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Τό πολιτιστικό µας ὅραµα

Στήν κοιλάδα τῶν δακρύων

ραµατίστηκα ἕνα ἄνοιγµα καί µιά θαυµαστική περιήγη -ση στούς πολιτιστικούς ἀνθόκηπους τᾹς ἐποχᾹς µου.Καί, ξαφνικά, ἔνοιωσα νά σέρνοµαι, φορτωµένος ἀπογο -ή τευση, στήν κοιλάδα τῶν δακρύων. Οἱ βαρυφορτωµέ-νες καί βαρυστολισµένες µέ ἐντυπωσιακά µνηµεῖα τέ -χνης πολιτεῖες τοῦ πλανήτη µας, εἶναι ἀτέλειωτες. Τίςπερ πατς καί σέ µαγεύουν. Οἱ ἀρχαιότερες κατασκευές ἀποτυ -πώ νουν καί ἱστοροῦν τόν πρωτόγονο ἀναπτυξιακό βηµατισµότοῦ πολιτισµοῦ. Τήν ἀκοίµητη ἔµπνευση, τήν ἀκάµατη δεξιότητατᾹς τεχνουργίας, τήν εὐχέρεια µεταφορς στήν ἄψυχη πέτρα τῶνσκιρτηµάτων  τοῦ πνεύµατος. Οἱ πρόσθετες, ἐκλεπτισµένες δηµι -ουρ  γίες τᾹς νεωτερικότητας, παράλληλα πρός τή δυναµική τᾹς ἀ -νε ξάντλητης ἔµπνευσης, ἐπικυρώνουν, µέ τό φόρτο τῶν ἀναπτυ -
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γµά των τους, καί τό στίγµα τᾹς σύγχρονης τεχνολογικᾹς µέθης.Ἐξειδικεύουν τή λειτουργικότητα τοῦ µοντέρνου πολιτισµοῦ µας,στό σχᾹµα τοῦ κυκλώµατος ἔργου τέχνης καί ἀγορς, µηχανᾹςκαί χρηµατιστηρίου. Τά διαφηµιστικά σπότς καταµετροῦν, φω -τίζουν καί λανσάρουν τά πλεονεκτήµατα καί τίς ἐξυπηρετήσειςτῶν καινούργιων τεχνολογικῶν ἐπιτευγµάτων. Ἐρεθίζουν τό ἐν -δι αφέρον τοῦ σύγχρονου ὁδίτη, γιά χρήση τᾹς ἀποδοτικότερηςµηχανᾹς καί, ἀντίστοιχη, µείωση τοῦ µόχθου τᾹς καθηµερινότη -τας. Ἤ κεντρίζουν τήν ἀγωνία του, γιά πολλαπλασιασµό καί ἐµ -πλουτισµό τῶν τίτλων τᾹς κοινωνικᾹς ὑπεραξίας του καί γιάἐγγραφή του στή λίστα τῶν καταξιωµένων σοφῶν ἐφευρετῶν ἤτῶν διαπλεκόµενων πλουσίων.

Αὐτή εἶναι ἡ πρώτη ἐντύπωση, πού ἐγγράφει στίς ψυχές µας ἡχάρτα τοῦ σύγχρονου πολιτισµοῦ µας. Ἡ ταµπέλα, πού συνο-δεύει τήν ἐµπορική  διακίνηση τᾹς παραγωγᾹς  καί διεγείρει τήνἀ  γο ραστική ἐξόρµηση. Ἄλλοι, ὡστόσο, παράγοντες, πού λειτουρ-γοῦν µυστικά ἤ ὑπόγεια, πέρα ἀπό τή διαφηµιστική ἀξιολόγησητᾹς εὐµάρειας, ἀποθηκεύουν στόν ἀνήσυχο λογισµό µας καί στήνἀκόρεστη δίψα τᾹς καρδις µας τήν ἀπογοήτευση καί τό δάκρυ.Οἱ φωτισµένες πινακίδες  ὡραιοποιοῦν τήν ἀπόλαυση τᾹς ἀπεριό -ρι στης κατανάλωσης. Καί τά σκυθρωπά πρόσωπα τῶν ἐξαπατη -µένων ἀκτινοβολοῦν τό φόβο, τόν πόνο καί τόν ἀκράτητο ἐξοργι -σµό.

Ἀσύλληπτη ἡ τραγικότητα, πού θολώνει, τοῦτες τίς ἔσχατεςµέ  ρες µας, τόν πολιτιστικό ὁρίζοντα τᾹς χώρας µου. ΤᾹς πα-τρίδας, πού τήν περπάτησε ὁ χαρισµατικός καί δυναµικός Ἀπόστο -λος Παῦλος καί ἔστρωσε τή λεωφόρο τᾹς καλλιεργηµένης ἀνθρω -πις, τᾹς ὑπέρβασης τῶν  µικροτήτων, τᾹς συνειδητᾹς συναδέλφω -σης, τᾹς οἰκοδόµησης τᾹς κοινωνίας τᾹς ἀγάπης. "Ὅσα ἐστίν ἀλη -θᾹ, ὅσα σεµνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλᾹ, ὅσα εὔφη -µα, εἴ τις ἀρετή καί εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε, ἅ καί ἐµάθε-τε καί παρελάβετε καί ἠκούσατε καί εἴδετε ἐν ἐµοί, ταῦτα πράσ-
σετε καί ὁ Θεός τᾹς εἰρήνης ἔσται µεθ᾿ ὑµῶν"(Φιλιπ. δ΄8-9). Ἀλλο-τριωµένο, σήµερα, τό πνευµατικό κλίµα τᾹς χώρας µου. Ἀποκοµ-
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µένο καί ἀποξενωµένο ἀπό τή διδαχή καί τήν ἐµπειρία τοῦ µεγά-λου Ἀποστόλου. Βιώνει, τούτη τήν ὥρα, τήν ἔσχατη ὑποβάθµισηκαί τήν περιπλάνηση στούς µολυσµένους βάλτους τᾹς διαφθο-ρς καί τᾹς ἀδιάντροπης ἀναξιοπρέπειας. Τά ἡγετικά της στελέ -χη, πού χρέος ἔχουν τή χειραγώγηση τᾹς λαϊκᾹς µάζας στή νο-µιµότητα καί στήν ἐντιµότητα, περπατοῦν, µέ τό κεφάλι σκυµµέ-νο, κατεγνωσµένοι καί στιγµατισµένοι γιά κακοδιαχείριση, γιάπο δοπάτηση τῶν ὅρκων τους, γιά νοσφισµό τοῦ δηµόσιου ἀποθε -µα τικοῦ, γιά πράξεις, πού κατακουρελιάζουν τήν ἡγετική ἀξιο-πρέπεια καί ἐκβαρβαρίζουν τούς σχεδιασµούς καί τούς χειρι-σµούς της. Ἔξω ἀπό τούς χώρους τᾹς ὑψηλᾹς, νοµοθετικᾹς καί δι α-χειριστικᾹς διαβούλευσης, ἡ λαϊκή µάζα φωνάζει, διαµαρτύρεται,
φορτίζει τήν ἀτµόσφαιρα, κα ταλογίζει εὐθῦνες, ζητάει ἀπολογι-
σµούς, κινεῖ ἐπανάσταση. 

Ἡχάρτα τῶν ἀξιῶν τοῦ πολιτισµοῦ, αὐτῶν, πού κληρονοµή-σαµε ἀπό τούς ἀρχαίους προγόνους µας, αὐτῶν, πού ἔσπει-ραν στή γόνιµη γᾹ µας οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί αὐτῶν, πού καλλι-έργησαν οἱ ἐξαγιασµένοι πατέρες µας, ξεσχίζεται καί κουρελιά-ζεται. Ἡ καθηµερινή ζωή ἐξελίσσεται σέ συνεχή, ἀκράτητο ὑπο-βιβασµό τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, σέ διακίνηση εὐτέλειας, σέἐπένδυση διαφθορς, σέ δαιµονική κούρσα πλουτισµοῦ καί ἀπό-λαυσης.

Καί ἄν βρεῖτε τήν τόλµη νά ἁπλώσετε τό ἐνδιαφέρον σας καίτήν ἔρευνά σας ἔξω ἀπό τά σύνορα τᾹς ἑλληνικᾹς πατρίδας,δέ θά σς αἰφνιδιάσει τό ἐκεῖ ἁπλωµένο πολιτιστικό πλαίσιο.Κυρίαρχη καί ἐκεῖ ἡ διαφθορά. Μόνα ὄνειρα, ἡ ὑπερδύναµη, ὁἄµετρος πλουτισµός, ἡ χλιδάτη εὐµάρεια, ἡ ἀκόρεστη ἀπόλαυση.Ἐδῶ-στή χώρα µας-οἱ κλοπές τοῦ δηµόσιου πλούτου καί οἱ ἀτέ-λειωτοι δανεισµοί. Ἐκεῖ-στήν ἑσπερία-οἱ ἀχόρταγοι τοκογλύφοικαί οἱ ξεσηκωµένοι ἐπενδυτές, πού εἶναι ἕτοιµοι νά ἁρπάξουν καίνά κατασπαράξουν καί τή γᾹ µας καί τόν κρυφό πλοῦτο της. Ἐδῶ,τά θύµατα τῶν πολλαπλῶν ληστειῶν, µέ τήν ἀθεράπευτη πικρίακαί µέ τήν κολοβωµένη ἐλπίδα. Στήν κοιλάδα τῶν δακρύων. Στήστέρηση τᾹς ἀνθρωπις. Στήν ἐρηµιά τᾹς ἀγάπης.



