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Τό πολιτιστικό µας ὅραµα

∆υό ἐποχές... 
∆υό χτύποι καρδις

οῦτες τίς µέρες, τίς κοσµοϊστορικές καί ἀνεπανά -
ληπτες, σταθεῖτε γιά λίγο, ἀδελφοί µου, µέ διάθε-
ση λατρείας καί µαθητείας, µπροστά στόν Ἐσταυ -
ρωµένο Κύριό µας Ἰησοῦ Χριστό. Στηλῶστε τό
βλέµµα σας στήν πονεµένη ἔκφρασή Του.

Σταθµίστε τήν ὀδύνη Του. Καί  φυλλοµετρεῖστε τό µήνυµα
τοῦ σταυρικοῦ πάθους Του στό καθένα µας προσωπικά καί
στήν οἰκουµένη. 

Στό Εὐαγγέλιο τοῦ ἀγαπηµένου µαθητᾹ Του Ἰωάννη δια-
βάζουµε: Ὁ Ἰησοῦς "ἀγαπήσας τούς ἰδίους τούς ἐν τῷ κό-

σµῳ, εἰς τέλος ἠγάπησεν αὐτούς"(Ἰωάν. ιγ« 1). (τούς δικούς
Του µαθητές τούς ἀγάπησε µέ πληρότητα στοργᾹς). Ἔµεινε,
σταθερά καί στοργικά κοντά τους. Τούς δίδαξε τήν Ἀλήθεια
για τό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ  Πατέρα. Καί τήν ἀγάπη, ὡς συνε -
κτικό δεσµό τᾹς µικρᾹς ἤ τᾹς µεγάλης ἀνθρώπινης κοινωνίας.
Τούς ἀποκάλυψε καί τούς ἐµπιστεύτηκε τήν αἰώνια χαρά τᾹς
ἀµφίδροµης ἀγάπης, τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπο καί τοῦ ἀν -
θρώπου πρός τόν Πατέρα Θεό, πού ἀνθοφορεῖ καί καρπο φο -
ρεῖ µέσα στήν ἱστορική πολυπλοκότητα καί κυριαρχεῖ, ἀπρόσ -
βλητη καί ἀκαταµάχητη,  στήν οὐρανικα βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
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Σέ ἄλλη συνάφεια, κατά τήν ἐκδίπλωση τᾹς βαρεις καί
µελαγχολικᾹς ἀτµόσφαιρας τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου, ὁ ἴ -

διος Εὐαγγελιστής µς µεταφέρει τό διδακτικό καί προστα -
κτικό λόγο τοῦ Κυρίου στούς συνδαιτυµόνες µαθητές Του,
πού προσ περνάει τή βαρυθυµία καί τήν ἀγωνία τᾹς στιγµᾹς
καί φωτίζει τή γενναιότητα καί τήν ὀµορφιά τᾹς ἀγάπης:
«Ταῦτα λελάληκα ὑµῖν, ἵνα ἡ χαρά ἡ ἐµή ἐν ὑµῖν µένει καί ἡ
χαρά ὑµῶν πληρωθῇ" (Ἰωάν. ιε΄11). (Σς τά εἶπα αὐτά, γιά νά
θρονιαστεῖ ἡ δική µου χαρά στίς δικές σας καρδιές καί γιά νά
µένει ἡ δική σας χαρά ὁλοκληρωµένη καί τέλεια). Καί, ἀµέ-
σως µετά, ὑπογραµµίζει, ὅτι ἡ προσφορά καί ἡ χαρά τᾹς ἀγά -
πης δέν εἶναι µόνο µιά στιγµιαία χαρισµατική ἐµπειρία, ἀλλά
ἐντολή δική Του καί χρέος ἀπαράβατο: "Αὕτη ἐστίν ἡ ἐντολή
ἡ ἐµή, ἵνα ἀγαπτε ἀλλήλους καθώς ἠγάπησα ὑµς" (στ. 12).
(Ἡ δική µου ἔντολή εἶναι νά ἀγαπτε ὁ ἕνας τόν ἄλλο, ὅπως
ἐγώ σς ἀγάπησα). "Μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδείς ἔχει, ἵνα
τις τήν ψυχήν αὐτοῦ  θῇ ὑπέρ τῶν φίλων αὐτοῦ" (στ. 13). (∆έν
ὑπάρχει ἐκδήλωση µεγαλύτερης ἀγάπης, ἀπό τό νά προσ -
φέρει κανείς τή ζωή του, γιά χάρη τῶν φίλων του). 

Αὐτή ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίου µας, θεµελιωµένη στή δική Του
µεγάλη Θυσία, ἄγγιξε ἀναγεννητικά τίς καρδιές τῶν

ἁγίων Ἀποστόλων µας καί πέρασε ὡς πρώτιστο χρέος καί ὡς
πληρότητα χαρισµατικῶν βιωµάτων σ᾿ ὁλόκληρο τό σῶµα
τᾹς Ἐκκλησίας. Οἱ γενιές, πού ἀκολούθησαν, ἀπό τή µιά ἄκρη
τοῦ πλανήτη ἴσαµε τήν ἄλλη, στάθηκαν µπροστά στό Σταυρό
τοῦ Κυρίου µας, ἀσπάστηκαν τά µατωµένα πόδια Του καί τή
λογχισµένη πλευρά Του καί ἔκλεισαν στήν καρδιά τους τό
φωτεινό παράδειγµα καί τή µεγάλη ἐντολή τᾹς Ἀγάπης. Τήν
ἔκαναν ποιότητα ζωᾹς. Τήν κατάστρωσαν στά µονοπάτια τᾹς
καθηµερινότητας, ὡς φλόγα ψυχᾹς, ὡς θησαύρισµα ἀνόθευ-
της ἀνθρωπις, ὡς σχέση ἀναβαθµισµένης καί ἐξαγιασµένης
ἀδελφοσύνης.

Τά ἱστορικά ἀποµνηµονεύµατα τᾹς Ἐκκλησίας µας καί οἱ
προσωπικές ἐκµυστηρεύσεις τῶν φωτισµένων Πατέρων

µας, µς πιάνουν ἀπό τό χέρι καί µς ὁδηγοῦν στήν παρα-
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δείσια ὀµορφιά τᾹς ἀδελφικᾹς διασύνδεσης καί τᾹς κοινᾹς
οἰκοδόµησης τοῦ πολιτιστικοῦ θησαυροφυλακίου. Πρόσωπα
φωτισµένα καί ἀναβαθµισµένα, λειτουργοί τοῦ Μυστηρίου
τᾹς ΣταυρικᾹς Θυσίας καί ἀναµεταδότες, µέ τό λόγο καί µέ τό
παράδειγµα, τᾹς ἐντολᾹς τᾹς Ἀγάπης, ἄνοιξαν καί ἀνοίγουν
τό δρόµο τᾹς ἀγαπητικᾹς κατανόησης καί σταλάζουν στίς κα-
ρδιές τήν παρηγοριά καί τή χαρά τᾹς ἀγάπης.   

