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Σῶσαι θέλων τήν γῆν  
ὁ πανοικτίρ μων 

τῷ Ἠλίᾳ εὐθέως ἀπεκρίθη· 
“Νῦν τούς λόγους μου ἐνωτίζου

φανερώτερον 
καί ἄκουέ μου λέγοντος. 
Ὠδίνω καί σπουδάζω 

πρός τήν λύσιν τῆς κολάσεως, 
ἐπείγομαι τοῦ δοῦναι 

πᾶσι τήν τροφήν λιμώττουσι·
ὑπάρχω γάρ εὔσπλαχνος· 

τούς τῶν δακρύων ὀχετούς 
βλέπων, ὡς πατήρ συγκάμπτομαι, 

οἰκτείρω ἐκλείποντας 
ὑπό πείνης καί θλίψεως· 

ἁμαρτωλούς γάρ βούλομαι 
τοῦ σώζειν μετανοίᾳ, 

ὁ μόνος φιλάνθρωπος...” 

Θέλοντας νά σώσει τή γῆ ὁ πολυεύ -
σπλαχνος ἀποκρίθηκε ἀμέσως στόν
Ἠλία. 
“Δέξου τώρα τούς λόγους μου πιό φα-
νερά καί ἄκουε ὅσα σοῦ λέγω. 
Πονάω πολύ καί σπεύδω μέ φροντίδα
νά ἐλευθερώσω (τούς ἀνθρώπους) ἀπό
τήν τιμωρία, 
βιάζομαι τροφή νά δώσω σέ ὅλους πού
βα σανίζονται ἀπό τήν πείνα, γιατί εἶμαι
ἀπό τή φύση μου εὔσπλαχνος. 
Ὅταν βλέπω τούς ποταμούς τῶν δα-
κρύων τους, ὡς πατέρας μαζί τους ὑπο-
φέρω, 
λυπᾶμαι νά τούς βλέπω νά χάνονται
ἀπό τήν πείνα καί τή θλίψη. 
Γιατί θέλω νά σώζω τούς μετανιωμέ -
νους ἁμαρτωλούς, ὁ μόνος φιλάν θρω -
πος...” 

Φιλάνθρωπος πρός τούς μετανοοῦντες
Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ: Ὕμνοι εἰς τόν Προφήτην Ἠλίαν, S.C., τ. Ι, σελ. 332
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Γονατί�-
ζω,�µέ βαθύ
σεβασµό�καί
µέ�σκίρτηµα
δέους,�µπροστά
στόν�aδελ�φό
tε�ράρχη�Πρε-

βέ�ζης�Μελέ�τιο,�τή�στι�γµή�πού�b�πλώ�-
νει�τό�χέρι�σέ�ε��λογία�καί�σέ�χαιρετι-
σµό�καί�aφήνεται�νά aναπαυθε��στήν
αsώνια�χαρά�το��παραδείσου.�eν�θος
ε�ωδιαστό�το��παραδείσου,�στό�διά-
βα�τ�ς�µακρ�ς�πορείας�του�καί�δια-
κονίας�του,�φύτευε�στίς�καρδιές�τήν
aγάπη�το��Θεο�,�τή�χαρά�τ�ς�aδελ�-
φικ�ς�κοινωνίας�κατά�τή�ροή�το��χρό�-
νου�καί�τή�βεβαιότητα�}τι�τό�χέρι�το�
Κυρίου�µας�xησο��Χριστο��εwναι�πάν-
τα�b�πλωµένο�σέ�ε�λογία�καί�πάντα
iτοιµο�νά�aνοίξει�τήν�πύλη�τ�ς�αsώ�-
νιας�ε�λογίας�καί�τ�ς�aτελεύτητης
χα�ρ�ς.

Εwχα�τήν�ε�λογία�νά�γνωρίσω�τόν
Μελέτιο�καί�νά�τόν�νοιώσω�δίπλα�µου
�ς�συνοδίτη�καί�συλλειτουργό�aπό
τά�χρόνια�πού�κάναµε�τά�πρ�τα�βή-
µατα�στήν�hρηµο�τ�ς�µοναστικ�ς�aφο�-
σίωσης� καί� στό� θυσιαστήριο� τ�ς

σταυ�ρικ�ς�θυσίας,�µέ�{δηγούς�καί
πα��ραστάτες�σεβάσµιες�µορφές,�γνή-
σιους�aκόλουθους�τ�ς�µεγάλης�aπο-
στολικ�ς�καί�πατερικ�ς�µας�παράδο-
σης�καί�aκούραστους�κήρυκες�τ�ν
µηνυµάτων�το��tερο��µας�ε�αγγελίου
καί�τ�ν�βιωµάτων�τ�ς�aτελεύτητης
στρατι�ς�τ�ν�bγίων�µας.�q�παρου-
σία�µου�κοντά�του�καί�n�aντίστοιχη
παρουσία�του�κοντά�µου�pταν�γιά�µέ-
να�δ�ρο�aτίµητο�τ�ς�Θείας�Χάριτος.
�ριοθέτηση�το��θεολογικο��µας�χρέ�-
ους�καί�φυλλοµέτρηση�τ�ς�ποιµαν-
τικ�ς�µας�aποστολ�ς.�

Τούτη�τή�στιγµή,�πού�{�aδελφός
Με�λέτιος�aφήνει�τή�σκοτεινιασµένη
κοινωνία�µας�καί�τήν�τραυµατισµένη
βαθύτατα�~ρθόδοξη�kλληνική�οsκο-
γένεια,�θέλω�νά�fνηµερώσω�τούς�συγ�-
χρόνους�µου�}τι� pταν�γνήσιος�µα�-
θητής�τ�ν�sδιαίτερα�σεβαστ�ν�καί
aγαπηµένων�το��Μεσσηνιακο��χώ�-
ρου�καί�συνεργός�bγνότατων�καί�πι-
στότατων�λειτουργ�ν�τ�ς�fποχ�ς�f�-
κείνης.�Θά�φέρω�στή�δηµοσιότητα�τά
zνόµατα�το��fκλεκτο��καί�fξαγια-
σµένου�π.�xωήλ�Γιαννακοπούλου,�το�
χαρισµατικο��π.�jπιφανίου�Θεο�δω�-

+ Ἀδελφικός χαιρετισµός 

στό Μητροπολίτη 

Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Μελέτιο



ρόπουλου,�το��σεβάσµιου�tεροκήρυ-
κα� π.� Πολυκάρπου� dνδρώνη� καί
πλειάδος�cλλων�πού�συνδιακονο��-
σαν,�|χι��ς��περέχοντες�fξουσιαστές
καί�καλοστολισµένοι�cρχοντες,�aλλά
�ς�δο�λοι�Κυρίου�καί��πηρέτες�το�
fκ�κλησιαστικο��πληρώµατος.

��Κύριος�εwχε�προσδιορίσει�τό
λειτούργηµα.�Εwχε�πε��µέ�hµφαση�καί
µέ�cκαµπτο�λόγο�στούς�µαθητές�Του:
«οuδατε�}τι�οt�cρχοντες�τ�ν�fθν�ν
κατακυριεύουσιν�α�τ�ν�καί�οt�µεγά-
λοι�κατεξουσιάζουσιν�α�τ�ν» (Ματθ.
κ΄�25).�Καί�n�παραγγελία,�n�κοφτή�καί
{ριστική,�πού�hδωσε�στούς�δώδεκα,
pταν:�jσε�ς�θά�κινηθε�τε�καί�θά�κη�-
ρύ�ξετε��ς�ταπεινοί��πηρέτες�καί��ς
κοµιστές,�|χι�δικο��σας�µηνύµατος,
aλλά�το��µηνύµατος�το��σαρκωµέ-
νου�Λόγου�το��Θεο�.�«Ο�χ�ο�τως�h�-
σται�fν��µ�ν,�aλλ��}ς�fάν�θέλ��fν��µ�ν
µέγας�γενέσθαι,�hσται��µ�ν�διάκο-
νος,�καί�}ς� fάν�θέλ��fν��µ�ν�εwναι
πρ�τος,�hσται��µ�ν�δο�λος» (Ματθ.
κ΄�26-27).�

Σ�ς�διαβεβαι��}τι�n�πιστότητα
το��aδελφο��µας�Μελέτιου�σ’�α�τό
τό�παράγγελµα�το��Κυρίου�pταν�aπό�-
λυτη.�Χάρισµα�ο�ράνιο�καί�cθληµα
aξιοθαύµαστο.���Μελέτιος�hζησε��ς
bπλός�λειτουργός�τ�ς�jκκλησίας�καί
�ς�fπίσκοπος�πατέρας�µι�ς�{λόκλη�-
ρης�µητροπολιτικ�ς�fπαρχίας�κατά
τή�σκοτεινή�χρονική�περίοδο�πού�n
aρχιερωσύνη� fξέπεσε� σέ� κοσµική
διάκριση�καί�σέ�χυδα�ο�fπαγγελµα-
τισµό.�dπό�τό�1960�uσαµε�σήµερα,�σέ

