
---

Ψηφίζετε 

τήν ποιότητα τοῦ πολιτισµοῦ µας;

πολιτισµός µας(!!!) λαµπροφωτισµένος στήν ἀψίδα τᾹς δό-ξας του καί τᾹς πολυδιαφήµισής του. Μέ τή φίρµα τᾹς ἀέ-ναης ἀνάπτυξής του. Μέ τήν προβολή τᾹς ἀξίας τῶν θη-σαυρισµένων ἐπιτευγµάτων του. Μέ τό δισάκι τῶν προσ-δοκιῶν του καί µέ τό ἐγκόλπιο τῶν ἐνθουσιαστικῶνἐλπίδων, γιά τό αὔριο καί τό µεθαύριο. Αὐτός ὁ πολιτισµόςµας, τό ἐντυπωσιακό ἀπόκτηµα τᾹς νεωτερικότητας, µέτήν καταρρακτώδη ροή του, ἀνοίγει, γιά χάρη µας, τά µονοπάτιατᾹς προόδου καί τᾹς εὐµάρειας. Ἀλλά, ταυτόχρονα, µέ κινήσειςπαράξενες καί ἀδιευκρίνιστες, ὑπερφορτώνει τό σάκκο τῶν ἐρωτη -µατικῶν µας καί τῶν προβληµατισµῶν µας. Ἁπλώνει στόν ὁρίζον-τα ἀπειλητικά σύννεφα. Ἐρεθίζει τίς ἀγωνίες µας. Καί µεταλ-λάσσει τήν καθηµερινότητα σέ σκληρή καί ἀνέλπιδη βιοπάλη. 

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:   Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 

Ἀριθµός φύλλου 293 16 Ἰανουαρίου 2011

DEKTIO
EJJKGSIASTIJGS

EMGLEQYSGS



EKEUHEQG PKGQOVOQGSG2Τή σωρευµένη ἐµπειρία µου, πού τή βιώνω µέ ἀγωνία ψυχᾹςκαί τά ἐρωτήµατα, πού στέκονται µπροστά µου, ἀδυσώπητακαί προκλητικά, παίρνω τό θάρρος νά τά µεταφέρω, τούτη τήστιγµή, στούς ἀγαπητούς µου ἀναγνῶστες. Θέλω νά ἀκούσω καί
νά µετρήσω καί τή δική τους ἄποψη. Νά σταθµίσω, προσεκτικάκαί τή δική τους προσωπική ἐµπειρία. Αὐτό τό σχᾹµα ζωᾹς, µέ τίςπροοδευτικές φίρµες του καί µέ τίς τυποποιηµένες παροχές του,πού τό βρίσκουµε πάντοτε φωτισµένο καί πάντοτε ἑλκυστικό,εἶναι µιά φυσιολογική, γόνιµη καί ἀποτελεσµατική ἀναβάθµισητῶν γνώσεών µας, τῶν ἐνδιαφερόντων µας, τῶν βιωµάτων µαςκαί ὅλων τῶν ἱκανοτήτων µας, πού ἐπί αἰῶνες ἀτέλειωτουςἀνασχεδιάζουν καί ἀναπλάθουν τό µοντέλο τοῦ πολιτισµοῦ µας;Ἤ, µήπως, ὁράµατα σκοτεινῶν ἐπιδόσεων καί παρεµβάσεις ὕπου-λης σκοπιµότητας, ἀνάρτησαν καί συνεχίζουν νά ἀναρτοῦν στόνοἰκουµενικό χάρτη, συναρπαστικές διαφηµίσεις καί συνθήµαταἐρεθιστικά, µέ στόχο τόν ἐντυπωσιασµό καί τήν πρόκληση ρεύµα-τος ὀπαδῶν ἤ τή διεύρυνση τοῦ πελατειακοῦ στρατοπέδου;Πρίν ἀναφερθῶ στά ἀπαξιωτικά-κατά τήν προσωπική µουἐκτίµηση-στοιχεῖα τοῦ µοντέρνου πολιτισµοῦ µας, πού ἐπαυ -ξάνουν τούς προβληµατισµούς µας καί ὀξύνουν τίς ἀγωνίες  µας,θεωρῶ χρέος µου νά καταθέσω µιά διευκρίνιση. Ὁ προοδευτικόςἐµπλουτισµός τᾹς ἐπιστηµονικᾹς γνώσης καί τᾹς πολυδιάστατηςτεχνολογίας δέν πιστώνονται µόνο στίς τελευταῖες ἑκατοντα-ετίες.  Ἀπό τήν αὐγή τᾹς ἱστορίας, ὁ ἄνθρωπος ἐρευνάει τή γύρωτου φύση, ἀνακαλύπτει δοµές, µαθαίνει µυστικά, προσδιορίζεινοµοτέλειες, µεταφέρει τίς γνώσεις του στήν καθηµερινότητα καίσυντάσσει, µέ τήν ἐκδίπλωση τῶν ἀσταµάτητα διογκουµένωνγνώσεών του καί µέ τήν πρακτική του, τόν κώδικα τᾹς προόδουτου. Παράλληλα, ἀξιοποιεῖ  τίς αἰφνιδιαστικές ἐλλάµψεις τοῦἀνήσυχου µυαλοῦ του καί συναρµολογεῖ ὁλοένα καί πιό τέλειαἐργαλεῖα καί µηχανές, πού τόν εὐκολύνουν στίς ποικίλες ἐνασχο-λήσεις του. ∆ιαδοχικά, ἀναπτύσσει καί τελειοποιεῖ τήν τεχνο-λογία καί τήν ἀναδεικνύει πρώτιστο, προνοµιακό ὄργανο γιά τόστήσιµο τοῦ πολιτιστικοῦ του ἀνακτόρου ἤ-σέ περίπτωση ἐκφυλι-στικᾹς κατάρρευσης-σέ πυροδοτικό µηχανισµό ραγδαίας, παναν -θρώπινης καταστροφᾹς. Ὅλα αὐτά τά ἐπιτεύγµατα ἀποτελοῦν
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σταθµούς ἀνάπτυξης τοῦ ἀνθρώπινου γένους, ἀλλά δέ συνθέ-τουν-αὐτά µόνα-τήν πολυπλοκότητα καί τήν ποιότητα τοῦ πολι-τισµοῦ µας. Πίσω ἀπό ὅλα αὐτά καί πάνω ἀπό ὅλα αὐτά βρίσκε-ται ὁ δηµιουργός ἄνθρωπος. Ἡ ὕπαρξη, πού στοχάζεται ἔµφροναἤ ἄφρονα, πού µεθοδεύει ἔµπονα ἤ ἐπιπόλαια τή διακίνηση τοῦπολιτιστικοῦ της ἅµατος στίς λεωφόρους τᾹς ἱστορίας καί πούἀφήνει πίσω της στεφάνια δόξας ἤ λύµατα πνευµατικᾹς καί πο-λιτιστικᾹς ἐξαθλίωσης. Ὁκύριος προβληµατισµόςγιά τή  σύνθεση καί τήν ἐξέλιξη  τοῦπολιτισµοῦ µας, ἀρχίζει ἀπό τή στιγµή, πού καταλογογρα -φοῦµε καί διερευνοῦµε ἐρωτήµατα, πού ἀναφέρονται στήν ἴδιαµας τήν ὕπαρξη. Στήν ἀξιολόγηση τᾹς ζωᾹς καί τοῦ θανάτου, τοῦ"ἐδῶ" καί τοῦ "ἐκεῖθεν τοῦ τάφου". Στήν ἀνάπτυξη τᾹς αὐτο-συνειδησίας µας. Στό σχεδιασµό τῶν ὁραµάτων τᾹς καθηµε -ρινότητάς µας. Στή χρήση καί στήν ἀξιοποίηση τῶν ἱκανοτήτωνµας, τῶν ἐπιστηµονικῶν µας γνώσεων καί τῶν τεχνολογικῶν µαςδεξιοτήτων. Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν κεφάλαια τᾹς προσωπικᾹς µαςβιογραφίας, καί, ταυτόχρονα, παραγράφους-µικρές ἀλλά ὄχι ἀσή-µαντες-τοῦ µεγάλου βιβλίου τᾹς παναναθρώπινης ἱστορίας. Τό ἐρώτηµα, πού τό θέτω ἐξ ὑπαρχᾹς καί πού θά τό θέτω σέ µιάσειρά ἐρευνητικῶν ἤ συµπερασµατικῶν κειµένων µου, εἶναιτοῦτο: Ψηφίζετε στό σύνολό του καί στίς ἐπί µέρους πλοκές τουκαί διαπλοκές του αὐτό τό πολύπλοκο συγκρότηµα τοῦ µοντέρ-νου πολιτισµοῦ µας; Τό δέχεστε καί τό ἀναγνωρίζετε, ὡς πει-στήριο προόδου, ὡς δεῖγµα ὡρίµανσης τᾹς ἀνθρώπινης προσω-πικότητας καί ἐµπλουτισµοῦ της µέ ἱκανότητες καί χαρίσµατα,ἱκανά νά τήν ἀπελευθερώσουν ἀπό τά σκοτάδια καί τίς ἀγκαθιέςτᾹς βαρβαρότητας καί νά τήν προωθήσουν στή διαυγή ἀτµόσφαι-ρα τᾹς ἀλήθειας καί στό θερµό κλίµα τᾹς ἀνόθευτης καί ἀνιδιο-τελοῦς ἀγάπης;        



