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Μ. Βασιλείου
(ἐν λιµῷ 

καί αὐχµῷ). 
εὐχή

καί διδαχή

«Τίς ὁ νεωτερι σµός
τῶν καιρῶν; Ἐ ρευνή -
σω µεν ὡς νοῦν ἔχο ν -
τες, ὡς λογικοί λογι -
σώ µεθα. Μή ὁ κυ βερ -
νήτης τό πν οὐκ ἔ -
στι; Μή ὁ ἀριστο τέ- 
χ νης Θεός ἐπελά θετο
τᾹς οἰκονοµίας. Μή ἀ -
φη  ρέθη τᾹς ἐξ ουσίας καί τᾹς
δυνάµεως; Ἤ τήν ἰσχύν µέν τήν
αὐτήν ἔχει καί τοῦ κράτους οὐ
παρε λύθη, παρηνέχθη δέ εἰς
σκλη ρότητα, καί τό λίαν ἀγαθόν

Ποιός εἶναι ὁ νεωτερι -
σµός τούτων τῶν καιρῶν;
Ἄς τό ψάξουµε, ὡς µυα -
λω µένοι ἄνθρωποι. Καί
ἄς τό κρίνουµε, ὡς λογι -
κοί καί ἱ κανοί νά κρίνουµε.
Μήπως δέν ὑπάρχει Ἐκεῖ -
νος (ὁ Θεός), πού κυβερ -
νάει τό σύµ παν; Μή πως ὁ
ἀριστο τέχνης Θε ός  λη -

σµόνησε τήν ἐπι στασία; Μή πως τοῦ ἀ -
φαιρέθηκε ἠ ἐξουσία καί ἡ δύναµη; Ἤ
µήπως ἐξακολουθεῖ νά ἔχει τήν ἴδια
δύναµη καί δέν ἔχασε τήν έξου σία, ἀλ -
λά παρεξέ κλινε σέ σκληρότητα καί µε -
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καί τό περί ἡµς κηδεµο νικόν
εἰς µισανθρωπίαν µετέβαλεν;
Οὐκ ἄν εἴποι τις σωφρονῶν, ἀλ -
λά φανερά καί δᾹλα τά αἴτια δι᾿
ἅ συνήθως οὐ διοικούµεθα.
Λαµ βά  νο ντες ἡµεῖς, ἄλλοις οὐ
παρέ χο  µεν, τήν εὐεργεσίαν ἐ -
παι  νοῦ µεν καί ταύτης ἀ ποστε -
ροῦµεν τούς δεοµένους. ∆οῦ λοι
ὄντες, ἐλευθε ρούµεθα καί τούς
ὁµοδού λους οὐκ οἰκτείροµεν,
πει νῶ ντες τρεφόµε θα καί τόν
ἐνδεᾹ πα ρατρέχοµεν. ἈνενδεᾹ
χορηγόν καί ταµίαν Θεόν ἔχο -
ντες, φειδωλοί ἐ γενόµεθα καί
ἀκοινώ νη τοι πρός τούς πένη -
τας. Πολύ το κα ἡµῶν τά πρόβα-
τα καί οἱ γυµνοί τῶν προβάτων
πλείους. Αἱ ἀποθᾹκαι τῷ πλήθει
τῶν ἀπο κει µέ νων στενοῦνται
καί τόν ἐ στε νωµένον οὐκ ἐ λεοῦ-
µεν. ∆ιά τοῦ το ἡµῖν ἀπειλεῖ τό
δί καιον κριτήριον. ∆ιά τοῦτο
καί ὁ Θεός οὐκ ἀνοίγει τήν χεῖ -
ρα, ἐπειδή τήν φιλαδελφίαν ἡ -
µεῖς ἀπεκλεί σαµεν. ∆ιά τοῦτο
ξη ραί αἱ ἄρουραι, ἐπειδή ἡ ἀγάπη
ἐψύγη...

∆ειξάτωσαν τοίνυν οἱ τήν
πλε ο νεξίαν τιµῶντες, οἱ τόν πλοῦ-
τον µεθ᾿ ὑπερβολᾹς συνάγοντες,
τίς ἡ δύναµις τῶν θησαυρι σθέ ν -

τα ποίησε τό κατ᾿ ἐξοχήν ἀ γαθό  σέ σκλη -
ρότητα καί τήν κηδεµονία του, πού προσ -
φέρει σέ µς τούς ἀν θρώ πους, σέ µι -
σα νθρω πία; Κάτι τέτοιο δέν θά τό πεῖ
κανένας, πού ἔχει σωφρο σύ νη. Ἀλλά
εἶ  ναι φανερές καί γνωστές οἱ αἰτίες,
οἱ ὁποῖες µς ἐπηρεάζουν καί µς πα -
ρα  σύρουν νά µήν αὐτοσυγ κρα τούµα -
στε. Παίρνοντας ἐµεῖς ἀγα θά, δέ δί -
νου µε σέ ἄλλους. Ἐπαινοῦµε τήν πρά -
ξη τᾹς εὐ εργεσίας καί τή στεροῦ µε ἀπό
ἐ κεί νους, πού τήν ἔχουν ἀνάγκη. Εἴµα -
στε δοῦλοι καί ἐλευθερωνόµαστε καί
τούς ὀµόδουλους δέν τούς συµπονοῦ -
µε. Ὅταν πεινµε τρεφόµαστε καί τόν
φτωχό τόν παρατρέχουµε. Ἔχοντας
χο ρηγό καί ταµία τόν Θεό, πού δέ στε -
ρεῖ  ται ἀπό τίποτα, ἔχουµε γίνει φει  δω -
λοί καί ἀκοινώνητοι στούς φτω χούς.
Τά πρόβατά µας εἶναι πολύτοκα καί
γεννοῦν πολλά καί οἱ γυµνοί, πού δέν
ἔ χουν ροῦχο νά φορέσουν, εἶναι πε -
ρισ σότεροι ἀπό τά πρό βατα. Οἱ ἀ πο -
θᾹκες ἀποδεικνύονται στενές ἐξ αἰ τίας
τοῦ πλήθους τῶν ἀπο θηκευ µέ νων καί
τόν πιεσ µένο ἀπό τή φτώ χεια δέν τόν
ἐλε οῦ µε. Γιά τό λόγο αὐτό µς ἀπειλεῖ
τό δί καιο δικαστήριο. Γι᾿ αὐτό καί ὁ Θε-
ός δέν ἀνοίγει τό χέρι Του, ἐπειδή ἐµεῖς
ἔ χουµε ἀποκλείσει τή φιλαδελ φία. Γι᾿
αὐτό εἶναι ξερά τά χωράφια µας, ἐπει-
δή πάγωσε ἡ ἀγάπη. 

Ἄς ἀποδείξουν, λοιπόν, αὐτοί
πού ἐκτιµοῦν τήν πλεονεξία, αὐτοί, πού
µα ζεύουν, µέ ὑπερβολή, τόν πλοῦτο,
ποιά εἶναι ἡ δύναµη τῶν θησαυρισµά-
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των, ἤ τί τό ὄφελος, ἄν ὀργι -
σθείς ὁ Θεός ἐπί πλεῖον πα ρελ -
κύσ᾽ τήν τιµωρίαν. Ὠ χρότε ροι
τάχα τοῦ χρυσοῦ γενήσονται οἱ
τοῦτον σω ρεύοντες, ἐάν µή τόν
ἄρτον µέχρι χθές καί πρώην κα -
τα φρο νούµενον διά τήν πρό χει -
ρον ἐξ ουσίαν τᾹς εὐθυνίας σχῶ -
σιν. ∆ός δή µή εἶναι τόν πιπρά -
σκοντα, µηδέ ὑπάρχειν σί τον
ἐν ἀποθήκαις καί τίς ἡ χρᾹ σις
τῶν βα ρυ τάτων βαλαντίων; εἰπέ
µοι. Οὐ µετ᾿ ἐκείνων χωσ θή σ᾽;
Οὐ γᾹ ὁ χρυσός; Οὐ πη λός ἀ -
χρεῖος πηλῷ τῷ σώµατι παρα -
κεί σεται; Πά ντα ἐκτήσω καί ἕν
ἀναγαῖον οὐκ ἔχεις, δύναµιν τοῦ
τρέφειν σεαυτόν. Τῷ παντί σου
πλούτῳ ἕν νέφος ἀπέργασαι, ὀ -
λίγων ψεκάδων ἐπινόησον πό -
ρον, ἔ πει ξον εἰς καρπο φορίαν
τήν γᾹν, λύσον τῷ ὑπε ρη φάνῳ
καί σο βοῦ ντι πλούτῳ τήν συµ -
φοράν. 

