
«Ἠρώτησαν αὐτόν (τόν Ἀγάθωνα) πά�
λιν οἱ ἀδελφοί λέγοντες: ποία ἀρετή ἐστι,
πάτερ, ἐν ταῖς πολιτείαις, ἔχουσα πλείονα
κάµατον; λέγει αὐτοῖς: συγχωρήσατέ µοι,
λογίζοµαι ὅτι οὐκ ἔστιν ἕτερος κάµατος,
ὡς τό εὔξασθαι τῷ Θεῷ. Πάντοτε γάρ ὅτε
θέλῃ ὁ ἄνθρωπος προσεύξασθαι, βούλον�
ται οἱ ἐχθροί ἐκκόψαι αὐτόν, οἴδασι γάρ
ὅτι οὐδαµόθεν ἐµποδίζονται, εἰ µή ἀπό τοῦ
εὔξασθαι τῷ Θεῷ. Kαί πᾶσαν δέ πολιτείαν
ἥν ἄν µετέλθῃ ἄνθρωπος, ἐγκαρτερῶν ἐν
αὐτῇ, κτᾶται ἀνάπαυσιν. Tό δέ εὔξασθαι,
ἕως ἐσχάτης ἀναπνοῆς ἀγῶνος χρήζει».

Ἡ ἄσκηση τοῦ µεγάλου προνοµίου τῆς
προσευχῆς πραγµατοποιεῖται στό γήπεδο
τοῦ µεγάλου ἀγώνα καί συνοδεύεται µέ
τόν «πλείονα κάµατον». Ὁ διάλογος µέ τό
∆εσπότη καί Kύριο, ἡ συνοµιλία τοῦ ἀν�

θρώπου µέ τόν «ὑπέρ λόγο» καί «ὑπέρ κα�
τάληψη» εἶναι µιά στάση καί µιά πράξη
ζωῆς, πού ὑπερβαίνει τά ἀνθρώπινα σχήµα�
τα τῆς καθηµερινότητας, συναντάει ἐµπό�
δια, προLποθέτει πανίσχυρη ἀντίσταση καί
τροχιοδροµεῖ στήν περιπέτεια τοῦ ἰσόβιου
πολέµου.

Oἱ νέοι ἀσκητές ρώτησαν ταπεινά τό γέ�
ροντα καί πολύπειρο οἰκιστή τῆς ἐρήµου,
τόν Ἀββᾶ Ἀγάθωνα: Πάτερ, ζοῦµε στήν ἔρη�
µο. Πολιτευόµαστε κάτω ἀπ᾽ τό βλέµµα
τοῦ Θεοῦ. Ἀγωνιζόµαστε νά ἀσκήσουµε τίς
εὐαγγελικές ἀρετές. Nοιώθουµε, στήν πρά�
ξη, πώς τοῦτο τό ἔργο µας ἔχει τό µόχθο
του. Eἶναι µιά ὑποταγή τῆς φθαρµένης
φύσης µας. Ἕνας πόλεµος στά ἐπαναστα�
τηµένα πάθη µας. Ἕνας ἀγώνας ἐνάντια
στή φθορά τῆς ἁµαρτίας. Mιά πάλη ἀστα�
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µάτητη κι ἀνυποχώρητη, πού ἄλλοτε φέρ�
νει τή γαλήνη καί τή χαρά κι ἄλλοτε µᾶς
φορτώνει ἧττες, πού γεµίζουν τήν ψυχή µέ
πόνο καί τα λαιπωρία.

Πές µας, λοιπόν, ποιά ἀρετή προLποθέ �
τει περισσότερο κόπο; Σέ ποιό ἀγώνισµα
πρέ πει νά δώσουµε µεγαλύτερες δυνάµεις;

Ὁ γέροντας, πολύπειρος καί πολύπα �
θος, ἀπάντησε: Σχωρέστε µε, ἀδέλφια µου,
Nοµίζω πώς δέν ὑπάρχει µεγαλύτερος κά�
µατος ἀπ᾽ τήν προσευχή.

Tόν κύτταξαν ὅλοι µέ µάτια ἀνοιχτά.
Kά  µατος ἡ προσευχή; Ἡ γλυκειά κοινωνία
τοῦ πλάσµατος µέ τόν Πλάστη; Ὁ λόγος
τῆς δοξολογίας καί τῆς ἱκεσίας, πού γεµίζει
τήν καρδιά, κάνει τήν ὕπαρξη νά σκιρτάει,
γλυκαίνει τό στόµα µέ εὐφροσύνη;

* * *
1. Ὁ γέροντας, πού εἶχε ὀργώσει τήν ἔ �

ρη µο µέ τά γόνατα κι εἶχε ποτίσει τήν ἄγο �
νη γῆ µέ τά δάκρυα τῶν προσευχῶν του,
δέν ἔλεγε θεωρίες. Ὅταν µιλοῦσε ἔσταζε τό
µῦρο τῆς ἐµπειρίας του ἀπ᾽ τά βάθη τῆς ψυ �
χῆς του. Ἔλεγε λόγια µεστά. Kαρπούς τῆς
πο λυχρόνιας ἄσκησής του. Προσωπική δο�
κιµή καί προσωπικά ἀποκτήµατα.

Ἡ προσευχή εἶναι ἡ ὑπέρτατη εὐλογία.
«Προσερχόµεθα µετά παρρησίας τῷ θρόνῳ
τῆς χάριτος, ἵνα λάβωµεν ἔλεον καί χάριν
εὕρωµεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν»(Ἑβρ. δ΄
16). Πλησιάζουµε µέ παρρησία καρδιᾶς,
µέ ἄνεση πολλή καί µέ πλησµονή ἀγάπης
τό θρόνο τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ἡ πηγή τῆς
χάρης καί τῶν εὐλογιῶν. Aἴτηµά µας, τό
ἕνα καί µοναδικό, νά γίνουµε δοχεῖα τοῦ
θείου ἐλέους. Nά πάρουµε τό ἔλεος καί τή
συγγνώµη. Tήν ἄφεση τῶν ἁµαρτιῶν µας.
Kαί νά γίνουµε ἀποδέκτες τῆς βοήθειας,
πού τήν ἔχουµε ἀνάγκη, γιά νά ἀντιµετω �
πί σουµε τήν πληθώρα τῶν πειρασµῶν.

Aὐτή ἡ κίνηση τῆς ψυχῆς ξεπερνάει τίς
ἀνθρώπινες µικροαπασχολήσεις καί µι�
κροχαρές καί µᾶς φέρνει κατενώπιον Kυ �
ρίου. Ἕνας ἀπ᾽ τούς φλογερούς ἀποστολι�
κούς Πατέρες, πού καθοδήγησε µέ τήν ἀγά �
πη του καί µέ τό παράδειγµά του τήν Ἐκ �
κλη σία τῆς Pώµης, ὁ ἅγιος Ἱππόλυτος, µᾶς
ἐµπιστεύεται τήν ἐµπειρία του µέ µιά σύν �
τοµη, ἀλλά περιεκτική διατύπωση: «Ἔστι
δέ προευχή ἱκετηρία περί τινος τῶν συµφε �
ρόντων προσαγοµένη τῷ Θεῷ». Ἡ προσευ �
χή εἶναι ἱκεσία, πού ἀνυψώνει καί τοποθε �
τεῖ µπροστά στό Θεό τά θέµατα καί τά προ �
βλήµατα. Ὅλα ὅσα ἔχουν σχέση µέ τήν ἀν �
θρώπινη ὑπόστασή µας. Aὐτά, πού µᾶς ὠφε �
λοῦν καί µᾶς προάγουν. Kαί συνεχίζει:
«εὐχή δέ ὑπόσχεσις. Ὕµνος ἡ ἐπί τοῖς ὑπάρ �
χουσιν ἡµῖν ἀγαθοῖς ἀνατιθεµένη τῷ Θεῷ
εὐ φηµία. Aἶνος ἤτοι αἴνεσις τῶν θείων θαυ�
µάτων ἔπαινος. Oὐδέν γάρ ἄλλο ἔπαινος ἤ
τοῦ αἴνου ἐπίτασις». Ὕµνος εἶναι ἡ εὐχαρι �
στία, γιά ὄσα ἀγαθά µᾶς δίνει ἡ ἀγάπη τοῦ
Kυρίου µας. Aἶνος, εἶναι ἡ δοξολογία κι ὁ
θαυµασµός τῶν θαυµάτων και τῶν θαυµα�
στῶν ἔργων τοῦ Θεοῦ. Kι αὐτό, πού στήν
κοι νή γλώσσα ὀνοµάζουµε ἔπαινο, δέν εἶ �
ναι τίποτα ἄλλο, παρά ἐπίταση τοῦ αἴνου,
δηλαδή τῆς δοξολογίας.

2. Ὅταν ἔτσι ὁριοθετεῖται ἡ προσευχή,
µπορεῖ νά µιλήσει κανείς γιά κάµατο; Γιά
πίεση, πού τή φορτίζεται ὁ ἄνθρωπος καί
τή γεύεται κατά τή γλυκειά ὥρα τῆς προσευ �
χῆς; Γιά κούραση, πού θολώνει τό ποτήρι
τῆς εὐφροσύνης, ἀδειάζει τή χαρά κι ἀφίνει
τήν ψυχή σέ κατάσταση θλίψης;

Kαί, τό ἀκόµα πιό ἀξιοπρόσεκτο καί
ἀξιοπρόβλητο, µπορεῖ νά αἰσθάνεται κάµα �
το ἕνας ἀσκητής, πού ἔκανε λαχτάρα κι
ἀγώ να βίου τήν προσευχή; Ἕνας ἐραστής
τῆς θείας ἀγάπης καί τῶν δωρεῶν τοῦ Ἁγίου
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Πνεύµατος, πού παράτησε τόν κόσµο καί
τά ἐγκόσµια, γιά νά µπορέσει νά προσφέ �
ρει χρόνο καί δυνάµεις στόν ἀδιάλειπτο
κι ἐγκάρδιο διάλογο µέ τό Πρόσωπο τῆς
ὑπέρτατης Ἀγάπης;

Ὁ Ἀββᾶς Ἀγάθων ἦταν ὀ ἄνθρωπος ὁ
φτα σµένος κι ἐξαγιασµένος. Ἤξερε τί ἔλε�
γε καί γιατί τό ἔλεγε. ∆έν µιλοῦσε µόνο
γιά τό γλυκύ καρπό, ἀλλά καί γιά τό µόχθο
τῆς καλλιέργειας. ∆έν κοινοποιοῦσε τή
γεύ ση, ἀλλά ἐπιµετροῦσε τήν καταβολή τῶν
δυνάµεων, πού ἦταν ἀπαραίτητη, πρίν ἡ
εὐ φροσύνη τῆς προσευχῆς γεµίσει τίς καρ�
διές καί φωτίσει τά πρόσωπα.