ό ἰδιότυπο προφίλ τοῦ Ἀρ -χιεπισκόπου µας Ἱερώνυ -µου, µέ τίς ἀναπάντεχεςµεταµορφώσεις του καί µέτίς δανεικές ἤ ὑποβολι-µιαῖες ἀνακοινώσεις του, προκα-λεῖ θάµβος εὐρεσιτεχνίας στούς«περί αὐτόν κόλακες» καί σκοτα-σµόν ἀπόγνωσης στούς ἀποστα-σιοποιηµένους, «µετ᾿ ἐπιστήµηςκαί ἀµεροληψίας», µελετητές καίἀναλυτές τῶν ἡγετικῶν ὀλισθηµά-των του. Βαρύς καί ἀσήκωτοςστήν ὄψη, ἄφωνος καί ἄπραγοςστήν πνευµατική ἔπαλξή του, δένπεί θει πώς ἀτενίζει, µέ θαρρετόβλέµµα, τό ἀνοιχτό γήπεδο τᾹςλαϊκᾹς ἀπογοήτευσης. Ἁπλά, µέ-σα στή σκοτεινιά του, ἀναζυµώνειτίς φο βίες του καί προσπαθεῖ, µέἄτυ πες, δανεικές φωτοβολίδες, νάµοιράσει ἐλπίδες καί νά παρουσιά -σει ἀνοιχτούς τούς ὁρίζοντες τᾹςδράσης του γιά τήν ἐνδυνάµω σητοῦ φρονήµατος τοῦ λαοῦ.   Πρόσφατα, µετά ἀπό πολ-

λούς δυσµενεῖς σχολιασµούς τᾹς«ἀφωνίας»  του καί τᾹς «ἀπραξίας»του, θεώρησε χρέος του νά ἐµφα-νιστεῖ σέ κάποιες-τίς πιό γνώρι-µες καί τίς πιό φιλόφρονες στόπρό σωπό του-δηµοσιογραφικέςἐξέδρες καί, ἀποκρούοντας χαλα-ρά τίς ἀπανωτές τολµηρές ἐπικρί -σεις, νά δηλώσει θαρρετός ἀγω -νιστής καί ἡγέτης ἀποφασισµένοςνά σταθεῖ πλάϊ στόν καταπονηµέ-νο λαό, δείχνοντάς του τή φωτεινήἀκτίνα τᾹς ἐλπίδας καί ἐµψυ -χώνοντάς τον στήν καθηµερινή,σκληρή του πάλη.
tttΣτίς 25 Ὀκτωβρίου τᾹς χρο-νις πού ἔκλεισε, παραχώρησεσυνέντευξη στό δηµοσιογράφο κ.Σωτήρη Σταθόπουλο. Ὅπως θάτό περίµενε κανείς, τό ἐρέθισµατᾹς συνέντευξής του ἦταν ἡ κα-ταιγιστική οἰκονοµική κρίση, πούἔφερε τά ἄνω κάτω στήν ἀγαπη -µένη µας πατρίδα καί µς ἔκανε
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νά προσδοκοῦµε, µέ µάτι θολό καίµέ καρδιά σφιγµένη, τήν ἀνατολήτᾹς ἑπόµενης µέρας.  Ἡ πρώτη ἐρώτηση, πού τοῦὑποβλήθηκε, τόν ἔφερε στήν καυ-τή πραγµατικότητα καί χτύπησετό καµπανάκι τῶν εὐθυνῶν του:«Μακαριότατε, ποιά εἶναι ἡθέση σας ἀπέναντι στήν κρίση; Πῶςθά πρέπει νά ἀντιδράσει ἡ Ἐκ κλη -σία;». Παρακολουθεῖστε τήν ἀπό-κριση:«Σήµερα, σέ µιά κρίση σάν τήδική µας, ἄν δέν δώσουµε ψυχή στόνἝλληνα, ἄν δέν δώσουµε δύναµη ἐ -σωτερική καί ἄν δέν καλλιεργήσου -µε τά γράµµατα καί τήν ἑλληνική παι-δεία, ἀλλά τήν ἰσοπεδώσουµε, δένθά ὑπάρχει ἐπιστροφή. Θά εἶναιπολύ δύσκολα τά πράγµατα.Ὁ ἀγώνας µου, λοιπόν, εἶναινά ἐµψυχώσω τόν λαό, προκειµέ-νου νά κρατήσει ὅσο µπορεῖ µέσασέ αὐτή τήν κρίση τήν ὁµόνοια καίτήν ἑνότητα».Σς προσκαλῶ νά ξαναδια-βάσουµε µέ κριτικό µάτι τήν πρώ -τη παράγραφο αὐτοῦ τοῦ τµήµα -τος τᾹς ἀρχιεπισκοπικᾹς συνέν -τευ ξης. 1. Τό τρίπτυχο τῶν ἀναγ-καίων παροχῶν πρός τόν Ἕλληνα,πού βασανίζεται καί ἐξουθενώνε-ται µέσα στό καµίνι τᾹς µεγάληςκρίσης, τό προσδιορίζει ὁ κ. Ἱερώ -νυµος µέ τήν ὑπογράµµιση τριῶν