Μητροπολίτης Θεσσαλονί -
κης Ἄνθιµος, λαλίστατος
καί ὀργίλος, ὅταν σηκώνει
λά βαρο µάχης, ἐνάντια στά
ἄνοµα καί παράνοµα, πού
συµβαίνουν ἐκτός τοῦ χώ -
ρου τᾹς ἑλληνικᾹς Ἐκκλη -
σίας, µεταµορφώνεται καί
µεταλλάσσεται σέ σκυθρω -

πό καί ἄφωνο ἐπισκέπτη µουσειακοῦ ἤ
νε κρικοῦ χώρου, ὅταν τά σκάνδαλα τῶν
ἐκ κλησιαστικῶν πριγκίπων βεβηλώνουν
καί µολύνουν τό ἱερό Θυσιαστήριο καί
κα ταβρωµίζουν τήν κοινωνική ἀτµόσφαι-
ρα. Ἐσχάτως, ξεπερνώντας  τό διπολικό
σχᾹµα τᾹς διαφηµιστικᾹς κραυγᾹς καί
τᾹς ὑπολογισµένης σιωπᾹς, ἅπλωσε τό
ὠµοφόριό του στούς ἀνοιχτούς γεωπολι-
τικούς ὁρίζοντες καί ἐπιχείρησε νά διατυ -
πώσει ἄποψη γιά θέµατα καί γιά συµπε-
ριφορές, πού δέν προσφέρονται γιά λαϊ-
κισµούς καί γιά αὐτοδιαφήµιση. Ἄφησε
κατά µέρος    τή δυσλειτουργία τοῦ πατρο -
πα ράδοτου Συνοδικοῦ σχήµατος τᾹς Ἐκ -
κλησίας µας. Προσπέρασε σιωπηλά καί

τήν κοινωνική καί οἰκονοµική κρίση, πού
βασανίζει τό λαό µας. Καί ἐµφανίστηκε,
θαρρετός καί µαχητικός, γιά νά καλύψει
τίς ἐξευτελιστικές ποµπές τοῦ πρώην Γενι -
κοῦ ∆ιευθυντοῦ τοῦ ∆ιεθνοῦς Νοµισµα-
τικοῦ Ταµείου Ντοµινίκ Στρός Κάν. Λά -
βρος ἐπιτέθηκε καί ἐνοχοποίησε τούς Ἀ -
µεριακανούς ∆ικαστές, πού κατά τή διαδι -
κασία τᾹς προανάκρισης θεώρησαν ὑπο -
χρέωσή τους νά διατάξουν τήν κράτηση-
ἔστω καί ἐκτός φυλακᾹς-τοῦ κατηγορού -
µενου. Καί κατακεραύνωσε τούς ἐκπρο -
σώπους τοῦ διεθνοῦς µηχανισµοῦ πλη -
ρο φόρησης, ἐπειδή διατυµπάνισαν τήν
ἀ διαντροπιά καί τά ὄργια τοῦ ἐκπεσόν-
τος µέλους τᾹς ὑψηλᾹς ἡγετικᾹς λέσχης.

Κατά τή Θεία Λειτουργία τᾹς  Κυρι -
α κᾹς τᾹς Σαµαρείτιδος, ὁ κύριος Ἄνθι-
µος πρόβαλε στήν Ὡραία Πύλη τοῦ Ἱε -
ροῦ Θυσιαστηρίου καί, ἀντί γιά κήρυγµα
δι δαχᾹς καί ἐξαγιασµοῦ, ἄρχισε ἕνα ὀξύ,
καταγγελτικό λόγο. Ὑποστήριξε ἐπίµο-
να, πώς ὁ ἔνοχος γιά βαρύτατες ἠθικές
ἐκ τροπές µαέστρος τᾹς παγκόσµιας οἰκο-
νοµίας, ἄν καί αὐτοδιασύρθηκε  σέ οἰκου -

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG4

Τεκµήρια βαρύτατης ἐνοχῆς



µενικό forum, ἄν καί οἱ ποµπές του ξετυ -
λίχτηκαν, ἀποκρουστικές καί πνικτικές,
κα τά τήν προδικασία τοῦ φακέλλου τῶν
ἀ νακρίσεων, ἐξακολουθεῖ νά διατηρεῖ,
ἄθικτο καί πανίσχυρο, τό «τεκµήριο τᾹς
ἀ θωότητας». Ὅλοι εἶναι ὑποχρεωµένοι
νά σεβαστοῦν αὐτό τό τεκµήριο. Καί κα-
νένας-µά κανένας-δέν ἔχει τό δικαίωµα
νά ἀποτολµήσει τόν περαιτέρω διασυρµό
του, φέροντας στή δηµοσιότητα ἀποκαλυ -
πτικά στοιχεῖα, πού κυκλοφόρησαν στή
δι καστική αἴθουσα καί πέρασαν-ἄσχετο
µέ ποιό τρόπο καί µέ ποιά πρόθεση-στούς
κράχτες τᾹς ἐνηµέρωσης.

Μεταφέρω, αὐτούσιο, τό κοµµάτι τᾹς
ὁµιλίας του, πού τήν ἐκφώνησε µπροστά
στό Πανάγιο Θυσιαστήριο καί σέ ὥρα,
πού προσφερόταν ἡ ἀναίµακτη Ἱερουρ -
γία. 

«...Ὀφείλουµε νά δείχνουµε σεβα-
σµό σέ κάθε ἄνθρωπο, µέχρι νά ἀποδει -
χθεῖ ἡ ἐνοχή του καί νά ἐπιβληθοῦν οἱ
ποι νές πού προβλέπει ὁ νόµος καί ὄχι ἐ -
κεῖνες πού θέλουµε νά ἐπιβάλουµε ἐµεῖς.
Ἐξετάζω τήν εἰκόνα ἡ ὁποία καταρράκω -
σε τά εὐρωπαϊκά καί τά παγκόσµια ἀξιώ -
µα τα µέσα στά µάτια ὅλων τῶν λαῶν καί
αὐτό εἶναι ἧττα τᾹς συγχρόνου κοινω νί -
ας... Τόν κρατοῦν µέ τίς χειροπέδες, τοῦ
πέφτει τό µισό  σακάκι καί κυκλοφορεῖ
ὅ  πως οἱ µεθυσµένοι στό δρόµο. Γιά νά
τόν πν ποῦ; Νά τόν κρίνει µιά γυναίκα τί
θά γίνει καί τόν στέλνει στή βαριά φυλα-
κή... Αὐτό εἶναι ἐξόντωση τᾹς ἀνθρώπι -
νης προσωπικότητας». 

Καί συµπληρώνει ὁ συντάκτης τᾹς
ἱστοσελίδας, πού ἔφερε σέ πανελλαδική
ἀνάρτηση τόν εὐτελισµό τοῦ κηρυκτικοῦ
λόγου καί τή βεβήλωση τοῦ Ἱεροῦ Θυσια-

στηρίου: «Αὐτά εἶπε ὁ Μητροπολίτης Ἄν -
θιµος καί ἀναφέρθηκε στή στάση τοῦ Ἰ η -
σοῦ Χριστοῦ, ὅπως περιγράφεται στό Εὐ -
αγγέλιο τοῦ Ἰωάννη, ὅταν οἱ Γραµµατεῖς,
οἱ Φαρισαῖοι καί τό φανατισµένο πλᾹ θος
θέλησε νά τιµωρήσει διά λιθοβολισµοῦ
µιά γυναίκα πού κατηγορούνταν γιά µοι -
χεία».

zzz
Κρατεῖστε στό ἀρχεῖο τᾹς µνήµης

σας αὐτή τή Θεολογική καί τή Νοµική θε-
µελίωση τοῦ τεκµηρίου τᾹς ἀθωότητας,
ὅπως τήν ὕφανε ὁ Μητροπολίτης τᾹς Ὀρ-
θόδοξης Ἐκκλησίας µας Ἄνθιµος, γιά
νά ἐπενδύσει, φιλικά καί σωστικά, τό «φη -
µισµένο» σκανδαλοποιό κύριο Ντοµινίκ
Στρός Κάν. Καί προσφέρετε λίγη προ-
σοχή, (θά σς συνιστοῦσα καί λίγη περι-
έργεια) γιά νά ἀναδιφήσουµε µαζί  κά-
ποιες ἄλλες πρωτοβουλίες τοῦ ἴδιου Μη -
τροπολίτη καί κάποιες ἄλλες δυναµικές
κινήσεις του, πού βρίσκονται καταχωρι-
σµένες, ἀλλά καταχωνιασµένες, στό προ -
σωπικό ἡµερολόγιο τοῦ κ. Ἄνθιµου καί
πού ἀποτυπώνουν τό ἀρχιερατικό του ἦ -
θος, τό σεβασµό του-ἤ τήν περιφρόνησή
του στό θεσπισµένο µέ Νόµο «τεκµήριο
τᾹς ἀθωότητας» καί-κάτι πλέον-τήν ἀµε-
τακλήτως χρεωστική ὑποχρέωση ἀνα -
γνώρισης τοῦ ἤθους καί τοῦ κύρους τῶν-
κατά καιρούς-ἀναδειχθέντων λειτουργῶν
τᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας µας καί ἀπο-
φυγᾹς πράξεων περιφρόνησης ἤ κατα -
πλήγωσης τᾹς χαρισµατικᾹς προσωπι κό -
τητάς τους. 

Γνωστό ἀπ᾿ ἄκρη σέ ἄκρη τᾹς ἑλ -
ληνικᾹς πατρίδας, ὅτι κατά τό ἔτος 1974
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καί λίγο πρίν ἀπό τή µεταπολίτευση, ἡ
ἔξ αλλη ἐκκλησιαστική διοίκηση, ποδο-
πατώντας ἀσύστολα τούς Ἱερούς Κανό-
νες καί σέ συνεργασία µέ τή δικτατορία
τοῦ Ἰωαννίδη, καταδίκασαν στήν ἔσχατη
ποινή, στή στέρηση τῶν ποιµαντικῶν τους
ἁρµοδιοτήτων καί ἀποµάκρυναν ἀπό τούς
ἀρχιερατικούς τους θρόνους δώδεκα Μη -
τροπολίτες. ∆έ δροµολόγησαν διαδικα -
σία ἀνακρίσεων, γιά νά ἐξακριβώσουν,
ἄν ἦταν ἔνοχοι ἤ ὄχι. ∆έν τούς κάλεσαν
νά ἀπολογηθοῦν, µιά καί δέν εἶχαν µπρο -
στά τους πιστοποιηµένο κατηγορητήριο.
∆έν κατάθεσαν φάκελλο ἐπιβαρυντικό,
συµπληρωµένο καί ἠλεγµένο, στό ἁρµό-
διο γιά τούς Ἀρχιερεῖς Ἐκκλησιαστικό
∆ι  καστήριο. Ὅλες αὐτές τίς διαδικασίες,
πού τίς ἐπιβάλλουν οἱ Ἱεροί Κανόνες καί
οἱ Νόµοι τᾹς ἑλληνικᾹς ἐπικράτειας, τίς
πε ριφρόνησαν µέ προκλητικότητα. Καί,
µέ µιά ἀπόφαση τοῦ ποδαριοῦ, τούς ἐξό -
ρι σαν. 

