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Αὐτό μάλιστα θαυμά ζειν ἐ χρῆν, ὅτι
ἀν θρώπους βαρβάρους τοιαύτην ἔ -
πει σαν καταδέξασθαι πί στην καί χρη -
στάς πε ρί τῶν μελλόν των ἔχειν ἐλπί -
δας καί τό πρό  τερον τῶν ἁμαρτημά -
των φορτίον ἀπε σκευ α σμένους μετά
πολλῆς τῆς προθυμίας εἰς τό ἐπιόν
τῶν ὑπέρ τῆς ἀρετῆς ἅπτεσθαι πόνων,
καί πρός αἰσθητόν μέν μη δέν κε χη νέ -
ναι, πάντων δέ ἀνωτέ ρους τῶν σω -
μα  τικῶν γεγενημένους νο εράς δέξα -
σθαι δω ρεάς, καί τόν Πέρ σην καί τόν
Σαυρομά την καί τόν Μαῦρον καί τόν
Ἰνδόν εἰδέναι ψυχῆς κα θαρμόν καί
Θε οῦ δύναμιν καί φιλ αν θρωπίαν ἄ -
φα τον καί πίστεως φι λο σοφίαν καί
Πνεύ ματος ἁγίου ἐπι φοίτησιν καί
σω μάτων ἀνάστασιν καί ζωῆς ἀθα-
νάτου δόγματα.

Αὐτό ἔπρεπε πάρα πολύ νά θαυ μά -
ζου με, ὅτι δηλαδή (οἱ ἀπό στο λοι) ἔ -
πεισαν βαρ βάρους ἀνθρώ πους νά δε -
χθοῦν τέτοια πί στη καί κα λές ἐλπίδες
νά ἔχουν γιά τά μέλλον τα καί ἀφοῦ
ἀ πηλλάγησαν ἀπό τό προ ηγού μενο
φορ τίο τῶν ἁμαρτιῶν, στή συνέχεια
(τούς ἔπεισαν) μέ πολ λή προθυμία
νά ἀ  ναλάβουν τούς πόνους γιά τήν
ἀ ρετή, καί κανένα αἰσθητό πράγμα νά
μήν τούς ἀφήνει ἔκπληκτους καί ἀφοῦ
εἶ χαν γί νει ἀνώ τεροι ὅλων τῶν σωμα -
τικῶν νά δε χθοῦν νοερές δωρεές. Καί
τόν Πέρση καί τόν Σαυ ρομάτη καί
τόν Μαῦρο καί τόν Ἰνδό (τούς ἔ πει -
σαν) νά γνωρί σουν τόν καθαρισμό τῆς
ψυ χῆς καί τοῦ Θεοῦ τή δύναμη  καί
τήν ἀ περί γρα πτη φιλανθρωπία καί
τή φι λοσο φία τῆς πί στεως καί τήν
ἐπιφοί τηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
καί τήν ἀ νά σταση τῶν σωμάτων καί
τά δό γμα τα τῆς ἀθανάτου ζωῆς.
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ηµερώνουµε µέ φόρτι -ση ἀγωνίας καί φό βουκαί κλείνου µε τήν ἡµέ -ρα µας µέ σω ρευµένες,ἐπάλληλες, πικρές ἐµ -πει ρίες στά κυκλώµα -τα τᾹς σύγχρονης ζω -Ᾱς, ὅπου πρυτανεύει ἡ ἀπαξί ω -ση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ φορτική ἐκ -µετάλλευσή του καί ἡ καθυπότα -ξή του στά θελήµατα τῶν ἰσχυ -ρῶν τᾹς γᾹς. Ἡ ἐποχή µας δια-γράφει ἀπό τόν πίνακα τᾹς ζωᾹςτήν ἐλευθερία καί τήν καταξίω-ση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπουκαί ἐντάσσει τίς λαϊκές µάζες στάσυµφέ ροντα τᾹς ὀλιγαρχίας.∆έ θά ἐξαντλήσω τή γρα φί -δα µου διατυπώνοντας ἀπο γοη -τευτικές κρίσεις καί ἀσυγ κρά τη -τες αἰχµές κατά τῶν ἰσχυ ρῶν τᾹςγᾹς ἤ τῶν διεστραµµένων ἡγετῶντᾹς φοβισµένης ἀνθρωπότητας.Θά συγκεντρώσω τήν προσοχήµου καί θά καθηλώ σω τίς κρίσεις

µου στήν προσωπική µου εὐθύ -νη, ὡς λειτουργοῦ τᾹς ἘκκλησίαςἸησοῦ Χριστοῦ καί στήν εὐθύνητῶν συλλειτουργῶν µου πού ἐγ -γράφονται στήν ἱστορία ὡς ποι-µένες καί διδάσκαλοι χωρίς νάσυγκλονίζονται ἀπό τήν εὐθύνητᾹς ἀποστολᾹς τους καί χωρίςαὐ  τός ὁ χαρακτηρισµός νά δια -νοίγει τόν ὁρίζοντα τοῦ καθηµε -ρι νοῦ τους χρέους καί νά τούςἐµ πνέει νά διδάσκουν καί νά χει -ραγωγοῦν τό ἐκκλησιαστικό πλή-ρω µα στό φῶς τᾹς ἀλήθειας,στήν ἐµπειρία τᾹς ἐλπίδας καίστά πλούσια βιώµατα τᾹς ἀγά -πης. Τό ἐρώτηµά µου ἕνα καί µο-ναδικό. Γιά µιά ὁλόκληρη τετρα-ετία, ἀπό τό 2008 ὡς τό 2012, τόβαρύ ἔργο τᾹς ἈρχιεπισκοπικᾹςεὐθύνης τό ἐπωµίζεται ὁ ἀπόΘη  βῶν καί Λεβαδείας Ἱερώνυ -µος. Πλάϊ του, ἐκεῖνοι πού τόνψήφισαν καί τόν θρόνισαν στόν

Βηµατισµός στό σύγχρονο χάος



ὑπεύθυνο θῶκο καί ἐκεῖνοι πούαὐτός τούς ἐπέλεξε, τούς χειρο -τόνησε καί τούς πρόσφερε τήνποιµαντική ράβδο τᾹς εὐθύνηςκαί τᾹς ἀγάπης, ἀλλά καί ἐκεῖνοιπού δέν τόν τίµησαν µέ τήν ψᾹφοτους, ἀλλά παρακάθησαν κοντάτου κατά τίς συνεδριάσεις τᾹςτα κτικᾹς Ἱερς Συνόδου καί τᾹςΣυνόδου τᾹς Ἱεραρχίας, καταθέ-τοντας γνώµη καί κόπο γιά τόνἁγιασµό καί τή γενικότερη καθ -οδήγηση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦποι µ νίου.Ἐπί τέσσερα χρόνια λειτούρ -γησαν ἀδιάκοπα καί ὁ θεσµόςτᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου καίὁ θεσµός τᾹς Ὁλοµέλειας. Ποιόεἶναι τό ἔργο πού θεµελιώθηκε,λειτούργησε καί ἀπέδωσε καρ-πούς; Ποιά ἦταν τά ὁράµαταπού κατατέθηκαν στήν τράπεζατῶν διασκέψεων, πού διαµορ-φώθηκαν σέ προγράµµατα καίπού τροφοδότησαν τόν πεινα-σµένο λαό; Ποιά ἡ πληρότητατοῦ λόγου καί ποιά ἡ θερµότητατᾹς ἀγάπης, πού ἐνέγραψαν τήνὈρθόδοξη Ἑλληνική Ἐκκλησίαστόν πίνακα τῶν ἀποστολικῶνκαί ἁγιοπατερικῶν Ἐκκλησιῶν,πού κράτησαν τή στάθµη στήγνη σιότητα καί στήν πληρότητα.
1) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώ -νυ µος κατά τήν πρώτη χρονιά