∆έν ἀγνοῶ ἤ δέν ἀποκρύπτω, ὅτι ὑπᾹρξαν καί ὁδοιπόροι
στήν ἱστορική περιπλάνηση τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς παρεµ-

βολᾹς, πού µέ λάβαρο µάχης τή µιά ἤ τήν ἄλλη πρόφαση,
ἔστρεψαν τά νῶτα στή Θεϊκή ἐντολή καί στό παράδειγµα τᾹς
σταυρωµένης Ἀγάπης καί ἀναζήτησαν στέγη στή φιλοσοφία
τᾹς µοναξις ἤ στίς φατρίες τᾹς καυτᾹς ἀντίδρασης. Ὡστόσο,
ἡ περιφρόνηση ἤ ἡ προδοσία τᾹς ἀγάπης ἀπό µονάδες ἤ ἀπό
ὁµάδες τᾹς συνοδοιποριακᾹς ἐκκλησιαστικᾹς φάλαγγας, δέν
ἀνατρέπει τή χαρισµατική ἀλληλεγγύη, πού ἐκπορεύεται καί
διαχέεται ἀπό τή λογχισµένη πλευρά τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου
µας. 

Κρατεῖστε µέσα σας αὐτά τά δυναµικά µηνύµατα τᾹς µα-
κρότατης πολιτιστικᾹς ἄνθησης. Καί ἁπλῶστε τό ἐρευ-

νητικό σας βλέµµα στή γύρω µας πραγµατικότητα. Εἶµαι βέ-
βαιος, ὅτι θά νοιώσετε πνιγµό καρδις. Τά µηνύµατα, ἀπό
ἀνατολή καί δύση, ἀπό βορά καί νότο, κουβαλοῦν ἀσταµά -
τητα τήν πικρία τᾹς διχόνοιας καί τή φωτιά τοῦ µίσους. Ὅπου
βρεθεῖς κι ὅπου σταθεῖς, θά νοιώσεις νά κυκλώνεσαι καί νά
πνίγεσαι µέσα στήν ἀντάρα τοῦ µίσους καί νά χάνεις τή µιλιά
σου, ἀκόµα καί τή ζωή σου, µέσα στά γήπεδα τᾹς ἄγριας δια-
µάχης. 

Στόν αἰώνα µας, στόν ἄθεο αἰώνα µας, πού µόνο ἰδανικό
καί ἀποκλειστική ἐπιδίωξη ἔχει τό φράξιµο τοῦ µονοπα-

τιοῦ, πού ὁδηγεῖ στό Γολγοθά, ἡ ἀγάπη πάγωσε καί ἡ ἀδελ -
φοσύνη κατάντησε τύπος "κατά συνθήκη" χειραψίας.Ἡ
συµπεριφορά, πού ἀναστατώνει καί πληγώνει τίς καρδιές,
εἶναι τό µῖσος. Τό ἀκόρεστο µῖσος. Τό ὄνειρο τᾹς ταπείνωσης
καί τᾹς ἐξόντωσης τοῦ κηρυγµένου ἀντίπαλου ἤ ἐχθροῦ. Ἡ
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προσδοκόµενη χαρά ἀπό τό πνίξιµο τᾹς ἀντίπερα ἰδεολογίας. 

Ὁρµητικό καί καυτό τό µῖσος, µπᾹκε ἀκόµα καί στά σπίτια
µας, ἔγινε ὁ παιδευτής καί ἀνατροπέας τᾹς οἰκογενει-

ακᾹς θερµᾹς διασύνδεσης καί καταστροφέας τοῦ ἀνακτόρου
τᾹς ἀγάπης. Οἱ δυό νέοι ἄνθρωποι, πού ὀνειρεύτηκαν καί ἀπο-
φάσισαν νά συµπορευτοῦν "ἐν ἀγάπ᾽" ἴσαµε τό τέλος τοῦ
βίου, καταντοῦν, κάποια µέρα, σκληροί καί φανατισµένοι
ἀντίπαλοι. Ποδοπατοῦν τό χαρισµατικό συµβόλαιο τᾹς
συµβίωσης καί συµπορείας, κλείνουν πίσω τους τήν πόρτα
τᾹς ἀγάπης. Καί ἀφήνονται στήν ἔρηµο τᾹς µοναξις τους
καί στό σκοτάδι τῶν παθῶν τους. 

Τό ὑπερτροφικό µῖσος τῶν γονιῶν, τό σκοτεινό βλέµµα τᾹς
ἀπογοήτευσης, ἡ ἀπύλωτη ἀθυροστοµία τᾹς µανίας καί

ὅλα τά φορτία τᾹς ἐκτροχιασµένης συνείδησης, περνοῦν στίς
ἁπαλές ψυχές τῶν παιδιῶν καί πλάθουν τούς αὐριανούς φο -
ρεῖς καί µεταφορεῖς τοῦ µίσους, τά αὐριανά πολυβολεῖα τᾹς
σκληρᾹς ἀντιπάθειας, τούς αὐριανούς καταλύτες τᾹς κοινω-
νικᾹς σύµπνοιας καί ἀγάπης. Αὐτή τή νέα πραγµατικότητα,
αὐτή τήν ἀγκαθωτή καί καταστροφική βλάστηση τοῦ κοινω-
νικοῦ µας περιβόλου δέν τήν περιµένουµε, σάν ἀρρωστηµένο
ἤ καί θανατηφόρο σύµπτωµα τᾹς αὐριανᾹς καί τᾹς µεθαυ -
ριανᾹς µέρας. Εἶναι σύνδροµο τῶν ἡµερῶν µας. Ποιότητα
ἐκφυλιστική, πού ἀνατρέπει τά ὄνειρα γιά ἀναβάθµιση τοῦ
πολιτισµοῦ µας καί µς αἰχµαλωτίζει στή βαρβαρότητα.

Ἀδελφοί µου ἀγαπητοί, ἀρκετές ὀδυνηρές ἐµπειρίες µς
φόρτωσε ἡ ἀθεϊστική προπαγάνδα καί τό πολιτιστικό

σχᾹµα, πού τρέφει τήν ἀντιπαλότητα, καλλιεργεῖ τήν ἐκµε-
τάλλευση καί ἐξορίζει τήν ἀγάπη. Τοῦτες τίς µέρες, τᾹς µε-
γάλης Θυσίας, καθώς θά πλησιάσουµε νά προσκυνήσουµε τό
Σταυρωµένο Κύριό µας, τό Θεάνθρωπο Λυτρωτή µας καί
ὁδηγό µας, ἄς τοῦ ζητήσουµε νά φυτέψει µέσα µας, ἀνό θευτη
καί δυναµική τήν ἀγάπη. Καί ἄς λιτανεύσουµε αὐτό τόν
ἀτίµητο θησαυρό στίς οἰκογενειακές µας ἑστίες καί στίς κοι-
νωνίες µας, πού τίς σκοτείνιασε καί τίς καταπλήγωσε τό µῖσος.             



