδακτορικοῦἀξιώµατος,  κλήθηκε νά παρουσιά -σει στήν ἐπίσηµη συνάθροιση τοῦΠρυτάνεως καί τῶν Καθηγητῶντοῦ Πανεπιστηµίου Ἀθηνῶν, µιάἀπό τίς ἐπιστηµονικές του ἐργα -σίες. Καί ἐπέλεξε νά ἱστορήσει καίνά περιγράψει µιά ἀπό τίς ἐγκα-ταλελειµµένες καί ἐρειπωµένες Ἱε-ρές Μονές τᾹς πρώην Μητροπολι-τικᾹς του περιφέρειας. Οἱ ἀναφο-ρές του, ὅµως, ἦταν τόσο στεγνέςκαί τόσο πεζές, πού δέ µαρτυ -ροῦσαν κοπιαστική ἐπιστηµονικήἔρευνα. Ὁ ὁποιοσδήποτε ἐπισκέ-πτης, πού θά ἦταν προικισµένοςµέ ἐνδιαφέρον γιά τά ἐρειπωµένακτίσµατα καί-πολύ περισσότερο-γιά τά ἀποµεινάρια τῶν παλαιῶν,ἱστορικῶν µοναστηριῶν, θά µπο -ροῦσε, µέ πολλή ἄνεση, νά ξενα-γήσει τόν ἀκροατή στό συγκεκρι-µένο κατάλοιπο τᾹς µεσαιωνικᾹςδόξας. Ἡ ἀρχιεπισκοπική διάλεξηδέν εἶχε τίποτε τό περισσότερο ἀ -πό µιά λιτή, πρώτης µατις, περι-γραφή καί καµµιά ἀναφορά, πούνά πείθει, πώς ἀποτελεῖ ὥριµοκαρπό ἐπίπονης ἐπιστηµονικᾹς ἔ -ρευνας.  Τά δυό στοιχεῖα, ἡ κλεψιτυ -πία, πού ἀπαξιώνει τή µιά καί µο-

ναδική ἐπιστηµονική συγγραφήτοῦ κ. Ἱερώνυµου καί ἡ ἀφελής πε-ριγραφή ἑνός ἐρειπωµένου µεσαι-ωνικοῦ Μοναστηριοῦ, ἀποδοµοῦντό µεγαλεῖο καί τή δόξα τᾹς διδα -κτορικᾹς τιµᾹς. Ἀντί ἀριστείου ἐ -πιστηµονικᾹς καταξίωσης, ἐγγρά-φουν καυτή µοµφή καί στόν ὑπό -πτως προαχθέντα καί στήν ἀνυ  -πο ψίαστη  ὁµή γυρη τῶν ἐκλεκτό -ρων του καί ἕνα, ἐπί πλέον, ὁλο-στρόγγυλο, ἐντυπωσιακό µηδε-νικό στό βιογραφικό του κατάλοι-πο.
�����

3. Κατά τήν ἑπόµενη ἀκριβῶςµέρα, τήν Τετάρτη, 7 Ἰουλίου τοῦ2010, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµοςἔκανε τό ἑπόµενο τολµηρό του ἅλ -µα, γιά µιά νέα ἐπίδειξη τοῦ ἐπι -βλητικοῦ(!!) ἡγετικοῦ του ἀναστή-µατος καί γιά µιά περαιτέρω ἀνα-βάθµιση τᾹς δηµοτικότητάς του. Μέ δική του ἐντολή, οἱ ἐπιτε-λεῖς του ὀργάνωσαν ἐπίσηµη ἐκδή-λωση στό ἀµφιθέατρο τᾹς ΠαλαιςΒουλᾹς. Σ᾿ αὐτή κλήθηκε ὁ πρωθυ-πουργός, ἀρκετά ἀπό τά µέλη τοῦὙπουργικοῦ Συµβουλίου καί διά-φοροι ἄλλοι παράγοντες τᾹς Κοι-νοβουλευτικᾹς ὑπευθυνότητας καίτᾹς ΠανεπιστηµιακᾹς αὐθεντίας.Ὅλοι ἄκουσαν ἀπό τό στόµατοῦ Προκαθήµενου τᾹς ἑλληνικᾹςἘκκλησίας τήν ἐντυπωσιακή ἀνα-
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κοίνωση. Ὅτι καταργεῖται ἡ πασί -γνωστη γιά τήν κακοδιαχείριση καίγιά τίς τροµακτικές ὑπεξαιρέσειςἐκκλησιαστική Μ.Κ.Ο. Ἀλληλεγγύηκαί, στή θέση της, ὑπεισέρχεταιἄλλη Μ.Κ.Ο. µέ τήν ἐπωνυµίαΑΠΟΣΤΟΛΗ, πού θά ἀναλάβει τήνπροώθηση τοῦ προνοιακοῦ ἔργουτᾹς Ἐκκλησίας.      «Θά µποροῦσα νά ὑποστη -ρίξω-εἶπε ἀνάµεσα σέ πολλά ἄλλαὁ Ἀρχιεπίσκοπος-ὅτι καί αὐτή ἡἐκδήλωση εἶναι ὄχι µόνο ἡ ἔκφρασητᾹς ἀγωνίας τᾹς διοικούσης Ἐκκλη -σίας µας γιά ὅσα συµβαίνουν καίἐκτυλίσσονται τόν τελευταῖο καιρόστήν πατρίδα µας, ἀλλά καί  ἡ συµ -βολή της στό µέτρο τοῦ δυνατοῦ τηςστή συλλογική  προσπάθεια πού κα-ταβάλλεται ἀπό πολλές πλευρέςπρός ἀναχαίτιση µις πληµµυρίδος».Στή συνέχεια ὁ Μακαριώτα-τος, µή διαθέτοντας δυναµικό, εὑ -ρη µατικό καί πειστικό λόγο, περι -ορίστηκε στό ἀγαπηµένο του  re-frain. Ξεδίπλωσε, γιά πολλοστή φο-ρά, τό µακρό κατάλογο τῶν φι -λανθρωπικῶν ἔργων, πού δέ στή -θηκαν, οὔτε κἄν σχεδιάστηκαν, ἀλ -λά ἐξαγγέλθηκαν, γιά πρώτη φο -ρά, µετά τήν ἀνάρρησή του στόνἀρχιεπισκοπικό θρόνο καί πού ἐξ -αγγέλλονται κάθε τόσο, ὡς πληρω -µένη τηλεοπτική΄διαφήµιση, δί -χως-ἴ σαµε σήµερα-νά µπαίνει µηδέτό πρῶτο λιθάρι.«Τό σύµπλεγµα τῶν ἔργων:

α. Πρότυπο ΠεριβαλλοντικόΚέντρο στήν Πάρνηθα.β. Μονάδα ἐπανένταξης ἀδε-λφῶν µας πού περιεπλάκησαν  στήνµάστιγα τῶν ναρκωτικῶν.γ. Μονάδα φροντίδας καίἀγωγᾹς αὐτιστικῶν παιδιῶν.δ. Μονάδα φροντίδας κατα-κοίτων. ε. Στέγη Ἡλικιωµένων. στ. Κέντρα Φροντίδος Παιδιῶνµέ Νοητική Στέρηση.ζ. ∆ιπλασιασµός τῶν µερίδωνφαγητοῦ ἡµερησίως (ἀπό 5.000 µε-ρίδες θά γίνουν 10.000).  η. Ἀκόµη θά µποροῦσε νάδηµιουργηθεῖ ἕνα δίκτυο ψυχικᾹςστήριξης καί ἐνίσχυσης... θ. Ἡ εἰκόνα παραπληγικῶνἀδελφῶν µας µερικοί ἀπό τούςὁποίους µς ἐπισκέπτονται συχνάστά γραφεῖα µας µέ τά καροτσάκιατους δέν πρέπει νά µς ἀφήνει ἀδιά-φορους. Ὅλα αὐτά τά ἔργα, ὑποτίθε-ται, ὄτι θά τά ξεκινήσει ὁ κ. Ἱερώ -νυµος, ὑπό τήν προϋπόθεση, ὅ -µως, ὅτι νά τοῦ προσφερθοῦν, ἀπότά Κρατικά ταµεῖα ἤ ἀπό τίς Εὐ -ρωπαϊκές ἐπιχορηγήσεις, τά ἀπα-ραίτητα χρήµατα. Καί, τά σχόλια, πού αὐθόρ -µητα πνίγουν τήν αἰσιοδοξία καίτίς ἐλπίδες, ἀναδύονται, τό ἕνα µε-τά τό ἄλλο.α) Σχόλιο πρῶτο: Ἀπό τό Φε-βρουάριο τοῦ 2008, πού ἀνέβηκε
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τά σκαλοπάτια τοῦ ἀρχιεπισκοπι-κοῦ θρόνου ὁ κ. Ἱερώνυµος, ἴσαµεσήµερα, ἐξαγγέλλει ἀδιάκοπα τόστερεότυπο κατάλογο τῶν ἱδρυµά -των, πού θά κοσµήσουν τήν Ἀρχιε-πισκοπή΄καί ὁλόκληρη τήν Ἐκκλη -σία τᾹς Ἑλλάδος. Καί, ὡς αὐτή τήστιγµή,  δέν εἴδαµε  καί δέ βλέπου -µε νά στήνεται οὔτε ἕνα κιόσκιἀγαπητικᾹς κοινωνίας καί προνοι-ακᾹς µέριµνας. Οἱ ἐξαγγελίες φορ -τίζουν τίς ἀκοές. Ἀλλά ὁ µόχθοςδέν ἀφήνει πίσω του ἔργο πρόνοι-ας καί δέν ἀνακουφίζει τίς πληγω-µένες ὑπάρξεις. β) Σχόλιο δεύτερο: Ὁ Ἱερώ -νυµος περιµένει νά τοῦ βάλουν στόχέρι καί νά γεµίσουν τίς τσέπες τουµέ τίς λιπαρές οἰκονοµικές παρο -χές. Καί µέ τά ξένα χρήµατα νάἀρχίσει τά ἔργα. Ποτέ΄δέ µίλησεγιά οἰκονοµίες τᾹς ἈρχιεπισκοπᾹςτου καί τῶν ἄλλων ἐκκλησιαστικῶνὀργανισµῶν, ὡς ἀφετηρία τοῦ προ-νοιακοῦ προγράµµατος. Καί ποτέδέν ὑποσχέθηκε, ὅτι οἱ Μητροπο -λῖτες τᾹς ἑλληνικᾹς Ἐκκλησίας-καίπρῶτα ἀπό ὅλους ὁ ἴδιος-θά περι -ορίσουν στό ἐλάχιστο τίς προσω-πικές τους δαπάνες, γιά νά δροµο-λογήσουν, µέ τίς δικές τους θυσια-τικές προσφορές τή θεµελίωσητῶν ἔργων τᾹς ἀγάπης. Τό ὅραµατῶν προνοιακῶν ἱδρυµάτων δια -πλέκεται µέ τό ὄραµα τᾹς χρηµα-τοδότησης ἀπό ξένους παράγον-τες, πού θά ἐµπιστευτοῦν στήν

