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Ποιός, ὡστόσο, θά τολµήσει νά ἀµφισβητήσει, ὅτι σέ πα ράλ -
ληλη κατάθεση ἀπόψεων καί ἐµπειριῶν καί σέ πολυσέλιδες,

πένθιµες ἐγγραφές ἐντοπίζεται, ἱστορεῖται, ἀναλύεται καί ἐγκα-
λεῖται, µέ τραχύ ἀντίλογο, ἡ στοχοπροσήλωση στά ὁράµατα καί
στίς πρακτικές, πού εὐτελίζουν, ὁλοένα προκλητικότερα, τήν ἀν -
θρώπινη ὕπαρξη;  Ποιός θά προσπεράσει, ἀδιάφορα, τήν ὑπο -
τίµηση τᾹς προσωπικότητας, ἀπό τήν καθέδρα τοῦ ἀρχιτέ κτονα
καί τή σκαλωσιά τοῦ οἰκοδόµου τοῦ πολιτισµοῦ, στό µπουντρούµι
τᾹς αἰχµαλωσίας καί τᾹς περιφρόνησης; Ποιός θά ἀµνηστεύσει
τίς ὑπόγειες µεθοδεύσεις καί τίς σατανικές ἐκστρα τεῖες, πού, ἀντί γιά
ἐµπνευστή καί συγγραφέα τᾹς ἱστορίας τᾹς προόδου, τᾹς ἀέναης
πνευµατικᾹς ἀνάπτυξης καί τᾹς χαρισµατικᾹς κοινωνικᾹς σύµπρα-
ξης στόν πολιτισµό, µεταλλάσσουν  τόν ἄνθρωπο σέ δράστη καί σέ
θύµα τᾹς τρελᾹς ἰδιοτέλειας καί τᾹς ἀκόρεστης ἐκµετάλλευσης; 

Φυλλοµετρεῖστε τούς τόµους, πού ἀκτινοβολοῦν τόν ἔντιµο
µόχθο τῶν ἠθικά καλλιεργηµένων προγόνων µας καί τή θυ-

σιαστική κοινωνικότητα τῶν ἁγιασµένων Πατέρων µας. Καί ἀντι-
παραβάλετε τίς καταφατικές, θαυµαστικές ἐντυπώσεις σας µέ
τίς τροµακτικές καί τραυµατικές ἐµπειρίες, πού φορτώνει σέ ὅ -
λους µας ἡ ἀποκάλυψη τᾹς καλοστηµένης ἀπάτης. Ἡ σύγχρονη
φλύ αρη, ὑποκριτική δοξολόγηση τοῦ ἀνθρώπου δέν καταξιώνει
τόν πολιτισµό µας. Καµουφλάρει τό βαρβαρισµό µας. Τήν τρα χύ -
τητα τῶν ἠθῶν µας. Τήν ὑποβάθµιση τοῦ συνανθρώπου µας στήν
ἀξιολογική βαθµίδα τοῦ κτήνους. Τή διαχείρισή του, ἀπό τούς κα-
τέχοντες τούς θώκους τᾹς πολιτικᾹς καί τᾹς οἰκονοµικᾹς ἐ ξουσίας,
ὡς ἐξάρτηµα τῶν πολύπλοκων µηχανῶν τους καί ὡς σφάγιο στά
ἀνοιχτά γήπεδα τῶν πολεµικῶν ἐξορµήσεών τους. 

∆έ θά γυρίσω ὅλα τά φύλλα τᾹς ἱστορίας, γιά νά συνθέσω τήν
προβληµατική µου καί γιά νά ἀπαιτήσω, ἀπό τούς συντελε-

στές τᾹς σύγχρονης βαρεις σκοτοδίνης, µιά ἑρµηνεία, πού νά δι-
καιώνει τό πολιτιστικό τερατούργηµά µας. Θά στηλώσω το βλέµµα
στήν ἐπιστηµονική καί τεχνολογική ἀνάπτυξη τοῦ εἰκοστοῦ αἰ -
ώνα, πού µόλις ἔκλεισε. Καί στή µετάλλαξη, πού ἀνάδειξε τή γᾹ µας,
τή σφαίρα τᾹς ἀπερίγραπτης ὀµορφις, τοῦ ἀσύλληπτου καί
ἀπροσ µέτρητου ἐπιφανειακοῦ καί ὀρυκτοῦ πλούτου, τό παρα-
δείσιο περιβόλι τᾹς διατροφᾹς µας καί τᾹς εὐφροσύνης µας,  σέ ἀ -
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πέραντο πολεµικό πεδίο, σέ σφαγεῖο ἀνθρώπινων ὑπάρξεων, σέ
νεκροταφεῖο, γεµάτο µέ τά λείψανα τῶν ὑπεύθυνων ἤ ἀνεύθυνων
θυµάτων τῶν αἰµατηρῶν ἀνα µετρήσεων.

Κατά τόν εἰκοστό αἰώνα ὀργανώσαµε καί ἐπεκτείναµε τήν ἐπι-
στηµονική ἔρευνα, καταγράφοντας ἐπιτεύγµατα, πού γιά

τούς προγόνους µας ἦταν terra incognita. Ταξιδέψαµε στό διά-
στηµα. Πατήσαµε τό πόδι µας στή σελήνη. Ἀνεβάσαµε, ἀπό τά
σπλάχνα τᾹς γᾹς µας τόν ὀρυκτό πλοῦτο. Ἐκµεταλλευτήκαµε τή
δύναµη τῶν ἀνέµων καί τόν παφλασµό τᾹς θάλασσας. Ἀλλά, δέ
σταµατήσαµε ἐκεῖ. Πολλαπλασιάσαµε καί τελειοποιήσαµε τίς
µηχανές τοῦ ὀλέθρου. Φτιάσαµε πυραύλους, πού µεταφέρουν τό θά-
νατο ἀκόµα καί στό πιό ἀπόµακρο σηµεῖο τοῦ πλανήτη µας. Οἰκο-
δοµήσαµε στρατόπεδα συγκεντρώσεων, πού ἁλυσοδένουν τίς ἐ -
λεύ θερες προσωπικότητες, πνίγουν τά ὁράµατά τους καί τούς πα-
ραχωροῦν µιά καί µόνη διέξοδο, αὐτή, πού ὁδηγεῖ πρός τόν τάφο.   

Ποιός µπορεῖ νά µς ἐνηµερώσει πόσα εἶναι τά ἀδέλφια µας
καί πόσοι οἱ πατεράδες µας, πού τούς στέρησε τό δικαίωµα

τᾹς ζωᾹς ἡ ὑπεροψία τῶν τυράννων τᾹς οἰκουµένης καί ἡ εὐφυέ-
στατη τεχνολογία τᾹς ἀναπτυγµένης πολεµικᾹς βιοµηχανίας;
Εἶναι ἑκατοµµύρια, εἶναι δισεκατοµµύρια τά ὑπεύθυνα ἤ ἀνεύθυ-
να θύµατα τοῦ πολιτιστικοῦ σχήµατος, πού ὑποσχέθηκε γνώση
καί εὐµάρεια, ἀλλά ἔπνιξε στό αἷµα καί στό δάκρυ ὁλόκληρο τόν
πλανήτη µας;  Ἄν ἡ κοινωνία µας ἦταν ἀλάθητα ἀναπτυγµένη,
ἄν ὁ πολιτισµός µας βρισκόταν σέ στάθµη ὑπέρβασης τῶν µικρο-
τήτων καί τῶν ἀθλιοτήτων, µιά καί µόνη προωπικότητα, εἰκόνα
καί ὁµοίωση τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορα, ἄν καταντοῦσε θύµα
ἀγέρωχης, ἐγωκεντρικᾹς καί ἀλαζονικᾹς πολιτικᾹς, θά ἦταν ἀρ-
κετό πειστήριο, γιά νά ἀποδείξει τήν ὀπισθοδρόµηση τοῦ πολιτι-
σµοῦ µας. Τό γεγονός καί ἡ ἐµπειρία, ὅτι, κατά τήν ἀνέλιξη καί
ὁλοκλήρωση τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, τά θύµατα εἶναι τόσο πολλά,
πού δέ µετριοῦνται στά ἐκσυγχρονισµένα µηχανήµατα  τᾹς στα-
τιστικᾹς καταµέτρησης καί τά ὀνόµατά τους δέ χωροῦν στά
συµπληρωµατικά παραρτήµατα τᾹς ἰστορίας, µς πείθει, ὅτι δέ
βηµατίζουµε στό µονοπάτι τοῦ πολιτισµοῦ καί δέν προχωροῦµε
στήν ἀέναη πρόοδο, ἀλλά κατηφορίζουµε στό χάος τοῦ ἐκπεσµοῦ
καί στήν ἀπαξίωση τᾹς ἴδιας µας τᾹς προσωπικότητας.                 