ἐξουθενωτική καί ἐξον-τωτική πολιτειακή καίοἰκονοµική κρίση, ἡ ἀν -τίστοιχη ἐνδοεκκλησια-στική, Συνοδική κρίση,ἡ ἐπίσηµη διακήρυξητῶν ποιµένων, ὅτι «ἐµεῖς οἱ πνευ -µατικοί πατέρες, κάναµε τήν αὐτο-κριτική µας (χωρίς καµµιά ἐνηµέ -ρωση στά πνευµατικά τους παι -διά, ἄν προσδιόρισαν καί πῶς ἐκ -τίµησαν τίς ἐνοχές τους), ἡ αἰνι -γµα τική σιωπή τους γιά΄τίς περαι-τέρω κινήσεις τους, γιά τό σχεδια -σµό ὑπέρβασης τᾹς ἐκκοσµικευ -µένης ἤ  τᾹς ἐγκληµατικά ἀλλοτρι -ωµένης ποιµαντορίας τους (ἄνµόχθησαν νά συντάξουν τέτοιοσχεδιασµό), ὅλα αὐτά ὑπερ φορ -τίζουν τόν ὁρίζοντα µέ σύννεφαἀβεβαιότητας καί τίς καρδιές τοῦἐκκλησιαστικοῦ πληρώµατος µέἀνίκητη θλίψη. Ἡ «κεκλεισµένων τῶν θυρῶντᾹς Ἱεραρχίας τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς

Ἐλλάδος» αὐτοκριτική δέν κατα -πράϋνε τήν ὀδύνη καί τούς φό -βους τοῦ πλήθους. Τό καυτό ἐρώ -τηµα παραµένει ἀναπάντητο. Λει-τουργεῖ, στήν πληρότητά του, τόἀποστολικό χάρισµα; Οἱ ποιµένες,πού προκάθηνται στήν Εὐχαριστι -ακή Σύναξη βρίσκονται σέ πλή ρηἐναρµόνιση µέ τήν ἐκπεφρα σµένηθέληση τοῦ Ἐσταυρωµένου ἀρχη -γοῦ τᾹς Ἐκκλησίας µας καί µέ τήνἱερή παράδοση, πού ἄφησαν πίσωτους οἱ Μαθητές Του καί Ἀπόστο-λοί Του; Οἱ ἀπορίες καί τά ἐρωτήµα-τα, πού διακινοῦνται σήµερα στίςτάξεις τοῦ σύγχρονου ἐκκλησια-στικοῦ πληρώµατος, δέν ἐγγίζουνκαί δέν ἀµφισβητοῦν τήν ἁλυσι -δωτή ἀποστολική΄διαδοχή τῶν ση -µερινῶν ποιµένων στους ἐπισκο -πικούς θρόνους. Ἀναµο χλεύουν,ὅµως καί δακτυλοδει κτοῦν τίς ἀ -σύµβατες µέ τήν ἀποστολική πα-ράδοση συµπεριφορές τους. Τή
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«Οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν...»(α).



φτώχεια τᾹς πνευµατικᾹς τουςἐξάρτησης. Τήν αἰθαλοµίχλη τῶνἐκκοσµικευµένων συµβιβασµῶντους. Τήν ἐξοµοίωσή τους µέ τά ἀ -προσδιόριστα εἰδώλια τᾹς κοσµι -κᾹς ἐξουσίας. Τή χλιδάτη δια βίωσήτους. Τή φιλοχρηµατία τους καίτή φιληδονία τους, πού τίς δηµο-σιοποίησε καί τίς ὑπογράµµισε µέἔµφαση  ὁ µακαριστός πρω θι ε -ράρχης Χριστόδουλος. Ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα, ἔκδη -λα καί προκλητικά, ἁπλώνουνστόν ὁρίζοντα µαῦρο σύννεφο ἀ -πογοήτευσης καί βαθεις λύπης,προκαλοῦν ἔντονες ἀντιδράσειςστήν πτέρυγα τοῦ πληρώµατος(ἀναπόφευκτο σύµπτωµα), καίπληγώνουν ἤ καί διασποῦν τήνἑνότητα. Οἱ προβληµατικές, σκο-τεινές καί ὕποπτες, συµπεριφο-ρές διαιροῦν καί ἀποξενώνουν.∆ιεγείρουν ἕνα διογκωµένο σαρω -τικό κύµα, πού πνίγει τά αἰσθήµα-τα τᾹς ἀγάπης. Πού παγώνει τήνἐµπιστοσύνη τᾹς εὐρύτατης ἐκ -κλησιαστικᾹς ποίµνης στά πρόσω -πα τῶν ποιµένων της. Καί αὐ ξάνειτόν ἀποστασιοποιηµένο καί ἀπο -µονωµένο ἐγωκεντρισµό τᾹς ἐκ -φυλισµένης ἐπισκοπικᾹς «πατρό -τητας». Ἡ ἐπιφύλαξη καί ἡ ψυχρό -τητα µεταξύ ποιµένων καί ποι -µνίου, πού ἐξελίσσονται σέ ἀντι -παλότητα, εἶναι σταθερά συµ -πτώ  µατα τᾹς ἐποχᾹς µας καί ἀνα-

πάντητα προβλήµατα. Τά ζοῦµεὅλοι µας-χρόνια τώρα-καί σέ κάθεµας βᾹµα σηµατοδοτοῦµε τή δια-δροµή µας µέ ἕνα στεναγµὀ καί µέἕνα δάκρυ. 
aaa

Ἀποβαίνει ἱερό µας χρέος, νάφέρουµε στό τραπέζι τοῦ προσε -κτικοῦ, εὐσυνείδητου προβληµα -τισµοῦ καί τᾹς ἀµερόληπτης ἀνά -λυσης τήν πιστότητα τῶν σηµερι -νῶν ποιµένων στίς ἀποστολικέςπροδιαγραφές. Νά διερωτηθοῦµεκαί νά τούς ρωτήσουµε: πῶςπροσ διορίζεται, πῶς λειτουργεῖκαί πῶς ἐκτιµται ὁ ποιµαντικόςτους µόχθος; Ἀκουµπάει στά ση -µάδια τῶν καρφιῶν καί στή λογχι-σµένη πλευρά τοῦ Κυρίου µας;Εὐθυγραµµίζεται µέ τήν καταξιω-µένη θυσιαστική διακονία τῶνἁγίων Ἀποστόλων µας καί τῶν χα-ρισµατικῶν ἁγίων Πατέρων µας;Συστοιχοῦν στήν ἀκάµατη προσ -φορά τους, πού ἑρµήνευε τό ἐξα-γιασµένο βάθος τῶν ὑπάρξεώντους καί ὁριοθέτησε τό ποιµαν-τικό τους ἔργο, ὡς ἔκχυση καίπροσφο ρά ἀδιαπραγµάτευτης ἀ -γάπης; Ἤ µήπως, τά ἰδεολογικάκαί ἀνταγωνιστικά ρεύµατα τᾹςἐποχᾹς µας ἐπηρέασαν ἀρνητικάτούς σύγχρονους ποιµένες καίµετάλλαξαν τό διακόνηµα τᾹς ἀγά -πης τους σέ θεσµικό προνόµιο
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ἐξουσίας, παράπλευρης (διακρι -τᾹς) µέ τήν κοσµική ἐξουσία καίἀναβά θµισαν(!!!) ἐκρηκτικά, τήνποιότη τα τᾹς ζωᾹς τους σέ ἐνι -σχυµένη ἀπόλαυση τᾹς χλιδᾹς καίσέ φορτισµένη ἐµπειρία τᾹς κοι-νωνικᾹς ὑπεροχᾹς; 
aaa