στοιχείων. α) Νά δώσουµε στόνἝλληνα ψυχή. β) Νά τοῦ δώσουµεδύναµη ἐσωτερική. Καί γ) Νά καλ-λιεργήσουµε τά γράµµατα καί τήνἑλληνική παιδεία.  Εἶναι προφανές, ὅτι ἡ ἀσά -φεια διατρέχει καί στίς τρεῖς ἐπι-σηµάνσεις του καί τίς ἀποδεικνύειἀτελέσφορες. Ὁ ἡγέτης, πού παραχωρεῖτή συνέντευξή του, δέν εἶναι τυ -χαῖο πρόσωπο. Εἶναι ὁ προκαθή-µενος τᾹς τοπικᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκ -κλησίας. Εἶναι ὁ ὑπεύθυνος διακο-µιστής στήν τραγική ἐπικαιρότητατῶν θεϊκῶν µηνυµάτων, πού θη-σαυρίστηκαν στήν Καινή µας ∆ι-αθήκη. Εἶναι ὁ θεσµικός καί χαρι-σµατικός συνεχιστής  τᾹς ἔµπονης,ἀλ λά καί δυναµικᾹς διακονίας τῶνἁγίων Ἀποστόλων, πού ἀνακαίνι-σε τήν οἰκουµένη καί ἀνάδειξε τάὁράµατα τοῦ νέου κόσµου καίτούς παράγοντες τᾹς κοινωνικᾹςἁρµονίας, τήν ἀγάπη καί τήν ἀδελ -φική κατανόηση. Εἶναι ὁ µαθητήςκαί διάδοχος τῶν ἐξαγιασµένωνἁγίων Πατέρων µας, πού χειρα -γώγησαν τήν τότε οἰκουµένη στήνἑνότητα τᾹς πίστης καί στήν κοι-νωνία τοῦ Παναγίου Πνεύµατος.Μέ τό φόρτο αὐτᾹς τᾹς κληρονο-µις καί αὐτᾹς τᾹς εὐθύνης, θά πε-ρίµενε κανείς νά ἀκούσει ἀπό τόστόµα τοῦ Προκαθηµένου µας, λό-για µεστά Χάριτος καί κρίσεις, πούνά διαφωτίζουν τό ἐκκλησιαστικό
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πλήρωµα καί νά τό χειραγωγοῦνστήν πίστη, στήν ὑπέρβαση τῶνµικροτήτων καί τῶν δολοπλοκιῶν,στή γνήσια, ἐνσυνείδητη καί ἀξιο-πρεπή ἀγωνιστικότητα, στόν κοι -νό µόχθο καί στίς κοινές θυσίες. ∆υστυχῶς, τίποτε ἀπό αὐτάδέν ἐνσωµάτωσε ὁ ἈρχιεπίσκοποςἹερώνυµος στή συνέντευξή του. ∆ήλωσε, ὅτι πρέπει νά δώ -σου µε στόν Ἕλληνα ψυχή. ∆ηλα -δή; Νά τοῦ προσφέρουµε τί; Ἁ -πλῶς λόγια θάρρους; Ἐλπίδες φροῦ-δες, περί ἀναστροφᾹς τοῦ κλίµα-τος, σάν αὐτές, πού διατυπώνεικαί διασπείρει τό πολιτικό ἤ τόἰδεολογικό ἀκανθοκήπιο; Ἤ ὑπό -µνηση, ὅτι πρέπει νά µοχθήσουµεκαί κυριολεκτικά νά θυσιαστοῦµε,καταθέτοντας ἔντιµα τόν ἀνθό σο-φᾹς ἐµπειρίας, ἀντληµένης ἀπό τόθησαυροφυλάκιο τῶν διδαχῶν καίτοῦ ἔργου τῶν ἁγίων Πατέρων µας,ἱκανᾹς νά φωτίσει τίς συνειδήσειςκαί νά δροµολογήσει ἀποτελεσµα-τικά τήν ἀγωνιστικότητα στήν ἀ -νάπλαση τοῦ ἤθους καί στήν ἀνα-διοργάνωση τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ;Τό περίεργο εἶναι, ὅτι σ᾿ αὐτότό ἄνοιγµα τᾹς ψυχᾹς του πρόςτό΄ταλαιπωρηµένο ποίµνιο, ὁ πρῶ-τος ποιµένας τᾹς Ἐκκλησίας µας,δέν ἀκούµπησε, οὔτε «ἄκρῳ δα -κτύ λῳ», τήν µακρότατη, θετική ἤἀρνητική πνευµατική καί κοινωνι-κή ἐµπειρία τᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη -σίας µας. ∆έν ἀναφέρθηκε στίς

σκληρές περιπέτειες µικρῶν ἤ µε-γάλων λαϊκῶν ὁµάδων, πού τίς κα-τέγραψε ἡ ἱστορική µνήµη. Οὔτεξεδίπλωσε σέ κοινή ἀναδίφηση καίµελέτη τίς πνευµατικές ἀντοχέςτῶν ἀδικηµένων ἤ τῶν σκλαβωµέ-νων, πού τούς ἔφεραν ἔξω ἀπότά σκοτάδια τᾹς δουλείας καί τᾹςἐκµετάλλευσης. Στή συνέχεια, ὁ κ. Ἱερώνυµοςθυµήθηκε, ἐπιλεκτικά, µιά ἀπό τίςφωτισµένες προσωπικότητες τᾹςΤουρκοκρατίας, τόν ἅγιο Γεράσι-µο καί τόν παρουσίασε ὡς δεῖγµαγνήσιου ἀσκητή καί ταυτόχροναδυναµικοῦ µαχητή, πού κατάφερενά έµπνεύσει θάρρος καί ἀντοχέςστούς σκλαβωµένους Ἕλληνες ἀ -δελ φούς του, νά τούς προσφέρειπαιδεία καθαρά ἑλληνική καί Χρι-στιανική, καί νά ἀνοίξει µπροστάτους τό δρόµο γιά τήν ἐλευθερία.«Πιό µεγάλη κρίση ἀπό ἐκείνη,πού ἦταν  στά χρόνια πού ἔζησε ὁἅγιος Γεράσιµος δέν ὑπᾹρξε. Ἦτανἡ µεγάλη καταπίεση τᾹς σκλαβιςτᾹς Τουρκοκρατίας.Μέσα ἐκεῖ γεννιέται ὁ ἅγιος Γε-ράσιµος καί ἀρκετοί ἄλλοι ἅγιοι ἐ -κείνου τοῦ αἰώνα, σέ µιά ἐποχή ἐν -τελῶς σκοτεινή. Αὑτοί ἔγιναν πυρ-σοί, ἔγιναν οἱ φάροι καί πᾹραν πά-νω τους ὅλη τήν κρίση τᾹς Τουρκο-κρατίας. Εἶχαν, ὅµως, δυό ἀρχές. Πρῶτον, τή διδασκαλία πρόςτόν λαό καί δεύτερον, τήν ἐπανά-σταση  µέσα σέ ναούς καί µονα-
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στήρια. Εἶχαν τήν παράσταση τοῦΣωκράτη, τοῦ Πλουτάρχου, τοῦ Ἀρι -στοτέλη. ∆ιότι εἶναι ἡ κλασσική µαςπαιδεία, τά γράµµατά µας.  Πίστη στό Εὐαγγέλιο, ἀσκητι -κός ἀγώνας καί τροφοδοσία ἀπότήν κλασσική ἑλληνική παιδεία. Αὐ -τοί ἦταν οἱ ἄξονες πού στηρίχτηκανκαί ξεπεράστκε ἡ κρίση».  
Ἄν, κατά τήν ἀνάγνωση τῶνπαραπάνω ἀποσπασµάτων τᾹςἀρχιεπισκοπικᾹς συνέντευξης, σςγεννηθοῦν ἀπορίες, σχετικές µέτήν ὀρθή ἤ τή µή ὀρθή σύνταξητῶν προτάσεων, σς παρακαλῶνά µή ρωτήσετε ἐµένα. Ὑποβάλ -λετε τίς ἐρωτήσεις σας κατ᾿ εὐ -θεῖαν στόν Μακαριότατο, καί ἐκεῖ -νος, ἀξιοποιώντας τό θησαύρισµατῶν φιλολογικῶν του σπουδῶν,θά σς διαφωτίσει.Ἐγώ θά καταθέσω, πρῶταστόν µακαριότατο καί, µετά, στούςἀναγνῶστες µου, ἕνα καί µοναδικόἐρώτηµα: Μπορεῖ ὁ σηµερινός µαςπροκαθήµενος νά σταθεῖ στό βά-θρο τοῦ ἁγίου Γερασίµου, νά ἐκ -πέµψει τό ἴδιο σᾹµα ἁγιότητας, νάδώσει µήνυµα ζωᾹς µέ τό ἴδιο πε-ριεχόµενο καί µέ τήν ἴδια παρρη-σία, νά µπεῖ µέσα στίς καρδιές τῶνβασανισµένων καί πικραµένωνκαί νά τίς γλυκάνει, νά γίνει ἐµ -πνευστής τους καί ὁδηγητής τουςσέ µιά ἀγωνιστική πορεία ὑπέρ-βασης τῶν µικροτήτων καί ἀθλιο-

