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«Ἑορτή µέλλει προσελαύ -
νειν, ἡ πασῶν τῶν ἑορτῶν σεµνο-
τάτη καί φρικωδεστάτη, ἥν οὐκ
ἄν τις ἁµάρτοι µητρόπολιν πασῶν
τῶν ἑορτῶν προσειπών.

Τίς δέ ἐστιν αὕτη; Ἡ κατά
σάρκα τοῦ Χριστοῦ γέννησις. Ἀπό
γάρ ταύτης τά Θεοφάνεια, καί τό
Πάσχα τό ἱερόν, καί ἡ Ἀνάληψις,

Ἔρχεται ἡ ἑορτή, ἡ πιό σεβάσµια
καί ἡ πιό φρικτή ἀπό ὅλες τίς ἑορ τές,
πού δέ θά κάνει κανείς λάθος ἄν τήν
ὀνοµάσει µητρόπολη ὅλων τῶν ἑορ -
τῶν.

Ποιά εἶναι αὐτή ἡ ἑορτή; Ἡ γέν-
νηση, κατά σάρκα, τοῦ Χριστοῦ. Ἀπό
αὐτή τήν ἑορτή ἀρχίζουν οἱ µεγάλες
ἑορτές τῶν Θεοφανείων, καί τοῦ ἱε -

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος
µπροστά στή Φάτνη
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καί ἡ Πεντηκοστή τήν ἀρχήν καί
τήν ὑπόθεσιν ἔλαβον... Ὥστε
ἐντεῦθεν, ὥσπερ ἀπό τινος πηγᾹς,
ποταµοί διάφοροι ρυέντες,  αὗται
ἐτέχθησαν ἡµῖν αἱ ἑορταί....

Τό Θεόν ὄντα, ἄνθρωπον
θελᾹσαι γενέσθαι καί ἀνασχέσθαι
καταβᾹναι τοσοῦτον, ὅσον οὐδέ
διάνοια δέξασθαι δύναται, τοῦτό
ἐστι τό φρικωδέστατον καί ἐκπλή-
ξεως γέµον, ὅ δή καί ὁ Παῦλος
θαυ µάζων ἔλεγεν: "Καί ὁµολογου -
µένως µέγα ἐστί τό τᾹς εὐσεβείας
µυστήριον". Ποῖον µέγα; "Θεός
ἐφανερώθη ἐν σαρκί"...

∆ιά τοῦτο µάλιστα ἀσπάζο-
µαι τήν ἡµέραν ταύτην καί φιλῶ,
καί τόν ἔρωτα εἰς µέσον προτί -
θηµι, ἵνα κοινωνούς ὑµς ποιήσω
τοῦ φίλτρου, διά τοῦτο δέοµαι
πάντων ὑµῶν καί ἀντιβολῶ µετά
πάσης σπουδᾹς καί προθυµίας πα-
ραγενέσθαι, τήν οἰκίαν ἕκαστον
κενώσαντα τήν ἑαυτοῦ, ἵνα ἴδω-
µεν τόν ∆εσπότην ἡµῶν ἐπί τᾹς
φάτνης, ἐσπαργανωµένον, τό φρι -
κτόν ἐκεῖνο καί παράδοξον θέαµα.
Ποία γάρ ἡµῖν ἀπολογία, ποία
συγγνώµη, ὅταν αὐτός µέν ἐκ τῶν
οὐρανῶν δι" ἡµς καταβαίν᾽, ἡµεῖς
δέ µηδέ ἐκ τᾹς οἰκίας πρός αὐτόν
ἐρχώµεθα; ὅταν Μάγοι µέν,  ἀν -
θρω ποι βάρβαροι καί ἀλλόφυλοι,
ἐκ Περσίδος τρέχωσιν, ὥστε

ροῦ Πάσχα καί τᾹς Ἀναλήψεως καί τᾹς
ΠεντηκοστᾹς. Ἔτσι, πού σάν νά ξεχύ -
θηκαν ἀπό κάποια πηγή διάφορα πο-
τάµια καί νά γέννησαν αὐτές τίς ἑορ -
τές...

Τό νά εἶναι Θεός καί νά θελήσει
νά γίνει ἄνθρωπος καί νά ἀνεχθεῖ νά
κατεβεῖ τόσο χαµηλά, ὅσο δέν µπο -
ρεῖ νά τό συλλάβει ἡ ἀνθρώπινη διά-
νοια, αὐτό εἶναι τό  τροµακτικώτατο
µυστήριο, πού εἶναι γεµάτο ἀπό ἔκ -
πληξη. Και αὐτό, θαυµάζοντάς το ὁ
Παῦλος, ἔλεγε: «Πράγµατι, καθώς
ὁµολογοῦν ὅλοι οἱ πιστοί, εἶναι µέγα
τό µυστήριο τᾹς ἀληθινᾹς εὐσέβειας,
πού µς ἀποκαλύφθηκε. Ὁ Θεός φα-
νερώθηκε σαρκωµένος»...

Γι᾿  αὐτό τό λόγο σέβοµαι αὐτή τήν
ἡµέρα καί τήν ἀγαπῶ καί καταθέτω µπρο -
στά σας αὐτή τήν ἀγάπη, γιά νά σς κά-
νω καί σς κοινωνούς τοῦ δυνατοῦ ἐρε-
θίσµατος τᾹς ἀγάπης. Γ᾿ αὐτό σς παρα-
καλῶ ὅλους σας καί σς ἱκετεύω, νά
ρθεῖ τε µέ ἐνδιαφέρον καί προθυµία, ἀ -
φήνοντας ὀ καθένας τό σπίτι του, γιά νά
δοῦµε τόν ∆εσπότη µας στή Φάτνη, σπαρ -
γανωµένο, νά δοῦµε ἐκεῖνο τό φοβερό
καί παράδοξο θέαµα. Γιατί, πῶς θά µπο-
ρέσουµε νά ἀπολογηθοῦµε καί πῶς θά
ζητήσουµε συγγνώµη, ὅταν Αὐτός µέν ὁ
Κύριος, κατεβαίνει ἀπό τούς οὐρανούς,
γιά χάρη µας καί ἐµεῖς οὔτε ἀπό τό σπίτι
µας δέν βγαίνουµε νά πµε νά τόν συναν-
τήσουµε; Ὅταν µάγοι, ἄνθρωποι βάρ-
βαροι κί ἀλλόφυλοι, τρέχουν ἀπό τήν Περ-
σίδα, γιά νά τόν δοῦν στή Φάτνη, σύ δέ ὁ
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αὐτόν ἰδεῖν ἐπί τᾹς φάτνης κείµε-
νον, σύ δέ ὁ Χριστιανός µηδέ  µι-
κρόν διάστηµα ὑποµέν᾽ς, ὥστε
τᾹς µακαρίας ταύτης ἀπολαῦσαι
θεωρίας;...

Πρόσιθι τοίνυν καί σύ δῶρα
προσάγων, µή τοιαῦτα οἷα ἐκεῖνοι,
ἀλλά πολλῷ σεµνότερα. Προσή-
νεγκαν ἐκεῖνοι χρυσόν προσένεγ-
κε σύ σωφροσύνην καί ἀρετήν.
Προσήνεγκαν ἐκεῖνοι λιβανωτόν,
προσένεγκε σύ ταπεινοφροσύνην
καί τεταπεινωµένην καρδίαν καί
ἐλεηµοσύνην. Ἄν µετά τούτων
προσ έλθ᾽ς τῶν δώρων, µετά ἀ -
δείας ἀπολαύσ᾽ πολλᾹς τᾹς ἱερς
ταύτης τραπέζης. Καί γάρ ἐγώ διά
τοῦτο τούτους κινῶ τούς λόγους
νῦν, ἐπειδή οἶδα ὅτι πάντως πολ-
λοί κατ᾿ ἐκείνην προσελεύσονται
τήν ἡµέραν, καί ἐπιπεσοῦνται τῇ
πνευµατικῇ ταύτ᾽ θυσί. Ἵνα οὖν
µηδέ ἐπί κακῷ, µηδέ ἐπί κρίµατι
τᾹς ἡµετέρας ψυχᾹς τοῦτο ποιῶ -
µεν, ἀλλ᾿ ἐπί σωτηρί, ἐντεῦθεν
ἤδη προδιαµαρτύροµαι, καί παρα-
καλῶ, παντί τρόπῳ καθάραντας
ἑαυτούς, οὕτω προσιέναι τοῖς
ἱεροῖς µυ στηρίοις. 