Ἀµέσως µετά, βιαστικά καί σπα -
σµω δικά, ἄρχισε ἡ ἔνοχη Συνοδική παρέ -
α νά παράγει Μητροπολίτες, γιά νά γεµί -
σει τά κενά καί γιά νά παρουσιάσει «τετε-
λεσµένη καί ἀδιαµφισβήτητη» τήν και -
νούρ για κατάσταση.

Χρέος µου νά ἀποκαλύψω, ὅτι κα-
τά τίς µέρες ἐκεῖνες τᾹς θυελλώδους ἀνα-
τροπᾹς καί τᾹς Κανονικότητας τᾹς Ἐκ κλη-
σίας καί τᾹς Νοµιµότητας τοῦ «ἐν καταρ -
ρεύσει» δυναστικοῦ πολιτεύµατος, ὁ κύρι -
ος Ἄνθιµος (ἀρχιµανδρίτης τότε) µέ ἐτί -
µη σε µέ τήν ἐπίσκεψή του καί, ἀφοῦ µοῦ
διεκτραγώδησε τίς ἴντριγκες καί τά παζά -
ρια, µέ ὕφος βαρύ πρόσθεσε: «Σ᾿ αὐτό τό
κλί µα, πού βρισκόµαστε σήµερα, ἄν τύχη
καί µοῦ προτείνουν τήν προαγωγή µου

σέ Μητροπολίτη, θά τό σκεφτῶ πολύ ἄν
πρέ πει νά τό δεχτῶ». 

∆έχτηκα τήν ἐπιφύλαξή του αὐτή,
ὡς ἄρωµα εὐαίσθητης συνείδησης καί
δή λωσα συµπαραστάτης του. 

Ἀτυχῶς, τό ἄρωµα, πολύ σύντοµα,
λειτούργησε ὡς ἀναθυµίαση χωµατερᾹς
προδωµένων ὀνείρων.

zzz
Ἕνας ἀπό τούς δώδεκα Μητρο πο -

λίτες, πού καταδικάστηκαν δίχως νά ἀπο -
λογηθοῦν καί δίχως νά δικαστοῦν, ἦταν
ὁ ἡρωϊκός καί σεβάσµιος Μητροπολίτης
Ἀλεξανδρουπόλεως Κωνστάντιος. Ξεχω -
ριστή φυσιογνωµία. Ὄχι µόνο ἀποδεκτή,
ἀλλά καί θρονιασµένη στίς καρδιές τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ πληρώµατος ὅλης τᾹς
ἀνατολικᾹς Μακεδονίας. Σ᾿ ὅποια πυκνο-
κατοικηµένη περιοχή καί σ᾿ ὅποια ἄκρη
ἔκανες ἀναφορά στό πρόσωπό του ἄκου-
γες πρόσθετες εὐλαβικές ἐκτιµήσεις τᾹς
ἁγιοσύνης του καί δεχόσουνα ἕνα νέο
κύ µα εὐωδίας σεβαστικῶν θυµιαµάτων. 

∆εκαετίες ὁλόκληρες ὁ ἀκάµατος
λει τουργός Κωνστάντιος Χρόνης διακό -
νη σε ὡς ἱεροκήρυκας στήν Ἱερή Μητρό -
πολη Φιλίππων καί Νεαπόλεως (Καβά-
λας). Κήρυξε τόν Εὐαγγελικό λόγο. Καί
ποίµανε µέ ἀγάπη καί µέ εὐαισθησία τό
ὥριµο σέ ἡλικία πλήρωµα καί τίς στρατι-
ές τᾹς νεότητας. 

Ὅταν οἱ Γερµανοί κατακτητές κα-
τέλυσαν τήν παραµεθόρια ἄµυνα καί ὅρ -
µη σαν στήν καταµατωµένη πατρίδα µας,
παράδωσαν τή φρούρηση καί τή διοίκηση
τᾹς ἀνατολικᾹς Μακεδονίας στούς Βού λ -
γαρους. Καί αὐτοί, σκληροί κατακτητές
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καί νοσταλγοί µις ἐπέκτασής τους στό
Αἰγαῖο, ἄρχισαν νά ὑλοποιοῦν τούς σχε-
διασµούς τους. Ἔβαλαν, ὡς µητρική γλώσ-
σα, στά σχολειά µας τή Βουλγάρικη, ἔφε -
ραν Βούλγαρους παπάδες νά ἱερουρ-
γοῦν στίς Ἐκκλησίες µας καί νά προσαρ -
µόζουν τό λαό µας στό δικό τους τυπικό.
Ἔκαναν κάθε κίνησή τους καί κάθε σχε-
διασµό τους, ὡς κατακυρωµένοι κατα -
κτητές, δίχως νά περνάει ἀπό τό µυαλό
τους ἕνας ἐνδεχόµενος κίνδυνος ἀνατρο -
πᾹς τους.

Τόν ἱεροκήρυκα Κωνστάντιο Χρό -
νη, πού τόν ἔβλεπαν νά κινεῖται µέ τόλµη
σ᾿ ὅλη τήν ἔκταση τᾹς ἀνατολικᾹς Μακε-
δονίας, τόν κήρυξαν ἀνεπιθύµητο καί τόν
ἔβγαλαν βίαια ἔξω ἀπό τά ὅρια τᾹς δικᾹς
τους ἐπιτήρησης. 

∆ιωγµένος, ἀλλά ἀκούραστος, κα-
τέβηκε στή Μητρόπολη Καλαβρύτων καί
Αἰγιαλείας καί  συνέχισε τή θυσιαστική
προσφορά του. Ἡ σκοτεινιά καί ὁ τρό-
µος τᾹς ΓερµανοϊταλικᾹς κατοχᾹς εἶχαν
διεγείρει ἰσχυρές, µυστικές, ἀντιστάσεις,
πού προκαλοῦσαν ἐµπόδια στίς διακινή-
σεις τοῦ κατακτητή, ἀλλά καί πλήρωναν
µέ τό αἷµα τους τόν κάθε σχεδιασµό σαµ-
ποτάζ, πού κατόρθωναν νά ἐνεργοποιή-
σουν.

Σέ πρώτη φάση, τό ἀντάρτικο
κίνηµα τᾹς περιοχᾹς τῶν Καλαβρύτων,
πού λειτουργοῦσε ὑπό τήν ἁρχηγία τοῦ
Ἄρη Βελουχιώτη, πᾹρε τήν ἀπόφαση νά
ἀνατινάξει τίς γραµµές τοῦ ὀδοντωτοῦ
σιδηροδρόµου, πού ἦταν ἡ µοναδική δυ -
νατότητα διασύνδεσης τᾹς ὀρεινᾹς περι -
ο χᾹς τῶν Καλαβρύτων µέ τίς παράλιες
πόλεις. Μέ τήν ἀνατίναξη αὐτή θά ἔβαζαν
σέ µεγάλο κίνδυνο τά φυλάκια τῶν κατα -

κτητῶν, ἀλλά-παράλληλα-θά ἔκλειναν τή
γραµµή ἐπισιτιστικοῦ ἐφοδιασµοῦ γιά
τούς κατοίκους τῶν Καλαβρύτων. 

Ὁ ἡρωϊκός ἱεροκήρυκας Κωνστάν-
τιος, ἀνάλαβε νά µεσολαβήσει, γιά τήν ἐ -
πίλυση τοῦ προβλήµατος. ∆υό ὁλόκληρα
µερόνυχτα πεζοπόρησε στά βράχια τοῦ
Χελµοῦ καί ἔφτασε στό κρυσφύγετο τοῦ
ἀρχηγοῦ Βελουχιώτη. Τόν ἐνηµέρωσε
καί τόν ἱκέτεψε «Ἀρχηγέ µου, αὐτό τό τρέ-
νο,πού σκαρφαλώνει στά Καλάβρυτα,
δέν εἶναι συρµός µεγάλος. Ἕνα καί µό-
νο µικρό βαγονάκι µεταφέρει λίγους ἐπι-
βάτες καί κάµποσα σακιά ἀλεύρι ἤ µερικά
ἄλ λα τρόφιµα. Ἄν καταστραφεῖ τό δίκτυο,
οἱ ἄνθρωποι θά πεθάνουν ἀπό τήν πεῖνα.

Ὁ ἀρχηγός Βελουχιώτης στάθηκε
σκε φτικός. Κάλεσε τούς δικούς του καί
πᾹ ρε πληροφορίες. Καί, ὅταν αὐτοί ἐπα -
λή θευσαν, ὅτι τό τρενάκι ἦταν µικρό καί
ὅτι δέν ὑπᾹρχε ἄλλος τρόπος νά φτάσουν
τρόφιµα στήν πόλη τῶν Καλαβρύτων καί
στά γύρω χωριά, ἔδωσε διαταγή νά µήν
ἀ  νατιναχτεῖ ἡ ὀδοντωτή σιδηροδροµική
γραµµή. 

Οἱ γραµµές τοῦ µικροῦ τρένου ἔµει-
ναν ἄθικτες καί τό βαγονάκι ἐξακολού -
θηκε νά ἐξυπηρετεῖ καί τούς κατακτητές
καί τούς δουλωµένους Ἕλληνες. Ἀλλά ἡ
φωτιά τᾹς µυστικᾹς πολεµικᾹς ἀντιπαρά-
θεσης δέν ἔσβησε. Οἱ Καλαβρυτινοί, ἀπό-
γονοι ἐκείνων, πού, τό 21 σήκωσαν τό
λάβαρο τᾹς ἐπανάστασης, ἐξακολούθη-
σαν νά πλέκουν ἁλυσίδες διολιοφθορῶν
καί νά φέρνουν σέ δύσκολη θέση τούς κα-
τακτητές. Καί οἱ κατακτητές, χειριστές καί
ἐκφραστές τᾹς ἔσχατης βαρβαρότητας,
πᾹραν τήν ἀπόφαση νά κάψουν τήν πόλη
τῶν Καλαβρύτων καί νά σκοτώσουν ὅ -

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 7



λους τούς ἄντρες, ἀπό δεκατεσσάρων
χρό νων καί πάνω. 