τᾹς θητείας του στό ὑψηλό τουλειτούργηµα ἔκανε µιά σοβαρήδήλωση: «Πρέπει νά µελετήσου -µε καί νά ἀναθεωρήσουµε τόντρόπο ἐκλογᾹς τῶν µητροπο-λιτῶν». Ἡ δήλωσή του αὐτή ἔχεινόηµα. Χωρίς νά εἶναι ἰδιαίτεραἀποκαλυπτικός καί ἐλεγκτικός,ἅπλωσε στήν τράπεζα τῶν συνο-δικῶν διασκέψεων τόν βαρύτατοτόµο τῶν ἀποτυχηµένων µητρο -πολιτικῶν καί ἐπισκοπικῶν ἐκλο -γῶν, πού ἐπί σειρά δεκαετιῶνγεµίζει τήν Ἐκκλησία µέ κατε -γνωσµένα πρόσωπα, τά ὁποῖαµεταποιοῦν τό ἱερό θυσιαστήριοσέ τόπο διεστραµµένης ζωᾹς καίἄθλιας ἐκµετάλλευσης.∆έ θά ἐπιτρέψω στόν ἑαυ-τό µου νά σύρει καί νά προβάλειστήν καθηµερινή ἐνηµέρωση ὀ -νό  µατα καί πρακτικές πού ἔπνι-ξαν τίς συνειδήσεις τῶν τίµιωνλειτουργῶν καί τῶν ἁγνῶν µελῶντοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου. Κά-θε τόσο ἐκπίπτουν στίς αὐλέςτῶν ἐπισκοπικῶν ἀνακτόρωνκαί ρέουν στά κανάλια τᾹς δηµό-σιας ἐνηµέρωσης τέτοιες ἐκτρο-πές καί τέτοια σκάνδαλα πούµατώνουν τίς καρδιές καί βρω -µίζουν τήν καθηµερινότητα. Ὅ -λες αὐτές τίς ἐκτροπές, πού γί -νονται ἀνάγνωσµα καί σχολια-σµοί, τίς θεωρῶ ἀπεικονίσεις τοῦχάους καί πρωτοβουλίες τᾹς
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ντροπᾹς. Θά ἀποσπάσω µόνοµιά φράση ἀπό εὐρύτατο δηµο -σί ευµα ἐκκλησιαστικοῦ δηµοσιο-γράφου, πού ἐπί σειρά ἐτῶν φω-τογραφίζει τίς ἐκτροπές καί κά -νει τήν προσωπική του ἀπογοή -τευση ἐµπειρία καί πόνο ὁλό -κληρης τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς οἰκο-γένειας. Ὁ γνωστός ἐπικοινωνιολό -γος Σωτήρης Τζούµας, µέ δηµοσί-ευµα στήν προσωπική ἱστοσε λί -δα του Sotirioslogos.gr, στίς 28-3-2012, κάνει λόγο γιά τίς ὀργισµέ-νες ἀπαντήσεις πού ἔδωσε ὁπρο ηγούµενος ἈρχιεπίσκοποςΧριστόδουλος σέ ψηφοφόρουςµητροπολίτες πού ἀµφισβήτη -σαν τό ἦθος δικοῦ του προσώ -που καί τοῦ ἐκδήλωσαν σειράἐπιφυλάξεων. Γράφει ὁ δηµοσιο-γράφος στήν ἐνηµέρωσή του:«Κάποιοι, εὐεργετηθέντες ἀχάρι-στοι Ἀρχιερεῖς, ὅταν τούς ζητοῦσε(ὁ Χριστόδουλος) νά τόν ψηφίσουν(τόν εὐνοούµενό του) τοῦ ἔλεγαν...ναί, µέν ἀλλά, θά δοῦµε, δέν ξέρου -µε κι ὅτι... λόγοι συνειδήσεως δέντούς ἐπιτρέπουν... Γιά νά εἰσπρά-ξουν ἀπό τό Χριστόδουλο τό
ἐκπληκτικό: "Ξέρεις πόσα λερωµέ-να ράσα ἀναγκάσθηκα νά φιλήσωἐγώ, γιά νά καλµάρω ἐκεί νους πούἀντιδροῦσαν στήν ἐκλογή σου;;;Κι ἔχεις τό... θράσος νά µοῦ µιλςἐσύ γιά συνείδηση;;;"»

Ἡ ἀπάντηση αὐτή τοῦ τότεπροκαθήµένου Χριστόδουλου ἐγ-γράφει στή σύγχρονη ἐκκλησια -στι κή ἱστορία σειρά ἐρωτηµά -των. Κατά τήν ἐκλογή τῶν ἐπι -σκό πων λειτουργεῖ ἡ εὐαισθησίατᾹς συνειδήσεως ἤ διαγράφε ταικαί ἀποπέµπεται; Ἐρώτηση δεύ -τε ρη. Ἐκλέκτορες µητροπολίτεςµέ ἀκρωτηριασµένη τήν εὐαισθη-σία τᾹς συνειδήσεως καί µέ λερω -µένα ράσα ἀποτολµοῦσαν τήνἀ νάδειξη τῶν διαδόχων τους; Μέµιά τέτοια ἐκλογική διαδικασίαἐµπλούτιζαν τήν Ἐκκλησία µέ ἁ -γίους ἤ τήν πλήγωναν καί τήνδιέσυραν; Ἐρώτηµα τρίτο. Σήµε -ρα, µετά τήν ἀλλαγή τᾹς φρου -ρς στόν Ἀρχιεπισκοπικό θρό-νο, ἐξυγιάνθηκε τό σύστηµα τᾹςἐκλογᾹς; Καθάρισαν τά ράσα τῶνἐκλεκτόρων ἤ βρώµισαν περισ -σότερο; Οἱ πένες τῶν κατηγό -ρων, πού, κατά τό πλεῖστον, βρί -σκονται στά χέρια ἐκκλησιαστι -κῶν παραγόντων, γεµίζουν τίςἐ  φηµερίδες, τίς ὀθόνες τῶν τηλε-οράσεων καί τίς ἱστοσελίδες µέἀφηγήσεις σκανδάλων πού τα-πεινώνουν τόν προκαθήµενο Ἱε-ρώνυµο καί διασύρουν τά πρό-σωπα τᾹς αὐλᾹς του. Ἄραγε θάτολµήσει ὁ σηµερινός Ἀρχιεπί -σκο πος νά κάνει πράξη τήν πρό -ταση πού κατέθεσε ὅταν θρονιά -στηκε στήν Ἀρχιεπισκοπική κα -
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ρέ κλα ἤ θά συνεχίσει κι αὐτός νάφιλάει τά λερωµένα ράσα γιά νάπετύχει τήν ἀνάδειξη τῶν ἀνάξι -ων; 
2) Ἐκκλησιαστικός ἀρθρο -γράφος καί σχολιαστής τῶν ἀ -πο  φάσεων καί τῶν πράξεων τᾹςσυνοδικᾹς ὁµήγυρης κατέθεσεστήν ἐπικαιρότητα τήν ἄποψηὅτι συµπληρώθηκε ἤδη πεντη -κονταετία ὁλόκληρη ἀπό τότεπού ὁ σκανδαλισµός τᾹς ἀνηθι -κότητας χτύπησε τήν ἐπίσηµηπόρτα τοῦ συνοδικοῦ Μεγάρουκαί ὁ πρόξενος τῶν σκανδάλωνἐπιχείρησε νά διαρπάσει τά διά-σηµα καί τίς βαριές εὐθύνες τοῦἈρχιεπισκοπικοῦ θρόνου. Τό γε-γονός ἐκείνης τᾹς ἐποχᾹς προκά -λεσε µεγάλο σκανδα λι σµό, γεν -ναία ἀντίδραση καί δικαστικέςπαρεµβάσεις, πού στό τέλος εἶ -χαν ὡς ἀποτέλεσµα, µόλις µετάἀπό ἕνδεκα µέρες ἄσκησης τῶνἈρχιεπισκοπικῶν καθηκόντων,τήν παραίτηση τοῦ ἐνόχου καίτήν ὁριστική ἀπόσυρσή του.  Ὁ σκανδαλισµός τοῦ λαοῦδέ σταµάτησε. Ἄλλα περιστατι -κά πού πέρασαν καί ἀπό τίς σε -λίδες τῶν ἐφηµερίδων ζηµίωσανὁλόκληρο τό σύστηµα τᾹς συν -οδικᾹς ὀργάνωσης τᾹς Ἐκ κλη -σίας καί προκάλεσαν τήν ἐ πί -µονη ἀντίδραση τοῦ λαϊκοῦ στοι -