ρέος νά καταθέσουµεὅλοι, οἱ φορεῖς καί δια -χειριστές τοῦ ἐπισκοπι-κοῦ λειτουργήµατος, τήνἔντιµη συντριβή καί τήδιάφανη ὁµολογία, ὅτιἐπιτρέψαµε ἤ, µλλον,πρωτοστατήσαµε στή µετάλλαξητᾹς χαρισµατικᾹς ὑπευθυνότηταςτοῦ ποιµένα σέ διαχείριση ὑψηλο-βάθµιας κοσµικᾹς ἐξουσίας, µέ κω-δικό τήν ἀποστασιοποίηση ἀπότό χαµόγελο ἤ τό δάκρυ τᾹς λαϊ-κᾹς παρεµβολᾹς καί ἔνταξη στήδιακριτή λέσχη τᾹς ἀκόρεστης ἀ -πόλαυσης τοῦ ἀµύθητου πλούτουκαί τῶν ἐδαφιαίων προσκυνηµά-των. 
iii∆ιδαχή καί ἐντολή τοῦ Κυρίουµας στή χαρισµατική ὁµάδα τῶνδώδεκα µαθητῶν Του προσδιορίζειτό ἀποστολικό τους ἀξίωµα, τό ἄ -νοιγµα σ᾿ ὁλόκληρη τήν οἰκουµένηκαί τήν ἐξαγγελία τοῦ µηνύµατοςτᾹς σταυρικᾹς Θυσίας καί τᾹς Ἀνά-

στασης τοῦ σαρκωµένου Λόγουὡς διακονία ἀγάπης, ὡς ἔµπονηἀναζήτηση τᾹς καθεµις πλανε-µένης ὕπαρξης καί ἐπαναφορςτης στή θερµή ἀτµόσφαιρα τᾹςἐκκλησιαστικᾹς παρεµβολᾹς. Καίδέν ἀφήνει τό παραµικρό περιθώ -ριο, νά διολισθήσει τό ἱερό διακόνη -µα στή νοοτροπία καί στήν πρα -κτι κή τῶν κοσµικῶν ἀξιωµάτων,πού λειτουργοῦσαν καί ἐξακολου -θοῦν νά λειτουργοῦν ὡς θεσµικάδι καιώµατα αὐτοπροβολᾹς καί ὡςδυναστικές ἐξουσίες διαχείρισηςκαί ἐκµετάλλευσης τοῦ ὑποταγµέ-νου καί ἐξαρτηµένου ἀνθρώπινουµόχθου. Κατά τίς στιγµές τᾹς ἀπροσ-διόριστης ὀδύνης, ὅταν ἡ ἱερή δω-δεκάδα τῶν µαθητῶν συνόδευε τό∆ιδάσκαλο στήν πορεία Του πρόςτά Ἱεροσόλυµα καί πρός τό Γολ-γοθά τοῦ Πάθους, κατατέθηκε,στόν ἀνήσυχο νοῦ καί στίς πυρω-µένες καρδιές τῶν συνοδοιπόρωνΤου, τό µεγαλεῖο, ἀλλά καί ἡ τα-πεινότητα τοῦ ἀποστολικοῦ τους
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λειτουργήµατος: «Οἴδατε ὅτι οἱἄρχοντες τῶν ἐθνῶν  κατακυριεύ -ουσιν αὐτῶν καί οἱ µεγάλοι κατεξ -ουσιάζουσιν αὐτῶν. οὐχ οὕτως ἔ -σται ἐν ὑµῖν, ἀλλ᾿  ὅς ἐάν θέλ᾽ ἐνὑµῖν µέγας γενέσθαι, ἔσται ὑµῶνδιάκονος. ὥσπερ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώ -που οὐκ ἦλθε διακονηθᾹναι, ἀλλάδιακονᾹσαι καί δοῦναι τήν ψυχήναὐτοῦ λύτρον ἀντί πολλῶν«(Ματθ.κ~ 25-28).  Καί σέ µιά δεύτερη εὐκαιρία,ἰδιαίτερα φορτισµένη καί ἰδιαίτερακρίσιµη, ὅταν οἱ «κλητοί» µαθητέςκαί Ἀπόστολοι τοῦ µεγάλου µηνύ -µατος, συναγµένοι στό «ἀνώ γαιο»τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου, εἶδαν τόν∆ιδάσκαλο νά΄περιζώνεται λέντιοκαί νά σκύβει ταπεινά  γιά νά νίψειτά πόδια τῶν µαθητῶν Του. Τότε,µέ ρίγος συγκίνησης, Τόν ἄκουσαννά προσδιορίζει µέ σαφήνεια τήνἱερή ἀποστολή τους:  «Ὅτε οὖν ἔνιψε τούς πόδαςαὐτῶν καί ἔλαβε τά ἱµάτια αὐτοῦ, ἀ -ναπεσών πάλιν εἶπεν αὐτοῖς, γι νώ  -σκετε τί πεποίηκα ὑµῖν; ὑµεῖς φω-νεῖτε µε, ὁ ∆ιδάσκαλος καί ὁ Κύριος,καί καλῶς λέγετε, εἰµί γάρ. εἰ οὖν ἐ -γώ ἔνιψα ὑµῶν τούς πόδας, ὁ Κύ -ριος καί ὁ ∆ιδάσκαλος, καί ὑµεῖς ὀ -φείλετε ἀλλήλων νίπτειν τούς πό-δας. ὑπόδειγµα γάρ δέδωκα ὑµῖν,ἵνα καθώς ἐγώ ἐποίησα καί ὑµεῖςποιᾹτε. ἀµήν ἀµήν λέγω ὑµῖν, οὐκἔστι δοῦλος µείζων τοῦ κυρίου αὐ -τοῦ, οὐδέ ἀπόστολος µείζων τοῦ