Τό ποιµαντικό χάρισµα-δια -κόνηµα δέν εἶναι ὀργανωτικό εὕ -ρη µα τῶν κατά καιρούς χειριστῶντὴς ἐξουσίας γιά τή διακυβέρνησητοῦ πλήθους. Εἶναι ἐκπλήρωσηἀποστολᾹς. ΤᾹς ἴδιας ἀκριβῶς ἀ -ποστολᾹς, πού τήν ἀνάθεσε ὁ Κύ -ριός µας, µετά τήν Ἀνάστασή Του,στούς ἐκλεκτούς καί πιστούς µα -θητές του. Ὁ Εὐαγγελιστής Ματθαῖος,στό τελευταῖο κεφάλαιο τοῦ Εὐαγ-γελίου του, γράφει: «Οἱ δέ ἕνδεκα µαθηταί ἐπο -ρεύθηαν εἰς τήν Γαλιλαίαν, εἰς τό ὄ -ρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς...καί προσελθών ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησεναὐτοῖς λέγων, ἐδόθη µοι πσα ἐξου-σία ἐν οὐρανῷ καί  ἐπί γᾹς, πορευ -θέντες µαθητεύσατε πάντα τά ἔθνηβαπτίζοντες αὐτούς εἰς τό ὄνοµατοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦἁγίου Πνεύµατος, διδάσκοντες τη -ρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάµην ὑµῖν»(Ματθ. κη~ 16-20).Τό πρόσταγµα αὐτό ἀνοίγεικαί φωτίζει τόν ὁρίζοντα τοῦ χρέ -

ους τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Νάφέρουν παντοῦ, σέ ἀνατολή καίσέ δύση, σέ βορρά καί σέ νότο, τόµεγάλο µήνυµα. Τά κοσµογονικάγεγονότα. Τή σάρκωση τοῦ Θεοῦ-Λόγου. Τήν ἀποκάλυψη τᾹς Ἀλή -θειας, πού «διά Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγέ-νετο»(Ἰωάν. α~ 17). (Ἡ ἀλήθεια γιάτή σωτηρία µας καί γιά τήν ἔνταξηµας στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ἦρθεἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό). Μέ τή δι-δαχή Του, πού ξύπνησε τίς συνει-δήσεις, χειραγώγησε σέ µετάνοια,ἐλευθέ ρωσε τίς ὑπάρξεις ἀπό τόσκοτάδι καί τίς ἀνύψωσε στό φῶςκαί στή χαρά τᾹς ἁγιότητας. Τόσταυρικό Πάθος τοῦ Θεαν θρώπουΛυτρωτή µας. Τήν Ἀνάστασή Του,πού ἄνοιξε τούς οὐρανούς καί τίςπύλες τοῦ Παραδείσου. Τήν Πεν-τηκοστή, πού ἔφερε κοντά µας τόνΠαράκλητο, «τό Πνεῦµα τᾹς Ἀλη -θείας, ὅ ὁ κόσµος οὐ δύναται λα-βεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτό οὐδέγινώσκει αὐτό» (Ἰωάν. ια~ 17).
aaaΤό ἄνοιγµα τῶν ἁγίων Ἀπο-στόλων στήν οἰκουµένη, εἶναι τόἀσύλληπτο θαῦµα τᾹς ἱστορίας.Οἱ ἁπλοί ψαράδες τᾹς λίµνης τᾹςΓεννησαρέτ, διεύρυναν τά ὀράµα-τά τους, ἄνοιξαν καί τίς καρδιέςτους καί ἐγκαινίασαν τήν κοσµο-γονική τους περιπέτεια.Ὁ ἀπόστολος Πέτρος, κατάτήν πρώτη του ὁµιλία, ἀκριβῶς τή
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µέρα τᾹς ΠεντηκοστᾹς, κατά τήνὁποία «ἦσαν ἐν Ἱεροσολύµοις κα-τοικοῦντες Ἰουδαῖοι, ἄνδρες εύλα -βεῖς ἀπό παντός ἔθνους τῶν ὑπότόν οὐρανόν» (Πράξ. β΄~ 5), βρᾹκετό θάρρος καί τή δύναµη νά ἐµφα -νιστεῖ µπροστά στό συναγµένοπλᾹθος, νά µιλήσει γιά τό Πάθοςκαί τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἰησοῦ Χρι-στοῦ, νά προβληµατίσει, νά συγκι-νήσει καί νά φωτίσει τρεῖς χιλιά-δες κόσµο. Ἔτσι θεµελιώθηκε, στήνκαρδιά τᾹς ἁγίας πόλης, ἡ πρώτηἘκκλησία. Ἡ κοινότητα τᾹς πίστηςκαί τᾹς λατρείας, πού ἀναδείχτηκεἡ νέα ζύµη, τό ζωτικό καί δυνα-µικό προζύµι, πού θά ἔφερνε τήγρήγορη ἀνάπτυξη καί τήν ἐνθου-σιαστική προέλαση τοῦ λυτρωτι-κοῦ µηνύµατος στίς ἐσχατιές τᾹςοἰκουµένης.  Ἀπό κεῖ καί πέρα, ἡ ἐξέλιξηὑπᾹρξε ραγδαία. Τό ἱερό βιβλίο τῶνΠράξεων τῶν ἁγίων Ἀποστόλωνκαί οἱ Ἐπιστολές τῶν ἁγίων Ἀπο -στόλων, πού βρίσκονται ὅλα ἐν -ταγµένα στήν Καινή µας ∆ιαθήκη,µς προσφέρουν πολλές καί συγ -κλονιστικές πληροφορίες, γιά τίςἡρωϊκές ἐξορµήσεις τῶν Μαθητῶνκαί Ἀποστόλων στά ὅρια τᾹς ἁ -πλωµένης αὐτοκρατορίας, ἐκεῖ,πού βρίσκονταν στηµένα τά εἴδω-λα καί πού ὑποχρεώνονταν οἱ ἄν -θρωποι «τό θέληµα τῶν ἐθνῶν κα-τεργάσασθαι» καί νά πορεύονται«ἐν ἀσελγείαις, ἐπιθυµίαις, οἰνοφλυ -

γίαις, κώµοις (εἰδωλολατρικές τελε-τές), πότοις καί ἀθεµίτοις εἰδωλολα-τρίαις» (Α~ Πέτρ. δ~ 3).Ὁ ἀκάµατος καί ἀνυποχώρη-τος Ἀπόστολός µας, ὁ Παῦλος, δέδιστάζει νά ἀναφερθεῖ στίς ἀτέ-λειωτες ταλαιπωρίες του, στούςκόπους καί στούς κινδύνους,στούς διωγµούς καί στίς φυλα κί -σεις, πού ἐγγράφονταν στό καθη -µερινό του ἡµερολόγιο, καθώςἀνοιγόταν στό ἱερό χρέος τᾹς µε-ταφορς τοῦ Εὐαγγελικοῦ µηνύµα-τος σέ ἐκείνους, πού δέν τό εἶχανἀκούσει καί δέν εἶχαν νοιώσει τόφῶς τᾹς Ἀλήθειας νά καταυγάζειτήν ὕπαρξή τους. 
aaa

