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Τό πολιτιστικό µας ὅραµα

"Τί ἐστιν ἄνθρωπος;"

τό θολό κλίµα τᾹς ἐποχᾹς µας φτάσαµε νά ἀµφι -
σβητοῦµε τήν ὑπαρξιακή µας ταυτότητα. Ἐκδιπλώ -
νουµε, µέ ἀκράτητη καύχηση τίς πτυχές τοῦ πολι τι -
σµοῦ µας. Καί δέ βρίσκουµε κοινό µονοπάτι, γιά νά
προσεγγίσουµε τόν τεχνουργό τοῦ πολύπτυ χου πο-
λιτιστικοῦ φάσµατος καί συγγραφέα τᾹς παγ κό -

σµιας ἱστορικᾹς βίβλου. Ἡ ἀτέρµονη κτίση, µέ τήν ἀσύλληπτη
πλοκή της καί τίς ἐκρηκτικές ἀνακατα τάξεις της, ἐρε θίζει τήν πε-
ριέργειά µας, διεγείρει τό ἐρευνητικό µας ἐνδιαφέρον, αἰχµα-
λωτίζει τήν προσοχή µας καί µς ἐµπλουτίζει, σταγόνα-σταγόνα,
µέ τίς ὀµορφιές της καί µέ τά µυστικά της. Ἡ ἀνθρώπινη ὑπόστα-
ση, ὁ ἴδιος ὁ ἑαυτός µας, πού ἀνήσυχος καί ἀχόρταγος συλλέγει
τίς ρανίδες τᾹς γνώσης καί στήνει τό πο λυδύναµο ἐργαστήρι τᾹς
τεχνολογικᾹς ἀνάπτυξης καί τᾹς ἀχόρταγης ἐκµετάλλευσης, πα-
ραµένει µυστήριο. Παράγοντας ἀδιευκρί νι στος καί ἀπροσδιόρι-
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στος  στό µεγαλεῖο του καί, στήν παράλ ληλη, µικρό τητά του. Ἄσο-
φος, στήν πολλή του σοφία. Ἀδύναµος, στήν ἀπεριό ριστη δεξιότη -
τά του. Καί µυστηριώδης, στίς κινήσεις του πρός τήν ἀλήθεια ἤ
πρός τό ψέµα, πρός τήν ἀξία ἤ πρός τήν ἀπαξία, πρός τή χαρά τᾹς
ζωᾹς ἤ πρός τήν πνικτική ἀγωνία τοῦ θανάτου. Τήν κτίση τήν
ψάχνουµε, τή µελετµε, τήν ἀξιοποιοῦµε ἤ τήν καταστρέφουµε,
νοµιµοποιώντας, γιά τόν ἑαυτό µας, τό διπλό, χαρισµατικό προ -
νόµιο τοῦ ἰδιοκτήτη καί τοῦ τεχνίτη. Τήν ὕπαρξή µας, τήν ἔλλογη
εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, τήν ποτίζουµε µέ τό µεθυστικό ἤ, µλλον, µέ τό
ὑπνωτικό πιοτό τᾹς ἀλαζονίας καί τᾹς αὐταρέσκειας καί τήν
κλείνουµε ἔξω καί µακρυά ἀπ᾿ τόν παράδεισο τᾹς αὐτογνωσίας,
τᾹς αὐτοκαλ λιέργειας καί τᾹς ἀξιοκρατίας. 

Σ᾿  αὐτό τό κλίµα, τό ζοφερό καί πνικτικό, θά τολµήσω µιά
δυναµική κίνηση. Νά φέρω στήν τράπεζα τοῦ διαλόγου τόν

ἀνέγγιχτο ἀπό τούς µάγους τᾹς προπαγάνδας προβληµατισµό.
τό "τί ἐστιν ἄνθρωπος;". Οἱ σύγχρονοι διαφηµιστές ταυτίζουν τήν
πολιτιστική ἀνάπτυξη µέ τήν ἀνακύκλωση τᾹς εὐµάρειας. Οἱ
θαυ µαστές τᾹς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ, ἀνακαλύπτουν τήν ἀνθοφορία
καί τήν καρποφορία στά βάθη τᾹς ὕπαρξης, στόν ἀγρό τᾹς ψυχᾹς,
ἐκεῖ, πού ἁπλώνεται ἡ δρόσος τοῦ Πνεύµατος καί βλαστάνουν ἡ
πίστη, ἡ ἐλπίδα καί ἡ ἀγάπη. 

Θά στρώσω µπροστά σας µιά φράση τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ
Χρυσόστοµου. Τοῦ λειτουργοῦ τᾹς Ἐκκλησίας, µέ τήν ἀπα-

στράπτουσα ἁγιότητα καί µέ τήν ἀκαταµάχητη πειστικότητα τᾹς
διδαχᾹς του. Ὁ ἴδιος συναρπάζεται καί µόνο µέ τήν κατάθεση τοῦ

ἐρωτήµατος: "τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος;". Καί προστρέχει στό φωτισµέ-

νο Ἀπόστολο καί δάσκαλο, στόν Παῦλο, γιά νά ἀφουγκραστεῖ καί
νά ὀσφρανθεῖ τήν εὐωδιά τᾹς ἀπόκρισης καί νά τήν µεταφέρει
στό ἀκροατήριό του: "Τί ποτέ ἐστιν ἄνθρωπος, καί ὅση τᾹς φύσεως
τᾹς  ἡµετέρας ἡ εὐγένεια ἔδειξε µάλιστα πάντων ἀνθρώπων ὁ
Παῦλος. καί νῦν ἔστηκεν, ἐξ οὗ γέγονε, λαµπρᾷ τῇ φωνῇ πρός
ἅπαντας τούς ἐγκαλοῦντας ἡµῶν τῇ κατασκευῇ ἀπολογούµενος
ὑπέρ τοῦ ∆εσπότου, καί προτρέπων ἐπ᾿ ἀρετῇ, καί τά ἀναίσχυντα
τῶν βλασφήµων ἐµφράττων στόµατα καί δεικνύς ὅτι ἀγγέλων
καί ἀνθρώπων οὐ πολύ τό µέσον, ἐάν ἐθέλωµεν προσέχειν ἑαυ-
τοῖς". (Εἰς τόν ἅγιον ἀπόστολον Παῦλον, ὁµιλία β΄). (Τί εἶναι ὁ
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ἄνθρωπος καί πόση εἶναι ἡ εὐγένεια τᾹς φύσης µας τό ἔδειξε,
καλύτερα ἀπό ὅλους τούς ἀνθρώπους, ὁ Παῦλος. Καί τώρα στέ-
κεται, ἀπό κεῖ πού βρίσκεται καί  µέ καθαρή φωνή ἀπευθύνεται
σέ ὅλους ἐκείνους, πού µς ἐγκαλοῦν γιά τήν κατασκευή µας,
ἀπολογεῖται ὑπέρ τοῦ ∆εσπότη µας καί προτρέπει ὅλους σέ ἀρε-
τή, φράζοντας τά ἀναίσχυντα στόµατα τῶν βλασφήµων καί ἀπο-
δεικνύοντας ὅτι δέν ἀπέχουν πολύ οἱ ἄνθρωποι ἀπό τούς ἀγγέ-
λους, ἄν θέλουµε νά προσέχουµε τούς ἑαυτούς µας). 