διάστηµα�µεγαλύτερο�το��µισο��αs�-
ώνα,�τό�πεζοδρόµιο�pταν�{�δάσκα-
λος�τ�ς�πλειάδος�τ�ν�fπισκόπων�καί
{�πλο�τος,�n�δυναστεία,�{�α�τοθαυµα-
σµός�καί�n�τεχνητή�aνύψωση�το��γο-
ήτρου�τ�ν�συνεπισκόπων�aδελφ�ν
fγγράφονταν�στήν�fπικαιρότητα�καί
στά�τυπωµένα�χαρτιά�τ�ς�δηµόσιας
διαφήµισης��ς� aδιάκοπη� τιµητική
διάκριση�τ�ν�fκκλησιαστικ�ν�πρου�-
χόντων�καί��ς�fκπλήρωση�τ�ς�συνο-
δικότητας�πού�διασώζει�τό�µεγαλε�ο
καί�τή�λάµψη�το��µεγάλου��πουργή-
µατος.�∆έ�βρίσκουµε�σοβαρά�κείµε-
να�κατά�τήν�περίοδο�α�τή.�∆έ�φτά-
νουν�στά�χέρια�µας�τά�κατάλοιπα�τ�ν
ποιµένων�πού��ποτίθεται�}τι� tστο�-
ρο�ν�τούς�µόχθους�τους�καί�φέρουν
στή�νεώτερη�fποχή�τήν��ριµη�θεολο-
γική�τους�κρίση�καί�τό�περιεχόµενο
τ�ς��πεύθυνης�διδαχ�ς�τους.�Φαινό-
µενο�παράξενο�καί�aνεξήγητο.�Μι�-
σός�αsώνας�πέρα�γιά�πέρα�στε�ρος.
∆εκάδες�ποιµένων�πού�δέ�συγκί�νη�-
σαν�τό�λαό,�δέ�χάραξαν�δρόµο�πνευ�-
µατικ�ς�πορείας�γιά�τό�πλήρωµα�τ�ς
jκκλησίας�καί�δέν�cφησαν�fρεθί�-
σµα�τα�γιά�aξιοποίηση�το��µόχθου
�τους�καί�fµπλουτισµό�το��ποιµνίου
τους.�Θά�τό�καταθέσω�καί�θά�τό��πο-
γραµµίσω�}τι�{�µητροπολίτης�Νικο�-
πόλεως�καί�Πρεβέζης�Μελέτιος�εwναι
n�µόνη�φυσιογνωµία�fπισκόπου�τ�ς
πεν�τηκονταετίας�πού�cφησε�πίσω�της
aκάµατη� δηµιουργία� θεολογικ�ς
κρίσης�καί�hντιµης�zρθόδοξης�διδα�-
χ�ς�πού�θά�διαβάζουν�gπόµενες�γε-
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νιές�καί�θά�προσανατολίζονται�στό
φ�ς�τ�ς�aλήθειας�καί�στόν�πλο�το
τ�ς�zρθόδοξης�fµπειρίας.�Κάποιοι
cλλοι�χάραξαν�fπιπόλαιες�γραµµές
δηµοσιογραφικ�ς� παραγωγ�ς� πού
χάθηκαν�aπό�τόν�{ρίζοντα�πρίν�οt
uδιοι�γύρουν�τό�κεφάλι�καί�aποσυρ�-
θο�ν�aπό�τήν�fπίγεια�ζωή.

��fπίσκοπος�Μελέτιος,�fν��γέµι-
ζε�τίς�nµέρες�του�µέ�τήν�πνευµατική
τροφοδοσία�το��ποιµνίου�του�καί�τήν
{λοένα�καί�ε�ρύτερη�καί�βαθύτερη
κατάρτιση�τ�ν�συνεργατ�ν�του,�κα-
τέθετε�τίς�ψυχικές�του�δυνάµεις�καί
τίς�θεολογικές�του�γνώσεις�σέ�σειρά
aτέλειωτη�βιβλίων�πού�τά�προωθο��-
σε�στά�χέρια�καί�στίς�κρίσεις�τ�ν�δι-
ψασµένων�aναγνωστ�ν.�Μέ�µιά�πρό�-
χειρη�φυλλοµέτρηση�διαπιστώσαµε
}τι�hχει�γράψει�περί�τά�τρι�άντα�βι�-
βλία�πού�κατηχο�ν��πεύθυνα�τό�λαό,
τίς� �ριµες� nλικίες� καί� τά� νεανικά
βλαστάρια.�Μέ�πολλή�aγάπη,�µέ�θε-
ολογική� aκρίβεια� καί� µέ� σταθερή
χειρα�γω�γία,�aνοίγει�δρόµους�γνήσι�-
ας�ζω��ς�καί�τροφοδοτε��τήν�προσευ�-
χή�καί�τόν�τίµιο�πνευµατικό�aγ�να.
q�δεύ�τερη�{µάδα�τ�ν�συγγραφ�ν
του,�περί�τά�εuκοσι�πέντε�βιβλία,�ξα-
νοίγονται�στή�ρωσική�θεολογική�πα-
ραγωγή�καί�στίς�ρωσικές�πνευµατι-
κές�fµπειρίες�καί�τίς�µεταφέρει�µέ
λε�πτότητα�καί�πιστότητα�στήν�πνευ�-
µατική�του�οsκογένεια.�Γιά�νά�φέρει
fδ��α�τόν�τόν�πλο�το�κουράστηκε
νά�aποκρυπτογραφήσει�τή�ρωσική
γλ�σσα,�νά�τήν�κάνει�δική�του�καί�νά

aντλήσει�aπό�κε��τούς�κτύπους�τ�ν
καρδι�ν�πού�ξεπέρασαν�τή�βιαιότη�-
τα�τ�ς�aθεΐας�καί�bπλώθηκαν�στούς
aν�θόκηπους�τ�ς�συνολικ�ς�zρθοδο�-
ξίας.�Στίς�σειρές�α�τές�θά�πρέπει�νά
προστεθο�ν�καί�πολλά�cλλα�κείµε-
να,�µεγαλύτερα�o�µικρότερα,�πού�γεν-
νήθηκαν�στήν�καρδιά�του�καί��πρόσ�-
φεραν�τήν�ε��ωδία�τους�µέ�τό�συγγρ-
αφικό�κάλαµό�του.�

Στά�ποιµαντικά�του�aνοίγµατα�p�-
ταν�aσυναγώνιστος.�Μέ�φόβο�Θεο�,
µέ�προσοχή,�µέ�fπιµέλεια�πλούτισε
τή�µητρόπολή�του,�πού�uσαµε�fκείνη
τήν��ρα�pταν�πάµφτωχη�καί�sσχνή,
µέ� λειτουργούς� το�� θυσιαστηρίου
�προικισµένους�µέ�θεία�χαρίσµατα�καί
µέ�aκούραστη�δραστηριότητα.��ποι-
ος�κάνει�διερεύνηση�σ’�}λες�τίς�µη�-
τροπόλεις�τ�ς�jκκλησίας�τ�ς�kλλά-
δος�δέ�θά�βρε��πουθενά�τέτοιο�fπιτε-
λε�ο.��ριµο�πνευµατικά,�καταρτι-
σµένο�θεολογικά�καί�zργανωµένο�tε-
ραποστολικά.�

Θά�τελειώσω�µέ�µιά�µικρή�προ-
σευχή�πού�τή�νοιώθω�νά�βγαίνει�aπό
τή�δική�µου�καρδιά.�Κύριε,�“fν�τα�ς
λαµπρότησι�τ�ν�bγίων�σου”aνάπαυ-
σον�τόν�aδελφό�µας�Μελέτιο�καί�χά�-
ρισε�τή�δύναµη�στούς�διαδόχους�του
νά�τιµήσουν�τόν�τίµιο�fργάτη�πού�δια-
δέχονται�καί�νά�aνοίξουν�καινούρ-
γιους�δρόµους�zρθόδοξης�διδαχ�ς
καί�bγιαστικ�ς�fµπειρίας.