των ἤ ποιό εἶναι τό ὄφελος, ἄν ἐξ αἰτίας
αὐτᾹς τᾹς συµπεριφορς ὀργιστεῖ ὁ
Θε ός καί παρατείνει τήν τιµωρία. Ἴσως
αὐτοί, πού σωρεύουν τόν πλοῦτο, νά
γί νουν ὠχρότεροι ἀπό τό χρυσάφι, ἄν
δέν ἔχουν τό ψωµί, πού ἴσαµε χθές
καί προχθές τό καταφρονοῦσαν, ἐξ
αἰτίας τᾹς εὐκολίας καί τᾹς ἄνεσης, µέ
τήν ὁ ποί α τό προµηθεύονταν. Ὑπὀθε-
σε ὅτι δέν ὑπάρχει ἐκεῖνος, πού που -
λάει τό ψω  µί, οὔτε ὑπάρχει σιτάρι στίς
ἀποθᾹ κες. Τότε, σέ τί µς χρειάζονται
τά βαρυ φορτωµένα βαλάντια, πές µου.
∆έν θά ταφεῖς µαζί µέ αὐτά; Ὁ χρυσός
δέν εἶ ναι χῶµα; ∆έν εἶναι πηλός ἄχρη-
στος πλάϊ στό σῶµα σου, πού εἶναι καί
αὐτό πη λός; Τά ἀπόκτησες ὅλα καί δέν
ἔχεις τό ἕνα, πού εἶναι ἀναγκαῖο, τή
δύναµη νά τρέφεις τόν ἑαυτό σου. Τόν
πλοῦτο σου ὁλόκληρο κάνε τον ἕνα
σύννεφο. Ἐπινόησε ἕνα ρεῦµα λίγων
σταγόνων. Ἐξανάγκασε τή γᾹ νά καρ -
ποφορήσει. Ἐξ αφάνισε τή συµφορά
τᾹς ἀνοµβρίας καί τᾹς πεί νας, µέ τόν
ὑπερήφανο πλοῦ το σου, πού εἶναι
κρυµµένος καί ἀχρη σι µο ποίητος.  



τό γήπεδο τᾹς φαιδρότη ταςἀποφάσισε «ἐπ᾿ ἐ σχά των»νά βηµατίσει ὁ µακα ριώτα -τος Ἀρχιεπί σκοπός µας κ.Ἱερώνυ µος. Ὅραµά του-καθώςδιαφαίνεται-καί στό χευσή του, σέτούτη τή φάση τᾹς ἡγετι κᾹς ἐκ -δίπλωσής του, εἶναι ἡ ἀπόσβε σητᾹς φήµης καί τῶν σχο λίων, πούτόν ἐντάσσουν στήν κλάση τῶνἀνίκανων, τῶν ἄπρα γων καί τῶνἄφωνων καί ἡ δια µόρφωση ἑνόςπροφίλ, πού ἀν τιστοιχεῖ σέπροσωπικότητα δυ νατά φωτισµέ -νη καί ἱκανή νά ἀ ναµετρηθεῖ µέτά ἐκβαρβαρι στικά ρεύµατα τᾹςἐπο χᾹς µας.  Ἡ ἀλλαγή τοῦ ἀρχιεπισκο -πικοῦ προσανα τολισµοῦ εἶναιἔκδη λη, ἀλλά, ταυτόχρονα, ἐλλει µ -µα τική σέ σοβαρότητα καί σέ διά -φανη µεθόδευση. Προσπαθεῖ νάἀπαλείψει τή µοµφή, ὅτι εἶναι «ἄ -φωνος ὡς ὁ ἰχθύς καί ἄπραγος ὡςὁ βάτρα χος», ἀλλά δέ βρίσκει τόκου ράγιο νά  «ἐνδυθεῖ τήν πανο πλίαν

τοῦ Θεοῦ πρός τό δύνασθαι στᾹ ναιπρός τάς µεθοδείας τοῦ δια βό λου»(Ἐφεσ. στ~ 11). Μακιγιάρει τήνἀνικανότητά του, γιά νά τήν προ -βάλει καί νά τήν ἐπιβά λει ὡς φίρµαἡγετικᾹς ἔκλαµ ψης. Ποζά ρει, σκυ -θρω πός καί ἀµίλητος, στά τηλεο -πτικά παρά  θυρα. Ἀνταποκρί νεται-δειλά ἤ συµβατικά-στά αἰτήµατατῶν δηµοσιογράφων, πού τόνπλη  σιάζουν καί τοῦ ζη τοῦν νά πα -ραχωρήσει δηµόσια συνέν τευξη.Ἐµπιστεύεται τή γρι φώδη ἄποψήτου στούς συλ λέ κτες καί στούςποµπούς τᾹς δέσµης τᾹς καθηµε -ρινᾹς πληρο φόρησης. Αἰτιο λογεῖτήν ἀφωνία του, ὡς διακριτικήπερισυλλογή καί ὡς, κατά βᾹ µα,προσεκτική µελέτη τῶν θετι κῶνκαί τῶν ἀρ νη τικῶν ἐξελίξεων. Καίἐµφα νίζει τήν πυκνή του ἀναστρο -φή καί τόν ἀπόλυτο συντονισµότου µέ τή γνωστή καί δακτυ λοδει -κτούµενη πτέρυγα τᾹς ἀρ χιερα -τικᾹς ὁµήγυρης, ὡς ὀφει λόµε νηἀναγνώριση τᾹς ἀρχον τις καί ὡς
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καλλιέργεια τᾹς ἀ δελφο σύ νης καίτᾹς ὀµοφρο σύ νης.Ὅλα αὐτά τά τεχνάσµαταδέν ἀνασκευάζουν τό ἀρχιεπισκο -σπικό προφίλ καί δέν ἀνεβάζουν,πάνω ἀπό τό µηδέν, τό δείκτη τᾹςχαρισµατικᾹς, ἡγετι κᾹς διακίνησήςτου.    qqqΤρία ὁλόκληρα χρόνια ὁ κ. Ἱε -ρώνυµος, ἐνῶ διακοσµεῖται πλου -σιοπάροχα µέ τά ἱερά διά σηµα τοῦἀρχιεπισκοπικοῦ ἀξι ώ  µατος, περι-φέρει, στίς ἀνοι χτές λεωφόρουςτοῦ µόχθου καί στά΄µυστικά θη -σαυ ροφυλάκια τῶν συνειδή σεων,τήν κρυάδα ἑνός µαρµάρινου ἀγάλ -µατος, πού δέν ἐγγυται κίνησηκαί δέ σαλπίζει «ἐν Χριστῷ ἀνακαί -νισιν». Ἡ ἀπραξία του καί ἡ ἀ φω -νία του-σύνδροµα τᾹς βα ρεις κα -ταστολᾹς του στό µαξι λά ρι τοῦ«ἀρχοντικοῦ» θρόνου του-ἐξακο -λουθοῦν νά πληγώ νουν τό κύροςτου καί νά τόν ἀποξενώ νουν ἀπό΄τήν ἀφοσί ω ση καί τήν πιστότητατοῦ ποι µνίου του.  Ἡ ἀδεξιότητά του νά χειρι -στεῖ δυναµικά καί ἁγιοπα τερικάτήν ὀξύτατη πνευµα τική, πο λιτι -στική καί οἰκονοµική κρίση τῶν ἡ -µερῶν µας, ἡ δουλική ὑποταγή τουστούς κραταιούς τᾹς ἡµέρας, πούδακτυλοδεικτοῦν ται ὡς πρόξενοιτᾹς κατάρρευσης καί ἐνοχοποι -οῦνται ὡς συντελεστές τᾹς κα θο -λικᾹς κακοδαιµονίας, ὅλες αὐτές