Ὅποιος ἀπό µς, ἐντυπωσιασµένος ἀπό τή διακήρυξη τᾹς
ΧρυσοστοµικᾹς γραφίδας, πιάσει στό χέρι του τά ἱερά κεί -

µενα τῶν ἐπιστολῶν τοῦ ἀποστόλου Παύλου, θά συγκλονιστεῖ
ἀπό τήν ὑψηλή ἀνθρωπολογική διδαχή του. Ἀπό τή µιά ἄκρη τῶν
κειµένων του, ἴσαµε τήν ἄλλη, προβάλλεται τό µεγαλεῖο τᾹς ἀν -
θρώπινης φύσης µας. "Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὄτι µιµνήσκει αὐτοῦ
(πού τόν θυµσαι) ἤ υἱός ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτ᾽ αὐτόν (πού
τόν ἐπισκέπτεσαι καί τόν φροντίζεις), ήλάττωσας αὐτον βραχύ τι
παρ᾿ ἀγγέλους, δόξ᾽ καί τιµῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν"(Ἑβρ. β΄6--7).
Ὑλική ἡ σωµατική διάπλαση τοῦ ἀνθρώπου. Γεµάτη µέ θεῖες
δωρε ές ἡ ὑπόστασή του. Περιορισµένη ἡ διαδροµή του στήν ἱστο-
ρική ἐπικαιρότητα. Ἀτέρµονη ἡ πληρότητα τᾹς χαρς του στήν
αἰώνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Ἐναρµονισµένοι στήν Παύλεια ἐµπειρία καί στήν Παύλεια
ἀνθρωπολογία καί οἱ Πατέρες, πού ἔζησαν καί ἀγωνίστηκαν

πρίν ἀπό τόν ἱερό Χρυσόστοµο καί ἐκεῖνοι, πού ἐγγράφηκαν στίς
κατοπινές σελίδες τῶν ἁγιολογίων τᾹς Ἐκλησίας µας. Ὁ ἅγιος
Γρηγόριος Νύσσης γράφει καί διακηρύττει: "Ἐγένετο γάρ ὁ ἄνθρω -
πος, φησί, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ καί ὁµοίωσιν, ὅπερ ἐνδείκνυται τό
τῶν ἀγαθῶν ἀκρότατόν τε καί τελειότατον (ἡ δηµιουργία του
κατ᾿ εἰκόνα καί ὁµοίση τοῦ Θεοῦ  εἶναι τό µεγαλύτερο καί τελειό-
τερο ἀγαθό). Τί γάρ ἄν ὑπέρτερον εὑρεθείη τᾹς πρός τόν Θεόν
ὁµοιώσεως;"(Ὁµιλία ιε΄"εἰς τό ἄσµα Ἀσµάτων"). Ὁ Μέγας
Βασίλειος, µέ τή θεόπνευστη διδαχή του ζωγραφίζει τόν ἄνθρω-
πο καί ἐπισηµαίνει, "Κάτω κεῖται ἄνθρωπος, καί ἡ χείρ κάτω, ἀλλ᾿
ἡ διάνοια ἀναβαίνει, καί διά τᾹς τέχνης ἐφικτά γίνεται τῷ ἀν -
θρώπῳ πάντα"("Περί τᾹςτοῦ ἀνθρώπου γενέσεως" Ι, 10). Ἡ ἀνθρω -
πολογία αὐτή, πού δέν καταγράφει ὑποψίες ἤ προσωπικές προσ -
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εγγίσεις ἀνήσυχων µελετητῶν τᾹς ἀνθρώπινης ὑπόστασης, ἀλλά
συναρ µόζει τήν ἀνθρώπινη, προσευχητική ἀναφορά τῶν προ -
βληµατισµῶν στήν πληρότητα τᾹς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, µέ τήν ἀπο-
καλυπτική ἐνηµέρωση ἀπό τό θησαυρισµένο πλοῦτο τᾹς θεϊκᾹς
Ἀποκάλυψης καί ἀπό τή χαρισµατική ἐµπειρία τῶν µαθητῶν τοῦ
Κυρίου µας καί τῶν φωτισµένων διαδόχων τους, δέν ἀφήνει περι -
θώρια γιά ὑποτίµηση τᾹς ἀνθρώπινης προσωπικότητας καί ἔντα-
ξής της σέ πλαστογραφηµένα σχήµατα ἐξελίξεως. 

∆ιαφορετικό, κυριολεκτικά ἀνατρεπτικό σύνθηµα σαλπίζει
στήν ἐποχή µας καί στά ἀνήσυχα λαϊκά κυκλώµατα ἡ ἐκφυ-

λισµένη καί πολιτικοποιηµένη προπαγάνδα τᾹς ἀθεΐας. Γνωστή
ἡ θεωρία τοῦ ∆αρβίνου. ∆ηµιουργεῖ ἕνα σύστηµα ἀτέρµονης ἐξέ-
λιξης, πού ξεκινάει ἀπό τό µονοκύταρο ὀργανισµό καί φτάνει
στήν ὑπαρξιακή τελειότητα τοῦ ἀνθρώπου. ∆έ διαθέτει, ὅµως,
ἐπιστηµονικά ἐρείσµατα, πού νά ἐπιβεβαιώνουν τόν ὑποτιθέµε-
νο ἐξελικτικό µηχανισµό καί νά πείθουν ὅτι ὁ ἄνθρωπος εἶναι
ἀπόγονος τοῦ χιµπατζᾹ. Οἱ ἴδιοι οἱ µαθητές τοῦ ∆αρβίνου ἀνέτρε -
ψαν τίς θεωρίες τοῦ δασκάλου τους. Καί ἔµειναν νά προβλη -
µατίζονται µπροστά στήν ἰδιόµορφη, πολυσύνθετη ἀνθρώπινη
προσωπικότητα, πού ὄχι µόνο ἀναπαράγεται καί πολλαπλασιά-
ζεται, ἀλλά σκέφτεται, διαλέγεται, διερευν τά µυστήρια τᾹς
∆ηµιουργίας, καλλιεργεῖ τήν ἐπιστήµη, ἀξιολογεῖ τό ἦθος, ἀνυψώ -
νει τήν ὕπαρξη στήν ἔκπαγλη στάθµη τᾹς ἁγιότητας, δηµιουργεῖ
πολιτισµό καί ἐγγράφει ἱστορία µοναδικᾹς πλοκᾹς καί ποιότητας. 

Ἐνῶ οἱ ἀπόψεις τοῦ ∆αρβίνου δέ βρίσκουν πρόσβαση στά ἀνα-
πτυγµένα σηµερινά ἐπιστηµονικά κυκλώµατα, ἡ προπαγάν-

δα διασπείρεται στά πέρατα τοῦ κόσµου, ἀπό τό ἀθεϊστικό µπλόκ,
ὑπηρετώντας τήν πολιτική σκοπιµότητα. Τόν ἐγκλωβισµό τῶν
ἀνθρώπων στό σχᾹµα τᾹς ἀγνωσίας καί τᾹς ἐγκατάλειψης. Καί
τήν πρόσδεσή τους στά ἰδεολογικά καί στά οἰκονοµικά πλέγµατα
τᾹς παγκόσµιας ἐκµετάλλευσης. Εἶναι ἀδιανόητη καί ἀπαράδε -
κτη ἡ ὑποβάθµιση καί ὑποτίµηση τοῦ ἀνθρώπου, µέ τήν ἔνταξή
του στή γενεαλογική ἁλυσίδα τῶν πιθηκοειδῶν, µέ ἀποκλειστικό
στόχο τήν ἀποσύνδεσή του ἀπό τήν Ἱερή Οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ,
πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία καί ἀπό τό πολιτιστικό σχᾹµα τᾹς πνευµα-
τικᾹς ἀναβάθµισης καί τᾹς ἠθικᾹς ὁλοκλήρωσης.  



σηµερινός µας Ἀρχιεπί -σκοπος «ἐκ τοῦ σύνεγ-γυς» ἀποκαλύπτεται ὡςπαγερό ἄγαλµα. Καί, «ἐκτοῦ µακρόθεν», σκιά ἀ -προσδιόριστη. Σηκώνειπάνω του τό βάρος τῶνἀρχιεπισκοπικῶν διασήµων. Καίβηµατίζει ὡς βαριεστηµένος µετα-φορέας τοῦ πακέτου τᾹς περιφρό -νησης. 

