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Τό πολιτιστικό µας ὅραµα

"Ἔχειν" ἤ "Εἶναι";

ναζητῶ τό πολιτιστικό ὄνειρο τοῦ "χθές" καί τοῦ "σήµερα".Φυλλοµετρῶ, µέ πάθος ἀνήσυχου ἐρευνητᾹ, ἀλλά καίδιψασµένου ὁδίτη, τίς ἐξοµολογητικές καταγραφές τᾹςστρατις τῶν προγόνων µας, πού λιτάνευαν, µέ ἱερό δέος,τή θησαυρισµένη πολιτιστική δέσµη τῶν δικῶν τουςπρογόνων, τήν ἐµπλούτιζαν µέ τήν προσθήκη τᾹς δικᾹς τουςθετικᾹς ἤ ἀρνητικᾹς ἐµπειρίας καί τήν κληροδοτοῦσαν στίςκαρδιές καί στίς συνειδήσεις τῶν διαδόχων τους. Παράλληλαφυλλοµετρῶ, µέ ἀσίγαστη ἀνησυχία καί µέ ἀκόρεστο πάθος, τόπολιτιστικό µνηµόνιο τᾹς νεωτερικότητας, µέ τά πλεονεκτήµατάτου καί τίς ἀδυναµίες του. Τίς ἐµπειρίες, τά βιώµατα καί τίς κρίσεις
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τᾹς γενις τᾹς δικᾹς µου, πού πλανιέται, µεθυσµένη, στό ἀτέ -λειωτο δάσος τῶν µηχανῶν καί πνίγεται στή µολυσµένηἰδεολογική σκοτεινιά καί στήν ἀδιαπέραστη θολούρα τῶνβιοµηχανικῶν ἀπό βλητων. Τήν ἀτοµική ἤ τήν ὁµαδική ἔµπνευση,πού ποτίζει τήν παγκοσµιοποιηµένη ἀνθρωποθάλασσα καί τήνκαθηµε ρινότητά της. Τό διεγερτικό ὅραµα, πού µεταστοιχειώνεταισέ θεωρία καί πράξη καί πού οἰκοδοµεῖ, τούτη τήν ἱστορική στιγµή,τό ἀνάκτορο τᾹς χαρς µας ἤ τή φυλακή τᾹς δυστυχίας µας. Γυροφέρνω καί ψάχνω, λουσµένος στό δάκρυ τᾹς συγκίνησης,στόν τόπο µου. Στή γεωγραφική ζώνη µέ τήν πολύτοµη  καίβαρύτιµη ἱστορία. Πού περπάτησε στίς πέντε ἠπείρους, γέµισεκαρδιές, φώτισε συνειδήσεις, ἀνάδειξε ἁγίους καί ἥρωες καίἐπικύρωσε τήν ἀξία τᾹς ὕπαρξης, τήν εὐγένεια τῶν ὁραµάτωντης καί τό µεγαλεῖο τῶν ἀγώνων της. Καί ἀνοίγω διάλογο µέ τήγενιά, πού νοµιµοποιεῖται νά προβληθεῖ καί νά δραστηριοποιη -θεῖ ὡς φυσικός κληρονόµος τᾹς ἀτέλειωτης προγονικᾹςπνευµατικᾹς ἐµπειρίας καί ὡς χαρισµατικός συνεχιστής τᾹςκαταξιωµένης, ἀνθρωπιστικᾹς παράδοσης.  Τό ἐγχείρηµα, πού ὁραµατίζοµαι καί σχεδιάζω, δέν εἶναι εὔκολο.Καθώς ξανοίγοµαι, µέ αἰφνιδιάζει καί µέ τροµάζει ἡ διάχυτητραγική µετάλλαξη, πού θολώνει τήν ἐποχή µας.  Τό πολιτιστικόὄνειρο, πού ἀνάδειξε χαρισµατικές ὑπάρξεις, ἥρωες και ἁγίους,τό συναντῶ καί τό ψηλαφῶ-σέ εὐρύτατη κλίµακα-σάν κίνητρο,σάν ἔµπνευση καί σάν θησαύρισµα, πού λειτούργησε  στίςχιλιετίες ἐκεῖνες, πού ἔδυσαν, µέ τήν ἀνατολή τᾹς νεωτε ρικότητας,στόν ἱστορικό ὁρίζοντα. Ἀλλά δέν  τό διακρίνω-κυρίαρ χο, δυναµικόὅραµα-στόν πολιτιστικό ὀργασµό τᾹς µηχανοκρατούµενης τρίτηςχιλιετίας. Τά συναρπαστικά  σχήµατα, πού ἐµπνέουν ἤ καταπιέζουν τήνἐποχή µας, διαστέλλουν τό "ὑπάρχειν" ἀπό τό "ἔχειν". Καί,στρέφοντας τά νῶτα στήν ποιοτική, πνευµατική καί ἠθικήἀνάπτυξη τᾹς προσωπικότητας, ἐπικεντρώνουν τήν προσοχήτους καί τούς ἀγῶνες τους στήν αὔξηση τοῦ ὑλικοῦ πλούτου. Στίςχειµαρώδεις παροχές ἀπεριόριστου ὄγκου ἑλκυστικῶν ἀγαθῶνστό ἀχόρταγο καί ἀνικανοποίητο πλᾹθος. Κυβερνήσεις πανίσχυρ-ων κρατῶν, ὀργανισµοί παγκόσµιου προβληµατισµοῦ καί ἐπίµον-
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ης ἐπεξεργασίας τῶν ἐξελίξεων ἤ τῶν διαπλοκῶν, ἡγέτες µέ σφρα -γίδες ἐντιµότητας ἤ µέ πρωτόκολλα µαφίας, ὑπόσχονται ἀναβά-θµιση καί πολλαπλασιασµό τᾹς εὐµάρειας. Φωνασκοῦν, διαµα-ρτύρονται, προβάλλονται στήν ἐπικαιρότητα µέ τή φίρµα τοῦἐπαναστάτη ἤ τοῦ ἥρωα, πού ἀγωνίζεται γιά τήν ἰσόποση ἤ-
κατ�ἐξαίρεση-γιά τήν προνοµιακή κατανοµή τῶν ἀγαθῶν τοῦ
πλανήτη µας. Σ᾿ ὅλη αὐτή τήν ἰδεολογική καί τήν ἐµπορική ἐκστρατεία, πούταυτίζει τόν πολιτισµό µέ τήν ἄκρατη εὐµάρεια καί κυριολε -κτικά, πλαν τήν οἰκουµένη, ἀφήνοντας στή σκιά τόν πνευµα-τικό, χαρισµατικό πλοῦτο καί τό ἄθληµα τοῦ προσώπου στήν ἀρέ-να τοῦ ἤθους,   δέ βρίσκω εὔκολα ἡγετικά στελέχη ἤ ἐρευνητικούςπαράγοντες, νά αὐτονοµοῦνται ἀπό τήν πλάνη. Νά ἐπικεντρώ -νουν τό ἐνδιαφέρον τους, τίς µελέτες τους καί τούς ἀγῶνες τουςστόν ἐµπλουτισµό καί στήν ἀναβάθµιση τᾹς προσωπικό τητας.Γιά τούς πολλούς, πολιτισµός εἶναι τά ἐπιστηµονικά µας κέντρα,οἱ µηχανολογικές µας τελειοποιήσεις, οἱ ἀχόρταγες καί ἀτέλειω-τες ἐξορύξεις τοῦ ὀρυκτοῦ µας πλούτου, τά ταξίδια µας στό ἄπει-ρο, οἱ ἀτοµικές µας βόµβες, µέ τήν ἀπεριόριστη ἐµβέλεια. Ὅλα τάστοιχεῖα, πού χτίζουν ἤ γκρεµίζουν τόν πολιτιστικό µόχθο αἰώνωνκαί διαπραγµατεύονται τήν-κατ᾿ ἀποκλειστικό τητα-ἀνάθεση τᾹςπαγκόσµιας πολιτικᾹς ἐξουσίας στά χέρια τᾹς προνοµιακᾹς ὀλιγ -αρχίας καί τό προνόµιο τᾹς ἀποκλειστικᾹς οἰκονοµικᾹς διαχείρι-σης στούς τερατογενεῖς οἰκονοµικούς µηχανισµούς.