Τό τί ἔγινε, δέν περιγράφεται. Σέ
µηδενικό χρόνο ἡ ἱστορική πόλη κατάν-
τησε ἐρείπιο. Καί τό κάθε σπίτι, µιά ἑστία
ἀφόρητου πένθους. Τά ἀποσπάσµατα τῶν
κατακτητῶν συγκέντρωσαν, σά νά ἦταν
κο πάδια ἄγριων ζώων, τούς Καλαβρυτι-
νούς καί τούς θανάτωσαν. ∆έ διερεύ νη -
σαν ἄν ἦταν ἔνοχοι γιά ὁποιαδήποτε ἐγ -
κληµατική πράξη. ∆έν τούς ἔστησαν στό
ἑδώλιο τοῦ κατηγορούµενου. Μέ µιά ἄ -
γρι  α ἐπίθεση, σκόρπισαν τό θάνατο. Ἄφη-
σαν χᾹρες τίς µάνες καί ὀρφανά τά ἀνώρι -
µα παιδιά. 

Ὁ ἱεροκήρυκας Κωνστάντιος Χρό -
νης, ἡ ἀκοίµητη αὐτή λαµπάδα τᾹς ἀγά -
πης καί τᾹς θυσίας, στάθηκε, ἀδελφός
καί πατέρας γιά τίς ὀρφανεµένες οἰκογέ-
νειες καί µεταφορέας τᾹς θείας συµπαρά -
στασης καί εὐλογίας στήν κατακαµένη
πολιτεία. 
zzz

Εἰκοσιτρία ὁλόκληρα χρόνια µετά
τήν ἐφιαλτική νυχτιά τᾹς κατοχᾹς, ὁ ἱερο-
κήρυκας καί πατέρας τῶν πονεµένων Κα-
λαβρυτινῶν κλήθηκε, χωρίς νά τό ἐπιδι -
ώ ξει, νά ποιµάνει τή Μητροπολιτική περι -
φέρεια τᾹς Ἀλεξανδρούπολης. Χειροτο-
νήθηκε ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο τῶν ἀπο -
στολικῶν ὁραµατισµῶν Ἱερώνυµο Κο -
τσώ νη καί, ταπεινά, ἀφιερώθηκε στήν ἀ -
πο στολή του. ∆ίχως κωδωνοκρουσίες.
∆ίχως ἐπιδείξεις χλιδᾹς. ∆ίχως αὐτοθαυ -
µαστικά θυµιάµατα. Λιτός καί ταπεινός,
λει τουργός τᾹς σταυρικᾹς Ἀγάπης καί θε-
ραπευτής τοῦ ἀνθρώπινου πόνου, ἄναβε

καντήλι ἐλπίδας, ἐκεῖ, πού θέριευε τό
σκο τάδι τᾹς ἀπόγνωσης.

Ὅταν στήν πατρίδα ὅρµησε ἡ δεύ -
τερη δικτατορία, τά πρόσωπα τᾹς τρελᾹς
ἐξουσίας, τᾹς κοσµικᾹς καί τᾹς ἐκκλησια-
στικᾹς, θεώρησαν πώς θά µπορούσαν νά
ἀναβαθµίσουν τήν παρουσία τους, ἄν µέ
µιά στυγνή διαταγή ἐξόριζαν µιά ὁλό -
κληρη δωδεκάδα Μητροπολιτῶν ἀπό τήν
ποιµαντική τους ἔπαλξη.

Ἕνας ἀπό τούς δώδεκα, πού ἀντι-
µετωπίστηκε σάν ἐπικίνδυνος, ἦταν ὁ πα-
τέρας τᾹς Ἀλεξανδρούπολης, ὁ γέροντας
Κωνστάντιος Χρόνης. Ὁ ἥρωας τᾹς Κα-
βάλας καί τῶν Καλαβρύτων. Ὁ ἐξορισµέ-
νος ἀπό τούς Βούλγαρους καί ἀναγνωρι -
σµένος, ὡς γενναῖος µαχητής, ἀπό τόν
Ἄ ρη Βελουχιώτη.                
zzz

Ὁ ἐκρηκτικός, σήµερα, Μητροπο -
λίτης Ἄνθιµος καί ἀνυποχώρητος
στηλοβάτης τοῦ «τεκµηρίου τᾹς
ἀθωότητας», δέν πρόβαλε τότε, (ὅταν
ἄκουσε τήν ἐξορία τοῦ Μητροπολίτη τᾹς
Ἀλεξανδρού πολης Κωνστάντιου) στό
κάγκελο τᾹς ἐξορίας, γιά νά δώσει
κουράγιο στόν κατα πλη γωµένο γέροντα
ἐκκλησιαστικό λειτουργό καί γιά νά
σηµάνει συναγερµό ἐνάντια στήν
ἀσύγγνωστη καταπάτηση τῶν Ἱερῶν
Κανόνων καί στήν ἀγοραία πε ριφρόνηση
τοῦ «τεκµηρίου τᾹς ἀθωό τη τας».

Κάµποσες µέρες ἔµεινε στήν ἀπό -
λυ τη σιωπή. Σά νά µήν ἔγινε καµµιά πα -
ρα βίαση τᾹς Κανονικότητας καί τᾹς Νοµι -
µότητας. Σά νά µήν ἔσβησαν στούς χώ -
ρους τᾹς Συνοδικότητας οἱ λαµπάδες τοῦ
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ἤθους καί τοῦ χρέους. Καί σά νά µή συ -
σπειρώθηκε τό ἐκκλησιαστικό πλήρωµα
σέ ἐξέγερση καί σέ κατακραυγή ἐνάντια
στούς ἀνατροπεῖς τᾹς καθιερωµένης ἀπό
Οἰκοµενικές Συνόδους ΚανονικᾹς Τάξης
καί δηµιουργούς ἀπαράδεκτης ἀνωµα -
λίας.  

∆έν πρόλαβε νά περάσει τό πρῶτο
κύµα τᾹς βαρεις σκοτεινιάς καί διασταυ -
ρώθηκε ἡ πληροφορία, ὅτι στό θρόνο
τοῦ ἀδίκως ἐξορισµένου ἁγίου Ἱεράρχη
Κωνστάντιου, πρόκειται νά ἐνθρονιστεῖ,
ποιός νοµίζετε; Ὁ ἀρχιµανδρίτης Ἄνθι-
µος Ρούσας. Ναί, ὁ κύριος Ἄνθιµος ἀπο-
δέχτηκε τήν πρόταση, νά παρελάσει-ἀ -
γαλλοµένῳ ποδί-πρός τό Μητροπολιτικό
Μέγαρο τᾹς Ἀλεξανδρούπολης καί νά
ἐγκατασταθεῖ στή θέση τοῦ διωγµένου
ἁγίου Ἱεράρχη. 

∆έν τόν ἔκαµψε ἡ πανελλήνια ἀντί -
δραση. ∆έν τόν συντάραξε ὁ στεναγµός
καί τό δάκρυ τοῦ πληγωµένου γέροντα.
∆έν τόν φόβισαν οἱ χαρακτηρισµοί τοῦ
«προδότη» καί τοῦ «µοιχεπιβάτη», πού
τοῦ ἀπονεµήθηκαν καί πού σφράγισαν
τό ἐπισκοπικό του πορτραῖτο. 

Τά γεγονότα, πού ἀκολούθησαν,
ἀντί νά µαλάξουν τόν πόνο τοῦ ἄσπιλου
ἱεροῦ θύµατος, τόν φόρτισαν περισσότε-
ρο καί τόν ὄξυναν. 

Κάποια στιγµή, πού ὁ γέροντας
Κων στάντιος ἀντιµετώπισε σοβαρή κάµ-
ψη τᾹς ὑγείας του, ἀποφάσισε νά ταξιδέ-
ψει γιά λίγο στήν Ἀλεξανδρούπολη καί
νά ἐπισκεφθεῖ ἕνα γιατρό, πού ἦταν πνευ -
µατικό του παιδί καί τόν ἐµπιστευόταν
ἀπόλυτα. Φτάνοντας, ἀπέφυγε κάθε ἄλλη
ἐπικοινωνία. Ἀλλά, κάποια µάτια, πού
τόν εἶδαν καί τόν προσκύνησαν, δέν πα-

ράλειψαν νά µεταφέρουν τήν εἴδηση
στούς διαδρόµους τοῦ κλεµµένου Μη -
τρο πολιτικοῦ οἰκήµατος. Καί ὁ  κύριος
Ἄν θιµος, ἀντί νά τρέξει νά τοῦ φιλήσει τό
χέρι καί νά τοῦ προσφέρει τήν κάθε ἀναγ-
καία ἐξυπηρέτηση, κυριεύτηκε ἀπό φό-
βους. Καί λειτούργησε ὡς µαινόµενος
ἀντίπαλος. Ἔστειλε ὁµάδα δικῶν του
ἀνθρώπων, νά διατάξουν τό γέροντα νά
φύγει ἀµέσως, µέσα στά σκοτάδια τᾹς
νύχτας, ἀπό τά ὅρια τᾹς Ἀλεξανδρούπο -
λης. Καί νά µήν ἀποτολµήσει, ἄλλη φο-
ρά, νά διαταράξει τή γαλήνη τοῦ ποι µνίου
µέ µιά δεύτερη ἐπίσκεψη. 

Ὁ ἁγνός καί ἄδολος γέροντας ἔ -
σκυψε τό κεφάλι. Καί τά µάτια του ἔστα-
ξαν. Σηκώθηκε, στηρίχτηκε στό µπαστού -
νι του, προχώρησε πρός τό αὐτοκίνητό
του καί ἔφυγε. Γύρισε στήν Καβάλα, κρα -
τώντας τό ἀλάβαστρο τᾹς θλίψης του καί
τῶν δακρύων του. 

∆έ δικαιοῦµαι νά σιωπήσω ἤ νά
προσπεράσω ἀσχολίαστη καί µιά δεύτε-
ρη, ἀνέντιµη καί ἀσύµβατη µέ τό ὠµόφο-
ρο τᾹς ἀρχιερωσύνης, ἐπέµβαση τοῦ κ.
Ἄνθιµου στή συνείδηση τοῦ ἁγνοῦ γέ -
ρον τα Κωνστάντιου.

