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Θολός ὁ ὁρίζοντας πού ση -µατοδοτεῖ τά ὁράµατα καί τούςἀγῶνες τᾹς σηµερινᾹς ἐκκλησια -στι κᾹς ἡγεσίας µας. Μικρές καί ἄ -τονες οἱ διασυνδέσεις µέ τή µε -γάλη θυσία τοῦ σταυροῦ καί τήνπατερική πιστότητα στό ποιµαν -τικό χρέος. Ἡ λάµψη τᾹς κοσµικᾹςδόξας ἐµφανίζεται ὡς τό µοναδικόφῶς πού ἐµπνέει καί ἐνεργοποιεῖτή σύγχρονη ἐπισκοπική οἰκογέ -νεια καί τούς µοναδικούς ἀγῶνεςπού γράφουν τή σύγχρονη ἱστο -ρία. Τό ἐναγώνιο πλήρωµα τᾹς Ἐκ -κλησίας µας κρατάει στό χέρι τόσταυρό τοῦ πόνου καί ζητάει ἀπότόν Ἐσταυρωµένο Κύριό µας νάστείλει νέους ποιµένες στήν Ἐκ -κλη σία µέ καθαρό τό ἦθος, µέ ἀν -έγγιχτη τήν πιστότητα τοῦ λόγου,µέ σοβαρή µαθητεία στό σχολεῖοτᾹς µακρότατης ὑποταγᾹς στήνπατερική παράδοση καί µέ προσ -φορά πού δέ θά ὑποτάσσεται

στήν ἐκκοσµίκευση καί δέ θά χά -νει τήν εὐαισθησία τᾹς ἀποστο -λικότητας. Ἡ σηµερινή ἡγετικήπρά ξη εἶναι ἐπικίνδυνα ἀλλοτριω -µένη καί καταγράφει κινήσεις καίδραστηριότητες πού µεταποιοῦντό σῶµα τᾹς ἀγάπης καί τᾹς εὐχα-ριστιακᾹς κοινωνίας σέ κύκλωµακοσµικῶν προνοµίων καί ψευδοῦςἐγκόσµιας ἀνάδειξης.Τή δεσποτική διαδροµή τῶντελευταίων µας χρόνων τήν πα -ρα κολουθοῦµε ὅλοι µας µέ τό φορ -τίο τᾹς ὀδύνης µας στήν καρδιά,µέ τήν ἔλλειψη τᾹς βεβαιότηταςτοῦ ἐπισκοπικοῦ ἤθους καί µέ τόφόβο ὅτι ἡ αὐριανή ἡµέρα δέ θάφέρει βελτίωση τοῦ ἤθους, ἀλλάπροσθᾹκες πολλῶν καί δεινῶν µι-κροτήτων. ∆έν εἶναι εὔκολο νά ἱ -στορίσουµε µέ λεπτοµέρεια ὅλατά δεινά τῶν τελευταίων καιρῶν.Τό γεγονός ὅτι κατά τά τέσσερατελευταῖα χρόνια εἴχαµε ἀλλαγή

ἤ προδοτικός ἀσπασµός;
Ἀνθοδέσµη φιλίας 



προσώπων στόν ἡγετικό Ἀρχιεπι -σκοπικό θρόνο, ἔντονη φόρτισητᾹς ἐγωπάθειας, ὑποβάθµιση τῶνὁραµάτων καί τῶν προγραµµατι -σµῶν τοῦ καθηµερινοῦ ἐκκλησια -στικοῦ ποιµαντικοῦ µόχθου, µςὠθεῖ νά σταθµίσουµε αὐτές τίς ἀλ -λαγές καί νά ἐπισηµάνουµε τίς κι-νήσεις πού µς προκαλοῦν τόν ἀ -φόρητο πόνο. Κατά µᾹνα ∆εκέµβριο τοῦ2008, ὁ νέος τότε ἈρχιεπίσκοποςἹερώνυµος, περιοδεύοντας στίςἕ δρες τῶν Ἑλληνικῶν µητροπόλε -ων, ἐκδηλώνοντας εἰλικρινά ἤσκό πιµα τήν ἀγάπη καί τή διάθε -ση συνεργασίας µέ τούς κατά τό -πους µητροπολίτες καί καταθέ -τοντας τίς πρῶτες του πατερικέςδιδαχές στό Ἑλληνικό πλήρωµα,ἔ κανε µιά ἀδελφική ἐπίσκεψη στήµητρόπολη Ζακύνθου. Ἐπιθυµίατου ἦταν νά µετάσχει στήν τελε-τουργία τᾹς µεγάλης γιορτᾹς τοῦτοπικοῦ ἁγίου ∆ιονυσίου, νά πι -στο ποιήσει τό δεσµό τᾹς ἀγάπηςστόν ἐγχώριο ἐπίσκοπο καί νά δεί -ξει τό δρόµο τᾹς συνάντησης καίτᾹς ἀληθινᾹς κοινωνίας στά µέλητοῦ τοπικοῦ πληρώµατος. Μετα -φέ ρουµε τήν προσφώνηση τοῦµη τροπολίτου Ζακύνθου Χρυσο -στό µου, γεµάτη θερµότητα καί ἐ -παίνους, πρός τό νέο Ἀρχιεπίσκο-πο καί πρόεδρο τᾹς συνοδικᾹςσυν άθροισης, Ἱερώνυµο.
«Μακαριώτατε Ἀρχιεπίσκοπε

Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱε -ρώνυµε,Προσφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀρχιε -ρεῖς, Ἐντιµότατοι Ἄρχοντες,Λαέ τοῦ Θεοῦ εὐλογηµένε,Ἡ Ζάκυνθος -νᾹσος Ἁγίων καίΠοιητῶν, «ὡραία καί µόνη» κατάΚάλ   βον-παρά τήν ἄσχηµη καί δυσ -οίωνη κοινωνική συγκυρία γιά τήνπατρίδα µας-ἔχει ἐνδυθεῖ αὐτές τίςµέρες «ἔνδυµα ἀγαλλιάσεως» γιάδυό συγκεκριµένους λόγους:Πρῶτον, ὅτι τιµ καί πανηγυ -ρίζει τή µνήµη τοῦ προστάτη καίπολιούχου της Ἁγίου ∆ιονυσίουτοῦ θαυµατουργοῦ, τοῦ Ὁποίουτό πανσεβάσµιο Σκήνωµα, ἀλώβη -το ἀπό τούς καιρούς, ὀρθώνεταιµπροστά µας, εὐλογώντας καί ἁγι -ά ζοντας τόν λαό µας, καί ∆εύτε -ρον, ὅτι κατ᾿ αὐτάς µς τιµτε µέτήν παρουσία Σας Ἐσεῖς Μακαριώ -τατε, ὁ Πρῶτος τᾹς Ἐκκλησίας τᾹςἙλ λάδος, ὁ ὁποῖος κατά τό ὀλιγό -µηνο διάστηµα τᾹς πηδαλιουχίαςΣας ἔχετε δώσει ἀξιόλογα δείγµα -τα γραφᾹς καί ποιµαντικᾹς εὐαι -σθησίας.Στό πρόσωπό Σας ὅλη πλέονἡ πατρίδα µας διακρίνει τόν Πατέ -ρα, µέ ὅ,τι ἐτοῦτο προϋποθέτει ἤσυνεπάγεται.Γνωρίζω, Μακαριώτατε, ὅτιδέν ἐπιθυµεῖτε ν᾿ ἀκοῦτε λόγους ἐ -παινετικούς, ὡς φύσει καί οὐσίασεµνός. Ἐκεῖνο µόνο, τό ὁποῖο θά
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ἐ   πιθυµοῦσα νά ἐπισηµάνω στήνὁµήγυρή µας εἶναι ὅτι ἀναδεικνύε -σθε σύν τῷ χρόνῳ ὡς ὁ Ἀρχιεπίσκο -πος τᾹς ΣιωπᾹς, µις ΣιωπᾹς ὅµωςπού διδάσκει ἤ καί τύπτει, καθώςἅπαντες τριγύρω σας ὑψώνουν λό -γον ἄνευ περιεχοµένου καί οὐσίας,λόγον ἀδιέξοδο καί θορυβώδη, λό -γον ὑπερφίαλο καί ἄχρηστο σέ ὕ -στατη ἀνάλυση.Ἡ Σιωπή Σας, γνωρίζουµε Μα   -κα ριώτατε, δέν εἶναι ἀδυναµία, ἀλ -λά ἄσκηση στήν αὐτοσυνειδησίακαί αὐτοµεµψία, προστάδιο πάν -τως γιά τά µεγάλα καί σπουδαίαπού ἑτοιµάζετε ὑπέρ τοῦ λαοῦ µας.Γἰ  αὐτό ἀκριβῶς Σς ὑποληπτόµα -στε καί προσβλέπουµε στήν τα-πεινή Σας παρουσία ὡς ἀξίου προ-εστῶτος τᾹς καθ᾿ Ἑλλάδα ἹερςΣυν όδου.Ὅµως σήµερα, καθώς εὐφραι -νόµαστε γύρω ἀπό τό κοινό Ποτή -ριο τᾹς Θείας Εὐχαριστίας τιµώνταςσυνάµα τόν Ἅγιο τᾹς Συγγνώµης,Σς παρακαλοῦµε νά ἐξέλθετε ἀπότό ἀσκητήριο τᾹς ΣιωπᾹς καί νά µςµεταδώσετε ἀπό ἐκεῖ «λόγον ἀγα -θόν» πνευµατικᾹς οἰκοδοµᾹς καίπα  ραµυθίας.» (Romfea.gr, 17-12-2008)Τήν ἐκτίµηση στό πρόσωποτοῦ µητροπολίτου Ζακύνθου Χρυ -σοστόµου τήν ἐκδήλωσε πολλέςφο ρές ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἴτε στήΖάκυνθο εἴτε σέ ἄλλη περιοχή τᾹςἙλλαδικᾹς Ἐκκλησίας. Ἰδιαίτερη