χείου. Γιά νά µή µακρηγορήσω,ἐπικαλούµενος περιστατικά πούἔπνιξαν κυριολεκτικά τό κύ ροςτοῦ µητροπολιτικοῦ ἀξιώµατος,θά θυµίσω µόνο ὅτι κατά τήνἔσχατη τούτη περίοδο, ἐστά ληἀπό κάποιο (ἄγνωστο ἤ γνωστό,κάποιοι τό ξέρουν) ἕνα κεί µενοπρός ὅλους τούς µητροπο λίτεςπού θίγει καί ἐκθέτει ἐπι σκό πουςκαί πρεσβυτέρους πού εἶναι ἀ -να στήµατα τοῦ ἰδίου τοῦ κ. Ἱε -ρωνύµου καί πού ὁ διασυρ µόςτους περνάει καί θίγει τόν ἴδιοτόν προκαθήµενο. Στήν περί -πτω ση αὐτή δέν ἔγινε γνωστήκαµιά ἀντίδραση τοῦ Ἀρχιεπι -σκό που Ἱερωνύµου, δέ δηµοσι -εύθηκε καµιά ἀποκατάστασητοῦ κύρους τῶν συνοδικῶν πούεἶχαν χειροτονήσει ἤ διορίσει αὐ -τούς πού κατηγορήθηκαν γιάσο  βαρά παραπτώµατα, οὔτε ἐ -νη µερώθηκε τό εὐρύτατο πλή -ρω µα τᾹς Ἐκκλησίας ὅτι οἱ κατη -γορηθέντες ὡς ἔνοχοι προσέφυ-γαν στή δικαιοσύνη καί ζήτησαντήν τιµωρία τῶν λιβελογράφωνἤ τοῦ λιβελογράφου.Ὅλα αὐτά τά περιστατικά,µαζί µέ µιά ἰδιότυπη συνέντευξη,πού ἔδωσε ὁ παραιτηµένος µη -τρο πολίτης Χρυσόστοµος, µέσαστά γραφεῖα τᾹς µητροπόλεωςΖακύνθου καί ἡ ὁποία ἐντάσσε-ται στό ἴδιο θεµατικό σύνολο,
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προκαλοῦν τήν καθολική λαϊκήἐ ξέγερση καί τήν κατηγορία ἐ -ναν τίον τοῦ προσώπου τοῦ Ἀρ -χι  επισκόπου ὅτι, ἐνῶ δήλωσε µέἔµφαση ὅτι πρέπει νά ἀλλάξειτό σύστηµα ΄ἐκλογᾹς τῶν Ἀρχιε-ρέων, ὄχι µόνο δέν ἔκανε τίποταἀλλά καί διευκόλυνε στιγµατι -σµέ να πρόσωπα νά λειτουρ γή -σουν καί νά λιτανεύσουν κρα -τώντας στό χέρι τή ράβδο τή δη -λωτική τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώµα-τος.
3) Ἀπό τίς ἐφηµερίδες καί τάπολλαπλά ἱστολόγια διεσπάρη -σαν εἰδήσεις ὅτι, κατά τήν περί -οδο πού Ἀρχιεπίσκοπος καί Πρό -εδρος τῶν Συνοδικῶν Ὀργάνωνεἶναι ὁ κ. Ἱερώνυµος, σηµειώθη -καν ὕποπτες εἰσβολές στά ἐρµά -ρια τᾹς Ἱερς Συνόδου καί πα -ρεµ βάσεις στά δρώµενα τᾹς οἰ -κο νοµικᾹς ὑπηρεσίας τᾹς Ἐκκλη -σίας, πού εἶχαν σάν ἀποτέλεσµατό νοσφισµό σοβαρῶν χρηµατι -κῶν ποσῶν. Γιά τό περιστατικόπού ἐκτυλίχτηκε µέσα στά γρα-φεῖα τᾹς Ἱερς Σύνοδου, δηµο-σιεύτηκε καί ἔγινε γνωστό ὅτιἐκλάπησαν χρηµατικά ποσά καίἐξαφανίστηκαν ἔγγραφα ἀπόσυνοδικούς φακέλους. Τά ἀφαι -ρε θέντα ἤ κλαπέντα ἔγγραφαἀν  τικαταστάθηκαν µέ λευκά χαρ-τιά µέ τήν προφανή σκοπιµότη -

τα νά µήν προδοθεῖ ἡ πράξη τᾹςἐξαφανίσεως ἀπό τό ἄδειασµατῶν φακέλων. Τό περιστατικόαὐ   τό, ἐνῶ διέρρευσε στόν κα -θηµερινό τῦπο, ἀποσιωπήθηκεἀ πό τήν ὑπεύθυνη ἡγεσία. Ἡµόνη πληροφορία πού δόθηκεἦταν ὅτι διατάχθηκε ἐσωτερικήδιοικητική ἔρευνα τοῦ θέµατος.Καί ἀπό τή στιγµή ἐκείνη ἁπλώ -θηκε ἡ σιωπή καί τό χάος. ∆ένἔγινε γνωστό ἄν ὁλοκληρώθηκεἡ ἔρευνα καί ἄν ἡ µαφία τᾹςκλοπᾹς εἶναι πρόσωπα µέ λερω -µένα ράσα ἤ λαϊκοί γραφειοκρά -τες. Οὔτε πληροφορήθηκε τό ἐκ -κλησιαστικό πλήρωµα ἄν ἐπι -βλήθηκαν ποινές ἤ ἄν ἐκδιώχθη-καν ἐκεῖνοι πού παραβίασαν τήνἀρχή τᾹς ἀξιοπρέπειας καί ἐν -τιµότητας. Περίεργα µπαίνει ἀν -α πάντητο τό ἐρωτηµατικό γιατίδέν ἀσκήθηκε ἡ νόµιµη διαδικα -σία καί γιατί δέν ἐπιβλήθηκαν οἱποινές πού ὁρίζονται ἀπό τούςσχετικούς Νόµους. Γιά τό δεύτερο περιστατικό,πού ἔγινε γνωστό ἀπό δηµοσι -εύµατα πού κυκλοφόρησαν εὐ -ρύ τατα, ἔχουµε τά ἐξᾹς στοιχεῖα.Ἕνα κτᾹµα µεγάλης ἀξίας, πούβρίσκεται στήν περιοχή τᾹς Βου-λιαγµένης, εἶχε καταπατηθεῖ ἀπόἐργάτη τοῦ δήµου.Ἡ οἰκονοµικήὑπηρεσία τᾹς Ἐκκλησίας ἔκανεἀγωγή κατά τοῦ καταπατητή καί
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τό δικαστήριο ἀποφάνθηκε ὅτιτό  κτᾹµα ἀνήκει στήν Ἐκκλησίακαί πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἐκ -φύγει ἀπό τά χέρια τοῦ καταπα -τητή καί νά ἐπιστραφεῖ στό
νόµιµο κύριο.  Ἀντ�αὐτοῦ µεθο -δεύ τηκαν διαδικασίες πού ἐξέ -θεσαν καί τόν καταπατητή καίτήν Ἐκκλησία. Με διαδικασίες ἐνσκότει, κατά τή µέρα τᾹς ἑορτᾹςτοῦ Ἀρχιεπισκόπου, µέσα στάγραφεῖα τᾹς Ἱερς Συνόδου, ὑ -πογράφτηκε συµβόλαιο πωλή-σεως αὐτοῦ τοῦ ἐπίδικου κτήµα-τος ἀπό τήν Ἐκκλησία καί ἀγορςτου ἀπό τόν καταπατητή. Ἡ τι-µή τοῦ κτήµατος πού γράφτηκεστό συµβόλαιο δέν προσδιορί -στηκε µετά ἀπό δηµοπρασία ὅ -πως ὁρίζει ὁ Νόµος καί δέν ἦτανἀντίστοιχη µέ τήν ἀγοραστική ἀ -ξία τῶν γειτονικῶν κτηµάτων. Τόἰδιαιτέρως περίεργο εἶναι ὅτι τάχρήµατα, τά ὁποῖα κατέθεσε ὁἀ  γοραστής-ἐργάτης κατά τήν ὑ -πογραφή τοῦ συµβολαίου, δένἦ  ταν δικά του. Ἦταν ἐπιταγέςπού καταβλήθηκαν ἀπό τρίτους,στούς ὁποίους καί πέρασε τόκτᾹ µα µέ δεύτερο συµβόλαιο,πού, τήν ἴ δια στιγµή, ὑπογρά -φηκε, στό ἴ διο µέρος, µέ τιµή ἀ -κόµα µεγα λύτερη ἀπό τό πρῶτοσυµβόλαιο. Σύµφωνα µέ τίς δηµοσιο -γρα φικές εἰδήσεις τό ὅλο θέµα