ρίν λίγες µέρες ὁ Ἀρχιε πί -σκοπος Ἱερώνυµος συµ -πλήρωσε τριετία ὁλόκλη -ρη ἄδοξης προέλασης µέ -σα στή βαθειά σκοτεινιάτᾹς ἀφωνίας του καί τᾹς ἀπρα -ξίας του. Οἱ κόλακες τοῦ στενοῦπεριβάλλοντός του τόν θυµίασανκαί τόν πολυχρόνισαν. Τά µέλη τοῦ«κλάµπ» τόν χειροκρότησαν. Τό ἀ -νήσυχο πλᾹθος, πού νοσταλγεῖ νάἀκουµπήσει στήν ποιµενική ρά-βδο τᾹς ἄδολης ἀγάπης, γιά νά δια-βεῖ τό χαοτικό ρᾹγµα τᾹς ἐποχᾹςµας, σκούπισε τά ὑγρά µάτια του,ἄφησε τό µελαγχολικό του βλέµ-µα νά πατήσει στίς ἀπογοητεύσειςτᾹς τριετίας καί ἔµεινε νά κρατάειµέσα του, στό λογισµό του καί΄στήνκαρδιά του, τά φοβικά πλέγµατα,πού ἐνεργοποιεῖ καί πολλαπλα -σιάζει ἡ σκοτεινιά τοῦ ἀρχιεπι  -σκοπικοῦ προσώπου καί ἡ αἰνι -γµατική ἀπόσυρσή του ἀπό τή δια-λεκτική τᾹς εὐθύνης.Ἀπό τή δική µου σκοπιά, χω -

ρίς νά διεκδικῶ τό προνόµιο τᾹςἀλάθητης ἐκτίµησης τῶν περιστα-τικῶν τᾹς καθηµερινότητας καίχωρίς νά ἐπιτρέπω στή γραφίδαµου νά ἀφανίζει, µέ µαῦρες πινε-λιές, ἔντιµες καί κατά πάντα σύµ -φωνες µέ τούς Ἱερούς Κανόνες καίτίς Πατερικές παραδόσεις, πρω-τοβουλίες τῶν συνεπισκόπων µου,θά χαράξω ἕνα περίγραµµα καίµιά ἀποτίµηση τᾹς τριετοῦς θη-τείας τοῦ ἀδελφοῦ Ἱερώνυµουστήν καθέδρα τοῦ Συνοδικοῦ Προ -έδρου. Θά ἐπικαλεσθῶ ἀπόψειςκαί ντοκουµέντα, πού τά συναν-τῶ, κατά τήν καθηµερινή µου ἀνα-στροφή, ὡς ἐµπειρίες καί ὡς πα-γιωµένες πεποιθήσεις εὐρύτατωνκύκλων τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ µαςπληρώµατος καί ὡς ἔµπονα ἐρε -θίσµατα, πού κλονίζουν τή συνει -δησιακή ἠρεµία καί διαχύνονται,στά κατάστιχα τᾹς δηµόσιας ἐνη -µέρωσης, ὡς κατακραυγή ἐνάντιαστούς καταχραστές τᾹς πνευµατι -κᾹς ἐξουσίας καί ὡς περιφρο νητές
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τῶν ἱερῶν καί τῶν ὁσίων. nmΠρίν καταστρώσω τόν ἐνδει -κτικό πίνακα τῶν ὁραµατισµῶν καίτῶν προτιµήσεων τοῦ κ. Ἱερώνυ -µου, πού προσδιόρισαν καί ἔγρα-ψαν τήν τριετή ἀρχιεπισκοπική τουδραστηριότητα, θά΄τολµήσω νάἐπαναφέρω, στή µνήµη τῶν ἀνα -γνωστῶν µου, ἀποσπάσµατα καίπεριλήψεις σειρς στοχασµῶν, πούεἶχα καταθέσει στήν «ἘλεύθερηΠληροφόρηση», τήν 1η Μαρτίουτοῦ 2008 καί πού δέν ἦταν τίποτεἄλλο, παρά ἡ µεταφορά καί ἡ ἀφι-έρωση στό νέο Ἀρχιεπίσκοπο τοῦ΄πόνου καί τῶν ὁραµάτων τῶντραυ µατισµένων καί πονεµένωνµελῶν τᾹς ἑλληνικᾹς ὈρθόδοξηςἘκκλησίας µας. 1. Ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος δένἐπιτρέπεται καί δέ δικαιοῦται νά κι -νηθεῖ ὡς ἀπόλυτος µονάρχης. Ὡςἐξουσιαστής καί ὡς δυνάστης τῶνσυνεπισκόπων του καί ὁλόκληρουτοῦ ἐκλησιαστικοῦ Σώµατος. Ἡ προ-βολή τᾹς ἀπαίτησης νά σιωπ ἤ νάὑποτάσσεται ταπεινά ἡ ΣυνοδικήΣυνέλευση στούς σχεδιασµούς καίστίς ἀπαιτήσεις τᾹς προεδρικᾹς κα -θέδρας ἐκφράζει πνεῦµα καί νοοτρο -πία ἀλλότρια τᾹς ἈποστολικᾹς καίτᾹς ΠατερικᾹς µας Παράδοσης. Ὀ -θνεῖο δάνειο, πού ἐκτρέπει τήν ἐκ -κλησιαστική διοίκηση σέ τυραννικόσχᾹµα. Ἀποενεργοποιεῖ τό νόµο τᾹς

ἀγάπης. Καί ἀκυρώνει τή θεµελιακήἐµπειρία τᾹς «κοινωνίας» «ἐν ΧριστῷἸησοῦ». 2. Τό δεύτερο παλλαϊκό αἴτηµα,πού ὑποβάλλεται στό νέο Ἀρχιεπί  -σκοπο, εἶναι νά στήσει τό ἐπιτελεῖοτου καί νά στελεχώσει ὁλόκληρη τήνἘκκλησία τᾹς Ἑλλάδος µέ προσω-πικότητες, πού θά καταλάµπουν«φῶς Χριστοῦ» καί δέ θά δίνουν τήνπαραµικρή ἀφορµή γιά ψόγο καίγιά κ́ατακραυγή».3. Πρόκληση µεγέθους, γιά τόνέο Ἀρχιεπίσκοπο, εἶναι ἡ ἀλόγιστηµεταφορά στόν Ὀρθόδοξο ἑλληνικόχῶρο τᾹς κοσµικᾹς προβληµατικᾹς,πού παγιδεύει, ἐπηρεάζει ἀρνητικάκαί ἀλλοτριώνει τά ποιµαντικά ἀνοί -γµατα κάποιων θρησκευτικῶν κοι-νοτήτων στόν ἀναπτυγµένο καίστόν ἀναπτυσσόµενο σηµερινό κό-σµο».4. Ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος κα-λεῖται ὄχι µόνο νά προβληµατιστεῖκαί νά προβληµατίσει τούς Συνοδι-κούς συνεπισκόπους του κατά τούςσχεδιασµούς τῶν νέων ποιµαντικῶνἀνοιγµάτων, ἀλλά καί νά κάνει βή-µατα τολµηρά καί ἀποφασιστικά,ὥστε νά ἀποφύγει ὁ ἴδιος τόν ἐξαν-δραποδισµό, πού ἐπιβάλλει ὁ δαίµο-νας τοῦ πλούτου καί τᾹς χλιδάτηςἐµφάνισης.Ἀτυχῶς, ἡ τριετία, ὅπως διέρ -ρευσε, ὅπως φορτίστηκε καί ὅπωςλειτούργησε, πιστοποίησε τήν πλή -ρη ἀδυναµία τοῦ κ. Ἱερώνυµου νά
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ἀσκήσει Ἀποστολική καί Πατερικήποιµαντική καί νά ἁπλώσει στόνἑλληνικό χῶρο τά τεκµήρια τᾹς ἐξα-γιασµένης καί θυσιατικᾹς Ἀρχιε -ρωσύνης. Συνεπαρµένος καί, κυ -ριολεκτικά, µεθυσµένος ἀπό τή χα-ρά τᾹς προαγωγᾹς του, ἀνέβηκε τάσκαλοπάτια τοῦ διακεκριµένου θρό-νου µέ µόνη ἐξάρτηση τή σκοτεινήτεχνική τᾹς ἴντριγκας καί µέ ὅραµατήν ἀπόσβεση τῶν ἀντιδράσεωντᾹς πληγωµένης καί ἀπογοητευµέ -νης ἐκκλησιαστικᾹς φάλαγγας καίτήν ἀνενόχλητη νοµή τῶν προνο -µίων τοῦ ὑψηλοῦ ἀξιώµατος. nmἈπό τήν πρώτη στιγµή ταυ-τοποιήθηκε καί ἀξιολογήθηκε ἡἀδυναµία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱε-ρώνυµου νά εὐθυγραµµίσει τά ὁρά-µατά του καί τήν πρακτική του µέτήν ἀκοίµητη κινητικότητα τῶνἉγίων Πατέρων καί µέ τήν ἔκδηληεὐαισθησία τους νά προσφέρουνἀδάπανο τό Εὐαγγέλιο Ἰησοῦ Χρι-στοῦ, «εἰς τό µή καταχρήσασθαι τῇἐξουσί ἐν τῷ εὐαγγελίῳ» (Α~ Κορινθ.θ~ 18). ΜπᾹκε στό στάδιο τῶν ἀπο-στολικῶν ἀγώνων µέ ἕνα ἐνθρονι-στήριο λόγο, ξύλινης δοµᾹς καίἀγνώστου γραφίδας. Καί, συνέχι-σε, γιά τρία ὁλόκληρα χρόνια, νάἐπικοινωνεῖ,  µέ τό ποίµνιό του καίµέ ὁλόκληρη τήν ἑλληνική Ὀρθό-δοξη Οἰκογένεια, µέ ξύλινα γιορτα-στικά κείµενα καί µέ περιπτωσια-