ἔµ φαση προσέδωσε ὁ µακαριώ -τατος µέ τήν παρουσία του καί µέτό λόγο του κατά τήν ἑορτή τᾹςἀνακηρύξεως τοῦ µητροπολίτουΖα κύνθου Χρυσοστόµου σέ ἐπίτι-µο καθηγητή τοῦ τµήµατος Τεχνο-λογίας Περιβάλλοντος καί Οἰκο-λογίας ΑΤΕΙ Ἰονίων Νήσων. Ὅπωςµς µεταφέρουν οἱ δηµοσιογρά -φοι Νίκος Παπαχρήστου καί Ἀν -τώνης Τριανταφύλλου τᾹς ἱστο -σελίδας Amen.gr, ὁ ἐπισκέπτηςἈρ χιεπίσκοπος ἀπευθυνόµενοςπρο σωπικά στόν τοπικό ἐπίσκο-πο Χρυσόστοµο εἶπε:          «Ἕνας σταθµός ἡ σηµερινή µέ -ρα γιά τή ζωή σας, γιά τήν ἱστορίατᾹς Ζακύνθου καί γιά τήν Ἐκκλησίαµας ὁλόκληρη. Ἑβδοµήντα χρόνιαπο ρείας, πενήντα χρόνια διακονίαςστό θυσιαστήριο, ὡς διακονία ἐκ -κλησιαστική, καί δεκαπέντε προ -σπά θειας αὐτοθυσίας σέ ἕναν τό -πο πού τόσο ἀγαπήσατε καί τόσοπιστά ὑπηρετεῖτε.»Μιά δεύτερη ἐπισήµανσηπού ἔκανε κατά τήν ἑορταστικήαὐ τή ἐκδήλωση ἀναφέρεται στήµεταξύ τους σχέση καί ἀδελφικήσυνεργασία.«Στήν πορεία αὐτᾹς τᾹς συν -ερ γασίας ὑπᾹρξαν καί ἀντιθέσειςκαί διαφορετικές ἀπόψεις, ὅµωςπάντοτε µέσα στό πνεῦµα πούπρέ πει νά διακρίνει αὐτούς πού δια-κονοῦν ἱερά πράγµατα, µέσα σέαὐτό τό πνεῦµα ἀντιµετωπίζαµε
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πολλές καταστάσεις.»Καί στή συνέχεια, περιγρά -φον τας τήν προσωπικότητα τοῦκ. Χρυσοστόµου, ὁ κ. Ἱερώνυµοςσηµείωσε ὅτι ὁ µητροπολίτης Χρυ-σόστοµος...«ὅταν κάνει κάτι δέν τό κάνειἀ πό φόβο καί δέ φοβται. Ὅτανκάνει κάτι δέν τό κάνει γιατί περι -µένει ἀνταλλαγή, τό κάνει γιατί τόπιστεύει καί τό ἀγαπάει καί αὐτόµέ κάνει νά εἶµαι σίγουρος ὅτι µέχριτώρα καί γιά ὅσο ὁ Κύριος εὐδο κή -σει, ἡ σχέση του µέ τό Θεό θά ἔχειαὐτή τή διάσταση. ∆έ φοβται τόΘεό, καί δέν κινεῖται ἀπό κίνητραφόβου γιά τήν ἐκκλησιαστική τουδιακονία. Κινεῖται χωρίς νά περι -µένει κάτι σάν ἀµοιβή.»Τόν θαυµασµό του αὐτό καίτή στενή του σχέση µέ τόν Ζακύν -θου τά ἐκφράζει ὁ Ἱερώνυµος καίσέ ἄλλες περιπτώσεις.Ὅ ταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱε -ρώ νυµος ἐπισκέφθηκε τή Ζάκυν -θο, ἐντυ πω σιασµένος ἀπό τίς τε-λετές τᾹς ὑποδοχᾹς καί ἀπό τήνἐξεζητηµένη φιλοξενία, στράφη -κε στόν οἰκοδεσπότη Μητροπο -λίτη Χρυσόστοµο καί τόν ἀποζη -µίωσε µέ τό θαυµαστικό του λό -γο: «Θαυµάζω τήν ἀρ χοντιά σου». Ὅταν, τό Μάιο τοῦ 2010, ὁΖακύνθου Χρυσόστο µος ἐπισκέ -φ  θηκε τό φί λο του Ἀρ χιεπίσκοποκαί τοῦ ἀνακοίνωσε (εἰλικρινά ἤφαρισαϊκά, ἄγνωστο) ὅτι προτί -θεται νά πα ραιτηθεῖ εἴτε ἀµέσως

εἴτε τό Σεπτέµβριο, λίγο πρίν ἀ -πό τήν Ἱεραρχία τοῦ Ὀ κτω βρίου,ὥστε κατά τή Συνεδρί α σή της νάγίνει ἡ ἐκλογή τοῦ διαδόχου του,ὁ Πρόεδρος Ἱερώ νυµος ἀπάντη -σε σταράτα: «Οὔτε τώρα οὔτε τό  -τε γιατί σέ χρειά ζεται ἡ Ἐκκλη σία».Θά αἰφνιδιαστεῖ καί θά προ -βληµατιστεῖ ὁ ἀναγνώστης ὅτανµε λετώντας προσεκτικά τίς ἀµοι-βαῖες κολακευτικές ἀναφορές τῶνδύο συνοµιλητῶν, Ἀρχιεπισκόπουκαί πρώην Ζακύνθου, θά συναν-τήσει καί τά σκοτεινά σχόλια καίτίς ἐντελῶς ἀρνητικές ἐκτιµήσεις.Πρόσφατα, στίς 17-12-2011, ἡ Ε -ΛΕΥ ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ σχολίασε δυσµε -νῶς τήν παραίτηση τοῦ πρώηνΖα    κύν θου: «Ἅγιος σέ... ἐφεδρεία Ποιός εἶδε τόν τέως µητροπο -λίτη Ζακύνθου Χρυσόστοµο καί δέντόν φοβήθηκε!Θεούς, δαίµονες µέχρι καί τόνἀρχιεπίσκοπο ἔβαλε στό στόχα-στρο ὁ Χρυσόστοµος ἐπειδή δέν ἔγι-νε διευθυντής τοῦ ∆ιορθόδοξου Κέν -τρου τᾹς Ἐκκλησίας. Ἄν καί παραι -τήθηκε ἀπό τή µητρόπολή του καίὁ ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµος προ -ώ θησε µέ ἐπιτυχία στήν Ἱεραρχίατήν ἐκλογή τοῦ δικοῦ του ἀνθρώ -που στή µητρόπολη Ζακύνθου, ἐ -ξα κολουθεῖ νά διεκδικεῖ θώκους καίἀξιώµατα ἐντός τᾹς Ἐκκλησίας. Ἀ -φοῦ δέν κατάφερε νά γίνει διευθυν -τής τοῦ ∆ιορθόδοξου Κέντρου-τυ -πικά ἔπρεπε νά διαθέτει διδακτορι -
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κό τίτλο-ζήτησε, σύµφωνα µέ ἐκ -κλησιαστικές πηγές, νά τοποθετη -θεῖ στή θέση τοῦ προέδρου τᾹς ∆ι-οικούσας ἘπιτροπᾹς γιά τά Οἰκο-νοµικά τᾹς Ἐκκλησίας, ἀντικαθι-στώντας τόν µητροπολίτη Ἐλασ-σόνος Βασίλειο.Πιθανόν ὁ τέως Ζακύνθου δένἤθελε νά ἀποχωρήσει καί νά βγεῖστή σύνταξη, ἀλλά νά περάσειστήν... ἐφεδρεία.Θ.ΤΣ.»Σ᾿ αὐτό τό κείµενο ἀπάντησεὡς ἑξᾹς ὁ παρητηµένος πρώην µη -τροπολίτης:«Πρός τήν Ἐφηµερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ Χθές, 17 ∆εκεµβρίου 2011, στήνστήλη ΠΟΛΙΤΙΚΑ, µέ τίτλο «Ἅγιοςσέ ἐφεδρεία», διάβασα σχόλιο πούµέ ἀφορ καί ἀπαντῶ µέ τήν βε-βαιότητα ὅτι θά δηµοσιευτεῖ στήνἴδια σελίδα καί µέ τά ἴδια γράµµα-τα. Ἡ βεβαιότητα ἑδράζεται στόὅτι εἶµαι τακτικός ἀναγνώστης σαςκαί γνωρίζω ὅτι στηρίζετε τήν Ἀλή -θεια, µάλιστα εὔχοµαι νά ξεπερά -σετε ὡς ὀργανισµός τά οἰκονοµικάπροβλήµατα πού ἐνέσκηψαν καί νάµήν κλείσετε. Ὁ συντάκτης τοῦ σχολίου εἶ -ναι στρεβλά πληροφορηµένος περίτᾹς Ἀλήθειας. ∆έν ζήτησα τίποτεἀπό κανέναν.Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέµενε νάπάω στίς Βρυξέλλες καί ἀρνήθηκα.