ἐκκλησιστική΄µας΄διοίκηση  καί τήδιαχείριση τῶν δωρεῶν τους καίτή δηµιουργία τοῦ κλίµατος τᾹςπλούσιας ἀγαπητικᾹς προσφο-ρς. Ἀλλά τέτοια ἔµπνευση καί τέ-τοια ἐµπιστοσύνη δέν εἶναι ἱκανήνά διοχετεύσει στίς βαρυφορτω-µένες καρδιές ἡ σηµερινή διοίκησητᾹς Ἐκκλησίας, πού εὐθύνεται γιάτήν κακοδιαχείριση τοῦ ὀγκωδέ-στατου σκανδάλου τοῦ αἰώνα, τοῦἄµετρου καί ἀνεξήγητου πλουτι-σµοῦ τοῦ µοναχοῦ ΠαντελεήµοναΜπεζενίτη καί γιά τίς ἀτέρµονεςκλοπές ἀπό τά οἰκονοµικά ἀποθέ-µατα τᾹς χτεσινᾹς προνοιακᾹςὀργάνωσης, τᾹς «Ἀλληλεγγύης».   γ) Σχόλιο τρίτο: Ἄν-κατά τήνπορεία τῶν σηµερινῶν, δυσµενῶν,κοινωνικῶν ἐξελίξεων-προκύψουνἄφθονες φιλάνθρωπες οἰκονοµι-κές  παροχές, ποιός ἀµφιβάλλει,ὅτι καί ὁ τελευταῖος Ἕλληνας πο -λίτης, θά  µποροῦσε νά στήσει, σέκλάσµα χρόνου, µέλαθρα ἀγάπηςκαί νά µονοπωλήσει τήν εὐαισθη-σία καί τή δόξα τοῦ φιλάνθρωπουκαί φιλάδελφου ἡγέτη; Ποιά ἡ ἀ -νάγκη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ µηχανι-σµοῦ, γιά τή διαχείριση τῶν δω -ρεῶν καί γιά τήν ἀνοικοδόµηση τᾹςπρονοιακᾹς πολιτείας;  δ) Τό τέταρτο σχόλιο εἶναιἀναγκασµένο νά ἀνασύρει τό µαν-δύα τᾹς σιωπᾹς καί νά φέρει σέγνώση ὁλόκληρου τοῦ ἐκκλησια-στικοῦ πληρώµατος ἕνα ἐπί πλέον
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σκάνδαλο, πού παραµένει, σκόπι-µα, σέ ἀπόκρυψη.Πρόκειται γιά τήν Μ.Κ.Ο. «Ἀλ -ληλεγγύη», πού τώρα µπᾹκε στόράφι τᾹς ἱστορίας καί παραχώρη-σε τή θέση της στή νέα Μ.Κ.Ο. Ὀρ -γάνωση «Ἀποστολή». Ἀρχειοθε-τεῖται ὁ τίτλος τᾹς «�Αλληλεγγύης»,ἀλλά ὁ φάκελλος τῶν οἰκονοµικῶνἀφαιµάξεών της µένει στήν ἐπικαι -ρότητα. Καταγγελίες ἀπανωτέςδιαβιβάστηκαν, ἀπό πολλές ἀφε -τηρίες, στό κριτήριο τᾹς ∆ικαιο -σύνης καί περιµένουν τή διερεύ -νησή τους καί τή δικαστική ἀπο -τίµησή τους. Καί ὁ κ. Ἱερώνυµοςκάνει, πώς δέν γνωρίζει τίποτα.Ἀντιµετωπίζει τήν Ἀλληλεγγύη» ὡςπαρελθόν. Ἀλλά δέν ἐξηγεῖ τήν ποι-ότητα τᾹς προσφορς της καί τόὕψος τῶν κλοπιµαίων της. Γιατί αὐτή ἡ συµπεριφορά;Θίγονται πρόσωπα τοῦ Ἀρχιεπι -σκοπικοῦ του περιβάλλοντος; Ἤµήπως οἱ µακρυχέρηδες, πού ἄφη-σαν πίσω τους τά κενά, εἶναι ἰσχυ -ροί παράγοντες τᾹς ἀντιπολίτευ-σης καί τρέµει τήν ὀργισµένη ἀν -τεπίθεσή τους;  
Ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα σβή -νουν τά δοξαστικά φῶτα τᾹς ἐπί -σηµης συνάντησης στό ἀµφιθέα-τρο τᾹς Παλαις ΒουλᾹς καί ἀφή-νουν, ὡς ἀποτέλεσµα, ἕνα, ἐπίπλέον, µηδενικό. Ὁ Ἀρχιεπίσκο-πος ὑποσχέθηκε πολλά, µέ κεφά-