οἱ παράφωνες συµπεριφορές τουἅπλωσαν στόν ὁρίζοντα µαῦρασύννεφα καί΄στίς καρδιές ἀθερά -πευτες ἀπογοητεύσεις. Καί οἱ ρα -γδαῖες καί καταιγιστικές ἐξελίξειςἐπαυξάνουν τίς ὑπο ψίες καί τίςἀντιδράσεις, πλη θαίνουν τίς ἐνα -γώνιες διαµαρτυρίες ἐκ µέρους τᾹςσώφρονος πτέρυγας τῶν µελῶντοῦ εὐρύ τατου Συνοδικοῦ Σώµα -τος καί διευρύνουν, σέ βάθος καίπλάτος, τό χάσµα τᾹς ἀποξένω -σης τοῦ ἀρχιποιµένα καί, κατά τε -κµήριο, πατέρα, ἀπό τήν πλατειάπαρεµβολή τᾹς ἑλληνικᾹς Ὀρθό -δοξης ποίµνης.     qqq  ∆έ θά ἐπιµείνω στήν ἐξαν -τλητική παρουσίαση τοῦ ταµπλώτοῦ τρίχρονου ἄτυχου καί ἀναποτε-λεσµατικοῦ πνευµατικοῦ µόχθουτοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυµου.Μιά τέτοια τόλµη θά ἀπέβαινεἄσκο πη ἀναµό χλευση τοῦ «κενοῦ»καί τοῦ «µη δέν». Κοινή ἐµπειρίακαί κοινή κατάθεση ἐπιβεβαιώ -νουν, ὅτι ὁ κ. Ἱερώνυµος µέθυσεµέ τή χαρά τᾹς προαγωγᾹς του καίἔµεινε στή νηπιώδη, ἀνώριµη  ἀπό -λαυση τοῦ θρόνου του. Σέ τούτη τήν ἐπικοινωνία µουµέ τούς ἀναγνῶστες µου, θά ἱστο -ρήσω µερικές ἀπό τίς πρόσφατεςἐκδηλώσεις του καί µερικές ἀπότίς τολµηρές-ἤ-ἀ κριβέστερα-παρά -τολµες ἀνα κοινώ σεις του καί δη -λώσεις του, πού προδίδουν τό ἄγ -
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χος του γιά ἀλλαγή τοῦ σκηνικοῦ,κάθαρση τοῦ προφίλ του καί ἀνα -βάθµιση τοῦ ρόλου του.qqqἈντιγράφω ἀπό τήν ἱστο σε -λίδα τᾹς Romfea. gr-Ἀρχιεπι σκο -πή Ἀθηνῶν, Τετάρτη 10 Νοεµ -βρίου 2010:«Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυ -µος, σέ ὁµιλία, πού τήν ἔκανε στήΘεολογική Σχολή τοῦ Πανεπι στη -µίου Ἀθηνῶν, κατά τήν τελετή ὑπο -δοχᾹς τῶν νέων φοιτητῶν, δέν πα-ρέλειψε νά ἀναφερθεῖ στούς χαρα -κτηρισµούς, πού σάν βέλη τόν πλη -γώνουν: "Πολλοί ἐπιδιώκουν νά µςπαρουσιάσουν ἄφωνους" ὑπο -γράµ µισε. Καί πρόσθεσε: "ὅµωςἀγρυπνοῦ µε καί παρακολου θοῦµεσοβαρά καί ὅπως πρέπει ὅλα τάθέµατα.Ἡ µά χη καί ὁ ἀγώνας πρέ -πει νά γίνονται συ στηµατικά καίοὐσιαστικά, ὄχι γιά τό θόρυβο καίτό φαίνεσθαι, ἀλλά γιά τό εἶναι καίτό ἀποτέλεσµα"».  Καταθέτω τό πρῶτο ἐνα γώ -νιο ἐρώτηµα, πού τό ἀποσα φηνί -ζω µέ΄τή συνέργεια τῶν ἀναγνω -στῶν µου καί τό ἀπευ θύνω στόνµακαριώτατο Πρόεδρο τῶν δυόΣυνοδικῶν διοικητικῶν Σωµάτων: Ἡ ἐκκλησιαστική µας ἐπι -καιρότητα, καθώς κυλάει σέ κα -τηφό ρα παρακµᾹς καί εἰδεχθῶνσκανδάλων, σωρεύει καθηµερι νάἔξω ἀπό τό Συνοδικό Ἐπιτε λεῖο ἀ -

σκούς ὑπερπλήρεις µέ εἰδήσεις καίντοκουµέντα, πού πνίγουν τίς ἀ -ναπνοές καί σπρώ χνουν στό ἐδώ -λιο τᾹς ἐνοχᾹς ὄχι µόνο τούς δρά -στες τῶν ἀνο µιῶν, ἀλλά καί τίς ἡ -γετικές προσωπικότητες τᾹς Ἐκ -κλη σίας µας, πού ἐπιµένουν νά φι-γουράρουν στούς θρόνους τους, µέκλειστά τά µάτια καί φιµωµένεςτίς ἀκοές.Πόσα χρόνια θέλουν, ὁ Ἀρ -χιε πίσκοπος καί οἱ «σύν αὐτῷ»,γιά νά ἀποµακρύνουν τήν κόπροτοῦ Αὐγείου ἀπό τίς αὐλές καί τάἐνδότερα τοῦ «Οἴκου Κυρίου»; ∆έν θά ἀνατρέξω σέ παλιούςλογιαριασµούς. Καί αὐτοί δέν εἶναιοὔτε λίγοι, οὔτε ἀσήµαντοι. Ἀλλάἐκεῖνοι, πού θά ἔπρεπε νά λογο -δοτήσουν, δέν περπατοῦν, σήµερα,στούς ἐφή µερους δρόµους µ ας. Θά ἀναφερθῶ στά γεγονότα,στίς φοβερές πληγές τᾹς τε λευ ταί -ας τριετίας, πού τίς µε λετάει καίτίς µετράει ὁ Ἀρχιε πίσκοπος τῶνἡµερῶν Ἱερώ νυµος (ὑποτίθεται,σοβαρά καί ὅπως πρέπει), ἀλλά δέντολµάει νά προχωρήσει στήν κά -θαρση καί στήν ἀναβάθµιση τῶνλειτουργηµάτων καί τῶν θεσµῶν.Μέ ἕνα πεταχτό σκαρίφη µα,θά καταχωρίσω καί θά ἐπι σηµάνωκάποιες χρἠσιµες λε πτο  µέρειεςαὐτᾹς τᾹς ἀναιτιο λόγητης καίἀδικαίωτης ἀδράνειας τοῦ προ -καθήµενου τᾹς Ἐκκλησίας µας.qqq
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1Ἡ δηµοσιογραφία, στή ροή τᾹςτριετίας αὐτᾹς, ἔφερε στήν ἐπι -φάνεια δέσµη σκανδάλων.        α) Θά σς θυµίσω τό σκάν -δα λο τᾹς Ἀλληλεγγύης», τᾹς ἐκ κλη -σια στικᾹς Ὀργάνωσης, πού ἐπι -φορ τίστηκε µέ τήν εὐθύνη νά τρέ -φει τίς σκελετωµένες ἀν θρώ πινεςὑπάρ ξεις καί νά σφουγ γίζει τά δα -κρυ σµένα µά τια τῶν πονεµένωνἀδελ φῶν µας καί ξεγλίστρησε στήδη µό σια χλεύη, ἐξ αἰτίας τῶν πολ -λα  πλῶν δια χειριστικῶν τεχνασµά -των καί τᾹς προώθησης τῶν σά -πιων που λερικῶν στούς ἐµπερί -στα τους ἀδελφούς µας τοῦ Λιβά νου.∆ιαφηµισµένα, ἀπό τίς ἐ φη -µερίδες καί τίς τηλεοράσεις, τά ἀ -νοµήµατα τᾹς Ἀλληλεγγύης. Καίπαραδοµένα, ἐδῶ καί πολύ χρό-νο, στήν ὑπεύθυνη ἐξέταση καίκρίση ἀπό µέρους τᾹς ἑλληνικᾹς∆ικαιο σύνης. Περιφρονηµένα, ὅ -µως, σχεδόν λησµονηµένα ἤἀγνοηµέ να, ἀπό την ἐκκλη σια στι -κή δι οίκηση καί καταχωνιασµέναστά βαθειά συρτάρια τᾹς ἀπό-συρσης καί ἀπόκρυψης. Ἆραγε, γιά ὅλα αὐτά ἐξακο -λουθεῖ νά «ἀγρυπνεῖ» καί  νά τά«παρακολουθεῖ» σοβαρά καί ὅπωςπρέπει» ὁ κ. Ἱερώνυµος καί οἱ συν -εργοί του; Ἤ µήπως τά περνάειἀπό τό κανάλι τᾹς αἰνιγµατικᾹςσιωπᾹς του, γιά νά τά διοχετεύσει,µεθο δικά, στή χαράδρα τᾹς λησµο -σύ νης, ὥστε, ἄνετος, νά  διολισθαί -