Ἡ ἀποστολική διδαχή, συνυ -φασµένη µέ τήν ἀποστολική ἐµπει-ρία, ἀποτέλεσαν τό µεγάλο, τό ἀ -τίµητο θησαύρισµα, πού ἀποτέ -θηκε στήν κιβωτό τᾹς Ἀποκάλυ -ψης τοῦ Θεοῦ, «ἐν προσώπῳ Ἰη -σοῦ Χριστοῦ» καί πού προσφέρε-ται, «ἐν παντί τόπῳ» καί «ἐν παν-τί χρόνῳ» στίς ὑπάρξεις, πού ἀνα -ζητοῦν, µέ δίψα ψυχᾹς, τήν Ἀλή -θεια καί πού λαχταροῦν τήν ἐνσω-µάτωσή τους στήν πνευµατική Οἰ -κογένεια, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ ὁµο-λογιακή φράση, πού τό λειτουρ-γικό τυπικό τᾹς Ἐκκλησίας µαςὁρίζει νά διατυπώνουµε ὅλοι, ὡς
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Σῶµα Ἐκκλησίας-µέσα σέ ἕνα εὐ -ρύτερο πλαίσιο ὁµολογιακᾹς ἔκ -φρασης-καί νά καταθέτουµε κατε -νώ πιον τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστη ρίου,κατά τή µεγάλη γιορτή τᾹς Ὀρθο-δοξίας: «...Οἱ προφᾹται ὡς εἶδον,οἱ ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν, ἡ Ἐκ -κλησία ὡς παρέλαβεν, οἱ διδάσκα-λοι ὡς ἐδογµάτισαν, ἡ οἰκουµένη ὡςσυµπεφώνηκεν,... οὕτω φρονοῦ µεν,οὕτω λαλοῦµεν, οὕτω κη ρύσ σοµενΧριστόν τόν ἀληθινόν Θεόν ἡµῶν...».Ἡ πίστη µας δέν εἶναι ἰδιο -κατασκεύασµα. ∆έν εἶναι ἐφεύ -ρη µα τοῦ περιπλανώµενου µυα -λοῦ µας καί λαχτάρα τᾹς ἐπο -χιακᾹς ἔξαρσής µας. Εἶναι ἡ Ἀλή -θεια καί ἡ νέα γνώση, πού ἔφερεστό ἀνθρώπινο γένος ὁ Κύριός µαςἸησοῦς Χριστός καί µς τήν ἀνα-µεταδίδουν, µέ τή  διδαχή τους καίµέ τή βιοτή τους, οἱ ἅγιοι Ἀπόστο-λοι. Τό θησαύρισµα τᾹς ὕπαρξήςµας, ἡ λαχτάρα µας γιά ἀνύψωσητοῦ νοῦ µας καί τᾹς καρδις µαςστήν «ὑπέρ λόγον καί «ὑπέρ ἔν -νοιαν» πραγµατικότητα, ἡ ἀναζή -τη ση τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, πούεἶναι ὁ Πλάστης µας καί Πατέραςµας, ὁ προσανατολισµός τῶν ὁρα -µάτων µας καί τῶν ἀγωνισµάτωνµας πρός τήν αἰώνια οὐράνια Βα-σιλεία τᾹς ΘεϊκᾹς Ἀγάπης, ὅλααὐτά τά στοιχεῖα, πού καταξιώ -νουν τήν ὕπαρξη, ἀποτελοῦν τάἀτίµητα δῶρα τοῦ σαρκωµένου,τοῦ Ἐσταυρωµένου καί Ἀναστη -

µένου Λόγου τοῦ Θεοῦ καί τήνκληρονοµιά τῶν ἁγίων Ἀποστό-λων Του. 

aaaἈπό τότε, ἴσαµε σήµερα, ἡἘκκλησία παραµένει θεµελιωµένηστήν κατατεθειµένη ἐµπειρία καίστήν ἁγιοπνευµατική διδαχή τῶνµαθητῶν καί Ἀποστόλων ἸησοῦΧριστοῦ. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, ὁ ἐνσω-µατωµένος στήν Ἱερή ἐκκλησια-στική παρεµβολή, ὁ µέτοχος στήνΤράπεζα τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνουκαί ἀποδέκτης τᾹς Θείας Χάριτος,ὁ ὁδοιπόρος τᾹς καθηµερινότηταςκαί µύστης τᾹς αἰωνιότητας, δέναὐτοπαραδίνεται στά πλάνα συν -θήµατα «τοῦ κόσµου τούτου» καίδέν συµβιβάζεται µέ τίς ὕποπτεςἐπιδοτήσεις τᾹς ὑλοφροσύνης. ἔ -στω κι᾿ ἄν οἱ προπαγάνδες ὠρύ -ονται. Τά σχήµατα τᾹς κοσµικᾹςἐπικυριαρχίας καί τᾹς ἄγριας ἐκµε-τάλλευσης εἰσάγουν καινούργιαὄνειρα καί νέους τρόπους εὐµά -ρειας. Καί ὅλοι αὐτοί κραυγάζουνκαί προπαγανδίζουν τήν ἀποξέ-νωση ἀπό τή γλυκειά ἐµπειρία τᾹςἐκκλησιαστικᾹς κοινωνίας. Κηρύτ -τουν τήν ἀπό συρση τοῦ ὁράµατοςκαί τᾹς λα χτάρας ἀπό τήν αἰώνιαχαρά τᾹς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καίτήν προσκόλλησή τους στή διαφη -µισµένη εὐµάρεια καί στή στι -
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γµιαία ἀπόλαυση τᾹς γήϊνης κα-λοπέρασης. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, ὁ ἐνσωµα-τωµένος στήν Ἐκκλησία Του, ἐµπι-στεύεται καί ἀναπαύεται στή δι-δαχή τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καίπροσέρχεται µαζί τους στήν κοινήΕὐχαριστιακή Τράπεζα, γιά νά τρα -φεῖ µέ τή θεία Τροφή καί γιά νάσυνδοξάσει, µαζί µέ ὅλους τούςἈποστόλους καί τούς ἁγίους, τόν«δι� ἡµς τούς ἀνθρώπους καί διάτήν ἡµετέραν σωτηρίαν... παθόντακαί ταφέντα καί ἀναστάντα ἐκ νε-κρῶν».  
aaa

Μέ πόνο ψυχᾹς, ἀλλά καί µέβαθειά συναίσθηση τοῦ χρέους νάµήν ἀφίσταται ὁ λόγος µου καί ἡγραφίδα µου ἀπό τά πλαίσια τᾹςἐπισκοπικᾹς τιµιότητας καί εἰλι -κρί νειας, θά καταθέσω τήν ὀδυνη -ρή ἐµπειρία µου καί τή µελανή δια -πίστωσή µου, ὅτι µιά µεγάλη ὁµά-δα τῶν σηµερινῶν ἡγετικῶν στελε -χῶν τᾹς Ἐκκλησίας µας, µε τάλλα -ξαν τό ἀποστολικό διακόνη µα σέφανταχτερό κοσµικό ὑπούρ γηµα. Οἱ εὐσυνείδητοι ὑπηρέτεςτῶν Μυστηρίων τᾹς Χάριτος καίδιδάσκαλοι τοῦ λαοῦ δἐ λείπουν.Ἀλλά µετριῶνται στά δάχτυλα. Γιάτούς πολλούς, ἡ ἐντολή τοῦ Κυρίουµας «πορευθέντες µαθητεύσατεπάντα τά ἔθνη» δέ λειτουργεῖ ὡς