λαιο, στό χαρτοφύλακά του, τό«µηδέν».        
�����

4. Θά ἀναφερθῶ  καί σέ µιάἄλλη ἐντυπωσιακή ἐκδήλωση, πούεἶχε διακρατική, Πανευρωπαϊκήἐµβέλεια, ὄχι, ὅµως καί πανευρω-παϊκή, ἀξιοκρατική προβολή τοῦπροκαθηµένου µας.  Στίς 19 Ἰουλίου, ὁ Μακαριώ -τατός µας, ἐνταγµένος σέ µιά εἰ -κοσαµελᾹ ὁµήγυρη ἡγετικῶν στελε  -χῶν διαφόρων θρησκειῶν καί ἐκ -προσώπων ποικίλων προτεσταν-τικῶν ἀποχρώσεων, πού διακι-νοῦνται στόν εὐρύτατο Εὐρωπαϊ-κό χῶρο, ἔλαβε µέρος σέ σύσκεψη,πού διοργάνωσε ὁ Πρόεδρος τᾹςΕὐρωπαϊκᾹς ἘπιτροπᾹς, ὁ κ. Μπα-ρόζο.Θά περιµένατε, σέ µιά τέτοιασυνάντηση νά ἐκδιπλώσει σοβα -ρότατα θέµατα, πού ἐκπροσω-ποῦν τούς προβληµατισµούς, τίςἀνησυχίες καί τίς πικρίες, ὄχι µόνοτᾹς ἑλληνικᾹς οἰκογένειας, ἤ τᾹςΕὐρωπαϊκᾹς Ἕνωσης, ἀλλά ὁλό -κληρης τᾹς ἀνθρωπότητας. Νά µι-λήσει γιά τήν πρόσδεση στό ἅρµατᾹς ὑλοφροσύνης, γιά τό πάγωµατᾹς ἀγάπης, γιά τήν ἀπενεργοποί -ηση τῶν ἐµπειριῶν καί τῶν δυνα -µικῶν ὁραµάτων τᾹς κοινωνικό -τητας, γιά τήν ἀνύψωση, σέ πρῶ -τες ἀξίες, τοῦ ἀτοµισµοῦ καί τᾹς
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εὐµάρειας, γιά τήν κατακύρωσητοῦ βέτο τᾹς πολιτικᾹς καί τᾹς οἰκο-νοµικᾹς αὐταρχικᾹς ὀλιγαρχίας.Γιά τίποτα ἀπό αὐτά δέν ἔκα-νε λόγο ὁ Ἱερώνυµος. Περπάτησεστά χαµηλά καί στά πεζά. Ἐκφώ -νησε ἕνα σύντοµο λογίδριο, πούεἶναι αὐτόδηλο, ὅτι τοῦ τό συνέ-ταξαν ἄλλοι, ἐπανέλαβε τό γνω-στό του  refrain, τόν κατάλογο τῶνπρονοιακῶν ἔργων, πού ἔχει στόνοῦ του νά ἀναπτύξει (ἄν προλά-βει), στήν περιοχή τᾹς ποιµαντικᾹςτου δικαιοδοσίας καί ὁλοκλήρωσετή φιλότιµη προσφορά του µέ µιάπρόσκληση στόν κ. Μπαρόζο, νάἐπισκεφθεῖ τήν Ἀθήνα. Ὡστόσο,παρέλειψε, νά καλέσει τόν κ. Μπα-ρόζο, νά ἐπισκεφτεῖ καί τή Λιβα-δειά, γιά νά θαυµάσει τήν ἔκτασηὄχι τᾹς Βασιλειάδας, ἀλλά τᾹς Ἱε -ρω νυµιάδας.   Ἡ προοπτική τᾹς ἐπίσκεψηςτοῦ κ. Ἱερώνυµου στίς Βρυξέλλες,ἔδωσε στούς Ἕλληνες Ὀρθόδοξο-υς, ἕνα ἐρέθισµα ἐλπίδας. Ἀλλά,εὐθύς ἀµέσως, ἡ ἐλπίδα σκιάστηκεκαί ἡ ἀπογοήτευση κυριάρχησεστόν ὀρίζοντα. Ἔτσι ἐξελίχτηκαν τά πράγµα-τα. Αὐτή ἦταν ἡ ἔκβαση τᾹς ἐπί -σηµης ἐπίσκεψης τοῦ Ἱερώνυµουστίς Βρυξέλλες καί τᾹς συµµετοχᾹςτου στήν κοινή διάσκεψη πολιτι -κῶν παραγόντων τᾹς Εὐρωπαϊ-κᾹςἝνωσης καί θρησκευτικῶνἡγετῶν. 