Ἐπέµενε νά πάω Γενικός ∆ιευ -θυντής τᾹς ἈποστολικᾹς ∆ιακονίαςκαί ἀρνήθηκα ἐπίσης.Τέλος, µοῦ πρότεινε τό ∆ιορ-θόδοξο Κέντρο καί τό ἀνήγγειλε µά -λιστα στόν Κοσµήτορα τᾹς Θεολο-γικᾹς ΣχολᾹς κ. Μάριο Μπέγζο, ὁὁποῖος, µετά τήν ἐκλογή του ὡς Κο-σµήτορος, ὑπέβαλε τήν παραίτησήτου στόν Ἀρχιεπίσκοπο οἰκειοθε -λῶς. Ὅµως ἡ νέα Τρόικα τᾹς Ἐκ -κλη σίας, πού γνωρίζει ἀπό τήν ἐπο -χή τοῦ µακαριστοῦ Χριστοδούλουνά ἐφαρµόζει κολοσούσειες τακτι -κές, ἀντέδρασε, διότι φοβήθηκε ὅτιἡ παρουσία µου θά µείωνε τίς ἐπιρ -ροές τους. Πουθενά πάντως δένπροβλέπεται διδακτορικός τίτλος,ΠΟΥΘΕΝΑ! Ἐάν ὁ συντάκτης τοῦ σχολίουἐπιθυµεῖ τήν Ἀλήθεια, ἄς ρωτήσειτόν πληροφοριοδότη του, γιά ποιόνζήτησα νά παραιτηθεῖ καί γιά ποίουςλόγους!...Ἔε, λοιπόν, αὐτός πρέπει νάεἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἐπειδή ἀ -ποδείχτηκε ἄβουλος, ἀνίκανος καίἐ πικίνδυνος πλέον, δεδοµένου ὅτιἄγεται καί φέρεται δίχως ἐνεργόρό  λο στά δρώµενα τᾹς ἐποχᾹς. Γιά τήν κακή συγκυρία, τήνὁποία διέρχεται ἡ πατρίδα µας καίµαζί της ἡ Ἐκκλησία µας, χρειάζε-ται ἐκκλησιαστικός ἠγέτης µέ ἀπο-φασιστικότητα καί ἦθος, χαρακτη -ριστικά πού ∆ΕΝ διαθέτει ὁ Ἱερώ -
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νυµος ὁ Β’, ἐπειδή ἀκριβῶς ἔχει κλη -ρονοµήσει καί ἀποδεχθεῖ τήν ἴδιαὕποπτη καί καταδικασµένη αὐλήτᾹς ἐποχᾹς τοῦ Χριστοδούλου. Καλές Ἑορτές +ὁ ∆ωδώνης Χρυσόστοµος»Τήν ἐνόχληση καί τήν ἐπιθε -τική διάθεση τοῦ πρώην Ζακύν -θου στό πρόσωπο τοῦ Ἀρχιεπι -σκό που ἀποτυπώνει καί µιά δεύ -τερη πρόσφατη συνέντευξη στόδη µοσιογράφο Νίκο Παπαδηµη -τρίου, πού δηµοσιεύτηκε στήν ἐφ-ηµερίδα FREE SUNDAY στίς 23/25-12-2011. Τό ὕφος καί τό ἦθος αὐτᾹςτᾹς συνέντευξης µς ὑποχρεώνεινά µήν τήν προσπεράσουµε ἀσχο -λίαστη, ἀλλά νά ἐµπιστευτοῦµε τόπεριεχόµενό της καί τό ὕφος τηςστήν κρίση τοῦ εὐρύτερου ἐκκλη -σιαστικοῦ σώµατος. Γράφει ὁ κ.Χρυσόστοµος Συνετός καί ζωγρα -φίζει µέ σκοτεινές ἀποχρώσειςτήν προσωπικότητα τοῦ σηµερι -νοῦ προκαθηµένου πού µέχρι χθέςτήν ἀσπαζόταν ἀδελφικά καί τήνἱστοροῦσε ἐπαινετικά.«∆ώσατε µάχη γιά νά ἐκλεγεῖἈρχιεπίσκοπος ὁ κ. Ἱερώνυµος. Αἰ -σθάνεστε δικαιωµένος σχεδόν τέσ -σερα χρόνια µετά;Μία ἀπό τίς βασικές ὑπο σχέ -σεις πού εἶχε δώσει ὁ Ἱερώνυµοςἦταν ὅτι µιά ὁµάδα παλαιῶν ἱερα ρ -χῶν πού ἐνδιαφέρονται πραγµα -τικά γιά τό καλό τᾹς Ἐκκλησίας θάσυγκροτοῦσε ἕνα ἄτυπο συµβούλιο

γιά νά παίρνει ἀποφάσεις. Ἔ, λοι -πόν, δέν ξανασυναντηθήκαµε µετάτήν πρώτη φορά. Καί νά σς πῶγιατί δέν µς κάλεσε ξανά; Γιατί τοῦεἶπα ὅτι ὅλα αὐτά πού ἔλεγε ὅτιπρέπει νά γίνουν δέν µποροῦσαννά γίνουν µέ τό περιβάλλον τοῦ Χρι -στόδουλου ἐξολοκλήρου ἐδῶ. Ὅ -ταν οἱ ἄνθρωποι καί τό περιβάλλοντοῦ Χριστόδουλου συνεχίζουν νάκάνουν κουµάντο. Τό µόνο πού ἄλ -λαξε στήν Ἀρχιεπισκοπή ἦταν, ἀντίΧριστόδουλου, Ἱερώνυµος. Καί κάτιἄλλο ποῦ ἄλλαξε; Ὁ ἕνας φώναζεδυνατά ὅ,τι ἤθελε νά κάνει, ἐνῶ ὁἄλλος τό κάνει µουλωχτά.Κάποιοι θά ποῦν ὡστόσο ὅτιεἶναι προσόν ἕνας ἡγέτης νά κρα -τ ἄτοµα τᾹς προηγούµενης διοί -κη σης, δέν δείχνει κι ἐκδικητι κό τη -τα... ∆εν εἶναι θέµα ἐκδικητικό τη -τας. Εἶναι θέµα ἀλλαγᾹς νοοτρο -πίας. Ποιοί εἶναι αὐτοί πού κάνουνσήµερα κουµάντο στήν ἘκκλησίατᾹς Ἑλλάδος; Παραµένουν δηλαδή τά ἴδιαπρόσωπα;Ναί. Ποιός ἄλλαξε; Τί ἦταν ὁΓαβριήλ φέρ᾿ εἰπεῖν [σ.σ.: εἶναι ὁ ἐπί -σκοπος ∆ιαυλείας καί ἀρχιγραµ-µατέας τᾹς Ἱερς Συνόδου]; Τοῦ Χρι -στόδουλου. Ὁ Κονιδάρης [σ.σ.: διευ -θυντής τοῦ γραφείου Τύπου τᾹςἈρχιεπισκοπής]; Τοῦ Χριστόδου-λου. Ὁ Βασιλείου [σ.σ.: ἐπικεφαλᾹςτοῦ γραφείου Τύπου τᾹς Ἱερς Συν -
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όδου]; Πεῖτε µου κάτι πού ἄλλαξε...Ἄν ὅµως τά πρόσωπα εἶναιἱ κα νά, µέ µιά καινούργια καθοδή -γηση, µπορεῖ νά ἀποδώσουν καλύ -τερα. Γιατί πρέπει κατ᾿ ἀνάγκην νάἀλλάξουν τά πρόσωπα;Ἐγώ µιλῶ διαπιστωτικά. ∆ια -πί στωσα λοιπόν ὅτι θέλησαν καί ἔ -βαλαν σέ ἐφαρµογή τό σχέδιο νάἀπαλλαγεῖ ὁ Ἱερώνυµος ἀπό τούςἀνθρώπους πού τόν βοήθησαν.Πῶς θά ἄφηναν ἐµένα νά κυριαρ -χήσω στά πράγµατα, ὅταν ἐγώ εἶ -χα πολεµήσει αὐτό τό κατεστη µέ -νο; Ἀπό τό 2004 ἐγώ προανήγγει-λα ὅτι ἔρχεται τσουνάµι πού θάπνί ξει τήν Ἁγίας Φιλοθέης [σ.σ.: ἕ -δρα τᾹς ἈρχιεπισκοπᾹς].Καθ᾿  ὁδόν τό τσουνάµιΦοβάστε κάτι ἀντίστοιχο καίσήµερα;Στό δρόµο εἶναι τό τσουνάµι.Τότε ὑπᾹρξαν οἰκονοµικές καίἄλλες ὑποθέσεις πού εἶχαν πλήξειτήν τότε ἡγεσία τᾹς Ἐκκλησίας...Γιατί, δέν ἔχουµε οἰκονοµικέςτώ ρα; Τί ἔγινε µέ τήν «Ἀλληλεγγύη»;Τί ἔγινε µέ τό Ἵδρυµα Κόκκορη; Τίἔγινε µέ τά... φιλέτα τᾹς Βουλιαγµέ -νης, πού τά πούλησαν ἀντί πινα -κίου ἄνευ φακᾹς στή Σύνοδο; Ποιάεἶναι ἡ ἀλλαγή;Ἡ ὑπόθεση τᾹς «Ἀλληλεγγύ -ης» ἀνάγεται πάντως στήν προη-γούµενη περίοδο...Σύµφωνοι, ἀλλά τί ἔγινε; Ἔµει-νε ἀτιµώρητος µέ τόσα ἑκατοµµύ -ρια πού φέρεται ὅτι ἔχει καταχρα-