κές ἐγκυκλίους, πού συνέτασσανοἱ κοντινοί καί οἱ µακρινοί του συν -εργάτες, ἀποτυπώνοντας τό΄δικότους δηµοσιογραφικό τάλαντο καίὄχι τή φωτισµένη συνείδηση καί τήνἀγαπητική παρόρµηση τοῦ πρώ -του ποιµένα τᾹς ἑλληνικᾹς Ἐκ κλη -σίας.  Κατά τήν τρίχρονη διαδροµή,ὁ βαθύτατα προβληµατισµένοςἑλληνικός λαός δέν εἶδε οὔτε µιάφορά΄τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά ἐµφα -νίζεται σέ δηµόσιο χῶρο ἤ στόστούντιο ἑνός τηλεοπτικοῦ στα -θµοῦ καί νά διδάσκει, ἀπό θησαύρι -σµα ψυχᾹς, τό ἐγκαταλελειµµένοποίµνιο. Νά φωτίζει τίς χαρισµατι-κές προοπτικές τᾹς Ὀρθόδοξηςπνευµατικότητας. Νά ἀναλύει τίςδυσχέρειες καί τίς ἀνατροπές, πούεἰσάγει στόν κόσµο καί στήν ἱστορι -κή πραγµατικότητα τό ἀθεϊστικόκίνηµα. Νά πιάνει ἀπό τό χέρι τίςνέες ὑπάρξεις καί νά τίς φέρνει ἔξωἀπό τίς ἰδεολογικές χωµατερές τοῦτραγικοῦ αἰώνα µας. Οἱ νέοι ἄνθρωποι, τά θύµατατοῦ ἀθεϊστικοῦ εἰδώλου καί τᾹςπληρωµένης προπαγάνδας, ὅπουτύχαινε νά άντικρύσουν τό πρόσω -πο τοῦ προκαθήµενου τᾹς Ἐκ κλη -σίας µας, ἔβλεπαν καί βλέπουν µιάπαγωµένη φυσιογνωµία, δίχως χα -µόγελο φιλάνθρωπης διάθεσης καίδίχως λόγο παρηγορις, πού δεί -χνει, περισσότερο, παράγοντα ἀπο-κοµµένο καί ἀποξενωµένο ἀπό τό
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κοινωνικό σύνολο, παρά πνευµα-τικό ἡγέτη, πού ἀθλεῖται πλάϊ στούςἀγίους καί µεταµορφοῦται «τῇ ἀνα-καινώσει τοῦ νοός, εἰς τό δοκιµάζειντί τό θέληµα τοῦ Θεοῦ, τό ἀγαθόνκαί εὐάρεστον καί τέλειον»(Ρωµ. ιβ~ 2).Ἡ σιωπή του, πού δηµοσιο-ποιεῖται, συζητεῖται ἀπ᾿ ἄκρου σ᾿ἄκρο τᾹς ἑλληνικᾹς ἐπικράτειας, κα-τάντησε ἀξεπέραστο ἐρέθισµα τᾹςπαλλαϊκᾹς  περιέργειας. Ἀντιµετω -πίζεται ὡς σύνδροµο ἀρρωστηµέ -νης αὐτοαπόσυρσης ἀπό τό χρέοςτοῦ λόγου καί τοῦ κοινωνικοῦ δια -λόγου ἤ ὡς σκόπιµη ἐπιφύ λαξη καίἀπόκρυψη τῶν σκοτεινῶν διαθέ-σεών του καί σχεδιασµῶν του ἀπότόν συνοµιλητή του, πού ἐκ βάλλειστήν ἐξαπάτηση.Οἱ συνεπίσκοποί του, οἱ στε-νοί, ἀλλά καί οἱ κατά περίπτωσησυνεργάτες του δέν ἐξαπατοῦνται.Βλέπουν τό σκοτεινό βλέµµα τουκαί µαγνητοσκοποῦν τή σιωπή του.Καί  τό πλᾹθος, πού παρακολουθεῖ«ἐξ ἀποστάσεως» τά τεκταινόµε-να, δέ λαθεύει στήν ἐκτίµησή του.Βλέπει, ἀκούει, ἐπεξεργάζεται τήσπάνια, ἄτολµη καί παγερή παρέ-λαση τοῦ πρώτου ποιµένα στά µο-νοπάτια τῶν µίντια καί καταλήγεισέ ὀµόφωνα συµπεράσµατα. Καίδέν εἶναι λίγες οἰ ἀφορµές, πού οἱπιό τολµηροί ἤ οἱ πιό ἀθυρόστοµοιτόν κοσµοῦν µέ τήν ἀνθοδέσµη τοῦπεζοδροµίου. nm