Χριστιανός, δέν ὑποµένεις οὔτε µικρή
ὁδοιπορία, γιά νά ἀπολαύσεις τό µακά -
ριο αὐτό θέαµα;

Πρόσελθε, λοιπόν καί σύ, φέρ-
νοντας δῶρα, ὄχι σάν αὐτά, πού ἔφε-
ραν ἐκεῖνοι, ἀλλά πολύ λαµπρότερα.
Πρόσφεραν ἐκεῖνοι χρυσό. Πρόσφε-
ρε σύ σωφροσύνη καί ἀρετή. Πρόσφε-
ραν ἐκεῖνοι λιβανωτό.  Πρόσφερε σύ
ταπεινοφροσύνη καί ταπεινωµένη καρ -
διά καί ἐλεηµοσύνη. Ἄν προσέλθεις
µέ΄αὐτά΄ τά δῶρα, µέ ἄδεια καί πολλή
ἐλευθερία, θά ἀπολαύσεις τήν ἱερή
αὐτή Τράπεζα. Καί ἐγώ, τώρα, γι᾿ αὐ -
τό΄τά λέω αὐτά, πού λέω, γιατί γνωρί -
ζω, ὅτι πολλοί ἐκείνη τή µέρα θά προσ -
έλθουν καί θά ὁρµήσουν σ᾿ αὐτή τήν
πνευµατική θυσία. Γιά νά µήν τό κάνου -
µε, λοιπόν,αὐτό οὔτε γιά τό κακό µας,
οὔτε γιά τήν καταδίκη τᾹς ψυχᾹς µας,
ἀλλά νά τό κάνουµε γιά τή σωτη ρία
µας, προδιαµαρτύροµαι ἀπό τώρα καί
σς παρακαλῶ, νά καθαρίσουµε τόν
ἑαυτό µας µέ κάθε τρόπο καί ἔτσι νά
προσέλθουµε στά Ἱερά Μυστήρια.    

Εἰς τόν µακάριον Φιλογόνιον) 



διότυπο καί πρόξενο πολλῶνἐρωτηµατικῶν καί ὁµαδοποι -ηµένης ἀντίδρασης, τό σύν -δροµο τᾹς συµπλεγµατικᾹςἀφωνίας, πού διακατέχει τόν Ἕλ -ληνα Ἀρχιεπίσκοπο. Ἕνα σύνδρο-µο, πού σβήνει τόν παλµό τᾹς καρ-δις καἰ ἀκυρώνει τήν τόλµη τᾹςΠρωτόθρονης ἐπισκοπικᾹς καθέ -δρας. Ὁ Μακαριώτατος Προκαθή-µενος φιλοδοξεῖ νά εὐφηµίζεται ὡς«Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος», ἀλλάµέ τή φτώχεια τᾹς ἡγετικᾹς ἀτολ -µίας του καί µέ τήν ποιότητα τᾹςἀφωνίας του, ἡ ἐµβέλειά του δένγίνεται αἰσθητή πέραν τοῦ σκοτει-νοῦ χώρου τῶν διαβουλεύσεών τουµέ τό «ἀρχοντικό» κλάµπ τᾹς γνω-στᾹς ὁµάδας. Ἑνωµένο τό ἐκκλησιαστικόΣῶµα, ἀπ᾿ ἄκρη σέ ἄκρη τᾹς ἑλλη -νικᾹς πατρίδας, ὑποδέχτηκε, κατάτό Φεβρουάριο τοῦ 2008, τόν τότεΘηβῶν καί Λεβαδείας Ἱερώνυµο καίτόν συνόδεψε, µέ χρηστές ἐλπίδες,κατά΄τήν πορεία του πρός τήν ἐπί -σηµη καί ἐπίζηλη καθέδρα τοῦ Ἁρ -χιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσηςἙλλάδος καί στήν ὑπευθυνότητα

τοῦ Προέδρου τῶν δυό ΣυνοδικῶνΣωµάτων, τᾹς Συνόδου τᾹς Ἱεραρ -χίας καί τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνό-δου. Στάθηκε µπροστά στό νέο ποι-µένα του µέ σεβασµό καί µέ πλη -σµονή ἀγάπης. Προσευχήθηκε µέθέρµη. Ἔκλινε γόνυ σώµατος καίκαρδις καί κατάθεσε, µπροστάστά πόδια τοῦ Ἐσταυρωµένου ἀρ -χηγοῦ τᾹς Ἐκκλησίας, τή χαρά τουκαί τήν εὐχαριστία του. Καί ἱκέτε-ψε τόν Ἀρχιποίµενα Ἰησοῦ Χριστό,νά ἐµφυτεύει, ἀδιάκοπα, στόν ἀγρότᾹς καρδις τοῦ νέου ποιµένα τουτήν ἁγιοπνευµατική ἔµπνευση, νάκαλλιεργεῖ στή συνείδησή του τήνπιστότητα καί  νά φέρνει στά χείλητου τόν πλούσιο καί καθαρό λόγοτᾹς διδαχᾹς καί τᾹς εὐλογίας. Αὐτές οἱ σύσσωµες. λαϊκές,ἐκδηλώσεις καταχωρίστηκαν στόἱστορικό΄χρονικό τοῦ Φεβρουαρίουτοῦ 2008. Καί, κάτω ἀπό τήν ἐνθου -σιαστική καταγραφή, προστέθη-καν, σάν ἐπίλογος τῶν τελετῶν τᾹςὑποδοχᾹς καί σάν πρόλογος τᾹςδιάδοχης καθηµερινότητας, τά ἐρω -τηµατικά µις κυµαινόµενης προσ-δοκίας. Τήν ἐλπίδα µας θά τήν ἐπι -
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«Ἰχθύος ἀφωνότερος»



κυρώσει ἡ ἐµπειρία; Ἡ αὐριανή καίἡ µεθαυριανή διακίνηση τοῦ νέουἈρχιεπισκόπου µας θά΄εἶναι ἐνσυν -είδητα χαραγµένη στά χνάρια τῶνἁγίων Πατέρων µας; Ἡ διδαχή τουθά εὐαγγελίζεται τήν Ἀλήθεια, τήνἈγάπη καί τήν ἁγιότητα; Ὁ λόγοςτου θά τέµνει τή σύγχρονη ἀνάδελ -φη  ἱστορία; Θά ἀνατρέπει τά εἴδω-λα τᾹς νεωτερικότητας καί θά΄δεί -χνει τό µονοπάτι τᾹς προσωπικᾹςκαταξίωσης; Καί ἡ ὁλόλαµπρη βιο-τή του θά ρίχνει φῶς στίς «ἐν σκό-τει» ὑπάρξεις;Ἡ δροσερή ἐλπίδα καί ἡ σκιάτᾹς ὑποψίας καί τοῦ φόβου... Αὐτήἡ δέσµη τῶν αἰσθηµάτων καί τῶνὁραµάτων κανοναρχοῦσε, ἐκείνητή στιγµή, τόν πολυχρονισµό, µπρο -στά στό νέο ποιµένα καί ἔπλεκε τόκοµποσχοίνι τῶν προσευχῶν, πούἄγγιζαν, ἱκετευτικά, τό «αὔριο» καίτό «µεθαύριο».
��

∆έν πρόλαβαν νά διαβοῦν τάτρία πρῶτα χρόνια τᾹς νέας ποι-µαντορίας καί ἡ ἀτµόσφαιρα θό-λωσε ἀπειλητικά. Οἱ ἐµπειρίες, πούσωρεύτηκαν, τόσο στά ἀρχεῖα τᾹςΣυνοδικᾹς γραφειοκρατίας, ὅσο καίστίς καρδιές τᾹς εὐρύτατης ἐκκλη -σιαστικᾹς κοινότητας, εἶναι, στόσύνολό τους, ἀρνητικές. Καί οἱ ἐλπί -δες, πού συνόδευαν τήν ὑποδοχήκαί τήν ἐνθρόνιση τοῦ Ἀρχιεπισκό-που Ἱερώνυµου, ἀρχικά ξεθώρια-σαν καί, στό διάβα τᾹς τρίτης χρο-νις, κυριολεκτικά ΄πνίγηκαν στό

σκοτάδι τᾹς προβληµατικᾹς ἀπρα -ξίας του καί τᾹς ἀνεξήγητης ἀφω -νίας του. Σήµερα, ὅποιον καί νά΄ρωτή -σεις, τόν πιστό, ΄πού λιτανεύει τόνπόνο τᾹς Ἐκκλησίας ἤ τόν κράχτη,πού περιφέρει τήν ἔπαρση τᾹς ἀ -θεΐας, θά ἀποκριθεῖ µέ τήν ἴδια ἐκ -τίµηση. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, πού δια-φηµίστηκε σάν ἡγέτης µέ ὅραµα,ἀλλἀ µέ χαµηλούς, σεµνοὐς τό νους,εἶναι φυσιογνωµία τᾹς ἀβουλίας,τᾹς ἀπραξίας καί τᾹς ἀφωνίας. ∆έδιαθέτει τό ἀποστολικό, ἁγιοπνευ -µατικό θάρρος, νά ὑψώσει τό ἀνά-στηµά του καί τή φωνή του, µέσαστή θύελλα τᾹς σύγχρονης, ἀθεϊ-στικᾹς τραχύτητας καί νά καταθέ-σει Εὐαγγελική µαρτυρία καί µήνυ -µα ἀνθρωπιστικᾹς ἀνάπλασης µέ-σα στήν ἀγαπητική Χάρη, πού ἀνα -βλύζει ἀπό τό Γολγοθά τᾹς µεγάληςΘυσίας καί ἀπό τό κενό µνηµεῖοτοῦ ἀναστηµένου Ἰησοῦ Χριστοῦ.Μέσα στήν ἱστορία, µέσα στήµα κραί  ωνη πορεία τᾹς Ἐκκλησίαςµας, δέ λείπουν τά ἐπισκοπικά ἡγε -τικά πρότυπα ὑψηλᾹς κρυφᾹς ἔ -παρ σης, ἐπενδυµένης στό φοβι-στικό πλέγµα τᾹς ἀφωνίας καί τᾹςἀπραξίας. Χαρακτηριστικά, ἀνασύ -ρω τήν περιεκτική ἐκτίµηση τοῦΠαλλαδίου, ἐπισκόπου Ἑλενοπό-λεως, γιά τήν προσωπικότητα τοῦἐπισκόπου Ἀρσακίου, πού ἀνέβηκεστό θρόνο τᾹς Κωνσταντινούπο -λης, µετά τή βίαιη ἐκθρόνιση τοῦ ἱε-ροῦ Χρυσοστόµου. «Ἀρσάκιος δέ ὁἀδελφός τοῦ µακαρίου Νεκταρίου,
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ἀντεισήγετο τῷ τόπῳ τοῦ Ἰωάννου,ἀνδρός ἱεροφάντου, ἄνθρωπος ἰχθύ -ος ἀφωνότερος, καί βατράχου ἀ -πρα γότερος» (Παλλαδίου: ∆ιάλογοςπερί τοῦ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστό-µου, ΧΙ). Στήν καθέδρα τοῦ µεγά-λου διδασκάλου τᾹς Ἐκκλησίας, τοῦἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόµου,ἐγκατέστησαν, οἱ  διῶκτες του, ἕνανἄνθρωπο, πού ἦταν ἀφωνότεροςἀπό τό ψάρι καί ἀπραγότερος ἀπότό βάτραχο. Ἡ ἀκραία σιωπή-καί τότε καίτώρα-εἶναι σύνδροµο πνευµατικᾹςἀναπηρίας. Ἀδυναµία συγκρότη -σης διάφανης, πειστικᾹς πρότα-σης. ∆ειλία καί φόβος ἀποτυχίαςκατά τή δηµόσια διαχείριση τοῦ ὁ -ποιουδήποτε σοβαροῦ θέµατος. Ὁἀνώριµος καί δειλός ἡγέτης σιωπ,κατά τίς δηµόσιες ἐµφανίσεις του.Καί δραστηριοποιεῖται στό σκοτά-δι τᾹς ἀπόκρυψης, µέ τή συνέργειατῶν ὁµότροπων συνεργατῶν του,γιά νά προωθήσει καί νά ἐπιβάλειτούς φτηνούς ἤ καί τούς καταλυτι-κούς σχεδιασµούς του. 
��

Ὁ µακαριώτατος Ἱερώνυµοςδείχνει νά ἐνοχλεῖται ἀφόρητα, ὅ -ταν οἱ συνεπίσκοποί του διαµαρ -τύρονται γιά τήν κρυψίνοιά του καίτόν χρεώνουν γιά τίς ἄστοχες, µυ -στικές διαβουλεύσεις του. Κατά τήν τελευταία ἐτήσιαΣυνέλευση τᾹς Ἱερς Συνόδου τᾹςἹεραρχίας τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος, στίς ἀρχές τοῦ Ὀκτωβρίου,

ἀκούστηκαν πολλές καταγγελίεςκαί διατυπώθηκαν, ὑπέρβαρα φορ -τισµένοι, ψόγοι. Ὁ Μητροπολίτης ΦθιώτιδοςΝικόλαος, σέ κάποια φάση τῶν ἔν -τονων διαλόγων καί ἀντιλόγων, εἶ -πε στόν Ἀρχιεπίσκοπο: «Κινδυνεύ -ετε νά κατηγορηθεῖτε, ὅτι ὑποστη -ρίζετε µιά συγκεκριµένη πολιτική κα-τεύθυνση».Καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἐκνευρι -σµένος καί σέ τόνο ἄµυνας, ἀπάν-τησε: «∆έν κινδυνεύω, µήν ἔχετεἀγωνία. Ἄλλο τό ἐνδιαφέρον γιά τόνπολίτη καί ἄλλο γιά τήν π́ολιτική, τάκόµµατα καί τούς πολιτικούς. Ἐγώτηρῶ µιά στάση τέτοια, πού νά µήνἐξωθῶ τά πράγµατα στά ἄκρα. Καίἴσως νά ἦταν διαφορετικά ἄν δένεἶχα αὐτή τήν ἐπικοινωνία, πού ἔχω,µέ τήν ἡγεσία τᾹς πολιτείας».Στήν ἀπάντησή του αὐτή ὑ -ποβόσκει µιά «ἠθεληµένη πλάνη»,πού στοχεύει στήν καταξίωση τᾹςἀφωνίας. Ὁ κ. Ἱερώνυµος ἰσχυρίζε-ται, ὅτι κατά τήν ἄσκηση τᾹς ποι-µαντικᾹς του διακονίας καθηλώνειτό ἐνδιαφέρον του καί τούς προ -βληµατισµούς του, ἀποκλειστικάκαί µόνο, στό πρόσωπο τοῦ πολίτη.Καί δέν παρεκκλίνει, οὔτε βᾹµα, ἀ -πό τήν ἀρχή του αὐτή. ∆ἐν ἐπιτρέ-πει στό λογισµό του καί στό λόγοτου νά προσεγγίσουν τίς παρυφέςτοῦ γηπέδου τᾹς πολιτικᾹς, γιατίµιά τέτοια εἰσπήδηση θά ἐξωθοῦσετά πράγµατα στά ἄκρα. Τό ἐρώτηµα, πού ἀναδύεται:Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐνδιαφέρεται γιά
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τόν πολίτη. Ἡ πολιτική γιά ποιόνἐνδαφέρεται; ∆έν ἔχει κύριο στόχοκαί ἀποκλειστικό µέληµα τήν ἐξυ -πηρέτηση τοῦ πολίτη; Τήν ἀνάπτυ -ξή του, τή µόρφωσή του, τήν ἔντα-ξή του στό κοινωνικό σῶµα, τήνἐξασφάλιση τᾹς γαλήνιας περι -πλάνησής του ἀπό τό λίκνο τᾹς γέν-νησής του στόν τάφο τᾹς ἀνάπαυ-σής του;Ἀπό τή στιγµή, πού ἡ ἀνθρώ -πινη προσωπικότητα εἶναι ὁ ἀπο-δέκτης καί τᾹς ἁγιαστικᾹς, ποιµαν-τικᾹς φροντίδας καί τᾹς κρατικᾹςὀργανωτικᾹς µέριµνας, ἡ συνάν-τηση καί ὁ διάλογος τῶν ποιµένωνµέ τούς λειτουργούς τᾹς εὐταξίας,ὁ συντονισµός τους στήν οἰκοδόµη -ση µις πνευµατικά ἀναπτυγµένηςκαί ἀναγεννηµένης ἀνθρώπινηςκοινωνίας,  ἡ ἀνταλλαγή ἀπόψεωνκαί ἐµπειριῶν στά θέµατα τᾹς παι-δείας καί τᾹς ἀλληλεγγύης, εἶναιἀναπόφευκτα. Ἡ κατάληξη σέ συν -τονισµένα ὁράµατα δέν ἀποτελεῖβεβαιότητα. Ἀλλά τό ἐνδεχόµενο,νά ἀναφυοῦν διαφωνίες καί δια-µάχες, δέ φιµώνει τό λόγο καί τόνἀντίλογο. Ἡ Ἐκκλησία χρωστάειτήν κατάθεση τᾹς ἁγιοπνευµατικᾹςµαρτυρίας Της καί τᾹς πολύπτυχηςἐµπειρίας Της. Ἡ κατάθεση αὐτήἀποτελεῖ λόγο ὁδηγητικό γιά τάπαιδιά της καί ἀφυπνιστικό γιά τόστρατόπεδο τᾹς τραγικᾹς ἐκµετάλ-λευσης. 
��

Μέ ποιό θεσπισµένο ἀποκλει-

στικό δικαίωµα ἤ µέ ποιά ἐξου-σιοδότηση µπορεῖ ὁ κ. Ἱερώνυµοςνά συνεργάζεται, ξεχωριστά καί σέκλίµα ἀποµόνωσης, µέ τούς συνε-πισκόπους του, στό πλαίσιο τᾹς ἐκ -κλησιαστικᾹς διακονίας τοῦ «πολί -τη» καί νά κρατάει, ὡς µυστικό προ -νόµιο, τή διαβούλευση µέ τούς ἐκ -προσώπους τᾹς «πολιτικᾹς», τούςἐποχιακούς κυβερνητικούς παρά-γοντες, πού σέβονται ἤ ἐµβολίζουνπαθιασµένα τήν Ἐκκλησία µας καίτά πνευµατικά Της θησαυρίσµατα;Ποιές ἐγγυήσεις ὑπάρχουν, ὅτι ἡφροντίδα του νά µήν ἐξωθεῖ τάπράγµατα στά ἄκρα, δέν ταυτίζε-ται µέ τή δειλή ὑποχώρηση καί τήνπαραχώρηση τῶν ἱερῶν καί τῶνὁσίων στήν αὐθαιρεσία καί στήµανία τοῦ ἐξαγριωµένου ἀθεϊστι-κοῦ µπλόκ;Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέν εἶναιαὐτόνοµος, ἀνεξέλεγκτος µονάρ -χης. Εἶναι πατέρας ὅλης τᾹς ἐκκλη -σιαστικᾹς οἰκογένειας, «βασιλευό-µενος ἄνωθεν». Προεδρεύει στά δυόΣυνοδικά Σώµατα, ἀλλά σάν ἀδελ -φός ὀµότιµος. Ὀργανώνει καί συν -τονίζει, ὀφειλετικά, τήν ἑνότητατοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώµατος καίτόν ἰσότιµο, ἀδελφικό διάλογο, δί -χως νά παραχωρεῖ στόν ἑαυτό τουτό δικαίωµα τᾹς ὑπόγειας, σκο-τεινᾹς διαπλοκᾹς ἤ τᾹς αὐταρχικᾹςκαταπίεσης.   Σέ καµµιά περίπτωση δέν ἔχειτό δικαίωµα νά διαχειρίζεται, αὐτό-νοµα, τίς δυσχέρειες τᾹς καθηµερι -νότητας καί νά διαλέγεται µέ «τούς
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ἐκτός», χωρίς προηγούµενη ἐπεξερ-γασία τῶν θεµάτων σέ συνοδικήδιάσκεψη. Χωρίς τή σύµφωνη γνώ -µη καί τήν ἐξουσιοδότηση τῶν συν -υπεύθυνων µελῶν τοῦ ΣυνοδικοῦΣώµατος  καί χωρίς τήν ὑποχρέωσηλογοδοσίας µετά τήν ὁλοκλή ρωσητοῦ διαλόγου του. Τό νά ἐπισκέπτεται, µόνος,τόν πρωθυπουργό ἤ νά παρακάθε-ται σέ Συνεδρίαση τοῦ ὙπουργικοῦΣυµβουλίου, γιά νά ἀπολαύσει τήντιµή τοῦ ἀνέλεγκτου ἄρχοντα, τοῦἐκλεκτοῦ φίλου καί ἀποκλειστικοῦσυνοµιλητοῦ µέ τήν ἀνώτατη πολι-τική ἡγεσία, δέν τοῦ προσφέρειπόντους ἀξίας, ἀλλά στίγµα ἐκκο-σµίκευσης. Τόν ὑποβιβάζει σέ ἰσο-τιµία µέ τούς κοµµατικούς ἀνταγω-νιστές, πού ἀντί γιά τήν ἑνότητακαί τήν ἀδελφωσύνη, καλλιεργοῦντίς ἀντιπαλότητες καί τά µίση. ΄΄  
��

Κατά τή δεύτερη µέρα τῶνΣυν εδριάσεων τᾹς Συνόδου τᾹς Ἱε-ραρχίας, ὁ Πρόεδρος κ. Ἱερώνυµοςδέχτηκε δυνατές ἐπικρίσεις γιά τήνἀφωνία του στό ἀνοιχτό γήπεδοτᾹς Ἐκκλησίας καί ὁλόκληρης τᾹςἑλληνικᾹς κοινωνίας καί γιά τήν ἀ -παξιωτική ἀπραξία του. Καί, προσ -παθώντας νά ἀµυνθεῖ, ἔκανε τήνἀκόλουθη δήλωση:«Ὅταν ἐµεῖς οἱ Ἱεράρχες πολι-τικολογοῦµε ἤ καλλιεργοῦµε ἐντά-σεις καί ὑποθάλπουµε ἰδεολογικέςἀντιπαλότητες, εἶναι βέβαιο ὅτι αὐτόἐν τέλει διευκολύνει τό παιγνίδι τᾹς