στεῖ. Ἔχει στείλει γράµµα...Προς παραγραφή ἡ «Ἀλληλεγγύη»Γιά ποιόν µιλτε; Για τόν διευθύνοντα σύµβου-λο κ. Φουρλεµάδη. Ἔχει στείλει γράµ -µα στήν ἐπιτροπή [σ.σ.: τᾹς Ἐκκλη -σίας] πού τόν κάλεσε καί τούς εἶπε:«∆έν ἔρχοµαι, ἀλλά νά ξέρετε ὅτιτά λεφτά πού ζηττε τά ἔχω ἐγώγιά νά πληρώσω τά δικαστήρια ὅ -ταν µέ κατηγορήσουν δηµοσιογρά -φοι, ὁ Ζακύνθου κ.ἄ.». Το ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ζη -τ πίσω τά χρήµατα καί  ἡ Ἐκκλησίαεἶναι ὑποχρεωµένη νά ξεκαθαρίσειτά πράγµατα. ∆έν πρέπει νά βρεῖτούς ἐνόχους; Νά σς φέρω ἕναπα ράδειγµα ἀπό τά ἑκατοντάδεςπού ὄζουν. Ἡ «Ἀλληλεγγύη» κάνειµέ µιά ἑταιρεία ἕνα συµφωνητικόγιά τή µεταφορά ἐπισιτιστικᾹς βοή -θειας στό ἐξωτερικό. Τό ἔργο κοστο -λογήθηκε 2 ἐκατ. εὑρώ. Ἡ µεταφο-ρά δέν γίνεται καί ἡ ἑταιρεία κα-λεῖται νά πάρει τήν ἀποζηµίωσήτης, πού ἀνήρχετο σέ 1,2 ἑκατοµ-µύρια! Τό µεγάλο κακό ὅµως εἶναιἀλλοῦ: ὅτι µιλοῦσαν γιά πρόγραµ-µα πού εἶχε ἤδη λήξει! Γιά τήν«Ἀλληλεγγύη» ἔχω στείλει γράµµαἐδῶ καί ἐνάµιση χρόνο στόν εἰσαγ-γελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου καί τοῦλέω: «∆έν µάθατε τίποτε περί ῾῾Ἀλ -ληλεγγύης᾿᾿, στήν ὁποία ἀναµει γνύ -ονται καί πολιτικά πρόσωπα; Τί θάκάνετε;». Νοµίζω ὅτι τό πνε ἔτσιγιά νά γίνει παραγραφή. Καί ἐπί τῇ
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εὐκαιρί, ὁ κ. ∆ήµτσας [σ.σ.: γενικόςδιευθυντής τᾹς ΜΚΟ πού διαδέ -χτηκε τήν «Ἀλληλεγγύη»] δέν ἦτανκαί πρίν συνεργάτης τοῦ Χριστό -δουλου; Οὔτε κἄν ὁ Μανωλιός δένἄλλαξε...Ἐπιτρέψτε µου νά ἐπιµείνωστήν ὑπόθεση τῶν οἰκοπέδων τᾹςΒουλιαγµένης...Εἶναι σαφέστατη ὑπόθεση ἀ -µέ λειας ἤ ἐγκληµατικᾹς πράξης. Ὡστόσο ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀπέ -νειµε τά εὔσηµα στήν τότε διοίκησητῶν οἰκονοµικῶν ὑπηρεσιῶν, µιά δι -οίκηση πού ἀποµακρύνθηκε ἀργό -τερα µέ τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο τρόπο...Ἄν ἔδειχνε τήν πόρτα ἐκείνητή στιγµή, ἦταν κι ἐκείνη [σ.σ.: ἡ Ἱε-ρά Σύνοδος] ὑπεύθυνη γιά τήν ἔγ -κρι ση τῶν πράξεων. Τό ἐρώτηµα εἶ -ναι ποιός ἀπό τούς ἀρχιερεῖς κατά -λαβε τί εἰσηγήθηκαν καί ἄν τό κου-βέντιασαν µέσα στή Σύνοδο. Ἱσχυρίζεστε δηλαδή ὅτι ἡ ἀ -πο µάκρυνση τοῦ µητροπολίτη Ἰω -αννίνων καί τοῦ κ. Ζαµπέλη ἀπότήν Οἰκονοµική Ὑπηρεσία ὀφείλε-ται στήν ὑπόθεση αὐτή;Καί σέ αὐτή.Κάποια πρόσωπα τᾹς προη-γούµενης κατάστασης µπορεῖ νάπαίζουν ρόλο στό νά µή διαλευ-καίνονται οἱ ὑποθέσεις;Ναί, ἀκριβῶς αὐτόν τό ρόλοπαίζουν. Αὐτός εἶναι ἐπικίνδυνοςρόλος. Γιατί ὅµως κατάφεραν ἐκεῖνοινά διατηρήσουν τίς θέσεις τους καί