ἔχει ξαναπεράσει στά χέρια τᾹςδικαιοσύνης. ∆έν ἀναφέρουν ὡσ-τόσο οἱ πληροφορίες ὅτι ὁ Ἱε-ρώνυµος, κατά τό µακρότατοχρονικό διάστηµα πού διέρρευ-σε, ἀπό τότε ἴσαµε σήµερα,ἀντιµετώ πισε δυναµικά σύµφω-να µέ τούς Ἱερούς Κανόνες καί
κατ�ἐπιτα γήν τῶν σχετικῶν Νό -µων τή δια πλοκή πού σοφίστηκετό νοσφισµό τᾹς ἐκκλησιαστικᾹςπεριουσίας. Ἐνῶ ὑποσχέθηκε νάβάλει τάξη στά συνοδικά ὄργα-να, δέν ἔχει θεσπίσει, ἴσαµε σήµε -ρα, σειρά συνοδικῶν διατάξε ωνπού νά προστατεύουν τήν Ἐκ -κλησία ἀπό σκοτεινές, ραδιοῦρ-γες παρεµβάσεις καί ἀπό τόνκίνδυνο καταλήστευσης τᾹς ἐκ -κλη σιαστικᾹς περιουσίας. 

4) Στα ὅσα θλιβερά καί ἀπα-ράδεκτα περιστατικά παραθέ-σαµε στίς προηγούµενες παρα-γράφους δέν τοποθετηθήκαµεαὐθέραιτα. ∆έν ἐπηρεαστήκαµεἀπό ψιθύρους τοῦ πεζοδροµίουἤ ἀπό ἀνησυχίες προσώπων. Εἶ -ναι πτυχές τᾹς ἐκκλησιαστικᾹςµας ζωᾹς πού καταγράφονταισέ ὄγκο ἐγγράφων, κατά τό πλεῖ -στον ἐνυπογράφων, σέ σειρά κει-µένων καί ἀναφορῶν καί διαρ -ρέουν σέ δηµοσιεύµατα τοῦ πο -λι τικοῦ καί ἐκκλησιαστικοῦ τύ -που καί λοιπῶν σύγχρονων µέ-
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σων ἐνηµέρωσης (ἱστοσελίδεςκ.λ.π.)   Ἐµεῖς µέ αἴσθηµα εὐθύνηςἐ  πισηµαίνουµε ἐντόνως τήν ἀ -πρα ξία καί ἀδιαφορία τᾹς διοι-κούσης Ἐκκλησίας µπροστά στίςἐπικριτικές ἀναφορές καί στήναὐξανόµενη ἀγωνία τοῦ ἐκκλησι -α  στικοῦ πληρώµατος. Ἡ διοίκη -ση τᾹς Ἐκκλησίας, οἱ λίγοι µητρο-πολίτες πού ἔχουν ἐπωµισθεῖτήν ὑπευθυνότητα τοῦ µέλουςτᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου καίτό σύνολο τῶν µητροπολιτῶνπού συγκροτεῖ τή Σύνοδο τᾹς Ἱε-ραρχίας, ὤφειλε, µέ τούς διοικη -τικούς καί ἐρευνητικούς σχηµα-τισµούς πού ἔχει στή διάθεσήτης, νά προβεῖ πάραυτα σέ ἄµε-ση καί ταχεία-ταχύτατη ἔρευναἐ πί τῶν σοβαρῶν αὐτῶν περι -στα τικῶν πού ἔρχονται στό φῶςτᾹς δηµοσιότητας, ὥστε νά δια-πιστώσει τί ἀπό ὅλα αὐτά εἶναιτό ἀληθές καί τί ἀποτελεῖ συκο-φαντία, ἀνεξάρτητα ἀπό τήν µα-κροχρόνια ἔκβαση τᾹς παράλ-ληλης ποινικᾹς διαδικασίας. Ἐµεῖς αὐτό καταγγέλουµεκαί ἐπισηµαίνουµε. Ὁ πιστός ὅ -µως λαός, ὁ ὁποῖος εἶναι δέκτηςὅλων αὐτῶν τῶν φοβερῶν πλη -ρο φοριῶν καί δηµοσιευµάτων,ὄ χι µόνο ἀγωνι, ἀλλά, κάτι πε-ρισσότερο, ἀπαιτεῖ καί ἀξιώνειἔγκαιρα καί ὑπεύθυνα νά πληρο -

φορεῖται, τί ἐπί τέλους συµβαίνειστόν ἱερό χῶρο τᾹς Ἐκκλησίαςµας. Καί µεῖς, µέ τό µικρό δηµο -σιογραφικό µας ὄργανο, ἀντα -πο κρινόµενοι στό χρέος µας, µι -λµε ἀνοιχτά καί διάφανα στούςἀδελφούς ποιµένες καί παρέ -χουµε τήν ὀφειλόµενη ἐνηµέρω-ση στό ἐκκλησιαστικό πλήρωµα.
5) Θά καταθέσω στήν κρίση τῶνἀναγνωστῶν µου, µέ θάρρος καί,παράλληλα, µέ πόνο πολύ, τήσυµπεριφορά τᾹς ἀπόλυτης σι -ω  πᾹς τοῦ προκαθήµενου τᾹς Ἐκ -κλησίας Ἱερώνυµου ἤ τῶν χα µη -λῶν τόνων τῶν στιγµιαίων πα -ρεµβάσεών του στή θυελλώδηκρί ση τᾹς ἐποχᾹς καί στήν ἀφό -ρητη περιπέτεια τοῦ λαοῦ µας,πού συναποτελεῖ τό πλήρωµατᾹς ἙλληνικᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκ -κλη σίας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱε-ρώνυµος, µετά ἀπό µακρά καθυ-στέρηση καί ἀδικαίωτη σιωπή,τόλµησε νά βγεῖ στήν ἐξέδρα τᾹςδηµοσιότητας καί νά προσδιο-ρίσει µέ σύντοµη διατύπωση τάαἴτια τᾹς κοσµογονικᾹς ἀναστά -τωσης. Εἶπε, ἔγραψε καί ὑπό -γρα ψε ὅτι ἡ κρίση αὐτή δέν εἶναιµόνο οἰκονοµική ἀλλά, στήν ἔκ -τα σή της καί στήν οὐσία της, εἶ -ναι πνευµατική. Ὅσοι ἄκουσανκαί ὅσοι διάβασαν τό χαρακτη -ρισµό του αὐτό περίµεναν ἀπο -
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σα φήνιση. Ἀποφάνθηκε µονολε -κτικά καί κρυπτογραφικά ὁ προ -καθήµενος τᾹς Ἐκκλησίας τᾹςἙλ λάδος, ἔθιξε τή σοβαρότητατᾹς καταστάσεως καί σιώπησε.Μπορεῖ νά θεωρήσει κανείς αὐτήτή στάση ἐπαρκή καί νά µήν ἐπι-κρίνει τόν Μακαριώτατο γιά τήνἀδικαίωτη σιωπή του; Ἡ µεγάλητου ἀποστολή καί τό ἐπίµονοχρέ ος του εἶναι νά διδάσκει τόλαό, νά ἀνοίγει µπροστά τουτούς ὁρίζοντες τᾹς πνευµατικᾹςζωᾹς, νά κάνει µιά σύνδεση τᾹςγᾹς µέ τόν οὐρανό, τοῦ ἀνθρώ -που µέ τό ∆ηµιουργό καί Πατέρατου Θεό καί νά ἀποσαφηνίζει τίεἶναι ὁ κόσµος καί τί εἶναι ἡ πνευ-µατική οἰκογένεια τᾹς Ἐκκλη σί -ας. Αὐτό δέν τό ἔκανε. Ἡ πλα-τειά µάζα ἔµεινε ἀπληροφόρητηκαί στήν οὐσία ἀνέγγιχτη. Χρέοςτου ἦταν νά ἀναλύσει στόν τα-λαιπωρηµένο καί πικραµένο λαότί εἶναι ἡ πνευµατική ἐξάρτησηκαί ἡ πνευµατική ἀνθοφορία τᾹςἀνθρώπινης ὕπαρξης καί τί ἡ πο-λιτική τᾹς ἐκµετάλλευσης τοῦ ἀν -θρώπινου µόχθου καί ἡ καθυπό-ταξη τῶν ἐλεύθερων προσώπωνστούς σχεδιασµούς τᾹς ὀλιγαρ -χίας καί τᾹς ἀπανθρωπις. Γιάνά παρουσιάσει τό σκοτεινό φά-σµα τοῦ σύγχρονου οἰκονοµικοῦσχεδιασµοῦ καί τῶν φτηνῶν ἕωςρυπαρῶν ἐξαγγελιῶν προοδευ -