τήτων τοῦ «παρόντος αἰῶνος τοῦἀπατεῶνος»;Στό ἐρώτηµα αὐτό, ἐγώ δέβρίσκω ἀπάντηση. Ὑποψιάζοµαι,ὅτι καί ὁλόκληρη ἡ Ἱεραρχία τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, αὐτή τήχρονική στιγµή, δέν εἶναι σέ θέσηνά διατυπώσει ἀπάντηση. Γιατί,ὅλα γύρω της εἶναι τόσο σκοτει-νά, πού δέν ἀφήνουν σχισµές, γιάνά αὐγάσει ἡ ἀκτίνα τᾹς ἐλπίδας.Ὁ µόνος, πού ξεθαρρεύει-ἀ -δικαίωτα ὅµως-εἶναι ὁ Ἀρχιεπί -σκοπος Ἱερώνυµος. Προσµετράεικαί διατυµπανίζει ἀνύπαρκτα προ-σόντα του. ∆έν µετράει καί δένὑπολογίζει τίς ὑπαρκτές ἀδυνα -µίες του, πού ἀντί γιά τό θρόνοτᾹς τιµᾹς, τόν ἐνθρονίζουν στό πε-ριθώριο τᾹς περιφρόνησης. 
tttΣτήν ἴδια συνέντευξη συναν -τµε τήν τολµηρή-θά τήν χαρα -κτήριζα ὑπεροπτική-αὐτοπροβο-λή τοῦ κ. Ἱερώνυµου στό βάθρο τοῦδυναµικοῦ ἡγέτη, τοῦ ἱκανοῦ νάἐµψυχώσει τόν ἀποθαρρυµένολαό, νά τοῦ ἐµπνεύσει τήν ὁµόνοιακαί τήν ἐνότητα καί, ἀδελ φωµένο,νά τόν ὁδηγήσει ἔξω ἀπό τό πλέ -γµα τᾹς οἰκονοµικᾹς καί τᾹς πνευ -µατικᾹς κρίσης. Εἶπε στό συνοµιλητή του: «Ὁἀγώνας µου, λοιπόν, εἶναι νά ἐµ -ψυχώσω τόν λαό, προκειµένου νάκρατήσει ὅσο µπορεῖ µέσα σέ αὐτή

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 7



τήν κρίση τήν ὁµόνοια καί τήν ἐνό -τητα. Ἄν δέν µείνουµε ἑνωµένοι µέ-σα σέ αὐτή τήν κρίση, τή λύση δένθά τή δώσει κανένας ἄλλος, ἀλλάτό πεζοδρόµιο».Τό φαντάζεστε; Τό ἀποδέχε-στε ὡς κατάθεση γενναίας, ὁρι-στικᾹς ἀπόφασης, ἤ ὡς εὑρηµατι-κή ἐξαγγελία ἀσυγκράτητου ὀνει-ροπόλου; Ὁ «ἄφωνος» καί «ἄπραγος»Ἱερώνυµος... ἐµψυχωτής τοῦ λα-οῦ!!! Ἡ ἐπί τριετία ὁλόκληρη, φι -γούρα τοῦ περιθωρίου, σηµαιοφό -ρος ἑνός ἡρωϊκοῦ ἀγώνα καί µιςἐξόρµησης, γιά ἀλλαγή τοῦ ψυχι-κοῦ κλίµατος τοῦ καταπτοηµένουἑλληνικοῦ λαοῦ καί γιά ἀνάδειξησέ πρώτη ἐπιλογή καί σέ πρῶτοπολιτιστικό στόχο, τή διατήρησητᾹς ὁµόνοιας καί τᾹς ἑνότητας!!!Ἐκεῖνο, πού δέν τό εἶπε, τόστοιχεῖο, πού δέν τό ἐµπιστεύτηκεστό συνοµιλητή του καί-κατά προ -έκταση-στούς ἀποδέκτες τᾹς συν -έντευξής του, εἶναι µέ ποιά φόν-τα καί µέ ποιό τρόπο θά προσελ-κύσει ὁ «ἐµψυχωτής»(!!!) καί ἀνα-µορφωτής Ἀρχιεπίσκοπος καί θάκερδίσει τήν ἐµπιστοσύνη τοῦ κλο-νισµένου καί κατατροµαγµένουλαοῦ καί ποιά πνοή  θάρρους, αἰ -σιοδοξίας καί ἐλπίδας θά ἐµφυσή-σει στίς βαριεστηµένες καρδιές;
tttΜέ ποιό τρόπο θά ἐνθαρρύ -

νει καί θά ζωογονήσει τίς κατα-πονηµένες ψυχές ὁ Ἀρχιεπίσκο-πος Ἱερώνυµος;Εἶναι ἀποφασισµένος  νά βγεῖστή δηµοσιά καί µέ δυνατό καί πει-στικό λόγο νά ἀνοίξει τούς ὀρίζον-τες τᾹς ἀγάπης καί τᾹς ὁµόνοιας;Εἶναι πεισµένος ὅτι, µέ τό δικό τουλόγο, µπορεῖ νά φέρει στή σύγχρο -νη, παγερή κοινωνική ἀτµόσφαι-ρα τή ζεστασιά τᾹς διδαχᾹς τοῦΚυρίου µας; Τό µήνυµα τᾹς ἀγαπη -τικᾹς διαδροµᾹς καί τᾹς µεγάληςΣταυρικᾹς Θυσίας τοῦ Θεανθρώ -που Λυτρωτή µας; Τήν κατηγορη -µατική ἐντολή Του γιά ἀγάπη ἀφει -δώλευτη σέ φίλους καί σέ ἐ χθρούς,χωρίς ἀναστολές καί χωρίς ἐπηρε -ασµούς ἀπό τίς καθηµερινές, κο-σµικές µικρότητες; Θά ἐκφραστεῖµέ τήν ἐκδίπλωση τᾹς πειστικᾹςΘεολογικᾹς καί ἀνθρωπιστικᾹςἐµπειρίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου;Ἤ θά µιλήσει-ἄραγε-µέ τή χαρι-σµατική, συναρπαστική εὐγλωτ-τία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυ-σοστόµου;Τά ἐρωτήµατα, πού ἀράδια-σα παραπάνω, εἶναι καταδικα-σµένα νά µείνουν δίχως ἀπόκριση.Τό ἡγετικό πρόσωπο, στό ὁ ποῖοἀπευθύνονται, κάθεται µεγαλο -πρεπῶς στόν ἀρχιεπισκοπικό θρό -νο, δέχεται πολυχρονισµούς, ὑπο-γράφει διαγγέλµατα, διοικητικέςπράξεις καί΄γιορταστικούς εὐ -φηµισµούς, ἀλλά δέν εἶναι ἀσκη -
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µένος καί συνηθισµένος «λόγῳ νάκαθέλκ᾽ τόν Λόγον», µέ τό χαρι-σµατικό του λόγο νά κατεβάζειἀπό τόν Οὐρανό τά θεϊκά προσ -τάγµατα, νά διαλέγεται µέ ταπεί -νωση καί µέ σύνεση, νά µεταφέ -ρει, σεβαστικά, τόν Ἁγιογραφικόπλοῦτο καί τίς Πατερικές ἀναλύ -σεις στόν ἀνήσυχο, ἀνθρώπινονοῦ καί στίς παγωµένες καρδιές,νά οἰκοδοµεῖ τήν Ἐκκλησία καί νάἀποδοµεῖ τήν πλάνη.Ὁ κ. Ἱερώνυµος πέρασε τιµη -τικά, ἀλλά καί σιωπηλά, τήν πόρ-τα τᾹς ἈρχιεπισκοπᾹς καί θρονιά-στηκε στή µεγάλη καρέκλα. Καίἔµεινε ἄφωνος, ἴσαµε πού ἡ ἀφω -νία ἐκτιµήθηκε ὡς τό διακριτικότου χάρισµα, πού θά τόν συνοδέ-ψει στό µεγάλο, ἱστορικό του τα -ξίδι.  
tttΜέ ποιό τρόπο θά ἐµψυχώσειτίς πλατειές ἀνθρώπινες µάζες ὁἈρχιεπίσκοπός µας; Μέ τήν κατά-θεση τᾹς ἀνύπαρκτης ΘεολογικᾹςτου παραγωγᾹς; Μέ τά εὑρήµατατᾹς-καθ᾿ ὑπόθεση-ἀδιάλειπτης, λι-παρᾹς µελέτης τῶν Ἁγιογραφικῶνπηγῶν καί τᾹς κληροδοσίας τῶνσοφῶν δασκάλων τᾹς ἈγιότατηςἘκκλησίας µας; Ἕνα τέτοιο ἐνδεχόµενο εἶναιἀπροσδόκητο. Καί αὐτό, γιατί ὁ κ.Ἱερώνυµος, κατά τή µακρά ἱερατι -κή καί ἀρχιερατική του διακονία,