Σέ κάποια φάση τᾹς σκληρᾹς δο-
κιµασίας του ὁ ἐξόριστος ἱεροµάρτυρας
ἔ  νοιωσε τίς δυνάµεις του νά τόν ἐγκατα-
λείπουν. Τότε, ὁ «µοιχεπιβάτης» τοῦ Μη -
τρο πολιτικοῦ του θρόνου, ὁ κ. Ἄνθιµος,
θεώρησε κατάλληλη τή στιγµή, νά ἐξα -
σφα λίσει τήν ἐπικάλυψη τᾹς ἐπιορκίας
του. Πλαστογράφησε, ἐξ ὀνόµατος-δᾹ -
θεν-τοῦ γέροντα Ἱεράρχη, µιά ἐπιστολή,
µέ ἀποδέκτη τήν Ἱερά Σύνοδο τᾹς Ἐκ -
κλη σίας τᾹς Ἑλλάδος, πού δήλωνε, ὅτι
παραιτεῖται τῶν δικαιωµάτων του καί τοῦ
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αἰτήµατος ἐπιστροφᾹς του στή Μητρό-
πολη Ἀλεξανδρουπόλεως καί ἀποδέχε-
ται ὡς διάδοχό του καί ὡς συνεχιστή τοῦ
ποιµαντικοῦ του ἔργου τόν Ἱεράρχη Ἄνθι -
µο, πού τόν ἐξέλεξε ἡ Ἱεραρχία κατά τό
ἔτος 1974. Συνεπλήρωνε δέ τήν ἐπιστο-
λή µέ εὐχές, γιά τήν εὐόδωση τῶν προ-
σπαθειῶν τοῦ διαδόχου του(!!!) πρός δό-
ξα Θεοῦ καί πρός οἰκοδοµή τοῦ ποι µνίου. 

Μέ τήν ἐπιστολή αὐτή στό χέρι, ὁ
πλαστογράφος κ. Ἄνθιµος βρᾹκε τό θάρ -
ρος (κατ᾿ ἀκρίβεια τό θράσος) νά ἐπισκε-
φθεῖ τόν γέροντα Κωνστάντιο, γιά νά τόν
πει θαναγκάσει νά βάλει τήν ὑπογραφή του.

Φθάνοντας στό ἀσκητήριο, πού µε-
τροῦσε τίς τελευταῖες µέρες του ὁ ἱερο -
µάρ τυρας τοῦ αἰώνα µας Κωνστάντιος,
τόν βρᾹκε µόνο. Καί, µέ γλυκανάλατες
σε βαστικές ἐπικύψεις, προσπάθησε νά
τόν κάµψει καί νά τόν πείσει νά βάλει τήν
ὑπογραφή του στήν πλαστογραφηµένη
πα ραίτηση. Ὁ γέροντας τόν κύτταζε στά
µάτια, ἀλλά δέν ἀνταποκρινόταν. Ἐκεῖ -
νος πρόσθετε λόγια σεβαστικά καί ἰσχυρι -
ζόταν, ὅτι µοναδική του ἐπιδίωξη ἦταν ἡ
ἀποκατάσταση τᾹς ἑνότητας στό σῶµα
τᾹς Ἱεραρχίας καί ἡ εἰρήνευση τοῦ λαοῦ
τοῦ Θεοῦ. 

Κάµποση ὥρα κράτησε ἡ θεατρική
παράσταση τοῦ κ. Ἄνθιµου. Ὥσπου τόν
δι έκοψε ὁ γέροντας µέ µιά δυναµική ἀπό-
κριση. 

«∆έν ὑπογράφω, Φύγε».
Θόλωσε τό βλέµµα τοῦ κ. Ἄνθι-

µου. Μάζεψε τά χαρτιά του καί ἔφυγε. 
Ὅταν κυλήσει ὁ χρόνος, ὅταν ὅλοι

µας, ὅσοι  βάλαµε τό δάχτυλό µας καί
τήν ὑπογραφή µας στό µουντό φάκελλο
τοῦ 1974 θά ἔχουµε γείρει στή σιωπή τοῦ

τάφου, ὁ ἀνεπηρέαστος καί ψυχρός µε-
λετητής τᾹς ἱστορίας, θά γράψει καί θά
ὑπογραµµίσει, ὅτι ὁ Μητροπολίτης Ἄνθι-
µος Ρούσας µπᾹκε στήν αἴθουσα τοῦ Μη -
τροπολιτικοῦ θρόνου τᾹς Ἀλεξανδρού -
πολης ἀπό τήν πίσω πόρτα. Καταπάτησε
τόν ὅρκο του, ὅτι θά σέβεται καί θά ἐφαρ -
µόζει µέ πιστότητα καί µέ ἀκρίβεα τούς
Ἱερούς Κανόνες. Καί ἔσπρωξε βίαια στήν
ἐξορία ἕνα γέροντα Ἱεράρχη, πού ὀλό -
κλη ρη ἡ ζωή του ἦταν εὐωδία ἁγιότητας
καί κατάθεση θυσιαστικοῦ µόχθου στή
βάση τοῦ Σταυροῦ τοῦ Ἀρχιποίµενα Ἰη -
σοῦ Χριστοῦ.

zzz
Τούτη τήν ὥρα, ὁ Μητροπολίτης

Ἄνθιµος αὐτοπροβάλλεται ὡς «παναγι ώ -
τατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης». Στήν
Ἀλεξανδρούπολη πᾹγε ὅπως πᾹγε, ἀλλά
ἔνοιωσε τό χῶρο στενό. ∆έ χωροῦσε τό
ἀ νά πτυγµα τᾹς προσωπικότητάς του. Τά
ὄ νειρά του. Τή µαχητικότητά του. Τή ρη -
το ρική του ἀσυδοσία.  

Ἔβαλε ἀζιµούθιο γιά τήν ἑλληνική
πρωτεύουσα. Γιά τό θρόνο τῶν Ἀθηνῶν.
Πάλαιψε νά συγκεντρώσει εὐνοϊκούς ψη -
φοφόρους. Ἀλλά δέν τά κατάφερε. Ὁ ἀν -
τίπαλος του Χριστόδουλος εἶχε καταρτί -
σει µέ ἐπιµέλεια τό σχεδιασµό του καί εἶ -
χε πλέξει τήν ἀρµάθα τῶν ψηφοφόρων
του. Ὁ Ἄνθιµος, θλιµµένος καί παγωµέ-
νος, γύρισε στήν Ἀλεξανδρούπολη, δί -
χως κουράγιο γιά δράση καί δίχως ἐµπι-
στοσύνη στούς φίλους του.

Τή χρονιά 2004 πέθανε ὁ Μητρο-
πολίτης, πού βρισκόταν θρονιασµένος
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στήν καθέδρα τᾹς Μητρόπολης Θεσσα-
λονίκης. Καί τά ὄνειρα τοῦ κ. Ἄνθιµου
ξαναζεστάθηκαν καί ξαναδραστηριοποι -
ή θηκαν. ∆έν µπόρεσε νά κατακτήσει τό
θρόνο τῶν Ἀθηνῶν. Τουλάχιστο, νά ἀνα-
βαθµιστεῖ σέ «Παναγιώτατο» καί νά θρο-
νιαστεῖ στή βόρεια πρωτεύουσα τᾹς ἑλ -
ληνικᾹς ἐπικράτειας. 

Γιά τό πῶς σταθεροποίησε τά βή-
µατά του καί κατάφερε νά κερδίσει τό
θρό   νο τᾹς συµπρωτεύουσας, ἔχω µιά ἐν -
τελῶς πρόσφατη κατάθεση, πού µοῦ τήν
ἔκανε ὁ (ἐπί τό αὐτό κρίµα ἐµπεσῶν) Ἱε -
ράρ χης Νικόλαος Χατζη νικολάου. Μέ δι α   -
βεβαίωσε, ὅτι σέ πρῶτο σχεδιασµό ὁ Πα-
τριάρχης Βαρθολοµαῖος εἶχε ἀπο φα σίσει
νά ὑποστηρίξει, γιά τή Θεσσαλονίκη, τόν
τό τε ἀρχιµανδρίτη Χατζηνικολάου. Ὁ Ἄν -
θιµος, ὅµως, µέ παρακλήσεις καί µέ
ἴντρινγκες πάλεψε νά ἐξασφα λίσει γιά τό
πρόσωπό του τήν ὑποστήριξη καί τοῦ Πα-
τριάρχη καί τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἐπειδή, ὅ-
µως, οἱ προηγούµενες ἐκλογικές του πε -
ρι πέτειες καί ἀποτυχίες ἄφηναν τις σκιές
τους στόν ὁρίζοντα, ἀποφάσισε νά κι νη θεῖ
δραστικότερα. Λίγες µέρες πρίν ἀπό τήν
ἐ   κλογή, πᾹγε στόν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστό -
δουλο, κάθησε στό γραφεῖο του καί τόν
ὑ  ποχρέωσε νά τηλεφωνήσει, ἐκείνη τήν
ὥ ρα, σέ ἕνα σεβαστό ἀριθµό Μητροπολι -
τῶν καί ἀνάλογα µέ τήν περίπτωση, νά συ-
στήσει ἐπίµονα, ἤ νά παρακαλέσει ἀδελ -
φι  κά, νά ζητήσει ὡς προσωπική χάρη ἤ
νά παρουσιάσει ὡς γραµµή τοῦ Πατριαρ -
χείου καί τᾹς πλειοψηφίας τῶν ποιµένων
τῶν Νέων Χωρῶν, νά κατασταθεῖ Μητρο -
πολίτης Θεσσαλονίκης ὁ κ. Ἄνθιµος. Καί
γιά νά εἶναι ἐξασφαλισµένος, ὅτι τό τέ -
χνα σµα θά  λειτουργήσει ἀποτελεσµατικά,

ζήτησε ἀπό τό Χριστόδουλο νά προτείνει
τό Χατζηνικολάου ὡς ὑποψήφιο γιά τήν
πε ριοχή τῶν Σπά των. Ἡ ἀνοιχτή καί κατε -
νώ πιον τοῦ Ἄνθιµου ἐπέµβαση τοῦ Χρι-
στόδουλου πέτυχε. Ὁ ἀριθµός τῶν ψήφων
συµ πλη ρώθηκε. Καί ὁ νοσταλγός τοῦ ἀρχι-
επι σκοπικοῦ θρόνου ἱκανοποιήθηκε-γιά
τήν ὥρα-µέ τήν προσφώνηση «παναγι ώ -
τα τε» καί µέ τήν ἰδιοποίηση τοῦ θρόνου
τᾹς Θεσσαλονίκης. 