πέµψαντος αὐτόν»(Ἰωάν. ιγ~ 12-16). Οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ Κυρίουµας, ἐπιστέγασµα καί προέκτασητᾹς ἔµπρακτης διδαχᾹς Του, ὁριο -θέτησαν τό µεγαλεῖο καί τό δυνα -µισµό τοῦ ἀποστολικοῡ λειτουρ -γήµατος καί ἐξακολουθοῦν νά ὁρι -οθετοῦν τήν ἐπισκοπική ὑπευθυ-νότητα, ἐνῶ ὁ χρόνος τρέχει καί οἱχαρισµατικοί µεταφορεῖς τῶν µη -νυµάτων τοῦ Ἐσταυρωµένου Λυ -τρωτή βηµατίζουν σέ ἀδιάκοπηδιαδοχή. 
iiiΚατά τούς αἰῶνες, πού ἀκο-λούθησαν τή Σταύρωση, τήν Ἀνά-σταση καί τήν Πεντηκοστή, σηµει -ώθηκαν στή βίβλο τᾹς Οἰκουµενι -κᾹς Ἐκκλη σίας, θαυµαστές ἐγγρα -φές, φωτισµένων φορέων τοῦ ἐ -πισκοπικοῦ λειτουργήµατος, πούδέν περιβλήθηκαν «πορφύραν καίβύσσον»(Λουκ. ιστ~ 19), ἀλλά ἔσκυ -ψαν ταπεινά νά ὑπηρετήσουν, νάχειραγωγήσουν καί νά ἀναπλά-σουν τίς καταπονηµένες ὑπάρξειςκαί νά γεµίσουν τίς ψυχές τους µέτό φῶς τοῦ Χριστοῦ καί µέ τό πύρω-µα τᾹς ἀγάπης. Στρατιά ὁλόκληρηἁγίων Πατέρων, γνήσιων µαθητῶντῶν ἁγίων Ἀποστόλων, κρίκων τᾹςἀτελεύτητης ἁλυσίδας τῶν ἔντι-µων καί πιστῶν οἰκονόµων τᾹςΧάριτος, περιφρόνησαν τίς τιµές,διέγραψαν τούς ποµπώδεις τί -τλους καί τίς φανταχτερές στολές
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καί περπάτησαν ΄σάν στοργικοίπατέρες, σάν γνήσιοι ἀδελφοί καίσάν ἀκοίµητοι ποιµένες. Μεταφέρω µιά ἐπισήµανσητοῦ ἁγίου Γρηγορίου Νύσσης, ἀδελ -φοῦ τοῦ Μεγάλου Βασιλείου:«...γένος καί πλοῦτον καί κο-σµικήν περιφάνειαν ζητεῖν ἐν τοῖςἐπισκοπικοῖς κατορθώµασιν ὁ ΄ἀ -ποστολικός οὐκ ἐνοµοθέτησε λό-γος»(Ἐπιστολή XVII, II). (Ὁ ἀπο-στολικός λόγος καί ἡ ἀποστολικήπαράδοση δέ θεσµοθέτησαν καίδέν καταξίωσαν τήν καύχηση γιάτήν καταγωγή, γιά τόν πλοῦτο καίγιά τήν κοσµική προβολή). Ἡ ἐπι -σκοπική διακονία ἐµπνέεται καίφορ τίζεται καί  λειτουργεῖ, ὡς συνέ -χεια τᾹς κένωσης καί τᾹς τα-πείνωσης τοῦ Κυρίου µας καί ὡςἀνταπόκριση στό διδακτικό τουπρόσταγµα. Ἀνασύρω καί µιά ἄλλη ἐξο-µολογητική καί ταυτόχρονα, δι-δακτική ἀναφορά στή γνησιότητακαί στήν καθαρότητα τοῦ ἐπισκο-πικοῦ ἔργου, πού ἐκπορεύεται ἀ -πό τήν καρδιά καί ἀπό τή γραφίδατοῦ Ἱεροµάρτυρα ἁγίου Ἰγνα τίου,ἐπισκόπου Ἀντιοχείας καί πούφω   τίζει καί ἀναδεικνύει τήν προ -σωπικότητα τοῦ ἀδελφοῦ καί φί -λου του ἐπισκόπου Ἐφέσου. Γράφει στούς Ἐφεσίους: «Εἰγάρ ἐγώ ἐν µικρῷ χρόνῳ τοιαύτηνσυνήθειαν ἔσχον πρός τόν ἐπίσκο-πον ὑµῶν, οὐκ ἀνθρωπίνην οὖσαν,

ἀλλά πνευµατικήν, πόσῳ µλλονὑµς µακαρίζω, τούς ἐνκεκραµέ νουςαὐτῷ ὡς ἡ ἐκκλησία Ἰησοῦ Χριστῷ,καί ὡς Ἰησοῦς Χριστός τῷ πατρί, ἵναπάντα ἐν ἑνότητι σύµφωνα ἦ»(Ἰγνατίου Ἀντοχείας ἐπιστολή πρόςἘφεσίους V, I). (Ἄν ἐγώ, πού γιά΄µικρό χρόνο συναναστράφηκα µέτόν ἐπίσκοπό σας, εἶχα τέτοιασχέ ση µαζί του, ὄχι ἀνθρώπινη,ἀλ  λά πνευµατική, πόσο πρέπει νάµακαρίζω σς, πού συνδέεστε καίκρέµεστε ἀπό αὐτόν, ὅπως ἡ Ἐκ -κλη σία κρέµεται ἀπό τόν ἸησοῦΧριστό καί ὅπως ὁ Ἰησοῦς Χριστόςἀπό τόν Πατέρα, ὥστε νά βρίσκον-ται σέ ἑνότητα καί σέ συµφωνία).  
iiiὩστόσο, κατά τή µακραίωνηἱστορική διαδροµή, δέν ἔλειψαν καίοἱ καταχραστές τῶν ἐπισκοπικῶνλειτουργηµάτων καί ἡ µετάλλαξητοῦ θυσιαστικοῦ µόχθου σέ ἀπό -λαυση πλασµατικῶν δυναστικῶνπρονοµίων.Εἶναι χαρακτηριστική ἡ δια-πιστωτική ὑπογράµµιση τοῦ ἁγίουΚυρίλλου Ἱεροσολύµων: «Εἰ ἐν ἀ -ποστόλοις εὑρέθη προδοσία, θαυ -µάζεις εἰ ἐν ἐπισκόποις εὑρίσκεταιµισαδελφία;»(Κατηχήσεις, ΙΕ~ Ζ~).(Ἄν στό στενό κύκλο τῶν δώδεκαἈποστόλων βρέθηκε ὁ ἕνας, πούἀποφάσισε καί πραγµατοποίησετήν προδοσία, σέ ἐντυπωσιάζεικαί σέ καταπλήσσει, ὅτι ἀνάµεσα
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στούς ἐπισκόπους ἀναπτύσσεταικαί λειτουργεῖ ἡ µισαδελφία;).Φυλλοµετρώντας τά ἱστορι -κά΄θησαυρίσµατα, στα µατµε συ -χνά, στίς στυγνές φυσιογνωµίεςτῶν ἀποτυχηµένων φορέων τᾹςἐπισκοπικᾹς ὑπευθυνότητας, πούµπαινοβγᾹκαν µέ θάρρος καί θρά-σος στά παλάτια τᾹς κοσµικᾹςἐξουσίας καί τᾹς ἐκκοσµικευµένηςἀριστοκρατίας καί ταύτισαν τήνἱερή ἀποστολή τους µέ τό φαντα -χτερό ρόλο τῶν, κατά συνθήκηκαί, κατά περίσταση,   ἐνθρονισµέ -νων στούς ἡγετικούς θώκους.Τά παραδείγµατα δέν εἶναιλίγα. Καί δέν προσπερνῶνται, δί -χως νά πληγώσουν τήν εὐαισθη -σία τᾹς καρδις καί νά ἀµαυρώ -σουν τό ὑψηλό, χαρισµατικό δια -κόνηµα τῶν διαδόχων τῶν ἁγίωνἈποστόλων. Μεταφέρω αὐθεντική ἐκτίµη -ση τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, γιά τήνἐποχή του, πού ὕψωσε φρα γµόστή µανία τῶν διωγµῶν, ἀλλά ἄνοι-ξε τίς διόδους ἐπικοινωνίας µέ τήνπαλατειανή χλιδή, µέ τήν αὐ το -κρα τορική ἔπαρση καί ἔδωσε τόσύν θηµα µετάλλαξης τοῦ ταπει-νοῦ διακονήµατος τᾹς πατρικᾹς,ποιµαντικᾹς µέριµνας σέ προνο-µιακή, κοσµική ἐξουσία. Γράφει ὁ φωτισµένος ποιµέ-νας Βασίλειος, στόν ὁµόφροναἀδελφό του Ἀσχόλιο, ἐπίσκοποτᾹς Θεσσαλονίκης: 