νει ἀ πό «τό θό ρυβο καί τό φαίνε -σθαι» καί νά ἀ σχολεῖται µέ τήν ἀ -νακατασκευή «τοῦ εἶναι καί τοῦἀποτελέσµατος»;β) ∆εύτερο κραυγαλέο σκάν-δαλο (αὐτό στή χρονική περίοδοτᾹς ἀρχιεπισκοπείας Ἱερώ νυµου),εἶναι ἡ σκοτεινή΄΄µε θό δευση τᾹςἐκ ποίησης σοβαρᾹς καί πανάκρι -βης ἐκκλησιαστικᾹς ἰδιοκτησίαςστή Βουλιαγµένη, σέ ὁδοκαθαρι-στή τοῦ δήµου, πού ἐµφανίστηκεὡς καταπα τητής. Καί ἡ προέκτα-ση τοῦ σκανδάλου αὐτοῦ εἶναι ἡἄµεση µεταπώληση τοῦ οἰκοπέ-δου αὐτοῦ ἀπό τόν ὁδοκαθαριστήσέ ἐφοπλιστή, µέσα στά γρα φεῖατᾹς Ἱερς Συνόδου. Γιά τό θέµα αὐτό ὁ κ. Ἱερώ -νυµος δέν µήκυνε τήν «ἐπαγρύ -πνηση καί τή σοβαρή παρακο-λούθηση». Μόλις τό τρανταχτόσκάνδαλο πέρασε στή δηµοσιό τη -τα, κάλεσε τή ∆ιαρκή Ἱερά Σύνο-δο σέ διάσκεψη καί, ἀντί ἐλέγχουκαί παραποµπᾹς τοῦ θέµατοςστόν εἰσαγγελέα, ἐξέδωσε καί διε-µοίρασε στά µέσα τᾹς ἐνηµέρω-σης, δήλωση, ὅτι ἡ Σύνοδος βρίσκειἀπόλυτα νόµι µη καί συµφέρουσατήν ἐκ ποίηση καί, ἑποµένως, δένπρο κύπτει ἀνάγκη παραποµπᾹςτης στή ∆ικαιοσύνη.Ὡστόσο, ὁ θόρυβος δέν κό -πα σε. Καί, µέσα στήν ὁλοένα αὐ -ξανόµενη ἀναταραχή καί στούς πυ-κνούς καπνούς τῶν κατηγορι ῶν,

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 7



πού ἀµαύρωναν τό γόητρο τοῦπροκαθήµενου καί τῶν συνερ γα -τῶν του, ὁ βα ρύς φάκελλος ἀνα -σύρθηκε ἀ πό΄τόν κρυψώνα του καίστάλθηκε στόν εἰσαγγελέα. Μετά τήν ἐνέργεια αὐτή, πούἦταν συνέπεια τῶν διαµαρτυριῶνκαί τῶν πιέσεων, ὁ κ. Ἱερώνυµοςξαναγύρισε στήν ἀπραξία του καίστή µακάρια σιωπή του. ∆έν εἶµαι σέ θέση νά γνωρί -ζω, ἄν ἐξακολουθεῖ νά «ἀγρυπνεῖκαί νά παρακολουθεῖ σοβαρά καίὅπως πρέπει ὅλα τά θέµατα». Τόσυµπέρασµα, πού φτάνει σέ µέναἠχηρό καί πειστικό, εἶναι ὅτι ἡ σιω-πή καί ἡ ἀπραξία λειτουργοῦν ὡςθυρί δες διαφυγᾹς ἀπό τίς εὐθῦνεςκαί ἀπό τήν ὑποχρέωση  ἐνοχο -ποί ησης ὁµότροπων συνε πι  σκό -πων καί φίλων. γ) Θά ἀναφερθῶ καί σέ τρίτοσκάνδαλο, πού ἡ σιωπή τό σαβά -νωσε. Αὐτό σχεδιάστη κε καί λει-τούργησε-τό φαντάζεστε;-µέσαστούς χώρους τοῦ Συνοδικοῦ Με-γάρου. Ἐκεῖ, πού διατυπώνεταιθερµή ἐπίκληση στό Πανάγιο Πνεῦ  -µα τᾹς Ἀλη θείας, νά φωτίσει τίςδιάνοιες καί τίς θελήσεις τῶν Συνο-δικῶν µελῶν καί νά χειραγωγήσειὅλους στήν ἄµεµπτη διαχεί ρισητᾹς ὑπευθυνότητάς τους.Πρόσωπο ἤ πρόσωπα ἀπότήν ὑπαλληλική ἄρθρωση τοῦ Συνο -δικοῦ συγκροτήµατος, βρᾹκαν τόθάρρος καί τόν τρόπο, νά βυθί -