τι κᾹς ἀνάπτυξης, ἔπρεπε νά ἐµ -βαθύνει στή µακραίωνη ἱστορία,νά ξεχωρίσει τίς πράξεις τᾹς πε -ριφρόνησης τοῦ ἀνθρώπινου προ-σώπου, τᾹς βίας καί τοῦ αἵµα-τος. Νά συναντήσει τίς καθαρέςὑπάρξεις πού τροφοδοτήθηκανκαί ἀναπτύχθηκαν µέσα στή δι -δα χή καί τήν ἀγάπη τοῦ σταυρω -µένου Λόγου τοῦ Θεοῦ. Νά κα λέ-σει µέ πειστικότητα καί πατρι κόἐνδιαφέρον τό λαό νά ἀνοίξει τίςπύλες τᾹς καρδις του καί νά τήγεµίσει µέ τόν πλοῦτο τᾹς εὐαγ -γε λικᾹς διδαχᾹς καί τοῦ παραδεί -γµατος τῶν ἁγίων. Ἡ πνευµατι -κότητα, πού ἁπλῶς τήν ἄγγιξε ὁπροκαθήµενος, εἶναι θησαυρόςβαρύς καί ἀτίµητος γνώσης καίἐµπειρίας. Κατά τή διατύπωσητοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσο -στό µου εἶναι ἀναζήτηση καίπρο σ έγγιση «τοῦ τί ἐστίν ἄνθρω -πος καί ὅσ᾽ τοῦ ἡµετέρου προ -σώπου ἡ εὐπρέπεια». Ἄν δέν ἀ -να ζητήσουµε αὐτές τίς διαστά-σεις τᾹς ὕπαρξής µας, ἄν δέν τίςµελετήσουµε βαθειά καί δέν τίςκά νουµε ὅραµα βίου δέ θά µπορέ -σου µε ποτέ νά ξεχωρίσουµε τίση   µαί νει πνευµατική ἀνάπτυξηκαί τί σηµαίνει ἀπαξίωση καί ἐκ -µε τάλλευση τοῦ ἀνθρώπου.Αὐτό τό ἔργο ἔχουν τήν ὑπο -χρέωση νά τό πραγµατώσουν οἱποιµένες τᾹς Ἐκκλησίας, ἀπό 
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ρόσφατα διάβασα ἕνα ἄρ-
θρο σεβαστοῦ κληρικοῦ,
πού ἔχω κάθε λόγο νά ἐκτι -
μῶ. Σέ κάποια σημεῖα ὁ κα -
λός συγγραφέας γράφει τά

ἑξῆς, (ἄσχετα, νομίζω, μέ τό κύριο
θέμα του): «Ἡ ἀπειλή τοῦ ἠλεκτρο-

νικοῦ φακελώματος, τό ὁποῖο περι-
ο ρίζει τήν θεόσδοτη ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπινου προσώπου, ἀποτελεῖ
ἀφορ μή βαθυτάτης ἀνησυχίας γιά
πολλούς ἀδελφούς». Καί παρακά -
τω, ἐ  ξειδικεύοντας, ἐπιτείνει τήν
ἀ νη συχία: «Δέν θέλουμε νά γί νου-
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Τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα 
καί ἡ ἐλευθερία τοῦ προσώπου

τόν πρῶτο ὡς τόν τελευταῖο. Νάἀ πο συρθοῦν ἀπό τίς ἐκδηλώσειςτᾹς κοσµικᾹς ἐπίδειξης, πλούτουκαί στόµφου καί νά χειραγωγή-σουν τό λαό στόν κᾹπο τᾹς πνευ -µατικᾹς Ἐδέµ, ἐκεῖ πού ἀνθίζει ἡἀξιοπρέπεια, ἡ καθαρότητα τοῦβίου καί ἡ ζεστασιά τᾹς ἀγάπης.Μέ µιά λέξη ἤ µέ µιά φευγαλέαπρόταση, ὅτι ἡ σύγχρονη κρίσηεἶναι πνευµατική καί ὄχι οἰκονο-µική, δέν ἀνοίγουν οἱ πῦλες τοῦπαραδείσου καί δέν χαίρονται οἱψυχές τήν ἀλήθεια καί τήν ἀγά -πη.

Χρέος τοῦ σηµερινοῦ Ἀρχιε-πισκόπου καί τᾹς ἐπισκοπικᾹςσυν οδείας του εἶναι νά ξεπερά-σουν τούς χαµηλούς τόνους, τίςσυµπεριφορές τᾹς κοσµικᾹς συµ-πορείας καί τᾹς κοσµικᾹς λάµ-ψης καί νά ἀνεβοῦν στό ΓολγοθάτᾹς θυσίας καί στόν ἄµβωνα τᾹςἁγιοπατερικᾹς διδαχᾹς.                                                                  

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ                     ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ



με ἀ ριθμοί-νούμερα, νά παραδώ -
σουμε τό πρόσωπό μας στόν ἠλεκ -
τρονικό ὁλοκληρωτισμό». Οἱ ἀ πό -
ψεις αὐ τές, προερχόμενες μάλιστα
ἀπό ἀ ξιοσέβαστα πρόσωπα, γεν-
νοῦν μέσα μου πολλά ἐρωτηματι-
κά…

Φακέλωμα σημαίνει συλλο-
γή ἀπό ὑπηρεσίες ἀσφαλείας τοῦ
κράτους καί ταξινόμηση σέ ἀρ χεῖα
πληροφοριῶν σέ σχέση μέ τούς
πολίτες. Ἀποσκοπεῖ δέ στήν προ -
στασία τῆς πολιτείας ἀπό στοι χεῖα
ἀνατρεπτικά. Ἔχει ὅμως καταστεῖ
ἀπεχθής στήν κοινή γνώμη, διότι
διεφθαρμένα αὐταρχικά κα θεστῶ -
τα, γιά νά διώξουν διαφωνοῦντες,
ἐκμεταλλεύονται ἀρχεῖα γεμάτα
συκοφαντίες καί χαλκευ μένα ψεύ -
δη ἀχρείων καταδοτῶν. Σέ εὐνο-
μούμενες πολιτεῖες, χρέος τῶν ἀρ -
χῶν εἶναι ἡ προστασία τῶν πολιτῶν
ἀπό τέτοιου εἴδους δόλιες ἐνέργει-
ες. Καί οἱ πολίτες ἔχουν κάθε λόγο
νά διεκδικοῦν στό πολιτικό ἐπίπε-
δο τήν προστασία τους. Σέ κάθε πε-
ρίπτωση πάντως, τό φακέλωμα οὐ -
δόλως λυμαίνεται τήν ἐλευθερία
τοῦ προσώπου. Κάθε πο λίτης ἔχει
μπροστά του μιά γκάμα ἐπιλογῶν:
νά εἶναι εὐχαριστημένος μέ τό κα -
θεστώς καί νά τό στη ρίζει· νά δια -
φωνεῖ στό βάθος, ἀλ λά νά σωπαί -
νει ἀπό φόβο· νά διαφωνεῖ καί νά
ἀ σκεῖ δημόσια κριτική· νά μπαίνει