«Τά ἡµέτερα οἷα; Ἀπέψυκταιἡ ἀγάπη, πορθεῖται ἡ τῶν πατέ ρωνδιδασκαλία, ναυάγια περί  τήν πίστινπυκνά, σιγ τῶν εὐσεβούντων τάστόµατα, λαοί  τῶν εὐκτηρίων οἴκωνἐξελαθέντες ἐν τῷ ὑπαίθρῳ πρός τόνἐν τοῖς οὐρανοῖς ∆εσπότην τάς χεῖ -ρας αἴρουσι... Ὑπέρ τούτων αὐ τόςτε δεήθητι τοῦ Κυρίου καί πάνταςτούς γενναίους ἀθλητάς τοῦ Χρι -στοῦ εἰς τήν ὑπέρ τᾹς Ἐκκλησίαςπρο σευχήν συµπαράλαβε, ἵνα εἴ -περ ἔτι χρόνοι τινές ὑπολείπονταιτῇ συστάσει  τοῦ  κόσµου  καί  µήπρός τήν ἐναντίαν φοράν συνελαύ -νεται πάντα, διαλλαγείς ὁ Θεός ταῖςἑαυτοῦ Ἐκκλησίαις ἐπαναγάγ᾽ αὐ -τάς πρός τήν ἀρχαίαν εἰρήνην».(Ποιά εἶναι τά δικά µας πράγµα-τα; Πάγωσε ἡ ἀγάπη, ἐξορίζεται ἡδιδασκαλία τῶν πατέρων, τά ναυ -άγια, τά σχετικά µέ τήν πίστη, εἶ -ναι πυκνά, τά στόµατα τῶν εὐσε -βῶν σιγοῦν, οἱ λαοί διώχνονταιἀπό τούς εὐκτήριους οἴκους καίἀναγκάζονται νά σηκώνουν τάχέρια τους σέ προσευχή σέ τό πουςὑπαίθριους... Γι᾿ αὐτά ὅλα προσ -ευχήσου στόν Κύριο. Καί συµπα -ράλαβε στήν προσευχή σου ὅ λουςτούς γενναίους ἀθλητές τοῦ Χρι-στοῦ, ὥστε, ἄν ὑπολείπονται ἀκό-µα χρόνια γιά τήν ὕπαρξη τοῦ κό-σµου καί δέν ὁδηγοῦνται ὅλα στήσυντέλεια, νά συµφιλιωθεῖ ὁ Θε-ός µέ τίς Ἐκκλησίες Του καί νά τίςἐπαναφέρει στήν ἀρχαία εἰρήνη).              
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Στεναγµό ὀδύνης ἐκφέρει, µε-ρικές δεκαετίες ἀργότερα καί ὁφλογερός Ἀρχιεπίσκοπος τᾹς Βα-σιλεύουσας, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁΧρυσόστοµος. Μιλάει στό συνα -γµένο πλᾹθος «Περί τᾹς τοῦ Θεοῦπρονοίας». Καί ἀφήνοντας τήνκαρ διά του νά ἐκδηλωθεῖ καί νάµοιραστεῖ τόν πόνο της µέ τίς ἀνή-συχες καρδιές τοῦ ποιµνίου, ἐξο-µολογεῖται καί διδάσκει:«Ὁταν οὖν ἴδ᾽ς τήν Ἐκκλησίανσκορπισθεῖσαν, τά ἔσχατα παθοῦ -σαν, ἐλαυνοµένους, µαστιζοµένουςτούς ἐν αὐτῇ λάµποντας, τόν πρό -εδρον αὐτᾹς πορρωτάτω ἀπενε -χθέντα, µή ταῦτα σκόπει µόνον,ἀλλά καί τά ἐκ τούτων ἐκβησόµενα,τούς µισθούς, τάς ἀµοιβάς, τά βρα-βεῖα, τά ἔπαθλα. "ὁ γάρ ὑποµείναςεἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται" φησίν.Ἐπί µέν γάρ τᾹς Παλαις, ἐπειδήοὐδέπω γνώριµος ὁ τᾹς ἀναστά-σεως λόγος ἦν, ἐν τῷ παρόντι βίῳἀµφότερα ἐγίνετο. ἐπί  δέ τᾹς ΚαινᾹςοὐ πανταχοῦ τοῦτο, ἀλλ᾿ ἔστιν ὅ -που τά µέν λυπηρά ἐνταῦθα, τά δέχρηστά ἀναµένει τήν ἐντεῦθεν ἡµῶνἀποδηµίαν». (Ὅταν δεῖς τήν Ἐκκλη -σία νά σκορπάει καί νά παθαίνειτήν ἔσχατη δοκιµασία, νά διώ -χνονται καί νά µαστιγώνονται οἱπροσωπικότητες, πού λάµπουνἀνάµεσα στό πλᾹθος, τόν πρόε-δρό Της νά στέλλεται σέ µακρινήἐξορία, µήν ἑστιάζεις τήν προσοχήσου µόνο σ᾿ αὐτά, ἀλλά καί σέ ὅσα

θά προκύψουν ἀπό αὐτά. Τούς µι-σθούς, τίς ἀµοιβές, τά βραβεῖα, τάἔπαθλα. Ἐκεῖνος, πού θά ὑποµεί -νει ἴσαµε τό τέλος, θά σωθεῖ, λέειἡ Ἁγία Γραφή. Καί, στήν περίοδοτᾹς Παλαις ∆ιαθήκης, ἐπειδή δένἦταν γνωστός ὁ λόγος γιά τήν Ἀνά-σταση, γίνονταν καί τά δυό, καί ἡπεριπέτεια καί ἡ σωτηρία στόν πα-ρόντα βίο. Στήν περίοδο τᾹς Και -νᾹς ∆ιαθήκης, δέ γίνεται παντοῦἔτσι. Ἀλλά συµβαίνει συχνά, τάµέν λυπηρά νά τά ζεῖ κανείς ἐδῶ,στήν παροῦσα ζωή, τά δέ χρηστάνά περιµένουν τήν ἐκδηµία τουἀπό τόν παρόντα κόσµο).
iiiὍλα, τά γεµάτα πόνο, ἀλλάκαί ποτισµένα µέ ἐλπίδα, ἀπο -µνηµονεύµατα τῶν ἁγίων Πατέ -ρων µας, διασώζουν τήν ἰδιότυπηἱστορική ἐµπειρία, ὅτι ἡ θύελλατῶν ἀναστατώσεων καί τῶν διω -γµῶν καί ἡ νοθεία τᾹς πίστης καίτοῦ ἤθους τοῦ ἐκκλησιαστικοῦσώµατος ξεκινοῦν ἀπό τίς ἴδιεςἀφετηρίες. Ἡ µιά εἶναι ἡ εἰδωλοποίησητᾹς κοσµικᾹς ἐξουσίας, πού-γιάαἰῶνες ὁλόκληρους-ἀνέβαζε στόνπλαστό θεϊκό θρόνο τόν αὐτοκρά-τορα καί ἀνάγκαζε σέ ὑποτίµησηκαί ὑποταγή τήν ἀνθρώπινη προ-σωπικότητα. Ἀπό τή µιά ἄκρη τᾹςαὐτοκρατορίας ἴσαµε τήν ἄλλη, οἱλαϊκές µάζες ἦταν ὑποχρεωµένες
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νά προσφέρουν θυσίες καί δουλι-κή ὑποταγή στό πρόσωπο καί στάπροστάγµατα τοῦ αὐτοκράτορα.Καί, στίς περιπτώσεις ἀνυπακοᾹς,ὁδηγοῦνταν στό µαρτύριο καί στόθάνατο. Ἡ δεύτερη ἀφετηρία ἦταν ἡἐποχιακή ὑποβάθµιση τοῦ ἤθους,τᾹς καθαρότητας, τᾹς ζωτικότη -τας,  καί τᾹς ἀγωνιστικότητας τῶνἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν. Ἡ ἐκ -κοσµίκευση τῶν ποιµένων. Ἡ προ -σήλωσή τους στήν ἐντυπωσιακήλάµψη τοῦ ἀρχιερατικοῦ θρόνου.Καί ἡ ἀδυναµία τους ἤ ἡ ἀπροθυ -µία τους νά ἀντισταθοῦν στά ρεύ -µατα τᾹς εἰδωλοµανοῦς χλιδᾹς, τᾹςκενόδοξης αὐτοπροβολᾹς καί τᾹςκοσµικᾹς ἀνάδειξης. Αἰχµαλωτι-σµένοι στά κοσµικά ὁράµατα, δέσυνειδητοποιοῦσαν τό εὖρος καίτό βάρος τᾹς ἀποστολᾹς τους. Τόµόχθο καί τή σταυρική διακονία«ὑπέρ τῶν λογικῶν προβάτων».     Τά ρεύµατα αὐτά τᾹς ἀνα -λήθειας, τᾹς εἰδωλολατρικᾹς µα -νίας καί τᾹς σκοτεινᾹς σκοπιµότη -τας, τά ἀντιµετώπισαν οἱ χαρι -σµατικοί, οἱ θαρρετοί καί προση -λωµένοι µέ ἀπόλυτη πιστότητακαί ἀφοσίωση στό πρόσωπο τοῦἈρχιποίµενα Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐκ -κλησιαστικοί λειτουργοί, µέ τήνἐµπνευσµένη καί τίµια διδασκαλίατους, µέ τή δυναµική καί πειστικήγραφίδα τους καί µέ τήν κρυστάλ-λινη ἁγιότητά τους. ∆ίχως «κατά