σουν τό ἁµαρτωλό χέρι τους σέκάποιο ἀπό τά ταµεῖα καί νάκλέψουν σεβαστό ποσό χρηµά -των. Κάποιος ἤ κάποιοι, ξεθάρρε-ψαν ἀκόµα περισσότερο. Προεξέ-τειναν τό πονηρό ἐνδιαφέρον το-υς καί ἀφαίρεσαν ἔγγραφα ἀπότούς φακέλλους τοῦ ΣυνοδικοῦἈρ χείου. Ποιά ἦταν ἡ σκοπιµότ-ητά τους, δέν ἔχει ἴσαµε σήµεραδιαλευκανθεῖ. Τό γεγονός εἶναι ὅτιἅρπαξαν τά ἐπίσηµα ἔγγραφα καίστή θέση τους ἔβαλαν λευκές κόλ-λες, µόνο καί µόνο γιά νά µή προ-δοθοῦν, ἀπό τήν ὀπτική ἀλλοίωσητοῦ κάθε φακέλλου.Ἀπό τότε, πού ἀνακαλύ φθη -κε ἡ κλοπή, κύλησε σηµαν τι κόςχρό νος. Στό διάστηµα αὐτό, ἡ Σύνο-δος, ἔκανε διάφορες κινήσεις καίπᾹρε ἀποφάσεις περίεργες. Ἡπρώτη της κίνηση: Ἀντί νά παρα -πέµψει τόν κλέ φτη ὑπάλληλο στόὙπηρεσιακό Συµβούλιο µέ τό αἴ -τηµα τᾹς ἀπόλυσης, τόν ἀπέσπα -σε σέ ἄλλη ὑπηρεσία, πού δέ θά ἀ -σκοῦσε διαχείριση χρηµάτων. Ἡδεύτερη κίνηση, µετά ἀπό δυσµε-νεῖς σχολιασµούς καί πιέσεις, ἦτανἡ ἀποστολή τοῦ θέµατος στόν εἰσ -αγγελέα καί ἡ ἐπανάπαυση, ὅτι ἐ -κεῖνος θά βγάλει τά κάστανα ἀπότή φωτιά καί θά περισώσει τόΣυνοδικό κύρος. Τό σπουδαιότερο καί ἐπι τα -κτικότερο χρέος τους, τό ἀ πέφυ -γαν ὁ κ. Ἱερώνυµος καί ἡ Συνοδι-
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κή ὁµήγυρις. ∆έν δροµολόγησαν,ὅπως ὤφειλαν, τή διεξαγωγή ἐκ -κλησιαστικῶν ἀνα κρίσεων. Μέσαστό ἴδιο τους τό σπίτι ἔγινε ἡ κλοπήκαί ἡ ὑ πεξαίρεση τῶν ἐγγρά φωνκαί δέ θεώρησαν χρέος τους νάδιορίσουν ἀνακριτή καί νά παρα-πέµψουν τούς ἐνόχους στήν Ἐκκλη-σιαστική ∆ικαιοσύνη. Ἀντίθετα, ἄ -µειψαν πλουσιοπάροχα, σαφέ -στατα ἐµπλεκόµενο ἐκκλησιαστι -κό πρόσωπο, µέ ἀπίθανη προα-γωγή, πού ἀπό ὅλες τίς πλευρέςτᾹς θεώρησής της µπάζει ἀπό νε-ρά.  Ὁ περίεργος καί ἀνεξήγη τοςἐγκλωβισµός τοῦ Προέδρου Ἱερώ -νυµου καί ὅλων τῶν µελῶν τουΣυνοδικοῦ σώµατος στήν ἀφωνίακαί στήν τεχνική ἐπι κάλυψης τοῦσκανδάλου µπο ρεῖ νά ἐκτιµηθεῖκαί νά ἐπαι νεθεῖ ὡς πράξη σωφρο -σύνης; Θά κατορθώσει ὁ µακαρι -ώτα τος νά κλείσει τά στόµατα τῶνἐπικριτῶν του, ἄν ἐπαναλάβει, σέρυθµό ξεκούρδιστης λατέρνας, τήδήλωσή του, ὅτι παρακολουθεῖσοβαρά καί ὅπως πρέπει ὅλα τάθέµατα καί-κατά΄συνέπεια-καί αὐ -τό,πού εὐτέλισε τή Συνοδική ἀξιο-πρέπεια;   Τήν ἀπάντηση σ᾿ αὐτό τόκαυτό ἐρώτηµα δέν εἶναι δύσ κολονά τή βροῦµε. Τή διατύ πωσε, µέπαρρησία καί τήν ἀ νάρ τησε στήδική του ἱστοσε λίδα, ὁ Μητροπο -λίτης Καλαβρύτων καί Αἱγιαλείας

Ἀµβρόσιος, µιά µόλις µέρα µετάτήν ἀνάρτηση τᾹς συνέντευξηςτοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυµου:  «"Πολλοί ἐπιδιώκουν νά µςπαρουσιάζουν ἄφωνους", εἶπε ὁµακαριώτατος. Ἀλλά δέν ὑπάρ χουνπολλοί ἤ καί λίγοι ἔστω, πού προσ -παθοῦν νά τόν παρουσιά σουν ἄ -φωνο. Εἶναι ἄφωνος!Ἡ καθηµερινή πραγµατικό -τητα τό ἀποδεικνύει! ∆ΕΝ ΑΚΟΥ -ΓΕΤΑΙ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ σέτόσο καί τόσα καυτά ζητήµατα τᾹςκαθηµερινᾹς ζωᾹς!Ὁ µακαριώτατος σηµείωσε ἐξἄλλου πώς "πρέπει νά ἐργαστοῦµεκαί νά καταλήξουµε ἐµεῖς σ᾿ αὐτόπού θέλουµε καί νά τό ποῦµε ξεκά-θαρα. Ἔφτασε ὁ καιρός νά δουλέ-ψουµε συστηµατικά καί µέ ἐπιχειρή-µατα"...Βαρεθήκαµε πιά νά ἀκοῦµε τότραγούδι τοῦ µακαριωτάτου σέστύλ "bouche fermee"! (κλειστό στό -µα). Ἄς ἀκούσουµε καί µιά φορά τήνβροντερή φωνή του. Εἶναι ὁ προ-καθήµενος τᾹς Ἐκκλησίας! Νά τήνἀκούσουµε ἐγκαίρως καί ὄχι ὅτανθά ἔχουµε ἐνώπιόν µας τετελεσµέ-να γεγονότα!». Ἡ αἰνιγµατική σιωπή, τοῦ Ἀρ   -χιεπισκόπου κ. Ἱερώνυµου µπρο -στά στήν πύρινη κόλαση τῶνσκανδάλων τᾹς τριετίας (καί δένεἶναι µόνο αὐτά, πού ἐπικαλέ -στηκα), σέ πλοκή µέ τήν ἀνεξή -γητη ἀπραξία του, διαγράφουν
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ἀπό τόν πίνακα τῶν ὁραµάτωνµας τήν ἐλπίδα τᾹς προσπέρασηςτοῦ παγεροῦ χειµώ να καί προσπέ -λασης στή χαρού µενη καί εὐω -διαστή ἄ νοιξη. Ἡ ἀφωνία τοῦ πρώτου ποι-µένα, µέ τά συνηθισµένα της συµ -πτώµατα, ἐκφράζει ἔλλειµµα ζω-τικότητας καί δυναµισµοῦ. Σέ κά-ποιες, µάλιστα, περιπτώσεις, προ-δίδει καί φόβο ἀναστροφᾹς σέσκοτεινές περι πέτειες καί  µνᾹµες.Στό κλίµα αὐτό, ἀναδιπλώνει τήζωτι κότητά του καί αὐτοπαρα δί -δεται στήν ἀπόλαυση τοῦ θρόνουκαί τῶν τιµῶν, δίχως τούς κόπουςκαί τούς κινδύνους, πού ἀν τιµά -χονται τόν τολµηρό ἀγωνιστή καίρυτιδώνουν τή φήµη του. qqq2 Θά προσπαθήσω νά προσ -εγγίσω  καί ἕνα δεύτερο χρο -νικό ἐξελίξεων, πού ντουµ πλά -ρουν τήν πεποίθηση, πώς ἡ ἀφω -νία καί ἠ ἀπραξία τοῦ κ. Ἱερώ νυ -µου δέν ἐκφράζουν συν ειδητή ἐ -πιφύλαξη, σώφρονα σχεδιασµόκαί συνετή διαχείρι ση µις πύρι -νης ἀνατα ραχᾹς, ἀλλά-σύν τοῖςἄλλοις-κά νουν φανερή καί ψηλα -φητή τή στέ ρηση τᾹς ἱκανότηταςκαί τᾹς χαρισµατικᾹς τέχνης, γιάπαρουσίαση καί ὑποστήριξη τᾹςΕὐαγγελικᾹς Ἀλήθειας καί τοῦ Πα -τε ρικοῦ λόγου καί ἔκρηξη φοβι κῶνσυν δρό µων, πού καταρρακώνουντήν ὕπαρξη, παγιδεύουν τό θάρ -