Ἄλλωστε δέν προκλήθηκε ἀπ᾽ τούς ἐπι �
σκέ πτες του νά ἐκφράσει τά προσωπικά
του βιώµατα καί τίς χαρές, πού φώτισαν κι
ἁπάλυναν τήν ψυχή του, καθώς τά χείλη
του ψέλλιζαν δοξολογίες στό ∆ηµιουργό
και βασιλιά τῆς Kτίσης. Ἡ παράκληση, πού
ξεδιπλώθηκε µπροστά του µέ πνεῦµα µα �
θη τείας, ἦταν σαφέστατη. Oἱ νέοι συνασκη �
τές του ρώτησαν ποιά ἀρετή ἔχει τό µεγα �
λύτερο κάµατο. Ποιά πνευµατική ἄσκηση
προ Lποθέτει ἀγώνα καί προσπάθεια καί µό �
χθο, ἴσαµε πού νά φτάσει στήν κορυφή τῆς
θείας ἐπιφάνειας, στήν πληρότητα τῆς κοι �
νωνίας καί στή χαρά τῆς συνοµιλίας µέ τό
ὑπερούσιο Πρόσωπο τοῦ Tριαδικοῦ Θεοῦ.

* * *
1. Ἡ ἀπάντησή του σ᾽ αὐτό τό ἐρώτηµα

ἦταν τίµια καί κρυστάλλινη. Ἡ πνευµατι�
κή ἄσκηση, πού ζητάει σάν τίµηµα τό µεγα �
λύτερο µόχθο, εἶναι ἡ προσευχή. «Λογίζο�
µαι ὅτι οὐκ ἔστιν ἕτερος κάµατος, ὡς τό εὔ �
ξασθαι τῷ Θεῷ».

Kι ἐξηγεῖ αὐτή τή φράση του, πού δέν
ἐκ φράζει ἁπλή ὑποψία, ἀλλά µεταφέρει τό
ἀπόσταγµα σκληρῆς ἄσκησης καί πολυ �
χρό νιας ἐµπειρίας. «Πάντοτε γάρ, ὅτε θέλῃ

ὁ ἄνθρωπος προσεύξασθαι, βούλονται οἱ
ἐχ θροί ἐκκόψαι αὐτόν. Oἴδασι γάρ ὅτι οὐ �
δαµόθεν ἐµποδίζονται, εἰ µή ἀπό τοῦ εὔξα�
σθαι τῷ Θεῷ». Mόλις ὁ ἄνθρωπος σταθεῖ
σέ στάση προσευχῆς, µόλις ἀνοίξει τήν καρ �
διά του, γιά νά ξεχύσει τόν πλοῦτο τῶν εὐ �
χαριστιῶν του καί τό µύρο τῆς δοξολογίας
του, παρατάσσονται γύρω του οἱ ἐχθροί
διά βολοι. Tόν κυκλώνουν µέ πονηριά καί
κακότητα. Tόν παρενοχλοῦν. Προσπα θοῦν
νά κόψουν τό νῆµα τῆς κοινωνίας του µέ
τό Θεό. Nά ὑψώσουν ἀναχώµατα ἀνάµεσα
στήν ψυχή του καί στό Θρόνο τῆς Xάριτος.
Ἐπιδιώκουν νά κάνουν τήν πρόσβαση δύ �
σκολη. Tή συνοµιλία, ἀδύνατη. Φορτώνουν
τήν καρδιά µέ πρόσθετα βάρη βαρυθυµίας
κι ἀπογοήτευσης. Φυτεύουν στό µυαλό λο�
γισµούς ἀµφιβολίας καί δυσπιστίας. Kά�
νουν τήν ἀτµόσφαιρα ἀφόρητη.

2. Kοντά στόν ἀσκητή Ἀγάθωνα , κοινω �
νοῦµε στίς ἐµπειρίες του κι ἑρµηνεύουµε
συµ πτώµατα τῆς προσωπικῆς µας πνευµα�
τικῆς ζωῆς. Nοιώθουµε τήν ψυχή µας νά
µε τέχει στό δικό του βάρος καί τή δική του
ψυχή νά συµµερίζεται τήν ὀδύνη µας καί
τό φορτίο τῶν δικῶν µας καταθλιπτικῶν
αἰ  σθηµάτων.

Tό ἔργο τῆς προσευχῆς τό φανταζόµα�
στε ἄνετο καί τό συναντᾶµε ἐπίπονο. Γονα �
τίζουµε φορτωµένοι τό µόχθο τῆς γήKνης
περιπέτειάς µας, τόν πόνο τῆς ἀσθένειας ἤ
τήν ἀπογοήτευση τῆς ἀποτυχίας. Kαί περι �
µέ νουµε, µόλις ἀνοίξουµε τήν καρδιά καί
φέρουµε στά χείλη τίς λέξεις τῆς προσευχῆς
µας, ἡ δροσιά τοῦ οὐρανοῦ νά σταλάξει µέ�
σα µας καί νά µαλακώσει τή βαρειά πέτρα
τῆς κατάθλιψης. Tήν ἴδια, ὅµως, ὥρα νοιώ �
θουµε νά µᾶς κυκλώνουν οἱ ληστές. Kά�
ποιοι, πού δέν τούς βλέπουµε καί δέν τούς
ἀγγίζουµε, κλέβουν ἀπ᾽ τό µυαλό µας τήν
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πρόθεση καί τίς φράσεις τῆς προσευχῆς µας
καί µᾶς ἀφίνουν ἔρηµους. ∆έ βρίσκουµε
λό για γιά νά ἐκφραστοῦµε. ∆ιαπιστώνου �
µε πώς δέ διαθέτουµε περίσσεια αἰσθήµα�
τα γιά νά τά προσφέρουµε. Mένουµε κοκ�
καλωµένοι στή στάση τῆς προσευχῆς, ἀλλά
δέν ἀνοίγουµε τή γραµµή διαλόγου µέ τόν
Oὐρανό. Kι ὅταν ψελλίσουµε ἀδέξια µερι �
κές τυποποιηµένες προσευχές κι ἀποσυρ �
θοῦµε, αἰσθανόµαστε πώς δέ µιλήσαµε µέ
καρ διά καί µέ θέρµη στόν Kύριο. ∆έν ἀνα�
παυτήκαµε στήν ἀγάπη Tου. ∆έν παραθέ�
σαµε στά πόδια Tου τήν ὕπαρξη µας.

Ἄλλες πάλι φορές, ἀρχίζουµε καί µιλᾶ �
µε καί, πρίν ἀκόµα ἐκφράσουµε τά δοξολο �
γικά µας αἰσθήµατα καί διατυπώσουµε τά
αἰτήµατά µας, τό µυαλό µας λιποτακτεῖ.
∆ρα πετεύει ἀπ᾽ τό χῶρο κι ἀπ᾽ τό ἔργο τῆς
προσευχῆς. Kαί ξαναγυρίζει στίς ἀσχολίες
µας καί στά µικροενδιαφέροντά µας. Θυµᾶ �
ται πρόσωπα. Προσεγγίζει τόπους. Xρω�
µατίζει ἐµπάθειες. Γεµίζει τήν ψυχή µέ πα�
ραστάσεις καί µέ αἰσθήµατα, πού εἶναι πέ �
ρα γιά πέρα ἄσχετα µέ τή λατρεία τοῦ Θε�
οῦ καί µέ τήν προσευχή.

Kαί διερωτιόµαστε: Γιατί νά γίνεται
αὐ τό; Γιατί νά µήν ἔχει ἡ προσευχή µας τή
θέρµη καί τή ζωντάνια τῶν φλογερῶν µα �
θητῶν τοῦ Ἰησοῦ; Tῶν µαρτύρων καί τῶν
ἁγίων; Γιατί νά µήν εἶναι ὁ χῶρος κι ἡ
ὥρα τῆς προσευχῆς ἡ γλυκειά µας προσδο �
κία κι ἡ ἀναφαίρετη ἀνάπαυσή µας;

3. Ἡ ἀπόκριση, πού δίνει ὁ ὅσιος Ἀγά�
θωνας στό πυρωµένο ἐρώτηµα τῆς ψυχῆς
µας, εἶναι διδαχή ἁγίου. Tό ἔργο τῆς προ�
σευχῆς τό ἀντιµάχεται ὁ διάβολος. Tήν προ�
σέγγιση στό θρόνο τῆς Xάριτος τήν παρεµ�
ποδίζει µέ ὅλες του τίς πονηρές καί δό λιες
δυνάµεις ὁ ἐχθρός τῆς ψυχῆς µας.

Ὁ διάβολος γνωρίζει τί δύναµη ἔχει ἡ

ἀ µε σότητα τοῦ διαλόγου µας µέ τόν Kύριο.
∆έν εἶναι µιά παράσταση µέ σκοπό τήν
ἐπαιτεία. ∆έν εἶναι µιά σπονδή δακρύων,
πού ἀποβλέπει στήν ἐνεργοποίηση τῆς θείας
συµπάθειας. Ἡ προσευχή εἶναι πραγµατι �
κή κοινωνία. Προσαγωγή τῆς ὕπαρξής µας
στό Θεό. ∆εσµός. Yἱοθεσία. Ὁ Θεός εἶναι ὁ
Πατέρας µας. Kαί µιλᾶµε καί τόν προσ �
φωνοῦµε: «Πάτερ ἡµῶν...». Kαί µεῖς εἴ µα �
στε τά παιδιά Tου καί µᾶς λέει: «Yἱέ µου,
δός µοι σήν καρδίαν».

Aὐτή τή σχέση θέλει νά τή σπάσει ὁ διά�
βολος. Γιατί ἅµα αὐτή ἡ σχέση λειτουργή�
σει, ἅµα ἡ προσφυγή µας κι ἡ προσαγωγή
µας στήν ἀγκαλιά τοῦ Πατέρα�Θεοῦ γίνει
σταθερή κατάσταση, τότε ὁ διάβολος δέν
ἔχει καµµιά δυνατότητα νά ἐπηρεάσει τήν
ὕπαρξή µας. ∆έν βρίσκει τόν τρόπο νά µᾶς
παραπλανήσει. ∆έν κατορθώνει νά µᾶς
ἀπο σπάσει ἀπ᾽ τή σκέπη καί τή θερµή προ �
στασία τοῦ Παντοδύναµου Θεοῦ.

Ὁ ἀδελφόθεος Ἰάκωβος περιέλαβε στή
θεόπνευστη ἐπιστολή του µιά σηµαντική
προτροπή: «Ὑποτάγητε οὖν τῷ Θεῷ. Ἀντί �
στη τε τῷ διαβόλῳ, καί φεύξεται ἀφ᾽ ὑµῶν.
Ἐγγίσατε τῷ Kυρίῳ καί ἐγγιεῖ ὑµῖν» (Ἰα �
κώβ. δ΄ 7, 8). Ἡ αντίσταση στό διάβολο δέν
εἶναι µιά πράξη αὐτόνοµη. Eἶναι τό πρῶτο
σκέλος τοῦ ἀγώνα µας. Kαί τό δεύτερο, τό
οὐσιαστικότερο, εἶναι ἡ προσέγγιση στό
κα  ταφύγιο τῆς ἀπέραντης ἀγάπης, στήν
κρα ταιά σκέπη καί τή δυνατή προστασία,
πού εἶναι ὁ Kύριος.