πόλωσης καί αὐτούς πού τήν ἐπι -θυµοῦν καί τήν ἐκµεταλλεύονται,ἀλλα ὑπονοµεύει οὐσιαστικά τήνπροσ πάθειά µας. Ὁ λαός περιµένειἀπό ἐµς νηφαλιότητα καί εἰρηνο-ποιό παρουσία. Ὄχι θορυβώδη, ἀλλάἀποτελεσµατική διαχείριση τῶν σο-βαρῶν θεµάτων πού µς συνέχουνκαί µς ἀπασχολοῦν ὅλους. Ἄλλοχύνω τό αἷµα µου γιά τήν πατρίδαὅταν χρειαστεῖ καί ἄλλο εὐκαίρως-ἀκαίρως προβάλλω µία εἰκόνα τᾹςἘκκλησίας, ὡσάν νά εἶναι θεσµόςπροσ όµοιος τοῦ στρατοῦ ἤ τῶν κοµ-µατικῶν παρατάξεων».          Ἡ δήλωση αὐτή µπορεῖ νά κα -λύψει καί νά δικαιώσει τή θεολογι-κά ἀτροφική καί ἐκκλησιολογικάἀναποτελεσµατική διακίνηση τοῦπροκαθήµενου Ἱερώνυµου στόνσηµερινό κοινωνικό χῶρο; Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι θεσµόςπροσόµοιος τοῦ στρατοῦ ἤ τῶν κοµ-µατικῶν παρατάξεων. Εἶναι Σῶµακατά πολύ ὑπέρτερο. Εἶναι ἡ ποί -µνη Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ χαρισµατικήκοινότητα, πού βηµατίζει µέ ἀνοι -χτή τήν καρδιά στήν Ἀλήθεια καίστήν  Ἀγάπη, ὅπως ἀποκαλύφθη-καν καί προσφέρθηκαν µέ τή Θυσίατοῦ ἀρχιποίµενος Ἰησοῦ Χριστοῦ.Εἶναι ἡ παρεµβολή, πού προσβλέ-πει µέ ἐµπιστοσύνη στά πρόσωπατῶν ποιµένων της καί ἀφήνεται στήδιδαχή τους καί στή χειραγωγία τους,πού συνδέει τήν κάθε ὕπαρξη καίτή σύνολη ἐκκλησιαστική οἰκογέ-νεια µέ τό µοναδικό Πρόσωπο τοῦἈρχιποίµενα Κυρίου µας.  

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG8



Ὁ λόγος τᾹς Ἐκκλησίας εἶναιδιαβίβαση, ἀπό γενιά σέ γενιά καίἀπό πρόσωπο σέ πρόσωπο, τᾹςἈποκάλυψης τοῦ Θεοῦ. ΤᾹς  Ἀλή -θειας, πού εἶναι τό φῶς τοῦ κόσµου.ΤᾹς ἀγάπης, πού εἶναι ἡ δυναµικήπνοή τᾹς καρδις. ΤᾹς ἀναγεννηµέ -νης συνείδησης, πού εἶναι ὁ καθα -ρός ὀφθαλµός τᾹς ἀνθρώπινης ὕ -παρξης. 
��

Αὐτόν τόν δυναµικό λόγο τᾹςἘκκλησίας δέν τόν ὑπηρετεῖ καί δέντόν διαβιβάζει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱε-ρώνυµος στό προβληµατισµένοποίµνιό του καί δέν τόν καταθέτει,ὡς µήνυµα ζωᾹς στήν καταπονη -µένη καί ἀπογοητευµένη κοινωνίαµας. Ὁ λαός µας, ὅταν συναντάειτόν Ἀρχιεπίσκοπο, στό χῶρο τοῦΝαοῦ ἤ στήν ὀθόνη τᾹς τηλεόρασης,εἰσπράττει ἕνα βαρύ ὕ φος, µιά ἀν -έκ φραστη παρουσία, µιά προσω-πικότητα, πού µέ τή σιωπή τηςδηλοποιεῖ τήν πνευµατική της δει -λία, τόν ἔντονο φόβο καί τήν ἀδυνα -µία, νά ἀρθρώσει ἡγετικό λόγο. Ἄν αὐτή ἡ παγερή σιωπή βρί -σκεται σέ διασύνδεση µέ τίς ὑπό-γειες διαδροµές καί διαβουλεύσειςτου, δέν εἶναι εὔκολο νά τό διαπι-στώσει καί νά τό ὑποστηρίξει ὁ ἀ -ποστασιοποιηµένος παρατηρητής. Ὁ ἁπλός ἄνθρωπος, πού στρο-βιλίζεται µέσα στήν καταχνιά τᾹςσύγχρονης ἀπροσδιοριστίας, στίςὑποσχέσεις, πού µαγεύουν καί στίς

πρακτικές, πού ἀπογοητεύουν,στή λάµψη τᾹς εὐµάρειας καί στίςἀπειλές τᾹς ἀξεπέραστης φτώ -χειας, στηλώνει τό βλέµµα στό χα-ρισµατικό κέντρο τᾹς Ἐκκλησίαςκαί ἀναζητάει τό λόγο τᾹς παρηγο-ρις καί τή διδαχή τᾹς ἐλπίδας. Καίἀντικρύζει τό ἀσυγκίνητο προφίλτᾹς ἀναιτιολόγητης καί ἀδικαιολό -γητης σιωπᾹς καί τόν «ἐν ἀχρησίποµπό τᾹς ἐλπίδας.  
��

Στή σύντοµη ἀπολογία τουγιά τήν ὁριστική ἀπόσυρσή του ἀπότό βᾹµα τοῦ δηµόσιου, θαρρετοῦλόγου, περιορίστηκε στή δήλωση,ὅτι τόν ἐνδιαφέρει ὁ πολίτης καί ὄχιἡ πολιτική, ἡ συνάντηση καί ἡ ἐξυ -πηρέτηση τοῦ ἀδύναµου καί τοῦ πι-κραµένου ἀνθρώπου καί ὄχι ἡ  δη -µόσια, ἐντυπωσιακή προβολή καίὁ ἀσταµάτητος θόρυβος τᾹς προ-παγάνδας της. Παρενθετικά, θά τολµήσω νάτοῦ ὑπενθυµίσω, ὅτι «ἄχρι τοῦ νῦν»,οἱ σπάνιες καί φτωχές παραστά-σεις του µπροστά στούς πολίτες,εἶναι ὅλες ἐξαρτηµένες ἀπό τή βού -ληση καί τούς προγραµµατισµούςτᾹς πολιτικᾹς. Οἱ πολίτες ἀπολαµ-βάνουν (ἄν δέν τίς ἀντιπαθοῦν) τίςχειραψίες τοῦ Μακαριώτατου µέτόν Πρωθυπουργό καί κάποιες κοι-νές παρουσίες σέ ἐκκλησιαστικέςτελετές ἤ σέ κοσµικές δεξιώσεις.Ἀλλά δέν ἀπολαµβάνουν τήν ἀρχιε-πισκοπική παρουσία, ὡς προσέγ-γιση τοῦ πατέρα καί ΄ποιµένα τους,
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ἀνοιχτοῦ σέ λόγο καί διάλογο, µε-ταφορέα τοῦ ἀτίµητου πλούτου τᾹςπνευµατικᾹς µας παράδοσης καίἀποδέκτου τῶν στεναγµῶν καί τῶνἐρωτηµάτων τᾹς ἀνήσυχης ἐκκλη -σιαστικᾹς οἰκογένειας.        
��

Ὁ λαός ἔχει δικαιώµατα νάἀκούσει καί νά µάθει. Ἔξω ἀπό τήσύγχρονη, θεσµική διασύνδεση τᾹςἐκκλησιατικᾹς διοίκησης µέ τήνκρα τική ἐξουσία, ὁ λαός ἔχει ἀνάγ-κη καί δικαίωµα νά ἐνηµερωθεῖ, νάπροβηµατιστεῖ καί-σαφῶς κατατο-πισµένος-νά αὐτοπροσδιοριστεῖκαί νά συντάξει τό προσωπικό δρο -µολόγιο τᾹς ὕπαρξής του;Καί οἱ ποιµένες του, µέ πρῶτοτόν προεξάρχοντα στή ΣυνοδικήἹεραρχία ἔχουν τήν ὑποχρέωση νάβάζουν αὐτί, νά ἀφουγκράζονταιτούς προβληµατισµούς τοῦ ποι -µνίου τους καί, µέ λόγο διάφανο,νά µιλνε καί νά διδάσκουν. Σέ ἱστορικές περιόδους Συνο-δικᾹς ὑποβάθµισης, πού ἐπανδρώ -νονται οἱ Μητροπολιτικοί καί Ἐπι -σκοπικοί θρόνοι µέ πρόσωπα στε-ρηµένα παιδείας καί ἤθους, ἐκπαι-δευµένα µόνο στήν τέχνη τᾹς κολα-κείας καί ́προικισµένα µέ τήν ἱκανό -τητα ταχύτατης ἀναρρίχησης σέδιακεκριµένες ἐπάλξεις, τό ἱερόσύµπλεγµα χαρισµατικᾹς κατάρτι -σης καί ἐπίγνωσης χρέους περι θω -ριοποιεῖται ἤ-κατά ἀκρίβεια-κατα -πνίγεται. Ἐκτιµται µόνο καί ἐκδι -πλώνεται ἡ µαταιοδοξία, ὁ ἔρως