δέ θεώρησε ὑποχρέωσή του νά δα-πανήσει δυνάµεις καί χρόνο γιάΘεολογικές µελέτες καί γιά σοβα-ρή συγγραφική παραγωγή. Ἕνα µόνο βιβλίο ἔγραψε, ὅ -ταν ἀκόµα ἦταν νέος, στό ὁριοθέ -σιο τᾹς ΧριστιανικᾹς Ἀρχαιολογίας.Καί αὐτό ἐπικρίθηκε ἀπό τόν εἰδικόκαθηγητή τᾹς ἕδρας τᾹς Ἀρχαιο-λογίας τοῦ Πανεπιστηµίου τᾹςΘεσσαλονίκης, ὅτι εἶναι συµπί -ληµα κλοπιµαίων κοµµατιῶν ἀπό-δικά του βιβολία. Ἄλλα συγγράµµατά του δένἐµφανίστηκαν στίς ΘεολογικέςβιβλιοθᾹκες. Ὁ στοχασµός του ἤὁ προβληµατισµός του δέν ἐπικά-θησε στά φτερά τᾹς τυπογραφίας,γιά νά δισκορπιστεῖ καί νά φτάσειστά χέρια τῶν φιλοµαθῶν τᾹς ἐπο -χᾹς µας. Πῶς τώρα, νά πιάσει στό χέριτήν πένα, γιά νά χαράξει γραµµέςπαρηγορις καί καθοδήγησης, µη -νύµατα γνήσιας πατρικᾹς ἀγάπηςκαί ποιµαντικᾹς χειραγωγίας; Πῶς νά συνάξει τούς προ -βληµατισµούς καί τίς ἀγωνίες τᾹςεὐρύτατης ἐκκλησιαστικᾹς πα -ρεµβολᾹς, τίς ἀποτυχίες τᾹς νεο-λαίας καί τίς ἀπογοητεύσεις τῶνγηρατειῶν, νά τἀ νοιώσει ὅλα αὐ -τά δικά του βἀρη καί νά ἀντλήσειἀπό τά βάθη τᾹς καρδις του τόλόγο τᾹς καθοδήγησης καί τό δά -κρυ τᾹς συµπαράστασης;Ἴσαµε τώρα, οἱ εὐχές καί τά
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µηνύµατα, πού βγαίνουν ἀπό τόἐπίσηµο γραφεῖο του καί διανέ -µονται σ᾿ ὁλόκληρη τήν ἐπικρά -τεια, δέν εἶναι παράγωγα τᾹς δι -κᾹς του ἐµπειρίας καί τοῦ δικοῦτου κοντυλοφόρου. Ἄλλα πρόσω -πα, ἐξαρτηµένα ἀπό αὐτόν, γρά -φουν τά κείµενα καί τά προω θοῦν.Ἀλλά τά κείµενα αὐτά εἶναι ἐντε -λῶς χαλαρά, ἄσχετα µέ τίς πικρίεςκαί τίς προσδοκίες τοῦ ποιµνίουκαί ἀπρόσφορα γιά τήν ἀλλαγήτοῦ νοσηροῦ κλίµατος. Οἱ συντά -κτες τους διακοσµοῦν τό λευκόχαρ τί µέ ποιητικούς στίχους, µα-ζεµένους ἀπό δῶ καί ἀπό κεῖ, µέτήν ἐλπίδα, πώς θά προκαλέσουνἐν τύπωση, θά θερµάνουν τόν ἐν -θου σιασµό καί θά ἐµπνεύσουν συ -στράτευση. Ἀλλά ὁ κόπος ἀπο-βαίνει µάταιος. Οἱ στίχοι δέν συν -ταιριάζονται, γιά νά συνθέσουντό ἄγγελµα, πού καλεῖ τόν πονε-µένο λαό σέ πνευµατικό ἀγώνα,σέ σύσφιξη τᾹς ἀδελφοσύνης καίσέ ὑπέρβαση τᾹς ἀρρωστηµένηςἐγωπάθειας. Καί τό κενό ἐξακολουθεῖ νάµένει κενό. Καί ἡ ἀγωνία, ἀντί νάδαµάζεται, διογκοῦται.    
tttΜέ ποιό τρόπο καί µέ ποιάθυσία ὁ πρῶτος τῶν Ἐπισκόπων,θά κερδίσει τίς καρδιές τοῦ λαοῦ,θά τίς ἀνασύρει ἀπό τήν ἐνδοστρέ -φεια καί θά τίς φέρει στόν τόπο

τᾹς κοινᾹς ἄθλησης καί τᾹς κοι νᾹςµετοχᾹς στή χαρά καί΄στόν πόνο;Θά πετύχει τό΄στόχο του µέτό φωτεινό καί τό ὁδηγη τικό πα -ράδειγµά του; Μέ τήν προ σωπική,ὑποδειγµατική ἄσκησή του στόνκαθηµερινό µόχθο; Μέ τήν ταπει-νή, ἀδελφική  διασύνδεσή του,µπροστά  στήν Τράπεζα τᾹς ΘείαςΕὑχαριστίας µέ τούς συλλλειτουρ-γούς του καί µέ τό σύνολο τοῦ λα-οῦ τοῦ Θεοῦ; Θά ἐµπνεύσει τά πλή -θη µέ τήν ἀκτινοβολία τᾹς σεµνό -τητας καί τᾹς ἁγιότητας, τή µόνηαὐθεντική πιστοποίηση µις ἀδιά-κοπης ἐξάρτησης ἀπό τήν παρά-δοση τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καίτῶν ἐξαγιασµένων Πατέρων µας; Αὐτό τό πνεῦµα καί αὐτά τάδωρήµατα, αὐτή τήν παράδοσηκαί αὐτό τό παράδει γµα δέν τά λι-τανεύει, σήµερα, ὁ προκαθήµενοςκαί ἡ «γνωστή καί µή ἐξαιρετέα»συντροφιά του. Γνωστές οἰ κακό -φηµες συντροφιές. Κραυγαλέα τάσκάνδαλα. Ὀξύτατη ἡ διαµαρ -τυρία. Ἀδύναµη ἡ Συνοδική ἐξου-σία νά βάλει φραγµούς καί νάἐκκαθάρει τήν αὐλή τοῦ Κυρίου. Πῶς νά µιλήσουν οἱ «ταγοί»,οἱ ποιµένες, οἱ «κεκληµένοι» καί«µισθωµένοι» ἀπό τόν Ἕνα, ἀπότόν ποιµένα τόν καλόν, πού τήν«ψυχήν αὐτοῦ τίθησιν ὑπέρ τῶνπρο βάτων» (Ἰωάν. ι 11), ὅταν δένἐκφράζουν καί δέν ἐπικυρώνουν,µέ τή βιοτή τους, µέ τούς ἀγῶνες
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τους καί µέ τίς θυσίες τους, τήνἀποστολικότητά τους; Πῶς νά κη -ρύξουν «Ἰησοῦν Χριστόν καί τοῦτονἐσταυρωµένον»; (Α’΄Κορινθ. β΄2),ὅταν ἡ συνείδησή τους δέ διαθέτειτίς ἀντοχές νά ὁµολογήσει καί νάκηρύξει: «Χριστῷ συνεσταύρωµαι,ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐµοί Χρι-στός, ὅ δέ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστειζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ ἀγα-πήσαντός µε καί παραδόντος ἑαυ-τόν ὑπέρ ἐµοῦ»; (Γαλατ. β΄20).     
tttΤό ἔλλειµµα ἐνσυνείδητης καίπιστᾹς στράτευσης τοῦ σηµερινοῦΠροκαθηµένου καί τᾹς σταµπαρι-σµένης παρέας του, στήν ἀκτινο -βόλο Ἀποστολικότητα, στίς πνευ -µατικές ἀνησυχίες τῶν φωτισµέ-νων Πατέρων µας καί στίς δεσµευ -τικές διατάξεις τῶν Ἱερῶν Κα -νόνων, δέν εὐωδώνει τήν πρόθε-σή του, (ἀληθινή ἤ πλασµατική),νά αὐτοπροβληθεῖ ὡς ἐµψυχωτήςτοῦ λαοῦ µας.    Ἡ µόνη δίοδος, πού θά µπο-ροῦσε νά φέρει τόν µακαριότατοἹερώνυµο στήν ἀνηφορική κλίµα-κα τοῦ θάρρους, τᾹς εἰλικρίνειαςκαί τᾹς ἀγάπης, εἶναι ἡ µετάνοια.Τά δάκρυα τοῦ Ἀποστόλου Πέ -τρου. Ἡ ἔντιµη καί ἀποτελεσµατι-κή΄κατάθεση συντριβᾹς ἀπό τόνἀρχιτελώνη Ζακχαῖο. Ἡ ἀναστρο-φή τῶν ὁραµάτων καί τᾹς συµπε-ριφορς, πού ἔφερε τόν Αὑγου-