2. Ἡ Θεολογική ἀπαιδευσίακαί ἡ ἀτολµία τοῦ ἈρχιεπισκόπουἹερώνυµου, πού ἐκδηλώθηκαν,πληθωρικά, κατά τήν ἄσκηση τῶνΣυνοδικῶν του καθηκόντων, ἔσπρω -ξε τήν ἐκκλησιαστική διοίκηση στόπεριθώριο τᾹς ἀπραξίας καί τᾹς ἀ -νυποληψίας καί θόλωσε τόν ὁρίζον-τα τᾹς αὐριανᾹς µέρας. Τρία ὁλόκληρα χρόνια δέ στα-µάτησαν νά συνεδριάζουν τά δυόµεγάλα Συνοδικά Σώµατα, στά ὁ -ποῖα προεδρεύει, κατ᾿ ἀποκλει-στικότητα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος. Καί ἡἀπόδοση σέ δυναµικές πρωτοβου-λίες, ὑπέρβασης τῶν ποικίλων δυσ -κολιῶν καί σέ προγραµµατισµούςβελτίωσης καί ἀναβάθµισης τοῦποιµαντικοῦ ἔργου, δέν ἀποστα-σιοποιεῖται ἀπό τή µηδενική στά-θµη. Οἱ τακτικές Συνελεύσεις τᾹςΣυνόδου τᾹς Ἱεραρχίας, πού πρα -γµατοποιοῦνται µιά φορά τό χρό-νο, ἐνισχύθηκαν, κατά΄τό διάστηµατᾹς τριετίας καί µέ πρόσθετες Συνε-δριάσεις, γιά τή µελέτη καί τήν ἀντι-µετώπιση  ἐµβόλιµων θεµάτων,πού διατάραξαν τήν ἐκκλησιαστι-κή γαλήνη. Ἰδιαίτερα, κατά τήν ἐκ -πνοή τοῦ ἔτους 2009 καί τήν εἴσο-δο στήν ταραγµένη ἀτµόσφαιρακαί στούς φορτικούς οἰκονοµικούςπροβληµατισµούς τοῦ 2010, τό Ἀ -νώτατο Συνοδικό Σῶµα συνεδρία-σε ξανά καί ξανά καί ἀσχολήθηκεµέ τίς ἀγωνίες τοῦ λαοῦ, µέ τίς ἀ -δυναµίες τῶν κυβερνητικῶν παρα -γόντων νά ἀντιµετωπίσουν δυνα-
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µικά καί ἀποτελεσµατικά τήν οἰκο-νοµική κρίση καί µέ τό συνεχῶς ἀνα-παραγόµενο καί ξαναφωτιζόµενοαἴτηµα, νά συστρατευθεῖ ἡ Ἐκκλη -σία τᾹς Ἑλλάδος στόν τιτάνιο ἀγώ -να ἐνάντια στήν ἀνέχεια καί στήνπείνα, νά συµβάλει θετικά καί γεν-ναία στήν ἀπόσβεση τῶν διογκω-µένων χρεῶν καί νά βοηθήσει, µέἱε ρα ποστολικό ζᾹλο, στήν ἐνίσχυσητᾹς ἐλπίδας, ὅτι πολύ σύντοµα θάκοπάσει ἡ θύελλα.Μέσα σ᾿ αὐτό τό διάγραµµατῶν προθέσεων ἐντάχτηκαν οἱ΄προσ κλήσεις γιά τίς ἔκτακτες Συνε-λεύσεις τᾹς Ἱεραρχίας κατά τήνκρίσιµη χρονική περίοδο 2009-2010.Τά ἀποτελέσµατα, ὅµως, ἦταν, ὄχιἁπλῶς πενιχρά, ἀλλά-κατά κυριο-λεξία-ἀπογοητευτικά. Μιά ἀπό τίς ὑποτιθέµενεςδυναµικές παρεµβάσεις τᾹς Συνο-δικᾹς διοίκησης στίς ἀναταράξειςτοῦ οἰκονοµικοῦ χώρου, ἦταν ἡ ἀ -πόφαση, πού ὑλοποιήθηκε, δίχωςκαθυστέρηση, νά βοηθήσει ἡ οἰκο-νοµική ὑπηρεσία τᾹς Ἐκκλησίαςστήν ἐνίσχυση τοῦ µετοχικοῦ κεφα -λαίου τᾹς ἘθνικᾹς Τράπεζας τᾹςἙλλάδος, γιά νά ΄προκύψει ρευ-στότητα καί ἄνεση δανειοδότησηςπρός τίς µπλοκαρισµένες ἐπιχειρή-σεις.  Ἠ ἀπόφαση αὐτή ἔσυρε τήΣυνοδική ὁλοµέλεια σέ µιά σκοτει-νή ἀτραπό. Ἡ οἰκονοµική ὑπηρεσίατᾹς Ἐκκλησίας δέν εἶχε τή δυνατό -τητα νά καλύψει τή µεγάλη δαπάνη,γά τήν ἀγορά τοῦ πακέτου τῶν µε-

τοχῶν τᾹς ἘθνικᾹς Τράπεζας. Κα-τέφυγε στό Ταχυδροµικό Ταµιευ-τήριο καί δανείστηκε 27.000.000εὐρώ, µέ ἐπιτόκιο, πού ἐπβάρυνετήν Ἐκκλησία µέ ἕνα, ἐπί πλέον,ἑκατοµµύριο εὐρώ. Οἱ µετοχές, πούἀγοράστηκαν, δέν πέρασαν στά χέ -ρια τῶν φτωχῶν καί πεινασµένων.Οὔτε προσφέρθηκαν, γιά νά µειώ -σουν τά χρέη τῶν ὑπερχρεωµένων.Κατατέθηκαν στήν Τράπεζα, ἐνί -σχυ  σαν τή ρευστότητα καί ἄνοιξαν
τίς πῦλες στούς ρέκτες ἐπι χειρη µα -τίες, γιά νά συνάψουν πρόσ θεταδάνεια καί νά διευρύνουν τόν κύκλοτῶν συναλλαγῶν τους.   Θά ἐγγίσω τό δάχτυλο καί σέµιά ἄλλη ἔκβαση τᾹς πληθωρικᾹςἐνασχόλησης τᾹς Συνόδου τᾹς Ἱε -ραρχίας µέ τήν «ἐν ἐξελίξει» οἰκο-νοµική κρίση. Ἀπό τήν αὐγή τοῦ 2010, ὁ Ἀρ -χιεπίσκοπος Ἱερώνυµος εἰσηγήθη-κε στά µέλη τᾹς Ἰεραρχίας νά ἀ -σχοληθοῦν, κατά τήν τακτική Συνέ-λευση τοῦ Ὀκτωβρίου, ἀποκλειστι-κά καί µόνο µέ τήν οἰκονοµικήκρίση, πού ξέσπασε, σάν καται -γίδα, σκοτείνιασε τόν ὁρίζοντα καίἄφησε πίσω της τήν ἀνέχεια καίτόν τρόµο. Ὅρισε τούς εἰσηγητές.Πέρασε τήν εἴδηση στόν καθηµερι -νό Τύπο καί στά τηλεοπτικά κανά-λια καί προσανατόλισε ὅλους τούςἐνδιαφερόµενους καί τούς ἀντιλέ -γοντες στίς πρῶτες µέρες τοῦ Ὀ -κτωβρίου, πού οἱ πατέρες καί ποι-µένες θά ἔσκυβαν νά ἀφουγκρα-στοῦν τό λαϊκό στεναγµό καί θά
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ἄνοιγαν τήν καρδιά τους νά προσ -φέρουν πατρική ἀγάπη καί ἀδελφι -κή παρηγοριά.   Ὁ Ὀκτώβριος ἦρθε καί ἡ βί -βλος τοῦ πόνου ἀνοίχτηκε στή Συν -οδική τράπεζα. ∆υό Μητροπολίτες,πού εἶχαν προταθεῖ ὡς εἰσηγητέςἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυµο,παρουσίασαν τήν κοινωνική ἀνα-ταραχή, ἀναφέρθηκαν σέ λαθεµέ-νους χειρισµούς ἐκ µέρους ἁρµό-διων, κρατικῶν παραγόντων, κα-ταλόγισαν εὐθῦνες καί-παράλληλα-προσπάθησαν νά ἐπισηµάνουν τόχρέος τᾹς Ἐκκλησίας, νά συµπαρα-σταθεῖ στόν πονεµένο λαό καί νάἀ νοίξει δρόµο διαφυγᾹς ἀπό τήνκακοδαιµονία, τήν καταπιεστικήἰδιοτέλεια, τήν ἀφόρητη στέρηση,καί τήν ὑπερτροφική διαφθορά. Ἡ ὁλοµέλεια τοῦ Συνοδικοῦσώµατος, µέ ἐπικεφαλᾹς τόν πρόε-δρο κ. Ἱερώνυµο καί µέ τήν ψᾹφοτης, ἔκανε ἀποδεκτές ὅλες τίςθέσεις καί τίς προτάσεις τῶν εἰση -γητῶν Ἱεραρχῶν. Καί-ἐν κατακλεί -δι-ἀποφάσισε νά ἀπευθύνει µήνυ -µα στό ἑλληνικό πλήρωµα, καταθέ -τοντας τά συµπεράσµατα τῶν Συν -οδικῶν ἐρευνῶν τους καί ἀνοίγον -τας ἕνα παράθυρο πρός τόν οὐ -ρανό, ἀπ᾿ ὅπου «πσα δόσις ἀγαθήκαί πν δώρηµα τέλειον» κατεβαίνει,«ἀπό τοῦ πατρός τῶν φώτων»(Ἰακώβ. α~ 17). Ἔτσι τέλειωσε ἡ Συνοδική διε-ρεύνηση τᾹς οἰκονοµικᾹς κρίσης.Καί ἔτσι ἄρχισε ὁ διασυρµός τοῦΣυνοδικοῦ θεσµοῦ καί τῶν κεντρι -