Ἀργότερα, ὅταν ὁ Χριστόδουλος
ἔ  κλεισε τά µάτια, ὁ Ἄνθιµος ἑτοίµασε τίς
ἀποσκευές του γιά νά θρονιαστεῖ στήν
Ἀθήνα. Ἀλλά καί πάλι ἀστόχησε. Ἐκεῖ -
νοι, πού τοῦ ἔδωσαν ὑποσχέσεις, τόν
µαύ ρισαν. Ἀναγκάστηκε νά παραµείνει
στή συµπρωτεύουσα, νά ἐκτοξεύει λεκτι-
κά βέλη ἐνάντια τῶν Σκοπιανῶν καί νά
θωπεύει τό «τεκµήριο τᾹς ἀθωότητας»
ἐκείνων, πού ἔχουν καταβουτηχτεῖ στό
βοῦρκο τᾹς ἀνηθικότητας καί τᾹς ἀδιαν-
τροπις. 

Ἐρώτηµα καυτό ξανααναφλέγεται
µπροστά µου. Ἀπό τό 1974 ἴσαµε τό 2004
ὁ Ἄνθιµος καθόταν ἡγεµονικά καί ἐπι-
δεικτικά στό θρόνο τᾹς ΘρακικᾹς Πρω -
τεύ ουσας καί δέν ἄρθρωσε λόγο, γιά νά
στηρίξει τό «τεκµήριο τᾹς ἀθωότητας» τοῦ
ἱεροµάρτυρα Κωνστάντιου. Καί ἀπό τό
2004 ἴσαµε σήµερα, σέ χρονική διαδρο -
µή ἑπτά ὁλόκληρων χρόνων, δέν µπόρε -
σε, ἤ, µλλον, δέν τόλµησε νά διατυ -
πώσει ἕνα µικρό λογίδριο σεβαστικᾹς
ἀναφορς στόν µακαριστό Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης Λεωνίδα Παρασκευό -
που λο, πού διακόνησε, ἐπί µιά ὁλόκλη -
ρη τεσσαρακονταετία, µέ πιστότητα, µέ
ἀφοσίωση καί µέ δυναµική ποιµαντική
φροντίδα, ὡς ἱεροκήρυκας καί ὡς Μη -
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τρο πολίτης, ὁλόκληρη τή ∆υτική Μακε-
δονία. Πού ἐξορίστηκε, χωρίς νά τοῦ
ἀπαγγελθεῖ κατηγορία καί χωρίς νά δι-
καστεῖ. Καί πού ἀναδείχτηκε καταξιωµέ-
νος πνευµατικός ἀθλητής καί νεοµάρτυ -
ρας.

Ὁ κ. Ἄνθιµος µπροστά στό Πανά-
γιο Θυσιαστήριο ἐτόνισε καί ἐτόνωσε τό
«τεκµήριο τᾹς ἀθωότητας» τοῦ παγκό-
σµια κατεγνωσµένου πρώην Γενικοῦ ∆ι -
ευ θυντᾹ τοῦ ∆ιεθνοῦς Νοµισµατικοῦ Τα-
µείου. Ἀλλά δέ βρᾹκε µια λέξη, γιά νά ὑ -
πο µνήσει τήν Πατερική λάµψη τᾹς προ-
σωπικότητας τοῦ Μητροπολίτη Λεωνίδα,
πού λάµπρυνε τήν Ἐκκλησία τᾹς Θεσ-
σαλονίκης καί µέ τή µακρότατη, πιστή
διακονία του καί µέ τή λιτανεία τοῦ σταυ -
ροῦ τᾹς ἐξορίας του. 

zzz
Ἡ ἐπί τριανταεπτά ὁλόκληρα χρό -

νια (1974-2011) αἰνιγµατική ἀποσιώ πη -
ση, ἐκ µέρους τοῦ κ. Ἄνθιµου  τοῦ «τεκµη -
ρίου τᾹς ἀθωότητας», τό ὁποῖο-προφα -
νῶς-κάλυπτε ὅλους ἐκείνους τούς Ἱεράρ -
χες, πού διώχτηκαν καί ἐξορίστηκαν αὐ -
θαίρετα, δίχως νά ἀπολογηθοῦν καί δί -
χως νά δικαστοῦν, καί ἡ ἐπ᾿ ἐσχάτων ἀφύ -
πνισή του καί ἡ «λαλέουσα» στήριξη, ἐκ
µέρους του, τᾹς ἀθωότητας προσώπου ἤ
καί προσώπων, πού κολύµπησαν στούς
ἠθικούς βόθρους, προσηµειώνει ἕνα προ-
βληµατισµό. Γιατί αὐτή ἡ διπρόσωπη ἑρ -
µη νεία; Γιατί τό «τεκµήριο τᾹς ἀθωότη -
τας» δέν κάλυψε τόν Ἀλεξανδρουπόλεως
Κωνστάντιο καί τόν Θεσσαλονίκης Λεω -
νίδα καί ὅλα τά θύµατα τᾹς βαρβαρικᾹς
ἐκκλησιαστικᾹς ἀνατροπᾹς τοῦ 1974;

Πῶς αὐτοί καταδικάστηκαν καί ἐξορίστη -
καν, δίχως νά γίνουν σεβαστές καί δίχως
νά τηρηθοῦν µέ ἀκρίβεια οἱ θεσµοθετη -
µέ νες διαδικασίες; Καί πῶς, ἀπό τότε, ἴ -
σα µε σήµερα, ὁ κ. Ἄνθιµος καί οἱ συνερ -
γοί του, δέ βγᾹκαν, οὔτε τότε οὔτε τώρα,
στή δηµόσια ἐξέδρα, γιά νά καταγγείλουν
τήν ἐγκληµατική καταπάτηση, ἀπό λειτου ρ-
γούς τᾹς Ἐκκλησίας, αὐτοῦ τοῦ δικαι ώ -
µατος; Καί πῶς ὁ κ. Ἄνθιµος, ὁ ναρκω-
µένος καί σιωπηλός ἐπί τριανταεπτά χρό-
νια, ἀφυπνίστηκε, ἐπ᾿ ἐσχάτων καί πᾹρε
πάνω του τό βάρος τᾹς ὑποστήριξης τοῦ
«τεκµηρίου ἀθωότητας» τοῦ κ. Ντοµινίκ
Στρός Κάν;

Ἡ πιθανή ἑρµηνεία, κατά τή δική
µου ἄποψη, κυλάει σέ δυό ρεύµατα. 

1. Ὁ Ἄνθιµος δέν τολµάει νά ἀνα-
φερθεῖ στά πρόσωπα τῶν ἐκκλησιαστικῶν
θυµάτων του 1974, γιατί καί µόνη ἡ ἀνα-
φορά φωτίζει τή δική του ἐγκληµατική
καταπάτηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τήν ἀ -
σέβεια πρός πρόσωπα ἰδιαίτερα σεβαστά
καί τή σύνθλιψη, µέχρι πνιγµοῦ, τοῦ παγ-
κοσµίως ἀποδεκτοῦ «τεκµηρίου τᾹς ἀθω -
ό τητας». 

2. Ὁ Ἄνθιµος ἤ ἐπικαλύπτει τίς ἐνο -
χές τῶν ποικίλων παραγόντων τᾹς δια -
φθο ρς, τῶν ἐνταγµένων στήν κλίµακα
τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς Ἱεραρχίας καί τᾹς κο -
σµι κᾹς ἀριστοκρατίας ἤ ὑπενθυµίζει-εὐ -
καί ρως ἀκαίρως-τό «τεκµήριο τᾹς ἀθωό -
τη τάς τους», γιατί σ᾿ αὐτές τίς δεξαµενές
τᾹς ἐξουσιαστικᾹς δύναµης καί τοῦ ἀµφι -
σβητήσιµου ἤθους βρᾹκε παράγοντες,
πού τόν κράτησαν ἀπό τό χέρι καί τόν
συν  όδεψαν στήν κλίµακα τᾹς προαγωγᾹς
του.

Γνωστά τά γεγονότα, πού ξεδι πλώ -
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θηκαν τό 2005. Στήν ἔκτακτη Συνεδρία-
ση τᾹς Ἱεραρχίας, πού πραγµατοποιήθη-
κε στίς 18-19 Φεβρουαρίου, ὁ τότε προ-
κα θήµενος τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος
µα καριστός Χριστόδουλος, ἔβαλε τό δά -
χτυλο στή µεγάλη πληγή, ἐπισηµαίνον-
τας τίς εὐθῦνες ὅλου τοῦ ἱεροῦ Σώµατος:
«Ὅπως ἀποδεικνύεται, ὑπάρχουν σέ ὅ -
λες τίς βαθµίδες κάποιοι κληρικοί, πού
ἔ χουν προδώσει τήν ἱερή ἀποστολή των,
ἤ ἔχουν συµπεριφερθεῖ κατ᾿ ἐπιταγήν τῶν
ἐπιλήψιµων ἀδυναµιῶν των. ∆ύο εἶ ναι
τά βασικά ἀδικήµατα τῶν κληρικῶν αὐ -
τῶν, ἡ φιληδονία καί ἡ φιλαργυρία. Καί
θά πρέπει νά παραδεχθοῦµε πώς σέ κά-
ποιο βαθµό εἴµαστε ὅλοι ἔνοχοι γιατί, ἀ -
πό ὅ,τι φαίνεται, ἀνεχθήκαµε αὐτές τίς
κα ταστάσεις, ὅπου ὑπάρχουν, ἐφ᾿ ὅσον
τίς γνωρίζαµε, πού ἔχουν διαβουκολήσει
τίς συνειδήσεις καί ἔχουν ἐκθέσει πρόσω -
πα καί τόν ἱερό θεσµό, πού ὑπηρετοῦ -
µε...».       