Πλησιάζοντας τό Θεό, ἀποµακρυνόµα�
στε ἀπ᾽ τό διάβολο. Ἀσκώντας µε πιστότη �
τα καί µέ ἀφοσίωση τό ἔργο τῆς προσευχῆς,
δέν τολµάει ὁ διάβολος νά πλησιάσει τήν
ὕπαρξή µας καί νά τή σύρει στούς σκοτει�
νούς λαβυρίνθους του. Mένουµε δεµένοι
στήν αὐλή τοῦ Kυρίου. Nοιώθουµε τό θεK�
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κό χέρι νά µᾶς κρατάει καί νά µᾶς σώζει.
* * *

1. Aὐτή ἡ προσπάθεια τῆς ἀδιάλειπτης
προσευχῆς, ἀκριβῶς ἐπειδή καταπολεµεῖται
ἀπ᾽ τό διάβολο, ἔχει τή δυσκολία της. Eἶναι
ἀγώνας. Mόχθος. Kάµατος.

Kι ὁ ὅσιος Ἀγάθων τό ὑπογραµµίζει
καί τό ἐξηγεῖ: «Kαί πᾶσαν δέ πολιτείαν ἥν
ἄν µετέλθῃ ἄνθρωπος, ἐγκαρτερῶν ἐν αὐτῇ,
κτᾶται ἀνάπαυσιν. Tό δέ εὔξασθαι, ἕως ἐσχά  �
της ἀναπνοῆς ἀγῶνος χρήζει». Ὑπάρχουν
σκάµµατα κι ἀγωνίσµατα. Προσπάθειες,
πού κάνει ὁ ἄνθρωπος, γιά νά στερεωθεῖ
στήν ἀτµόσφαιρα τῆς θείας Xάρης καί γιά
νά βιώσει σ᾽ ὅλη του τήν ἔκταση τό µυστή �
ριο τῆς σωτηρίας. Ὅλες αὐτές οἱ προσπάθει�
ες ἔχουν τήν ἀξία τους. Ἀνεβάζουν σκαλί�
σκα λί τήν ὕπαρξη στή χαρά καί στή Xάρη
τοῦ Oὐρανοῦ. Kαί καθώς πορεύεται ὁ ἄν �
θρωπος, καθώς ἀγωνίζεται καί µοχθεῖ,
«κτᾶ ται ἀνάπαυσιν». Nοιώθει µέσα του
τήν ξεκούραση. Φεύγουν τά βάρη. Ἀλαφρώ �
νει ἡ ψυχή. Kοπάζει ἡ ταραχή. Ὑποχωροῦν
τά κύµατα. Ἁπλώνεται ἡ γαλήνη.

Ἄν πολεµήσεις τό θυµό, νοιώθεις νά
θρο νιάζεται στήν ψυχή τήν ἴδια στιγµή τό
ἀνεκτίµητο χάρισµα τοῦ Ἁγίου Πνεύµα�
τος, ἡ εἰρήνη.

Mόλις σφραγίσεις τά χείλη σου, γιά νά
µήν ὑποχωρήσουν στόν πειρασµό τοῦ ψεύ �
δους, λούζεσαι στή χαρά τῆς ἀλήθειας.

Ὅταν ἀντισταθεῖς στή διαβολική εἰσήγη �
ση τῆς ὑπερηφάνειας κι ἀποδεχτεῖς τήν
ἔσχα τη θέση στό περιβάλλον σου καί στό
σῶµα τῆς Ἐκκλησίας, ἀνασηκώνεται ἀπ᾽
τά στήθη σου ἡ βαρειά πλάκα τῆς πικρίας
καί βηµατίζεις µέ ἄνεση τό δρόµο σου.

Ὅµως, ὁ ἀγώνας τῆς προσευχῆς δέν τερ �
µατίζεται σύντοµα. Ὁ διάβολος δέν ἀπο�
µακρύνεται ὁριστικά. Ἡ ἐνόχλησή του δέν

ἀποσύρεται. «Tό εὔξασθαι, ἕως ἐσχάτης
ἀνα πνοῆς ἀγῶνος χρήζει». Ἡ προσευχή
εἶ ναι ἡ ἴδια ἕνας ἀγώνας. Kαί γιά νά τή
ζή σει κανείς καί γιά νά τή χαρεῖ, πρέπει
νά εἶναι ἀποφασισµένος νά πολεµήσει σέ
ἔκταση χρόνου, πού θά ἀγγίσει τή γέφυρα
τοῦ τάφου.

Ἴσαµε κείνη τή στιγµή, τήν ἔσχατη, τή
δύσκολη καί, ταυτόχρονα, ὡραία, τή δύση,
τή φωτισµένη µέ τό φῶς τῆς αἰωνιότητας, ἡ
προσευχή παραµένει ὁ µεγάλος ἀγώνας
µας. Mιλᾶµε στόν Kύριό µας, µέ παραστά�
τες τούς ἐχθρούς. Συµµαζεύουµε τό µυαλό
µας, γιά νά ἐκφραστεῖ µέ πιστότητα καί µέ
θέρµη κι ὁ ἀντίπαλος κλέβει τίς σκέψεις
µας καί φυτεύει µέσα µας παραστάσεις τοῦ
σκότους. Ἀνυψώνουµε τό λογισµό µας
στόν οὐρανό, στήν πόλη τήν ἁγία, τήν ἄνω
Ἱε ρουσαλήµ, καί τά ἐπίγεια λειτουργοῦν
σάν ἐνοχλητικά παράσιτα, πού µᾶς ἀλλοι �
ώνουν τό φρόνηµα. Πολλά καί ποικίλα
τά τεχνάσµατα τοῦ πονηροῦ διαβόλου, µᾶς
ἀποσποῦν ἀπ᾽ τό ἔργο. Σπᾶνε τήν προσή �
λω ση. Mετακινοῦν τό ἐνδιαφέρον. Γεµί �
ζουν τήν ψυχή µέ εἰκόνες τῆς φθορᾶς καί
τῆς διαφθορᾶς. Mᾶς κάνουν νά χάνουµε
τήν ἐποπτεία τοῦ Προσώπου τῆς ἀγάπης
µας καί νά τερµατίζουµε ἄδοξα τό λόγο
µας.

Ἡ διατήρηση τοῦ πνεύµατος καί τοῦ
ἔργου τῆς προσευχῆς «ἀγῶνος χρήζει». Xρει�
άζεται ἀγώνας, γιά νά µαζέψουµε τό µυαλό.
Nά ἀπαγκιστρωθοῦµε ἀπ᾽ τίς ἐξαρτήσεις
τοῦ κόσµου. Nά σταµατήσουµε µέσα µας
τά κινήµατα τῆς σάρκας. Nά ἀποµονώσου �
µε τούς πειρασµούς. Nά ἐλευθερώσουµε τό
λογισµό µας. Γιά νά διατυπώσουµε µέ µε�
τοχή τῆς καρδιᾶς καί τοῦ νοῦ τίς προτάσεις
τῆς προσευχῆς µας.

2. Ἆραγε, ἡ ὁµολογία τοῦ ἀσκητῆ Ἀγά�
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θωνα, ἐκφράζει παράπονο, ὀδύνη, µελαγ �
χο λία; Ὁ ἔµπειρος ἀσκητής βρίσκει πώς ἡ
προσευχή εἶναι µονάχα ἀγώνας, προσπά�
θεια, διά βίου ἀντιπαράθεση µέ τό διάβολο;
∆έν ἔχει χαρές ἡ προσευχή; ∆έ θρονιάζει
στήν ψυχή τήν ἱκανοποίηση καί τήν ξε�
κούραση;

Mά, ἀκριβῶς, αὐτός ὁ ἀγώνας εἶναι ἡ
πηγή τῆς χαρᾶς. Kαθώς προσευχόµαστε,
δια κρίνουµε τό διάβολο νά µᾶς πλησιάζει,
γιά νά κλέψει τά αἰσθήµατα καί τά λόγια
τῆς προσευχῆς µας. Ὅµως, τερµατίζοντας
τήν προσευχή, ἡ χαρά τῆς νίκης µᾶς προσ �
φέρεται σάν τό µεγάλο κι ἀναφαίρετο ἔπα �
θλο. Ἀσταµάτητος ὁ ἀγώνας. Ἀλλά ἀστα�
µάτητη κι ἡ εὐφροσύνη. Ἡ πληροφορία,
πώς βρισκόµαστε σέ ἀδιάκοπη κοινωνία
µέ τό ∆υνατό Kύριο. Ἡ ἐµπειρία, πώς ὁ
διάβολος καταισχύνεται κι ἀποδυναµώνε�
ται. Πώς δέν ἔχει κυριαρχία στό πρόσωπό
µας. Ὁ διάλογός µας µᾶς κρατάει κάτω

ἀπό τό κραταιό χέρι τῆς θείας προστασίας.
Ἡ προσευχή εἶναι ὁ ἰσόβιος κάµατος.

Ἡ ἑκούσια ἀποδοχή τῆς διηνεκοῦς ἀντιπα �
ράθεσης µέ τό διάβολο. Ἀλλά κι ἡ εὐτυχία
τῆς συνοµιλίας µέ τόν Tριαδικό Θεό, µέ
«τόν Πατέρα τῶν οἰκτιρµῶν καί Θεό πά�
σης παρακλήσεως» (B΄ Kορινθ. α΄ 3), τό Σαρ�
κωµένο Λόγο καί µέ τό Πανάγιο Πνεῦ  µα,
«τό ἐκ τοῦ πατρός ἐκπορευόµενον καί ἐν
υἱῷ ἀναπαυόµενον».

Aὐτή εἶναι ἡ ἐµπειρία κι ἡ διδαχή τοῦ
ὁσίου Ἀγάθωνα. Mᾶς ἐµπιστεύεται τό µυ �
στι κό τοῦ µόχθου. Kαί µᾶς ἀνοίγει τήν
πύ λη του Παραδείσου. ∆ακτυλοδεικτεῖ τόν
ἀντίπαλο διάβολο. Kαί µᾶς χειραγωγεῖ
στήν ἀγκαλιά τοῦ εὔσπλαγχνου καί παντο �
δύναµου Πατέρα.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ 

ΝΙΚΟ∆Η ΜΟΣ
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ

Ιε΄

Ἐπιστροφή΄στή µητρόπολη ἈττικᾹς
(1993)

Τό σκεπτικό τᾹς ἀπόφασης τοῦ
Σ.τ.Ε. τᾹς 10ης-7-1992 (πού ἀκύ -

ρω νε τήν ἑξάµηνη διαθεσιµότητα
τοῦ Λαρίσης Θεολόγου) ἦταν καθο-
ριστικό γιά τήν δικαστική ἐξέλιξη
στό θέµα καί τῶν 3 δικαιωµένων ἀπό
τό Σ.τ.Ε. µητροπολιτῶν. Τό Σ.τ.Ε.