ρος καί ἀκυρώνουν τήν πρωτο-βουλία. Φυλλοµετρώντας τό ἐνηµε ρω-τικό ὑλικό τᾹς τριετίας, κυ ρίως τάἐπίσηµα ἀνακοινωθέντα τᾹς Συνό-δου τᾹς Ἱεραρχίας  καί τᾹς ∆ιαρκοῦςἹερς Συνόδου καί ἀνασκαλεύον -τας τίς εἰδή σεις, πού συνωστί ζονταιστίς στᾹλες τῶν ποικίλων ἐντύ -πων, συναντµε, ἐδῶ κι ἐκεῖ, ἐπι ση-µάνσεις, κρίσεις καί προτά σεις,πού διατύπωσε ὁ µακαριώ τατοςἹερώνυµος, εἴτε σέ ἐπί σηµη συνε -δρία κάποιου διοικη τικοῦ σώ µα -τος, εἴτε σέ φιλική συντροφιά, πούεὐκαιριακά ἀ σχολήθηκε µέ ἐκκλη -σιαστι κούς προβληµατισµούς. Στά πεταχτά, θά ἀνασύρωἀπό τή λήθη κάποια ἀπό αὐτά τάθέµατα, πού πέρασαν, πρός στι -γµή, στόν πίνακα τῶν «ἐπει γόν -των», κέντρισαν τό ἐνδιαφέ ρον,ἀλλά ξεγλίστρησαν στόν κάλαθοτῶν ἀπορριµµάτων.α) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, Πρόε-δρος τᾹς Συνόδου τᾹς Ἱεραρχίας,κατά τήν πρώτη συνεδρίασή της,τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2008, τόνισε τήνἀνάγκη ἀλλα γᾹς τοῦ συστήµατοςἐκλογᾹς τῶν νέων Ἀρχιερέων. Ἐ -πεσήµα νε, ὅτι ὁ ἀκολουθού µενος,ἴσαµε σήµερα, τρόπος εἶναι ἀπρόσ-φορος καί ὅτι πρέπει νά µελετηθεῖκαί νά ἀποφασιστεῖ ἡ βελτίωσή του.Τό εἶπε, ἐρέθισε τό ἐνδια φέ -ρον τῶν Συνοδικῶν, ἀλλά δέν ἔκα -νε τίποτα. Τό σύν νεφο τᾹς λήθης
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ἤ ἡ καταιγίδα τοῦ φόβου ἔσβησαντήν ἀρχι επισκοπική πρό ταση ἀπότόν πίνακα τῶν πρός ἐξέταση.β) Κατά τή Συνέλευση τᾹς Ἱε-ραρχίας τοῦ 2009, ἀνοίγοντας τίςσυζητήσεις, πρότεινε ἐ πα νεξέτα -ση τοῦ τρόπου διοίκησης τᾹς Ἐκ -κλησίας τᾹς Ἑλλάδος: «Ἡ  ἐκκλη -σιαστική µας πραγµατικό τητα», εἶ -πε, «ἔχει δείξει ὅτι πρέπει νά ἐπαν -εξετάσουµε τόν τρόπον διοργανώ -σεως καί διοικήσεως τῶν ἐκκλη σια -στικῶν µας πρα γµάτων, µέ γνώµο-να πάντοτε τούς Ἱερούς Κανόνες,τήν γνήσια παράδοσή µας, τίς ἐµπει-ρίες µας καί τίς κείµενες διατάξεις"δίχα ἔξωθεν ἐπεµβάσεων"». Τήν πρότασή του αὐτή τήνκαταβρόχθισε τό τέρας τᾹς ἀπρα -ξίας καί τή διαδέχτηκε ἕνα ἀσυγ -χώρητο µπάχαλο. Οἱ Ἱεροί Κανόνες, ὄχι µόνοπεριφρονήθηκαν, ἀλλά καί κατα-πατήθηκαν ἀσύστολα. ∆έ θά ἐπεκ -ταθῶ στό ἀράδιασµα περι στατι -κῶν, πού προδίδουν τήν προκλη -τική ἀσέβεια πρός τούς Ἱερούς Κα -νόνες καί τό βίαιο σπρώξιµό τουστό περιθώριο. Θύµα αὐτᾹς τᾹςξέφρενης πρα κτικᾹς, ἔχω ἐπανει -λ ηµµένα ἐνη µερώσει τούς ἀνα -γνῶστες µου, γιά τήν τεχνητή ἀ -γνόηση ἤ καί τήν προκλητική περι -φρόνηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων, κα-τά τούς χειρισµούς τῶν ὑποθέ-σεων, πού µέ ἀφοροῦν καί κρίνωτήν ἐνηµέρωση ἐπαρκή. Θά προσ -

θέσω, διακριτικά, µιά σηµεί ω ση.Ἡ παραβίαση τῶν Ἱερῶν Κανό -νων, πράξη ἀσέβειας καί ἐπιορ -κίας, δέν ἀποτολµται µόνο στίςπεριπτώσεις, πού ἐπιδιώκεται ἡἐξόντωση κάποιου ἀνεπιθύµητου,ἀλλά καί στίς περιπτώσεις, πούστοχεύουν στήν ἐπικάλυψη καίδιάσωση τῶν ὁµόφρονων καί ὁ -µότρο πων, πού πρόσβαλαν καίπρό δωσαν τό ὠµοφόριό τους.  ΄     γ) Στήν ἰσχνή ἀτζέντα δρά -σης τᾹς τριετίας, πού ἐξέ πνευ σε,συναντµε-ἀνάµεσα  στά ἄλ λα, πούµπᾹκαν στό φάκελλο τῶν «πρόςἐνέργεια», ἀλλά δέν ἀνασύρθηκαν-καί τό «ἐνδια φέρον»(!!!), γιά τήνἀναβάθµιση τῶν Ἱερατικῶν Σχο -λῶν. Σέ κά ποια φάση τῶν ἄχρω -µων Συνο δικῶν διαλόγων, ὁ Ἀρχι -επίσκο πος ὁµολόγησε, ὅτι οἱ Σχο-λές, πού ἐκτρέφουν καί ἀναπτύσ -σουν τούς λειτουργούς τοῦ Ἱε -ρώτατου Θυσιαστηρίου, βρί σκον -ται σέ ἀξιοθρήνητη παρα κµή καίὅτι εἶναι ἀνάγκη ἡ Ἀρχιερατικήὁλοµέλεια νά ἀσχοληθεῖ σοβαράµέ τήν ἀναβάθµισή τους. Στά στενά χρονικά ὄρια, πούµπορεῖ νά διεκδικήσει µιά θεµατικήπαρένθεση, ἀκούστη καν, ἐκ τοῦπροχείρου, κάποιες ἀπόψεις καίἐπισηµάνθηκαν κά ποιες ἀπό τίςδυσλειτουργίες τους. Καί τό ὁλοπρόβληµα, τό ἰδιαίτερα καυτό καίκατεπεῖ γον, ἀφέθηκε στό ράφι τᾹςἀναβολᾹς, πού δέ βρίσκεται  σέ
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µακρινή ἀπόσταση ἀπό τό νεκρο -θάλαµο. Ὁ προβληµατισµένος ἐκ κλη  -σιαστικός παράγοντας ἤ καί ὁ ἁ -πλός πιστός, πού βάζει αὐτί καίµάτι στούς µηχανισµούς τᾹς πλη -ροφόρησης καί ἐνδιαφέρεται νάµάθει, ἄν τά ὁράµατα καί τά προ-γράµµατα ἔγιναν πράξη, δέν θάβρεῖ µπροστά του τήν παραµικρήεἴδηση, πού θά τόν ἀναπαύσει καίθά τόν πείσει, ὄτι οἱ Συνοδικέςδιασκέψεις δέν ταυτίζονται µέ τίςµεγαλοστοµίες τῶν καφενείων,ἀλλά συνθέτουν τή βίβλο τᾹς ἐκ -κλησιαστικᾹς ἱστορίας, πού ξεκι-νάει ἀπό τό ἀνώγαιο τᾹς Πεν-τηκοστᾹς καί τρέχει στήν ἐποχήµας καί στίς Συνοδικές αἴθουσεςτοῦ χώρου µας. Ἀφωνία καί ἀπραξία!  Τό µε-γάλο ἔλλειµµα τοῦ Συνοδικοῦ Προ -έδρου ἀποµένει, νωχελικά ἀνα -παυ µένο, στίς αἴθουσες καί στάἐπιµελῶς ἐπιπλωµένα γραφεῖατῶν Ἐκκλησιαστικῶν µας Σχολῶν.Ἡ ἱερατική παιδεία, µόλις ἀνα -πνέει,  γιατί βρίσκεται σέ κῶµα.Καί τό Ἱερό Θυσιαστήριο δίχωςτόν ἄξιο διάδοχο τῶν Ἀποστόλωνκαί τῶν Πατέρων, δίχως πάνοπλοφύλακα, δίχως τόν φωτισµένο δά -σκαλο, δίχως τό στοργικό ποιµένα.qqqΤρία χρόνια ὑπερπληρωµέναµέ δοκιµασίες καί µέ περιπέτειες.Τρία χρόνια, πού ἔσβησαν τίς ἐλ -