Ὁ µακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χρι -
στόδουλος µίλησε τότε ἀνοιχτά καί θαρ -
ραλέα. Ὁ κ. Ἄνθιµος, ὅµως, δέν ἄρθρω-
σε λέξη. Ἆραγε, γιατί; Θά καταθέσω µιά
ἐκδοχή. Ἐνιά µᾹνες, πρίν από τίς ἀποκα -
λυπτικές δηλώσεις τοῦ Χριστόδουλου,
τόν Ἀπρίλιο τοῦ 2004, ὁ Ἄνθιµος µετα -
κόµισε τίς µίτρες του καί τίς πατερίτσες
του ἀπό τήν Ἀλεξανδρούπολη στή Θεσ-
σαλονίκη. Κανένας δέν µπορεῖ νά ἀπο -
κλείσει τό ἐνδεχόµενο, στόν κατάλογο
τῶν Μητροπολιτῶν-ψηφοφόρων, πού ἔ -
δωσε ὁ κ. Ἄνθιµος στόν Ἀρχιεπίσκοπο
καί ἀξίωσε, µέ ἀνοιχτή τηλεφωνική ἐπι-
κοινωνία, νά τούς ἐκβιάσει νά ψηφίσουν
Ἄ νθιµο γιά τή Θεσσαλονίκη, νά βρίσκον-
ταν καί ὀνόµατα «φιλήδονων» καί «φι-

λοχρήµατων». Πῶς, µετά τήν ἐπιτυχία τοῦ
ἐγχειρήµατός του, µετά τήν ἀναβάθµισή
του σέ «παναγιώτατο», νά διατυπώσει αἰχ -
µές κατά τῶν εὐεργετῶν του; 

Ἀκόµα καί ὅταν ἕνας ἀπό τούς δα -
κτυλοδεικτούµενους Ἱεράρχες κάθησε
στό ἑδώλιο τῶν Ποινικῶν ∆ικαστηρίων
καί καταδικάστηκε σέ πολυετή φυλάκιση
καί, ἀργότερα, µετά ἀπό τήν ἔκδοση ἀµε-
τάκλητης κρίσης τοῦ Ἀρείου Πάγου, κα -
θαι ρέθηκε ἀπό τήν Ἀνώτατη Ἐκκλησια-
στική ∆ικαιοσύνη καί ὑποβιβάστηκε στή
θέση τοῦ µοναχοῦ, ὁ τιµητής τῶν Σκο-
πιανῶν Ἄνθιµος δέν πρόφερε καί δέν
ἔγραψε  οὔτε δυό λέξεις, γιά  νά ἀναστη -
λώσει τό κύρος τᾹς Ἐκκλησίας καί γιά
νά συνοδοιπορήσει µέ τούς ἔντιµους καί
τολµηρούς ἀδελφούς του, πού δίκασαν
µέ φόβο Θεοῦ καί µέ ἀνυποχώρητη
ἀξιοπρέπεια.

zzz
Καθώς ἴσαµε τώρα ὁ κ. Ἄνθιµος

δέν ἔχει ἀποσβέσει τά ὑψηλότερα σκα -
λοπάτια τῶν ὁραµάτων του, µετράει τό
ἐνδεχόµενο αὔριο ὅλοι αὐτοί, πού σήµε -
ρα ἀπολαµβάνουν τή σιωπή του καί ἐπι-
καλύπτονται µέ τίς κάρτες τῶν «τεκµηρίων
τᾹς ἀθωότητάς τους», νά ἀνταποδώσουν
τίς εὐεργεσίες, ρίχνοντας στήν κάλπη
µις µελλοντικᾹς ἀρχιεπισκοπικᾹς ἐκλο -
γᾹς  τό ὄνοµα τοῦ εὐεργέτη τους. Νά τόν
κοσµήσουν µέ στεφάνια δόξας. Καί νά
σκύψουν ταπεινά νά τόν προσκυνήσουν. 

Ταλαίπωρε Ἄνθιµε...
Καί, πρό παντός, ταλαίπωρη ἑλλη -

νική Ἐκκλησία. Οἱ στιγµατισµένοι  περ -
πα τοῦν στίς αὐλές σου καί προσεγγίζουν
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Στά ἡµερολόγια τῶν Ἐκκλησιῶν πα ρα -
τη ροῦνται διαφορές. Μιά ἀπό αὐ τές εἶ -

ναι ὅτι κάποιες γιορτές τελοῦνται σέ ἄλλες
ἡµεροµηνίες στήν Ἀνατολή καί σέ ἄλλες
στή ∆ύση. Αὐτή εἶναι καί ἡ περίπτωση τᾹς
µνήµης «τῶν Ἁγίων Νη πίων, τῶν ὑπό τοῦ
Ἡρώδου ἀναιρεθέντων». Στή ∆ύση ἑορτά-
στηκε χθές (28 ∆εκ.). Στήν Ἀνατολή ἑορτά-
ζεται σήµερα (29 ∆εκ. κατά τό Γρηγοριανό
ἡµερο λόγιο. Κατά τό Ἰουλιανό θά ἑορτα-
σθεῖ στίς 11 Ἰανουαρ.). Τό Συναξάριο τᾹς
ἡ µέ ρας λέει τά ἑξᾹς:    

«Ὁ βασιλιάς τῶν Ἰουδαίων Ἡρώ -
δης εἶχε προστάξει τούς Μάγους νά ἐ πι -

στρέψουν καί νά τόν ἐνηµερώσουν σχε τικά
µέ τόν βασιλιά, πού εἶχε γεννη θεῖ, καί τόν
ὁ ποῖον τούς εἶχε ἀναγγείλει τό ἀστέρι, πού
τούς καθοδηγοῦσε, προ κειµένου νά πάει
καί αὐτός µαζί τους νά τόν προσκυνήσει.
Ἄγ  γελος ὅµως τούς εἶπε, ὅταν βρᾹκαν τό
Θεῖ ο Βρέφος, νά µήν ἐπιστρέψουν στόν Ἡ -
ρώδη, ἀλλά νά γυρίσουν στήν πατρίδα τους
δι᾿ ἄλ λης ὁδοῦ. Αὐτό καί ἔκαναν. Τότε ὁ
Ἡ  ρώ δης, πού εἶδε ὅτι τόν ἐνέπαιξαν, ἔγινε
θη ρίο ἀπό θυµό. Ὑπολόγισε τό χρόνο, πού
εἶ χε περάσει ἀπό τότε, πού εἶχε ἐµ φανισθεῖ
τό ἀστέρι, καί ἔστειλε στρα τιῶτες καί ἐφό -
νευ σε ὅλα τά νήπια, ἀπό δύο χρονών καί
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τήν Ἱερή Τράπεζα, µε τήν κάρτα τοῦ «τεκ-
µηρίου τᾹς ἀθωότητας», πού τούς τήν ἐξα-
σφαλίζει καί τή διακοσµεῖ ὁ «παναγιώτα-
τος» Μητροπολίτης τᾹς Θεσσαλονίκης
Ἄνθιµος. 

Καί ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιµος, φου-
σκώνοντας µέ ἔπαρση, τοξεύει τά βέλη
τᾹς κριτικᾹς του καί τᾹς ἐπικριτικᾹς του
πρός τούς ἀλλοεθνεῖς γειτόνους, πού δέν
τόν λογαριάζουν καί δέν τόν φοβοῦνται

καί µοιράζει κάρτες ἀθωωτικές καί ὑπο-
στηρικτικές τῶν «τεκµηρίων τᾹς ἀθωότη -
τας» στούς ἀναµοχλευτές τοῦ παγκόσµιου
ἠθικοῦ βούρκου. 

Οἱ κινήσεις του αὐτές, στό σύνολό
τους, ἐγγράφουν τεκµήρια ὄχι τᾹς ἰδικᾹς
του ἀθωότητας, ἀλλά τᾹς ἰδικᾹς του ἐνο -
χᾹς. 

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ      

Ποιµαντικές Ἐπισηµάνσεις ἀπό τήν Παγκόσµια Ὀρθοδοξία

Τά Ἅγια Νήπια, 
τά ὑπό Ἡρώδου ἀναιρεθέντα.

(Στίς 29 ∆εκεµβρίου, ἡµέρα µνήµης «τῶν Ἁγίων Νηπίων, τῶν ὑπό τοῦ Ἡρώδου ἀ -
ναι  ρεθέντων», κατά τό ἑορτολόγιο τᾹς Ἐκκλησίας µας, ἀναρτήθηκε σέ ὀρθόδοξο δικτυα κό
τό πο ἀπό τήν Κούβα-www.or tho cuban.com-τό ἄρθρο, πού κα τα χωροῦµε σέ µετάφραση.
Συγ  γρα φέας του εἶναι ὀρθόδοξος Κουβα νός ἱερέας, πού στηλιτεύει τή φρι κτή ὑποκρισία τοῦ
σύγχρονου δυ τι κοῦ κόσµου στό θέµα τῶν ἀµ βλώσεων.)



κά τω, σ᾿ ὅλη τή Βηθλεέµ καί στά περίχωρά
της. Καί τό ἔκανε αὐτό µέ τή σκέψη ὅτι, ἄν
ἐ ξολόθρευ ε ὅλα τά νήπια, θά πέθαινε καί ἐ -
κεῖνος, πού ἐπρόκειτο νά βασιλεύσει, καί
δέν θά κινδύνευε ἔτσι ἡ δική του βασιλεία».