στῖνο στή σύναξη τῶν ἁγίων. Θά τολµήσει ὁ ἀδελφόςἹερώνυµος νά περπατήσει τά ἀνη -φορικά σκαλοπάτια καί νά κατα -θέσει στά΄πόδια τοῦ ἈρχιποίµαναἸησοῦ Χριστοῦ τή µεγάλη, τήν ἡ -ρωϊκή ἀπόφαση; Ὅσοι ἀγαποῦµε τήν Ἐκκλη -σία καί ἐξακολουθοῦµε νά ἀτενί -ζουµε µέ ἐλπίδες τό πρόσωπό του,προσευχόµαστε νά τό τολµήσει.Νά ἀπαγγιστρωθεῖ, µέ κίνηση ἀ -ποφασιστική, ἀπό τά δίκτυα τᾹςἴντριγκας καί νά ἐγγράψει στήβίβλο τᾹς σύγχρονης ἐκκλησια-στικᾹς ἱστορίας τό ἁγιοπατερικόµήνυµα τᾹς µετάνοιας.
Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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Ἡ πολύπαθη Ι. Μ. ἈττικᾹς εἶχε
συσταθεῖ καὶ ὑφίστατο µὲ ὁρισµένη τὴ
χωρικὴ της δικαιοδοσία καὶ τὸν ἀρχικὸ
της τίτλο ὡς «Ἱερὰ Μητρόπολις Ἀτ τι -
κᾹς καὶ Μεγαρίδος». Ἡ πρώτη διάσπα-
ση τᾹς Μητροπόλεως καὶ ἡ διαίρεσή
της σὲ τρία τµήµατα ἔγινε µὲ βάση τὶς
δικτατορικὲς πράξεις τοῦ τότε στρα-
τιωτικοῦ καθεστῶτος. Πρόδηλη ἦταν
ἡ ἀντικανονικὴ αὐτὴ διαίρεση, ἀφοῦ
δὲν ὑπᾹρχε ἡ ἀπαιτούµενη ἀπαραίτητη
συναίνεση τοῦ κανονικοῦ Μητροπο -
λίτη, προϋπόθεση τὴν ὁποία ἐπέβαλ-
λαν ρητῶς οἱ Ἱεροὶ Κανόνες. Ἀντικα-
νονικὴ κατὰ συνέπεια ἦταν καὶ ἡ κα -
τά ληψη τῶν νέων διηρηµένων τµηµά -
των ἀπὸ τοὺς ἀρχικῶς ἐγκαταστα -
θέντες Μητροπολίτες, ἀλλὰ καὶ ἡ συνέ -
χεια τᾹς διαποιµάνσεως τᾹς Μη τρο πό -
λεως ἀπὸ τοὺς µέχρι καὶ σήµερα δια -
δόχους τους, οἱ ὁποῖοι ἀναντιρ ρή τως
συνήνεσαν καὶ ἀσµένως ἀποδέ χθη καν
αὐτὴ τὴν ἀντικανονικότητα.

Ὁ τελευταῖος κανονικὸς Μη τρο -

πολίτης εἶχε τότε ἀποµακρυνθεῖ «βιαί -
ως» (βλ. χαρακτηρισµὸ µακ. Χριστο-
δούλου) ἀρχικῶς µὲ βάση τὶς παρα -
πάνω δικτατορικὲς πράξεις καὶ στὴ
συνέχεια, µετὰ τὴν πλήρη ἀποκατά -
στα σή του ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο ∆ιοικ. ∆ι-
καστήριο (ΣτΕ), µὲ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ
ἀντικανονικοῦ καὶ ἀνυπόστατου «Ἐπι-
τιµίου Ἀκοινωνησίας». Ἔχουν τόσα
πολ λὰ λεχθεῖ καὶ γραφᾹ περὶ αὐτῶν,
καὶ ἀπὸ Ἱεράρχες καὶ ἀπὸ ἀκαδηµαϊ-
κοὺς δασκάλους, ὥστε κρίνεται περιτ-
τὸν νὰ ἐπαναληφθοῦν.

Καί ναὶ µὲν ἀντικανονικῶς καὶ
παρανόµως στερήθηκε ὁ ∆εσπότης
τῶν διοικητικῶν του καθηκόντων, οὐ -
δέ ποτε ὅµως ἀπώλεσε τὴν κανονικό -
τη τά του. Αὐτὴ τὴν κανονικότητά του
δὲν τόλµησε νὰ τὴν ἀµφισβητήσει οὔτε
καὶ ἡ ἴδια ἡ ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση.
Καταλυτικὴ ἀπόδειξη τούτου, καὶ τὸ
ἐπικαλούµαστε ὅλως ἐνδεικτικῶς, ἀ -
πο  τε λεῖ τό Πρα κτικὸ τᾹς Συνόδου τᾹς
Ἱεραρχίας τᾹς 7.10.1998, στὸ ὁποῖο ὁ
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ἀποµακρυν θείς ἀπὸ τὴ διοίκηση τᾹς
Μητροπόλεως Ἱεράρχης, µὲ  ὅλες τὶς
παράνοµες καὶ ἀ ντι κανονικὲς ἐνέργει-
ες, ἀποκαλεῖται ἐν τούτοις «Σεβασµιώ -
τατος Μητροπο λίτης». Τὸ ἴδιο ἄλλωσ -
τε ἐπαναλήφθηκε καὶ κατὰ τὴν πρόσ -
φατη Σύνοδο τᾹς Ἱεραρχίας τᾹς 12/
5/2010. Καὶ ἐρω τ ται: Ὑπάρχει στὴν
ἐκκλησιαστικὴ ἱ στο ρία ἄλλη περίπτω-
ση Ἰεράρχη νὰ θεωρεῖται ἀντικανο -
νικὸς καὶ συγχρό νως ἀπὸ τὸ ἀνώτατο
ἐκκλησιαστικὸ ὄργανο (Ι.Σ.Ι.) νὰ ἀπο-
καλεῖται «Σεβ. Μητροπολίτης»;

Τόν τελευταῖο καιρὸ οἱ ἀντικα-
νονικὲς δραστηριότητες τᾹς Ἐκκλη σί -
ας προχώρησαν καὶ ὁλοκληρώθηκαν.
Ἕνα τῶν παραπάνω ἀντικανονικῶς
δηµιουργηµένων τµηµάτων, µεθοδευ -
µένα καὶ σκόπιµα, τὸ διέσπασαν πε -
ραιτέρω σὲ δυὸ ἀκόµη νέα τµήµατα.
Φανερὴ ἡ ἀντικανονι κό τητα καὶ σ᾿ αὐ -
τὴ τὴ σκόπιµη καὶ µεθοδευµένη  ἐνέρ -
γεια  καὶ γιὰ ἄλλους λό      γ ους, ἀλλὰ κυ -
ρίως γιατί δὲν ὑπάρχει καὶ ἐδῶ ἡ ἀξιού -
µενη συναίνεση τοῦ κανονικοῦ Μητρο-
πολίτη. Καὶ ἐδῶ δὲν ὑφίσταται µόνο
παράβαση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἔχου -
µε ἐπιπλέον καὶ παρά νο µη ρύθµιση,
ἀφοῦ ὁ Καταστατικὸς Χάρτης ρητῶς
ὁρίζει, ὅτι γιὰ τὴν ἵδρυση νέας Μητρο -
πόλεως, ἐκτὸς τῶν ἄλ λων, ἐπιβάλλεται
νὰ τηροῦνται καὶ «ὅ σα οἱ Ἱεροὶ Κανό -
νες διακελεύουν».