Στίς σελίδες, πού προηγήθη-καν, διαβάσαµε µερικές ἀπό τίςπροβληµατικές ἡγετικές ἐµφανί -σεις του στά δυό Ἀνώτατα ∆ιοικη -τικά Σώµατα τᾹς Ἐκκλησίας τᾹςἙλλάδος, στή Σύνοδο τᾹς Ἱεραρ -χίας  καί στή ∆ιαρκή Ἱερά Σύνοδο,πού ἔριξαν σκιές στό ἀρχιεπισκο-πικό ὠµοφόριο καί δέσµευσαν τάπλήθη σέ ἀπόσταση σοβαρᾹς ἐπι -φύλαξης. 
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Ἡ ἐπίµονη καί ἀσταµάτητη προπαγάνδα τοῦ ἀθεϊστικοῦ
µπλόκ, εἰσάγει ἕνα ἰδιότυπο προβληµατισµό. Ὅταν θαυµά-

ζουµε τόν πολιτισµό µας, ἤ ὅταν δηλοποιοῦµε τό ὅραµά µας γιά
ἀναβάθµισή του, ὁ ἔπαινός µας ἤ τό ὅραµά µας, καθηλώνεται
θαυµαστικά καί ἐρευνητικά, στό τέλειο πλάσµα τοῦ Θεοῦ; Στή
λογική, εὐγενική ὕπαρξη, στόν ἄρχοντα τᾹς ὅλης ∆ηµιουρ γίας,
πού στοχάζεται, κρίνει, σχεδιάζει, καί πλάθει τίς τέχνες καί τόν
πολιτισµό; Ἤ, ἐξ αἰτίας τοῦ δεσµοῦ µας καί τᾹς ἐξάρτη σής µας
ἀπό τό ἀδικαίωτο ρεῦµα τᾹς ἐποχᾹς, ἀφο σιώνεται σέ κάποιο "κα-
τιόντα" συγγενή τοῦ πιθήκου, πού τόν φωτογραφί ζου µε καί τόν
ἀναρτοῦµε στά σπίτια µας καί στά µουσεῖα µας, ὡς τόν σεβαστό-
τερο προπάτορα τᾹς γενις µας;   

Ἡ σκιερή τριετία(β)



Στή συνέχεια τᾹς ἔρευνας, ἤ,ἀκριβέστερα, στήν ἀτέρµονη κα -τάθεση τᾹς ὀδύνης µας, τᾹς προ -σω πικᾹς τοῦ γράφοντος καί τᾹςδιάχυτης τοῦ πληρώµατος, θά τολ -µήσουµε µιά φυλλοµέτρηση τῶνσχεδιασµῶν καί τῶν προγραµµα-τισµῶν τοῦ ποιµαντικοῦ ἔργου,πού ὑποτίθεται ὅτι δροµολόγησεκαί ὁλοκλήρωσε ὁ ἈρχιεπίσκοποςἹερώνυµος κατά τήν τριετία τᾹςἐκκλησιαστικᾹς ἡγεµονίας του. Θάσκύψουµε νά µελετήσουµε καί νάσταθµίσουµε τά ποιµαντικά ἀνοί -γµατα, πού ἔκανε στά εὐρύταταὅρια τᾹς ἈρχιεπισκοπᾹς του. Καί,παράλληλα, θά ἀναζητήσουµε τάπρογράµµατα, πού κατάρτισε καίἔθεσε σέ λειτουργία ὁ ἘπιτελικόςὈργανισµός τᾹς Ἐκκλησίας τᾹςἙλλάδος, ἡ Ἀποστολική ∆ιακονία,πού προεδρεύεται ἀπό τόν Ἀρχιε -πίσκοπο Ἀθηνῶν καί διακινεῖ τήνἔµπνευσή της, τά ὁράµατά της καίτούς ποιµαντικούς σχεδιασµούςτης ἀπ᾿ ἄκρου σ᾿  ἄκρο τοῦ ἑλληνι-κοῦ χώρου. nmἩ πρώτη διαπίστωση, πούπροκύπτει ἀπό τήν ἔρευνα τοῦ ἀ -νοίγµατος, τᾹς ποιότητας καί τᾹςἀποτελεσµατικότητας τῶν ποιµαν-τικῶν προγραµµάτων τοῦ κ. Ἱερώ -νυµου, εἶναι ὅτι ὑπάρχει ἀγεφύρω -το χάσµα ἀνάµεσα στόν διαφηµι-στικό πίνακα τῶν ὑποτιθέµενων

δρα στηριοτήτων του καί τᾹς πρά -ξης, πού ἐπαληθεύει ἤ πού διαψεύ -δει τίς τυποποιηµένες δηµοσιογρα-φικές ἐπαγγελίες.Ἕνα πλήρη πίνακα τᾹς γρα -φειοκρατικᾹς ὀργάνωσης καί τᾹςκλαδικᾹς ἀνάπτυξης τοῦ ποιµαντι-κοῦ ἔργου στήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθη-νῶν τό βρίσκουµε στήν ἐπίσηµη ἔκ -δοση, πού κυκλοφορεῖ µέ τόν τίτλο«∆ίπτυχα τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος» καί ἀνατυπώνεται, ἐµπλουτι-σµένη καί συµπληρωµένη, κάθεχρό νο. Περιέχει τή διοικητική διάρ-θρωση ὁλόκληρης τᾹς ἘκκλησίαςτᾹς Ἑλλάδος καί τά ποιµαντικάπρο γράµµατα, πού βρίσκονται σέἐφαρµογή καί σέ ἀνάπτυξη σέ ὅλατά ἐκκλησιαστικά διαµερίσµατα. Οἱ σελίδες, οἱ ἀφιερωµένεςστήν ἀπεικόνιση τᾹς ἐνοριακᾹςσύνθεσης τᾹς ἈρχιεπισκοπᾹς Ἀθη -νῶν καί στό σχεδιασµό τοῦ λει τουρ -γικοῦ, τοῦ διδακτικοῦ καί τοῦ φιλαν -θρωπικοῦ µόχθου ὅλου τοῦ σώµα -τος τῶν ἱερέων, πού βρίσκονταιὑπό τήν καθοδήγηση καί τόν ἔλεγχοτοῦ προκαθήµενου τᾹς Ἐκκλησίαςκαί ὅλων τῶν λαϊκῶν µελῶν Της,πού ὡς ἔµµισθοι ἤ ὡς ἐθελοντές,στρατεύονται στά ἐκκλησιαστικάδιακονήµατα, εἶναι τόσο πολλές,ὥστε θά µποροῦσαν νά συγκροτή-σουν αὐτοτελές τεῦχος. Ποιά, ὅ -µως, εἶναι ἡ συγκοµιδή τοῦ µόχθουτους; Ποιό τό µήνυµα πού περνάει,καθηµερινά, στήν ἐπικαιρότητα;
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Ποιά ἡ ἀνάλυση καί ἡ στάθµιση τῶνπροβληµατισµῶν, πού θολώνουν,ὁλοένα καί περισσότερο, τόν ὁρί -ζοντα καί κάνουν πνικτική καί ἀφό -ρητη τήν ἀτµόσφαιρα τοῦ νεωτερι -κοῦ πολιτιστικοῦ µορφώµατος;Οἱ ἐνηµερωτικές σελίδες τῶν«∆ιπτύχων» τοῦ 2010 δηµοσιο ποι -οῦν ἕνα ἀρκετά ἐκτεταµένο πίνακαποιµαντικᾹς ὀργάνωσης στόν ἐκ -κλησιαστικό χῶρο τᾹς Ἀρχιεπι -σκοπᾹς Ἀθηνῶν. Ὡστόσο, ἡ εἰκόνα,πού προβάλλεται καί προσφέ ρεταιἀπό τίς σελίδες τοῦ ἐπίσηµου καίὑπεύθυνου αὐτοῦ τόµου ἀφήνει κε-νά, πού δροµολογοῦν ἐρωτήµατακαί ἀνη συχίες στό ἐκκλησιαστικόπλήρωµα.Ἐπιλέγω µερικά καί τά ἐκθέ-τω µπροστά σας. 
1. Ὑπάρχει µιά µακρά σειράθεµελιακῶν τοµέων ποιµαντικᾹςδιακονίας τᾹς ἈρχιεπισκοπᾹς Ἀθη-νῶν, πού ἐντάσσονται στό γενικόπίνακα, ἀλλά πού συνοδεύονται µέτήν ἔνδειξη «ὑπό ἀνασύσταση». Η~ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΟΙ -ΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ὑπό ἀνασύσταση.Η~ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟΥΕΡΓΟΥ, ὑπό ἀνασύσταση.Ι~ ΤΟΜΕΑΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩ ΝΙ -ΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΕΩΣ, ὑπό ἀνασύσταση.ΙΒ~ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ∆ΙΑΚΟ -ΝΙΑ, ὑπό ἀνασύσταση.Ἡ ἔνδειξη «ὑπό ἀνασύσταση»µπορεῖ νά σηµαίνει, ὅτι ὁ κεντρικός