στήν παρανομία πολεμώντας το.
Ὅ ποια ἐπιλογή πάντως καί ἄν κά -
νει, θά ἔχει τίς ἐπι πτώ σεις της, γιατί
ἡ ἐλευθερία τοῦ προσώπου συν ο -
δεύ εται ἄρρηκτα ἀ πό προσωπική
εὐθύνη. Γιά κάθε ἐπιλογή ὑπάρ -
χουν ἀπορρέουσες εὐ θύνες καί ἀν -
τίστοιχα ρίσκα: πνευ ματικά, ἠθι-
κά, ὑλικά, πολιτικά, ποινικά, κτλ.
Δέν μπορεῖς νά δι εκδικεῖς ὡς δι -
καίωμα τήν ἐλευ θερία σου καί
ταυ τόχρονα νά θέτεις ὡς ὅρο τήν
ἀσφάλεια τοῦ ἀπυ ρόβλητου. Ἡ δι -
εκδίκηση τοῦ ἀπυ ρόβλητου διακυ -
βεύει τήν ἴδια τήν ἐλευθερία τοῦ
προσώπου· τήν ὑποδουλώνει στήν
ὑ ποκρισία.Ἀνάλογα πράγματα ἰσχύουν
καί στό θρησκευτικό πεδίο. Μέ
ποιό τρόπο προδιαγράφει τήν πνευ -
ματική μου πορεία, τίς σχέσεις μου
μέ τό Θεό καί τούς ἀδελφούς μου,
τό ὅτι κάποιοι ἀρχειοθετοῦν ἠλεκ-
τρονικά πληροφορίες, βάσιμες ἤ
ἀβάσιμες, σχετικά μέ τήν οἰκογέ-
νειά μου, τήν ἐπαγγελματική καί
οἰ κονομική μου κατάσταση καί
συμπεριφορά, τή ζωή καί τίς πε-
ποιθήσεις μου; Ἄν δέν ἀποποιηθῶ
ἐγώ τήν θεόσδοτη ἐλευθερία μου
στίς ἐπιλογές μου γιά τή ζωή, ἀπο-
δεχόμενος καί τήν εὐθύνη τῶν ὅ -
ποιων συνεπειῶν, κανένα φακέλω-
μα, πού κάνουν ἄλλοι γιά μένα, δέν
μπορεῖ νά μοῦ τήν πάρει. Καί πῶς
μέ καταργεῖ ὡς πρόσωπο, μέ κάνει
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«ἀριθμό-νούμερο» καί μέ ὑποδου-
λώνει στόν «ἠλεκτρονικό(;) ὁλο -
κλη ρωτισμό», καί μάλιστα οἰκειο -
θελῶς(!), ὅπως λέει ὁ καλός παπ-
πούλης, ἄν κάποιοι δώσουν ἕναν ἠ -
λεκτρονικό ἀριθμό ἀρχειοθέτη σης
στήν ὁμάδα πληροφοριῶν γιά τό
πρό σωπό μου;

Ἡ ἀπόκρυψη “προσωπικῶν
δεδομένων” δέν μπορεῖ νά εἶναι ὅ -
ρος γνησιότητας γιά τήν ἐν Χριστῷ
ζωή. Ἄν ἦταν, δέ θά τιμούσαμε τούς
Ἀποστόλους, τούς Μάρτυρες, τούς
Πατέρες, οἱ ὁποῖοι «θέατρον ἐγενή -
θησαν τῷ κόσμῳ καί ἀγγέλοις καί
ἀνθρώποις» (Α΄ Κορ. δ΄ 9). Ὁ Χρι-
στιανός καλεῖται νά ζεῖ ὡς «πόλις
ἐ πάνω ὄρους κειμένη», ὁ  ρατός παν -
ταχόθεν, χωρίς ἀπόκρυ φες πτυχές.
Δέν ἔχει νά κρύψει τίποτα. Οὔτε τίς
ἁμαρτίες του. Γιά τό Χριστιανό, ἐν -
άρετη ζωή δέν σημαί νει ζωή χωρίς
ἁμαρτίες. Αὐτό εἶναι οὐτοπία· «οὐ -
δείς ἀναμάρτητος». Ση μαίνει ζωή
διάφανη, γνήσια, ὄχι ἄλλη στό φῶς
καί ἄλλη μέσα σέ ἀχλή εὐσεβοφα -
νῶν ἀποκρύψεων. Σημαίνει ὁμολο -
γία τῶν ἁμαρτιῶν του, συντριβή καί
ἔμπρακτη, ὄχι μόνο μέ λόγια, μετά -
νοια. Μέ μιά τέ τοια ζωή, γίνεται «τό
φῶς τοῦ κόσμου» (πρβλ. Ματθ. ε΄
14), ἀλλά καί προκαλεῖ τό φθόνο
τοῦ κόσμου. Αὐτή εἶναι ἡ στενή ὁδός
τῶν πιστῶν. Πότε ὁ κόσμος δέχτηκε
καί δέν πολέμησε τήν εὐσεβή ζωή;
Δέν εἶναι γραμμένο ὅτι «πάντες οἱ

θέ λον τες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ
Ἰη σοῦ διω χθήσονται»; (Β΄ Τιμ. γ΄
12). (Πάν τες, χωρίς ἐξαίρεση· τόσο
πού, ἄν δέν ὑφίσταται ὁ πιστός στή
ζωή του πιέσεις καί διωγμούς, θά
πρέπει νά ἀναρωτηθεῖ μήπως δέ θέ -
λη σε νά ζεῖ εὐσεβῶς!) Ἀνεξάρτητα
πάν τως ἀπό τό ὅποιο φακέλωμα, οἱ
γύ  ρω του συνάνθρωποι γνωρίζουν
πολ λά γιά τήν πολιτεία του. Τίποτα
δέ μένει κρυφό. Καί ἡ συνεί δησή
του γνω ρίζει πολύ περισσότερα, πού
οἱ γύρω του ἀγνοοῦν ἤ δέ θέλουν
νά μά θουν. Πάνω δέ ἀπ’ ὅλα, ὁ παν -
τ ε πό πτης Θεός, ὁ «ἐ τάζων νεφρούς
καί καρδίας», καταγράφει σέ «βί -
βλους» (μέ σύγ χρο νη ὁρολογία, σέ
«ἀρ χεῖα») μέ ἀδιάσειστα τεκμήρια,
ποιός εἶναι, τί πρεσβεύει καί τί
πράτ τει ὅσο ζεῖ. Αὐτές δέ οἱ «βίβλοι
ἀνοιγήσονται, φανερωθήσονται
πρά  ξεις ἀνθρώ πων, ἐπίπροσθεν
τοῦ ἀστέκτου Βή ματος» (λυχνικό
Κυ ριακῆς τῆς Ἀπόκρεω) ὅταν ὁ Κύ -
ριος ἔλθει «κρῖ ναι ζῶντας καί νε-
κρούς». Τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα
τοῦ κόσμου μᾶς μάρανε!…. 