τᾹς αὐτοπροβολᾹς, ἡ ἐπανάπαυσηστό χρυσό µαξιλάρι τοῦ πλούτουκαί ὁ συµφυρµός τοῦ ἐκκλησιαστι-κοῦ ἀξιώµατος µέ τά ποικίλα ἀξιώ -µατα τᾹς κοσµικᾹς ἱεραρχίας. Σέ περιόδους, πού ἡ διατήρη-ση τᾹς ἈποστολικᾹς καί ΠατερικᾹςπαράδοσης ἀποτελεῖ πρῶτο µέλη -µα, ἄθληµα σπουδᾹς καί µόχθο κα -θηµερινᾹς πράξης, ἡ παρουσία τῶνἘπισκόπων στό στάδιο τοῦ κοινω-νικοῦ ἀγώνα εἶναι ἄνοιγµα ἐξαγια-σµένης καρδις, λάµψη «λύχνου ἐπίτήν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόµενοι
τό φέγγος βλέπωσιν» (Λουκ. ια’ 33). Αὐτό τό φωτιστικό καί ὁδηγη -τικό ἄνοιγµα τῶν ποιµένων-δεῖγµαγραφᾹς τῶν µεγάλων Πατέρων µαςκαί ∆ιδασκάλων µας-ἔχει δυό τρό-πους ἔκφρασης. 

��
Ὁ πρῶτος, εἶναι ἡ διάφανηἐνηµέρωση γιά΄τή δύναµη καί τήνἀδυναµία, γιά τήν ἁγιότητα καί τήνἁµαρτωλότητα, πού ἀναφύεται καίδιακινεῖται µέσα στόν περίβολο τᾹςἘκκλησίας. Ὁ γνήσιος ποιµένας δέν ἐπι-τρέπει ποτέ στόν ἑαυτό του τό δι-καίωµα ἄσκησης ὑποκρισίας. ∆ένἀποσιωπ τά λάθη ἤ τά σχεδια -σµένα ὀλισθήµατα. ∆έν ἐπικαλύ -πτει τήν ἐκκοσµίκευση καί τήν προ -σχώρηση στούς θαυµαστές ἤ καίλάτρεις τοῦ πλούτου καί τᾹς σάρ -κας. Ὅταν ἀπευθύνεται στό ποί -µνιό του, θεµελιώνει τό λόγο τουκαί τή διδαχή του στήν πράξη τᾹς
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προσωπικᾹς του συντριβᾹς καί µε-τάνοιας καί στήν ὑποχρέωσή τουνά ἐνηµερώνει ἔντιµα τόν ἀνήσυχολαό, γιά τό κάθε τι, πού συµβαίνειστήν ἐκκλησιαστική κοινότητα, µέκρίση δίκαιη  καί µέ λόγο διάφανο.Ὁδηγός κρίσης καί διδαχᾹς,γιά τόν ποιµένα, εἶναι τά Ἱερά Εὑαγ-γέλια καί οἱ Ἐπιστολές τῶν Ἁγίωνµας Ἀποστόλων. ∆έν µς κρύβουντίς ἀδυναµίες καί τίς σκοτεινές πτυ -χές. Τά ἱερά κείµενα µς παρουσιά-ζουν τό ζᾹλο καί τό µόχθο τῶν προ -σώπων, πού ἀνάλαβαν τήν εὐθύνηνά φέρουν στήν οἰκουµένη τό Εὐαγ-γελικό µήνυµα. Ἐπισηµαίνουν, ὅµωςκαί τίς ἀδυναµίες τους καί τά λάθητους. ∆έν ἀποσιωποῦν τήν προ-δοσία τοῦ Ἰούδα. Καί δέν προσπερ -νοῦν τούς ἀντιρρητικούς διαλό γουςκαί τίς διαφωνίες τῶν δυό µεγάλωνἈποστόλων, τοῦ Πέτρου καί τοῦΠαύλου.Αὐτή τή χρυσή γραµµή ἐνηµέ -ρωσης τήν ἀναζητάει καί τήν περι-µένει τό σηµερινό πλήρωµα τᾹςἘκκλησίας µας, ἀλλά δέν τή βρίσκει.Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυ µος,ἀληθινή σφίγγα, ἤ αὐτοφυλακίζε-ται στή σιωπή ἤ διαβιβάζει στή δη -µοσιότητα ἕνα χρονικό ψευδεπί -γρα φο. Κατά τήν κρίση του καί τίςδηλώσεις του, ὅλα κυλοῦν ὁµαλά.Ὅλα ἐντάσσονται στήν ἠλεγµένηκαί ἔντιµη Συνοδικότητα. Ὅλα ἐγ -γράφουν ἱστορία προόδου καί κα-ταξίωσης τοῦ κόπου τῶν 80 ποιµέ-νων τᾹς Αὐτοκέφαλης ἘκκλησίαςτᾹς Ἑλλάδος.

Στό µεταξύ, τά ἐκκλησιαστι-κά σκάνδαλα, τό ἕνα µετά τό ἄλλο,ξεχύνονται στά µολυσµένα ρέµατατᾹς ἐπικαιρότητας, ἀνακατεύονταιµέ τίς πνικτικές ἀθλιότητες τοῦ κοι-νωνικοῦ χώρου καί καταντοῦν ἐρέ -θισµα ἀγανάκτησης καί  κατακραυ -γᾹς κατά τῶν παραγόντων ἐκείνων,πού χρωστοῦν νά διδάσκουν, µέ τόλόγο τους καί µέ τή ζωή τους, τήνἁγιό τητα καί καταντοῦν νά λαν-σάρουν τή φαυλότητα. 
��

Ὁ δεύτερος τρόπος λόγου καίδιαλόγου τῶν ποιµένων µέ τό πο ί -µνιο, εἶναι ἡ φωτισµένη καί διακρι -τική ἐνηµέρωση γιά τά ἰδεολογικά,τά κοινωνικά καί τά ἀνθρωπολογι-κά ρεύµατα, πού διακινοῦνται, δια-φηµίζονται καί διαγκωνίζονται-κα-τά τήν παροῦσα ἱστορική φάση-στίς ἀναστατωµένες καί κυριολε -κτικά ἐµπόλεµες περιοχές τοῦ πλα-νήτη µας. ∆έν εἶναι αὐτονόητο, ὅτι τόκάθε σχᾹµα, πού εἰσχωρεῖ στό Ὀρ-θόδοξο νοικοκυριό, ἀπό τόν ἀκρο-δέκτη τοῦ ἐνηµερωτικοῦ κυκλώµα-τος, εἶναι ἐπίτευγµα σοφοῦ σχεδια -σµοῦ καί βηµατισµός πρός προ -χωρηµένα κλιµάκια πολιτιστικᾹςἐµπειρίας. Ἡ ἱστορία ἐπιβεβαιώνεικαί ὑπογράφει, ὅτι ὁ βαρβαρισµόςἀντιµάχεται τόν πολιτισµό καί ἡὀπισθοδρόµηση δέν εἶναι δυναµι-κά ἐµποδισµένη. Στή δίνη αὐτᾹς τᾹς παγκό-σµιας ἀναταραχᾹς, πού τή ζοῦµε
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(Συνέχεια ἀπό τό προηγούµενο).
-Ἄρα, µποροῦµε νά ποῦµε ὅτι ἡ

πο ρεία σας πρός τήν Ὀρθοδοξία ἦταν
ἐπακόλουθο «τοπικῶν» ἐµπειριῶν, χω -
ρίς ἐπιδράσεις ἀπό χώρους ἐκτός Το-
υρκίας;