Ο�ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ�ΚΑΙ�ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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δοιπορόντας, ἄλλοτε µέσκίρτηµα χαρς καί ἄλ -λοτε µέ δάκρυ ὀδύ νης,τή µακρά καί πλα  τιά λε -ω φόρο τοῦ πο λι τιστι -κοῦ βίου, δια κρί νω τίς  ἐν  αλλαγές καί τίς συνέ -πει ές τους νά ἐπηρεά -ζουν τά σύγχρονα ἀ νοί -γµατα, τά ὁράµατα καίτίς ἐµ πειρίες τᾹς σηµε -ρινᾹς νεότη τας πού ἁρπάζει ἀπότό χέρι µας τή σκυτάλη τοῦ µε -γάλου ἀθλήµα τος. Προσπαθῶ νά ἐξακριβώ σωκαί νά ἐκτιµήσω τά γυρί σµατατοῦ ἱστορικοῦ βίου, τίς δό ξες καίτίς τιµές, πού παρα µέ νουν ὡςφω   στᾹρες πολιτι στικῶν ἀνοι γµά-των καί νά ξε χωρίσω τίς σκοτει-νές ἐπιδόσεις περιορισµένων µο-νάδων ἤ καί ὀργανωµένου ὄχλου,πού ποτίζουν µέ αἷµα τό δρόµοκαί µέ ἀτέλειωτο δάκρυ τήν οἰ -κου µένη. Καί ἡ ἑπόµενη σκέψηµου, πού εἶναι συµπέρασµα µε -λέτης καί ἐµπειρίας, µέ ἀναγ κά -ζει νά ἀποσύρω τό βλέµµα ἀ πό

τίς ἐγγραφές τοῦ τεχνη τοῦ µεγα -λεί ου καί τᾹς ἀλλαζονικᾹς δόξαςκαί νά ποτίσω µέ δάκρυ τά ἀπο -µνη µονεύµατα τοῦ εὐτελισµοῦ. Κατά καιρούς µοῦ δόθηκε ἡεὐκαιρία να βγάλω ἀπό µέσα µουκαί νά ἀποτυπώσω στό χαρτί τίςπληροφορίες καί τίς ἐµπειρίεςτοῦ εὐτελισµοῦ καί διασυρµοῦπού δηµιουργεῖ ἡ παγκόσµια κρί -ση. Τούτη τήν ὥρα, τήν κρίση αὐ -τή, τήν ἀσυγ χώρητη καί ἀτέρ µο -νη, τήν κοι νο ποιοῦν τά µέσα τᾹςἐνηµέ ρω σης, τήν ἐπεξεργά ζον -ται οἱ τηλεοπτικές ἀναπαραγω -γές, ἀλ λά τή λούζει µέ τήν κρίσηκαί τό δάκρυ τᾹς ἀπογοήτευσηςὁ πικραµένος λαός, πού ὑποχρε -ώνεται νά σηκώνει τά βάρη τῶνσυνεπειῶν της. Ὡστόσο νιώθωὅτι, πέρα ἀπό αὐτά τά αἰσθήµα-τα καί βιώµατα, ἡ δική µου ἀπο-στολή, ὡς λειτουργοῦ τᾹς Ἐκκλη -σίας καί ἡ θησαυρισθεῖσα µακράἐµπειρία τᾹς ἀσκήσεώς της, µέὑποχρεώνουν, ὄχι νά ἀγνοήσωτήν παγκόσµια κρίση καί τίς συν -έπειές της, ἀλλά, παράλληλα, ἤ
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εἰς ἐκτίµηση καί συµµόρφωσηπρός τό δικό µου χρέος καί τήνκοινή µέ τούς ἀδελφούς ἐπισκό -πους ἀποστολή, νά σταθῶ ἐκτι -µητής καί κριτής καί τῶν σκοτει -νῶν σελίδων πού ἀποτυπώνουντά δικά µας λάθη καί τίς δικέςµας διαστροφές. Νά παρέµβωστούς ἐκκλησιαστικούς διαλό -γους καί στήν πρακτική πολλῶνἐκ τῶν ἐψηφισµένων ἡγετικῶνστε λεχῶν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦπλη ρώµατος, µέ ἁπλότητα καίπιστότητα καί νά τούς πῶ ὅτιπολλά ἀνοίγµατα τᾹς ποιµαντι -κᾹς προσφορς τους εἶναι πέραγιά πέρα ἀπρόσφορα γιά τήν οἰ -κοδοµή τοῦ λαοῦ καί ἀσύµβαταµέ τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου µας Ἰη -σοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ἀσυντόνιστα µέτά παραδείγµατα τῶν φωτισµέ -νων πατέρων µας, πού ὄχι ἁ -πλῶς µελέτησαν ἀλλά ἔζησαντήν πληρότητα τοῦ ἁγιασµοῦ,πού ἐκχύθηκε ἀπό τό ΓολγοθάτᾹς σταύρωσης καί τό κενό µνη -µεῖο τᾹς ἀνάστασης τοῦ Κυρίουµας καί ἔφεραν τή θαυµαστή ἐµ -πειρία τους ὡς γλυκασµό καρ-
δις καί ὡς τροφή ἀνάπτυξης γιάὁλόκληρο τό σῶµα τᾹς Ἐκκλη σί ας.

Θά φωτίσω καί θά ἀναλύ -σω µερικά ἀπό τά δρώµενα τᾹςἐποχᾹς πού ἀπαξιώνουν τούςποιµένες καί σηµατοδοτοῦν ὑπα -

νάπτυξη καί ἀναποτελεσµατι  κό -τητα τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς προσ -φο ρς. 
1) Οἱ ἀναγνῶστες µου, πλη -ροφορηµένοι ἀπό τό πλατύ δί -κτυο τᾹς ἐνηµέρωσης ἀπό τή δη -µοσιογραφία καί τήν τηλοψία,γνωρίζουν καί σχολιάζουν, µέφαι δρές ἤ πικρές κουβέντες τήνἀλόγιστη προσφυγή τῶν ἐπισκό -πων στή φορτική ἐπίδειξη κο -σµι κοῦ µεγαλείου. Τό µεγάλο χρέ-ος τᾹς ποιµαντικᾹς, πού κατά τήνεὐρύτατη πατερική παράδοση

ἁπλώνεται σ�ὅλους τούς κλά δουςτᾹς πνευµατικᾹς ἀνάπτυξης τοῦλαοῦ καί ἐπηρεάζει τήν κάθε στι -γµή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ βίου,ἐγκλωβίστηκε κατά τά νεώτεραχρόνια στή θέσπιση εὐρύτατωνπολυαρχιερατικῶν λειτουργιῶνπού πραγµατοποιοῦνται πυκνά-πυκνότατα τόσο στά µεγάλα κέν-τρα ὅσο καί στά µικρότερα. Συ -νήθισαν οἱ µητροπολίτες, σέ µιάστιγµή ἑορταστικοῦ τόνου, νάἐγ καταλείπουν τό ποίµνιό τουςκαί τό ἁγιαστικό χρέος τους πρόςτόν λαό τους, καί νά µαζεύονταιεἴκοσι, τριάντα ἤ ἀκόµα καί σα -ράντα, νά συλλειτουργοῦν ἐνώ -πι ον τοῦ λαοῦ, νά τοῦ ἐπιδεικνύ -ουν τά προκλητικά καί ἀκριβάἄµφιά τους, νά τόν ἐνθουσιά-ζουν ἤ νά τόν ἀπογοητεύουν µέ
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τήν ψαλµωδία τους καί νά τόνφορτίζουν µέ τήν ἀλληλοκολα -κευ τική ὁµιλία τους. Τά πολυαρ -χιερατικά αὐτά συλλείτουργαδέν ἐξελίσσονται ὡς ἄµβωνες τᾹςἀναγεννητικᾹς διδαχᾹς, οὔτε ὡςὑπόµνηση καί ἑρµηνεία τᾹς ἀπο-στολᾹς τῶν ποιµένων. Ἀποτε-λοῦν κακόγραφες ἀποµιµήσειςτῶν δωµάτων τοῦ πλούτου καίτῶν κέντρων τᾹς κοινᾹς ἐπίδει -ξης ἱκανοτήτων. Στόχευση τῶνπολυαρχιερατικῶν ἱερουργιῶνδέν εἶναι τό ἀνέβασµα τᾹς πνευ -µατικᾹς, ἠθικᾹς καί πολιτιστικᾹςστάθµης. Ἀποτελεῖ µιά ἀνούσιασπατάλη τοῦ χρόνου καί τῶν χα -ρισµατικῶν προσφορῶν τᾹς Ἐκ -κλη σίας, µετοχή σέ φιέστες κα -λο πέρασης καί εὐκαιρία στενό -τα της γνωριµίας µέ ἄλλους ἐπι -σκόπους, οἱ ὁποῖοι θά καλέσουντούς συνεπισκόπους τους στάδικά τους πολυαρχιερατικά γεύ -µατα. Τύπος νεκρός ἡ συµµετο -χή. ∆έ διαφεύγουν τᾹς µνήµηςµου περιστατικά ὑπέρµετρηςφαι  δρότητας. Ἄλλοτε ἀρχιερεῖς,φτάνοντας στήν ἑπόµενη ἕδρατᾹς ἑπόµενης πολυαρχιερατικᾹςλειτουργίας, κυριεύτηκαν ἀπόἀ  γω νία γιατί εἶχαν λησµονήσειτήν ἐπισκοπική πατερίτσα στόνπροηγούµενο σταθµό τους, πούεἶχαν φιλοξενηθεῖ µόλις πρίνἀπό δυό µέρες. Καί ἄλλοι, ἐθισµέ -