Παρόλες τὶς παραπάνω ἀντικα-
νονικὲς καὶ παράνοµες ἐνέργειες, ἡ τε-
λευταία αὐτὴ διάσπαση ὑπέκρυπτε καὶ
τὴ σκοπιµότητά της. Καὶ αὐτὴ ἐντοπί -

ζε ται στὴν ἐµφανᾹ διάθεση «νὰ φύγει
ἀπὸ τὴ µέση» ὁ ἐνοχλητικὸς τίτλος
«ἈττικᾹς», ὥστε νὰ µὴ γίνεται πλέον
καµιὰ ἐπίκλησή του.

Κατά τρόπο ἰδιότυπο ἔγινε καὶ ἡ
ἐγκατά σταση (βλ. ἐνθρόνιση) τοῦ νέου
Μη τρο πολίτη σὲ ἕνα ἀπὸ τὰ διηρηµένα
δυ ὸ τµήµατα. Κατὰ τὴν τελετὴ ποὺ ἐ -
πα  κολούθησε, ἕνας ἀπὸ τοὺς παριστα -
µέ νους καὶ µετέχοντες τᾹς τελετᾹς Ἰε-
ράρχης, προσφωνώντας τὸ νέο Μη -
τρο πολίτη καὶ ἐπικροτώντας προφα -
νῶς τὰ διατρέξαντα, διατύπωσε τὴν
πα ρα κάτω, ἄκρως ἐντυπωσιακή, φρά -
ση, ὅπως αὐτὴ µεταφέρθηκε καὶ στὸν
ἐκκλησιαστικὸ καὶ στὸν καθηµερινὸ
τύπο: «Ὁ Λαὸς τᾹς Μητροπόλεως κου -
ράστηκε πλέον ἀπὸ τὸ ἐκκλησιαστικὸ
ψέµα...»!!

Ἡ παραπάνω ὅµως ἐπισήµανση,
διατυπώνεται ὅλως γενικὴ καὶ ἀ όρι -
στη. Ἀναφέρεται σὲ µόνη τὴ διαπί στω -
ση, ὅτι τὸ ποίµνιο, ὁ λαὸς τᾹς Μη τρο -
πόλεως, κουράσθηκε ἀπὸ τὸ «ἐκ κλη -
σιαστικὸ ψέµα», χωρὶς νὰ παρατί θεν -
ται στὴ συνέχεια καὶ χωρὶς νὰ ἐξειδι-
κεύονται, ὅπως ἐπιβάλλονταν, τὰ περι -
στατικὰ ἐκεῖνα ποὺ στοιχειοθετοῦν καὶ
θεµελιώνουν τὸ «ἐκκλησιαστικὸ ψέ -
µα», οὔτε καὶ ποιὰ πρόσωπα συν δέ ο -
νται µὲ αὐτὰ τὰ γεγονότα, εἴτε γιατί τὰ
δηµιούργησαν εἴτε γιατί συνέπραξαν
σ᾿ αὐτὰ εἴτε γιατί τὰ ἀνέχθηκαν.

Ἐµείς θὰ θέσουµε ὁρισµένα συγ  -
κε κριµένα καὶ ἁπλὰ ἐρωτήµατα, στὴν
προσπάθεια νὰ ἀρθεῖ αὐτὴ ἡ γενι κὴ καὶ
ἀόριστη, πλὴν ἄκρως ἀνησυχη τική,
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ἀρχιερατικὴ διαπίστωση, ὥστε νὰ διευ-
κολύνουµε τοὺς ἀγαπητοὺς ἀναγνῶ -
στες νὰ καταλήξουν, µὲ τὶς προ σήκου -
σες ἀπαντήσεις τους, σὲ ὁρι σµένο καὶ
σαφὲς συµπέρασµα.

1) Ἐντάσσεται στὸ ἐκκλησια-
στικὸ ψέµα ἢ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀλή -
θεια ἡ ἀντικανονικὴ ἀρχικὴ διάσπαση
τᾹς Μητροπόλεως σὲ τρία τµήµατα,
πα ρὰ τὶς ἐπιταγὲς τῶν Ἰερῶν Κανόνων,
ὅτι κάτι τέτοιο πρέπει ἀπαραιτήτως νὰ
γίνεται, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ µὲ τὴ
συν αίνεση τοῦ οἰκείου κανονικοῦ Μη -
τρο πολίτη;

2) Ἐντάσσεται στὸ ἐκκλησια-
στικὸ ψέµα ἢ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀλή -
θεια ἡ  ἀρχικὴ ἐγκατάσταση (κατά λη -
ψη) στὰ ἀντικανονικῶς διηρηµένα τµή -
µα τα τῶν ἐκλεγέντων τότε Μητροπολι -
τῶν, ἀλλὰ καὶ ἡ συνέχεια τᾹς διαποι -
µάν σεως τῶν Μητροπόλεων αὐτῶν ἀ -
πὸ τοὺς µετέπειτα µέχρι σήµερα διαδό -
χους των, οἱ ὁποῖοι, ἀποδεχόµενοι τὰ
ἀντικανονικῶς γενόµενα, συνήνεσαν
ἀ νε πιφύλακτα σ᾿ αὐτὴ τὴν ἀντικανονι -
κό τη τα, ἀντὶ νὰ προβάλουν γενναία
ἄρ νηση ἀποδοχᾹς καὶ τότε καὶ τώρα;

3) Ἐντάσσεται στὸ ἐκκλησια-
στικὸ ψέµα ἢ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀλή -
θεια ἡ τελευταία µεθοδευµένη καὶ σκό -
πιµη περαιτέρω διάσπαση ἑνὸς τῶν πα-
λαιῶν τµηµάτων σὲ δυὸ ἀκόµη τµήµα-
τα, χωρὶς καὶ πάλι τὴ συναίνεση τοῦ
κανονικοῦ Μητροπολίτη, παρὰ τὶς ἐπι-
ταγὲς τῶν Ἰερὼν Κανόνων, ἀλλὰ ἐπι -
πλ έον καὶ τὶς διατάξεις του Κ.Χ.Ε.Ε.,
πού ἀναφέρεται ρητῶς στὴν τήρηση

τῶν Ἱερὼν Κανόνων γιὰ τὴν ἵδρυση
νέ ας Μητροπόλεως;

4) Ἐντάσσεται στὸ ἐκκλησια-
στικὸ ψέµα ἢ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀλή -
θει α ἡ ἀναγνώριση τοῦ ἀντικανονικοῦ
καὶ ἀνυπόστατου, ἀλλὰ καὶ ἄθλιου, κα -
τὰ τὸ περιεχόµενο καὶ τὴν ἐφαρµογή
του, «Ἐπιτιµίου Ἀκοινωνησίας» στὸν
κανονικὸ Μητροπολίτη, ὥστε νὰ θεω-
ρεῖται ἡ Μητρόπολη κενὴ καὶ νὰ  δια-
ποιµαίνεται σήµερα ἀντικανονικῶς,
ἀντὶ τοῦ κανονικοῦ Μητροπολίτη, ἀπὸ
ἄλλους Ἀρχιερεῖς, καίτοι, ὅπως τονί -
σθη κε, ὁ ἀρχικῶς ἐκλεγεὶς Μητροπο -
λίτης τᾹς ἐνιαίας τότε Μητροπόλεως,
οὐδέποτε ἀπώλεσε τὴν κανονικότητά
του, παρὰ τὶς παράνοµες διοικητικὲς
ἐκπτώσεις καὶ διώξεις του;

5) Ἐντάσσεται στὸ ἐκκλησια-
στικὸ ψέµα ἢ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀλή -
θεια ἡ πρόσφατη ἀπόφαση τᾹς Ἱεραρ -
χίας (µετὰ τὴν ἀντικανονικὴ ἐκλογὴ
τῶν νέων Μητροπολιτῶν) περὶ διατη -
ρήσεως γιὰ ὅλη τὴν προηγούµενη δε-
καεπταετία τοῦ ἐπίµαχου ἀντικανονι-
κοῦ καὶ ἀνυπόστατου «Ἐπιτιµίου Ἀ -
κοινωνησίας» στὸν κανονικὸ Μητρο-
πολίτη, χωρὶς νὰ διατυπωθεῖ καµιὰ
ἀντίρρηση, τουλάχιστον ἀπὸ τοὺς ἀντι-
κανονικῶς κατέχοντες σήµερα τµήµα-
τα τᾹς ἀρχικᾹς Μητροπόλεως;