συνθήκη» κοσµικούς τίτλους καίσυνοδεῖες ὑπασπιστῶν καί ὑπη -ρετῶν, ἄνοιγαν τήν καρδιά τουςκαί ἄφηναν νά ἁπλωθεῖ γύρω τόἄρωµα τᾹς πίστης τους καί τᾹςκαθαρότητας τοῦ βίου τους. Μι-λοῦσαν, ὄχι ὡς ἐξουσιαστές τοῦπλήθους, ἀλλά ὡς διάκονοι καί «ὡςὑπηρέται γενόµενοι τοῦ λόγου»(Λουκ. α~ 2). Καί ὁ σπόρος τοῦλόγου τους βλάστανε µέσα στήνἀ φράτη, ὑπαρξιακή γᾹ τῶν ἀκρο-ατῶν τους καί καρποφοροῦσε τήνἐµπειρία τᾹς πνευµατικᾹς ἀναβά-θµισης, τόν ἡρωϊσµό τᾹς γενναίαςἀντίστασης στούς πεισµατικούςδιωγµούς καί τήν ἐνδυνάµωση τᾹςδυσεξαρίθµητης στρατις τῶν ἁγί -ων µαρτύρων.
iiiΜέ θησαύρισµα καί µέ ἐρέθι-σµα τόν ἀτίµητο ἱστορικό πλοῦτο,ἐγγίζουµε τό δάχτυλο στίς σελίδεςτᾹς ἐπικαιρότητας. Στόν πίνακατῶν ἡγετικῶν λειτουργῶν τᾹς το-πικᾹς µας Ἐκκλησίας, πού «ἀγαλ-λοµένῳ ποδί» ἔχουν ἀποδεχτεῖ τήντιµή τᾹς πατρότητας τοῦ ἐκκλη -σιαστικοῦ πληρώµατος καί τήν εὐ -θύνη τᾹς χαρισµατικᾹς διαποίµαν-σής του στούς λειµῶνες τᾹς ἁγιό -τητας. Φυλλοµετροῦµε καί σταθµί -ζουµε τή Θεολογική-Πατερική συγ-κρότηση τῶν σηµερινῶν ποιµένωνκαί τήν ποιότητα του ἤθους τους.
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Ἀλλά, ἡ ἐµπειρία, πού ἀποθηκεύ -ουµε κατά τό φυλλοµέτρηµα, εἶναιἀπογοητευτική. Ταυτίζεται µέ τήνπικρία, τό ἀντιδραστικό ξέσπα-σµα καί τήν κατάθλιψη. 1. Σήµερα δέν ἔχουµε γύρωµας τούς χαρισµατικούς πνευµα-τικούς δασκάλους, τούς ἐµπλου-τισµένους µέ ἄρτια Βιβλική καί Θε-ολογική γνώση καί τούς ποιµένες,τούς ἀποφασισµένους νά τρέξουνστά βουνά καί στίς ἐρηµιές, γιά νάβροῦν τά χαµένα πρόβατα καί νάτά ἐπαναφέρουν στήν ἀσφάλειακαί στή χαρά τᾹς ΕὐχαριστιακᾹςκοινωνίας. Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία, οἱπροπαγάνδες ὀργιάζουν. Ἡ πολι-τικοποιηµένη ἀθεΐα, ἐπιθετική,ἀγωνίζεται νά φιµώσει τόν Πατε-ρικό λόγο, νά σπείρει στίς καρδιέςτήν ἀµφισβήτηση, τήν ταλάντευ-ση καί, τελικά, τήν πλήρη διακοπήτᾹς ἀγαπητικᾹς σχέσης τοῦ σηµε-ρινοῦ ἀνθρώπου µέ τόν ∆ηµιουργόκαί Πατέρα τᾹς Οἰκουµένης, γιάνά τόν καθυποτάξει στούς σχεδια -σµούς καί στούς φονικούς ἀ γῶνες,πού στοχεύουν στήν ἁρπαγή τᾹςἐξουσίας. Τούτη τήν ὥρα τᾹς σκοτει-νις, τᾹς πεισµατικᾹς, ἀρνητικᾹςπροπαγάνδας καί τοῦ ἀκατάσχε-του αἱµατοκυλίσµατος ὁλόκληρηςτᾹς οἰκουµένης, πόσοι καί ποιοίεἶναι οἱ προύχοντες τᾹς Ἐκκλη -σίας µας, πού τολµοῦν νά ἀνεβοῦν

θαρρετά στήν ἐξέδρα τᾹς διδαχᾹς,νά προβάλουν τήν αὐθεντική ἄπο-ψή τους στά παράθυρα τᾹς ἐνηµέ -ρωσης ἤ νά βγοῦν στό ἀνοιχτό γή-πεδο τᾹς ἰδεολογικᾹς καί τᾹς πνευ -µατικᾹς ἀναµέτρησης, γιά νά ἀνά-ψουν τή λαµπάδα τᾹς ΕὐαγγελικᾹςἀλήθειας καί νά δείξουν τό µονο-πάτι τᾹς ὁλοκλήρωσης καί τᾹςκαταξίωσης τοῦ ἀνθρώπινου προ -σώπου; Ἔξω ἀπό τούς χώρους τᾹςΣυνοδικᾹς εὐωχίας, κάποιοι ἀνή-συχοι, ἀλλά ἐνηµερωµένοι πιστοί,τολµοῦν νά µιλήσουν, νά φωνά -ξουν, νά γράψουν, γιά νά ἀνατρέ -ψουν τήν πλαστογραφηµένη ἀν -θρωπολογία τᾹς ἐκφυλισµένης καίἐκβαρβαρισµένης «διαφώτισης»καί νά παρουσιάσουν λαµπρή τήνεἰκόνα καί τόν προορισµό τοῦ τε -λειότατου πλάσµατος τοῦ ∆ηµι -ουργοῦ, πού σκέφτεται, ἀποφασί -ζει ἐλεύθερα, χαράσσει τήν πο ρείατου καί ἐπωµίζεται τήν εὐθύνη τῶνἀποφάσεών του καί τῶν πράξεώντου. Ἀπό τή Συνοδική ὁµήγυρητῶν σηµερινῶν ποιµένων, τολµοῦνκαί ἐξέρχονται, στό ἀνοιχτό γήπε-δο τᾹς ἰδεολογκᾹς καί τᾹς κοινω -νικᾹς ἀναµέτρησης, κάποιοι Μη -τροπολίτες, πού εἶναι γνωστοί καίἀναγνωρισµένοι γιά τή µόρφωσήτους καί τό θάρρος τους, ἀλλά ἄντούς µετρήσεις, δέν ξεπερνοῦν τάδάχτυλα τοῦ ἑνός χεριοῦ. Οἱ ἄλλοι,
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οἱ πολλοί, δέν ὑστεροῦν σέ φαντα -σµαγορική ἀµφίεση, ἀλλά ὑστε -ροῦν ἐπικίνδυνα σέ κατάρτιση καίσέ ἱκανότητα ἀναµέτρησης µέ τάρεύµατα καί µέ τούς πράκτορεςτᾹς ἀθεΐας. Χρόνια καθισµένοι στόδεσποτικό θρόνο, δέν ἀξιώθηκαννά γράψουν καί νά δηµοσιεύσουν,ἔστω ἕνα, µικρό καί περιληπτικό βι-βλίο, πού νά ἐνηµερώνει τό ποί -µνιο καί νά ἀπογυµνώνει τήν αἵρε -ση ἤ τόν ἀθυρόστοµο βαρβαρισµό. Ἀνάµεσα σ᾿ αὐτούς, τούς ἄ -φω νους καί ἄπραγους, προεξάρ -χει καί δεσπόζει ὁ σηµερινός Ἀρ -χιεπίσκοπος καί πρόεδρος τῶνΣυνοδικῶν Σωµάτων, Ἱερώνυµος.Μακρά ἡ θητεία του στήν ἀρχιε -ρατική ὑπευθυνότητα. Συµπλή -ρωσε ὁλόκληρη τριακονταετία.Καί ἀρκετή, γιά τήν ἐκτίµηση τῶνἱκανοτήτων του, ἡ τρίχρονη ἐγκα-τάστασή του στό πιλοτήριο τᾹςἐκκλησιαστικᾹς ὀλκάδας. Στά τρι -αντατρία αὐτά χρόνια δέν ἔγραψεµιά ἀράδα ΘεολογικᾹς διδαχᾹς,ἀνατροπᾹς τῶν φληναφηµάτωντᾹς ἐκτραχηλισµένης προπαγάν-δας, πατρικᾹς χειραγωγίας τῶνµελῶν τᾹς ΜητροπολιτικᾹς καί τᾹςἈρχιεπισκοπικᾹς του οἰκογένειας.Ἔγραψε, µόνο, µιά µελέτη γιά΄τάἀρχαιολογικά εὑρήµατα τᾹς Εὔβοι-ας. Καί αὐτό ἀποδείχτηκε, ὅτι ἦτανσυρραφή κλεµένων εὑρηµάτωνκαί ἐκτιµήσεων τοῦ τότε καθηγητᾹτᾹς ΧριστιανικᾹς Ἀρχαιολογίας