δεσµευτική καί ὁριοθετική τοῦχρέους τους. Μένει στό περιθώ -ριο, ὡς ἱστορικό κειµήλιο ἤ ὡς ἐ -ποχιακή παρακίνηση τοῦ ∆ιδα -σκάλου Κυρίου στούς µαθητέςΤου, πού τούς φόρτιζε νά µεταφέ -ρουν τήν πνοή καί τό µήνυµα τᾹςΠεντηκοστᾹς στίς ἑτερόκλιτες λαϊ-κές µάζες. Φυλλοµετρεῖστε τήν ἐκµον -τερνισµένη ἐνασχόληση τῶν σύγ -χρονων ποιµένων. Θεµελειακήτους φροντίδα, πού ἐκδαπαν καίτό χρόνο τους καί τή ζωτικότητάτους, εἶναι ἡ ὀργάνωση ἐντυπω-σιακῶν πανηγύρεων. Οἱ ποιµένεςκαί-κατά τήν ἐντολή τοῦ Κυρίου-καί διδάσκαλοι, λησµονοῦν τίςεὐθῦνες τους, ἐγκαταλείπουν τόποίµνιό τους καί ἐντάσσονται στόχορό ἤ, ἀκριβέστερα, στόν περιφε -ρόµενο δεσποτικό θίασο καί γυ -ρίζουν ἀπό ἐπαρχία σέ ἐπαρχία,ἀπό πανηγύρι σέ πανηγύρι, γιάνά ἐπιδείξουν τά φανταχτερά, χλι-δάτα, ἄµφιά τους καί νά εἰσπρά-ξουν κάποιο ἔπαινο καί κάποιοδῶρο ἀπό τόν φιλοξενητή συνε -πίσκοπο. Ἡ διδαχή, πού σύµφωνα µέτήν ἀρχαία, ἀποστολική παράδο-ση καί σύµφωνα µέ τούς ἹερούςΚανόνες, πού ὁριοθετοῦν τίς εὐ -θῦνες τοῦ Ἐπισκόπου, γίνεται πά -ρεργο ἤ τσόντα ἐπιπόλαιης προσ -φώνησης. Καί ἡ περιφορά «ἀνά΄΄τάς ὁδούς καί τάς ρύµας» ἀνα-

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 11



δεικνύεται πρωταρχική, ἡγετικήἐνασχόληση. 
aaaΤραγικό πορτραῖτο, ἐπισκο-πικᾹς ἀφωνάις καί ἀπραξίας, εἶ -ναι ὁ σηµερινός προκαθήµενος τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος µακαρι -ώτατος Ἰερώνυµος. Οὔτε µιλιάοὔτε λαλιά. Μιά θολή φυσιογνω -µία, πού δέ διαθέτει στά ἐπισκο-πικά του θησαυρίσµατα ἔµπνευ-ση ἀποστολικῶν µηνυµάτων καίδιαλεκτική ἀφυπνιστική. Περι φέ -ρεται ἐδῶ και ἐκεῖ, στούς Ναούςτοῦ Θεοῦ καί στούς χώρους τᾹςκοσµικᾹς διαπλοκᾹς, ὡς ἰχνο γ ρα -φία τᾹς ραστώνης ἤ τᾹς φο βίας.Ἄν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώ -νυµος ἔνοιωθε δεµένος καί αἰχµα -λωτισµένος στήν ἀποστολικό τη -τα, στή φωτισµένη ἔµπνευση,στήν ἀκάµατη πρακτική τῶν µαθη-τῶν τοῦ Κυρίου µας, θά δρασκέλι-ζε ἔξω ἀπό τούς χώρους τᾹς ρα-στώνης καί τᾹς ἐπίδειξης καί θάβρισκόταν, πρωτοπόρος καί ἐµ -πνευστής, στά βήµατα τᾹς δηµό-σιας ἐπικοινωνίας καί ἐνηµέρω-σης. Θά µποροῦσε, µέ γερά δεµέ-νο λόγο καί µέ ἀναλύσεις πειστι-κές, νά ἀποδείξει τήν κενότητα καίτήν ἀχρειότητα τῶν σηµερινῶν΄πολιτιστικῶν σχηµάτων. Τήν ἔκ -πτωση τῶν θεσµῶν. Καί τήν ἐξαχ -ρείωση τοῦ ἤθους. Καί ἡ φωνή τᾹςκαρδις του, ἡ φωνή τᾹς ἐπισκο -

πικᾹς του συνείδησης θά ἀπο -κτοῦσε τή δύναµη καί τόν παλµόἀφυπνιστικοῦ σαλπίσµατος, πούθά καλοῦσε σέ πηγαία µετάνοιακαί σέ πνευµατική ἀνασύνταξη. ∆υστυχῶς, τέτοιες ἀντοχέςδέν τίς διαθέτει ὁ σηµερινός Ἀρχι -επίσκοπος. Τά ἀποστολικά ἀνοί -γµατα καί τό κήρυγµα τᾹς ἔµπνευ-σης τοῦ εἶναι ξένα. Καί ἀπό αὐτήτήν ἀποξένωση προκύπτει ἡ µε-γάλη ζηµιά. Ἡ σιωπή τοῦ ἱεροῦἄµβωνα. Ἡ ποιµαντική ἀπαιδευ-σία τῶν πολλῶν ἱερέων. Ἡ ἀλλο-τρίωση τῶν ἠθῶν. Ἡ ἐξαχρείωσητᾹς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ. 
aaa∆έ θά βάλω τελεία καί παῦλαστήν παροῦσα κατάθεση τοῦ πό-νου µου. Ἡ ἀποστολικότητα τᾹςἘκκλησίας µας εἶναι  ἕνα πολύ -πτυχο δῶρο τοῦ Θεοῦ στήν ἐκκλη -σιαστική µας κοινότητα, στούς λει-τουργούς της καί στά µέλη της.Καί, ὅσο τό ἐγγίζεις, ὄσο τό µε-λετς, ἀνοίγουν οἱ ὁρίζοντες τᾹςἐνηµέρωσής σου, ἐµπλουτίζεται,χαρισµατικά, ἡ καρδιά σου, ἀλλά,ταυτόχρονα, ἀνεβαίνει ὁ γράδοςτᾹς ὀδύνης σου, καθώς ἀνακαλύ -πτεις τίς πολλαπλές ἐκτροπές. Σς καλῶ, νά ξαναγυρίσουµεστό θέµα καί νά ξεδιπλώσουµε καίἄλλες πτυχές του. 

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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Στὴν ἑορτὴ τᾹς Μεταµορφώ -
σεως τοῦ ΣωτᾹρος, στὶς 6 Αὐγου-
στου 2010, παρακολούθησα τὴν Θεία
Λειτουργία στὸ Ὀρφανὸ τᾹς Αἰτω -
λοακαρνανίας. Λειτούργησε ὁ Μη -
τροπολίτης Εὐρίπου κ. Βασίλειος,
ὡς ἁπλὸς ἱερεύς, µὲ δυὸ ἱερεῖς. Ὁ
ναὸς ὅπου ἔγινε ἡ Θεία Λειτουργία
κτίσθηκε ἀπὸ τὴν ἀδελφὴ του Κα
Σωτηρία Ἀποστολοπούλου καὶ τὴν
παρακολούθησαν γύρω στὶς 50 ψυ -
χές.