τούς θεωροῦσε πλέον νόµιµους µη -
τροπολίτες πού ἔπρεπε ὑποχρεω-
τικά νά µετέχουν στή διοίκηση (µη -
τρόπολη-σύνοδο κ.ἄ.). Ἡ ἀπόφαση
αὐτή, πού παρέπεµπε στήν Ὁλοµέ-
λεια τοῦ Σ.τ.Ε. καί ἀποτελοῦσε καί
εἰσήγηση γιά τήν Ὁλοµέλεια (καί
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ἔδει χνε τή δικαστική ἐξέλιξη τῶν
πραγµάτων), κοινοποιήθηκε ἀπό
τούς 3 µητροπολίτες στόν Ἀρχιεπί -
σκοπο Σεραφείµ, Πρόεδρο τᾹς ∆.Ι.Σ.
καί τᾹς Ι.Σ.Ι. Ἐπίσης ὁ ἈττικᾹς Νικό -
δηµος ἀπηύθυνε ἐπιστολή πρός τόν
µητροπολίτη κ. ∆ωρόθεο Γιανναρό -
πουλο, πού ἀντικανονικά κατέλα-
βε τόν θρόνο του, τόν προέτρεπε
νά ἐφαρµόσει πλέον τίς ἀποφάσεις
τοῦ Σ.τ.Ε. καί κοινοποιοῦσε τήν ἐπι-
στολή αὐτή σ᾿ ὅλους τούς ἱερεῖς τᾹς
µητροπόλεως ἈττικᾹς. 

Μέσα στό Νοέµβριο τοῦ 1992
κλήθηκε ὁ Λαρίσης Θεολόγος νά δι-
καστεῖ ἀπό τό Πρωτοβάθµιο δι᾿ Ἀρ -
χιερεῖς Συνοδικό ∆ικαστήριο. Ὁρί -
στη κε ἡµεροµηνία γιά νά δικαστεῖ
ἡ 12η Ἰανουαρίου 1993 µέ ξεκάθα-
ρη σκοπιµότητα ἀπό τήν πλευρά
τοῦ Σεραφείµ νά καθαιρεθεῖ καί νά
βγεῖ, µέ τόν τρόπο αὐτό, ἐκτός τᾹς
διεκδικήσεως τᾹς µητροπόλεως Λα-
ρίσης. Σ᾿ αὐτή τήν ἀπονενοηµένη
κί νηση ὁδηγήθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος ἀπό τό γεγονός τᾹς συνεχοῦς
δικαίωσης τοῦ Λαρίσης Θεολόγου
ἀπό ἀλλεπάλληλες ἀποφάσεις τοῦ
Σ.τ.Ε.

Πρίν γίνει ὅµως τό ἐκκλησιαστικό
αὐτό δικαστήριο, καλεῖται καί πάλι
ὁ ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος Νικόδη -
µος, µέ ἔγγραφο πού προσκοµίζε-
ται σ᾿ αὐτόν µέ ἡµεροµηνία 9-12-
1992, νά δώσει ἐξηγήσεις γιά τίς ἀν -
τικανονικές ἐνέργειες (!) ἀπό τήν ἡ -
µέρα τᾹς ἐκπτώσεώς του µέχρι τήν
ἡµέρα ἐκείνη (!) Ποιές ἦταν αὐτές οἱ
ἀντικανονικές ἐνέργειες; ∆εῖτε ποι-
ές ἀναφέρονται στό ἔγγραφο πού

τοῦ δόθηκε: «α) ἡ ἐν Αὐλῶνι ἈττικᾹς
πᾹξις Ἱεροῦ Θυσιαστηρίου δίχα κα -
νο νικᾹς ἀδείας τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως
Σεβ. Μητροπολίτου ἈττικᾹς κ. ∆ωρο -
θέου, β) ἡ αὐτόθι ἀνίδρυσις καί λει-
τουργία Ἱερς ΜονᾹς ἄνευ γνώσεως,
κανονικᾹς ἀδείας, συγκαταθέσεως
καί εὐλογίας τοῦ οἰκείου Ἀρχιερέως
Σεβ. Μητροπολίτου ἈττικᾹς κ. ∆ωρο -
θέου, γ) ἡ δηµοσίευσις ὑβριστικοῦ ἐν -
τύπου, ὑπό τόν τίτλον: "Πρός τούς
Ἕλληνες Ἱεράρχες ΑΝΟΙΚΤΟ ΥΠΟ -
ΜΝΗ ΜΑ" (Ἐκδόσεις "Σπορά" ,1981), δἰ
οὗ δεινῶς καθυβρίζεται καί ἀναπο-
δείκτως συκοφαντεῖται ἡ Ἀνωτάτη
Ἐκκλησιαστική Ἀρχή ὡς καί ἡ ∆ιοί -
κησις τᾹς Ἐκκλησίας, ἐν συνδυασµῷ
µέ τά κατά καιρούς ὑµέτερα λιβελ λο -
γραφήµατα κατά τῶν συγκρο  τούν -
των τήν Ι.Σ.Ι. καί τήν ∆.Ι.Σ. Μητροπο-
λιτῶν καί δ) ἡ µετά τῶν ἐν τῇ ὑφ᾿ ὑµῶν
ἀντικανονικῶς ἀνιδρυθείσ᾽ καί λει-
τουργούσ᾽ ἐν Αὐλῶνι ἈττικᾹς Ἱερᾷ
Μονῇ ἐγκαταβιούντων κληρικῶν καί
Μοναχῶν φατρία, εἰς βάρος τᾹς κα -
νο νικᾹς ἐν τῇ Ἐκκλησί τάξεως, δἰ  ἧς
ἐπιδιώκεται ἡ δηµιουργία ἐκρύθµου
καί διχαστικᾹς καταστάσεως, ἐν τῇ
Ἱε ρᾷ Μητροπόλει ἈττικᾹς, οὐ µήν ἀλ -
λά καί ἐν ταῖς Ἱεραῖς Μητροπόλεσι
Με σογαίας καί ΛαυρεωτικᾹς καί
Μεγάρων καί Σαλαµῖνος καί κλονι-
σµοῦ τοῦ κύρους καί τᾹς ἑνότητος
τᾹς Μητρός Ἐκκλησίας ἐν ταῖς συνει -
δήσεσι τῶν Λειτουργῶν τοῦ Εὐχαρι-
στιακοῦ Σώµατος καί τοῦ Χριστεπω -
νύµου πληρώµατος» (Εἰπέ τῇ Ἐκκλη -
σί, σελ. 426)

Ἡ ἀφορµή πού ὁδήγησε τόν Ἀρ -
χι επίσκοπο νά ἀνατρέξει σέ µιά πε-
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ρίοδο δεκαοκτώ ὁλοκλήρων ἐτῶν
γιά νά ἀνακαλύψει ὅλες τίς ἀντικα-
νονικές ἐνέργειες (!) τοῦ ἈττικᾹς Νι-
κοδήµου δόθηκε τήν 12η-12-1992.
Ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος, παρόντος καί
τοῦ ἀντικαταστάτη του ἐπισκόπου
∆ωροθέου καί ἄλλων µητροπολι -
τῶν, θέλησε νά τελέσει τήν νεκρώ -
σι µη ἀκολουθία τοῦ ἀγαπητοῦ του
πρεσβυτέρου π. Σπυρίδωνος Πα -
πα φλωράτου. Ἡ ἀποφασιστικότη -
τά του αὐτή, νά ἐνεργεῖ ὡς ὁ νόµι-
µος µητροπολίτης στήν µητρόπολή
του, παρακίνησε τόν Ἀρχιεπίσκο-
πο νά τοῦ στείλει αὐτό τό κείµενο
ἐκφοβισµοῦ στίς 13-12-1992 (ἀλλά
µέ ἡµεροµηνία προγενέστερη, 9-12-
1992), γιά νά τόν φοβίσει καί νά πε-
ριορίσει τίς δραστηριότητές του. Ὁ
ἐκφοβισµός ὅµως δέν ἔπιασε. Ὁ µη -
τροπολίτης ἈττικᾹς Νικόδηµος συ -
νέ χισε µέ θάρρος καί ἐµπιστοσύνη
στό Θεό τόν ἀγώνα του γιά τήν Κα-
νονικότητα καί Νοµιµότητα στήν
Ἐκκλησία. Καί ἡ Σύνοδος δέν προ -
χώρησε σέ ἐκκλησιαστικό δικαστή -
ριο ἐναντίον του. Περιορίστηκε στούς
ἐκφοβισµούς καί τίς ἀπειλές.

Παρενθετικά ἀναφέρουµε ὅτι
στίς 12-1-1993 ἔγινε τό Πρωτοβά θ -
µιο Συνοδικό ∆ικαστήριο µέ κατη -
γορούµενο τόν «λευκό ““  ἀρχιθύτη””,
τόν ἐπίσκοπο µέ τό καθαρό ““παρελ -
θόν”” καί τό διάφανο ““  σήµερα””», ὅ -
πως ἀποκαλοῦσε τόν Λαρίσης Θεο -
λόγο ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος. Ἡ ποι-
νή; ∆εκαετής ἀργία. Ἡ τηρηθεῖσα
δια δικασία ἔπασχε ἀπό σωρεία κα-
νονικῶν καί νοµικῶν παραβάσεων.
Καί µόνο ἡ περιγραφή τῶν παρα -

πά νω ἀπαιτεῖ νά γραφτεῖ πραγµα -
τεία ὁλόκληρη. Ὁ Λαρίσης Θεολό -
γος ἔκανε ἔφεση στό ∆ευτερο βά θ -
µιο Συνοδικό ∆ικαστήριο. Μετά τήν
ἔφεση ἡ ποινή ἀνεστάλη. Τό ∆ευ -
τεροβάθµιο Συνοδικό ∆ικαστή ριο
δέν συγκροτήθηκε ποτέ κι ἔτσι ἔµει-
νε ὁ µαρτυρικός καί ἀγαθός ποιµέ-
νας ἀβλαβής ἀπό τή µανία τῶν συν -
επισκόπων του.

Τό ἑπόµενο καθοριστικό στοι -
χεῖο γιά τήν ἐξέλιξη τῶν ἐκκλησια -
στι κῶν πραγµάτων, ἦταν ἡ ἀπόφ-
αση τᾹς Ὁλοµελείας τοῦ Σ.τ.Ε. Ἡ
ἐκ δίκαση τᾹς προσφυγᾹς ἔγινε στίς
30-4-1993, ἡ ἀπόφαση δηµοσιεύ -
τηκε στίς 11-6-1993. Ἡ ἀπόφαση
αὐ τή διατύπωνε καθαρά ὅτι οἱ µη -
τροπολίτες Θεσσαλιώτιδος καί Φα-
ναριοφαρσάλων Κωνσταντίνος,
Ἀτ   τικᾹς καί Μεγαρίδος Νικόδηµος
καί Λαρίσης Θεολόγος ἦταν οἱ νό-
µιµοι ἐν ἐνεργεί µητροπολίτες στίς
ἐπαρχίες τους. Ἡ ἀπόφαση γρήγο-
ρα κοινοποιήθηκε στή ∆ιαρκᾹ Ἱερά
Σύνοδο (∆.Ι.Σ.) καί στό Ὑπουργεῖο
Παιδείας καί Θρησκευµάτων.