κῶν µοχλῶν τᾹς σκοτεινᾹς διαπλο -κᾹς. Ἡ συζήτηση ἔγινε καί ὁλοκλη -ρώθηκε κατά τή Συνέλευση τῶνἀρχῶν τοῦ Ὀκτωβρίου. Καί, µόλις,στό τέλος τοῦ ∆εκεµβρίου, κατά΄τίςπαραµονές τᾹς ἑορτᾹς τῶν Χρι-στουγέννων, διανεµήθηκε στό λαότό µήνυµα τῶν Συνοδικῶν πατέ -ρων. Γιατί προκλήθηκε µιά τρίµηνηκαθυστέρηση, δέ δόθηκε καµµιάἐξήγηση. Ἀλλά δέν ἦταν µόνο αὐτότό ψεγάδι, πού δέν ἀπαντήθηκε καίδέ διαλευκάνθηκε. Τά περισσότεροσκιερά καί τά ἀναπάντεχα, ἦταν ὁσάλος πού προκλήθηκε, ἀµέσωςµετά τή διανοµή τοῦ Συνοδικοῦ µη -νύµατος, ἡ ἐνόχληση τῶν κυβερνη -τικῶν παραγόντων, πού πέρασεστή δηµοσιότητα, ἡ ἀλλαγή στάσηςτοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί προέδρουτᾹς Ἱεραρχίας καί ἡ φυγή ἀπό τίςεὐθῦνες του καί ὁ-κατ᾿ ἀκολουθίαν-ἀναβρασµός στή Συνοδική ὁµήγυ -ρη. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ὅταν δια -πίστωσε ὅτι ἄνοιξε χάσµα στίς σχέ-σεις του µέ τόν πρωθυπουργό καίτούς ἐπιτελεῖς του, προσποιήθηκεὅτι δέν ἦταν σύµφωνος µέ τήν ἐκ -τύπωση καί τήν κυκλοφορία τοῦΣυνοδικοῦ µηνύµατος. Ὅτι τό χει -ρόγραφο παραδόθηκε στό Τυπο-γραφεῖο τᾹς ἈπιστολικᾹς ∆ια-κονίας καί τυπώθηκε, χωρίς τή δι-κή του συγκατάθεση. Καί ὅτι τό πε-ριεχόµενό του ἀπηχοῦσε τίς ἀπό-ψεις µις µικρᾹς ὁµάδας Ἱεραρχῶνκαί ὄχι τοῦ συνόλου. 

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 9



Τό χάσµα στίς σχέσεις Κυβέρ -νησης καί Ἱεραρχίας  διευρύνθηκεκαί βάθυνε. Καί τά ἑπόµενα βήµα-τα, ἴσαµε τούτη τήν ὥρα, δέ διευ -κόλυναν στήν ὑπέρβαση τᾹς καχυ -ποψίας καί τᾹς ἀντιπαλότητας.∆έν εἶναι εὔκολο, µέσα στόχάος, πού δηµιουργήθηκε, νά προ -βλέψει κανείς τήν αὐριανή καί τήµεθαυριανή ἔκβαση τᾹς ψυχρό -τητας καί τᾹς διαµάχης. Θά χαθεῖτό σύννεφο στόν ὁρίζοντα; Ἤ θάἀνεβάσει στήν ἐπιφάνεια καί ἄλλεςπικρίες καί θά προκαλέσει πρόσθε-τες δονήσεις στίς σχέσεις Κράτουςκαί Ἐκκλησίας; ∆έν θά διακινδυνεύσω νά φορ-τώσω µονοµερῶς τίς εὐθῦνες. Νάὑπογραµµίσω τά λάθη ἤ τίς σκοπι -µότητες τοῦ κυβερνητκοῦ σχηµατι -σµοῦ, σκεπάζοντας ἤ ἀποσιω πών -τας τούς ἀναξιοπρεπεῖς χειρισµούςἐκ µέρους τοῦ «πρώτου τῇ τάξει»Ἱεράρχη. Ἕνα τέτοιο τόλµηµα, ξέ-νο πρός τίς Εὐαγγελικές διαγραφέςκαί πρός τήν Πατερική µας παρά-δοση, δέ θά κατέθετε µαρτυρία ἤ -θους, ἀλλά θά πρόδιδε προδοσίατοῦ ἐπισκοπικοῦ χρέους. Ἡ σειρά τῶν ἐξελίξεων, εἶναιἡ ἀκόλουθη: Ἡ Σύνοδος τᾹς Ἱεραρ -χίας, µέ ὁµόφωνη ἀπόφασή της,προγραµµάτισε τή διανοµή τοῦ µη -
νύµατος «πρός τόν λαόν» σ� ὅλεςτίς Μητροπόλεις τᾹς ΑὐτοκέφαληςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος. Ἡ ἐκτύ -πωσή του ἔπρεπε νά γίνει στό Τυ -πογραφεῖο τᾹς ἈποστολικᾹς ∆ια-κονίας. Καί γιά νά προωθηθεῖ ἐκεῖ,

ἔπρεπε νά ἔχει τήν ἔγκριση τᾹς∆ιαρ κοῦς Ἱερς Συνόδου. Ἡ διανο-µή του δέν θά  µποροῦσε νά γίνειχωρίς τήν ἔγκριση τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱε-ρς Συνόδου καί τοῦ προέδρου τηςἈρχιεπισκόπου. Ἡ διαδικασία αὐ -τή ὑποχρέωνε τούς δυό Μητροπο -λίτες, πού παρουσίασαν τήν εἰσή -γησή τους στή Συνοδική ὁλοµέλειακαί ἐπιφορτίστηκαν µέ τήν ὑποχρέ -ωση νά ἐνσωµατώσουν στό κείµενότους καί τίς κρίσεις καί προτάσειςτῶν συναδέλφων τους, µετά τήν ὁ -λοκλήρωση τᾹς προσπάθειάς τους,νά καταθέσουν τά χειρόγραφά τουςστήν Ἀρχιγραµµατεία τᾹς Συν όδουκαί ἡ Ἀρχιγραµµατεία νά τά πα -ρουσιάσει στόν Ἀρχιεπίσκοπο,για΄τόν τελικό ἔλεγχο καί τή δια βί -βασή τους στό γενικό ∆ιευθυντήτᾹς ἈποστολικᾹς ∆ιακονίας. Ὁ πρόεδρος Ἱερώνυµος εἶχεἀκούσει τούς εἰσηγητές. Εἶχε παρα -κολουθήσει καί τίς προτάσεις τῶνµελῶν τοῦ Συνοδικοῦ Σώµατος. Στήσυνέχεια, εἶχε διαβάσει τό τελικόκείµενο, πού τοῦ διαβιβάστηκε µε-τά τήν ἐνσωµάτωση τῶν διορ-θώσεων καί τῶν προτάσεων. Ἦτανπλήρως ἐνηµερωµένος. Ἄν διαφω-νοῦσε, εἶχε καί τό χρόνο καί τό δι-καίωµα νά καταθέσει τίς ἀντιρρή-σεις του καί νά ζητήσει ἀναψηλά-φηση τοῦ θέµατος. Ἀλλά δέν τό ἔκα-νε. ∆έ δικαιολογεῖται, ἐκ τῶν ὑστέ -ρων, νά διαφοροποιεῖται, νά βάζειἐµπόδια στήν ὑλοποίηση τῶν Συνο-δικῶν ἀποφάσεων, νά ἐµφανίζεταισύµφωνος µέ τίς ἀπόψεις καί µέ τίς
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κινήσεις τᾹς κοσµικᾹς ἐξουσίας καίἐπικριτικός γιά τίς ἀπόψεις πλειά-δας συνεπισκόπων του. ∆έν τοῦ ἐ -πιτρέπεται νά διοχετεύει στήν κοι-νή γνώµη, µέ τούς µηχανισµούς τᾹςδηµόσιας πληροφόρησης, τήν εἴδη -ση, ὅτι ἡ κυκλοφορία τοῦ φυλ -λαδίου ἔγινε χωρίς τή δική του συν -αίνεση. Οἱ τρεῖς µᾹνες τᾹς ἀπόκρυψηςτοῦ κειµένου καί τᾹς ἀνεξήγητηςσιωπᾹς του ἐγγράφονται στό πα -θητικό του. Καί ἡ γλοιώδης ἐπιχεί -ρηση νά µειώσει τόν ὄγκο τῶν εὐθυ-νῶν τᾹς διαφθαρµένης κρατικᾹςὀλιγαρχίας, πού ἔσυρε τή χώρα µαςκαι τό λαό µας στόν ὄλεθρο και στήνἀπόγνωση, εἶναι ἀπαξιωτική τοῦὑψηλοῦ λειτουργήµατός του καίταυτοποίηση τᾹς πρακτικᾹς του µέτή δόλια πρακτική τᾹς ἀθεϊστικᾹςµάζας.    nm
Εἶµαι ὑποχρεωµένος νά κα-ταθέσω καί νά ὑπογραµµίσω, ὅτικατά τή σκοτεινή νύχτα τᾹς τριε-τοῦς ἡγεµονίας τοῦ κ. Ἱερώνυµου,µέ τό ἴδιο βέβηλο τυπικό, λειτούργη -σε καί ἡ ∆ιαρκής Ἰερά Σύνοδος τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος καί χειρί -στηκε θέµατα εὐαίσθητα καί κατα-στάσεις καταλυτικές τᾹς ἐκκλησια-στικᾹς εὐταξίας.Τεκµήρια καί ντοκουµέντα,πού ἐπιβεβαιώνουν τή δυσλει -τουργία, τόν ἀπογοητευτικό ἐκτρο -χιασµό καί τήν ἀναποτελεσµατι -κότητα τοῦ τακτικοῦ Συνοδικοῦ

