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φέρον τους καί τή δηµοσιογραφική ἐνασχόλησή τους στήν τρέχου-
σα, φορτισµένη προβληµατική καί στόν ἀνίκητο, κοινωνικό, ἀνα-
βρασµό. Πολλαπλασιάζουν, µέ τόν σκληρυµένο ἐνηµερωτικό ἤ
ἐλεγκτικό τους λόγο, τίς ἀγωνίες τᾹς λαϊκᾹς µάζας. Καί εὐρύνουν,
στό κοινωνικό γήπεδο, τήν καταχνιά τᾹς ἀπελπισίας. 

Γνωστή καί δοκιµασµένη ἀπό ὅλους µας, ἡ θολή ἀτµόσφαιρα,
πού βαραίνει τήν ἐποχή µας καί κάνει τό στίβο τᾹς ζωᾹς µας

ἀνοιχτό κολαστήριο. Ἡ οἰκονοµική κρίση, ἁπλωµένη ἀπ᾿ ἄκρη σέ
ἄκρη τᾹς Ὑδρογείου, κατάντησε ὁ ἐφιάλτης µας καί ὁ καταλυτής
τᾹς γαλήνης µας. Τή σηµερινή µέρα τή νοιώθουµε καί τή ζοῦµε
σκληρότερη καί τραγικότερη ἀπό τή χτεσινή. Τό διπλανό µας
ἄνθρωπο τόν διαγράφουµε ἀπό τόν πίνακα τῶν φίλων καί τόν
ἀναρτοῦµε στό κατάστιχο τῶν ἐπικίνδυνων ἀντιπάλων µας. Ἀτέ-
λειωτη µαυρίλα στόν οὐρανό. Ἀνίκητο σκοτάδι στίς καρδιές µας.  

Στό κλίµα τᾹς τραγικᾹς αὐτᾹς σκοτεινις καί τᾹς ἀκραίας ἀπο-
γοήτευσης, µερικοί πραµατευτές τᾹς ἐλπίδας γυρίζουν τό

δηµοσιογραφικό τους προβολέα τρεῖς αἰῶνες πίσω καί φωτίζουν
τή χρονική περίοδο καί τόν τοπικό ἀναβρασµό, πού ἔµειναν γνω-
στά µέ τήν ἔνδειξη "Γαλλικός ∆ιαφωτισµός". Μέ τήν ἀναδροµή
τους στό πολυτάραχο παρελθόν, δείχνουν, ὅτι θέλουν νά µς
θυµίσουν τό  σοβαρό πνευµατικό ξύπνηµα, πού µετακίνησε τήν
Εὐρώπη ἀπό τήν πνευµατική ραστώνη καί τήν ἔσυρε στούς
ἀνοιχτούς ὁρίζοντες τοῦ µόχθου καί τᾹς δηµιουργίας, µέ προνο-
µιακό ὁδηγό τόν ὀρθό λόγο καί τό προσωπικό χάρισµα τᾹς ἐλευ -
θερίας. Πρόσθετη ὑπόµνηση τῶν σποραδικῶν κειµένων, πού µς
γυρίζουν στό 18ο αἰώνα, στίς κοινωνικές συγκρούσεις καί στίς
ἀνακατατάξεις ἐκείνης τᾹς ταραγµένης ἱστορικᾹς περιόδου, εἶναι
ὅτι οἱ συντελεστές τᾹς µεγάλης στροφᾹς εἰσηγήθηκαν τήν ἀπο-
στασιοποίηση ἀπό  τήν αὐθεντία τοῦ Θεολογικοῦ λόγου, τήν ἀπε-
λευθέρωση τοῦ προσώπου ἀπό  τή δεσµευτική δεοντολογία  τᾹς
ΒιβλικᾹς ἠθικᾹς καί τήν ἀνύψωση τᾹς ἀτοµικᾹς ἐλευθερίας ὡς
πρώτιστης καί µέγιστης ἀξίας. 