Ἡ Θεία Λειτουργία γιὰ ὅσους
ἤµασταν στὸ Ναό, ἦταν µιὰ ἀλη θινὴ
µυσταγωγία, γιατί ὁ Σεβασµιώτατος,
ἔνδακρυς, ἱερούργησε τὸ µυστήριο
τᾹς Θείας Εὐχαριστίας. Κυριολεκ-
τικὰ ὁ µικρὸς καὶ ἀπέριττος αὐτὸς
Ναὸς ἔγινε ἕνα ἄλλο ὄρος Θαβώρ,
ὅπου ὁ Κύριος ἀποκάλυψε µία ἀκτίνα
ἀπ' τὴν Θεότητά Του καὶ οἱ Ἀπόστο-
λοι ἔγιναν «ἐπόπται της αὐτοῦ µεγα-
λειότητος».

Γνωρίζω ὅτι προσκρούω στὴν
ταπεινοφροσύνη του, ἀλλὰ ἡ καθη -
µερινὴ ἐπικοινωνία µαζί του µὲ βο-
ηθάει νὰ συνειδητοποιήσω τὸ µεγα-
λεῖο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἀνδρός.
Καὶ αὐτό, γιατί:

1) Ἔγινε ἐπίσκοπος χωρὶς νὰ
τὸ ζητήσει. Μαθήτευσε παρὰ τοὺς
πόδας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου τῶν ὀρα-
µατισµῶν καὶ τᾹς εὐθύνης, τοῦ Ἀρ -
χιεπισκόπου Ἱερωνύµου Κοτσώνη,
ἐπὶ τῶν ἡµερῶν τοῦ ὁποίου ἡ
Ἐκκλησία µας µεγαλούργησε.

Ὁ Εὐρίπου Βασίλειος δὲν πα -
ρακάλεσε Μητροπολίτες, δὲν ἔδωσε
χρήµατα, οὔτε «φίλησε ποδιές» γιὰ
νὰ γίνει ἐπίσκοπος. Γιὰ τὴν ἐκλογὴ
του ἰσχύει ἡ περιλάλητη φράση τοῦ
ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου γιὰ
τὸν Μέγα Βασίλειο «οὐκ ἐπιδιώξας
τὴν ἀρχήν, ἀλλὰ ὑπὸ τᾹς ἀρχᾹς ἐπι-
διωχθείς».
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΥΡΙΠΟΥ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

(ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ)



Ἡ κλήση του στὸ ἐπισκοπικὸ
ἀξίωµα ἔγινε µὲ τὸ φωτισµὸ τοῦ
Ἁγίου Πνεύµατος.

2) Εἶναι διαµάντι ἠθικᾹς.
Ὅταν συναναστρέφεσαι τὸν

ἅγιο Εὐρίπου θαυµάζεις τὸ ἦθος του,
τὴν ἀκεραιότητά του καὶ τὴ σωφρο -
σύνη του. Καὶ στὴν Ἀθήνα ὅταν βρι -
σκόταν καί ἀσκοῦσε τά ἐπισκοπικά
του καθήκοντα, καὶ στὸ Ἀγρίνιο ποὺ
µένει τώρα µὲ τὴν ἀδερφὴ του, ζεῖ
ὡς ἁπλὸς καλόγηρος, χωρὶς ἀνέσεις
καὶ περιποιήσεις, µὲ αὐτάρκεια καὶ
λιτότητα, µὲ ἀσκητικὸ ἦθος καὶ
φρόνηµα.

Χαίρεται ὅταν βλέπει παλαιοὺς
καὶ νέους κληρικοὺς νὰ ὑπηρετοῦν
τὴν Ἐκκλησία µας µὲ ζᾹλο Θεοῦ, µὲ
πίστη καὶ καθαρότητα, µὲ ἁπλότητα
καὶ ταπείνωση, µὲ ὀρθόδοξο φρό -
νηµα καὶ ἀγωνιστικὴ διάθεση.

Ἀντίθετα λυπται καὶ ἀντιδρ
ὅταν στὴν ἱεραρχία καὶ στὸν ἱερὸ
κλᾹρο, χειροτονοῦνται πρόσωπα
διαβεβληµένα καὶ ἀνάξια νὰ ὑπη -
ρετήσουν τὸ Ἅγιο Θυσιαστήριο.

Εἶναι παλαιὸς ἱεράρχης καὶ
ξέρει πολλά, καὶ γι' αὐτὸ ὁ πόνος του
ἐπιτείνεται. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ
τὸν ὁποῖο στενοχωρεῖται, ὅταν γί -
νονται κληρικοὶ µὲ κωλύµατα ἰερω -
σύνης.

Συνεχῶς ἔχει στὸ νοῦ του, τὰ
λόγια τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόµου πρὸς
κάθε κληρικό. «Ἠξιώθης, ἀδελφέ,

κοµίσασθαι βαθµοῦ ἱερωσύνης,
σπουδὴν ἔχε εὐαρεστεῖν τῷ στρατο-
λογήσαντί σε, ἐν ἁγνεί καὶ ἐν δικαι-
οσύν᾽ καὶ σοφί πνευµατικῇ καὶ ἐν
λαµπρᾷ παρθενί» (ΡG 48,1070)

3) Ἀδικηµένος Ἰεράρχης.
Ἡ ἀνάδειξή του σὲ ἐπίσκοπο

δὲν ἀλλοίωσε τὸν χαρακτήρα του καὶ
τὴν συµπεριφορά του. Αὐτὸ σηµαίνει
ὅτι ὡς Ἱεράρχης εἶναι πάντοτε εὐθὺς
καὶ σταθερὸς στὶς πεποιθήσεις του
καὶ τὶς ἀρχές του. Ὢς ἐκ τούτου µι-
σεῖ τὴν κολακεία καὶ τὴν ὑποκρισία.
Θέλει σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τᾹς πνευ -
µατικᾹς του ζωᾹς καὶ διακονίας νὰ
συµπεριφέρεται µὲ ἀξιοπρέπεια καὶ
διαφάνεια. Ἐὰν ὁπωσδήποτε ἔκλεινε
τὸ στόµα του καὶ συµβιβαζόταν θὰ
γινόταν Μητροπολίτης χωρὶς καµ-
µιὰ δυσκολία.
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∆ίοδος φυγῆς
∆ίοδο φυγῆς ἄνοιξε ὁ

Μα καριώτατος κ. Ἱερώνυ 


µος. Τρία ὁλόκληρα χρόνια,

ἀπό τότε πού ἀνέβηκε τά

σκα λοπάτια τοῦ ἀρχιεπι 


σκο πικοῦ θρόνου, παράγο 


ντες τοῦ δηµόσιου βίου, δη 


µο σιογράφοι, ποικίλων προ


ελεύσεων σχολιαστές καί

προ βληµατισµένα µέλη τοῦ

ποιµνίου του τόν ψέγουν ἤ, οἱ εὐγενέστε 


ροι, τόν ἱκετεύουν νά ἀπεκδυθεῖ τό κοι 


µι σµέ νο ὕφος, νά ἐµφανιστεῖ στό γήπεδο

τῆς πνευ µατικῆς καί θεολογικῆς ἀναµέ 


τρησης καί νά καταθέσει µέ θάρρος καί

παρ ρησία τίς ἀπόψεις του καί τίς συµ 


βουλές του πρός τό ἀνήσυχο

ποίµνιό του.