Αὐτόδηλο, ὅτι ἡ βαθµολογίαδέν µπορεῖ νά εἶναι εὐνοϊκή γιάτόν κ. Ἱερώνυµο. Θά πρέπει νάσταµατήσει στό «µηδέν».        
�����

Ἀθροῖστε τά µηδενικά, πούπροκύπτουν ἀπό τή σύντοµη ἀπο -τίµηση τῶν προσπαθειῶν τοῦ κ.Ἱερώνυµου νά ἀναβαθµίσει τό κύ -ρος τᾹς ἈρχιεπισκοπικᾹς του προ-σωπικότητας καί τοῦ ἔργου, πούἔχει ἐπιτελέσει στό διάστηµα τᾹςτριετίας. Τό ἄθροισµα θά σς δώσει,ἐνδεικτικά, τό εὖρος καί τήν ποιό -τητα τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ lifting.Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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˙G <˘Eke…heqg Pkgqov¡qgsg> st¡ diad¥jtuo.
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Ja¥ o≥ ˘Ejd¡seir <SpoqÇ> st¡ diad¥jtuo

(ciÇ liÇ cmyqil¥a ló t¡ succqavij¡ ôqco toÀ 

Lgtqopok¥tou ˘Attij°r ja¥ Lecaq¥dor Mijodülou) 

Die…humsg: spora.gr

«ΦᾹστος οὖν ἐπιβάς τῇ ἐπαρχί µετά τρεῖς
ἡµέρας ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυµα ἀπό Καισα -
ρείας, ἐνεφάνισαν δέ αὐτῷ ὁ ἀρχιερεύς καί
οἱ πρῶτοι τῶν Ἰουδαίων κατά τοῦ Παύλου, καί
παρεκάλουν αὐτόν, αἰτούµενοι χάριν κατ᾿ αὐ -
τοῦ, ὅπως µεταπέµψηται αὐτόν εἰς Ἱερουσα-
λήµ, ἐνέδραν ποιοῦντες ἀνελεῖν αὐτόν κατά
τήν ὁδόν. Ὁ µέν οὖν ΦᾹστος ἀπεκρίθη τηρεῖ -
σθαι τόν Παῦλον ἐν Καισαρεί, ἑαυτόν δέ µέλ-
λειν ἐν τάχει ἐκπορεύεσθαι. Οἱ οὖν δυνατοί ἐν
ὑµῖν, φησί, συγκαταβάντες, εἴ τί ἐστιν ἐν τῷ
ἀν δρί τούτῳ κατηγορείτωσαν αὐτοῦ... Παρα-
γενοµένου δέ αὐτοῦ περιέστησαν οἱ ἀπό Ἱερο -
σολύµων καταβεβηκότες Ἰουδαῖοι, πολλά καί
βαρέα αἰτιώµατα φέροντες κατά τοῦ Παύλου,
ἅ οὐκ ἴσχυον ἀποδεῖξαι,  Ἀπολογουµένου αὐ τοῦ
ὅτι οὔτε εἰς τόν νόµον τῶνἸουδαίων οὔτε εἰς
τό ἰερόν οὔτε εἰς τόν Καίσαρά τι ἥµαρ τον, Ὁ
ΦᾹστος δέ θέλων τοῖς Ἰουδαίοις χά ριν κα-
ταθέσθαι, ἀποκριθείς τῷ Παύλῳ εἶπε, θέλεις
εἰς Ἱεροσαλήµ ἀναβάς ἐκεῖ περί τού των κρίνε-
σθαι ἐπ᾿ ἐµοῦ; Εἷπε δέ ὁ Παῦλος, Ἐπί τοῦ βή-
µατος Καίσαρος ἑστώς εἰµι, οὗ µε δεῖ κρίνε-
σθαι. Ἰουδαίοις οὐδέν ἠδίκησα, ὡς καί σύ κάλ-
λιον ἐπιγινώσκεις. εἰ µέν γάρ ἀδικῶ καί ἄξιον
θανάτου πέπραχά τι, οὐ παραιτοῦµαι τό ἀπο -
θανεῖν, εἰ δέ οὐδέν ἐστιν ὧν οὗτοι κατη γο -
ροῦσί µου, οὐδείς µε δύναται αὐτοῖς χαρίσα-
σθαι. Καίσαρα ἐπικαλοῦµαι» (Πράξ. κε᾿ 1-11).