A.: Ἡ ὅποια ἐπίδραση ἀπό τόν ἀµερι-
κανικό ἤ εὐρωπαϊκό Χριστιανισµό µόνο κακό
µπο ρεῖ νά κάνει. ∆έν ἔνιωσα ποτέ ἄνεση µέ
τούς ἐκεῖ Χριστιανούς. Μέ ἀπωθοῦσαν µέ
τόν Χριστιανισµό τους, πού τόν εἶχαν µετα-
βάλλει σέ ψυχοθεραπεία. Πηγαίνουν στήν
Ἐκκλησία τίς Κυριακές γιά νά βροῦν κάποιον
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ὅλοι µας, ἡ φωνή τῶν ποιµένων,πρέπει νά εἶναι φωνή τᾹς Ἀλήθει-ας, τοῦ θάρρους, τᾹς συνετᾹςἀξιολόγησης τᾹς προπαγάνδας καίτῶν-κατά συνέπεια-ἐµπειριῶν, τᾹςσυνετᾹς-ἐν ἀγάπ᾽-χειραγωγίας τοῦπλήθους στό κλίµα τᾹς συναδέλφω -σης, πού εἶναι ἡ ζεστή ἀγκαλιά τᾹςἘκκλησίας καί ἀνακαίνισης τοῦ ἤ -θους, πού ἀναβαθµίζει τήν καθηµε-ρινότητα καί καταξιώνει τήν ἀν -θρώπινη ὕπαρξη. 
��

Μπορεῖτε νά φανταστεῖτε τόσηµερινό Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυµο,νά ἐµφανίζεται στήν ὀθόνη τᾹς τη -λεόρασης ἤ στό ἐπίσηµο βᾹµα ἑνόςπολιτιστικοῦ ὄργανισµοῦ καί νά ἀ -νοίγει-µέ ἔµπνευση καί πάθος ψυ -χᾹς-νέους ὁρίζοντες πνευµατικῶν

ἀναζητήσεων καί νά δακτυλοδει -κτεῖ στόχους ὑπαρξιακᾹς ἀνακαίνι-σης καί καταξίωσης;Μιά τέτοια παρουσία θά ἦταντό θαῦµα τᾹς νεωτερικότητας. Θάτόν ἔφερνε κοντά στούς µεγάλουςΠατέρες µας. Θά τόν ἀναδείκνυεφωτισµένο ἡγέτη, πατέρα καί δά -σκαλο. Ἀλλά, µήν τό περιµένετε αὐτό.Ὁ σηµερινός Ἀρχιεπίσκοπος ἔχειἐπιλέξει, ὡς σχᾹµα ζωᾹς καί δρά-σης, τήν ἀφωνία καί τήν ἀπραξία.Τήν κρύα γωνιά τᾹς συµπλεγµα-τικᾹς σιωπᾹς. Καί τήν κούφια αὐτο-δικαίωση, πού τήν ἐγγυται ἡ ἀπό-συρση ἀπό ΄το µόχθο καί τή δηµιο-υργία.
Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ             

Ἡ ἱεραποστολική πορεία τᾹς Ὀρθοδοξίας στό σύγχρονο κόσµο

Σύγχρονοι Ὀρθόδοξοι Τοῦρκοι (ΙI)



νά µιλήσουν. Ἡ θρησκεία ὅµως ἔχει σά σκοπό
νά γεµίσει ἄλλα κενά µέσα µας. Στήν Εὐρώπη
ὁ Χριστιανισµός ἔχει περιο ριστεῖ σέ µερικές
περιόδους γιορτῶν χωρίς θρησκευτικό περι -
εχόµενο. Ἄς πάρουµε τά Χριστούγεννα γιά
παράδειγµα. Πολλοί εὔχονται ὁ ἕνας στόν
ἄλλο µέ τήν εὐχή «Καλές γιορτές» καί ὄχι
«Καλά Χριστούγεννα». Στήν Εὐρώπη οἱ ἄν -
θρωποι ἔχουν µιά ἐπιφανειακή σχέση µέ τό
Χριστιανισµό, χωρίς νά αἰσθάνονται τίποτα
ἀπό τό πνευµατικό του µήνυµα.

-Σέ τί διαφέρουν οἱ Χριστιανοί
στή χώρα σας ἀπό τούς Εὐρωπαίους;

N.: Στό ὅτι βρίσκονται πολύ πιό κοντά
στήν οὐσία καί τήν παράδοση τοῦ Χρι -
στιανισµοῦ. 

A.: Καί στό ὅτι εἶναι πιό θρᾹσκοι.
N.: Πηγαίνουµε στήν Ἐκκλησία κάθε

Κυ ριακή, διαβάζουµε τήν Ἁγία Γραφή κάθε
βράδυ, προσευχόµαστε µαζί, καί ἀγωνι -
ζόµαστε νά ἐφαρµόζουµε τίς ἐντολές τᾹς
θρησκείας µας.

-Ἔχετε ἐπαφές µέ τήν τοπική σας
Ὀρθόδοξη κοινότητα;

A.: Ἔχουµε στενές ἐπαφές γιατί πµε
στήν Ἐκκλησία κάθε Κυριακή. Ὑπάρχουν πολ-
λοί εὐγενικοί ἄνθρωποι στή ρωµαίικη
κοινότητα καί ἔχου µε κάνει πολλούς φίλους.
Καθένας τους ἔχει νά µοιρασθεῖ κάτι µαζί
µας. Λειτουργίες γίνονται σέ διάφορες
Ἐκκλησίες. Ἐµεῖς πηγαίνουµε συχνά στήν
Ἐκκλησία στό Νιχώρι. Ὁ Λάκης Βίγκας, ὁ
πρό εδρος τᾹς κοινότητας, µς καλεῖ νά
ποῦµε τό «Πάτερ ἡµῶν» στά τούρκικα.

N.: Ναί, ἐγώ τό διαβάζω γιά ὅσους

µιλνε τούρκικα (γελ).
-∆έν εἶναι δύσκολο γιά σς νά

παρα κολουθεῖτε τίς ἀκολουθίες, πού
γίνονται στά ἑλληνικά;

A.: Προετοιµαζόµαστε στό σπίτι γιά
κάθε ἀκολουθία. Ἔχουµε µαζί µας καί µιά
δίγλωσση Καινή ∆ιαθήκη καί παρακο λου -
θοῦµε τό τούρκικο κείµενο στά ἀναγνώσµα-
τα. Εἶναι σηµαντικό νά καταλαβαίνουµε γιά
νά µποροῦµε νά µετέχουµε. (σ.µ. Πρόσφατα,
σέ µς, στήν Ἑλλάδα, διακη ρύσσεται τό
ἐντελῶς ἀντίθετο!...).

-Τό τραγικό σχίσµα τοῦ π. Εὐθυ -
µίου ἀπό τό Πατριαρχεῖο Κωνσταντι-
νουπόλεως στή δεκαετία του 1920 καί
ἡ δηµιουργία τᾹς σχισµατικᾹς «Τουρ-
κικᾹς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», πού
ἀκολούθησε, ἐµπόδισε σέ µεγάλο βαθµό
τήν εἰσαγωγή τᾹς τουρκικᾹς γλώσσας
στίς ἐνορίες τᾹς Κωνσταντινουπόλεως,
πράγµα, πού ἐδῶ καί πολύ καιρό ἔχουν
κάνει ἄλλες χριστιανικές ὁµολογίες.

Α.: Ναί, πράγµατι αὐτό συµβαίνει.
Ἐλπίζουµε ὅτι µέ τόν καιρό θά ἔχουµε ἀκο-
λουθίες στά τούρκικα στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία. Σήµερα, µόνο τό Σύµβολο τᾹς
Πίστεως διαβάζεται στά τούρκικα. Πρέπει
ἐπίσης κάποτε νά λυθεῖ τό πρόβληµα µέ τούς
διαδόχους τοῦ π. Εὐθυµίου· δέν πρέπει νά
ὑπάρχει ἔχθρα µεταξύ τῶν Ἐκκλησιῶν. Ὅλοι
οἱ Ὀρθόδοξοι στήν Τουρκία πρέπει νά ὑπά-
γονται στό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο.