νοι στόν προγραµµατισµό τέτοι -ων λειτουργιῶν, εἶχαν στήν τσέ -πη πρόχειρο τό χαρτί τᾹς προσ -φώνησης πού θά ἔκαναν στόνἑπόµενο φιλόξενο ἀδελφό τους.Μιά τρίτη φόρµα, εὐρύτατα γνω-στή, εἶναι ὁ θαυµασµός καί ἡ ἔκ -φραση τιµᾹς γιά τά ὑψηλᾹς ἀξίαςἄµφια, γιά τίς χρυσές πατερίτσεςκαί τίς χρυσοποίκιλτες µίτρες.Αὐτές οἱ προσεγγίσεις καίαὐ τές οἱ φιλοφροσύνες γίνονταιστά φανερά καί ὑποστηρίζεταιὅτι καταξιώνουν (ἄν εἶναι δυνα -τόν νά καταξιώνεται ἔτσι) τή φι -λική ἤ ἀδελφική σχέ ση. 
2) Στό σηµεῖο αὐτό θά µοῦἐπιτραπεῖ νά φέρω στή δηµοσι-ότητα καί µιά ἄλλη κρυφή καίσκοτεινή ἐπιδίωξη, πού ἔχει κυ -ρι αρχήσει σέ τούτη τήν ἔσχατηχρονική περίοδο. Εἶναι γνωστόὅτι ὁ σηµερινός Ἀρχιεπίσκοποςἀπέτυχε πλήρως κατά τήν ἐκ -πλήρωση τᾹς βαρεις ἀποστο -λᾹς του. ∆έν ἐµπνέει στό σῶµατῶν µητροπολιτῶν καθαρό βίοκαί δυναµική ποιµαντορία, ἀλλάµένει στήν ἄκρη ὡς ἕνας δειλόςπαρατηρητής, πού παρακολου -θεῖ µακρόθεν τίς κινήσεις τῶν ἀ -δελφῶν συλλειτουργῶν του καίπού παραµένει ἄφωνος ἀκόµακι ἄν δίπλα του σκάσουν τά κα-ψούλια τοῦ πονηροῦ βίου. Στόν
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κοινό στίβο, στήν πλατειά δηµο-σιογραφία καί στίς πολυάριθµεςἱστοσελίδες οἱ παρατηρητές τᾹςσύγχρονης ἐκκλησιαστικᾹς πρα -γµατικότητας ἐπιµένουν νά χα-ρακτηρίζουν τόν ἈρχιεπίσκοποἹερώνυµο ὡς ἄνθρωπο χαµηλῶντόνων. Τί σηµαίνει αὐτό; Ὅτιβλέπει, ἀκούει καί δέν ὁµιλεῖ. Οἱκοσµικοί κύκλοι, οἱ κρατικοί πα -ρά γοντες καί οἱ κοµµατικοί δια-φωτιστές δείχνουν συνεχῶς ὅτιἐκτιµοῦν τούς χαµηλούς τόνουςτοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυµου.∆έ µιλάει γιά τό σηµερινό χάοςτᾹς κοσµικᾹς διοίκησης. ∆έ βρί -σκει τό θάρρος νά ἐγγίσει τίς πλη -γές. ∆έν ἀνοίγει ὁρίζοντες ἤθουςστούς παράγοντες ἐξουσίας. Γιάτήν κοσµική ἐξουσία ὁ Ἀρχιεπί -σκοπος εἶναι ἀνύπαρκτος καί ἀ -διαµαρτύρητος. Τό ἐκπληκτικό -τε ρο καί ἐντελῶς ἀνερµήνευτοεἶναι ὅτι καί στίς τρικυµίες τοῦἐκ κλησιαστικοῦ χώρου περιφέ -ρε ται σάν ἐντελῶς ξένος παρα -τηρητής πού δέν προσβάλλεταιπροσωπικά ὁ ἴδιος, δέν ἀνησυ -χεῖ γιά τό διασυρµό ὁλοκλήρουτοῦ συνοδικοῦ καί µητροπολιτι-κοῦ σώµατος καί δέν ὑπολογίζειὅτι ἡ σιωπή του ἀποτελεῖ προ -δοσία τᾹς µεγάλης του ἀπο στο -λᾹς. ∆έν ἀγρυπνεῖ, νύκτες ὁλό -κληρες, γιά νά µελετήσει καί νάὀργανώσει τήν καταστολή τῶν

σκανδάλων. Ὅλα µαυρίζουν γύ -ρω του, οἱ χάρτινες σελίδες τᾹςδηµοσιογραφίας βοοῦν γιά ὅ,τιπραγµατοποιεῖται καί γιά ὄ,τιἐπιδιώκεται ἀπό τίς νοσηρές ἐπι -σκοπικές συµµαχίες καί ὁ Πρόε-δρος τᾹς Ἱερς Συνόδου περιορί -ζεται στό φράγµα τῶν χαµηλῶντόνων, δηλώνοντας ἄγνοια ὅτανοἱ ἀπρέπειες φτάνουν στά µά-
τια του ἤ στ�αὐτιά του. 

3) Πρέπει νά τό ποῦµε καίνά τό διατυπώσουµε µέ ἔµφασηὅτι οἱ χαµηλοί τόνοι καί ἡ ὕπο-πτη σιωπή, πού ἀποµένει πίσωἀπό τίς ἐµφανίσεις καί διοικητι-κές πράξεις τοῦ ἈρχιεπισκόπουἹερώνυµου, δέν πείθουν τό πλή -ρωµα τᾹς Ἐκκλησίας. Τό εὐρύ κοι-νό δέ στέκεται στό πεζοδρόµιογιά νά χαιρετήσει καί νά ζητω -κραυγάσει τόν σιωπηλό ἐκκλη -σιαστικό ἡγέτη. Οἱ ὁµάδες τῶνἀντιπάλων, πού ὁραµατίζονταιτήν διαφήµιση καί τήν ἰσχυρο -ποίηση τᾹς ἀθεΐας, παρακολου -θοῦν ἀπό κοντά τό δειλό καί ἄ -πρα γο ἡγετικό Ἀρχιεπισκοπικόπρόσωπο, καταγράφουν καί δια-φηµίζουν τά λάθη του, ἱστοροῦντίς ἀποτυχίες του καί ξεκινοῦνδιαστροφικές, ἐπιθετικές καµ -πά νιες γιά νά πληγώσουν τό σῶ -µα τᾹς Ἐκκλησίας. Ἀλλά καί ὁ λα-ός, πού βιώνει τά πνευµατικά θη-
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σαυρίσµατα τᾹς ἐκκλησιαστικᾹςµας παράδοσης, τήν ἄµεση κοι-νωνία τοῦ ἀνθρώπου µέ τό Θεό,τά ἀτίµητα δωρήµατα τοῦ σαρ -κωµένου Λόγου τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κυ  -ρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τόνπλοῦτο τῶν διδαχῶν καί τῶνἐµπειριῶν τῶν πατέρων µας, δέµένει ἀδιάφορος πρός τούς ἀτυ -χεῖς χειρισµούς τοῦ Προκαθηµέ -νου Ἀρχιεπισκόπου πού τροφο    δ ο-τοῦν τήν ἀθεΐα καί τραυµα τί ζουντήν ἐκκλησιαστική συνεί δηση.Φαινόµενο, πού ἔχει πάρειδιαστάσεις τόν τελευταῖο καιρό,εἶναι ἡ προσφυγή τῶν σηµερι -νῶν ἀνθρώπων στή σύγχρονη ἠ -λεκτρονική ἐνηµέρωση. Περι -στα τικά καί λεπτοµέρειες, πούσέ παλαιότερες ἐποχές δέν κυ -λοῦσαν στήν καθηµερινότητακαί δέν ἐπηρέαζαν θετικά ἤ ἀρ -νητικά τήν ἱστορική στιγµή, τρέ -χουν σήµερα µέ ταχύτατο ρυθµόκαί ἐνισχύουν ἤ τραυµατίζουντίς ὑπολήψεις τῶν ποικίλων ἡγε-τικῶν στελεχῶν ἤ διαφηµίζουντά πολιτιστικά ἀπορρίµµατα καίτά σκοταδιστικά ἐµπορεύµατα. Ἐντυπωσιάζει ὅτι µέσα στόχῶρο τᾹς Ἐκκλησίας ἄνθρωποιπού πονοῦν γιά τή γνησιότητακαί µοχθοῦν γιά τή ροή τᾹς ἀπο-στολικᾹς καί τᾹς πατερικᾹς δι-δαχᾹς καί τοῦ πατερικοῦ ἁγια-στικοῦ ὑποδείγµατος, παρακο-