Ξέρω ὅτι, γιά τίς πεποιθήσεις
μου, κάποιοι μέ κατατάσσουν στά
ἄ βουλα ὑποχείρια ἑνός «μεταφυ σι -
κοῦ ὁ λο κληρωτισμοῦ». Δέ μέ ἀπα -
σχολεῖ. Ἐπίτρεψέ μου ὅμως, καλέ
μου παππούλη, νά θεωρῶ ψευδο -
πρό  βλη μα καί αὐτό, γιά τό ὁποῖο
μοῦ κρού εις τόν κώδωνα τοῦ κιν -
δύνου, τόν «ἠ λεκτρονικό ὁλοκλη -
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ρω τισμό», ὅ ταν, γιά πρακτικές ἀ -
νάγκες λει τουργίας τῶν ὀργανωμέ -
νων κοινωνιῶν (φορολογία, ἀσφά -
λεια, κοι νω νική πρόνοια, κτλ.), ἀρ -
χειοθετοῦνται στοιχεῖα γιά τό πρό -
σωπό μου κωδικοποιημένα σέ ἀρ -
χεῖα, πού στήν ἐποχή μας εἶναι
ἠλεκτρονικά. Μήπως δέν ἀπογρά-
φηκαν ἡ Παναγία μας, ὁ Ἰωσήφ,
ἴσως καί ὁ Κύριός μας ὡς βρέφος,
στή Βηθλε έμ, στά ἀρχεῖα τοῦ Ρω-
μαϊκοῦ Imperium; Οἱ πιστοί αὐτοί
Ἰ ουδαῖοι, ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ, ἀπ -
εμπόλησαν τή «θεόσδοτη ἐλευθε-
ρία» τους μέ τή συμμόρφωσή τους,
γιά ἕνα θέμα, πού δέν ἔθιγε τήν πί -
στη τους, στό διάταγμα τοῦ εἰδω-
λολάτρη καί ἀλαζόνα κατακτητή
τους, σέ μιά ἐξουσία δηλαδή «ὑπε-
ραιρόμενη ἐπί πάντα λεγόμενον
θεόν ἤ σέβα σμα» (Β΄ Θεσ. β΄ 4),
θεο ποιημένη στό πρόσωπο τοῦ Καί -
σαρα;

Τά ἐρεβώδη κέντρα διακυ -
βέρνησης τοῦ κόσμου βυσσοδο -
μοῦν κατά τῆς Ἐκκλησίας καί πα -
σχίζουν νά μεταλλάξουν ἐλεύθε -
ρους ἐν Χριστῷ πιστούς σέ πιόνια
τους. Καί ἁπλώνουν δίχτυα καί πα-
γιδεύουν ἀναρίθμητα πλήθη στή
μάντρα πολλῶν «ὁλοκληρωτισμῶν»:
Στήν τυραννία τῆς «γλυκιᾶς ζωῆς»·
στά δεσμά ξέφρενου δανεισμοῦ·
στήν κραιπάλη τοῦ καταναλωτι-
σμοῦ· στό ἀφιόνι τοῦ πανσεξουα-
λισμοῦ· στή βουλιμία γιά γρήγορο

καί ἄκοπο πλουτισμό· στήν ἀλα-
ζονεία τῆς χλιδάτης προβολῆς· στό
ἀκόρεστο πάθος γιά ἐξουσία καί
λιβάνισμα· στό ζυγό τῆς ἀναλγη -
σίας γιά τόν πλησίον· στήν ἀπολυ -
ταρχία τοῦ “ἐγώ”.  Τέτοιους «ὁλο κλη-
ρωτισμούς» θέλουν νά ἐγκαθιδρύ -
σουν. Αὐτοί εἶναι πού διασποῦν τό
σκληρό πυρήνα τῆς «θεόσδοτης ἐ -
λευθερίας τοῦ ἀνθρώπινου προσώ -
που», γιατί χωρίς τή συγκατάθεσή
του δέ γίνεται νά ριζώσουν. Τό «ἠ -
λεκτρονικό φακέλωμα» τούς εἶ ναι
ἀδιάφορο· ἔχει νά κάνει μέ ἀρ χεῖα
ὑπηρεσιῶν, ὄχι μέ τήν καρδιά τοῦ
πιστοῦ.

Κάτι ἀκόμα, παπούλη μου.
Ἡ τρομολαγνεία τοῦ «ἠλεκρτονι-
κοῦ φακελώματος» τούς πάει κου-
τί. Πολλοί ἀδελφοί βαυκαλίζονται
μέ τόν ἀγώνα κατά του φοβε ροῦ(;)
«ἠλεκτρονικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ»,
(διαπιστώνοντας σύντομα ὅτι, στή
σύγ χρονη μορφή τοῦ κόσμου, κά-
νουν μιά τρύπα στό νερό…), ἐνῶ
ταυτόχρονα, ὅπως δείχνουν μέ τήν
πολιτεία τους, θεωροῦν ὡς παρω -
νυ  χίδες ὅλους τούς παραπάνω «ὁ -
λοκληρωτισμούς», στούς ὁποίους
οὔκ ὀλίγοι παραδίδονται ἀμαχη -
τί… 

Ἔχω καί ἐγώ πείρα ζωῆς…
Τήν εὐχή σου, γέροντά μου.

Ἐ. Χ. Οἰκονομάκος
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ὲ τὸ παρὸν σχόλιο τῆς περι �
οδικῆς µας ἔκδοσης θὰ ἑ �
στιάσουµε τὶς ἀναφορές µας
σὲ γενόµενες κατὰ τὸ πα �
ρελθὸν ἐπίσηµες τοποθετή �
σεις (βλ. δεσµεύσεις) τοῦ

Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου, µὲ τὶς
ὁποῖες θίγονται δυὸ καίρια καὶ ἐξόχως
σοβαρὰ θέµατα λειτουργίας τοῦ διοι �
κη τικοῦ σχηµατισµοῦ τῆς Ἐκκλησίας
µας.

Με τὸ πρῶτο ὁ Μακαριώτατος,
πρὸ τῆς ἐκλογῆς του σὲ Ἀρχιεπίσκοπο
Ἀθηνῶν, ὄντας ἀκόµη Μητροπολίτης
Θηβῶν καὶ Λεβαδείας, ἀναφέρεται στὸ
θεσµὸ λειτουργίας τῆς ἐκκλησιαστικῆς
δικαιοσύνης, τὴν ὁποία χαρακτηρίζει
ὡς «ὑπνώττουσαν» καὶ «διατεταγµέ �
νην»! Βαρεῖς οἱ χαρακτηρισµοί, ὅταν

αὐ τοὶ προέρχονται ἀπὸ ὑπεύθυνο καὶ
κορυφαῖο στέλεχος τῆς Ἱεραρχίας καὶ
ἀνακοινώνονται µάλιστα σὲ ἐπίσηµη
συνεδρία τοῦ ἀνώτατου διοικητικοῦ ὀρ �
γάνου τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας.

Και µὲ τὸ δεύτερο, ὁ Μακαριώ �
τατος θίγει τὸ σύστηµα τῆς ἐκλογῆς
Ἀρ χιερέων, καταφερόµενος κατὰ τοῦ
τρόπου τῆς µέχρι τώρα λειτουργίας του
καὶ τοποθετεῖται γιὰ ἄµεση ἐπανεξέτα�
ση καὶ ἀναθεώρησή του.

Και ἰδού. Μετ᾿ οὐ πολὺ, συµπλη �
ρώ νονται πέντε ἔτη ἀπὸ τὸ χρόνο τῆς
ἀνάρρησης στὸν ἀρχιεπισκοπικὸ θρό �
νο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀθηνῶν τοῦ Μακ.
Ἱερωνύµου. Καὶ στὰ παραπάνω δυὸ θέ �
µατα, θὰ ἔλεγε κανεὶς θέµατα ἄµεσης
προτεραιότητας, ἐπικρατεῖ ἄκρα σιωπὴ
καὶ ἀπόλυτη ἀπραξία.
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Και γιὰ µὲν τὸ πρῶτο θέµα ἡ
ἐκ κλησιαστικὴ δικαιοσύνη ἐξακολουθεῖ
νὰ «ὑπνώττη» καὶ µάλιστα ὕπνο βαθὺ
καὶ ἀδιατάρακτο! ΄Ὀχι µόνο δὲν εἴδα�
µε καµµιὰ πρωτοβουλία γιὰ νοµοθε�
τικὴ ἀναθεώρηση τῆς κείµενης ἐκκλη �
σιαστικῆς νοµοθεσίας ἐπάνω στὸ ἐπί �
µαχο αὐτὸ θέµα, ἀλλὰ οὔτε καὶ διαπι�
στώσαµε, ἔστω κάποια ἐκδήλωση ἢ ἔν �
δειξη διάθεσης πρὸς αὐτὴ τὴν κατεύθυν �
ση. Τὰ πάντα παραµένουν ὡς εἶχαν καὶ
ὡς ἔχουν. Λέτε καὶ ὅλα τελείωσαν µὲ
τὴν ἐκλογὴ τοῦ νέου Ἀρχιεπισκόπου.