σχεδιαστής, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καίοἱ στενοί συνεργάτες του δέν κα -τόρ θωσαν ἀκόµα, ἔστω καί ἄν κύ -λησε µιά ὁλόκληρη τριετία, νά ἐκτι-µήσουν τίς πνευµατικές ἀνάγκεςτοῦ ποι µνίου τᾹς ἈρχιεπισκοπᾹςἈθηνῶν, νά προσδιορίσουν τίς προ -τεραιότη τες καί νά κάνουν πράξητά προγράµµατά τους. Ἐπί τρία ὁ -λόκληρα χρόνια βρίσκονται στόνπροθάλαµο τᾹς µελέτης, τᾹς στά -θµισης τῶν πνευµατικῶν καί τῶνκοινωνικῶν ἀναγκῶν καί τᾹς κα -τάρτισης σχε δίου δράσης. Πότε θάἀρχίσει τό καθαυτό ποιµαντικόἔργο; Πότε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰερώ -νυµος καί ἡ συνοδεία του θά βγοῦνἔξω ἀπό τό ἀνάκτορο τᾹς χλιδᾹςκαί τᾹς νωχελοῦς µελέτης, γιά νάἀναζητήσουν τά πλανεµένα καί χα-µένα πρόβατα; Αὐτά δέν εἶναι γνω -στά. Αὐτό τό πηγαῖο ἐρώτηµα, πό-τε θά ἐγκαινιάσει ὁ Ἀρχιεπίσκοποςτήν ποιµαντική του προσφορά, θάσς ἀναγκάσει νά προστρέξετεστήν ἐντελῶς καινούργια ἔκδοσητῶν «∆ιπτύχων», πού ἐνηµερώ -νουν γιά τά ὁράµατα καί τίς δρα-στηριότητες τοῦ ἔτους 2011. Γυρί στε, λοιπόν τά ἡµερολο -για κά φύλ λα καί θά διαπιστώσετε,ὄτι σς πα ραφυλάγει ἡ ἔκπληξη. Στά «∆ίπτυχα» τοῦ 2011, δένκατατίθεται ἡ µαρτυρία, ὅτι οἱ ση -µαντικότατες Ἐπιτροπές τοῦ ποι-µαντκοῦ ἔργου, πού ἴσαµε τήν 31η
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∆εκεµβρίου ἦταν ὑπό ἀνασύστα-ση, συγροτήθηκαν καί βρίσκονταισέ πλήρη ἀνάπτυξη καί σέ ὀργα-σµό µόχθου. Οὔτε ἐπαναλαµβάνε-ται, ὅτι βρίσκονται ὑπό ἀνασύστα -ση. Ἄγνωστο γιά ποιό λόγο, ἔχουνἐξαφανιστεῖ. Ἴσως κάποιος διακρι -τικός κάλαµος, πέρασε ἀπό πάνωτους καί τίς διέγραψε, γιά νά προ-λάβει τά σκωπτικά αχόλια καί νάἀποφευχθεῖ ὁ διασυρµός τῶν προ -σώπων καί τῶν θεσµῶν.   Ἡ σβησµένη πιά ἔν δειξη τῶν∆ιπτύχων τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλ -λάδος ὑπό ἀνασύ σταση ὑποδήλω -νε, ὅτι οἱ τοµεῖς αὐτοί κάποτε λει-τουργοῦσαν. ∆έν ἐπισήµανε καί δένδιευκρί νιζε ἄν ἡ διακίνησή τους καίἡ προσ φορά τους ἀνταποκρινότανστίς προδιαγραφές τῶν Πατέρωνµας ἤ ἄν ἐντάσσονταν σέ σχήµατακοσµικᾹς διαφήµισης. Μαρτυροῦ -σε, ὅµως, (ἔντιµα) ὅτι κατά τή διά-δοχη περίοδο, ὅταν στό τιµόνι προ -ήδρευε ὁ Ἱερώνυµος, οἱ διακόπτεςτᾹς ποιµαντικᾹς ζωτικότητας ἦτανφρακαρισµένοι καί τό ὀργα νωτικόκλιµάκιο τᾹς Ἀρχιεπισκο πᾹς, τό ἀ -πορ ροφοῦσε ἡ ὀργάνωση ἐντυπω -σια κῶν τελετῶν, καί δέν ἔβρισκε τόµονοπάτι, πού θά τό ὁδηγοῦσε «ἐπίτά ὄρη», γιά νά ἀναζητήσει καί νάσώσει «τό πλανόµενον»(Ματθ. ιη~12).Τώρα, τί µπορεῖ νά συµβεῖ,µετά τήν ὁριστική διαγραφή τῶνποιµαντικῶν τοµέων ἀπό τό κατά-στιχο τῶν προγραµµατισµῶν, δέν

εἶµαι σέθέση νά σς ἐνηµερώσω.    
2. Στό ἴδιο κεφάλαιο τῶν «∆ι-πτύχων» συναντµε µιά ἀτέλειωτησειρά ἐπιτροπῶν καί ὀργανισµῶν,πού προεδρεύονται ἀπό τόν Ἀρχιε -πίσκοπο, ἀλλά, πού ἡ προεδρείαεἶναι µιά ἄκοπη καί ἀνώδυνη τιµη -τική διάκριση καί ὄχι µιά ὑπεύθυ-νη, πολυµοχθη, διαχείριση τοῦ ἡγε-τικοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χαρίσµατος. Οἱ κεντρικοί τοµεῖς διαποί -µανσης, στά ὅρια τᾹς Ἀρχιεπισκο -πᾹς Ἀθηνῶν, εἶναι αὐτοί, πούπροσ διορίζονται µέ τούς τίτλουςτῶν τεσσάρων κεντρικῶν τοµέωντᾹς ποιµαντικᾹς διακονίας, ἀλλάπού, δυστυχῶς, βρίσκονται, ἐπί µιάὁλόκληρη τριετία, στήν κατάψυξη.Ὁ κ. Ἱερώνυµος κάθεται στήν ἐπί -σηµη καρέκλα τᾹς προνοµιακᾹς ἐξ -ουσίας. Θυµιάζεται καί πολυχρονί -ζεται ὡς Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ἀ θη -νῶν καί ἑνός εὐρύτατου µέρους τοῦἈττικοῦ λεκανοπεδίου, ἀλλά δέ σχε-διάζει καί δέν µεθοδεύει τήν ἐ παφήτου µέ τά πνευµατικά του παιδιάκαί δέν βγαίνει ἀπό τό καβοῦκι τᾹςἀπραξίας του καί τᾹς ἀπόκρυψήςτου καί ἀπό τό θάλαµο τᾹς ἀφωνίαςτου, γιά νά διδάξει, νά παρηγορή-σει καί νά καλέσει σέ µετάνοια.Εἶναι ὑπαρκτός ὡς προ εξ άρχων τε-λετῶν καί ἀνύπαρκτος ὡς πατέραςκαί ποιµένας.                 nm
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Εἶµαι ἀναγκασµένος νά ὑπο -γραµ µίσω, ὄτι, κατά τόν «Κατα -στατικό Χάρτη τᾹς Ἐκκλησίας τᾹςἙλλάδος», ἡ εὐθύνη τοῦ κ. Ἱερώ -νυµου, γιά τόν προγραµµα τισµό,τήν ἀνάπτυξη καί τήν ἐκδί πλωσητοῦ ποιµαντικοῦ ἔργου, δέν ἐξαν-τλεῖται στά γεωγραφικά ὅρια τᾹςἈρχιεπισκοπᾹς Ἀθηνῶν. Ὁ Ἀρχιε -πίσκοπος προεδρεύει στά δυό µε-γάλα διοικητικά Σώµατα, στή Σύνο-δο τᾹς Ἱεραρχίας τᾹς Ἐκκλησίας τᾹςἙλλλάδος καί στή ∆ιαρκή ἹεράΣύνοδο. Καί τά δυό αὐτά ΣυνοδικάὌργανα εἶναι ἐπιφορτισµένα µέτήν ἁρµοδιότητα εὐρύτατης καί ἐπι-σταµένης διερεύνησης τῶν ποικί -λων ρευµάτων τᾹς ἐποχᾹς µας. Τῶνἰδεολογικῶν ἀγκυλώσεων, πούσκοτίζουν τόν ὑπαρξιακό καί τόνκοινωνικό ὁρίζοντα. Τῶν πνευµα-τικῶν καί ἠθικῶν ἀποκλίσεων, πούµατώνουν τήν ἀξιοπρέπεια. Τῶν ὁ -µαδοποιήσεων, πού φιµώνουν τήνἀτοµική ἐλευθερία καί σύρουν τίςµάζες στήν ἐξυπηρέτηση τῶν συµ -φερόντων τᾹς ὀλιγαρχίας. Ἡ Σύνο -δος τᾹς Ἱεραρχίας καί ἡ ∆ιαρ κήςἹερά Σύνοδος, ὀφειλετικά ἄ γρυ -πνες, ὀφείλουν νά διερευνοῦν τήσηµερινή προβληµατική τᾹς Ὀρθό -δοξης Ἐκκλησίας µας καί νά µε θο -δεύουν τή διδακτική καί τή χαρι-σµατική ἐξόρµηση τῶν ποιµένων.nmὉ παράπλευρος Ὀργανισµός,