δέν καταφέρατε ἐσεῖς καί κάποιοιἄλλοι νά γίνετε τό νέο περιβάλλοντοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου; Συγνώµη, ἀλλά ἐµεῖς δέν τό ἐ -πιδιώξαµε. ∆έν θέλουµε νά ἀποτε-λοῦµε µέλη µις ἴντριγκας. Ἐµεῖς ἀ -ποτελοῦµε µέρος τοῦ γενικότερουσυµφέροντος τᾹς Ἐκκλησίας. Σέ αὐ -τούς τούς ἀρχηγούς πού δέν ἔχουνκαί πολλά κότσια ἀρέσει τό κοινῶςλεγόµενο γλείψιµο. Εἶναι ἡ γνωστήπα ροιµία µέ τόν ἀετό καί τό σαλίγ -καρο. Ὅταν µιλτε γιά ἀρχηγούςπού δέν ἔχουν κότσια...Ἐννοώ καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο.Ὅταν ἔχεις ἀδυναµίες, πρέπει νάκρύβεσαι. Νά µήν ἀνεβαίνεις σέ σκα-λοπάτια ψηλότερα ἀπό ἐκεῖνα πούµπορεῖς. Ἄρα κι ἐσεῖς στηρίξατε µιά κα-κή ἐπιλογή. Βεβαίως. Ἐκ τῶν ὑστέρων τόἀ  ναγνωρίζω.Ἀνοµίες µέ χαµηλό προφίλΚάποιοι θά ποῦν ὅτι εἶστε πι-κραµένος ἐπειδή δέν σς ἀξιοποί -ησε. Τί θά τούς ἀπαντούσατε;Ἄν ἤθελα νά ἀξιοποιηθῶ... Μοῦπρότεινε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά πάωστίς Βρυξέλλες καί τοῦ εἶπα ὅτι ἡἡλικία µου δέν µοῦ ἐπιτρέπει νά ξε -νητευτῶ, οὔτε ξέρω ἄπταιστα εὐ -ρω παϊκές γλῶσσες. Μετά µοῦ πρό -τεινε τή θέση τοῦ διευθυντή τᾹς Ἀ -ποστολικᾹς ∆ιακονίας-τήν ἀρνήθη-κα κι αὐτή.∆έν βλέπετε κάτι θετικό σέ
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αὐτά τά τέσσερα χρόνια;Ναί. Ὅτι δέν βγαίνουµε στούςδρόµους νά κραυγάζουµε. Ἕνα χα -µηλό προφίλ περνάει πιό εὔκολακαί τίς ἀνοµίες. Καταγράφω ἐν τούτοις καίκά ποιες ὡραῖες πρωτοβουλίες, π.χ.ὅτι θά ἀποτυπωθοῦν ὅλα τά θρη-σκευτικά µνηµεῖα τᾹς χώρας σέ ἕ -ναν ἰντερνετικό χάρτη. Αὐτό δένεἶναι κάτι θετικό;Τήν πρωτοβουλία αὐτή τήν ἔ -χω ἀναπτύξει ἐδῶ καί ἕνα χρόνοµέ τόν ὑφυπουργό Τουρισµού, τόνκ. Νικητιάδη. Ἡ Σύνοδος τό ἔχει δη -λαδή ζητήσει ὕστερα ἀπό πρωτο-βουλία τοῦ Γραφείου ΘρησκευτικοῦΤουρισµοῦ. Αὐτό πού ἐσεῖς ἀ κού -σατε εἶναι µιά κοµπίνα, δηλαδήβγᾹ κε κάποιο εὐρωπαϊκό πρό -γραµ µα καί το... χτύπησε ἡ Ἀρχιεπι -σκοπή. Μέ ἄλλα λόγια, ἡ Σύνοδοςκαί οἱ µητροπόλεις νά ὑπαχθοῦνστήν Ἀρχιεπισκοπή. Ἔχω στείλειγράµµα στή Σύνοδο καί δέν ἔχω λά -βει ἀπάντηση ἀκόµη...»Ἄλλη εὐκαιρία καταφορςτοῦ πρώην Ζακύνθου κατά τοῦἈρ χιεπισκόπου ἦταν ἡ πλήρωσητᾹς θέσεως τοῦ διευθυντοῦ τοῦ ∆ι -ορθοδόξου κέντρου. Ὁ πρώην Ζα -κύνθου µέ µακρά καί καυτά δηµο-σιεύµατα ἀπέδωσε τίς εὐθῦνεςτοῦ ἀποκλεισµοῦ τοῦ διορισµοῦτου στή θέση τοῦ διευθυντοῦ τοῦ∆ι ορθοδόξου Κέντρου στόν Ἀρχι -επίσκοπο Ἱερώνυµο. Ἰσχυρίστη -κε ὅτι τοῦ εἶχε ὑποσχεθεῖ τή θέση

ἀλλά παραβίασε τήν ὑπόσχεσήτου, στρεφόµενος σέ ἄλλο πρό -σω πο. Κακίζει γι�αὐτή τή συµπε -ρι φορά µε τήν ἔνδειξη ὅτι:«Τά περί διδακτορικοῦ καί ἄλ -λων φληναφηµάτων ἀνήκουν στάβρώµικα µαγειρεῖα καί στίς ἐπινοή -σεις τοῦ νέου ἤθους τᾹς νέας ἐκκλη -σιαστικᾹς ''τρόικας''. Πουθενά ὁ Κα-νονισµός τοῦ ∆ιορθοδόξου δέν προ -βλέπει διδακτορικό τίτλο. Ὅλα τάπε ρί πρότασης τοῦ Ἀρχιεπισκόπουκαί ἄλλα ἀποτελοῦν παραµύθιατᾹς Χαλιµς. Ἀπολύτως καµιά πρό -ταση καί καµιά συζήτηση περί ἐµοῦστή Σύνοδο. Καί ἄν τώρα ἐπικα-λοῦνται διάφορα, εἶναι τερατώδηψέµατα τοῦ νέου ἤθους. Ἄλλωστε,ἡ ἐνασχόλησή µου δέν ὀφείλεταιστό ὅτι δέν ἔγινε, ἀλλά στό πῶς µε-θοδεύθηκε νά παρουσιασθεῖ ὅτι τόζήτησα... Ἀναληθές-ἀναληθές-ἀ να -ληθέστατο!»( Παρόν: 01/01/2012)Παράλληλα συνοφρυωµένοςκαί θυµωµένος µέ τήν ἀρχειοθέτη -ση προτάσεώς του, περί συµµετο -χᾹς τῶν σχολαζόντων µητροπολι -τῶν στίς συνεδριάσεις τᾹς Ἱε ραρ -χίας, πού τήν εἰσηγήθηκε στή Σύ -νο δο ὁ Καλαβρύτων Ἀµβρόσιος,ξε γλύστρισε σέ ὕβρεις κατά τοῦἈρχιεπισκόπου. Ἔγραψε γιά τόνἈρχιεπίσκοπο ὅτι εἶναι: «ὁ Ἀρβα -νίτης», «ὁ ἄφιλος καί ὕπουλος».Ἐξηγώντας γιατί ἄλλαξε στά-ση ἔναντι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ξε-σπάει σέ νέο ρεφρέν ὕβρεων:«Στό εἰρωνικό ὕφος καί τά ἐρω-
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τήµατα γιατί τόν ψήφισα τότε, ἀ -παντῶ: Εἶναι κοινό µυστικό σέ πολ-λούς Ἀρχιερεῖς ὅτι ἄλλα ἐπαγγελ-λόταν καί ἄλλα βρήκαµε µπροστάµας. Παχιά λόγια γιά ἀλλαγή τρό -που ἐκλογᾹς τῶν Ἀρχιερέων, γιάκά  θαρση στά οἰκονοµικά σκάνδα-λα τᾹς ''Ἀλληλεγγύης'' καί ἀντί αὐ -τοῦ εἴχαµε µιάν ἀπό τά ἴδια (βλ.Βου λιαγµένη), συµµαχίες µέ τούς ἴ -διους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι πέθαναντόν Χριστόδουλο, ἀφοῦ πρώτα τόνξεφτίλισαν.»Καί καταλήγει σέ νέο κρεσέν -το ὕβρεων:«Στήν ἔρηµο τοῦ Σιν, ὅπουψή  θηκα, δέν ἔµαθα τίποτα ἀπό τάἀρβανίτικα κόλπα τᾹς ἀφιλίας, τᾹςἰδιοτέλειας καί τᾹς διπλᾹς προσω-πικότητας! ∆έν ταιριάζει σ᾿ ἐµένακαινούργια περπατησιά. Τή χαρίζωσέ αὐτούς πού τήν ἐπέλεξαν. Καίὅπου µας βγάλει!... Μέ θερµές εὐχές ὁ ∆ωδώνης Χρυσόστοµος»
Θά ἀποτολµήσω µιά κρίση.Τό ὑλικό πού προβλήθηκε στήν ἐ -πικαιρότητα κατά τά τέσσερα τε-λευταία χρόνια τᾹς ἐκκλησιαστι -κᾹς ζωᾹς εἶναι ἀπρόσµενο καί ἀ -κατανόητο. Πρίν τέσσερα χρόνιακάποιοι ἱεράρχες µέ ἡγετικό πρω -ταθλητή τόν Ζακύνθου Χρυσόστο -µο κάνοντας πρωταθλητισµό σή-κωναν µιά καί µοναδική σηµαία:Στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τῶνἈ θηνῶν πρέπει νά ἀνέβει ὁ Ἱερώ -

νυµος. Εἶναι ὁ µόνος σοφός καίφω τισµένος ἡγέτης πού µπορεῖνά σώσει καί νά ἀναπλάσει τήφθαρ µένη καί ἐκτεθειµένη συνο-δική οἰκογένεια καί νά δώσει χάρηκαί δύναµη στήν ἐπισκοπική διδα -χή. Τώρα, µετά τήν πλήµµυρα τᾹςδιαφθορς, ἡ ἴδια ἐπισκοπική ὁ -µά δα, πάλι µέ σηµαιοφόρο τόνπρώ  ην Ζακύνθου Χρυσόστοµο,στή  νουν παγίδες γιά νά ἐξοντώ -σουν τόν ἐκλεκτό τους, πού κάθε -ται πλέον στόν ἀρχιεπισκοπικόθρό νο ἄφωνος καί ἄπραγος καίπού τρέµει τόν κυµατισµό τᾹς κοι -νωνι κᾹς θάλασσας καί τούς τριγ-µούς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σκάφους.Θά ὑποβάλω µιά ἐρώτησηστούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστεςµου. Πῶς ἐκτιµτε καί πῶς ζυγίζε-τε τά κείµενα πού διαβάσατε σέτοῦ τες τίς σελίδες; Τούς ἐπαίνουςκαί τούς καυγάδες; Τίς τιµητικέςπροσφωνήσεις καί τά ἄγρια ὑβρε -ο λόγια; Τόν ἀδελφικό ἀσπασµόκαί τήν ἠθική διαπόµπευση; Πῶςἀξιολογεῖτε τήν πράξη, τά ἴδια πρό-σωπα, ὅπως ὁ πρώην ΖακύνθουΧρυσόστοµος, ἔχοντας συµπλη -ρώ σει τόν τόµο τῶν ἐπευφηµιῶννά ἐπιδίδονται σέ ἀτέλειωτα ὑβρε -ο λόγια, νά εἰκονίζουν τόν Ἀρχι ε -πί  σκοπο ὡς εὐτελή καί ἀνίκανοκαί νά τοῦ ἀπευθύνουν ἕνα καίµό  νο λόγο: “σήκω καί φύγε”; Κατά τή δική µου γνώµη, τόσυµ πέρασµα πού συνάγεται µε-τά τή σκοτοδίνη καί τή σεισµική