Ἀλλά, ἔστω, µέσα στό, καλῶς
ἢ κακῶς, ὑφιστάµενο καὶ σήµερα, ἐκ �
κλη σιαστικὸ νοµικὸ αὐτὸ πλαίσιο, δὲν
πα ρατηρήσαµε κάποια προσπάθεια κά �
θαρσης, ἀναφορικὰ µὲ ὅσα φοβερὰ
καὶ τραγικὰ κατὰ τὸ πρόσφατο παρελ �
θὸν ζήσαµε, ἀκούσαµε καὶ εἴδαµε ἀπὸ
τὶς στῆλες τοῦ καθηµερινοῦ καὶ ἐκκλη �
σιαστικοῦ τύπου καὶ τοὺς δέκτες τῶν
τη λεοράσεων.

∆εν εἴδαµε καµµιὰ ἐνέργεια
στὶς ἐπίσηµες δηλώσεις τοῦ προηγού �
µενου Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου,
οἱ ὁποῖες ἔγιναν πάνω στὸ τσουνάµι
τῶν ἀποκαλύψεων καὶ µάλιστα ἐνώπιον
τοῦ Σώµατος τῆς Ἱεραρχίας γιὰ «φιλή �
δο νους» καὶ «φιλοχρήµατους» κληρι�
κοὺς καὶ γιὰ «ἀνθοκήπια ἀθλιοτήτων»!
Πράγµατι, σοβαρότατες διαπιστώσεις.
Καὶ τὸ πλήρωµα µένει ἀκόµη µὲ ἀν �
απάντητο τὸ ἐρώτηµα: Τί ἐπιτέλους συµ �
βαίνει στὸν ἱερὸ ἐκκλησιαστικὸ χῶρο;

Η κάθαρση, ὅπως ἐπιγραµµα�
τικὰ τὸ διατύπωσε ἐπισήµως καὶ ἀπὸ
τηλεοράσεως κορυφαῖος δικαστικὸς

λειτουργός, ὁ τότε Εἰσαγγελέας τοῦ
Ἀρείου Πάγου καὶ συντοπίτης τοῦ Μακα �
ριωτάτου, ἀείµνηστος Εὐάγγελος Κρου�
σταλλάκης, «ἦταν ἕνα ἁπλὸ πυροτέ �
χνηµα»!! Ἡ δήλωση αὐτὴ τοῦ κορυφαί �
ου καὶ εὐσεβοῦς δικαστικοῦ λειτουρ�
γοῦ θὰ πρέπει ἀσφαλῶς νά µᾶς προ �
βλη µατίζει καὶ σήµερα. Καὶ πρέπει νὰ
ποῦµε τοῦτο. Ἕνας µόνο Ἀρχιερέας ἀ �
πο µακρύνθηκε. Καὶ αὐτός, ὄχι ἀπὸ τὴν
ἐκκλησιαστικὴ δικαιοσύνη, ἀλλὰ µετὰ
τὴν ἀµετάκλητη καταδίκη τοῦ Ἀρείου
Πάγου σὲ κάθειρξη γιὰ κακούργηµα.
Καταδίκη, ἡ ὁποία ἐπέβαλλε ἀπὸ τὸ νό �
µο «ἄνευ ἑτέρας τινός διαδικασίας»,
κα  τὰ δέσµια διοικητικὴ ἐνέργεια, τὴν
ἄ µεση καθαίρεσή του.

∆έν προβληµατίζει τὴ διοικοῦσα
Ἐκκλησία, ὅταν ἡ, κατὰ τὸν Μακαριώτα�
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το, «ὑπνώττουσα καὶ διατεταγµένη» ἐκ �
κλησιαστικὴ δικαιοσύνη, ἐκδίδοντας
πα ραπεµπτήρια γιὰ ἀνακρίσεις, µὲ ἀ �
φορ µὴ καταγγελίες σὲ βάρος Ἀρχιε�
ρέων, προσέθετε καὶ τούτη τὴν παρά �
δοξη φράση: «ἵνα µὴ µείνη ἴχνος ὑπο �
ψί  ας εἰς βάρος τοῦ Μητροπολίτου...,
δια τάσσοµεν ἀνακρίσεις», κατὰ παγκό �
σµια δικονοµικὴ πρωτοτυπία!

Αὐτά καὶ ἄλλα πολλά, ποὺ ἔ �
χουν ἔλθει στὴ δηµοσιότητα καὶ ὡς ἀ �
ναγνώσµατα τοῦ καθηµερινοῦ τύπου,
δὲ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποτελέσουν ἀντικεί �
µενο ἔρευνας ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ
δικαιοσύνη, ὥστε καὶ τὸ πλήρωµα νὰ
γνωρίζει ὑπεύθυνα, ποιὸ ἀπ᾿ ὅλα εἶναι
τὸ ἀληθὲς καὶ τί ἀποτελεῖ συκοφαντία;

Καὶ στὸ ἄλλο ἀπὸ τὰ παραπάνω
δυὸ θέµατα, ποὺ καλύπτουν οἱ παλαι ό �
τερες δεσµεύσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου,
καὶ ἐδῶ, µὲ πολλὴ ἀπογοήτευση, τονί �
ζουµε τοῦτο. Οὐδεµία πρόοδος σηµει �
ώθηκε, οὐδεµία ἐξέλιξη παρατηρήθηκε
καὶ οὐδὲν ἀποτέλεσµα καταγράφηκε.
Οἱ ἐκλογὲς τῶν ἐπισκόπων κινοῦνται
στὰ αὐτά, στὰ ἴδια νοµοθετικὰ καὶ πρα �
γµατικὰ πλαίσια. Μὲ τὶς ἴδιες διεργα �
σίες. Μὲ τὶς ἴδιες ρυθµίσεις. Μὲ τὶς ἴ �

διες διαδικασίες καί... προδικασίες, ὅ �
πως καὶ κατὰ τὸ παρελθόν. Καὶ ἐπιση �
µαίνουµε ἰδιαίτερα καὶ τοῦτο. Ἡ ἐφηµε�
ρίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ», σὲ δηµοσίευ �
µά της, στὶς 11.10.2006, µεταφέρει
δη λώσεις τοῦ Μακαριωτάτου ἐπάνω
ἀκριβῶς στὸ θέµα τῆς ἐκλογῆς Ἀρχιε�
ρέων, στὶς ὁποῖες τονίζεται χαρακτηρι �
στικά: «Ἀλλοιώνεται τὸ πολίτευµα τῆς
Ἐκ κλησίας... Ὅταν ἀλλοιώνεται τὸ πολί �
τευµα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ σιωπὴ δὲν συγ �
χωρεῖται... Εἶναι τραγικὸ νὰ διαπιστώνει
κανεὶς Ἱεράρχες νὰ ξεπουλᾶνε τὴν ἐλευ�
θερία τους γιὰ ἕνα κοµµάτι... ψωµί»!

ΕΠΙΜΕΤΡΟ. Στὸ κοινὸ�κοσµικὸ
δί καιο τίθεται γενικὸς κανόνας γιὰ τὸ
χρό νο παραγραφῆς τῶν ἀξιώσεων. Καὶ
ὁ χρόνος αὐτὸς εἶναι ἡ πενταετία, ἐκτὸς
τῶν εἰδικὰ ὁριζόµενων ἐξαιρέσεων.
Ἐλ πίζουµε καὶ εὐχόµαστε, µέσα στὸ µι�
κρὸ διάστηµα ποὺ ἀποµένει γιὰ τὴ συµ �
πλήρωση τοῦ παραπάνω χρόνου τῆς
πεν ταετίας ἀπὸ τὴν ἐκλογὴ τοῦ Ἀρχιεπι �
σκόπου, οἱ προαναφερόµενες σοβα�
ρὲς τοποθετήσεις καὶ οὐσιαστικὲς δε�
σµεύσεις του νὰ µὴν προλάβουν νὰ ὑ �
πο πέσουν σὲ παραγραφή.                                                                                                            

Ὁ Σχολιαστὴς
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