πού προωθεῖ τούς σχεδιασµούςτῶν Συνοδικῶν διαβουλεύσεων καίτούς µετουσιώ νει σέ΄πράξη, εἶναιἡ Ἀποστολική ∆ιακονία. Μιά΄΄ ἰδιαί -τερη ἐκκλησιατική Ὑπηρεσία, πούπροεδρεύεται καί αὐτή ἀπό τόνἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπο. Μεταφέρω ἕνα ἀπόσπασµαἀπό τά «δίπτυχα», πού προσδιο-ρίζει, µέ ἀκρίβεια, τή θέση καί τήνἁρµοδιότητα τᾹς ἈποστολικᾹς ∆ια-κονίας στό πλαίσιο τᾹς ΣυνοδικᾹς∆ιοίκησης καί τοῦ ποιµαντικοῦ ἔρ-γου τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος:«Ἡ Ἀποστολική ∆ιακονία τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, τελοῦσαὑπό τήν ἐποπτείαν καί τόν ἔλεγχοντᾹς ∆.Ι.Σ., µεριµν διά τόν προγραµ-µατισµόν, τήν διοργάνωσιν καί τήνἐκτέλεσιν τοῦ καθ᾿ ὅλου ἱεραποστο-λικοῦ καί µορφωτικοῦ ἔργου τᾹςἘκκλησίας. Εἰδικότερον, σκοποί τᾹςΑ.∆. εἶναι: α) ἡ µέριµνα διά τόν καταρ -τισµόν καί τήν ἐπιµόρφωσιν Ἱεροκη -ρύκων, Ἐξοµολόγων καί συνεργατῶντοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔργου. β) Ἡ συ -στηµατική µελέτη καί ὀργάνωσις τοῦἐν γένει κατηχητικοῦ ἔργου τᾹς Ἐκ -κλησίας, ὁ ἄρτιος καταρτισµός στε-λεχῶν καί ἡ συµπαράστασις εἰς τήνσπουδάζουσαν νεολαίαν. γ) Ἡ διάπαντός προσφόρου µέσου ἐνίσχυσιςτοῦ ὀρθοδόξου φρονήµατος τοῦἑλληνικοῦ λαοῦ, ἡ ἐνηµέρωσις τῶνἐπισκεπτοµένων τήν Ἑλλάδα ξένων,ὡς καί ἡ συµπαράστασις εἰς τούς κα-τά τόπους ὀρθοδόξους φορεῖς διά
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τήν ἀνάπτυξιν τᾹς ὀρθοδόξου ἱερα-ποστολᾹς. δ) Ἡ φροντίς διά τήν µόρ-φωσιν κοινωνικῶν ἐργατῶν τᾹς Ἐκ -κλησίας καί διά τήν ἐνίσχυσιν τοῦ κοι-νωνικοῦ αὐτᾹς ἔργου. ε) Ἡ µέρι µ ναδιά τάς πάσης φύσεως ἐκδόσεις τᾹςἘκκλησίας. ς) Ἡ προετοιµασία ἐκκλη -σιαστικῶν ἐκποµπῶν καί δηµοσιευ -µάτων δια τ́ά µέσα µαζικᾹς ἐνηµε -ρώσεως, ὡς καί ἡ παραγωγή µορφω -τικοῦ ὀπτικοακουστικοῦ ὑλικοῦ».  nmΜετά ἀπό τήν ἐνηµέρωσήσας, γιά τό ρόλο καί γιά τίς εὐθῦνεςτᾹς ἈποστολικᾹς ∆ιακονίας, γιά τήνἁρµοδιότητά της νά καταρτίζει, αὐ -τή καί µόνη, τά ποιµαντικά προ-γράµµατα, πού θά ἐφαρµόζονταιστίς 82 Ἱερές Μητροπόλεις τᾹς ἑλ -ληνικᾹς Ἐπικράτειας καί γιά τήνὑποχρέωσή της, νά σχεδιάζει, στάπλαίσια τᾹς ἐξουσιοδότησής τηςἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τᾹς Ἱεραρχίαςκαί ἀπό τή ∆ιαρκή Ἱερά Σύνοδο,καί νά ὑλοποιεῖ τή µόρφωση καίτήν κατά καιρούς ἐπιµόρφωση τῶνστελεχῶν τοῦ ποιµαντικοῦ ἔργου,θά διερωτηθεῖτε (καί πολύ δικαιο-λογηµένα) τί προγράµµατα καί τίἔργο ἔκανε, κατά τήν τριετία τᾹςἀρχιεπισκοπείας τοῦ κ. Ἱερώνυ -µου, ὁ ὑπεύθυνος αὐτός κλάδος τοῦἐκκλησιαστικοῦ ἔργου. Τί ἀνοίγµα-τα ποιµαντικᾹς προσφορς, πρόςτόν κουρασµένο καί ἀπογοητευµέ-νο λαό µας, ἐσχεδίασε. Ποιές εὐκαι-

ρίες ἐπιµόρφωσης τῶν ἐκκλησια-στικῶν στελεχῶν διοργάνωσε. Ποιάπρογράµµατα διαφώτισης καί΄κα -τήχησης τοῦ πλήθους τῶν µετανα-στῶν, πού εἰσέρευσαν στή χώραµας καί ψάχνουν νά βροῦν ὅραµαποιότητας καί στήριγµα ἐλπίδας,ἔθεσε σέ λειτουργία. Ποιά ἐνασχό -ληση καί ποιός µόχθος, πού ἀντα-ποκρίνονται στίς θεσµικές της ὑπο -χρεώσεις, γέµισε τό χρόνο της καίτό ἡµερολόγιο τᾹς προσφορς της.Στά ἐρωτήµατα αὐτά µήν πε-ριµένετε ἀπάντηση. Κανένας, διορι -σµένος καί ἀµοιβόµενος ὡς ἡγετικόστέλεχος τᾹς ἈποστολικᾹς ∆ιακο -νίας, δέν εἶναι σέ θέση νά σς προσ -φέρει τίµια, ἐνηµερωτική πληροφό -ρηση. Καί, τό ἀκόµα χειρότερο: Κα-νένας ἀπό τούς ἡγέτες, πού στε-λεχώνουν τό Συνοδικό κλάδο τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, δέ θά µπο-ρέσει νά σς ἰχνογραφήσει τή λει-τουργικότητα, τίς ἁρµοδιότητες καίτίς εὐθῦνες τοῦ κορυφαίου αὐτοῦὈργανισµοῦ, πού ἐνῶ εἶναι σηµαν-τικός καί ἀπαραίτητος, λειτουργεῖπεριθωριακά, ἐντελῶς ἀποκεντρω -µένος καί λησµονηµένος.  Τί κάνει, σήµερα, ἡ Ἀποστολι-κή διακονία; Ροκανίζει τόν καιρόκαί τά οἰκονοµικά ἀποθέµατα τᾹςκεντρικᾹς διοίκησης τᾹς ἘκκλησίαςτᾹς Ἑλλάδος.  ∆έν ὀργανώνει αὐτή, ὡς ὑπεύ -θυνος κλάδος, τίς κάποιες, τίς ἐλά -χιστες, εὐκαιρίες θεολογικᾹς καί
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ποιµαντικᾹς ἐνηµέρωσης τῶν στε-λεχῶν τᾹς Ἐκκλησίας. ∆έν ἀνανεώνει καί δέν ἐµ -πλουτίζει τήν προθήκη τῶν θεολο-γικῶν καί τῶν ποιµαντικῶν της ἐκ -δόσεων µέ ἐκτυπώσεις νέων βι -βλίων, πού προσεγγίζουν σεµνάκαί πειστικά τόν σκοτισµένο ἄν -θρω πο τᾹς γενις µας καί πού µε-ταφέρουν στό θολό κλίµα τᾹς νεω-τερικότητας τήν πληρότητα τοῦΕὐαγγελικοῦ φωτός καί τή ζεστα-σιά τᾹς θεϊκᾹς ἀγάπης. Ἡ Ἀποστολική ∆ιακονία, αὐτήτή στιγµή, εἶναι καφενεῖο ἐκκλησια-στικοῦ κουτσοµπολιοῦ καί καθέδραἐκφυλισµένων καί ξεθωριασµένωνἀξιωµάτων. Κατά τα τρία τελευ-ταία χρόνια, πού τό ἀξίωµα τοῦ προ-έδρου τοῦ διοικητικοῦ της Συµβου-λίου τό ἀπολαµβάνει καί τό διαχει-ρίζεται ὁ Ἀρχιεπισκοπος Ἱερώνυ -µος, δέν ἔχει διαρρεύσει ὡς πληρο-φόρηση, ὅτι µελετήθηκε καί δροµο-λογήθηκε ἔστω ἕνας σοβαρός σχε-διασµός πολύπλευρης ποιµαντικᾹςδράσης ἤ ὅτι ἄρχισαν νά λειτουρ-γοῦν τά τµήµατα µόρφωσης καίἐπιµόρφω σης τῶν ἐργατῶν καί τῶνἐθελοντῶν συνεργατῶν τᾹς διακο -νίας τᾹς ἀγάπης. Ἡ πληροφορία, πού διαρρέεικαί τροφοδοτεῖ τίς ὑποψίες, εἶναιὅτι κάποια προβλήµατα ἤ κάποιακρίµατα διατηροῦν στήν ψύξη τίςσχέσεις τοῦ γενικοῦ διευθυντοῦ τᾹςἈποστολικᾹς ∆ιακονίας µέ τόν προ -