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 11



ἀλλοτρίωση, πού συνέβηκε στήσυνοδική αἴθουσα κατά τήν τε-λευταία περίοδο, εἶναι ὅτι ὁλόκλη -ρο τό σύστηµα διαταράχθηκε καίἀλλοτριώθηκε καί ἐξελίχθηκε σέἐµπόδιο τοῦ Πνεύµατος τᾹς Πεν -τη κοστᾹς καί τᾹς χαρισµατικᾹςλει τουργίας τοῦ σωστικοῦ πατερι -κοῦ λόγου. ∆έν ἔχουµε τώρα ποι -µέ νες πού συνεχίζουν τόν ἀπο -στολικό µόχθο. ∆έν ἔχουµε πα τέ -ρες πού νά µς µιλοῦν µέ ἀγάπηκαί πόνο. ∆έν ἔχουµε λειτουργούςτῶν ἁγίων µυστηρίων πού νά ἁ -γιάζονται πρῶτοι αὐτοί καί νά ἁ -γιάζουν δυναµικά τό ἐκκλησιαστι -

κό πλήρωµα. Τό διδακτικό καί ποι-µαντικό ἔργο τό ἔχουν καταντή-σει µιά συµβατική ἐνασχόληση καίµιά εὐκαιρία γιά τούς ποιµένεςπρο βολᾹς δοξαστικοῦ ἐπαίνου καίοἰ κονοµικᾹς ἀναβάθµισης.∆ιαβάστε φίλοι, γιά µιά ἀκό-µα φορά, τά ἐπίµαχα κείµενα, φω -τογραφεῖστε τό πλέγµα τᾹς δια -φθορς καί τίς φυσιογνωµίες τῶνὑπεύθυνων καταλυτῶν τᾹς ἐκκλη -σιαστικᾹς καθαρότητας καί προσ -διορίστε τό δικό σας χρέος.  Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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Τὸν περασµένο Νοέµβριο, ὅπως κάθε
χρό νο, τελέσαµε στὸ Μοναστηράκι µας
στὸν Αὐλώνα τὸ µνηµόσυνο τοῦ µακα-
ριστοῦ  Γέροντα, τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρ χιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλ -
λά δος Κυροῦ Ἱερωνύµου(Κοτσώνη) µὲ
τὴν εὐκαιρία τᾹς συµπλήρωσης εἴκοσι
τριῶν ἐτῶν ἀπὸ τὴν κοίµησή του. Στὴν
ἐ πιµνηµόσυνη δέηση προέστη ὁ Σεβ.

Μη   τροπολίτης ἈττικᾹς καὶ Μεγαρίδος
π. Νικόδηµος µὲ τὴ συµµετοχὴ τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτη Εὐρίπου π. Βασιλείου,
γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ µακ. Ἀρχιεπίσκοπος ἔ -
τρεφε ἰδιαίτερη ἐκτίµηση καὶ τὸν περι -
έβαλλε µὲ πολλὴ ἀγάπη.

Κατά τὴν πνευµατικὴ αὐτὴ ἐκ -
δήλωση ὁµίλησε ὁ Σεβ. ἈττικᾹς, ὁ ὁ -
ποῖος µὲ τὴ σοφία τᾹς σκέψης καὶ τὴ

ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ



δύ ναµη τοῦ λόγου ποὺ τὸν διακρίνουν
ἀναφέρθηκε στὴν προσωπικότητα καὶ
στὸ ἔργο τοῦ µακαριστοῦ Ἱεράρχη.

Ἐµείς τολµοῦµε νὰ ἐπαναλά βου-
µε καὶ νὰ τονίσουµε ὅτι ἡ περίοδος τᾹς
ἀρχιεπισκοπείας τοῦ µακ. Ἱερωνύµου
χαρακτηρίζεται ὡς «ὁ χρυσοῦς αἰών»
τᾹς νεώτερης ἐκκλησιαστικᾹς µας ἱστο-
ρίας. Καὶ αὐτὸ ἀποτελεῖ µία πραγµατι -
κότητα, τὴν ὁποία δὲν µπορεῖ νὰ ἀµφι-
σβητήσει κανένας σοβαρῶς σκεπτόµε-
νος ἄνθρωπος.

Και σήµερα, τιµῶντας καὶ πάλι
τὴν ἁγία µνήµη του, µς παρέχεται ἡ
εὐ καιρία νὰ ἐπαναφέρουµε, ἀποσπα -
σµα τικά, σχετικὸ ἄρθρο, ἀναφερόµενο
στὴ µορφὴ καὶ στὸ ἔργο τοῦ ἁγίου αὐτοῦ
Ἱεράρχη, τὸ ὁποῖο πρὸ ἐτῶν εἶχε δηµο-
σιευθεῖ ἀπὸ τὴν περιοδική µας ἔκδοση
µὲ τὴ συµπλήρωση εἴκοσι ἐτῶν ἀπὸ τὴν
κοίµησή του.

«Στὶς 15 Νοεµβρίου τοῦ ἔτους
2008 συµπληρώθηκαν εἴκοσι χρόνια
ἀπὸ τὴν κοίµηση τᾹς µεγάλης ἐκκλησια-
στικᾹς µορφᾹς, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀ -
θηνῶν Κυροῦ Ἱερωνύµου. Ὁ µακαρι-
στὸς Γέροντας, µὲ τὰ προσόντα καὶ τὶς
ἀρετές, µὲ τὰ ὁποῖα κατὰ πλησµονὴ τὸν
εἶχε προικίσει ἡ Θεία Πρόνοια, σηµάδε-
ψε ἀνεξίτηλα τὴ σύγχρονη πορεία τᾹς
ἙλλαδικᾹς µας Ἐκκλησίας καὶ ὄχι µόνο.
Ἀνέλαβε τὴ διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας σὲ
µιὰ ταραγµένη περίοδο. Ταραγµένη καὶ
πολιτικῶς καὶ ἐκκλησιαστικῶς. Καὶ δέ -
χτηκε αὐτὸ τὸ κέλευσµα, γιατί, σὲ ὅλη
τὴν ἔµπονη ἱερατικὴ του πορεία, µονα -
δι κὴ σκέψη καὶ ἀποκλειστικὸ µέληµά
του ἦταν ὄχι ἡ ἀπόκτηση τίτλων καὶ ἀ -