Μετά ἀπό τήν ἀπόφαση τᾹς
Ὁλο µέλειας ὁ Λαρίσης Θεολόγος,
µόνος στή µητρόπολη Λαρίσης,
ἰσχυροποιοῦσε νοµικά τή θέση του
(ἀπό τήν πλευρά τόσο τοῦ κανονι-
κοῦ δικαίου ὅσο καί τᾹς ἀποδοχᾹς
του ἀπό τήν τοπική Ἐκκλησία ἦταν
πρό πολλοῦ δικαιωµένος). Ἐπίσης
οἱ ἀντικανονικά καταλαβόντες
τούς θρόνους τῶν µητροπολιτῶν
Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνου καί
ἈττικᾹς Νικοδήµου, Κλεόπας καί
∆ωρόθεος ἀντίστοιχα ἔχαναν πλέ -
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ον τή νοµιµότητά τους. ∆έν µπο -
ροῦσαν νά ἀσκήσουν πλέον τή διοί -
κηση τῶν µητροπόλεών τους, δέν
µποροῦσαν νά µετέχουν στά σώµα-
τα διοίκησης τᾹς Ἐκκλησίας, ∆ιαρ -
κᾹ Σύνοδο καί Ἱεραρχία, γιατί πλέ -
ον οἱ νόµιµοι µητροπολίτες ἦταν οἱ
Κωνσταντίνος καί Νικόδηµος. Ἀνα-
βρασµός µεγάλος προκλήθηκε στή
διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας, ὅταν προ -
έκυψε καί τό ξαφνικό γεγονός τᾹς
κοιµήσεως τοῦ παρανόµου µητρο-
πολίτου στήν Ἀττική ∆ωροθέου. Ἄς
παρακολουθήσουµε πῶς διηγεῖται
τήν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων ὁ Ἀττι -
κᾹς Νικόδηµος στό βιβλίο «Εἰπέ τῇ
Ἐκκλησί» (σελ. 456-457):  

« 3. Τό ὀρόσηµο τᾹς 2ας Ἰουλίου.
Τό ἀπόγευµα τᾹς ΠαρασκευᾹς 2

Ἰου λίου πέθανε ξαφνικά ὁ Μητρο-
πολίτης πρώην Καστορίας ∆ωρόθε-
ος. Ἡ κηδεία ὁρίστηκε γιά τή ∆ευτέρα
τό ἀπόγευµα. 

Ὁ πρῶτος πού ἀνησύχησε µέ τόν
θάνατο τοῦ ∆ωροθέου, ἦταν ὁ Ἀρχι -
ε πίσκοπος. Αὐτό φάνηκε κι ἀπό τίς
ἄµεσες ἀντιδράσεις του.

Τό Σάββατο πρωΐ δέχτηκα ἕνα
τηλεφώνηµα ἀπό τόν Μητροπολίτη
Θηβῶν Ἱερώνυµο. Μέ πληροφόρη-
σε, δᾹθεν ἐµπιστευτικά, ὅτι οἱ διαθέ -
σεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἔχουν ἀλλά-
ξει. Ὅτι µλλον θέλει νά λύσει εὐνοϊ-
κά τό ἐκκλησιαστικό πρόβληµα. Κι ὅτι
σ᾿ αὐτό θά βοηθοῦσε, ἄν ἐγώ ἐπιδίω-
κα, µετά τήν κηδεία τοῦ ∆ωροθέου,
νά ἔχω µαζί του µιά ἐπικοινωνία.

∆έν ἀρνήθηκα τόν διάλογο. Ἀλλά
καί δέν πείσθηκα πώς ἡ ἀναγγελία
τοῦ θανάτου ἔφερε µιά τέτοια ἀλλοί -

ωση στήν ψυχή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου,
πού νά τόν βοηθήσει νά µετακινηθεῖ
ἀπό τά γεροντικά του πείσµατα καί
νά κάνει µιά εἰλικρινᾹ κίνηση συνδιαλ-
λαγᾹς. 

Σκέφτηκα τό θέµα. Καί λίγο ἀργό -
τερα πήρα ἐγώ τήν πρωτοβουλία νά
τηλεφωνήσω στόν Θηβῶν καί νά τοῦ
προτείνω ἡ ἐπικοινωνία µέ τόν Ἀρχι -
επίσκοπο νά µή γίνει µετά τήν κηδεία
τοῦ ∆ωροθέου. Ζήτησα, ἄν εἶναι δυ -
να τόν, νά γίνει ἐκείνη τή µέρα τοῦ
Σαβ βάτου. Ἔτσι, θά µπορούσαµε, ἄν
πραγµατικά φτάναµε σέ συµφωνία,
νά κάνουµε µαζί τήν ἀκολουθία τᾹς
κηδείας καί νά δώσουµε µήνυµα ἀγά -
πης καί καταλλαγᾹς στό προβληµα-
τισµένο καί σκανδαλισµένο πλήρω-
µα τᾹς Ἐκκλησίας. 

Ὁ Θηβῶν ἀνάλαβε νά µεσολαβή -
σει. Ἀλλά σύντοµα µοῦ µετάφερε τήν
πληροφορία, ὅτι δέν εἶναι δυ νατόν
νά γίνει ἡ συνάντηση τό Σάβ βατο.
Οὔτε κάποια ἄλλη µέρα πρίν ἀπό
τήν κηδεία. 

Ἡ ἀπάντηση εἶχε µέσα της κάποιο
µήνυµα. Καί τό πᾹρα. ∆έν ἀρνήθηκα,
ὅµως, νά προσέλθω στή συνάντηση,
πού µετά ἀπό δικό µου τηλεφώνηµα
πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο κλείστηκε
τήν Τρίτη τό πρωΐ.

Στό µεταξύ, τά µέσα µαζικᾹς ἐνη -
µε ρώσεως ἀνακοίνωσαν, πώς ὁ Ἀρ -
χι επίσκοπος ὅρισε τοποτηρητή στή
Μητρόπολη τᾹς ἈττικᾹς τόν Μητρο-
πολίτη Βαρθολοµαῖο. Αὐτό ἦταν ἕνα
δεύτερο ἀρνητικό στοιχεῖο, πού προ -
βληµάτιζε...» 

«...Ὅταν ἐγώ ἐπισκέφθηκα τόν
Ἀρ  χιεπίσκοπο, δέν µοῦ ἔδειξε τήν ἀν -
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η συχία του. Μέ δέχτηκε µέ προσποι -
ητή ἄνεση. Μέ φιλοφροσύνες, πού
δέν ἦταν στά µέτρα του. Μέ περι-
ποιήσεις, πού δέν ἔκρυβαν τήν πλα -
στό τητά τους. 

Καταφέρθηκε κατά τοῦ Λαρίσης
Θεολόγου καί κατά τοῦ Θεσσαλιώτι-
δος Κωνσταντίνου. Κι ἄφησε νά ἐννο-
ηθεῖ πώς εὐνοεῖ τό δικό µου πρόσω-
πο. 

Τόν ρώτησα τί σκέφτεται. Μοῦ
ἀπάντησε, πώς θά καλέσει τή Σύνο-
δο, γιά νά τακτοποιήσει τό πρόβληµα
τᾹς Μητροπόλεως ἈττικᾹς. 

Ἡ ἑπόµενη θέση µου ἦταν ἡ πα-
ράκλησή µου νά συγκληθεῖ σύντοµα
ἡ Σύνοδος, γιατί δέν µπορεῖ νά µένει
δίχως ὑπεύθυνο ἡ Μητρόπολη. Πρέ -
πει νά ἀναλάβει ὁ ὑπεύθυνος, πού
θά δικαιοῦται νά βάλει ὑπογραφές. 

Ἀπάντησε πώς δέν χάλασε ὁ κό -
σµος κι ἄν δέ µποῦν ὑπογραφές. 

Ὕποπτη ἀπάντηση. Τήν κράτησα. 
Τοῦ δήλωσα κατηγορηµατικά, ὅτι

δέν εἶµαι διατεθειµένος νά δεχτῶ το-
ποτηρητή στή Μητρόπολη ἈττικᾹς
οὔτε γιά µιά ὥρα. Καί τότε τόν εἶδα
νά ἀλλάζει ὕφος καί νά µοῦ λέει ὅτι ἡ
παρουσία τοῦ τοποτηρητᾹ εἶναι
ἀπα ραίτητη, γιά νά βάζει ὑπογρα-
φές. 

Καί πότε σκέπτεστε νά καλέσετε
τή Σύνοδο; Νά... στό τρίτο δεκαήµε-
ρο τοῦ Ἰουλίου.

Γιατί τόσο ἀργά;
Μά... δέν εἶναι εὔκολο νά τούς κα -

λέσω...
Ὁ διάλογός µας κυµάνθηκε σ᾿ αὐ -

τές τίς θέσεις. Ἦταν φανερό. Ἤθελε
νά κερδίσει χρόνο. Νά στεριώσει τόν

τοποτηρητή καί µετά νά πραγµατο-
ποιήσει τά σχέδιά του. 

Τοῦ ζήτησα νά σκεφτεῖ τίς προ -
τά σεις µου. Καί τό ἀπόγευµα νά τοῦ
τηλεφωνήσω καί νά µου πεῖ τόν τε-
λευταῖο λόγο. 

Ἐκεῖνος ἀνάστρεψε τήν πρόταση.
∆έχτηκε νά τοῦ τηλεφωνήσω, γιά νά
τοῦ πῶ ἐγώ ὅτι δέχοµαι. Τί νά δεχτῶ;
∆έν µοῦ εἶχε κάνει συγκεκριµένη πρό -
ταση. Ἁπλῶς ζητοῦσε νά ἀφήσω τόν
ἑαυτό µου στή δική του διάθεση καί
στή διάθεση τῶν συνεργατῶν του.
Αὐτῶν, πού ἐπί δεκαεννιά ὁλόκληρα
χρόνια εἶχαν σκοπό ζωᾹς καί πρό -
γρα µµα ἀρχιερατικᾹς διακονίας τόν
διωγµό τῶν συλλειτουργῶν τους. 

Τό ἀπόγευµα τοῦ τηλεφώνησα.
Ἀλ λά τόν εἶδα νά µένει στό ἴδιο µο -
τίβο. Μέ µαλακό τόνο. Ἀλλά καί δίχως
διάθεση νά δώσει καθαρή λύση. 

Στό τέλος εἶπα κοφτά ὅτι ἐγώ θά
κάνω τό καθᾹκον µου.

Καί τότε µου ἀπάντησε: Θά σέ κυ -
νηγήσω...