λουθοῦν, µέ ἀνησυχία καρδιςκαί µέ πόθο πιστότητας, τίς τρέ -χουσες ἐξελίξεις καί δηµοσιοποι-οῦν τήν ἱκανοποίησή τους ὅταντά γεγονότα κυλοῦν σέ χῶρο φω -τεινό, ἤ ἐγγράφουν τό στενα γµότους καί τήν ὀδύνη τους ὅταν ὁὁρίζοντας σκοτεινιάζει καί ἡ ροήτᾹς ἀλήθειας καί τᾹς ἁγιό τηταςµολύνεται ἀπό τήν ἄρρωστη κο -σµικότητα. Ὅλη αὐτή τήν ὀ  δύνητους τήν ξεχύνουν µέ πόνο στάσύγχρονα ἠλεκτρονικά µέ  σα.Συν   θέτουν τόµους τᾹς σύγ  χρο -νης ἐκκλησιαστικᾹς ἱστορίας οἱκριτικές καί οἱ διαµαρτυρίες τουςπού διοχετεύουν περιστατικάἐκκλησιαστικῶν ἐκτροπῶν στόνἠλεκτρονικό τῦπο, µέ σκόπευση,ἀφ�ἑνός τήν ἔκφραση παραπό-νων καί ἀγωνίας γιά ὅσα λάθηκαί ἐκτροπές πραγµατο ποι οῦν-ται ἀπό τό συνοδικό σῶ µα καίἀφ�ἑτέρου τή συσπείρωση τῶνδυναµικῶν µελῶν τᾹς Ἐκ κλησίαςσ�ἕναν ἀγῶνα, εἰρηνι κό ἀλλά καίδυναµικό, πού θά ἀπ αλλάξει τόνἱερό ἐκκλησιαστι κό χῶρο, τήντράπεζα τῶν ἱερῶν µυστηρίωνκαί τόν ἄµβωνα τᾹς φωτισµένηςδιδαχᾹς ἀπό τίς ὕ ποπτες παρ-ουσίες καί θά ἐπαναφέρει τό λαότοῦ Θεοῦ καί τά πρόσωπα πούτόν ἀποτελοῦν στήν ἀποστολι-κή καί πατερική καθαρότητα. Ἐπισηµαίνω ὅτι, σέ παράλ -
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λη λες διαδροµές, παρά γον τες ἀ -πο  κοµµένοι ἀπό τήν ἐκκλησια -στι κή ζωή ἤ καί κήρυκες τοῦ ἀ -θεϊσµοῦ, µόλις φτάσει σ�αὐτούςὀ σµή σκανδάλου, τό σαλπίζουνσ�ἀνατολή καί δύση γιά νά πα -γώ σουν τό φρόνηµα τῶν πιστῶνµελῶν τᾹς Ἐκκλησίας καί νά τούςσύρουν στίς νοσηρές ἰδεολογίεςτους. Σέ ἄλλη ζεύξη, ἄνθρωποιπού δέν ἐκστρατεύουν µέ τή ση -µαία τοῦ ἀθεϊσµοῦ γιά νά πολε -µήσουν τήν Ἐκκλησία, ἀλλά κου -βαλοῦν στόν ὦµο καί στήν καρ -διά προσωπικές πικρές ἐµ πει -ρίες, ἐξ αἰτίας ἄστοχων πα ρεµ  -βάσεων ἱερατικᾹς ἤ ἀρχιερατι -κᾹς αὐθαιρεσίας, πατοῦν τό πλή -κτρο ἠλεκτρονικᾹς διασύνδεσηςκαί δηµοσιοποιοῦν τό πικρό σχό-λιο καί τήν καταφορά. Κάποιεςἀπό αὐτές τίς ἐνη µερώσεις ἐκ -φράζουν µόνο τή δική τους σκο-πιµότητα, τό δικό τους µένος.Ὡσ  τόσο, κάποιες ἄλλες φωτο -γρα φίζουν δείγµατα διαφθορςἤ σκοπιµότητες αὐτοδιαφήµι-σης, πού πληγώνουν θανάσιµατό ἐπισκοπικό κύρος καί ἁπλώ -νουν πένθος στό εὐρύτατο ἐκ -κλησιαστικό πλήρωµα.Τά περιστατικά, πού περ -νοῦν στό διαδίκτυο καί ἀναπα ρά -γον ται ταχύτατα τόσο σέ πλᾹ θοςἱστοσελίδων καί µπλόγκς, ὅσο καίστά λεγόµενα µέσα κοι νωνικᾹς δικ-τύωσης (facebook-twitter), προσ -

πα θοῦν νά τά ἀπο σιωποῦν οἱ ὑ -πεύθυνοι παράγον τες τᾹς ἐκκλη -σιαστικᾹς διοί κη σης. Προσπερ-νοῦν τό διασυρµό τᾹς ὑπολήψεώςτους, ἀποφεύ γουν τήν προσφυγήστά ὑπεύθυνα δικαστικά ὄργανακαί ἀφήνουν τό χρόνο νά ἐνταφι -άσει τή µικρότερη ἤ τή µεγαλύτερηπλη γή τοῦ ἱερατικοῦ ἤ ἐπισκοπι-κοῦ χαρίσµατος. Παρά ταῦτα, ἀντίὁ ἐνταφιασµός νά ἀφανίσει τίς ἀ -δυναµίες, ἔρχονται ἄλλα περι στα -τικά κι ἄλλες προδοτικές ἀ τα σθα -λίες πού ὀξύνουν τήν ἀντί δραση.Γιά νά µή µακρηγορήσουµε,θά φέρω στήν προσοχή καί στήνκρίση τῶν ἀναγνωστῶν µου ἕναἀπό τά τελευταῖα περιστατικάπού µανταλώθηκε στό κελλί τᾹςσιωπᾹς ἀπό τήν ἐκκλησιαστικήἡγεσία, ἀλλά κύλησε ὁρµητικόστήν ἡλεκτρονική ἐνηµέρωση καίπροκάλεσε σάλο. Πρόκειται γιάτό δηµοσίευµα τᾹς ἱστοσελίδαςsotirioslogos.gr, 10-06-2012:  «Τό τί ἔγινε στήν ἑορτή τοῦ(σ.σ. ἐπίορκου) Μητροπολίτη ...Κυ ρίλλου δέν περιγράφεται...>>Ἀδελφές καί παλληκάριαγίνανε µαλλιά κουβάρια!!>>Καί ὅλα αὐτά κατά τήν δι -ά ρκεια τᾹς θείας λειτουργίας!!>> Ὠιµέ!!!>> Ὅλα ξεκίνησαν στά... Κύ -ριε, Κύριε...!!Τό πρῶτο τό εἶπε ὁ προε -
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ξάρ χων καί ἑορτάζων Μητροπο -λίτης ... Κύριλλος! Τό δεύτερο θάἔπρεπε νά τό πεῖ ὁ Μητροπολίτης∆ωδώνης Χρυσόστοµος καί τό τρί -το ὁ Νικαίας Ἀλέξιος. Ὁ ∆ωδώνηςὅµως ἤθελε νά... πρωτοτυπήσεικαί γιαυτό ἔδωσε τή σειρά τουστόν προτελευταῖο συµµετέχον -τα στά πρεσβεία, Ἐπίσκοπο Μα -ρα θῶνος Μελίτωνα καί τότε καί ὁΝικαίας Ἀλέξιος ἔδωσε τή δική τουσειρά γιά τό τρίτο καί τελευταῖο"Κύριε, Κύριε" στόν τελευταῖο τῶνσυµµετεχόντων Ἱεραρχῶν, στόνἘπίσκοπο Σαλώνων Ἀντώνιο!>> Καί τότε;;; Ποιός εἶδε τόνΚαισαριανᾹς ∆ανιήλ καί δέν τόνφοβήθηκε... Σέ µία πρωτοφανή ἔκ -ρηξη ἅρπαξε ἀπό τά µούτρα τόνἑ ορτάζοντα Μητροπολίτη ... Κύ -ριλ λο-τόν καηµένο-καί τοῦ εἶπεστεντορεί τῇ φωνῇ:-Ἄκουσε νά σοῦ πῶ ἀγαπη -τέ µου, ἤ εἶσαι κυριάρχης καί προ-εξάρχων Μητροπολίτης καί θάβάλεις τάξη ἐδῶ µέσα, ἤ ἄν δένµπορεῖς νά ἀνταποκριθεῖς νά πα-ραιτηθεῖς!! Τί εἶναι αὐτά τά πρά -γµατα νά παραχωροῦνται οἱ ἐκ -φωνήσεις τῶν " Κύριε, Κύριε" στούςβοηθούς!>>Τά πυρά τοῦ ΚαισαριανᾹς∆ανιήλ, δέν προορίζονταν ἀσφα -λῶς γιά τόν ἑορτάζοντα Κύριλλο,ἀλλά εἶχαν συγκεκριµένο στόχο:τόν αὐθαιρετήσαντα, κυρίως, Μη -