ξιωµάτων ἀλλὰ ἡ µέχρι αὐτοθυσίας
προσ  φορὰ του στὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ
πλή ρωµα, µὴ ὑπολογίζοντας καὶ µὴ ὑπο -
κύπτοντας σὲ ὁποιοδήποτε προσωπικὸ
κόστος ἢ σὲ ἄλλη σκοπιµότητα.Κατηγορήθηκε ὁ Ἱερώνυµος ὅτι
ἦταν ὁ «ἐκλεκτός» τᾹς τότε δικτατορί -
ας. Τρία περιστατικά, τὰ ὁποῖα ὅλως ἐν -
δεικτικῶς παραθέτουµε, ἐπιστρέφουν
τὴ µοµφὴ σὲ ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι κακο -
βού λως καὶ µὲ ἔνοχη πρόθεση τὸ κα-
τασκεύασαν. Τὸ πρῶτο: Ὁ διαπρεπὴς
ἀ καδηµαϊκὸς καὶ καθηγητὴς τᾹς Θεολο -
γικᾹς ΣχολᾹς, ἀείµνηστος Μάρκος Σιώ -
της, Κυβερνητικὸς Ἐπίτροπος στὴν Ἀ -
ρι στίνδην Σύνοδο τοῦ 1967, σὲ ἐπίσηµη
δηµόσια ὁµιλία του ἐτόνισε µὲ ἔµφαση
καὶ τούτα τὰ σπουδαῖα: «...Ἡ διαδικα -
σία τᾹς ἐκλογᾹς τοῦ νέου Ἀρχιεπισκό -
που εἶχε ὁλοκληρωθεῖ, ὅταν ὁ κλητὴρ
τᾹς Ἱερς Συνόδου ἐνεφανίσθη καὶ εἶ -
πεν ὅτι εἰς τὸ γραφεῖον τοῦ Προέδρου
ἦλθαν οἱ συνταγµατάρχαι Γ. Παπαδό -
πουλος, Στ. Πατακὸς καὶ Ν. Μακαρέζος
καὶ παρακαλοῦν νὰ διακοπᾹ ἐπ�ὀλίγον
ἡ συνεδρία γιὰ νὰ ἀνακοινώσουν κάτι
εἰς τὸν προεδρεύοντα...». Ὅταν κατόπιν
συνήντησε(ὁ Μ. Σιώτης) τὸν προεδρεύ -
οντα καὶ τὸν ἐρώτησε τί ἤθελαν οἱ ἐπι -
σκέπτες, ἔλαβε τὴν ἀπάντηση, ὅτι εἶχαν
ἔλθει γιὰ νὰ παρακαλέσουν τὰ µέλη τᾹς
Ἱερς Συνόδου, νὰ προτιµήσουν κατὰ
τὴν ἐκλογὴ τὸν Σεβασµιώτατο, τότε Μη-
τροπολίτη Καστορίας, ∆ωρόθεο. Ἔλα-
βαν ὅµως τὴν πληροφορία ὅτι ἡ ἐκλογὴ
εἶχε τελειώσει. Τὸ δεύτερο: Ὁ στρατη -
γὸς  Στυλιανὸς Πατακός, ἕνας ἀπὸ τοὺς
τρεῖς Πρωτεργάτες τᾹς 21ης Ἀπριλίου,
σὲ συνέντευξή του σὲ γνωστὴ ἀθηναϊκὴ
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ἐφηµερίδα, δήλωσε καὶ τὰ ἑξᾹς βαρυσή -
µαντα: «...Τὸν µακαριστὸν Ἱερώνυµον
δὲν τὸν ἐξέλεξε ἡ ἐπανάστασις. ∆ὲν τὸν
ἐγνώριζε κἂν... δὲν τὸν ἐγνωρίζαµε καὶ
θέλαµε κάποιον ἄλλον. Ἀλλὰ δὲν προ -
λάβαµε.» Καὶ τὸ τρίτο καὶ σπουδαιότε-
ρο εἶναι τοῦτο: Εἶναι οἱ δυὸ ἐπιστολές,
ποὺ εἶχε στείλει ὁ ἴδιος ὁ Μακαριώτα-
τος προσωπικῶς στὸν τότε δικτάτορα
Γεώργιο Παπαδόπουλο, ὅταν περιᾹλ -
θαν σὲ γνώση του πληροφορίες περὶ βα-
σανιστηρίων ἀντιφρονούντων κρατου -
µένων πολιτῶν. ∆ὲν θὰ σχολιάσουµε τὸ
κείµενο τῶν ἐπιστολῶν. Τὰ ἀποσπά σµα -
τα, ποὺ θὰ παραθέσουµε, ὁµιλοῦν µόνα
τους καὶ ὁµιλοῦν τόσο εὔγλωττα. Στὴν
πρώτη ἐπιστολὴ ἔγραφε: «...Ἀφορµὴν
εἰς τὸ νὰ σς γράψω τὴν παροῦσαν µοῦ
ἔδωσαν δυὸ περιστατικά ποὺ θὰ σς ἀ -
ναφέρω. Πλὴν δὲν πρόκειται διὰ τὰ µε-
µονωµένα αὐτὰ περιστατικά, ἀλλὰ διὰ
τὸ πνεῦµα καὶ τὴν κατεύθυνσιν ποὺ τὰ
προκαλοῦν... Αὐτὰ πού σς γράφω πα -
ρα πάνω, εἶναι ὅσα ἐπληροφορήθην προ-
χθές. ∆υστυχῶς δὲν εἶναι τὰ µόνα. Πλη -
ροφοροῦµαι ὅτι συλλαµβανόµενοι ἀξι -
ω µατικοὶ δέρονται ἀνηλεῶς, εἰς δὲ τὰς
Ἐπαρχίας ὁ στρατιωτικὸς καὶ ὁ χωρο-
φύλαξ εἶναι τὸ φόβητρον... Ἡ ὠµὴ βία
καὶ τὸ κράτος τοῦ χωροφύλακος ὀδη -
γοῦν ὄχι εἰς τὴν ∆ηµοκρατίαν, ἀλλὰ εἴτε
εἰς τὴν δουλείαν εἴτε εἰς τὴν ἀνατρο -
πήν...». Καὶ στὴ δεύτερη ἐπιστολή, ἐπα-
νερχόµενος στὸ ἴδιο θέµα, προσέθετε:
«...Ἐκ τῶν πολλῶν καὶ πολλαχόθεν προ -
ερχοµένων πληροφοριῶν ἔχω σχηµατί -
σει τὴν πεποίθησιν, ὅτι πρόκειται περὶ
συ στήµατος καὶ τακτικᾹς, τὰ ὁποῖα ἐν -
θυ µίζουν κοµµουνιστικὰ καὶ χιτλερικὰ

στρατόπεδα συγκεντρώσεως... Ἂν ἡ κα -
τάστασις τῶν πολιτικῶν κρατουµένων
δὲν ἀλλάξει ἄρδην, ἡ θέσις µου θὰ παύ -
ση νὰ εἶναι εἰς τὴν ὁδὸν Ἁγίας Φιλοθέης
καὶ θὰ µεταφερθᾹ πλησίον των...». Καὶ
νὰ σκεφθᾹ κανεὶς ὅτι ἡ τότε πνευµατι -
κὴ καὶ ἀκαδηµαϊκὴ ἡγεσία τούς ἐν πολ-
λοῖς ἀσαφεῖς λόγους τοῦ δικτάτορα ἐπι-
δοκίµαζε µὲ χειροκροτήµατα καὶ πέραν
αὐτοῦ σιωποῦσε χαρακτηριστικά. 

Θαυµάζει κανεὶς τὸ συνεχὲς καὶ
ἀνύστακτο ἐνδιαφέρον τοῦ Ἱερωνύµου
γιὰ τὴν Ἐκκλησία µας. Καὶ ἀπόδειξη
τού του ἀποτελοῦν καὶ ἐδῶ δυὸ µεγάλου
ἐνδιαφέροντος πρωτοβουλίες του. Συν -
έταξε µετὰ ἀπὸ σοβαρὴ µελέτη καὶ πολ-
λὴ ἀγωνία ἕνα µεγαλόπνοο σχέδιο ἀνα-
διοργάνωσης ὅλων ἐκείνων τῶν θεσµῶν
καὶ σχηµατισµῶν ποὺ κινοῦνται στὸν
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ἐκ κλησιαστικό µας χῶρο καὶ ἀποτελοῦν
ἀντικείµενο µέριµνας καὶ φροντίδας τᾹς
Ἐκκλησίας. Ὄχι µὲ γενικόλογα καὶ εὐ -
χο λόγια ἀλλὰ µὲ συγκεκριµένες τοπο -
θετήσεις καὶ λεπτοµερεῖς ἀναφορὲς σὲ
ὅλα αὐτὰ τὰ θέµατα. ∆ὲν θὰ τὰ ἐπανα -
λάβουµε, γιατί ὁλόκληρο τὸ κείµενο
τοῦ ὑπέροχου καὶ  ἐντυπωσιακοὺ αὐτοῦ
σχεδιασµού, µὲ τὶς συγκεκριµένες θέ -
σεις καὶ λύσεις, παρατέθηκε στὰ τεύχη
τοῦ περιοδικοῦ µας µὲ ἀριθ. 238, 239,
240 καὶ 241. Ἡ δεύτερη πρωτοβουλία
ἀ ναφερόταν στὸ θέµα τᾹς κάθαρσης ἀ -
πὸ ἀνάξιους καὶ διαβλητοὺς κληρικούς,
οἱ ὁποῖοι κατὰ πολλοὺς καὶ διαφόρους
τρόπους εἶχαν εἰσβάλει στὸν ἱερὸ χῶρο
τοῦ κλήρου. Ἡ ἀγωνία καὶ ὁ πόνος τοῦ
Γέροντα ἦταν µεγάλος. Μέγιστο ὅµως
καὶ τὸ προσωπικὸ κόστος, τὸ ὁποῖο πα-
ρέβλεπε καὶ δὲν τὸ ὑπολόγιζε. Πόνεσε
πολὺ ὁ Γέροντας ἀλλὰ ἔβλεπε ὅτι τὸ
συµφέρον τᾹς Ἐκκλησίας ὁδηγοῦσε σ᾿
αὐτὸ τὸ µονόδροµο. Ἀπέβη ὅµως δῶρο
ἄδωρο. Μετὰ τὴν ἀποµάκρυνσή του, ἂν
ὄχι ὅλοι, οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς ἀπο-
µακρυνθέντες ἐπανᾹλθαν, ἄλλοι ὡς «θρι-
αµβευτές» καὶ ἄλλοι µὲ τὸ µοντέρνο τό -
τε τίτλο «τοῦ ἀντιστασιακοῦ».