στό  Πανεπιστήµιο τᾹς Θεσσα-λονίκης. Ἄλλο βιβλίο, πού νά κατα -ξιώνει τόν ποιµαντικό του µό χθο,νά παρουσιάζει στά µέλη τᾹς πνευ -µατικᾹς του οἰκογένειας τή βαθύ -τητα καί τήν καθαρότητα τοῦ Εὐ -αγγελικοῦ λόγου ἤ νά ὁδηγεῖ, µέσεβασµό, στούς ἀνθόκηπους τᾹςΠατερικᾹς σοφίας, δέ χαράχτηκεµέ τήν πένα του καί δέν προω θή -θηκε στά χέρια τῶν διψασµένωνΧριστιανῶν. Ἄφωνος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱε-ρώνυµος. Προωθεῖ τούς ὁµοίουςτου, γιά νά µή γίνεται τίποτα πα-ραπάνω, ἀπό ὅσα ἔχει νά δείξει ὁἴδιος σέ κάθε ἐµφάνισή του. Ἄφω -νοι καί οἱ περισσότεροι συνεπί -σκοποί του, δίνουν τό στί γµα τᾹςἀνικανότητας νά ποι µάνουν τόλαό. Κάθονται στήν καρέ κλα τᾹςἐξουσίας. Βάζουν ὑπογρα φές.∆ιαχειρίζονται ἤ ἐξανε µίζουν τόσυναγµένο πλοῦτο. Λιτανεύ ουν,κατά τίς µεγάλες πανηγύ ρεις, τάβαρύτιµα ἄµφιά τους καί τά ἐντυ -πωσιακά διάσηµά τους. Ἀλλά δένβάζουν δύναµη, γιά νά ἀνακό ψουντούς πολεµικούς, ἀθεϊστι κούς σχη -µατισµούς. Καί δέν σκύ βουν, µέἀγάπη καί συµπόνια, στήν ἀνθρώ -πινη περιπέτεια. ∆έν πιάνουν ἀπότό χέρι τά πλανεµένα παιδιά τους,γιά νά τά σώσουν καί νά τά ὁδηγή-σουν στή θερµή ἀγκαλιά τοῦ Θε-οῦ. Καί δέν θυσιάζουν τή΄δική τουςεὐµάρεια, γιά νά προσφέρουν τρο -
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φή καί ἐλπίδα στή σκυθρωπή καίἀνέλπιδη φτώ χεια. Μέ τήν ἐπίδειξη τᾹς χλιδᾹςδέν ἀσκεῖται ποιµαντική. ∆ένἀντιµετωπίζεται ἡ θρασύτητα τῶνἐ χθρῶν τᾹς Ἐκκλησίας. Καί δέν ἐµ -πλουτιζεται, µέ Εὐαγγελικές διδα -χές καί µέ ἰστορικά ἀποµνηµο-νεύµατα, τό προβληµατισµένο καίσαστισµένο Ὀρθόδοξο ποίµνιο. 
iii2. Τό δεύτερο, κραυγαλέοὑστέρηµα, πού ἀπαξιώνει µεγάληµερίδα τᾹς σύγχρονης ἐπισκοπι -κᾹς ἡγεσίας, εἶναι ἡ πλοκή καί  ἡδιαπλοκή τᾹς ἐκκοσµίκευσης, πούκαταιγιστικά εἰσέβαλε στό ἐκκλη -σιαστικό διοικητήριο, µέ σύνδρο-µα τόν ἀποπροσανατολισµό τῶνὁραµάτων, τόν ἐκφυλισµό τοῦ ἤ -θους καί τή σκηνοθέτηση σειρςὁλόκληρης εἰδεχθῶν σκανδάλων,πού ἀλλοίωσαν τίς προσωπικό -τητες καί τίς µετάλλαξαν σέ φο -ρεῖς καί διαφηµιστές τᾹς ἀναιδοῦςδιαφθορς.Ἡ ἀλλοίωση καί ὁ ἐκφυλι-σµός τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἤθους ἀπο-τελεῖ-δυστυχῶς-καθολική, θλιβε-ρή ἐµπειρία. Χρόνια τώρα, οἱ πλη -ροφορίες καί οἱ ἀποκαλύψεις δια-τρέχουν καί διαποτίζουν τίς σελί -δες τᾹς δηµοσιογραφίας καί τά κα -νάλια τᾹς ἐνηµέρωσης καί συζη τοῦν -ται, ἀπαξιωτικά, ἀπό τή µιά  ἄκρητᾹς πατρίδας µας, ἴσαµε τήν ἄλλη.

Θά ὑπενθυµίσω, ὅτι πρίν λίγαχρόνια, ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Χρι -στόδουλος, πιεσµένος ἀπό τό παν-δαιµόνιο τῶν ἀποκαλύψεων καίτᾹς κατακραυγᾹς, ἀναγκάστηκενά παραχωρήσει συνέντευξη σέτηλεοπτικό κανάλι καί νά ὁµολο-γήσει, ὅτι τά δυό σαράκια, πού κα-τατρώγουν τήν ἀξιοπρέπεια τῶνἀνώτατων λειτουργῶν τᾹς Ἐκκλη -σίας εἶναι «ἡ φιλοχρηµατία καί ἡφιληδονία». Ἡ ἀποκάλυψη αὐτή δέν ἔµει-νε στό περιθώριο. Ἔκανε τόν κύ -κλο της. Καί ἔσπειρε τά ἐρωτηµατι -κά καί τήν περιφρόνηση τόσο στούςκηρυγµένους ἀντιπάλους τᾹς ρα-σοφόρου ἐκκλησιαστικᾹς ἡγεσίας,ὄσο καί στίς εὐαίσθητες συνειδή-σεις τοῦ πιστοῦ ἐκκλησιαστικοῦπληρώµατος. Καί οἱ πιστοί, µέ πό-νο καί µέ ἐνδιαφέρον, ἄρχισαν  νάἐρευνοῦν πρόσωπα καί συµπερι -φορές καί νά ἐντοπίζουν σκάνδα-λα καί σκανδαλοποιούς, ἀκόµα καίστή δική τους, τοπική Ἐκκλησία.
iiiἩ προκλητική ἐκκοσµίκευσητῶν ποιµένων καί ἡ δυσώδης ἁρ-µαθιά τῶν σκανδάλων ἄνοιξε ἕναβαθύ ρᾹγµα στίς σχέσεις ποιµέ-νων καί ποιµνίου. Ὁ λαός κουβεν-τιάζει τά σκάνδαλα, ζυγίζει τίςἐνοχές καί ἐκτιµάει ὡς ἀδιαπέρα-στο τό χάσµα. Προσεύχεται καίἱκετεύει νά γυρίσουν οἱ καιροί, νά
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Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τᾹς δικτατορίας
τοῦ Ἰωαννίδη καὶ τᾹς ἀρχιεπισκοπείας
τοῦ µακ. Σεραφείµ, καὶ συγκεκριµένα
ἀπὸ τὸ ἔτος 1974, ἡ Ι. Μ. ἈττικᾹς καὶ Με-
γαρίδος τελεῖ κάτω ἀπὸ ἕνα καθεστὼς
ἀντικανονικῶν, ἀντιεκκλησιαστικῶν καὶ
παράνοµων µεθοδεύσεων.

Ο τότε κανονικὸς καὶ νόµιµος
Μητροπολίτης Σεβ. Νικόδηµος ἀποµα-
κρύνθηκε «βιαίως» (βλ. χαρακτηρισµὸ
µακ. Χριστοδούλου) ἀπὸ τὴ διαποίµανση
τᾹς Μητροπόλεως µὲ βάση τίς τότε

συντακτικὲς δικτατορικὲς πράξεις 3 καὶ
7/1974, χωρὶς κατηγορία, χωρὶς δίκη,
χωρὶς ἀπολογία οὔτε κάν ἀκρόαση.