Τήν ἄλλη µέρα πᾹγα καί ἐγκατα-
στάθηκα στήν Μητρόπολη. Τήν ἐγκα -
τάστασή µου τή συνόδευσε εἰσαγ-
γελέας. Ἀποφάνθηκε πώς, σύµφω-
να µέ τό νόµο καί τίς δικαστικές ἀπο-
φάσεις, δέν ἔχει κανένα δικαίωµα νά
καταλάβει τά Μητροπολιτικά γρα -
φεῖα καί τό µητροπολιτικό οἴκηµα ὁ
το ποτηρητής. Ὁ µόνος πού νοµιµο-
ποιεῖται νά ἐγκατασταθεῖ, εἶναι ὁ
Μη τροπολίτης, πού δικαιώθηκε µέ
τίς ἀποφάσεις τοῦ Συµβουλίου τᾹς
Ἐπι κρατείας».

Στό σηµεῖο αὐτό νά κάνουµε µε-
ρικές σηµαντικές ἐπισηµάνσεις για -
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τί ἡ κίνηση αὐτή τοῦ ἈττικᾹς Νικό -
δη µου νά µπεῖ στήν µητρόπολή του
παρεξηγήθηκε ἀλλά καί διαβλήθη-
κε πολύ ἀπό τόν σκληρό πυρᾹνα
τῶν διωκτῶν του.

-Ὁ µητροπολίτης Νικόδηµος εἶχε
τή συνείδηση ὅτι ἦταν ὁ µητροπο -
λίτης ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος (κανο-
νικά, ἀπό τή στιγµή τᾹς ἄδικης καί
ἀντικανονικᾹς ἐκπτώσεώς του, ἀλ -
λά καί νοµικά, ἀπό τήν µέρα τῶν
ἐκ δόσεων τῶν ἀποφάσεων τοῦ Σ.τ.Ε.)

- Μέ τήν ἀπόφαση τᾹς Ὁλοµέλει -
ας, ἀκόµα καί ζῶντος τοῦ µητροπο -
λίτου ∆ωροθέου, ὁ θρόνος τᾹς Ἀττι -
κᾹς ἀνᾹκε νοµικά στόν Νικόδηµο.
Ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος ἤδη ἀπό τό
1990 (µετά τίς πρῶτες ἀποφάσεις
τοῦ Σ.τ.Ε.) εἶχε προτείνει (µαζί µέ
τούς ἄλλους 5 ἐκ τῶν 12 µητροπο-
λιτῶν πού ζοῦσαν τή στιγµή ἐκείνη)
νά γίνει µιά διευθέτηση γιά νά µή
βρεθοῦν οἱ διάδοχοί τους ἔκπτωτοι
κι αὐτοί. Ὅλες ὅµως οἱ ἐπιτροπές
προσέκρουσαν στήν ἀδιαλλαξία
τό σο τοῦ Σεραφείµ ὅσο καί τῶν δια -
δόχων τους µητροπολιτῶν (καί τοῦ
∆ωροθέου Γιανναρόπουλου). Ἔφτα-
σαν λοιπόν σέ σηµεῖο τά πράγµα-
τα (µέ τήν ἀπόφαση τᾹς Ὁλοµέλει-
ας) ὁ ∆ωρόθεος νά µήν ἔχει καµµιά
νοµιµοποίηση. 

- Μέ τό θάνατο τοῦ ∆ωρόθεου
δέν ὑπᾹρχε πλέον διεκδικητής (ἕ -
στω καί παράνοµος) τᾹς ἈττικᾹς.
Ἀπ εναντίας ὁ Νικόδηµος ἦταν πλέον
ὁ µόνος νόµιµος µητροπολίτης. Εἶ -
ναι ἕνα ἐρωτηµατικό, γιατί σέ ἕνα
Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαί -
ου (πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία, γιατί ἡ

ἴδια ἔχει ἐπιλέξει νά λειτουργεῖ µέ
αὐ τόν τόν τρόπο στίς σχέσεις της
µέ τήν πολιτεία) νά µήν ἐφαρµοστεῖ
καθαρή ἀπό φαση τοῦ Σ.τ.Ε. (τό
σύν ταγµα ἀπαιτεῖ ὑποχρεωτική
συµµόρφωση τᾹς διοικήσεως στίς
ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε.). Γιατί λοιπόν
σ��  αὐτή τήν φάση νά µήν καλέσει ὁ
Ἀρ χιεπίσκοπος τόν ἈττικᾹς Νικόδη -
µο νά καταλάβει τόν θρόνο του ὡς
ὁ νόµιµος µητροπολίτης; Ἡ τήρηση
τῶν Νόµων καί τοῦ Συντάγµατος
εἶναι τό ἐλάχιστο πού ἀπαιτεῖται
ἀκόµα καί ἀπό τούς πιστούς, πολύ
περισσότερο ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκο-
πο. Ἄν προσµετρήσει µάλιστα κα-
νείς ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος (ὅπως καί
οἱ ἄλλοι ἐπίσκοποι) ἔχει δώσει ὅρκο
(διαβεβαίωση) ἐνώπιον τοῦ ἀνωτά-
του ἄρχοντα ὅτι θά τηρεῖ τό Σύντα -
γµα καί τούς Νόµους, µπορεῖ ἄρα-
γε νά καταστεῖ ἐπίορκος καταπα -
τώντας τα;

- Ἀκόµα καί στήν ἰδιαίτερη συνο-
µιλία µεταξύ Ἀρχιεπισκόπου καί
ἈττικᾹς Νικοδήµου εἴδαµε παρα-
πάνω τά σκοτεινά µονοπάτια πού
διάλεξε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιά νά ἐπι-
κοινωνήσει µέ ἕναν ταλαιπωρηµέ-
νο ἀδελφό του.  

- Ἡ εἴσοδος ἐπίσης τοῦ µητρο-
πολίτη ἈττικᾹς στή µητρόπολή του
διαβλήθηκε καί παρουσιάστηκε ὡς
«κατάληψη» τοῦ µητροπολιτικοῦ
µε γάρου (ἐνέργεια δηλαδή παράνο -
µη τοῦ µητροπολίτη µέ τήν συνο -
δεία ἀκραίων φανατικών χριστια -
νῶν). Ἡ πραγµατικότητα ἦταν ὅτι
ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς Νικόδηµος
µέ παρουσία εἰσαγγελέα καί µέ τήν
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προληπτική διακριτική παρουσία
τᾹς ἀστυνοµίας εἰσᾹλθε στήν µη -
τρό πολή του στήν Κηφισιά, γιατί
αὐτός ἦταν ὁ νόµιµος µητροπολίτης
τᾹς µητροπόλεως. Μάλιστα, τήν
στι γµή πού γινόταν ἡ διαδικασία
τοῦ ἀνοίγµατος τᾹς µητροπόλεως
ὁ λίγος κόσµος πού βρισκόταν ἐκεί -
νη τή στιγµή κοντά στόν πνευµα-
τικό τους πατέρα κρατήθηκε δια-
κριτικά µακριά καί µετά τήν εἴσοδο
ἔσπευσε νά ἐκφράσει τή χαρά του
καί νά πάρει τήν εὐχή τοῦ ἀγωνι-
στή ποιµένα τᾹς Ἐκκλησίας.

Παράλληλα µέ τήν εἴσοδο τοῦ
µη  τροπολίτη ἈττικᾹς Νικοδήµου
στήν µητρόπολή του στήν Κηφισιά
συνέβη τήν ἴδια µέρα, 7 Ἰουλίου
1993, καί ἕνα δεύτερο πρωτοφανές
καί συγκλονιστικό στά ἐκκλησια -
στικά πράγµατα γεγονός. Ἀσκήθη -
κε ἀπό τήν Εἰσαγγελία Πρωτοδι κῶν
ποινική δίωξη ἐναντίον 33 µη -
τροπολιτῶν καί τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Σεραφείµ! Οἱ συνεχόµενες
πρά ξεις τᾹς διοικήσεως τᾹς Ἐκκλη -
σίας, σέ 3 διαφορετικές συνθέσεις
τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου, πού
ὅλες ἦταν ἀντίθετες µέ τίς ἀποφά-
σεις τοῦ Σ.τ.Ε., κίνησαν τήν διαδι-
κασία αὐτή τᾹς ποινικᾹς διώξεως.
Προσετέθησαν καί οἱ δεκάδες πα -
ρα βάσεις τοῦ Νόµου περί ἐκκλησια-
στικῶν δικαστηρίων κατά τήν δίκη
τοῦ Λαρίσης Θεολόγου καί ὅλα αὐ -
τά ἐπέσυραν τήν δίωξη κατά 33
(12+12+9) µητροπολιτῶν καί τοῦ
Ἀρ χιεπισκόπου. Γράφει ὁ µητρο-
πολίτης ἈττικᾹς Νικόδηµος στό «Εἰ -
πέ τῇ Ἐκκλησί»:

«...ὁ ἀνακριτής... ἔβγαλε βούλευµα
παραπεµπτικό. Τό γεγονός ἦταν πρω  -
τάκουστο. Ἔκανε τροµερή ἐντύπω-
ση. Τά ραδιόφωνα τό µετάδιναν. Οἱ
τηλεοράσεις τό παρουσίαζαν. 

Ἦταν φυσικό νά ταραχτοῦν τά
νεῦ ρα καί στό συνοδικό Μέγαρο».

«...Τά δυό γεγονότα, ἡ δίωξη τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου καί 35 (πρόκειται γιά
33) Μητροπολιτῶν, πού ἀσκήθηκε
ἀ  πό τόν εἰσαγγελέα κι ἡ δική µου εἴ -
σοδος στά Μητροπολιτικά γραφεῖα
ἔφεραν ἀναστάτωση καί σύγχυση
στόν Ἀρχιεπίσκοπο καί σ᾿ αὐτούς,
πού παραπέµπονταν στήν ἀδέκα-
στη κρίση τᾹς ἑλληνικᾹς ∆ικαιοσύνης.
Οἱ ἀνακοινώσεις µετάφεραν τό βά -
ρος τᾹς εὐθύνης στήν Πολιτεία. Τήν
κατηγόρησαν ὅτι παρεµβαίνει στά
ἐσωτερικά τᾹς Ἐκκλησίας. Κι ὅτι δηµι -
ουργεῖ κατάσταση ἐκρηκτική».

Τετάρτη 7 Ἰουλίου εἰσᾹλθε στήν
µητρόπολη ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος.
Τήν Κυριακή λειτούργησε καί πάλι
στό µητροπολιτικό ναό τᾹς Κηφι-
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σις. Μεταφέρει τά αἰσθήµατά του
ἀπό αὐτή τήν ξεχωριστή στιγµή: 

«Τήν Κυριακή 11 Ἰουλίου ἔζησα
συγ κλονιστικές στιγµές. Ἀξιώθηκα,
ὕστερα ἀπό δεκαεννιά ὁλόκληρα
χρό νια νά προσφέρω τή Θυσία τᾹς
Εὐχαριστίας στόν Μητροπολιτικό
Ναό τᾹς Κηφισις, στόν ἅγιο ∆ηµή -
τριο... 