πίδες καί πύρωσαν τίς ἀγωνίες.  Ἀραιά καί ποῦ, οἱ ἀνήσυχοιβλαστοί τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς ἀµπέ-λου πιάνουν ἕνα ὑποτονικό µήνυ -µα ποιµαντικᾹς δουλεις καί πα -τρικᾹς προσφορς, πού ξαπο -στέλ λεται ἀπό τόν ποιµενάρχη Ἱε-ρώνυµο. Καί πρίν προλάβουν νάτό δουλέψουν στό νοῦ καί στήνκαρδιά, τό χάνουν ἀπό µπροστάτους. Ἡ καταχνιά τᾹς ἀνικανό -τητας, τᾹς ἀφωνίας καί τᾹς ἀπρα -ξίας, θαµπώνει τήν ὅραση καί ἀπε-νεργοποιεῖ τόν ἐνθουσιασµό. Γιά τήν εὐρύτερη ἐνηµέρωσήσας, θά΄συνεχίσουµε τήν ἔρευνα.
Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ   ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 
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Εἶναι ἱστορικά βεβαιωµέ -
νο ὅτι ὁ Σόλων ὁ Ἀθηναῖος µέ
τίς καθεστωτικές καί τίς νοµο -
θετικές του µεταρρυθµίσεις ἔ -
θεσε τίς βάσεις τοῦ µετέπειτα
µεγαλείου τᾹς ἈθηναϊκᾹς ∆η -
µοκρατίας. Τό 594-93 π.Χ. ἐξε-
λέγη ἐπώνυµος ἄρχων µέ
εὐρύτατες δικαιοδοσίες. Ἕνας
ἀπό τούς πιό σπουδαίους νό-
µους του ἔδινε τό δικαίωµα σέ
ὅλους τούς πολίτες νά κινοῦν
δίκη ἐναντίον ὁποιουδήποτε,
ἀκόµη καί ἄρχοντος, πού ἔβλα-
πτε ἤ ἀδικοῦσε ὄχι µόνο Ἀθη-

ναῖο πολίτη ἀλλά ἀκόµη καί
δοῦλο. Τό "ἐπαµύνειν τοῖς
ἀδικουµένοις", ἡ ὑποχρέωση
δηλα δή τοῦ κάθε Ἀθηναίου νά
ὑπερασπίζεται µέ νόµιµη δια -
δικασία τόν ἀδικούµενο, µαρ -
τυ ρεῖ τόν ἀνθρωπιστικό χα -
ρακτήρα τᾹς νοµοθεσίας τοῦ
Σόλωνα. Τό νά µένει κάποιος
σιωπηλός καί ἀδιάφορος µπρο -
στά στήν ἀδικία, εἶναι σά νά
συµµαχεῖ µέ τόν ἀδικοῦντα καί
σά νά ἀθωώνει τόν ἐγκλη -
µατία. Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες,
ποιηταί καί φιλόσοφοι, εἶδαν

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 13

«Ἐπαµύνειν τοῖς ἀδικουµένοις»
(Τό κείµενο, πού ἀκολουθεῖ εἶναι µιά ὀµιλία, πού βρέθη-

κε στά κατάλοιπα ἀείµνηστης φίλης  τοῦ περιοδικοῦ αὐτοῦ,
στρατευµένης στόν περί δικαίου  καί κανονικᾹς τάξεως ἀγῶνα
τοῦ ἐκδότου του. Γραµµένο πρίν ἀπό δέκα χρόνια τό κείµενο
εἶναι καί πάλι στήν ἐπικαιρότητα µετά τίς πρόσφατες ἐξελίξεις
τοῦ ‘ἐκκλησιαστικοῦ προβλήµατος’, στίς ὁποῖες ἀναφέρθηκε
τό περιοδικό µας σέ σειρά τευχῶν τοῦ 2010 καί οἱ ὁποῖες εἶναι
πιστή συνέχεια  τῶν ἀθλιοτήτων, πού  συµβαίνουν ἐδῶ καί 36
χρόνια µέσα στό χῶρο τᾹς Ἐκκλησίας µας). 



τή δικαιοσύνη ὡς κορυφαία
ἔννοια: "ἐν τῇ δικαιοσύν᾽ συλ -
λήβδην πσα ἀρετή ἐστιν".

Στήν Ἁγία Γραφή ἡ δι-
καιοσύνη εἶναι ταυτόσηµη µέ
τήν τήρηση τοῦ θείου νόµου καί
τήν ἀποδοχή τοῦ θελήµατος
τοῦ Θεοῦ. Ἡ πίστη στό Θεό καί
ἡ συµµόρφωση µέ τό ἅγιο θέ -
ληµά Του καθιστ τόν ἄνθρω-
πο δίκαιο καί τόν ἀναδεικνύει
φορέα ὅλων τῶν ἀρετῶν. Ἡ δι-
καιοσύνη σέ τελική ἀνάλυση
µέσα στό Χριστιανισµό εἶναι
τρόπος ζωᾹς. Μέ αὐτήν τήν
ἔννοια ὁ Ἰησοῦς εἶναι "ὁ ἐν ἀγ -
κάλαις τοῦ δικαίου Συµεών βα -
σταχθείς", µέ αὐτήν τήν ἔν νοια
ὁ µνήστωρ Ἰωσήφ, "δί καιος ὤν",
λειτούργησε, κατά τή δεδοµένη
ἱστορική στιγµή, ὡς ὄργανο τοῦ
Θεοῦ.

Ἐδῶ θά πρέπει νά ὁµο-
λογήσουµε µέ ταπείνωση ὅτι,
στή µακρόχρονη ἐκκλησιαστι-
κή µας ἱστορία, ὑπάρχουν
µελανές σελίδες, πού περιγρά -
φουν διωγµούς δικαίων ἀν -
θρώπων, ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ,
ἀπό φθόνο ἤ κακία κοσµικῶν
καί ἐκκλησιαστικῶν ἀρχόν-
των. Οἱ ἐποχές αὐτές µοιάζουν
µέ τήν πορεία τοῦ Ἰσραήλ µέ-
σα στήν ἔρηµο. Ὁ λαός τοῦ Θε-
οῦ πορεύεται στήν ἔρηµο λι-
µοκτονῶν, µέ κούραση καί

ὀδύνη καί ἀναµένει τό µάνα ἐξ
οὐρανοῦ. Οἱ διωκόµενοι δίκαι-
οι ἀντιτάσσονται στήν ὅποια
ἐξουσία, ἀρνούµενοι νά συµ -
πράξουν στή θεσµοθέτηση τᾹς
ἀδικίας στό χῶρο τᾹς Ἐκκλη -
σίας, ὅπου κανένα πρόσωπο
καί κανένα διοικητικό ὄργανο
δέν νοµιµοποιεῖται νά θεσµο -
θετεῖ τήν ἀδικία. 