Κατά τὴ µεταπολίτευση ὁ ἴδιος
Μητροπολίτης καὶ οἱ ἄλλοι µετ᾿ αὐτοῦ
αὐθαιρέτως διωχθέντες συνεπίσκοποί
του, ἀποκαταστάθηκαν πλήρως ἀπὸ τὸ
ἀνώτατο ἀκυρωτικὸ δικαστήριο τᾹς χώ -
ρας (Σ.τ.Ε.). Ἐπακολούθησαν νέες διώξεις
καὶ νέα βίαιη ἀποµάκρυνση µὲ τὴν ἐπι-
βολὴ τῶν ἀντικανονικῶν καὶ ἀνυπόστα-
των «Ἐπιτιµίων Ἀκοινωνησίας». Καὶ ὁ
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ἀποσυρθεῖ τό νέφος τᾹς φθορςκαί τᾹς διαφθορς καί ἡ πνοή τοῦΠαναγίου Πνεύµατος νά φέρει νέαπρόσωπα στούς ἐπισκοπικούςθρό νους. Νά ἐγκαταστήσει στίςἡγετικές καθέδρες τό κρυστάλλινοἦθος, τήν ἀκλόνητη πίστη, τήν ἀ -διατάρακτη προσήλωση στό Πρό-σωπο τοῦ Σταυρωµένου ἀρχηγοῦτᾹς Ἐκκλησίας, τήν ταπεινότητα

τοῦ ἁφοσιωµένου ὑπηρέτη τῶνἁγίων Μυστηρίων, τήν προθυµίακαί τήν ἀγάπη, πού µποροῦν νάνοηµατίσουν καί νά ζωογονήσουντόν ποιµαντικό µόχθο. «Σῶσον, Κύριε, τόν λαόν Σουκαί εὐλόγησον τήν κληρονοµίανΣου». Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ    

ΣΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΤΗΝ Ι. Μ. ΑΤΤΙΚΗΣ

«Συµπεράσµατα»



κύκλος τῶν ἀντιεκκλησιαστικῶν συµπε -
ριφορῶν ὁλοκληρώθηκε ἐπὶ τᾹς σηµε -
ρινᾹς ἐκκλησιαστικᾹς διοικήσεως, ὄχι µὲ
τὴν ἀποκατάσταση τοῦ µόνου νόµιµου
καὶ κανονικοῦ Μητροπολίτη Σεβ. Νι-
κοδήµου, ἀλλὰ µὲ τὴ σκόπιµη καὶ µεθο-
δευµένη δεύτερη διάσπαση ἑνὸς τῶν τρι -
ῶν τµηµάτων της Μ. ἈττικᾹς, ὥστε νὰ
ἐξαφανισθεῖ παντελῶς ἀπὸ τὸ προσ-
κήνιο ὁ ἀρχικὸς τίτλος τᾹς «Μητροπό -
λεως ἈττικᾹς».

Οἱ τελευταῖες ὅµως ἐξελίξεις,
γιὰ νὰ ἐντοπίσουµε τὸ λόγο  µόνο σ᾿
αὐτές, κατ᾿ ἀναντίρρητη διαπίστωση,
εἶναι κραυγαλέα, ἀντικανονικὲς καὶ προ -
δήλως παράνοµες.

Καὶ ἰδού:
1) Μετὰ τὶς αὐθαίρετες καὶ βίαι-

ες «ἐκπτώσεις» τῶν δώδεκα Μητροπο-
λιτῶν οὐδεὶς ἀπώλεσε τὴν κανονικότητά
του. Αὐτὸ τὸ ἀναγνώρισε καὶ ἡ  ἴδια ἡ δι-
οικοῦσα Ἐκκλησία, ἡ ὁποία µάλιστα καὶ
αὐτὴ τὴν ἰδιότητα τοῦ «Μητροπολίτη»
διατήρησε καὶ νέους τίτλους παλαιῶν
Μητροπόλεων ἀπένειµε σὲ ὅλους. Καὶ
δὲ νοεῖται, ἐκκλησιαστικῶς, ἀντικανο-
νικὸς  Μητροπολίτης νὰ ἀποκαλεῖται  ὡς
«Μητροπολίτης», νὰ προσφωνεῖται στὰ
συνοδικὰ ὄργανα ὡς «Σεβ. Μητρο-
πολίτης» καὶ ἐπὶ  πλέον νὰ φέρει καὶ τὸν
τίτλο ἔστω «καὶ πάλαι ποτὲ διαλαµ-
ψάσης» Μητροπόλεως. Καὶ πρέπει νὰ
τονισθεῖ ἰδιαιτέρως καὶ µὲ ἔµφαση. Μὲ
τὶς πα ραπάνω, ἔστω καὶ παράνοµες,
ἐκπτωτικὲς πράξεις οἱ διωχθέντες δώδε-
κα Μητροπολίτες ἀπώλεσαν ΜΟΝΟ τὰ

διοικητικὰ τοὺς καθήκοντα. Οἱ Ἱεροὶ
Κανόνες ὁρίζουν ὅτι ὁ Μητροπολίτης
ἀποβάλλει τὴν κανονικότητά του καὶ ἀπο-
µακρύνεται ἀπὸ τὴ διαποίµανση τᾹς
Μητροπόλεώς του «µετὰ τελείαν δίκην»
καὶ µετὰ τὴν τήρηση τᾹς  εἰδικῶς προδια-
γραφόµενης κανονικᾹς διαδικασίας. Καὶ
στὴν προκείµενη περίπτωση τίποτε ἀπ᾿
αὐτὰ δὲν ἔγινε.

2) Μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τᾹς
δηµοκρατίας καὶ σὲ χρόνο πολὺ µετα-
γενέστερο (γνωστόν τό γιατί), οἱ ἐκ -
πεσόντες ἀπὸ τὴ διαποίµανση τῶν Μη -
τροπόλεων Ἀρχιερεῖς ἀποκαταστά -
θηκαν µὲ πληθώρα ἀκυρωτικῶν ἀποφά -
σεων τοῦ Συµβουλίου τᾹς Ἐπικρατείας.
Καὶ τὸ θέµα ἔκλεισε ὁριστικὰ µὲ τὴ
1028/1993 ἀπόφαση τᾹς Ὀλοµέλειας
τοῦ Σ.τ.Ε., µὲ τὴν ὁποία οἱ παραπάνω
Μητροπολίτες (ὅσοι εἶχαν ἀποµείνει)
ἀναγνωρίσθηκαν ὡς «οἱ µόνοι νόµιµοι
καὶ ἐν ἐνεργεί» στὶς µητροπολιτικές
τους ἕδρες. Καὶ πρέπει καὶ ἐδῶ νὰ ἐπα-
ναλάβουµε, ὅτι ἡ κανονικότητά τους
οὐδέποτε εἶχε θιγεῖ.

3) Ἡ τότε ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση
δὲν σεβάσθηκε καὶ δὲν ἐφάρµοσε τὴν
παραπάνω ἀµετάκλητη ἀπόφαση τοῦ
Σ.τ.Ε., καίτοι ἡ ὑποχρέωση αὐτὴ ἐπι -
βάλλονταν κατὰ ρητὴ συνταγµατικὴ ἐπι-
ταγή. Ἀσκήθηκαν µάλιστα καὶ ποινικὲς
διώξεις κατὰ συνοδικῶν µελῶν γιὰ πα-
ράβαση αὐτῶν τῶν συνταγµατικῶν ἐπι-
ταγῶν. Ἀκολούθησαν οἱ γνωστὲς µεθο-
δεύσεις µὲ τὰ ἀντικανονικά, ἀνυπόστατα
καὶ ἀντιεκκλησιαστικὰ (βλ. ἄθλια) «Ἐπιτί -
µια Ἀκοινωνησίας», µὲ τὰ ὁποῖα ὁ Σεβ.

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG14



Νικόδηµος, καὶ οἱ ἄλλοι δυὸ ἐναπο-
µείναντες Μητροπολίτες, ἀποµακρύνθη-
καν καὶ πάλι βιαίως ἀπὸ τὶς Μητροπόλεις
τους, οἱ ὁποῖες καὶ πληρώθηκαν πάραυ-
τα µὲ τὶς ἐκλογὲς νέων Μητροπολιτῶν.
Ἀπὸ πολλοὺς ἐκκλησιαστικοὺς παρά -
γοντες καὶ ἀκαδηµαϊκούς, δασκά λους
τᾹς Θεολογίας ἔχει κατὰ πλησµονὴ
εἰπωθεῖ (καὶ ἅς µας ἐπιτραπεῖ ἡ ἐπα -
νάληψη) ὅτι τὰ παραπάνω ἐπιτίµια εἶναι
ἀνυπόστατα καὶ ἀντικανονικὰ καὶ συνε -
πῶς οὐδὲν ἀποτέλεσµα ἐπάγονται. Ἐπι-
σηµαίνουµε µόνο τὴν σαφᾹ γιὰ τὸ θέµα
αὐτὸ δήλωση τοῦ ἀείµνηστου ΚαθηγητᾹ
τοῦ Κανονικοῦ ∆ικαίου Κων/νου Μου -
ρατίδη.