...Ἡ ἀνταπόκριση ἀπό µέρους τοῦ
πληρώµατος τᾹς τοπικᾹς Ἐκκλησίας
ἦταν ἀπροσδόκητη. Καθηµερινά ἡ
Μη τρόπολη ἦταν γεµάτη ἀπό κόσµο.
Ἔρχονταν νά προσφέρουν τήν ἀγά -
πη τους. Νά δηλώσουν τή συµπα-
ράστασή τους. Νά προσφέρουν τίς
δυνάµεις τους στόν ἀγῶνα γιά τήν
ἀποκατάσταση τοῦ δικαίου µέσα
στόν χῶρο τᾹς Ἐκκλησίας. 

Ἔζησα τόν δεσµό τᾹς ἀγάπης πού
χαλκεύει ἡ Ἐκκλησία Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Μέ τήν ὀµορφιά του καί τόν αὐθορ -
µητισµό του. Καί κατάθεσα στά πό -
δια τοῦ Σταυρωµένου Κυρίου µου,
ἁπλά, τό δάκρυ τᾹς εὐχαριστίας µου. 

Ἡ ἀναστάτωση ἐκείνων τῶν ἡµε-
ρῶν εἶναι ὅλη ἀποτυπωµένη στίς ἐφ-
ηµερίδες τᾹς ΚυριακᾹς 11 Ἰουλίου. Με-
ρικές φιλοξενοῦν συνεντεύξεις τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείµ. Ἄλλες κά -
νουν δριµύτατη κριτική στή στάση
του καί στίς σπασµωδικές ἀντιδρά -
σεις του, ὕστερα ἀπό τήν ἀναγγελία
τᾹς ποινικᾹς διώξεως». 

Ὅλη αὐτή ἡ ἀναταραχή, οἱ ἀντι-
δράσεις καί οἱ ἐκρήξεις στά Ἀρχιε-
πισκοπικά ἐνδιαιτήµατα προοιώνι-
ζαν ἀκραῖες κινήσεις καί ἀκραῖες
ἀντιδράσεις ἐκ µέρους τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου. Θά τίς παρακολουθή-
σουµε ὅµως στή συνέχεια.

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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Κατά τούς τελευταίους αἰῶνες προ -
βλήθηκε σάν «πρόοδος» ἡ «ὁμογε-

νοποίηση» τοῦ κόσμου. Οἱ λαοί πρέπει
νά περάσουν ἀπό τό μπλέντερ τῆς «πο-
λιτικῆς ὀρθότητας» τοῦ «νέου κόσμου»!
Τό ἴδιο καί τά ἄτομα, πρέπει νά στραγγα -
λίσουν κάθε ἰδιαίτερο γνώρισμά τους.
Πιστός ὀπαδός τῶν νέων σχεδιασμῶν, ὁ
φεμινισμός μάχεται ὑπέρ τῶν δικαιω-
μάτων τῶν γυναικῶν μέ φλάμπουρο μιά
sui generis ἰσότητα τῶν φύλων: τήν
καθιέρωση ἑνός μοντέλου ἀνθρώπινων
δράσεων unisex, πού νά «φοριέται» ἀπό

κάθε πρόσωπο, ἀδιαφόρως φύλου. Στό -
χος, ἡ ἀξιολόγηση τῶν ἀνθρώπων μέ
κριτήριο τίς ἐπιδόσεις τους σέ κοινές γιά
ὅλους δράσεις. Ἡ διάκριση ἀνδρι κῶν καί
γυναικείων δράσεων διαβάλλεται ὡς
τεχνητή, βιαίως εἰσαχθεῖσα σέ συγ -
κρουσιακές καταστάσεις στόν ἀρχέγονο
κόσμο. 

Αὐτό τό μοντέλο ἰσότητας εἶναι «ὀ -
θνεία» (παράδοξη, ξένη) ἔννοια γιά τό
Χρι στιανισμό, ὁ ὁποῖος προβάλλει τήν
ἰσοτιμία τῶν φύλων. Τήν κοινή τους πο-
ρεία καί ἀλληλοσυμπλήρωση, μέσα ἀπό
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τήν διπολικότητα τῶν ρόλων τους,  καθέ -
νας ἀπό τό μετερίζι πού τοῦ ἔλαχε στόν
κοινόν ἀγῶνα τῆς ζωῆς, πᾶνε καί οἱ δύο
μπροστά. Ἄν διαγκωνίζονται σπρώ χνον -
τας ὁ ἕνας τόν ἄλλο γιά νά τόν ἐ κτοπίσει
καί νά ἀναδειχθεῖ ὡς «ἱκανότερος», δέν
πᾶνε πουθενά. Ἀλληλοκαταστρέφονται.
Τό συχνό «ρεφρέν» συ ζυ γικῶν καυγά-
δων, «μοῦ κατέστρεψες τή ζωή», εἶναι,
καί μόνο ὡς ἄκουσμα, τραγικό. 

Πῶς ὅμως πραγματώνεται τό μήνυ -
μα τῆς Ἐκκλησίας γιά ἰσοτιμία; Σύμ -
φωνα μέ τήν Γένεση (γ΄ 16), ὁ πρῶτος
καθορισμός τῶν διακριτῶν ρόλων τῶν
φύλων στόν μεταπτωτικό κόσμο ἔγινε
ἀπό τόν ἴδιο τόν Δημιουργό. Εἶπε πρός
τήν Εὔα μετά τήν πτώση τῶν πρωτο -
πλάστων: «πρός τόν ἄνδρα σου ἡ ἀπο-
στροφή σου, καί αὐτός σοῦ κυριεύσει (θά
εἶσαι στή διάθεση τοῦ ἄνδρα σου, πού θά
εἶναι κύριός σου)». Μετά αἰῶνες, ὁ Ἀπό-
στολος Παῦλος θά δώσει μιά πιό ἐπε -
ξεργασμένη διατύπωση: «Αἱ γυναῖ κες
τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ
Κυρίῳ, ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλή τῆς γυ -
ναικός, ὡς καί ὁ Χριστός κεφαλή τῆς
ἐκκλησίας, καί αὐτός (ὁ Χριστός) ἐστι
σω τήρ τοῦ σώματος (τῆς Ἐκκλησί ας),
ἀλλ’ ὥσπερ ἡ ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ
Χριστῷ οὕτω καί αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις
ἀνδράσιν ἐν παντί» (Ἐφ. ε΄ 22-24). Ἀ -
κό  μη: «Γυνή ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν
πά σῃ ὑποταγῇ. Γυναικί δέ διδάσκειν
(στή λατρευτική σύναξη) οὐκ ἐπιτρέπω,
οὐδέ αὐθεντεῖν (νά ἐξουσιάζει) ἀνδρός,
ἀλλ’ εἶναι ἐν ἡσυχίᾳ» (Α΄ Τιμ. β΄ 11-12).
Καί μιά σημείωση ἀπό τόν Ἀπ. Πέτρο:
«Αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις
ἀν δράσιν, ἵνα καί εἴ τινες ἀπειθοῦσι τῷ
λό γῳ (στό Εὐαγγέλιο), διά τῆς τῶν γυ -

ναι  κῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου (χωρίς
κη ρύ γματα) κερδηθήσονται ἐποπτεύ -
σαντες (βλέποντας) τήν ἐν φόβῳ ἁγνήν
ἀνα στρο φήν ὑμῶν» (Α΄ Πετρ. γ΄ 1-2).
Δίδεται δηλαδή, φαινομενικά, μιά ὑπε-
ροχή στόν ἄνδρα, ἐνῷ στή γυναίκα ρό-
λος… «ὑποτακτικοῦ». Αὐτό, γιά τόν ἄν -
θρω πο τῆς δυτικῆς κουλτούρας, εἶναι
ἐξοργιστικό· ἀπολίθωμα ἰουδαϊκο-χρι-
στιανικῆς ἰδεοληψίας, πού σήμερα ται -
ριά ζει μόνο στό φονταμενταλιστικό Ἰ -
σλάμ! Ἀλλά ὄχι καί λίγοι Ὀρθόδοξοι,
στήν περιρ ρέουσα ἀτμόσφαιρα τῶν και-
ρῶν μας, σκανδαλίζονται. Τί ὅμως πρά -
γματι ση μαί νει ὑπεροχή στό Χριστιανι-
σμό;   

Γενικά, ἡ ὅποια ἐξουσία θεσπίζεται
ἀπό τήν Ἁγία Γραφή γιά τίς ἀνθρώπινες
σχέσεις, ἀπέχει παρασάγγες ἀπό αὐτό
πού βιώνουμε νά ἀσκεῖται στόν κόσμο
ἀπό ἀρχηγούς-ἀφεντάδες, ἄντρες ἤ γυ -
ναῖκες, ἀκόμα καί μέσα σέ ἱερούς θε-
σμούς, πού ἔχουν μολυνθεῖ ἀπό κοσμικό
φρόνημα. Ἡ ἐξουσία πού θεσπίζει ἡ Ἁ -
γία Γραφή εἶναι «θεοπρεπής»: τήν ἀ σκεῖ
πρῶτος ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Χωρίς ἐγωπάθει-
ες, ἀλαζονεῖες, ἰδιοτέλειες τάχθηκε νά
διακονεῖ, ὄχι νά διακονεῖται. Ὁ Κύριος
τῶν δυνάμεων, πού «κρατᾶ τούς οὐρα-
νούς καί τή γῆ στήν παλάμη του» (πρβ.
Ἡσ. μ΄ 12), μέ μιά ἀσύληπτη ἔκχυση
θείας ἀγάπης ἔλαβε «δούλου μορ φήν»,
ἔγινε ἄνθρωπος, τέθηκε ὑπό κρίση καί
καταδικάστηκε, ὁ παν-αθῶος, σέ θάνατο
ἀπό τυφλωμένους «ἐξουσιαστές», εὐτε-
λή πλάσματά Του, καί πέθανε στό Σταυ -
ρό γιά νά σώσει τόν ἄνθρωπο. Νά τόν
σώ σει σεβόμενος ἀπόλυτα τό αὐτεξούσιό
του, χωρίς νά τόν ἐξαναγκάσει σέ ὑπο-
ταγή διά τῆς ἰσχύος Του, ἀντίθετα ἐκλι-
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παρώντας τον γιά τήν ἀγάπη του: «δός
μοι, υἱέ, σήν καρδίαν» (Παρ. κγ΄ 26). Ὁ
ἱερός Χρυσόστομος σέ ἕνα λυρι κότατο
κείμενό του βάζει στά χείλη τοῦ Θεαν -
θρώπου, ὡς σέ χείλη «μανικοῦ ἐραστοῦ»,
λόγια ἀγαπητικῆς ἱκεσίας-πα ραπόνου
πρός τό πλάσμα Του. Σέ ἐλεύ θε ρη νεο-
ελληνική ἀπόδοση: «Ἐγώ εἶμαι γιά σένα
πατέρας καί ἀδελφός καί νυμ φίος τῆς
ψυχῆς σου· ἐγώ εἶμαι τό σπίτι σου, ἡ
τρο φή σου, τό ἔνδυμά σου· ἐγώ εἶμαι ἡ
ρίζα καί τό θεμέλιο, πού σέ τρέ φει καί σέ
στηρίζει· ὅ,τι θελήσεις, ἐγώ εἶμαι γιά
σένα· τίποτε ἄλλο δέν θά χρειασθεῖς.
Ἐγώ θά δουλεύω γιά σένα· γι’ αὐτό κα-
τέβηκα στή γῆ, νά διακονήσω ὄχι νά μέ
διακονήσουν… Ἐσύ δῶσε μου μόνο τή
φι λία σου. Ἐγώ κατεβαίνοντας στή γῆ
ἔγινα γιά σένα φτωχός· ἔγινα ζη τιάνος.
Ἀνέβηκα γιά σένα στό σταυρό· κατέβηκα
γιά σένα στόν τάφο. Στόν οὐ ρανό πρε-
σβεύω γιά σένα στόν Πατέρα μου. Στή
γῆ ἦλθα σταλμένος ἀπό τόν Πατέρα μου
ἀποκλειστικά γιά σένα. Ἐσύ εἶσαι γιά
μέ να τά πάντα, ἀδελφός, συγκληρονό -
μος, φίλος, μέλος τοῦ σώ μα τός μου. Τί
ἄλλο θέλεις; Γιατί μέ ἀποστρέφεσαι,
ἐμέ να, πού σ’ ἀγαπῶ;» (βλ. Ε.Π.Ε.
12,34). 