6) Ἐντάσσεται στὸ ἐκκλησια-
στικὸ ψέµα ἢ στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἀλή -
θεια ἡ ἴδια ἀπόφαση τᾹς Ἱεραρ χίας,
µὲ τὴν ὁποία, προκειµένης τᾹς ἄρσεως
τοῦ ἀνύπαρκτου «Ἐπιτιµίου» (καὶ αὐ -
τᾹς ἀπὸ τώρα καὶ στὸ ἑξᾹς), τάσσεται
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ὦς ὅρος ἡ ἀποδοχὴ ἀπὸ µέ ρους τοῦ
ἀντικανονικῶς ἐπιτιµηθέντος Μητρο-
πολίτη ὅλων τῶν θλιβερῶν, ἀντικανο -
νικῶν καὶ παράνοµων πρά ξεων ὁλό -
κληρης 35ετίας, µεταξὺ τῶν ὁποίων
σκοπίµως προέχει καὶ ἡ ἀνα γνώριση
ὅσων σήµερα κατέχουν ἀντικανονικῶς
τµήµατα τᾹς διηρηµένης ἀρχικᾹς Μη -
τροπόλεως; Καὶ διαπιστώνει κανεὶς µὲ
θλίψη πολλή, ἀντὶ γιὰ ὁµολογία καὶ
ἐξάλειψη τῶν ἀθλιο τήτων τοῦ παρελ -
θόντος, προτροπή σὲ ἀναγνώριση καὶ
ἐπικύρωσή τους.

ΕΠΙΜΥΘΙΟ. Κατὰ τὴν ἐπιστή -
µη τᾹς λογικᾹς σὲ κάθε σύστηµα συλ -
λογισµοῦ διακρίνουµε τρία στοιχεῖα:
α) Τὴ «µείζονα» σκέψη, β) τὴν «ἐλάσ -
σονα» σκέψη καὶ γ) τὸ «συµπέρασµα».
Ὁ προσφωνήσας τὸ νεοεκλεγέντα Μη -
τροπολίτη περιορίσθηκε στὴ διατύ -
πωση ἀποκλειστικὰ τᾹς «µείζονος»
σκέψεως τοῦ συλλογισµοῦ, ἀναφερό -
µενος µόνο στὶς δυὸ λέξεις: «ἐκκλη -
σιαστικὸ ψέµα». Ἀπέφυγε ὅµως (σκο -
πίµως ἢ ἀθέλητα) νὰ τὸ προσδιορίσει
καὶ νὰ τὸ ἐξειδικεύσει, µὲ ἀναφορὲς

σὲ συγκεκριµένα περιστατικὰ καὶ πρό -
σωπα, γιατί τότε µόνο θὰ εἴχαµε καὶ
τὴν «ἐλάσσονα» σκέψη τοῦ συλλογι-
σµοῦ του. Οἱ ἀπαντήσεις στὰ παρα -
πάνω ἐρωτήµατα, ὅποιες καὶ νὰ εἶναι
αὐτές, ἀσφαλῶς θὰ συµπληρώσουν
τὴν πιὸ πάνω οὐσιώδη παράλειψη. Καὶ
τότε µόνο, µὲ τὴν ὑπαγωγὴ στὴ µείζο-
να σκέψη τῶν συγκεκριµένων καὶ ἐξει-
δικευµένων ἀπαντήσεων, µὲ ἀναφο-
ρὲς σὲ περιστατικὰ καὶ πρόσωπα,
πράγµα τὸ ὁποῖο παρέλειψε ὁ ἐν λόγῳ
Ἱεράρχης, θὰ καταλήξουµε στὸ ἐπι -
σφράγισµα τοῦ συλλογισµοῦ µὲ συγκε-
κριµένο, σαφὲς καὶ ὁρισµένο συµπέρα -
σµα. ∆ιαφορετικά, θέτοντας µόνο τὴ
µείζονα σκέψη καὶ σταµατώντας ἐκεῖ,
ὁ συλλογισµὸς ἐλέγχεται ὡς ἐλλιπὴς
καὶ ἀνεπίδεκτος πάσης ἐκτιµήσεως.

Καί θὰ κλείσουµε, ἐπαναλαµβά -
νοντας µία φράση τοῦ ἴδιου Ἀρχιερέα,
τὴν ὁποία διαβάσαµε σὲ παλαι ότερο
κείµενό του καί µς ἐντυπωσίασε: «Ἡ
Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἐµπορικὸ κέντρο
γιὰ νὰ γίνονται ἐκπτώσεις».

Ὁ Σχολιαστὴς
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«...Ἐπενεανιεύσατο  δέ τούτοις καί γράψας καθ᾿ ἡµῶν, µλλον
δέ συγγράψας λόγους µακρούς πάσης λοιδορίας καί συκο-
φαντίας γέµοντας, ὑπέρ ὧν οὐδέν ἀπεκρινάµεθα τέως διά τό
διδαχθᾹναι παρά τοῦ ἀποστόλου µή ἑαυτούς ἐκδικεῖν, ἀλλά
διδόναι τόπον τῇ ὀργῇ, καί ἅµα ἐννοήσαντες τό βάθος τᾹς
ὑποκρίσεως µεθ᾿ ἧς πάντα τόν χρόνον ἡµῖν προσηνέχθη
ἀφασί τινί ὑπ᾿ ἐκπλήξεως κατασχεθᾹναι. Εἰ δέ καί µηδέν ἦν
ἐκείνων, τό ὑπόγυιον τοῦτο τολµηθέν αὐτῷ τίνι οὐκ ἄν
φρίκην καί ἀποστροφήν παντελᾹ τοῦ ἀνδρός ἐνεποίησεν;...
Πῶς οὖν δυνατόν πράως φέρειν ἡµς τά τοιαῦτα καί ἰάσιµα
εἶναι νοµίζειν τοῦ ἀνδρός τά ἁµαρτήµατα;... Γίνωσκε γάρ,
ποθεινότατε ἡµῖν καί τιµιώτατε, ὅτι οὔπω οἶδα τοσοῦτον
πέν θος ἄλλοτε τῇ ψυχῇ µου παραδεξάµενος ὅσον νῦν, ὅτε
ἤκουσα τῶν ἐκκλη σια στικῶν θεσµῶν τήν σύγ χυσιν...». 

(Μεγάλου Βασιλείου: 
Ἐπιστολή «Θεοδότῳ, ἐπισκόπῳ Νικοπόλεως)

(Μετάφραση)
Σά νά εἶναι ζωηρός νέος, ἔγραψε ἐναντίον µου, µλλον δέ

ἀράδιασε λόγους µακρούς, γεµάτους µέ λοιδορίες καί συ -
κοφαντίες, στούς ὁποίους δέν ἀπάντησα, γιατί ὁ ἀπόστολος µς
δίδαξε νά µήν ἐκδικούµαστε, ἀλλά νά δίνουµε τόπο στήν ὀργή
καί γιατί κατάλαβα τό βάθος τᾹς ὑποκρισίας, µέ τήν ὁποία
συµπεριφέρθηκε σέ µένα ὅλο αὐτό τόν καιρό καί, ἐξ αἰτίας τᾹς
καταπλήξεώς µου, ἔµεινα σά νά ἔπεσα σέ ἀφασία... Πῶς, λοιπόν,
εἶναι δυνατόν νά ἀνέχοµαι, µέ πραότητα ὅλα αὐτά καί νά τά
θεωρῶ ἰάσιµα τά ἁµαρτήµατα αὐτοῦ τοῦ ἀνδρός;.. Γνώριζε,
λοιπόν, ποθεινότατε καί τιµιώτατε, ὅτι δέν γνώρισα ποτέ τόσο
πένθος νά ἔχει καταλάβει τήν ψυχή µου, ὅσο τώρα, πού ἄκουσα
τή σύγχυση τῶν ἐκκλησιαστικῶν µας πρα γµάτων...    