Ὁ ΦᾹστος, ὅταν πᾹγε στήν ἐπαρχία τᾹς
Συρίας, ταξίδεψε ἀπό τήν Καισάρεια στά
Ἱεροσόλυµα. Καί ἐκεῖ ὁ ἀρχιερέας καί οἱ
πρόκριτοι τῶν Ἰουδαίων τοῦ παρουσίασαν
καταγγελίες ἐναντίον τοῦ Παύλου καί τόν
παρακαλοῦσαν, ζητώντας νά τόν καλέσει
ὁ ΦᾹστος στά Ἱεροσόλυµα, ἔχοντας σχέ-
διο, νά τοῦ στήσουν ἐνέδρα στό δρόµο καί
νά τόν σκοτώσουν. Ὁ ΦᾹστος ἀρνήθηκε.
Τούς εἶπε, ὅτι κρατάει τόν Παῦλο στήν Και-
σάρεια καί ὅτι γρήγορα θά φύγει ἀπό τά
Ἱεροσόλυµα. Οἱ ἀνώτεροι, ἀπό σς, ἄς ἔρ-
θοῦν µαζί µου στήν Καισάρεια καί ἄς δια -
τυ πώσουν ἐκεῖ τίς κατηγορίες τους....Καί
ὅταν γύρισε στήν Καισάρεια, ἐµφανί στη -
καν οἱ Ἰουδαῖοι κατηγορώντας τόν Παῦλο
γιά πολλά καί βαρειά, τά ὁποῖα, ὅµως, δέν
µπόρεσαν νά τά ἀποδείξουν. Ὁ δέ Παῦλος,
ἀπολογήθηκε καί εἶπε, ὅτι δέν ἁµάρτησε
οὔτε στό Νόµο τοῦ ΜωϋσᾹ, οὔτε στό Ναό,
οὔτε στόν Καίσαρα. Ὁ ΦᾹστες, θέλοντας
νά κάνει χάρη στούς Ἰουδαίους, εἶπε στόν
Παῦλο: Θέλεις νά πς στά Ἱεροσόλυ µα καί
νά κριθεῖς ἐκεῖ, γιά ὅλα αὐτά, πα ρόντος καί
ἐµοῦ; Ὁ Παῦλος ἀπάντησε: Ἐδῶ στέκοµαι
στό δικαστικό βᾹµα τοῦ Καίσαρα, στό
ὁποῖο εἶµαι ὑποχρεωµένος νά κρι θῶ. Τούς
Ἰουδαίους σέ τίποτα δέν τούς ἀ δίκησα,
πργµα, πού καί σύ τό γνωρίζεις πολύ κα-
λά. Ἄν ἀδικῶ κάποιον καί µοῦ ταιριάζει ἡ
ποινή τοῦ θανάτου, δέν παραιτοῦµαι. Ἀλλά
κανένας δέν ἔχει τό δικαίωµα νά µέ χα-
ρίσει σ᾿ αὐτούς. Ἐπικαλοῦµαι τόν Καίσαρα.       

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καί οἱ διῶκτες του