Αὐτό τό πρότυπο θεοπρεποῦς ἐξουσί -
ας προτείνει ἡ Γραφή γιά τίς σχέσεις
ἀν δρῶν-γυναικῶν. Λέει ὁ Ἀπ. Παῦλος
 πρός τούς ἄνδρες στό ἴδιο κεφάλαιο τῆς
πρός Ἐφεσίους (σ. 25, 28-33), στό ὁποῖο
μί λη σε παραπάνω γιά τίς γυναῖκες:
«ἀγα πᾶτε τάς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθώς
καί ὁ Χριστός ἠγάπησε τήν ἐκκλησίαν
καί ἑαυτόν παρέδωκεν ὑπέρ αὐτῆς…
Οὕτως ὀφείλουσιν οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τάς
ἑαυτῶν γυναῖκας ὡς τά ἑαυτῶν σώμα-

τα. Ὁ ἀγαπῶν τήν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυ -
τόν ἀγα πᾷ· οὐδείς γάρ ποτέ τήν ἑαυτοῦ
σάρκα ἐμίσησεν, ἀλλ’ ἐκτρέφει καί θάλπει
(φρον τίζει, περιποιεῖται) αὐτήν, καθώς
καί ὁ Κύ ριος τήν ἐκκλησίαν· …Τό μυ -
στή ριον τοῦτο (ἡ κρυμμένη ἀπό παλιά
αὐτή ἀλή θεια) μέγα ἐστίν, ἐγῶ δέ λέγω
εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησίαν (πού
ἐκπλη ρώνεται στήν πνευματική ἕνωση
Χριστοῦ καί Ἐκκλησίας). Πλήν καί ὑ -
μεῖς οἱ καθ’ ἕνα ἕκαστος τήν ἑαυτοῦ γυ -
ναίκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν (σάν
τόν ἑαυτό του)». Ἡ γυναῖκα λοιπόν κα -
λεῖται ἀ πό τόν Κύριο σέ ἀγαπητική «ὑ -
ποταγή» σέ ἕναν ἄνδρα, πού ἔχει κληθεῖ
νά ζεῖ σά «δοῦλος» χρέους ἀγάπης πρός
αὐτήν. Ἀγάπης, κραταιᾶς σάν τό θάνα-
το (βλ. Ἆσμα η΄ 6), κατά τό πρότυπο τῆς
ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ πρός τήν Ἐκκλη -
σία.  

Ἀλλά στό τέλος ὁ Ἁπ. Παῦλος κλείνει
τά παραπάνω μέ μιά φράση, πού προκα-
λεῖ τή μῆνι τῶν φεμινιστῶν: «ἡ δέ γυ νή
ἵνα φοβῆται τόν ἄνδρα». Αὐτό βέβαια
γιά τή συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας δέν
σημαίνει ὅτι ὁ ἄνδρας πλάστηκε ἄ ξιος
μεγαλύτερης τιμῆς ἤ σεβασμοῦ ἀπό τή
γυναίκα, οὔτε ὅτι προικίστηκε μέ
οὐσιαστικότερα προσόντα καί ἱκανό τητες
ἀπό αὐτήν. Ὑπάρχουν γυναῖκες πού
ὑπερέχουν πολλῶν ἀνδρῶν, ἀπό ἀπό -
ψεως φυσικῶν χαρισμάτων καί ἠθι κῶν
ἐπιτευγμάτων, οἱ ὁποῖες εἶναι ἄξιες πολύ
σεβασμοῦ καί τιμῶν, ὅπως ὑπάρ χουν καί
ἄνδρες ἐξαιρετικά προικισμένοι, ὄχι βέ-
βαια… λόγῳ φύλου. Ὁ Ἀπ. Παῦλος, προ-
βάλλοντας τό πιό πάνω διπολικό σύστη -
μα ἰδιαζόντων ρόλων ἀγα πητικῆς ἀλλη -
λεξάρτησης τῶν φύλων, δί νει ἕνα κανόνα
ζωῆς γιά εἰρηνική συν ύπαρξη καί εὐό-
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δωση τῆς κοινῆς τους πορείας, σύμφωνα
μέ τό προαιώνιο θέ λημα τοῦ Δημιουρ-
γοῦ. Ὑπάρχει ὅμως γιά τήν ἐπίμαχη
φράση καί μιά λιγότερο γνωστή ἑρμη -
νευτική ἀνάγνωση. Ἴσως ὁ Ἀπ. Παῦλος
μέ αὐτήν δέν ἀπευθύνεται στίς γυναῖκες,
ἀλλά στούς ἄνδρες, ὅπως καί μέ ὅσα προ -
ηγοῦνται αὐτῆς. Γιά τή γυναίκα τό «ἵνα
φοβῆται τόν ἄν δρα» δέν θά ἦταν κάτι
καινούργιο ἀπ’ ὅ,τι ἔχει πεῖ ἤδη στόν κα-
τάλληλο τόπο, ὅτι πρέπει νά ὑποτάσσε-
ται στόν ἄνδρα «ὡς τῷ Κυρίῳ». Ἴσως,
λοιπόν, ὁ Ἱ. Συγ γραφέας θέλει ἐδῶ νά
ἐπισημάνει στούς ἄνδρες τά ἑξῆς: Φέρε -
στε στίς γυναῖκες μέ σεβασμό καί ἀγάπη
μέχρις αὐτοθυσίας, γιά νά εἶστε ἄξιοι,
(βλ. «ἵνα») νά δεχ  θεῖτε τήν ὑπο ταγή καί
τό σεβασμό  τους «ὡς τῷ Κυ ρίῳ». Σέ κά-
θε περίπτωση, πάντως, ὁ Ἀπόστολος
ἀναδεικνύει τό «μέγα μυ στή ριο»: τήν
μυστική ἕνωση τοῦ Χριστοῦ μέ τήν
Ἐκκλησία Του. Τήν ἀλλη λεξάρτηση
τῆς Κεφαλῆς καί τοῦ Σώμα τός Του, πού
εἶναι ἡ Ἐκκλησία, γιά τήν οἰκοδόμηση
καί ζωή τῆς ὁποίας ἔγινε ἄνθρωπος καί
ὑπέστη σταυρικό θάνατο. 

Ἡ ἀναγωγή τῶν σχέσεων τῶν φύ -
λων «εἰς Χριστόν καί εἰς τήν Ἐκκλησί -
αν», καίτοι ἔχει ὡς σημεῖο ἀναφορᾶς
τούς εἰδικούς ψυχοσωματικούς δεσμούς
τοῦ ἔγγαμου βίου, μᾶς ὁδηγεῖ στό νά τίς
θεωρήσουμε ὡς ἰσχύουσες εὐρύτερα στίς
ἀνθρώπινες κοινωνίες. Οὔτε ἡ ὕ που λη

ὑπονόμευση καί ὁ ἀνταγωνιστι κός σφε-
τερισμός τοῦ ἀνδρικοῦ ρόλου ἀπό τή γυ -
ναίκα εἶναι ἀνεκτά, οὔτε ἡ σκαιή καί βά -
ναυση στάση πρός τή γυ ναίκα, οὔτε ἡ
ἀπαξιωτική θεώρηση τῆς δικῆς της συν -
εισφορᾶς, οὔτε ἡ ἀθέτηση τοῦ χρέους
μέ ριμνας καί προστασίας πρός αὐτήν ἐκ
μέρους τοῦ ἄνδρα γίνονται δεκτά. Ἡ
Ἐκκλησία τά ἀπορρίπτει ὡς ξένα πρός
Αὐτήν, σάν βόμβες στά ἀξι ακά θεμέλια,
πού στηρίζουν καί οἰκοδομοῦν τήν ἀρι-
στεία καί τή μεγαλοσύνη ἀνθρώπων, οἰ -
κογενειῶν, κοινωνιῶν, λα ῶν. Στά θεμέ -
λια, πάνω στά ὁποῖα στηρί χθηκαν ὅλοι
οἱ μέχρι σήμερα ἀνθρώπινοι πολιτισμοί.
Ἄν τό μπλέντερ τῆς νέας τάξης τοῦ «ἄ -
φυλου» κόσμου εἶναι ἱκανό νά παραγά-
γει πολιτισμούς ἄξιους τοῦ ὀνόματός τους,
εἶναι λίαν ἀμφίβολο. Οἱ μέχρι τώρα ἐν -
δείξεις κάθε ἄλλο παρά εὐοίωνες εἶναι.

Γιά τούς ἀκτιβιστές πάντως τοῦ σύγ -
χρονου ριζοσπαστικοῦ φεμινισμοῦ ἡ ἔν -
νοια τῆς ἀλληλοσυμπλήρωσης τῶν φύ -
λων εἶναι βαριᾶς μορφῆς ἰδιωτεία. Στό -
χος τους ἡ χειραφέτηση τῆς γυναίκας,
πού κερδίζεται, ὅταν ὑπερισχύσει κατά
κράτος, μετά ἀπό πάλη μέ ὅποιον θεω-
ρήσει ἀνταγωνιστή, ἄνδρα ἤ γυναίκα.
Ἡ λυσσαλέα ἐπίθεση ἐναντίον κάθε θε-
σμοῦ ἀλληλεξάρτησης εἶναι γι’ αὐτήν
ὅρος τῆς ὕπαρξής της, ἀνεξάρτητα ἀριθ -
μοῦ «παράπλευρων ἀπωλειῶν»!...

Ἐ. Χ. Οἰκονομάκος 
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