τροπολίτη ∆ωδώνης Χρυσόστο-µο καί δευτερευόντως τόν ΝικαίαςἈλέξιο, που ἀκολούθησε καί ἐπα -νέλαβε τήν ἀντικανονική καί πα-ράτυπη ἐνέργεια τοῦ ∆ωδώνης-σύµφωνα µέ τό αὐστηρό γράµµατοῦ ἐκκλησιαστικοῦ νόµου καί τᾹςτάξης!>> Ἐπι τῷ ἀκούσµατι τῶνσφό δρα ἐπιθετικῶν λόγων τοῦΚαι  σαριανᾹς ∆ανιήλ-ὁ ὁποῖος µπο-ρεῖ νά εἶχε τό δίκαιο µέ τό µέροςτου, ἀλλά ὁ τρόπος καί ἡ ὥρα πούτό ἔθεσε ἦταν λάθος καί ἐντελῶςἀψυχολόγητος-ὁ ἄµεσα θιγόµε-νος Μητροπολίτης ∆ωδώνης Χρυ-σόστοµος, ἀνήκων στήν λεγοµένηπρεσβυτέρα Ἱεραρχία καί ἔχωντά πρεσβεῖα ἐξ ὅλων τῶν Ἱεραρ -χῶν πού συµµετεῖχαν στή Λει -τουρ γία πρός τιµήν τοῦ ἐορτά -ζοντος (σ.σ. Κυρίλλου) (δηλαδή ἄνἐπικρατοῦσε τή συγκεκριµένη µέ -ρα, τό κανονικό τυπικό τᾹς Ἐκκλη -σίας, ὁ ∆ωδώνης θά ἦταν ὁ Προ-εξάρχων καί ὄχι ὁ (Κύριλλος)) πᾹ -ρε ἀνάλογες στροφές ἀπό τήν ἀ -νά ποδη καί ἄρχισε στό ἴδιο ὕφοςνά ἀπαντ στόν ΚαισαριανᾹς µέἐκφράσεις ὅπως:-Καί τί εἶσαι σύ ρέ δασκάλα-δάσκαλος τᾹς ΛειτουργικᾹς; Ἄϊπα  ράτα µας... Σέ πείραξε πού πα-ραχωρήσαµε τά " Κύριε, Κύριε"στούς βοηθούς;;; Σά δέ ντρέπε-σαι... Ἐγὼ διετέλεσα βοηθός τόσα
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χρόνια καί ξέρω τόν καηµό...>> Καί τότε ἔγινε κάτι πούδέν ἔχει ξαναγίνει ποτέ ἐν ὥρ θεί -ας λατρείας... Ξεφόρεσε ὁ ∆ανιήλκαί ἔφυγε ἐν µέσῳ κραυγῶν, φω-νασκιῶν καί ἀντεγκλήσεων µέ τόν∆ωδώνης!!>>> Κι αὐτό πού ἔκανε καίµάλιστα µετά ἀπό τήν προσκοµι-δή καί στά ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ, ἦτανσαφῶς χειρότερο ἀπό τήν ἀρχικήαὐθαιρεσία τοῦ ∆ωδώνης, πού ἄ -νοιξε τούς ἀσκούς...>>> ΦᾹµες ὅτι ὁ ∆ωδώνηςΧρυσόστοµος, στόλιζε µέ εἰδικάκο σµητικά τόν ὠρυόµενο καί ἀπο -χωροῦντα Καισαριανής ὅπως "στόκαλό µωρή γουρούνα, ἄντε ρέ ζη -λό φθονε" καί ἄλλα ἠχηρά παρό -µοια, δέν ἐπιβεβαιώνονται!!!»Καί µόνο αὐτή ἡ σκηνή δη -µο σιοποιεῖ διασυρµό τοῦ ἁγιώ -τα του µυστηρίου τᾹς Θείας Εὐ -χα ριστίας ἀπό τούς κατά τεκµή -ριο ὑπηρέτες του καί εὐρύτατοσκανδαλισµό τοῦ ποιµνίου καίἐγ γραφές ἐνοχῶν γιά ὅλους τούςἀρχιερεῖς πού πλαισίωναν ἐκεί -νη τή στιγµή τήν ἱερά τράπεζατοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου.Χρέος τοῦ ἈρχιεπισκόπουἹερώνυµου ἦταν νά δροµολογή-σει ἀνακρίσεις, χωρίς τήν παρα-µικρή καθυστέρηση καί νά φέρειτά γεγονότα καί τίς εὐθῦνες στήντράπεζα τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς δι-

καιοσύνης. ∆έν εἶναι ἐπιτρεπτόρασοφόροι τοῦ οἰουδήποτε βαθ-µοῦ, εἴτε ἐπίσκοποι εἴτε πρεσβύ -τεροι, πού ὑπηρετοῦν τά ἱεράκαί τά ὅσια, νά µετασχηµατίζον-ται σέ κράχτες τῶν πεζοδροµίωνκαί νά βεβηλώνουν τούς ἱερούςχώρους καί τά πανάγια µυστή -ρια. Οἱ ἔνοχοι πρέπει νά ἐκκό -πτονται ἀπό τά ὑψηλά ὑπουρ -γήµατα καί ἡ Ἁγία Τράπεζα νάἀποκαθαίρεται. Τό τελευταῖο κε-φάλαιο αὐτᾹς τᾹς ἱστορίας ἀκό-µα πιό σκοτεινό καί πιό ἐπικίν -δυ νο: Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώ -νυ µος, ὁ Προκαθήµενος τᾹς Ἑλ -λαδικᾹς Ἐκκλησίας καί προε -δρεύ ων στίς συνοδικές συσκέ -ψεις καί τά συνοδικά δικαστή -ρια, ἔκλεισε τό στόµα, πάγωσετό χέρι, πού βάζει τίς ὑπογρα -φές καί ἄφησε τήν ἱερή Τράπεζακατασπιλωµένη.
«Κύριε, Κύριε ἐπίβλεψον ἐξοὐ ρανοῦ» καί φύλαξε τήν Ἐκκλη -σία σου καθαρή, ἀπάλλαξέ τηνἀ πό τή διαφθορά τῶν ὑποτιθέ -µενων ὑπηρετῶν της καί χειρα -γώγησε τό λαό στόν ἀγώνα καίστήν ἀγωνία τᾹς καθηµερινότη -τας.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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(Σ.μ. Στό σύγχρονο δυτικό κόσμο μας ἡ ὁμοφυλοφιλία διαφημίζεται
ὡς “φυσιολογική” ἐναλλακτική σεξουαλική ἔκφραση. Ὄχι μόνο θεω -
ρεῖ ται ἀτομικό δικαίωμα, ἀλλά ἡ κα θιέρωσή της ὡς καθ’ ὅλα ἰσότιμης
πρός ὅ,τι ἐπί αἰῶνες συνιστοῦσε τήν αὐθεντική λειτουργία τοῦ φύλου,
ἔχει γίνει ἀντικείμενο προπαγάνδας καί προσηλυτισμοῦ. Θεωρεῖται
πιά πολιτισμικό κεκτημένο, πού πρέπει ἀναγκαστικά νά ἐμπεδωθεῖ
στό λαό καί νά γίνει ἀποδεκτό, μέσα ἀπό τήν ἐνημέρωση καί τήν ἐκ -
παίδευση, καί νά θεσμοθετηθεῖ μέ σχετική διαμόρφωση τοῦ νομικοῦ
πλαισίου τῶν κοινωνιῶν, ἔτσι ὥστε ἡ ἀποδοκιμασία αὐτῆς νά συνι-
στᾶ παράβαση τῶν κατά τοῦ ρατσισμοῦ ἀρχῶν. Βλ. παρελάσεις ὁμο -
φυλοφίλων ὑ πό τήν αἰγίδα τῶν ἀρχῶν, νομιμοποίηση συμβιώσεων ἤ
“γάμων” ὁμοφυλοφίλων ζευγαριῶν, νομοθέτηση δυνατότητας υἱοθε-
σιῶν ἀπό τέτοια ζευγάρια, κτλ. Στά κηρύγματα τῶν ἀκτιβιστῶν, γιά
τήν προώθηση αὐτοῦ τοῦ “ἐναλλακτικοῦ” τρόπου συμπεριφορᾶς, ἀν -
τι δροῦν διεθνῶς, ὅπως εἶναι φυσικό, οἱ ὑποστηρικτές τῆς παραδο σι α -
κῆς μορφῆς ζω ῆς. Θά δημοσιεύσουμε τρία σχετικά ἄρθρα. Τό πρῶτο,
πού καταχωρεῖται στή συνέχεια σέ μετάφραση, τό συλλέξαμε ἀπό τήν
ἰ στο σελίδα www.orthodoxy to da y. o rg/blog.  Ἡ συγγραφέ -
ας εἶναι νεαρή λογία ἀμερικανίδα Ρωμαιοκαθολική, μητέρα τριῶν παι-
διῶν, πού τά ἀνατρέφει στό σπίτι της. Ὅπως ἀναφέρει στό βιογραφικό
της, «πάθος της εἶ ναι νά βοηθήσει (ἀρθρογραφώντας) στο ξανα χτί -
σιμο τοῦ πολιτισμοῦ τῆς ζωῆς στήν Ἀ με ρική»).

�µοφυλοφιλία:�Μιά�µάστιγα
γιά�τή�δ�θεν�Χριστιανική�∆ύση�(Ι)

Τό�κίβδηλο�“Ε�αγγέλιο”�
τ�ς�dνοχ�ς.