ιστάµενό του Ἀρχιεπίσκοπο. Μιά πρόσθετη πληροφορία,πού περπατάει στούς διαδρόµουςτοῦ Συνοδικοῦ µεγάρου καί, παρα-βιάζοντας τή δεσµευτική δεοντολο -γία, περνάει, ἀπό τίς πίσω πόρτεςκαί φτάνει στίς εὐπρόσδε κτες ἀ -κοές, εἶναι, ὅτι κάποιες λαθροχει-ρίες οἰκονοµικῶν πόρων (πόσωνκαί ἀπό ποιόν, εἶναι πρόβληµα) προ -κάλεσαν ψυχρότητες καί ἀντιπα -λότητες, ἀλλά δέν ἀφύπνισαν τήντόλµη γιά περαιτέρω ἔλεγχο καίδιαβίβαση τᾹς ὑπόθεσης στήν τα -κτική ἐκκλησιαστική καί πολιτικήδικαιοσύνη. Ἐκεῖνο, πού παραµένει διά -φα νο καί ἀδιαµφισβήτητο, εἶναι ἡπλαδαρότητα καί ἡ ἀναποτελεσµα-τικότητα τοῦ, ὑπό τήν ἔµπνευσηκαί τήν καθοδήγηση τοῦ Ἀρχιεπι -σκόπου Ἱερώνυµου, ποιµαντικοῦµόχθου στά ὅρια τᾹς Ἀρχιεπισκο -πᾹς Ἀθηνῶν καί στήν πεινασµένηκαί πονεµένη αὐλή τᾹς Αὐτοκέφα -λης Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος.   nmΧρέος νά ἐπισηµάνουµε καί νάὑπογραµµίσουµε τίς δυό αὐτέςσυν -έπειες.
1. Ἡ πρώτη συνέπεια: Ὁ πι-στός  λαός µας καί οἱ περίεργοι πα-ρατηρητές, οἱ ἄνθρωποι, οἱ ἀφο-σιωµένοι στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησίαµας καί οἱ προβληµατικοί, πού κα -
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θη λώνουν τό κριτικό τους βλέµµαστούς ἀνοιχτούς ἤ στούς ἀµπαρω-µένους χώρους τᾹς ἐκκλησιαστικᾹςδιαβούλευσης, δέν ἀνακαλύπτουνκαί δέ βιώνουν τήν παρουσία τοῦπρώτου Ἐπισκόπου. Θεσµικά καίτυπικά ὑπάρχει καί µάλιστα ἐνθρο-νισµένος στήν ἔπαλξη τᾹς ἐξουσίαςκαί κοσµηµένος µέ τά µουσειακάτου διάσηµα. Ἀλλά, ὀντολογικά καίχαρισµατικά, εἶναι ἀνύπαρκτος,ἄκαρπος καί ἄφωνος. Σιωπηλό καίσκοτεινό ἀντίγραφο πλασµατικᾹς,εἰδωλικᾹς µεγαλοπρέπειας. ∆έ δι-αθέτει πνοή καρδις. ∆έν σφίγγειστό χέρι τό σκᾹπτρο τᾹς τόλµης.∆έν ἐκφέρει λόγο ἀγάπης καί δι-δαχᾹς. Αὐτή ἡ ἀπόσταση τοῦ ποιµέ-να ἀπό τό΄ποίµνιο, πιστοποιεῖ τήνἹεραρχία τᾹς Ἐκκλησίας µας ἀκέ -φα λη καί τό πλήρωµα βυθισµένοστή σκοτεινιά τᾹς ὀρφάνιας.   
2.Ἡ δεύτερη συνέπεια: Ἡ εὐ -ρεῖα Συνοδική µονάδα, οἱ Ἀρχιε -ρεῖς, πού συγκροτοῦν τή ΣύνοδοτᾹς Ἱεραρχίας, προβληµατισµένοικαί αὐτοί καί ἀνήσυχοι γιά τίς ἐξ -ελίξεις τᾹς ἑπόµενης µέρας, δρο µο -λό γησαν τίς διαδικασίες τᾹς δια-δοχᾹς. Ἄλλοι µέ µυστικές διαβου-λεύσεις καί µέ στόχο τή σύµπηξηφιλκᾹς ὁµάδας ὑποστήριξης καίπαροχᾹς ψήφου. Καί ἄλλοι µέ θαρ -ρετές ἤ καί µέ προκλητικές ἐµφα -νίσεις στίς ἐξέδρες δηµόσιας προ-

βολᾹς καί ἐπίδειξης, πρός ἄγραθαυ µαστῶν καί πρός δηµιουργίαρεύµατος ὑποστηρικτικοῦ τῶν φι-λοδοξιῶν τους. Ὅλοι βλέπουν πολύ κοντάτήν ἡµέρα, πού ὁ Ἱερώνυµος θάἀποσύρει τό χέρι του ἀπό τό τιµό-νι τᾹς ἑλληνικᾹς Ἐκκλησίας (θε -ληµατικά ἤ βίαια, ἄγνωστο) καί θάἀποσυρθεῖ στά Οἰνόφυτα Βοιω -τίας, στό περιβόλι τῶν παιδικῶντου χρόνων, γιά νά συµµαζέψει τίςἀναµνήσεις του καί νά ἀποσβέσειτίς πικρίες του. Καί ὅλοι ἑτοιµάζον-ται γιά΄τό ἄθληµα τᾹς διαδοχᾹς. Αὐτός ὁ Ἱεραρχικός ξεσηκω -µός οὔτε ἀγνοεῖται, οὔτε ἀπωθεῖταιστό περιθώριο. Περνάει, µέ ὑπερ -φορτισµένη ἀρθρογραφία, στόνκα θηµερινό Τύπο. ∆ιασαλπίζεταιἀπό τίς ἱστοσελίδες, πού διακινοῦντίς φιλικές ἤ τίς ἐχθρικές διαθέσειςτοῦ πλήθους. Ψιθυρίζεται στά συν -τροφικά κυκλώµατα καί στερεώνειτήν πεποίθηση τᾹς ἐπερχόµενηςἀλλα γᾹς. Γιά ὅλους καί σέ ὄλα τά µήκητᾹς ἑλληνικᾹς γᾹς, ὁ Ἀρχιεπίσκο-πος εἶναι ἡγέτης ἀποτυχηµένος,γέννηµα τᾹς σκοτεινᾹς ἴντριγκας,πού καρτερεῖ, σιωπηλά στή θύρα,τό ἁµάξι τᾹς φυγᾹς.
Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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῞Οταν ὁ ᾿Απόστολος Παῦλος
στήν ἐπιστολή του πρός τούς Γαλάτες
τούς ἐπιτιµοῦσε, δέν τό ἔκανε γιατί
εἶχαν διαπράξει κάποιο βαρύ ἠθικό
παράπτωµα. ∆έν τούς κατηγοροῦσε
ὅτι εἶχαν διαπράξει φόνο, µοιχεία,
βλασφηµία, κλοπή. Οὔτε τούς ἐπέ -
πληττε γιατί εἶχαν ἐπιστρέψει πίσω
στόν τρόπο ζωᾹς τοῦ κόσµου. Τό κατη -
γορητήριο τοῦ Παύλου πρός τήν ᾿Εκ -
κλησία τᾹς Γαλατείας εἶχε νά κάνει
ἁπλά καί µόνο, µέ τό ὅτι εἶχαν ἀντι-
καταστήσει τό Εὐαγγέλιο µέ µιά ἄλλη
διδασκαλία, τήν ὁποία προσδιόριζε ὡς
«κατ᾿ ἄνθρωπον», δηλ., ἀνθρώπινη.
Εἶχαν ὑποκαταστήσει τό Εὐαγγέλιο
µέ κάτι ἄλλο.