ὀργάνου, ὑπάρχουν πάµπολλα. Θάἀπαριθµήσω, µέ ὑπογράµµιση τῶνσοβαρότερων, τά ντοκουµέντα ἐ -κεῖνα, πού ἐγγράφονται, µέ γράµ-µατα ἀνεξίτηλα, στήν ἱστορική βί -βλο τᾹς Ἐκκλησίας καί πού δια µο ρ -φώνουν τό χαρισµατικό ρεῦµα ἀ -φοσίωσης στούς ποιµένες ἤ τή θύ -ελλα τᾹς διαµαρτυρίας καί τᾹς πε-ριφρόνησης. Τό πρῶτο πακέτο τῶν ἀπα-ξιωτικῶν ντοκουµέντων εἶναι (θάτό πιστέψετε;) τά δελτία εἰδήσεων,πού ἐκδίδει ἡ ἴδια ἡ Ἱερά ΣύνοδοςτᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἐλλάδος, κάθεφορά, πού συνεδριάζει τό σῶµα καίἀντιµετωπίζει (ἤ ὑποτίθεται ὅτιἀντιµετωπίζει) τά προβλήµατα καίτίς δυσχέρειες τᾹς ἐπικαιρότητας.Καί τό δεύτερο, εἶναι ὁ ἐκκλη -σιαστικός καί ὁ κοσµικός ἐνηµερω-τικός µηχανισµός, πού χωρίς νάπαραλείψει τήν τυπική ἀναπαρα-γωγή τῶν σύντοµων καί ψυχρῶνΣυνοδικῶν δελτίων, ἐπεκτείνει τήνἐνασχόλησή του καί τίς κρίσεις τουκαί σέ πτυχές τᾹς ΣυνοδικᾹς λει -τουρ γίας, πού συνθέτουν τίς σκη -νοθεσίες καί τίς ἴντριγκες τοῦ παρα -σκηνίου. Τά ἐπίσηµα δελτία, πού ἐκδίδειἡ Σύνοδος, στό σύνολό τους, εἶναιστεγνά καί κούφια. ∆έν ἔχουν τόἄρωµα τᾹς πατερικᾹς πνευµατι -κότητας. ∆έ δείχνουν, ὅτι προσεγ-γίζουν µέ διακριτική εὐλάβεια τάπροβλήµατα καί τίς συµπεριφορέςκαί ὅτι χειρίζονται τό τιµόνι τοῦ ἱε-ροῦ ἐκκλησιαστικοῦ σκάφους µέ
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προσοχή, µέ προσευχή καί µέ διά -κριση. Τό σταθερό µοτίβο τῶν Συνο -δικῶν δελτίων, πού δηµοσιεύονταιστό περιοδικό «Ἐκκλησία» ἤ καί σέκάποιες ἡµερήσιες ἐφηµερίδες, πλη-ροφορεῖ τούς ἀναγνῶστες, ὅτι οἱΣυνοδικοί Μητροπολίτες ὑπόγρα -ψαν τά πρακτικά τᾹς προηγούµε -νης Συνεδρίας, ὅτι ἐνηµερώθηκανγιά κάποιες ἡµερήσιες Συνεδρίες,πού πραγµατοποιήθηκαν στήν ἑλ -ληνική πρωτεύουσα ἤ σέ κάποιαἐπαρχιακή πόλη καί ὅτι κάποιοικληρικοί ἤ λαϊκοί ἐπιλέχτηκαν γιάνά ἐκπροσωπήσουν τήν ἘκκλησίατᾹς Ἑλλάδος στίς συναντήσεις κά -ποιων Θεολογικῶν ἤ Ἐκκλησιολο-γικῶν Ὀργανισµῶν. Θέµατα τρέχοντα καί ἐπείγον-τα, χειρισµοί λαθεµένοι ἤ στρεβλω-µένοι, συµπεριφορές ἐκκοσµικευ -µένης, ἀλλοτριωτικᾹς νοοτρο πίας,δέν ἐκδιπλώνονται στή ΣυνοδικήΤράπεζα καί δέν ἀπαρροφοῦν τόἐνδιαφέρον καί τό χρόνο τᾹς Συνο-δικᾹς ὁµάδας. Ὅλα αὐτά, πού ἐγ -γίζουν τό ἦθος τῶν ἀνώτατων ἐκ -κλησιαστικῶν λειτουργῶν, ἀνοί -γουν τήν ἀτζέντα τᾹς αὐτοκριτικᾹςκαί τᾹς αὐτοµεµψίας, σπρώχνον-ται στό περιθώριο, γιά νά µή δια-ταράξουν τό «φιλάδελφο» καί γιάνά µή µεταφέρουν στήν κοινήγνώµη τή σκοτεινιά τᾹς ἀπογοή -τευσης καί τήν πικρία τᾹς προ δο -σίας. Θά ἀναφερθῶ σε΄µιά λε πτο -µέ ρεια, πού ἴσως ἐκτιµηθεῖ ὡς ὑ -

περ βάλλουσα ὑποτίµηση τοῦ Συνο -δικοῦ ἔργου ἤ ὡς λεπτοµέρεια φι-λοκατήγορης κριτικᾹς, ἀλλά, ἄν κα-νείς τήν προσέξει καί τή ζυγίσει µέτά σταθµά τᾹς µακραίωνης ἐκκλη -σιαστικᾹς πρακτικᾹς, θά συµφωνή -σει, ὄτι ἀποτελεῖ νότα φαιδρό τη -τας. Στό διάστηµα τᾹς τριετίας,πού σοβαρά θέµατα ἀναδιάρθρω-σης τοῦ ποιµαντικοῦ ἔργου δένἀπασχόλησαν τόν πρόεδρο καί τάµέλη τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου,στούς τόµους τῶν πρακτικῶν κα-ταχωρίστηκε, ὡς ἀξιόλογη καί ὡςἐπιτακτική, µιά ἀπόφαση, πού ἔχεισχέση µέ τή θρησκευτική εὐλάβειατοῦ προσωπικοῦ τᾹς ἀγροφυλα -κᾹς. Οἱ ἀγροφύλακες εἶχαν µιά ἔµ -πνευση. Σκέφτηκαν καί ἀποφάσι-σαν νά ἀνακηρύξουν ὡς προστάτητους ἅγιο τόν ὁσιοµάρτυρα Κοσµάτόν Αἰτωλό. Σύµφωνα µέ τά τρέχον-τα ἔθιµά µας, ἡ ἀπόφασή τους αὐτήδέ χρειαζόταν νά περάσει ἀπό ἔ -λεγχο καί ἔγκριση τᾹς ἐπί σηµηςΣυνοδικᾹς διοίκησης. Ἐκεῖ νοι, ὅ -µως, ἴσως ἀπό ὑπερβολικό ζᾹλο,ἴσως ὑπακούοντας σέ κάποια συµ -βουλή, ἔστειλαν ἔγγραφο στήν Ἱε-ρά Σύνοδο καί ζήτησαν ἐπίσηµηἔγκριση τᾹς ἀπόφασής τους. Καί ἡἹερά Σύνοδος, ἐπίσηµα καί µεγαλο -πρεπῶς, εὐλόγησε τήν ἔµπνευσήτους καί ἐνέκρινε τήν ἀνακήρυ ξητοῦ ἁγίου Κοσµά ὡς προστάτη τῶνἀγροφυλάκων. nm
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Μέ ὅσα, ἴσαµε τώρα, κατέ -γραψα, δέ συµπλήρωσα τήν εἰκό-να τῶν ἐµπνεύσεων(!!!) καί΄τῶνδρα στη ριοτήτων(!!!) τᾹς τριετοῦςθη τείας τοῦ µακαριότατου Ἱερώνυ -µου στήν ἀρχιεπισκοπική ὑπευθυ-νότητα. Οἱ συµπεριφορές του ἀπο-