Κατὰ τὸ «σωτήριο»! γιὰ τὴ διοι-
κοῦσα Ἐκκλησία ἔτος 1974 ἡ Ι. Μ. ἈττικᾹς
καὶ Μεγαρίδος διασπάσθηκε σὲ τρία
τµήµατα. Καὶ τοῦτο κατὰ προφανᾹ πα-
ράβαση τῶν Ἰερῶν Κανόνων, οἱ ὁποῖοι
ἐπιβάλλουν τὴν πρὸς τοῦτο συναίνεση
τοῦ κανονικοῦ Μητροπολίτη. Καὶ αὐτὰ
συνέβαιναν «ἐν µέσ᾽ δικτατορί». Ὅ -
µως καὶ πολὺ πρόσφατα «ἐν µέσ᾽ δηµο-
κρατί καὶ συνοδικότητι»!! ἕνα ἀπὸ τὰ
παραπάνω ἀντικανονικῶς προκύψαντα
τµήµατα διασπάσθηκε περαιτέρω σὲ
ἄλλα δυὸ νέα  τµήµατα, χωρὶς καὶ πάλι
τὴ συναίνεση τοῦ κανονικοῦ Μητρο-
πολίτη, ὅπως ἐπέβαλλαν, ὄχι µόνο οἱ
Ἱεροὶ Κανόνες, ἀλλὰ καὶ οἱ εἰδικὲς
ρυθµίσεις τοῦ ἰσχύοντος Καταστατικοῦ
Χάρτου (Ν. 590/1977). Ἐπακολούθησαν
καὶ ἐδῶ νέες ἐκλογὲς Μητροπολιτῶν
στὰ διασπασθέντα δυὸ τµήµατα. Καὶ

κανένας ἀπὸ τὸ Σῶµα τᾹς Ἱεραρχίας δὲν
ἀντέδρασε σ᾿ αὐτὲς τὶς σκόπιµες καὶ
κακὲς µεθοδεύσεις. Οὔτε ἀπὸ ἐκείνους
ποὺ κατέλαβαν κατὰ τρόπο πραξικο -
πηµατικὸ τὶς Μητροπόλεις µετὰ τὴν
ἀρχικὴ τριχοτόµηση, οὔτε ἀπὸ ἐκείνους
ποὺ τοὺς διαδέχθηκαν, παρὰ τὶς µεγα-
λοστοµίες µερικῶν, οὔτε καὶ ἀπὸ τοὺς
ἐσχάτως ἐκλεγέντες στὰ ἀντικανονικῶς
διασπασθέντα νέα τµήµατα.

Ὁ µόνος κανονικὸς Μητρο-
πολίτης οὐδέποτε ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὴν
προσωπικὴ του ἀποκατάσταση. Καὶ τοῦτο
τὸ τονίζουµε καὶ ἐντόνως τὸ ὑπογραµ-
µίζουµε «µετὰ λόγου γνώσεως». Ἀγω -
νίσθηκε καὶ ἀγωνίζεται µὲ σθένος, µὲ
ἐκκλησιαστικὸ φρόνηµα, ἀλλὰ καὶ µὲ
προσωπικὲς θυσίες, ἀνεχόµενος προσ -
βολὲς καὶ ταπεινώσεις µόνο καὶ µόνο
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γιὰ τὴν τήρηση τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς τάξης
καὶ γιὰ τὴν ἀνόθευτη ἐφαρµογὴ τῶν Ἰε-
ρὼν Κανόνων, ζώντας µὲ πόνο ψυχᾹς
τὴν ἀδίστακτη παραβίασή τους καθ᾿ ὅλη
αὐτὴ τὴ µακρὰ ὑπερτριακονταπενταετὴ
περίοδο.

Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι δηµιούργησαν
αὐτὲς τὶς καταστάσεις, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι
συνέπραξαν σ’ αὐτὲς καὶ ἐκεῖνοι οἱ
ὁποῖοι τὶς ἀνέχθηκαν (καὶ οἱ τελευταῖοι
φέρουν τὸ µεγαλύτερο µερίδιο εὐθύνης)
θὰ αἰσθάνονται, θὰ πρέπει νὰ αἰσθάνον-
ται, βαρὺ τὸν ἔλεγχο τᾹς συνειδήσεως
«ὡς λόγον ἀποδώσοντες». Ἀλλὰ τὸ
εὐσεβὲς πλήρωµα νὰ εἶναι ἀπολύτως
βέβαιο, ὅτι ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἱστορικὸς
τοῦ µέλλοντος θὰ ἀναφερθεῖ στὴν
πλέον µελανή σελίδα τᾹς σύγχρονης
αὐτᾹς ἐκκλησιαστικᾹς ἐκτροπᾹς µὲ τὶς
διώξεις τῶν δώδεκα ἄξιων καὶ γενναίων
Ἰεραρχῶν ποὺ καλύπτουν ὁλόκληρη τὴν
35ετή περίοδο καὶ ἀκόµη θὰ περιγράψει
ἀντικειµενικὰ ὅλα τὰ παραπάνω τραγικὰ
καὶ ἀντιεκκλησιαστικὰ γεγονότα. Ἀλλὰ
καὶ κάτι ἐπὶ πλέον. Θὰ συνδέσει ἀσφα -
λῶς αὐτὰ τὰ γεγονότα µὲ τὰ πρόσωπα
ἐκεῖνα ποὺ τὰ δηµιούργησαν, ποὺ συν -
έπραξαν σ᾿ αὐτὰ καὶ ποὺ τὰ ἀνέχθηκαν.

Καὶ θὰ τὰ µεταφέρει στοὺς ἐπιγενοµέ -
νους ὡς παράδειγµα πρὸς ἀποφυγή.

ΕΠΙΜΥΘΙΟ. Ἐνεργὸ µέλος τᾹς
Ἱεραρχίας ἐπισήµανε τελευταία κάποια
ἐκκλησιαστικὴ ἀταξία - παράλειψη, συνι-
σταµένη στὸ γεγονὸς ὅτι, σύµφωνα µὲ
τὴν ἐπιβαλλόµενη ἐκκλησιαστικὴ τάξη,
κατὰ τὶς συνεδρίες τῶν Συνόδων, εἰδικὰ
ἐκείνων, ποὺ ἐκλέγουν Ἐπισκόπους, οἱ
µετέχοντες σ᾿ αὐτὲς Ἀρχιερεῖς πρέπει
νὰ φέρουν «Ἐπανωκαλύµµαυχο»! Καὶ
ἦταν αὐτὴ µόνο ἡ ἀταξία ἐκείνη, στὴν
ὁποία ὁ ἐν λόγῳ  Ἰεράρχης ἀπέδωσε
ἰδιαίτερη σοβαρότητα. Ἐκτιµῶντας τὶς
προαναφερθεῖσες κατὰ συρροὴ συνο-
δικὲς συµπεριφορὲς καὶ ἐκλογές, ποὺ
συνάπτονται µὲ τὸ γνωστὸ ἐκκλησιαστικὸ
ζήτηµα σὲ ὅλη αὐτοῦ τὴ µακρὰ πορεία
καὶ στὴ σκόπιµη κατάληξή του, κάνουµε
τὴ σκέψη ὅτι προφανῶς οἱ µετέχοντες
στὶς κρίσιµες συνεδρίες Ἀρχιερεῖς δὲν
θὰ ἔφεραν ὁπωσδήποτε «Ἐπανωκαλύµ -
µαυχο». ∆ιότι, δὲν ἦταν ποτὲ δυνατόν,
φέροντες «Ἐπανωκαλύµµαυχο», νὰ
προ έλθουν σὲ τόσο κρααυγαλέες ἀντι-
κανονικές ἐνέργειες καί ἀποφάσεις!   

Ὁ Σχολιαστὴς
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