Τά κείµενα διαµαρτυρίας
ὅλων αὐτῶν τῶν δικαίων εἶναι
ἴδια, ἀκόµα κι ὅταν ἀπέχουν
χρονικά δεκάδες ἤ καί ἑκατον-
τάδες χρόνων. ∆ιαβάζουµε γιά
παράδειγµα σέ ἐπιστολή τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης πρός
τόν Φλαβιανό: «Ἀκόµη καί ἄν
δεχθοῦµε ὅτι εἶναι ἀληθινές οἱ
κατηγορίες, ποιό δικαστήριο
συγκροτήθηκε ἐναντίον µου,
γιά νά κρίνει τά πραγµατικά ἤ
ὑποθετικά λάθη µου; "Τίς ἀπό-
δειξις τήν ἀδικίαν ἀπήλεγξεν;
Τίνες κανόνες καθ᾿ ἡµῶν ἀνε -
γνώσθησαν;"Ποία ἐπισκοπική
ἀπόφαση σύµφωνη µέ τούς κα -
νόνες ἐπεκύρωσε "τήν καθ᾿ ἡ -
µῶν κρίσιν";

∆εκαπέντε αἰῶνες ἀργό-
τερα διαβάζουµε σέ ἐπιστολή
τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου πρός τόν
Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Σω -
φρόνιο: "Ὁποῖον ἐκκλησιαστι -
κόν δικαστήριον µέ ἐδίκασε καί
ἀπεφάνθη περί τᾹς ἀνη θικό -
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τητός µου, ὥστε οἱ πατρι αρχι -
κοί νά λέγωσιν ὅτι ἐδιώ χθην
ὡς ἐπαναστάτης καί ἀ νήθικος;
Παναγιώτατε, ποῦ εὑρίσκον-
ται τά πρακτικά τᾹς καταδίκης
µου; Ποῦ οἱ κατήγοροί µου; Ποῦ
οἱ µάρτυρες; Ποῦ τό σῶµα τοῦ
ἐγκλήµατος; Ποῦ τό ἔδαφος
ἐφ᾿ οὗ ἐστηρίχθη ἡ κατ᾿ ἐµοῦ
ἐ  πί σηµος κατηγορία δι᾿ ἧς κα -
τεδικαζόµην εἰς ἠθι κόν θάνα -
τον;".

Παραλείπουµε ἄλλα ἐν -
διάµεσα κείµενα γιά νά φτά-
σουµε καί στά δικά µας. Ὁ
µακαριστός ἀρχιεπίσκοπος Ἀ -
θηνῶν Ἱερώνυµος, µετά τό ἐκ -
κλησιαστικό πραξικόπηµα τοῦ
1974 µέ τίς γνωστές συνέπειες,
πού µς ταλανίζουν µέχρι σή-
µερα, ἔγραφε σέ ἀνοιχτή ἐπι-
στολή πρός τόν, διαδεχθέντα
αὐτόν, Σεραφείµ: "Παρεβιά-
σθησαν καταφώρως ὄχι µόνον
εἷς ἤ δύο Ἱεροί Κανόνες, ἀλλά
συλλήβδην ὁλόκληρον τό κα-
νονικό δίκαιο τᾹς Ἐκκλησίας.

Ἀκόµη δέ καί οἱ νόµοι τᾹς Πο-
λιτείας καί αὐτά τά πλέον
στοιχειώδη ἀνθρώπινα δι-
καιώµατα. Ποῦ ἠκούσθη νά
καταδικάζονται, καί δή τελεσι -
δίκως, ἄνθρωποι, ἔστω καί οἱ
πλέον κακοῦργοι, χωρίς νά
ἀνακοινωθᾹ εἰς αὐτούς ἡ κατ"
αὐτῶν κατηγορία, νά ἀκου -
σθοῦν ἑκατέρωθεν µάρτυρες,
χωρίς νά δοθᾹ εἰς τόν κατηγο-
ρούµενον ἡ δυνατότης νά ἀπο-
λογηθᾹ, χωρίς νά συγκροτηθᾹ
δικαστήριον, χωρίς... χωρίς...
Καί τά πλέον αὐταρχικά καθε-
στῶτα φροντίζουν, ἔστω καί
πρός τό θεαθᾹναι, νά σκηνο -
θετοῦν τάς περιφήµους παρω -
δίας δίκης. Ἐδῶ ὅµως, ἐσεῖς
ὑπερέβητε καί αὐτά ἀκόµη τά
αὐταρχικά καθεστῶτα καί κα-
ταδικάζετε εἰς τήν ἐσχάτην
τῶν ποινῶν καί δή ἐπισκό πους,
οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν σεµνώµα-
τα τᾹς Ἐκκλησίας".

Εἰκοσιπέντε χρόνια µε-
τά, ὁ δικός µας µητροπολίτης,
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«Ὥσπερ τό ἁπλῶς κατακρίνειν αὔ -
θαδες, οὕτω καί τό µή ἐνόχους ἐλέγχειν
λοιµῶδες, εἰς πολλούς τήν νόσον ἐπε -
κτεῖνον».  

(ἍγιοςἸωάννης ὁ Χρυσόστοµος) 



ὁ σεβασµιώτατος ἈττικᾹς καί
Μεγαρίδος κ. Νικόδηµος, µέ
ἡµεροµηνία 24 Αὐγούστου τοῦ
ἔτους 1998 γράφει, µεταξύ
ἄλλων, στη ∆. Ι. Σύνοδο τᾹς
Ἐκκλησίας: "Πῶς εἶναι δυνα -
τόν, ἐπί ἕνα τέταρτο τοῦ αἰῶνα
νά φορτώνοµαι µέ τίς αὐθαί -
ρετες ἁλυσιδωτές καταδικα-
στικές ἀποφάσεις, δίχως ἐξέ-
ταση µαρτύρων, δίχως ἀπο-
λογία, δίχως διαδικασία δίκης.
Ἐπί εἰκοσιπέντε ὁλόκληρα
χρό νια λειτουργεῖ στό συνο-
δικό Μέγαρο ὁ ἰδιότυπος αὐτός
µηχανισµός τᾹς καταπιέσεως
τῶν στοιχειωδῶν ἀνθρωπίνων
δικαιωµάτων, τᾹς παραβιά-
σεως τῶν ἐκκλησιαστικῶν θε-
σµίων, τᾹς περιφρονήσεως τῶν
ἀπαραβίαστων Ἱερῶν Κανό-
νων καί τᾹς ἀνατροπᾹς τᾹς κα-
νονικᾹς τάξεως".

Πολλές φορές ἀκοῦµε νά
µς βοµβαρδίζει ἡ ἄλλη πλευ -
ρά µέ ἐπιχειρήµατα τῶν ἀν -
θρώπων, πού ἐνδιαφέρονται

µόνο νά κρατήσουν ἤ νά στη -
ρίξουν τόν ὁποιοδήποτε ἐξου -
σιαστικό θῶκο. ∆ιαπιστώ νου -
µε ὅτι κάθε φορά µποροῦµε νά
βρίσκουµε ὅσες δικαιολογίες
θέλουµε γιά τίς ἀθλιότητές
µας. Συχνά ὅµως οἱ δικαιο-
λογίες αὐτές εἶναι πιό ἄθλιες
κι᾿ ἀπό τίς ἀθλιότητές µας.
Πέρα ἀπ᾿  αὐτή τή διαπίστωση
θεωροῦµε ὅτι ὑπάρχει γιά µς
ἕνα χρέος τιµᾹς. Τό "ἐπαµύνειν
τοῖς ἀδικουµένοις" δέν εἶναι
ἁπλῶς ἕνας νόµος τοῦ Σόλω-
να, χαµένος κάπου µακριά, σ᾿
ἕνα κοινό ἀρχαιοελληνικό
παρελθόν. Γιά µς, τό ταλαι -
πω ρηµένο ποίµνιο τᾹς Ἐκκλη -
σίας Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἶναι σ η -
µερινή χριστιανική ἐπιταγή.

Λοιπόν: "ἐπαµύνειν τοῖς
ἀδικουµένοις".

+ Χρυσούλα Οἰκονοµάκου

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG16

˙G <˘Eke…heqg Pkgqov¡qgsg> st¡ diad¥jtuo.

Die…humsg: el-pliroforisi.gr
Ja¥ o≥ ˘Ejd¡seir <SpoqÇ> st¡ diad¥jtuo

(ciÇ liÇ cmyqil¥a ló t¡ succqavij¡ ôqco toÀ 

Lgtqopok¥tou ˘Attij°r ja¥ Lecaq¥dor Mijodülou) 

Die…humsg: spora.gr