τελοῦν ντοκουµέντα. Ἀλλά ἔχουνἀνάγκη συµπλήρωσης. Καί θά τήνπροσπαθήσω. (Συνεχίζεται)
Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 

Τρία σηµαντικά σηµεῖα τῶν και-
ρῶν µας δείχνουν ξεκάθαρα ὅτι κάτι
σοβαρό ἐκκολάπτεται. Ἄς ἐλπίσουµε
ὅτι ὡς Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, (καί µιλῶ
ἰδιαίτερα γιά τήν Ἐκκλησία µου, τήν
«Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἐν ἈµερικᾹ
(OCA)»), θά τό λάβουµε ὑπ᾿ ὄψη µας
καί θά ἀλλάξουµε νοοτροπία. Τά τρία
αὐτά σηµεῖα εἶναι τά ἑξᾹς: 

1. Μέσα σέ 20 χρόνια ἡ Εὐρώ πη
θά ἀπαρτίζεται ἀπό ἕνα σύνολο µου-
σουλµανικῶν κρατῶν.

2. Μέσα σέ 10-15 χρόνια ὁ ἀριθµός
τῶν συνειδητῶν µουσουλµάνων στόν
Καναδά θά ξεπερν τόν ἀριθµό τῶν
συνειδητῶν χριστιανῶν.

3. Ἤδη τό ἰσλάµ ἐπιδίδεται σέ µιά
καλά µελετηµένη καί πλούσια χρηµα-

Ποιµαντικές Ἐπισηµάνσεις ἀπό τήν Παγκόσµια Ὀρθοδοξία

Ἡ Ἐξάπλωση τοῦ Ἰσλάµ
(Ὁ συγγραφέας τοῦ κειµένου, πού ἀκολουθεῖ σέ µετάφραση,

εἶναι γνωστός στούς ἀναγνῶστες µας (τ. 171, 12). Εἶναι συνταξιοῦχος
Ἱεράρχης τᾹς «Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας στήν Ἀµερική» (OCA), κτήτο-
ρας καί ἡγούµενος τᾹς ΜονᾹς Νέο Ὄστρογκ στόν Καναδά. Ἐδῶ µς
κάνει κοινωνούς τᾹς ἀγωνίας του γιά τήν ἐξάπλωση τοῦ Ἰσλάµ σέ
χῶρες παραδοσιακά χριστιανικές. Τό συνοπτικό αὐτό ἄρθρο ἐγράφη
µετά ἀπό συνέδρια σχετικά µέ τό ὑπ᾿  ὄψη θέµα, τά ὁποῖα ὁ συγγρα-
φέας παρακολούθησε στή Συρία καί τή Ρουµανία).



τοδοτούµενη ἱεραποστολική δράση στή
∆ύση.

Οἱ δηµογραφικοί δεῖκτες εὐνοοῦν
σαφῶς τό ἰσλάµ. ∆έν χρειάζεται νά
προσ ηλυτίσει κανένα Χριστιανό γιά νά
κυριαρχήσει στήν Εὐρώπη. Ὁ ρυθµός
ἀναπαραγωγᾹς τῶν λαῶν µέ δυτικές
κουλτοῦρες εἶναι κάτω τοῦ 1,5 παιδιά
ἀνά γυναίκα· οἱ µουσουλµάνοι, πού
ζοῦν στή ∆ύση ἀναπαράγονται µέ ρυ -
θµούς 4-6, ἀκόµα καί 8. Οἱ χριστιανοί
κάνουν ἀµβλώσεις· οἱ µουσουλµάνοι δέν
κάνουν. Οἱ χριστιανοί ἔχουν µικρές
οἱκογένειες, 1 µέ 2 παιδιά· οἱ µουσουλ -
µάνοι µεγάλες, κατά µέσον ὅρο 6 µέ 8
παιδιά. Οἱ µουσουλµάνοι εἶναι πιστοί
στίς παραδόσεις τους· οἱ περισσότεροι
χριστιανοί ὄχι. Ἡ προσέλευση τῶν µου-
σουλµάνων στά Τζαµιά  καί ὁ  ζᾹλος
τους ξεπερνοῦν τήν προσέλευση καί τό

ζᾹλο, πού δείχνουν οἱ χριστιανοί γιά τόν
ἐκκλησιασµό.

Ἐν τῷ µεταξύ, οἱ Ὀρθόδοξοι χρι-
στιανοί ἐξαντλοῦνται σέ µεταξύ τους
διαµάχες γιά ἀσήµαντες διαφορές· πολ-
λοί ἱεράρχες, ἰδικά στήν Ἀνατολική
Εὐρώπη, δέν ἔχουν σχεδόν καµιά προ-
σωπική ἐπαφή µέ τά ποίµνιά τους. Πολ-
λοί ἱεράρχες, καί ἐν γένει κληρικοί, τη -
ροῦν στάση ἀλαζονική καί θέλουν νά
ἐπιβάλουν τίς δικές τους ἐπιλογές στούς
πιστούς. Κανείς στόν κόσµο τοῦ ἰσλάµ
δέν µιλ γιά κατάργηση ἤ συντόµευση
τοῦ Ραµαζανιοῦ· πολλοί, ἀντίθετα, στό
χριστανικό κόσµο ζητοῦν ἄλλες µέν
νηστεῖες νά τίς καταργήσουν, ἄλλες δέ
νά τίς περιορίσουν χρονικά. Οἱ µου -
σουλ µάνοι σέβονται τόν τύπο ἐµφανί -
σεως, πού ἐπιβάλλει ἡ πίστη τους, ὄταν
πολλοί ὀρθόδοξοι κληρικοί νοιώθουν
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Παπά-Γιάννη
Ποιά εἶναι ἡ γνώµη σου; Οἱ κάρτες τοῦ

πολίτη, πού θά φωτογραφί ζουν τούς δεσπο -
τάδες µας, θά δηµοσιοποιοῦν καί τό εὖρος
τᾹς οἰκονοµικᾹς τους ἀντοχᾹς καί τά κου-
σούρια τους, πού τούς ἐντάσσουν στό Ζα -
κυνθινό κλάµπ τοῦ Παντελεήµονα Μπεζενίτη
καί τῶν ὁµοίων του;   

Φιλικά
Παπα-Γιώργης



ἄβολα καί ντρέπονται νά ἐµφανίζονται
µέ ἐνδυµασία, πού ἁρµόζει σέ Ὀρθόδο-
ξους κληρικούς. Οἱ µουσουλµάνοι δια -
τηροῦν τήν παράδοσή τους νά σταµα-
τοῦν τή δουλειά καί νά προσεύχονται
κάποιες φορές τήν ἡµέρα, ἐνῶ οἱ Ὀρθό-
δοξοι χριστιανοί καταβάλλουν προσπά-
θειες νά συντοµεύσουν τό λιγοστό χρό-
νο, πού διαθέτουµε γιά τή Θεία Λει -
τουργία. Θά µποροῦσε κανείς νά ἀνα -
φερθεῖ καί σέ ἄλλες συγκρίσεις, τό θέ-
µα ὅµως γενικά ἔχει νά κάνει πῶς νοιώ -
θουµε τό χρέος µας, τήν πειθαρχία καί
τόν αὐτοέλεγχό µας.