Τό Εὐαγγέλιο, πού εἶχε κηρύξει
ὁ Παῦλος στούς Γαλάτες, ἦταν ἡ ἀ -
ποκάλυψη τοῦ Θεοῦ ἐν τῷ Υἱῷ  Αὐτοῦ

καί ἐν τῷ ῾Αγίῳ Πνεύµατι. ∆έν ἦταν,
κατά πρῶτο λόγο, µιά διδασκαλία πε-
ρί τῶν καθηκόντων τοῦ ἀνθρώπου.
῏Ηταν µιά διακήρυξη τᾹς ἄφατης δω -
ρες τοῦ Θεοῦ, ὅταν ἔφτασε ὁ πρέπων
καιρός, πού εἶχε καθορίσει. ῎Εγραψε
ὁ Παῦλος· «ὅτε δέ ἦλθε τό πλήρωµα
τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τόν
υἱόν αὐτοῦ, γενόµενον ἐκ γυναικός,
γενόµενον ὑπό νόµον (διετέλεσε κάτω
ἀπό τήν κυριαρχία τοῦ νόµου), ἵνα
τούς ὑπό νόµον ἐξαγοράσ᾽, ἵνα τήν
υἱοθεσίαν ἀπολάβωµεν (γιά νά γίνου -
µε υἱοί τοῦ Θεοῦ). ῞Οτι δέ ἐστε υἱοί,
ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τό Πνεῦµα τοῦ
υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τάς καρδίας ὑµῶν κρ -
ζον· ἀββά ὁ πατήρ (᾿Αββά, Πατέρα)»
(Γαλ. δ~ 4-6). Αὐτό ἦταν τό «καλό νέο»,
τό Εὐαγγέλιο· ἡ σάρκωση τοῦ Θεοῦ
καί ἡ θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε ἄλλο
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Ποιµαντικές ἐπισηµάνσεις ἀπό τήν παγκόσµια ᾿Ορθοδοξία.

῾Υποκατάσταση τοῦ Εὐαγγελίου
(῾Ο συγγραφέας τοῦ ἄρθρου, πού ἀκολουθεῖ σέ µετάφραση, εἶναι ἀµε-

ρικανός ᾿Ορθόδοξος ἱερέας, γνωστός στό περιοδικό µας, (βλ. τεῦχος 257).
Θίγει ἕνα πρόβληµα-πειρασµό διαχρονικό στήν ᾿Εκκλησία µας, πού στίς
µέρες µας παρουσιάζει ἔξαρση).



µήνυµα, σέ ἀντικατάσταση αὐτοῦ,
ἔγραψε ὁ Παῦλος, ἦταν «ἕτερον εὐαγ-
γέλιον».     

Στήν πρός Γαλάτας ἐπιστολή
προσ διορίζεται ὡς "ἕτερον εὐαγγέ -
λιον" ἡ δικαίωση τοῦ ἀνθρώπου ὡς
καρπός τᾹς τηρήσεως τῶν διατάξεων
τοῦ Μωσαϊκοῦ Νόµου. ᾿Εκεῖνοι, δη -
λαδή, πού κήρυτταν αὐτό τό «ἕτερον
εὐαγγέ λιον», δέν κήρυτταν κάτι κακό.
Κή ρυτ ταν κάτι καλό.

Στήν πραγµατικότητα, οἱ ἐπικίν -
δυνοι ἀνταγωνιστές τοῦ Εὐαγγελίου
σπάνια εἶναι κακοί. Εὔκολα µπορεῖ
νά ἀναγνωρίσει κανείς αὐτά, πού
συγκρούονται κατ᾿ εὐθεῖαν µέ τό
Εὐαγγέλιο, ὅπως εἶναι ὁ φόνος, ἡ βι-
αιοπραγία, ἡ σεξουαλική ἀνηθικό -
τητα, ἡ διάλυση τοῦ γάµου, κτλ. ̔́ Ολα
αὐτά, πού σίγουρα ἀντίκεινται στό
Εὐαγγέλιο, εἶναι ἀπίθανο νά τό ἀντα-
γωνιστοῦν ἤ νά τό ὑποκαταστήσουν.

Κανονικά, µόνο καλά πράγµα-
τα µπορεῖ νά προβληθοῦν ὡς κατάλ -
ληλα ὑποκατάστατα τοῦ Εὐαγγελίου.
Σπάνια τό Εὐαγγέλιο ἀλλοιώνεται ἀ -
πό τό κακό· τό πιθανότερο εἶναι νά
διαστρεβλωθεῖ ἀπό κάτι τό λιγότερο
καλό. Στήν περίπτωση τῶν Γαλατῶν,
αὐτό τό λιγότερο καλό ἦταν ὁ Μω-
σαϊκός Νόµος!

῎Ετσι, ἤδη ἀπό τήν ἐποχή τοῦ
Παύλου, µερικοί Χριστιανοί εἶχαν ἀρ -
χίσει νά ἀντικαθιστοῦν τό Εὐαγγέλιο
µέ κάποια ἄλλη διδασκαλία «κατ ἄν -
θρωπον». Μέ ἄλλα λόγια, τό µήνυµα
τοῦ Θεοῦ εἶχε ἤδη ἀρχίσει νά παραγ-

κωνίζεται ἀπό κάποιες ἀνθρώπινες
θεωρήσεις καί ἐπιδιώξεις.

Οἱ ὑποκαταστάσεις τοῦ Εὐαγ-
γελίου παραµένουν ἕνας διαρκής πει-
ρασµός γιά τούς Χριστιανούς. Τά ὑπο-
κατάστατα δέν εἶναι συνήθως κακά
πράγµατα. Κατά κανόνα εἶναι καλά,
ὅπως, ἡ παγκόσµια εἰρήνη, οἱ οἰκογε-
νειακές ἀξίες, ἡ οἰκονοµική σταθε-
ρότητα, ἡ ἱερότητα τᾹς ἀνθρώπινης
ζωᾹς, ὁ πατριωτισµός, ἡ οἰκολογική
εὐαισθησία, ὁ πολιτικός ἀκτιβισµός
γιά τήν προάσπιση τᾹς κοινωνικᾹς δι-
καιοσύνης. Προφανῶς, αὐτά δέν εἶναι
κακά. Εἶναι καλά καί ἐπιθυµητά.
Εὔλογα θά ἔλεγε κανείς ὅτι ἡ µέριµνα
γιά τήν προάσπιση πολλῶν ἐξ αὐτῶν
ἔχει ἀναπτυχθεῖ στήν ἀνθρώπινη συν -
είδηση ὡς ἀποτέλεσµα τοῦ Εὐαγγε -
λίου. ∆έν εἶναι ὅµως ΤΟ Εὐαγγέλιο,
καί δέν µποροῦν νά τεθοῦν ὡς ὑπο-
κατάστατα ἤ ἀνταγωνιστές τοῦ Εὐαγ-
γελίου.    

∆υστυχῶς τέτοιες ὑποκατα-
στάσεις φαίνεται ὅτι ὑπάρχουν σ᾿  ὅλες
τίς ἐποχές. Σ ἕνα πρόσφατο συµπόσιο
περιβαλλοντολογικοῦ ἐνδιαφέροντος
γνωστός ̓ Ορθόδοξος ̓ Επίσκοπος καυ -
χιόταν· «῾Η προστασία τοῦ φυσικοῦ
περιβάλλοντος βρίσκεται στήν κορυφή
τᾹς ποιµαντικᾹς µου (sic) µέριµνας καί
τοῦ προγράµµατός µου γιά τίς δύο τε-
λευταῖες δεκαετίες». Συµβαίνει νά
ἔχω παρακολουθήσει τή διακονία
αὐτοῦ τοῦ ̓ Επισκόπου κατά τίς τελευ-
ταῖες δύο δεκαετίες καί δέν ὑπερ -
βάλλει· πράγµατι, ἡ προστασία τοῦ πε-
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ριβάλλοντος ὑπᾹρξε στήν κορυφή τᾹς
ποιµαντικᾹς του δραστηριότητας καί
τοῦ προγράµµατός του. ∆υσκολεύο-
µαι ἐν τούτοις νά φανταστῶ τόν ᾿Α -
πόστολο Παῦλο νά υἱοθετεῖ γιά τόν
ἑαυτό του τέτοιου εἴδους προτεραι -
ότητες .      