Ἡ προσωπικότητα τοῦ κάθε ἀν -
θρώπου, καὶ εἰδικότερα τοῦ κάθε ἡγέτη,
δὲν ἐκτιµται ἀπὸ τὶς ἐπιτηδευµένες
συµ   περιφορὲς καὶ ἐνέργειες, ποὺ ὑπα-
γορεύονται συνήθως ἀπὸ διάθεση προ-
βολᾹς καὶ ἐντυπωσιασµού. Στοιχεῖα προσ-
διορισµοῦ τᾹς προσωπικότητάς του εἶ -
ναι κυρίως οἱ λεπτοµέρειες ἐκεῖνες ἀπὸ
τὴ ζωὴ καὶ τὴν πολιτεία του, ποὺ δὲν
προβάλλονται καὶ τὶς ὁποῖες καὶ ἐµεῖς
δὲν ἀξιολογοῦµε ἰδιαίτερα.

Τρία µεµονωµένα καὶ ἐνδεικτι -
κὰ χαρακτηριστικά, ἄγνωστα ἐν πολ-
λοῖς, θὰ παραθέσουµε σήµερα γιὰ τὸν
µε γάλο αὐτὸ Ἀρχιεπίσκοπο καὶ θὰ ἀφή -
σουµε τὴν ἐξαγωγὴ τῶν συµπερασµά -
των στὴν καλόπιστη διάθεση τῶν ἀγα -
πη τῶν ἀναγνωστῶν µας.
ΤΟ ΠΡΩΤΟ: Ὅλες τὶς εἰσπράξεις ἀπὸ
τὰ λεγόµενα «δικαιώµατα ἀρχιεπισκό -
που» τὶς εἶχε ἐκχωρήσει, χωρὶς νὰ βάζει
οὔτε δραχµὴ στὴν τσέπη του, γιὰ τὴν
ἀνέγερση καὶ τὴ λειτουργία τοῦ Νοσο-
κοµείου τῶν Κληρικῶν (Ν.Ι.Κ.Ε.), τὸ
ὁποῖο δυστυχῶς, ἐγκαταλειµµένο ἀπὸ
τὴ διάδοχη ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση,
καταργήθηκε καὶ ἐντάχθηκε σήµερα καὶ
αὐτὸ στὸ σύστηµασ τοῦ Ε.Σ.Υ. Καὶ ὄχι
µό νο αὐτό. ∆ιέθετε ἐπιπλέον γιὰ τὸν ἴ -
διο σκοπὸ καὶ τὸ 1/3 ἀπὸ τὶς τακτικὲς
ἀ ποδοχές του. ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ: Τὸ µόνο
περιουσιακὸ στοιχεῖο ποὺ τοῦ ἀνᾹκε
ἦταν τὸ φτωχὸ καὶ ἀπέριττο σπιτάκι, ἐ -
πάνω σὲ ἕνα βράχο, στὴν παραλία στὰ
Ὑ στέρνια τᾹς Τήνου. Καὶ εἶχε ἐκφράσει
σὲ πολλοὺς φίλους του τὴ δυσφορία του
ποὺ τὸ διατηροῦσε ἀκόµη στὴν κυρι ό -
τητά του καὶ δὲν τὸ εἶχε διαθέσει καὶ
αὐτὸ γιὰ τὶς ἀνάγκες τᾹς Ἐκκλησίας, οἱ
ὁποῖες ἐντάσσονταν στὸ µεγαλόπνοο
καὶ ἀθόρυβο ἔργο του. Ὁ Θεὸς φύλαξε
καί, µὲ τὶς πιέσεις τῶν φίλων του, δια -
τήρησε αὐτὸ τὸ σπιτάκι, γιὰ νὰ τὸ χρη-
σιµοποιήσει ἀργότερα, στὸ τέλος τοῦ
ἐ πίγειου βίου του, ὡς καταφύγιο καὶ ἡ -
συχαστήριο.
Καὶ τὸ ΤΡΙΤΟ: Ἕνα βράδυ ἀπὸ τὰ τε-
λευταῖα χρόνια τᾹς δεκαετίας τοῦ 1960,
περνώντας κάποιος κληρικός, στενὸς
συνεργάτης του, µπροστὰ ἀπὸ τὸ ἀρχιε-
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πισκοπικὸ µέγαρο τᾹς ὁδοῦ Ἁγ. Φιλο -
θέης, εἶδε τὸ φῶς ἀναµµένο στὸ προσω -
πικὸ γραφεῖο τοῦ Μακαριωτάτου. Ἀνέ -
βη κε λοιπὸν στὸ διαµέρισµά του καὶ
βρᾹκε τὸν Μακαριώτατο νὰ ἔχει στὸ
τραπέζι του µερικὰ φακελλάκια καὶ νὰ
το  ποθετεῖ σὲ αὐτὰ κάποια χαρτονοµί -
σµατα. «Μακαριώτατε, γιατί τὸ κάνετε
αὐ  τό;» τὸν ρώτησε. Καὶ ἰδοὺ ἡ ἀπάν -
τηση: «Παιδί µου, αὔριο εἶναι ἡµέρα
µισθοδοσίας καὶ ἡ ἡµέρα τᾹς µισθοδο -
σίας δὲν πρέπει νὰ βρίσκει τὸν ἐπίσκο-
πο, πολλῷ µλλον τὸν ἀρχιεπίσκοπο νὰ
ἔχει οὔτε µιὰ δραχµὴ στὴν τσέπη του.
Ὅ,τι λοιπόν µου ἀπέµεινε θὰ τὰ στείλω
σὲ ὁρισµένα πρόσωπα, ποὺ ξέρω ὅτι ἔ -
χουν κάποιες ἰδιαίτερες ἀνάγκες.»

Εἴπαµε παραπάνω ὅτι στὸν µα-
καριστὸ Γέροντα ἀποδόθηκε κακόβου -
λα ἡ µοµ φή ὅτι ἦταν ὁ «ἐκλεκτός» τᾹς
δικτατορίας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυ -
µος ἔφε ρε πράγµατι τὸν τίτλο τοῦ «ἐ -
κλεκτοῦ». Καὶ τὸν ἔφερε δικαίως, ὅµως
γιὰ ἄλλο λόγο. Γιατί ἦταν ὁ «ἐκλεκτός»
τοῦ Θεοῦ καὶ τᾹς Ἐκκλησίας. Ὁ ἅγιος
αὐτὸς Ἱ ε ράρχης ἔγραψε χρυσὴ σελίδα
στὴ σύγχρονη Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία. Καὶ
ἔ τσι θὰ τὸν ἀποδώσει ἡ ἱστορία στοὺς
ἐ  πιγενοµένους ...».

ΕΠΙΜΕΤΡΟ. Ὁ µακ. Ἀρχι επί σκο -
πος Ἱερώνυµος ὑπᾹρξε πράγµατι µε -
γάλη µορφὴ τᾹς σύγχρονης  Ἑλλαδι κᾹς
Ἐκκλησίας. Ὅλα τὰ χρόνια τᾹς ἀρ -
χιεπισκοπικᾹς του διακονίας, ἀλλὰ καὶ
µετὰ τὴν ἀποµάκρυνσή του, ἀκολούθη-
σε µία πορεία ἀγώνων, µία πορεία µαρ -
τυρίου ἀλλὰ καὶ µαρτυρίας. Καὶ στὸν
ἀγῶνα αὐτό, παλεύοντας µὲ τὶς δυνάµεις
τοῦ σκότους, πρόσφερε τὸ εἶναι του,
πρόσφερε τὴν ψυχή του, ἀκόµη καὶ τὴν
ἴδια του τὴ ζωή. Τὸ εὐσεβὲς πλήρωµα
δέχθηκε ὅλη αὐτὴ τὴ µακρὰ διακονία
του ὡς «δώρηµα παρὰ Θεοῦ». Οἱ ἀντί -
παλοί του «διὰ φθόνον ἐµίσησαν αὐτόν»
καὶ τὸν πολέµησαν.

Ἡ προσωπικότητα τοῦ Ἱερω -
νύµου λάµπει καὶ τώρα ὡς ἀστέρας πο -
λύφωτος στὸ ἐκκλησιαστικὸ στερέωµα
καὶ τὸ ἔργο του προβάλλεται καὶ σήµε-
ρα ἀλλὰ θὰ προβάλλεται καὶ αὔριο καὶ
στὸ µέλλον. Καὶ τοῦτο γιατί ὁ µακ. Γέ -
ροντας ἔφερε τὴ σφραγίδα καὶ τὸν τίτλο
«τοῦ ἐκλεκτοῦ». Τοῦ  ἐκλεκτοῦ τοῦ Ἁγί -
ου Θεοῦ καὶ τᾹς Ἐκκλησίας. Καὶ ἂς ἀπο-
τελέσει τοῦτο τὸν ἔπαινο τᾹς προσφο-
ρς του.

Ὁ Σχολιαστὴς

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 16

«Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο.

∆ιεύθυνση: el"pliroforisi.gr

Καί οἱ Ἐκδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο

(γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου)

∆ιεύθυνση: spora.gr