(q�dνοχή�εwναι�n�aρετή�fκείνων,�πού�δέν�hχουν�dρχές.

G.�K.�Chesterton)



Τό�κίβδηλο�“ε�αγγέλιο”�τ�ς�dνο�-
χ�ς�γνωρίζει�µόνο�iναν�κανόνα:�νά�aνέ�-
χεσαι�κάθε�πράξη,�φρόνηµα,�τρόπο�ζω�-
�ς�o�fπιδίωξη�το��cλλου,��πό�τήν�προ�-
ϋπόθεση�}τι�τό�πρόσωπο�α�τό�δέ�θά�θε�-
ωρε��κάποια�συµπεριφορά,�fνέργεια�o
fπιδίωξη�λάθος�καί�δέ�θά�fκφράζει�τή
θέση�του�α�τή�δηµόσια.�Τό�ζητούµενο
δηλαδή�εwναι�|χι�n�aποδοχή�πράξε�ων
το��cλλου,�aλλά�n�δική�σου��ποταγή.
∆έν�aρκε��νά�µή�βλέπεις�γύρω�σου�καί
νά�aνέχεσαι�σιωπηλά·�πρέπει�νά�χει�-
ροκροτε�ς.�dλοίµονό�σου�cν�τολµήσεις
νά� fκφέρεις�aντίθετη�cποψη.�q�πα�-
ράβαση�το��κανόνα�α�το��πρέπει�νά
κολάζεται.

q�Stacy�Trasancos�εwναι�µιά�θαρ�-
ραλέα�Ρωµαιοκαθολική.�Τήν�περασµέ�-
νη�gβδοµάδα�aνάρτησε�iνα�κείµενο�σέ
µπλόγκ�στό�διαδίκτυο�fκφράζοντας�τήν
aγανάκτησή�της�γιατί�hχει�κουραστε�
πιά,�βγαίνοντας�aπό�τό�σπίτι�της�µέ�τά
παιδιά�της,�νά�aναρωτιέται:�«Τί�στά�κοµ-
µάτια�θά�συναντήσω�πάλι!�∆ύο�cντρες
νά�γλυκοφιλιο�νται�µέσα�στήν�πισίνα;
∆ύο�aγκαλιασµένες�γυνα�κες�µέ�fρωτι-
κές�διαχύσεις,�δηµόσια,�µέσα�στό�πάρ-
κο;»�∆έ�θά�oθελε,�hγραφε,�τά�παιδιά�της
νά�εwναι�fκτεθειµένα�σέ�τέτοιου�εuδους
σκηνές,�κάθε�φορά�πού�βγαίνουν�hξω.
Πράγµα�}µως�aδύνατο�σήµερα.

Τί�oθελε�νά�τό�πε�;�Τό�}τι�εwχε�τό
θάρ�ρος�νά�fκφράσει�τήν�aντίθεσή�της
στήν�aνηθικότητα,�τήν�hκανε�δέκτη�zργι-
σµένων�καί�βρώµικων�aπειλ�ν�fκ�µέ�-
ρους��ποστηρικτ�ν�τ�ς�{µοφυλοφιλίας.
Α�τοί�πού�κατανοο�ν�π�ς�νοιώθει�n
Stacy,�(συµπεριλάβετε�καί�µένα�σ’�α��-
τούς),� ξέρουν�}τι� τό�πραγµατικό� της

hγκληµα�εwναι�}τι�aπέρριψε�τό�“ε�αγ-
γέλιο”�τ�ς�dνοχ�ς,�τό�{πο�ο�aπαιτε��νά
µήν�aντιδρ�ς�σέ�},τι�α�τό�προστάζει�νά
aνέχεσαι.�Ο�τε�κcν�νά�τό�fξετάζεις.�q
µή�συµµόρφωση�τιµωρε�ται.

�λο�τό�“ε�αγγέλιο”�τ�ς�dνοχ�ς
συνοψίζεται�σέ�iνα�µόνο�στίχο:�«µή�κρί�-
νετε�vνα�µή�κριθ�τε».�Ρητό,�πού�}πως
τό� gρµηνεύουν,� συνιστ��aπειλή:� «µή
κρί�νεις�τί�εwµαι,�τί�κάνω,�τί�λέω,�τί�fπι-
διώκω,�cν�δέν�θέλεις�νά�fνοχοποιηθε�ς
�ς�µή�aνεκτικός».�Στό�λεξιλόγιο�το�
“ε�αγγελίου”�τ�ς�dνοχ�ς�δέν��πάρχει
n�λέξη�bµαρτία.�Εwναι�fντελ�ς�κενή�πε-
ριεχοµένου.�Οt�κήρυκες�α�το��το��“ε��-
αγγελίου”�hχουν�πλάσει�iνα�“χριστια-
νισµό”�στά�µέτρα�τους.�Τόν�γνήσιο�Χρι�-
στιανισµό�τόν�aπορρίπτουν.���δικός
τους�εwναι�µιά�γατούλα�χωρίς�δόντια:�b�-
παλή,�τρυφερή,�χαδιάρα,�πού�}λο�κοι�-
µ�ται�καί�τρίβεται�πάνω�σου.���µόνος
σκοπός�του�εwναι�π�ς�θά�εwναι�ε�χάρι-
στος�καί�θά�fπικροτε��}σα�κάνουν.�∆έν
h�χει�fντολές.�Καί�σίγουρα�δέν�aνέχεται
κανένα�νά�δίνει�fντολές!�eν�δέ�{�“χρι-
στιανισµός”� τους� προβλέπει� κάποιο
“σω�τήρα”,�α�τός�σίγουρα�εwναι�bπλ�ς
µιά�γλυκειά,�συµπαθητική�µασκότ�γιά
τή�ζωή�τους,�καί�τό�µόνο,�πού�εwπε�κάπο�-
τε�εwναι�τό�«µή�κρίνετε».�q�µόνη�“bµαρ�-
τία”,�κατ’�α�τούς,�γιά�τήν�{ποία�πρέπει
κανείς�νά�µετανοε�,�εwναι�n�µή�aνοχή,
καί�τήν�διαπράττουν�}σοι�aρνο�νται�νά
τούς�διδάξουν�α�τοί�σέ�τί�πρέπει�καί�σέ
τί�δέν�πρέπει�νά�aντιδρο�ν.�

Τό�“ε�αγγέλιο”�τ�ς�dνοχ�ς�εwναι
µιά�κοµπίνα,�iνα�τερτίπι�το��µάρκετινγκ.
��πραγµατικός�στόχος�εwναι�n��ποταγή
}σων�hχουν�cλλες�aρχές.�Ρωτ�στε�τούς
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δασκάλους�οt�{πο�οι�hχουν�τεθε��σέ�δια�-
θεσιµότητα�γιατί�fξέφρασαν�στήν�τάξη
τήν�aντίθεσή�τους�στό�“γάµο”�{µοφυλο�-
φίλων·�o�τά�Καθολικά�γραφε�α�υtοθε-
σι�ν,�πού�aναγκάζονται�νά�κλείσουν
πρό�το��fξαναγκασµο��τους�νά�δίνουν
παιδιά�πρός�υtοθεσία�σέ�ζευγάρια�το�
u�διου�φύλου,�πράγµα�aσύµβατο�πρός
τίς�aρχές�τους�(aρχές,�πού��ποτίθεται
εw�ναι�fλεύθεροι�νά�hχουν).�Ρωτ�στε�fπι�-
χειρηµατίες,�πού�σύρονται�στά�δικα-
στήρια�γιατί�aρνήθηκαν�δηµόσια�νά
συµ�µετάσχουν�σέ�τελετές�o�δεξιώσεις
“γάµων”�γκέι,�καί�χάνουν�τήν�cδεια�λει-
τουργίας�τ�ν�fπιχειρήσεών�τους.���νό-
µος�το��“ε�αγγελίου”�τ�ς�dνοχ�ς,�δέν
πα�ρέχει�τήν�fλευθερία�τ�ς�διαφωνίας,
ο�τε�τό�δικαίωµα�τ�ς�cρνησης.�~φεί�-
λεις��ποταγή.�r�σηκώνεις�πανό��πο-
στήριξης�o�χάνεις�τούς�πόρους�γιά�τή
ζωή�σου�καί�τήν�fλευθερία�σου.