Τελευταία, καθώς ἀ να


κοινώθηκε ἐπίσηµα, ὁ προ 


κα θήµενος Ἱερώνυµος ἀπο 


φά σισε νά σπάσει τήν βα ρειά

σιωπή καί νά ἀντιµε τω πίσει

δυναµικά, ἰδέες καί προ πα 


γάνδες, πού διαστρέ φουν

τήν ἱστορία µας καί παλεύ 


ουν νά σβήσουν  τή δάδα τῆς Ὀρθόδο 


ξης πίστης µας. 

Τό ἀποφάσισε αὐτό. Ἀλλά µέ µιά

ἰδιότυπη προ φύ λαξη. Τήν ἀντίκρουση

δέν θά τήν κάνει ὁ ἴδιος. Ἀλλά ἡ ∆ιαρ 


κής Ἱερά Σύνοδος. Κάθε µήνα θά συγκεν
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Μπορεῖ νὰ µὴν διώχθηκε ὅπως
οἱ 12 Μητροπολίτες, ἀλλὰ ἐπειδὴ ἦ -
ταν βοηθὸς ἐπίσκοπος τῶν µακαρι-
στῶν Ἀρχιεπισκόπων Σεραφεὶµ καὶ
Χριστόδουλου, ζοῦσε ἐπιτακτικὰ καὶ
καθηµερινὰ τὸ µαρτύριο τᾹς συν -
ειδήσεως. Τὴν ἴδια τακτικὴ, τοῦ πα -
ραγκωνισµοῦ του, ἐ φάρµο σε καὶ ὁ
νῦν ἐν δυναστείαις Ἀρχιεπίσκοπος
Ἱερώ νυµος.

Εἶναι φοβερό! Τρεῖς Ἀρχιε -
πίσκοποι δὲν στάθηκαν ἱκανοὶ νὰ το-
ποθετήσουν πρός ὠφέλεια τᾹς Ἐκ -
κλησίας τὸν ἄξιο ἰεράρχη σὲ µία
µητρόπολη,...

... Ὁ ἀδικηµένος ἰεράρχης ἔφυ-
γε ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ καὶ ἦρθε
γιὰ νὰ ζήσει στὴν γενέτειρά του, στὸ
Ἀγρίνιο, µακρυὰ ἀπὸ τὶς ἴντριγκες,

τὰ ἀδελφικὰ µαχαιρώµατα, τὰ µα-
γειρέµατα τᾹς Συνόδου,...

Γι' αὐτὸν ἰσχύουν τὰ λόγια τοῦ
Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
ὅταν παραιτήθηκε ἀπὸ Πατριάρχης
Κωνσταντινουπόλεως:

«Ζητῶ τίν' οἰκεῖν ἐκ κακῶν ἐ -
ρηµίαν

οἱ µοὶ τὸ θεῖον νῷ µόνον ζη -
τούµενον

ἐλπὶς τε κούφη τῶν ἄνω γηρο-
τρόφος»

(Ζητῶ κάποιον ἔρηµο τόπο µα-
κρυὰ ἀπ' τὴν κακία

ὅπου θὰ ἀναζητῶ µόνο µὲ τὴν
σκέψη τὸ Θεὸ

καὶ τὴν ἐλπίδα ποὺ δίνει φτερὰ
στὰ γηρατειὰ γιὰ τὰ οὐράνια.)
Ἀρχιµ. Παῦλος Ντανς (Ἱεροκήρυξ)

ΨΙΘΥΡΟΙ



τρώνει τίς ἀπόψεις της καί τίς ἀντι δρά 


σεις της σέ ἕνα µήνυ µα, πού θά τό διανέ


µει στό ἐκκλησιαστικό πλήρωµα. Καί ὁ

λαός θά... φωτίζεται καί θά... γυρίζει τίς

πλάτες στίς κακόβουλες, ξενόφερτες προ


παγάνδες.  

Σέ ἀπυρόβλητο
∆έν εἶµαι σέ θέση νά µαντεύσω, µέ

ἀπόλυτη ἀκρίβεια, ποιά εἶναι ἡ ἀντί 


δραση τῶν λα+κῶν στρωµάτων σ᾿ αὐτή

τήν πρωτοβουλία τοῦ κ. Ἱερώνυµου. Κά


ποιοι µπορεῖ νά τήν ἐπαινέσουν. Καί κά


ποιοι, δέν ἀποκλείεται,  νά τήν προσεγ 


γί  σουν µέ χίλιες ἐπιφυλάξεις. Προσωπι


κή µου ἄποψη εἶναι, ὅτι ἀνοίγει µιά δίο


δο φυγῆς. 

Σᾶς ὑπενθυµίζω τά περιστατικά

τοῦ τριµήνου, Ὀκτώβριος
∆εκέµβριος

2010. Κατά τή Συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας

τῆς Ἐκκλκησίας τῆς Ἑλλάδος, πού πρα 


γµατοποιήθηκε στίς ἀρχές τοῦ Ὀκτω 


βρί ου, τό Σῶµα, µετά ἀπό µελέτη τῆς τρέ 


χουσας οἰκονοµικῆς κρίσης καί τῶν συ 


νεπειῶν της, ἀποφάσισε νά συνοψί σει

τίς ἀνησυχίες του καί τούς προβλη µα 


τισµούς του σέ ἕνα κείµενο
µήνυ µα καί

νά τό µοιράσσει στό λαό. 

Τό κείµενο τό συνέταξε µιά ἐπιτρο 


πή Μητροπολιτῶν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔ 


µεινε µακρυά ἀπό τούς συντάκτες, µα 


κρυά ἀπό τίς εὐθῦνες τῆς συγ γρα φῆς καί

µακρυά ἀπό τή θύελλα τοῦ ψόγου, πού

ξεσηκώθηκε µετά τή δηµοσιοποίηση τοῦ

περιεχοµένου τοῦ µηνύ µατος. Ὅταν οἱ

ἀ  πόψεις, οἱ διατυπωµένες στό Συνοδικό

µήνυµα, ἄγγιξαν πρό σω πα καί συµπερι 


φορές καί προκλήθηκε σάλος, ὁ κ. Ἱε ρώ 


νυµος, µέ τό µισοκοι µισµένο ὕφος του,

δήλωσε ὅτι και αὐτός ἐνοχλήθηκε ἀπό

τή δοµή καί τή διαλεκ τι κή τοῦ µηνύµα


τος καί ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς ἐνόχλησής

του ἄφησε νά κυλήσουν τρεῖς µῆνες ἀπό

τή σύνταξη τοῦ µηνύµατος ἴσαµε τήν

κυκλοφορία του. 

Κανένας δέν µπορεῖ νά ἀποκλεί 


σει παρόµοια ὑποδοχή καί στά µηνύµα


τα πού, ἀπό δῶ καί πέρα, θά συντάσ


σουν ἐπιτροπές Συνοδικῶν Συνέδρων

καί θά διαβιβάζουν στίς λα+κές µάζες.

Κάθε φορά, πού θά προβάλλωνται ἀντι ρ


ρήσεις καί ἀµφισβητήσεις, ὁ Μακαρι 


ώτατος θά τραβιέται στό ἀπυρόβλητο,

στήν ἀφωνία του καί στήν ἀπραξία του

καί θά   ρίχνει τίς εὐθῦνες γιά τά λάθη ἤ

γιά τίς ὀξύτητες στήν ἐπιτροπή σύντα 


ξης τοῦ µηνύµατος. 
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