Αὐτό εἶναι ἕνα ἐξόφλαλµο πα-
ράδειγµα σύγχρονης ὑποκατα-
στάσεως τοῦ Εὐαγγελίου. Πολύ σοβα-
ρότερες εἶναι, γιά µένα τουλάχιστον,
οἱ πολλές περιπτώσεις ὅπου τό Εὐαγ-
γέλιο ὑποκαθίσταται ἀπό, ἤ συγχέε-
ται µέ, πατριωτισµούς ἤ ἐθνικές ἐπι-
διώξεις. Πράγµατι, γιά νά ἀναφερ -
θοῦµε στή χώρα µας (σ.µ. τίς ΗΠΑ),
µπορεῖ εὔλογα κανείς νά θεωρήσει
βέβαιο ὅτι ἡ καρποφορία τῶν προσ -
παθειῶν ᾿Ορθόδοξου εὐαγγελισµοῦ
τοῦ λαοῦ µας θά ἦταν δυό φορές αὐτᾹς,
πού εἶναι σήµερα, ἄν στίς ἐνορίες µας
δέν συγχέαµε τά µηνύµατα θέτοντας
τίς ἐθνικές σηµαῖες στά τέµπλα πλάι
στίς εἰκόνες.

᾿Ακόµα καί ἡ δικαιοδοσιακή
ἑνότητα τῶν ᾿Ορθοδόξων σ᾿ αὐτή τή
χώρα, (σ.µ. ὅλοι οἱ ᾿Ορθόδοξοι, ἀνεξ -
άρτητα ἀπό τήν ἐθνική τους κατα-
γωγή, νά ἀνήκουν σέ µιά διοικητικά
ἑνωµένη ̓ Εκκλησία), ἕνας στόχος, γιά
τόν ὁποῖο πολλοί µέ πάθος ἀγωνίζον-
ται, µερικές φορές προβάλλεται γιά
λόγους πολιτικῶν πλεονεκτηµάτων.
Συχνά αὐτή ἡ ἑνότητα σαφῶς ἐπι-
διώκεται ὄχι γιά νά ἱκανοποιήσει τίς
θεολογικές θέσεις τοῦ Εὐαγγελίου,
ἀλλά γιά νά ἀποκτήσουν οἱ ᾿Ορθόδο-

ξοι, ἑνωµένοι,  ἰσχυρότερη φωνή στούς
κυβερνητικούς προθαλάµους.

Προγράµµατα πολιτικά, οἰκο-
νοµικά καί κοινωνικά, κατά τήν ἄπο -
ψή µου, εἶναι σήµερα τά πιό ἐπι κίν -
δυνα καί ἄµεσα ὑποκατάστατα τοῦ
Εὐαγγελίου, γιατί µπορεῖ κανείς νά
ἐπιδιώξει τούς στόχους τους χωρίς δε-
σµεύσεις γιά προσωπική πίστη, µετά -
νοια, καθαρότητα καρδις καί ἄλλα
παρόµοια «ἐνοχλητικά» πράγµατα .

π. Πατρίκιος Reardon
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Μέ ρωτοῦν
Ἄνθρωποι τῆς Ἐκκλη  �

σίας καί παράγοντες τῆς πιά�
τσας µέ ρωτοῦν: 

Ὅταν ὁ µακαριότατος Ἀρ�
χιεπίσκοπός µας ἐπισκέφτη �
κε ἐπίσηµα τό νησί τῆς Ζα �
κύνθου, γέµισε ἡ ψυχή του µέ
θά µβος καί δέος. Καί, προσ �
φωνώντας τόν ἐπιτόπιο Μη �
τροπολίτη, τόν γνωστό σέ
ὅλους Ζακύνθου Χρυσόστο�
µο, εἶπε: «Θαυµάζω τήν ἀρχοντιά σου». 

Ἡ ἀπορία καί τό ἐρώτηµα, πού δια�
τρέχουν ἀπό τό ἕνα ἄκρο, ἴσαµε τό ἄλλο,
τῆς ἑλληνικῆς µας πατρίδας, δέ ζητοῦν
ἀπάντηση καί ἐνηµέρωση ἀπό τόν Ζα �
κύνθου Χρυσόστοµο, ἀλλά ἀπό τόν προ�
καθήµενο τῆς Ἐκκλησίας µας Ἱερώνυµο. 

Ὁ Ζακύνθου Χρυσόστοµος εἶναι πασί �
γνωστος. Ἔχει µακρά θητεία καί ἀνάµειξη
στά ἐκκλησιαστικά δρώµενα. Ἔφερε τά πι �
στοποιητικά τῆς ποικίλης ἄσκησής του
ἀπό τή Μονή τοῦ Σινά. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Σεραφείµ τόν χειροτόνησε βοηθό ἐπίσκο�
πο καί, ἴσως, ἐκτιµώντας τίς µαντικές του
ἱκανότητες, τόν τίµησε µέ τόν τίτλο «∆ω �
δώ νης». Ἔγινε ἡγούµενος τῆς  Ἱερᾶς Μο �
νῆς Πεντέλης. Ἐπιφορτίστηκε µέ τήν εὐθύ �
νη νά φωτίσει καί νά λαµπρύνει τό µο�
ναχικό ἰδεῶδες. ∆ιαχειρίστηκε, ἐπί σειρά
ἐτῶν, τήν ἀµύθητη περιουσία, πού καλύ �
πτει ὁλόκληρο τό Πεντελικό ὄρος. Ἔγινε
Μητροπολίτης Ζακύνθου. Ἡ φήµη του
ἐνισχύθηκε ἀκόµη περισσότερο. Ὀργάνω�

σε καί ὀργανώνει πανηγύρια,
πού τά τιµοῦν µέ τήν παρουσία
τους Μητροπο λίτες ἀπό ὁλό �
κληρη τήν Ἑλ λάδα καί ἐκπρό �
σωποι ἀπό ἄλ λες Ὀρθόδοξες
Ἐκκλη σίες. Ἀ ναδείχτηκε φί �
λος καί συνο µι λητής τῆς συζύ �
γου τοῦ ἀλλο τε πρωθυπουρ �
γοῦ. Ἔγινε φο ρέ ας µηνυµάτων
καί πλη ροφο ριῶν στά ἠλε �
κτρονικά συγκρο τή µατα τῆς
Ἐνηµέρωσης. Παρα µέ νει, ἐπί

σειρά ἐτῶν, στήν ἐξέδρα τῆς προ βολῆς καί
στό ἐδώλιο τῆς ἐπίκρισης. 

Μέ ρωτοῦν, ἐπίµονα καί βασανιστικά.
Ποιό ἀπό ὅλα αὐτά τά χαρίσµατα τοῦ
Ζακύνθου Χρυσόστοµου µάγεψε τόν κ.
Ἱερώνυµο καί, ἐντυπωσιασµένος, φώναξε:
«Θαυµάζω τήν ἀρχοντιά σου;».

Μιά τέτοια κουβέντα δέν εἶπε σέ κανέ�
ναν ἀπό τούς ὀγδόντα Μητροπολίτες. Ὁ �
ποιονδήποτε ἀπό αὐτούς τόν ἐπισκέφτηκε
καί θεώρησε χρέος του νά τόν προσφωνή�
σει, τόν κόσµησε µέ τά δάφνινα στεφάνια
τῆς ρουτίνας. Τόν Ζακύνθου τόν ἀνέβασε
στά ὕψη τῆς µοναδικῆς ἀρχοντιᾶς καί τοῦ
λαµπυρίζοντος ἤθους. Τί ξέρει ὁ κ. Ἱερώ �
νυµος γιά τόν Ζακύνθου; Ποιά πτυχή τῆς
ζωῆς του τόν ἐντυπωσιάζει; Ποιό χάρισµα
ἤ ποιά ἰδιαιτερότητα τόν ἀνυψώνει στό
µπαλκόνι τῆς ἀρχοντιᾶς; Νοµίζω, πώς ἔχει
ὑποχρέωση ὁ προκαθήµενος, νά δώσει
πληροφορίες στό ποίµνιό του. Καί νά µήν
ἀφήσει τούς ψιθύρους νά πλανῶνται σέ
ἐρωτηµατικά δυσδιακρίβωτα.     
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