Εwναι� βασικό� νά� καταλάβουµε
µιάν�aλήθεια:�n�aνοχή�δέν�εwναι�aρετή.
∆έν�aποτελε��mθική�νίκη�τό�νά�fνδίδει
κα�νείς�στό�κακό.�Κάποιος�dρχιεπίσκο-
πος�hχει�πε�:�«Πρέπει�νά�θυµόµαστε�}τι
n�aνοχή�δέν�εwναι�µιά�χριστιανική�aρε-
τή.�Φιλανθρωπία,�δικαιοσύνη,�ε��σπλαχ-
νία,�σύνεση,�τιµιότητα,�}λες�α�τές�εwναι
χριστιανικές�aρετές.�Βέβαια,�ζο�µε�σ’
i�να�κόσµο�γεµάτο�aντιθέσεις.�q�aνοχή
εwναι�συχνά�µιά�τρέχουσα�aνάγκη�fπι�-
βίωσης.�Ο�δέποτε�}µως��π�ρξε�α�το�-
σκοπός.�Στήν�πραγµατικότητα,�τό�νά�a�-
νεχόµαστε�iνα�βαρύ�κακό�µέσα�στήν
κοι�νωνία�εwναι,�α�τό�καθ’�α�τό,�βαρύ
κα�κό».�Γνωρίζουµε�}τι�πρέπει�νά�aγα�-
π��µε�τόν�bµαρτωλό,�aλλά�νά�µισο�µε
τήν�bµαρτία.�Το�πρόβληµα�}µως�εwναι

}�τι�µ�ς�aπαγορεύεται�πιά�νά�µισο�µε
τήν�bµαρτία!�dντίθετα,�λένε,�πρέπει�νά
aγαπ�µε�τήν�bµαρτία,�νά�τιµο�µε�τήν
b��µαρτία,�καί�πάνω�aπ’�}λα�νά�σταµατή�-
σουµε�νά�τήν�zνοµάζουµε�bµαρτία.�∆έν
εwναι�aνεκτό�νά�κρίνουµε�κάτι��ς�mθικό
κακό�καί�νά�fναντιωνόµαστε�σ’�α�τό.
Παρά� τα�τα,� ξέρουµε� }τι� �πάρχουν
πρά�γµατα,�πού�εwναι�bµαρτίες�καί�{δη�-
γο�ν�στό�θάνατο.�q�dγάπη�aπαιτε��νά
λέµε�στούς�aδελφούς�καί�τίς�aδελφές
µας�τήν�aλήθεια.�yσως�aποφασίσουν
νά�aπορρίψουν�τήν�bµαρτία�καί�νά�κερ�-
δίσουν�τή�ζωή.�Στόν�Αsώνα�το��Σκό�-
τους,�στόν�{πο�ο�ζο�µε,�}που�τό�κακό
z��νοµάζεται�καλό�καί�τό�σκότος�καλε��-
ται�φ�ς�(πρβλ.�qσ.�ε΄�20)�οt�Χριστιανοί
πρέπει�νά�ζο�ν�µέ�νηφαλιότητα�καί�νά
µήν�πλαν�νται.�

Εwµαι�λοιπόν�µέ�τό�µέρος�τ�ς�Sta-
cy.�Βλέπω�κι�fγώ�}λο�α�τό�τό�σκοτάδι
νά�µέ�τυλίγει�σάν�δ�θεν�φ�ς,�στηριζόµε�-
νο�aπό�τό�κράτος�µέ�λεφτά�aπό�τούς�δι-
κούς�µου�φόρους,�νά�προβάλλεται�βίαια
µπροστά�στά�µάτια�µου�καί�τά�µάτια
τ�ν�παιδι�ν�µου,�νά�σπρώχνεται�µέ�τό
στα�νιό�µέσα�στήν�ψυχή�µας.�dπηύδησα

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 15

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Μηνιαῖο ∆ελτίο

Ἐκκλησιαστικῆς Ἐνηµέρωσης
Κωδικός 2360

Ἰδιοκτήτης�Ἐκδότης
ὁ Μητροπολίτης

Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
∆ιεύθυνση

190 11 Αὐλών�Ἀττικῆς
Τυπογραφεῖο Κωνσταντίνου Σανιδᾶ

Ἰωαννίνων 6, Μοσχάτο

ISSN 1790�482X



νά�στιγµατίζοµαι��ς�µισαλλόδοξη�καί
µι�σάνθρωπη�γιατί�δέν�aπαρνο�µαι�τίς
mθικές�aρχές,�πού��π�ρξαν�τά�θεµέλια
τ�ς�aνθρωπότητας�aπό�καταβολ�ς�κό-
σµου.�Εsλικρινά,�ποσ�ς�µέ�νοιάζει�cν
µέ�βρίσκετε�µή�aνεκτική.�∆έν�µπορ��νά
aνεχθ��νά�διακυβεύεται�n�aθωότητα
τ�ν�παιδι�ν�µου�oδη�aπό�τό�νηπιαγω-
γε�ο�µέ�τήν��ποχρεωτική�σεξουαλική
δι�απαιδαγώγηση,�πού�τά�διδάσκει�}τι
πρέπει�νά�δέχονται�καί�νά�θεωρο�ν�τήν
{µοφυλοφιλία,�τόν�τρανσεξουαλισµό,
o�τήν�τρέλλα�το��“aσαφο�ς”�φύλου,��ς
κάτι�τό�φυσικό,�καί�νά�τά�fνηµερώνει
γιά�}λες�τίς�µεθόδους�aκολασίας�καί
hκ��τρωσης.�∆έν�µπορ��νά�aνεχθ�� τά
παι�διά�µου�νά�τά�βλέπουν�σά�“σεξουα-
λικά�|ντα”,�µ�λλον�παρά��ς�aνθρώπι-
νες�ψυχές.�Εwναι�aπαράδεκτο�κάποιοι
µε�γάλοι,�πού�hχουν�τή�δύναµη�στά�χέ�-
ρια�τους,�νά�λεηλατο�ν�τήν�aθωότητα�τ�ν
παιδι�ν�µας�προωθώντας�τή�δική�τους
aτζέντα�τ�ς�διαστροφ�ς.�Εwναι�τρα�γικό
νά�διδάσκεται��ς��tερό�“δικαίωµα”�τ�ς
γυναίκας�τό�νά�σκοτώνει�στά�σπλάχνα
της�aθ�α�aνθρώπινα�πλάσµατα.

∆έν� aνέχοµαι� νά� aκούω� τόν
sσχυρισµό�}τι�τά�παιδιά�µου�δέν�θά�h�-
χουν�{µαλή�πορεία�πρός�τήν�fφηβεία
cν�δέν�“κατηχηθο�ν”�πρ�τα�γιά�τό�σο-
δοµισµό�καί�τό�“γάµο”�aτόµων�το��α��-
το��φύλου.�∆έν�aνέχοµαι�νά�κατηγο�-
ρο�ν�ται�γιά�hλλειψη�aνοχ�ς,�πρίν�aκό-

µα�πάρουν�δίπλωµα�{δήγησης,�cν�τολ�-
µήσουν�νά��περασπιστο�ν�τόν�aληθινό
γάµο�καί�τήν�bγνότητα.�∆έν�θέλω�νά�µε-
γαλώσουν�µέσα�σέ�µιά�κουλτούρα,�πού
βεβηλώνει�τό�γάµο,�φθείρει�τήν�οsκογέ�-
νεια,�διαστρέφει�τή�σεξουαλική�λει�τουρ-
γία� καί� καταστρέφει� τήν� aνθρώπινη
ζωή.�q�εsρωνεία�εwναι�}τι�µέ�zνοµά-
ζουν�fχθρό�τ�ς�fλευθερίας�καί�τ�ν�aν�-
θρώπινων�δικαιωµάτων,�µέ�λένε�cτοµο
φανατικό,�χωρίς�aνοχή,�fπειδή�πιστεύω
}τι�τά�aγέννητα�βρέφη�hχουν�τό�δικαί�-
ωµα�νά�ζήσουν�καί�νά�γεννηθο�ν·�}τι
τά�παιδιά�hχουν�τό�δικαίωµα�νά�hχουν
µάνα�καί�πατέρα,�πού�νά�εwναι�παντρε-
µένοι·�}τι�n�γενετήσια�σχέση�µόνο�µέσα
στο�γάµο�προσφέρει�ε�λογηµένη�ε��-
φρο�σύνη,�πού�πρέπει�νά�aντιµετωπίζε-
ται�µέ�δέος·�}τι�{�γάµος�νοε�ται�µόνο
µε�ταξύ�gνός�cντρα�καί�µι�ς�γυναίκας,
γιατί�α�τό�εwναι�τό�σχέδιο�το��Θεο��γιά
τήν�ανθρώπινη�οsκογένεια.�l,�λοιπόν,
cς�µέ�θεωρο�ν�hτσι!�Κάλιο�νά�µο��κολ-
λήσουν�τή�ρετσινιά�τ�ς�µή�aνεκτικ�ς,
παρά�νά�λέω�τό�κακό�καλό.

Πάρτε�θάρρος,�aδελφοί�µου.�∆έν
εwναι�n�σωτηρία�τό�κίβδηλο�“ε�αγγέ-
λιο”�τ�ς�dνοχ�ς�καί�δέν�πρόκειται�νά
µ�ς�φέρει�εsρήνη.��πάρχει�τό�aληθινό
Ε��αγγέλιο,�τό�Καλό�eγγελµα.�eς�τό
συµµεριστο�µε�}λοι�καί�cς�τό�βιώσου�-
µε�χωρίς�φόβο.

Jennifer�Hartline���������
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