Ἔτσι τά νήπια, πού δολοφονή θη -
καν, ἔγιναν οἱ πρῶτοι µάρτυρες γιά τό Χρι-
στό. Ὑπάρχουν πολλές παραδόσεις, λιγότε -
ρο ἤ περισσότερο ἱστορικά ντοκουµενταρι-
σµένες, πού δείχνουν τήν ἀγριότητα τοῦ Ἡ -
ρώδη. Λέγεται ὅτι ἀπό τή µανία του δέ γλί -
τωσε οὔτε ὁ Συµεών ὁ Θεοδόχος (3 Φεβ.),
ὁ ὁποῖος διακήρυξε ἐνώπιον πάντων στό
Ναό ὅτι εἶχε γεννηθεῖ ὁ Μεσσίας: ὅταν ὁ
ἅ γι ος Γέροντας πέθανε, ὁ Ἡρώδης δέν ἔδω-
σε τήν ἄδεια νά ταφεῖ καθώς ἔπρεπε. Λένε
ἀ κό µα ὅτι µέ τήν ἄδεια τοῦ βασιλιά Ἡρώδη,
φονεύθηκε ἐπίσης ὁ ἅγιος προφήτης καί ἱε-
ρέας Ζαχαρίας. ∆ολοφονήθηκε στήν Ἱερου -
σαλήµ µεταξύ τοῦ Ναοῦ καί τοῦ θυσιαστη -
ρίου (πρβ. Ματθ. κγ΄ 35), διότι δέν θέλησε
νά ἀποκαλύψει ποῦ κρυβόταν ὁ γιός του Ἰ -
ω άννης, ὁ µέλλων Βαπτιστής τοῦ Κυρίου
Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ ἔπεσε σύντοµα
πά νω στόν ἴδιο τόν Ἡρώδη: φρικτή ἀρ ρώ -
στια τόν χτύπησε καί πέθανε, σκω ληκό -
βρω τος ἤδη ἐνῶ ἦταν ἀκόµη στή ζωή. Λίγο
πρό τοῦ θανάτου του ὅµως ὁ ἀν ίερος βασι -
λιάς ἐξόντωσε τόν ἀρχιε ρέ α καί γραµµατείς
τῶν Ἰουδαίων. Ἐπί σης, τόν ἀδελφό του, τήν
ἀδελφή του καί τόν ἄντρα της. Ἀκόµα, τή
γυ καίκα του Μαριάµ καί τρείς ἀπό τούς γι ούς
του, καθώς καί ἑβδοµήντα σοφούς ἄν τρες,
µέλη τοῦ Συνεδρίου. Καί προκάλεσε ὅλη
αὐ τή τήν αἱµατοχυσία ὥστε ἡ ἡµέρα τοῦ
θα νάτου του νά βρεῖ ὅλους νά θρηνοῦν. Κα-
νείς νά µή χαρεῖ. 

Ὁ φόνος τῶν ραβίνων ἐπιβεβαι ώνε -
ται καί ἀπό ἰουδαϊκές πηγές. ∆έν εἶναι ἁπλῶς
ἕνας χριστιανικός µύθος. Ὁ Ἡρώδης ἦταν
τό σο παρανοϊκός, πού ἡ ἱστορία καταγρά -

φει ὅτι σκότωσε τό γαµπρό του καί τούς
γιούς του πνίγοντάς τους, κατηγορώντας
τους ὅτι συνωµοτοῦσαν ἐναντίον του. Αὐτό
ἐπιβεβαι ώνεται ἀπό πολλές πηγές. Κάποιος
µεταγενέστερος εἰδωλολάτρης συγγραφέας
ἔχει περισώσει ἕνα σχόλιο τοῦ Αὐτο κρά -
τορα Αὐγούστου, ὅτι «εἶναι κα λύτερο νά
εἶσαι γουρούνι τοῦ Ἡρώδη, παρά γιός του»!
Μέ ἄλλα λόγια, ὑπά ρ χουν πολλές µαρτυ -
ρίες ὅτι ὁ Ἡρώδης ἦταν ὁ τύπος τοῦ ἀνθρώ -
που, πού θά µποροῦσε νά ἐξοντώσει τούς
ἀντί ζη λούς του αὐτοστιγµεί, χωρίς δισταγ-
µούς. Ἤ, γιά νά τό ποῦµε διαφορετικά, δέν
ὑπάρχει λόγος νά ἀµφιβάλουµε ὅτι ὁ Ἡρώ -
δης θά µποροῦσε νά ἔχει διατάξει τό φόνο
τῶν ἀθώων νηπίων σέ στιγµές παροξυσµοῦ
ζηλοτυπίας. ∆έν ὑπάρ χουν ἱστορικοί λόγοι,
πού νά µς κάνουν νά ἀναρωτιόµαστε ἄν ὁ
Ἡρώδης ἦ ταν ἱκανός νά κάνει κάτι τέτοιο,
δε δοµένου ὅτι ὑπάρχουν πολλές µαρτυρίες
ὅτι ἔκανε ὅλα τ᾿ ἄλλα, πού ἀναφέραµε.

Ἀλλά ὁ Ἡρώδης ἦταν σχετικά ἐ ρα -
σιτέχνης συγκρινόµενος µέ αὐτούς, πού ἐκ -
τελοῦν ἀµβλώσεις σήµερα. Ὅ,τι ἔ κανε ὁ
Ἡ ρώδης τό ἔκανε σέ κατάσταση παροξυ -
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σµοῦ παράφορης µανίας ἐναντίον τοῦ ἀντι-
ζήλου του, ὄχι βέβαια γιά τήν κατάκτηση
µις γυναίκας, ἀλλά γιά τή διατήρηση τοῦ
θρό νου του. Σέ µιά ἄλλη φάση τᾹς ἱστορί -
ας, αὐτά πού ἔκαναν οἱ ναζί ὑπερακοντίζουν
σέ σκλη ρότητα τίς πράξεις τοῦ Ἡρώδη.
Ὅµως, ὅ,τι ἔκαναν οἱ ναζί τό ἔκαναν µέ
κτη νώδη ὁρµή, σά  λυσσασµένα σκυλιά, πού
δαγκώνουν ὅ,τι βροῦν γύρω τους. ∆έν εἶναι
ἔ τσι ὅσοι ἐκτελοῦν ἀµβλώσεις. Ὄχι, αὐ τοί
ἔ χουν «ἐξευγενίσει» τήν τέχνη τοῦ νά σκο -
τώνουν παιδιά. Μακριά ἀπ᾿ αὐ τούς ἡ συναι-
σθηµατική φόρτιση καί ὁ ἔξαλλος θυµός,
πού ὁδηγεῖ στόν ἀφανισµό ἀνθρώπινων µα -
ζῶν. Μακριά ἀπό αὐ τούς ἡ πολιτική καί
φιλοσοφική παρα φροσύνη, πού ὁδηγεῖ σέ
µα ζικές ἐκκα θα ρίσεις λαῶν. Μακριά ἀπό
αὐ τούς τέ τοι ες µελοδραµατικές σκηνές. 

Τό ἀντίθετο συµβαίνει µέ αὐ τούς,
πού ἐκτελοῦν σήµερα ἀµβλώσεις: ἀκού γε -
ται µόνο ἕνας ἀνεπαίσθητος θό ρυβος καθώς
ἀνοίγει ἡ πόρτα καί ἀκόµα µιά γυναίκα µπαί-
νει στήν αἴθουσα ἀ ναµονᾹς. Σέ λίγο, µέσα
στήν καθαρό τητα τοῦ κλινικά ἀποστει ρω -
µένου χώ ρου, πού µόνο ψίθυροι ἀκούγο ν -
ται, ἀ φαι ρεῖται ἡ ζωή ἀπό µιά ἀκόµα ἀνθρώ -
πινη ὕπαρξη. Μακριά ἀπό τούς πρωταγωνι-
στές οἱ κραυγές λύσσας ἤ θριάµβου· µόνο
οἱ ψιθυριστοί τόνοι τᾹς δᾹ θεν κλινικᾹς δεον -
τολογίας. Σέ σύγκριση µέ αὐτό, ἡ στάση
τοῦ Ἡρώδη µς εἶ ναι πιό κατανοητή σάν
ἀ γώνας γιά τή διατήρηση τᾹς ἡγεµονίας

του. Τό ἴδιο καί ἡ στάση τῶν Ναζί, πού πά -
λευαν νά ἀ ναδείξουν τήν δική τους τέλεια
φυλή, ξεπαστρεύοντας ὅλους τούς ἄλλους,
πού ὑποτίθεται ὅτι τούς κρατοῦσαν σέ οἰ -
κονοµική ὑποτέλεια, χωρίς βέβαια αὐ τό νά
εἶναι ἡ πραγµατικότητα. Ἀντίθετα αὐτοί,
πού ἐκτελοῦν ἀµβλώσεις, τό κά νουν ψύχραι-
µα, µέσα σέ ἕνα κλίµα συ ναισθηµατικά οὐδέ-
τερο, πράγµα, πού κάνει τήν ἁµαρτία τους πιό
ἀποτρόπαιη. Τό ἰατρικό ἐργαλεῖο, πού χρησι -
µοποιοῦν(ψυχρό, ἀπό ἀνοξείδωτο χάλυβα,
εὔ κολο στήν ἀποστείρωση, ἤ καί µις χρή -
σε ως), εἶναι µιά ἀλληγορία τοῦ τρόπου, πού
αἰσθάνονται, ὅταν ἐκτελοῦν τό ἔργο τους.
Κά πως ἔτσι, µπορεῖ νά φανταστεῖ κανείς, ἕ -
ναν ἐπαγγελµατία δήµιο, ἄν  τρα ἤ γυναίκα, ψυ-
χρό, ἀναίσθητο, ἀλ λά µέ σχολαστική ἐπιµέ λει -
α, νά ἀντιµετωπίζει τό ρόλο του καί νά κρα τάει
τήν ψυχραιµία του/της, καθώς ἐτοιµάζει τούς
καταδίκους καί τούς ὁδηγεῖ στό τέλος τους. 

Ἄς θυµηθοῦµε λοιπόν σήµερα τά
Ἅ για Νήπια. ∆έν ὑπᾹρξαν παρά ἡ πρώτη στι -
γµή µις φρικαλέας µακρις παρελάσεως
ἀ θώων παιδιῶν, θυµάτων τᾹς παραφροσύ νης
τοῦ στυγνού ὑποκριτικοῦ ὀρθολογισµοῦ. Εἶ-
θε, τά Νήπια αὐτά, µαζί µέ ὅλα τά ἀδέλφια
τους, πού ἑνώθηκαν µαζί τους, ὅλους αὐ -
τούς τούς αἰῶνες ἀπό τότε στή Βηθλεέµ µέ -
χρι σήµερα, νά πρεσβεύουν γιά µς µπροστά
στο θρόνο τοῦ Θεοῦ Πατέρα µας καί τοῦ
Υἱοῦ Του τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

π. Ἐρνέστος Obregon
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