-Ἔχετε ἀντιµετωπίσει ἀρνητικές
ἀντιδράσεις στόν κοινωνικό σας πε-
ρίγυρο, µετά τή βάπτισή σας; Σς ἔχει
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βλάψει κανείς;
Α.: ∆έν ἔχω ἀντιµετωπίσει τίποτα ἀρ -

νητικό καί δέν µπορὼ νά πῶ πώς µέ ἔβλαψε
κάποιος.

N.: ∆έν συνάντησα καµιά ἀρνητική
συνέπεια. Ἡ οἰκογένειά µου παραξενεύτηκε,
σεβάστηκε ὅµως τήν ἐπιλογή µου. 

-Νοµίζετε ὅτι ὑπάρχουν πολλοί,
πού θά ἤθελαν νά ἀκολουθήσουν τό πα-
ράδειγµά σας καί νά ἀσπασθοῦν τό Χρι -
στιανισµό;

Α. καί Ν.: Ναί, πολλοί.
-Παρά ταῦτα, πολύ λίγοι ἔχουν

βαπτισθεῖ.
Ν.: Τό γεγονός εἶναι ὅτι πολλοί περισ-

σότεροι εἶναι αὐτοί, πού ἔχουν βαπτισθεῖ,
ἀπό ἐκείνους, πού «δείχνουν» ὅτι ἔχουν βα-
πτισθεῖ. Φοβοῦνται τίς ἀντιδράσεις τοῦ περι-
βάλλοντός τους. Εἶναι κρυπτο-Χριστιανοί.

Α.: Ναί ὑπάρχει φόβος. Ἀλλ’ αὐτό πρέ-
πει νά ἁλλάξει. Ἀκριβῶς ἡ στάση τᾹς κοι-
νωνίας πρός αὐτούς, πού ἁλλάζουν θρη-
σκεία, πρέπει νά ἁλλάξει. Πάντως ἡ Ὀρθό-
δοξη Ἐκκλησία δέν ἀσκεῖ προσηλυτισµό.
Ἀντίθετα, θέτει αὐστηρούς ὅρους σ’ αὐτούς,
πού προσέρχονται ἀπό µιά ἄλλη πίστη. Πρέ-
πει νά περάσει κανείς ἀπό µιά µακρά περίοδο
κατηχήσεως καί νά δοκιµαστεῖ ἡ εἰλικρίνειά
του.

-∆έν εἶναι λοιπόν εὐκολο νά εἰσ -
έλθει κανείς στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

Ν.: Ναί, παίρνει κάποιο χρόνο. Ἐµεῖς

πάντως συνηγοροῦµε ἐκθύµως σ’ αὐτό.
-∆εν σς φοβίζουν οἱ ἐπιθέσεις

ἐναντίον Χριστιανῶν, ὅπως,  π.χ. ἡ δο-
λοφονία τοῦ καθολικοῦ ἱερέα π. Σαν-
τόρο στήν Τραπεζούντα ἤ οἱ φόνοι Χρι -
στιανῶν στή Μαλάτυα; Ποιός νοµίζετε
ὅτι βρίσκεται πίσω ἀπό αὐτές τίς ἐπιθέ-
σεις;

Α.: ∆έν νοµίζω ὅτι κάτι τέτοιο µπορεῖ
νά συµβεῖ στήν πρωτεύουσα. Ἡ χώρα ἁλλά-
ζει αἰσθητά καθώς οἱ διαπραγµατεύσεις γιά
νά µπεῖ ἡ Τουρκία στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση
συνεχίζονται. Εἶναι φυσικό, πάντως, κάποιες
ριζοσπαστικές ὁµάδες νά ἀντιδροῦν σ’ αὐτές
τίς ἁλλαγές. Αὐτές εἶναι σκοτεινές δυνάµεις,
πού δέν ἔχουν νά κάνουν µέ τό κράτος.
Βρίσκονται στό περιθώριο τᾹς κοινωνίας.

(Τέλος)    
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Τότε καί τώρα...
Σς παρουσιάζω ἀ -

πο  σπάσµατα ἀπό ἕνα ρε -
πορτάζ τοῦ µακαριστοῦ ἐκ -
κλησιαστικοῦ δηµοσιογρά-
φου Κωνσταντίνου Σακελ-
λαρίου, πού δηµοσιεύθηκε
στίς 26 Νοεµβρίου τοῦ ἔ -
τους 1993..

«Τό β΄/βάθµιον Ἐκ -
κλησιαστικόν Συνοδικόν
∆ικαστήριον...συνελθόν
εἰς αυνεδρίαν τῇ 19᾽ Μαρτίου 1976...
κηρύσσει τόν κατηγορούµενον, Ἱεροδιάκο-
νον Γ. Κ. ἔνοχον τᾹς ἀποδοθείσης αὐτῷ κα -
τηγορίας καί ἐπιβάλλει αὐτῷ τήν ποινήν
τᾹς καθαιρέσεως καί τήν µεταφοράν εἰς τήν
τάξιν τῶν Λαϊκῶν...».

Ὁ κ. Σεραφείµ ἐγνώριζε λεπτοµερῶς
τήν βρωµερή ὑπόθεση τοῦ ἐλεεινοῦ διακό-
νου Γ. Κ., ὁ φάκελλος τοῦ ὁποίου ὅταν τόν
ἄνοιγαν στήν Ἱερά Σύνοδο, βρωµοῦσε ὁ τό-
πος. Ἔτσι ἔλεγαν στήν Ἱερά Σύνοδο, κλη -
ρικοί καί λαϊκοί. Καί γιά ὅλα αὐτά εἶχαν
ἐνηµερώσει τόν κ. Σεραφείµ ὅλοι οἱ µητρο-
πολῖτες, οἱ ὁποῖοι, ὡς µέλη τοῦ πρωτο-
βαθµίου καί τοῦ δευτεροβαθµίου δικα-
στηρίου, κατεδίκασαν σέ καθαίρεση τόν Γ.
Κ. γιά κιναιδισµό.

Τά κατορθώµατα καί τίς αἰσχρό τητες
τοῦ διεστραµµένου διακόνου ἐγνώριζε µέ

τό νί καί µέ τό σίγµα-καί
µάλιστα ἀπό πρῶτο χέρι-
καί ὁ στενός του φίλος κ.
Χρυσόστοµος Συνετός, ὁ
ὁποῖος ἀποκαλοῦσε τόν Κ.
«πελεκάνο».

Σήµερα ὁ κ. Σερα -
φείµ καί ὁ κ. Συνετός τόν
καθαιρεθέντα διάκονο Γ.
Κ. τόν παρουσιάζουν ὡς
ἀρχιµανδρίτη Ρ. Καί τόν το-
ποθετοῦν στήν ἐφηµεριακή
θέση πού κατέχει ἱερέας-

καί καθηγητής τοῦ Πανεπιστηµίου».      
Αὐτά γράφτηκαν τό 1993.
Εἶναι ἀπαραίτητο νά προσθέσουµε

στό ρεπορτάζ ἐκείνης τᾹς ἐποχᾹς καί µιά
σύγχρονη ἐνηµέρωση. 

Ἄν φυλλοµετρήσετε τά «∆ίπτυχα τᾹς
Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος», τοῦ τρέχοντος
ἔτους 2010, θά αἰφνιδιαστεῖτε, ἀνακαλύ -
πτοντας, ὅτι ὁ ρασοφόρος, πού ἀποσχηµα -
τίστηκε κατά τό 1976, βρίσκεται σήµερα
διορισµένος ἐπίσηµα καί ἱερουργεῖ, σέ ἐνο-
ρία µεγάλης Μητρόπολης, µέ τήν εὐλογία
τοῦ οἰκείου Μητροπολίτη. 

Πῶς νά ἑρµηνεύσει κανείς τήν πρόσ -
θετη εὔνοια καί τό πρόσθετο  ἐνδιαφέρον καί
αὐτοῦ τοῦ Μητροπολίτη, πού-κατά τίς πλη -
ροφορίες-ὁραµατίζεται ὑψηλότερο θρόνο;
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