Ἡ πίστη µπορεῖ νά ἀναθερµαν -
θεῖ µόνο µέ τήν πίστη· τό χρέος µπορεῖ
να ὑποδαυλισθεῖ µόνο ἀπό τό ἴδιο τό
χρέος. Ἐµεῖς, ὡς Ὀρθόδοξοι χριστιανοί,
δέν θά καταφέρουµε νά προσφέρουµε
τίποτα σέ ἀντιστάθµισµα τᾹς ἐνθου-
σιώδους ἰσλαµικᾹς ἱεραποστολικᾹς δρά-
σεως στόν κόσµο, ὅσο κατατριβόµαστε
σέ ἐσωτερικές ἔριδες γιά ἀνούσια θέµα-
τα, ὅπως ἡ «προάσπιση τοῦ ∆ΙΚΟΥ µου
χώρου» ἔναντι βλέψεων ἄλλου Ὀρθό-
δοξου κληρικοῦ. Σέ διεθνές ἐπίπεδο, οἱ
προσπάθειες κάποιων νά ἀνασυστή-
σουν µιά σκιώδη Βυζαντινή Αὐτοκρα-
τορία ἀποβαίνουν καταστρεπτικές. Ἡ
διαίρεση τᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας
στόν παγκόσµιο χῶρο καί ἡ µέχρις ἐξον-
τώσεως διαπάλη γιά κυριαρχία ὑπονο-
µεύουν καί ἀποδυναµώνουν τήν Ὀρθό-
δοξη χριστιανική µαρτυρία. Οἱ ἰδιοτε-
λεῖς βλέψεις τᾹς µις πλευρς πρός τήν
ἄλλη καθιστοῦν τό πρόβληµα δοµικό
γιά τήν Ἐκκλησία µας καί γενικευµέ-
νο. Τό χειρότερο, ἀποτελοῦν προδοσία
τοῦ Εὐαγγελίου καί τᾹς Πίστεως.

Ἐγώ ἁπλά θά ζητούσα νά ἐνηµερω θοῦµε
γιά τήν παροῦσα πρόκληση καί νά εἴµα -
στε σέ ἑτοιµότητα γιά νά παλέ ψουµε
κατά κύριο λόγο µέ τούς ἑαυτούς µας,
νά ξεπεράσουµε τίς µικρότητές µας καί
νά ἐπιτύχουµε µεγαλύτερη ἑνότητα
πνεύµατος καί στόχων. Ἀντί νά ζοῦµε
µέ τό ἄγος τοῦ «ἀνταγωνισµοῦ», πρέπει
νά συµµεριστοῦµε ὁ ἕνας τίς ἱκανότητες
τοῦ ἄλλου καί νά ἐνδυναµώσουµε τή
συναίσθηση τοῦ χρέους µας πρός τόν
πιστό λαό. Καθένας µας ἔχει κάποιο
χάρισµα νά προσφέρει. Πρέπει νά εἴµα-
στε ἔτοιµοι νά συνεισφέρουµε ὅλο τόν
ἑαυτό µας, µαζί µέ τούς ἄλλους, πρός
χάρη τοῦ Εὐαγγελίου, γιά νά ἀντιµε-
τωπίσουµε, µέ τήν ἑνότητα τᾹς κοινᾹς
µας ἀγάπης πρός τό Χριστό, τίς προ -
κλήσεις, πού βλέπουµε νά ἔρχονται ρα -
γδαία. 

Ἀρχιεπίσκοπος Λάζαρος Puhalo. 
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Ἀπό αὐτί σέ αὐτί
Συνηθίσαµε νά θεωροῦµε

αὐθεντική τήν εἴδηση, πού
περ νάει ἀπό τόν ἔλεγχο καί τήν
κρι τική τῶν κατεστηµένων ὑ -
πηρεσιῶν τᾹς ἐνηµέρωσης καί
διοχετεύεται στίς λαϊκές µάζες
µέ τά φτερά τᾹς δηµοσιογρα-
φίας ἤ µέ τόν κινούµενο καί κραυγά-
ζοντα ἐντυπωσιασµό τᾹς τηλοψίας.

Ὑπάρχει, ὡστόσο καί ἄλλος τρόπος
ἐνηµέρωσης, τεχνολογικά ἀδέξιος, ἀλ -
λά πρακτικά καταξιωµένος. Κυριαρ -
χοῦσε στήν οἰκουµένη κατά τούς αἰῶ -
νες, πού σιωποῦσε ἡ τεχνολογία τᾹς
εἴδησης. Ἀλλά λειτουργοῦσε µέ ἀµε -
σότητα καί µέ ἔνταση. Καί ἐξακο λου-  
θεῖ νά δουλεύει καί νά µεταδίδει πλη -
ροφορίες ἴσαµε σήµερα.  

Ἡ παλιά, ἀλλ᾿ ὄχι ἀχρηστεµένη µέ -
θοδος, εἶναι ὁ ψίθυρος. Ὁ σχολιασµός,
πού κυκλοφορεῖ ἀπό στόµα σέ στόµα,
ἀπό γειτονιά σέ γειτονιά, ἀπό ὁµαδο-
ποιηµένη πολιτική, κοινωνική ἤ ἐκ -
κλη σιαστική συντροφιά, σέ ἄλλη ὁµοι-
ογενή συντροφιά ἤ σέ ἄλλους παρά-
γοντες τοῦ κοινωνικοῦ βίου. Τά καφε -
νεῖα τᾹς ΒουλᾹς τῶν Ἑλλήνων, µέρα
καί νύχτα, διακινοῦν τόν ψίθυρο. Καί
οἱ χῶ ροι τῶν δεσποτικῶν δεξιώσεων
φορτίζονται, ὁλοένα καί ἐπαχθέστερα
µέ τό περι ε χόµενο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
κουτσοµπο λιοῦ καί µέ τή διαρροή τᾹς
ἴντριγκας.

Πρός τήν ἐξώθυρα
Οἱ ψίθυροι, πού διατρέ -

χουν, µέ δαιµονιώδη ταχύτη -
τα, ἀπό πόρτα σέ πόρτα καί ἀπό
αὐτί σέ αὐτί, ἐνηµερώνουν τό
ἐκκλησια στικό πλήρωµα καί
τήν εὐ ρύ τατη ἑλληνική οἰκο-
γένεια, ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπός

µας  Ἱερώνυµος  ὁδεύει, µέ ταχύτητα
ἀσκηµένου Μαραθωνοδρόµου, πρός
τήν ἐξώθυρα τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ µε-
γάρου. 

Ἡ τριετής θητεία του στήν ἔπαλξη
τοῦ προκαθήµενου τᾹς ἑλληνικᾹς Ἐκ -
κλησίας δέν ἐνέγραψε καρποφόρο ἄ -
θληση καί δέ δηµιούργησε ρεῦµα ἀπο-
δοχᾹς τῶν σχεδιασµῶν του καί τῶν
δρα  στηριοτήτων του. Ἡ διαµορφωµέ -
νη καί παγιωµένη κοινή γνώµη τόν
ἐν τάσσει στή χορεία τῶν φιλόδοξων,
πού, ὡστόσο, δέν κατάφεραν νά ὑλο -
ποι  ήσουν τά ὄνειρά τους καί νά γρά -
ψουν, ἔστω σύντοµη, ἀλλά ἀξιο θαύ -
µα στη ἱστορία. 

Μέ ἔκδηλη αὐτή τήν ἀποτυχία του,
ὅλοι συµπεραίνουν, ὅτι τό ὑπόλοιπο
κοµµάτι τᾹς κούρσας του εἶναι πολύ
µικρό καί ἡ ἔξοδός του ἀναπόφευκτη. 

Τήν ἄποψη αὐτή τήν ἐνισχύουν καί
οἱ κινήσεις τῶν φιλόδοξων διαδόχων
του, πού ἐκµεταλλεύονται µέ µαεστρία
τίς γκάφες του καί πανηγυρίζουν,
ὅταν τόν παρακολουθοῦν νά ἐπιχειρεῖ
ἅλµατα πρός τήν ἀπαξίωση.      
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