Τό κίνηµα τοῦ "∆ιαφωτισµοῦ", ὑπεροπτικό καί µαχητικό, διέγρα -
ψε ἀπό τά κατάστιχά του τό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ-∆ηµιουργοῦ

καί ἀνέβασε στό θρόνο τᾹς ὑπέρτατης ἀξίας τόν ἄνθρωπο-ἀπό-
γονο τοῦ πιθήκου. Ἀξιολόγησε, ὡς πρῶτο καί ἀτίµητο προνόµιό
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του, τόν ὀρθό λόγο. Τήν ἱκανότητά του νά σκέφτεται, νά σχεδιά-
ζει τή διαχείριση τᾹς ὕλης, νά ὀργανώνει ὁλοένα καί συστηµα-
τικότερα τήν καθηµερινότητά του  καί νά ἐγγράφει ἄθλους στόν
πίνακα τᾹς ἀτοµικᾹς ἤ τᾹς καθολικᾹς πολιτιστικᾹς προόδου. Καί
πριµοδότησε τήν ἀνθρώπινη ἐλευθερία µέ τό ἀποκλειστικό δι-
καίωµα σχεδιασµοῦ τᾹς ἐπιστηµονικᾹς ἔρευνας καί χάραξης  δρο -
µολογίου ὑλοποίησής της, κατά τήν ἀδιάκοπη ροή τοῦ χρόνου. 

Πρέπει νά ὑπογραµµιστεῖ, ὅτι οἱ στοχαστές ἐκείνης τᾹς ἐποχᾹς,
ἔβαλαν κάποιες πινελιές-θετικές καί ἀρνητικές-στόν πίνακα

ὁραµάτων τοῦ χώρου τους καί τῶν χρόνων τους, οἱ ὁποῖες δέν
προσ φέρονται ὡς τυποποιηµένες συνταγές θεραπείας τοῦ σηµε-
ρινοῦ κοινωνικοῦ σώµατος, πού κυριολεκτικά σφαδάζει µέσα στή
λάσπη καί στό βοῦρκο τῶν ἀθλιοτήτων, πού βαρύνουν τή γενιά
µας. Θά εἶναι λάθος, ἀκραῖο λάθος, νά προβληθοῦν ὡς συνταγές
θερα πείας τοῦ σηµερινοῦ ἐκπεσµοῦ τᾹς ἀνθρώπινης προσω-
πικότητας στήν πλήρη ἀπαξίωση. Ἄν θελήσουµε νά ἐρευνήσο-
υµε, µέ γνήσιο ἐνδιαφέρον καί µέ ἀνύστακτη ἀγωνία, τό µονοπά-
τι διαφυγᾹς ἀπό τόν χαώδη γκρεµό, θά πρέπει νά πµε πολύ πιό
πίσω ἀπό τούς στοχαστές τοῦ 18ου αἰώνα, γιά νά συναντήσουµε
τούς µεγάλους δασκάλους τᾹς µετάνοιας. Ἐκείνους τούς πατέρες
µας καί τούς ἀδελφούς µας, πού  εἶχαν τή σοφία καί τή γενναιότητα
νά κατα θέτουν στή βάση τοῦ Σταυροῦ τήν ὁµολογία τᾹς ἐνοχᾹς
τους καί τή δίψα τους γιά λύτρωση καί νά δέχονται µέσα στήν
ψυχή τους τή γλυκειά αὔρα τᾹς συγγνώµης. 

Μιά τέτοια µεταστροφή καί µιά τέτοια δυναµική µετάνοια
µπορεῖ νά φέρει ἀλλαγή στό σύγχρονο κοινωνικό µας δε-

σµωτήριο. Νά σπάσει τά δεσµά. Νά ἀνοίξει τίς πύλες καί νά σαλ-
πίσει ἐλευθερία. Νά ἀναδείξει τήν ἀνθρώπινη προσωπικότητα
γνήσια εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Καί νά ἀποθέσει στίς παλάµες του, και-
νούργιο, ἄγραφο βιβλίο, γιά νά τό γεµίσει µέ βιώµατα καί πρά-
ξεις γνήσιας ἀνθρωπις καί µέ µνᾹµες χαρισµατικᾹς ἀνύψωσης
στή Θεϊκή ἀγκαλιά τᾹς ἄπειρης Ἀγάπης.  



ταν, ἀπαγγέλλουµε τό«Σύµβολο τᾹς Πίστεως»,καταθέτουµε τήν ὁµο-λογία, ὅτι πιστεύουµε,ἀναπαυόµαστε καί ἀνα -καινιζόµαστε στήν ἀγκαλιά τᾹς «Ἀ -ποστολικᾹς» Ἐκκλησίας. Παράλ-ληλα, ἀνοίγουµε ἕνα εὐρύτατο κε-φάλαιο τᾹς Ἐκκλησιολογίας µαςκαί ψηλαφοῦµε-µέ δέος ψυχᾹς-µιάπραγµατικότητα, πού ἐνῶ ὑπερ-βαίνει τήν ἀντιληπτική µας ἱκανό -τη τα, θησαυρίζεται µέσα µας ὡςθητεία καί µαθητεία «παρά τούςπό δας» τῶν µεγαλύτερων καί γνη -σιώτερων δασκάλων τᾹς Οἰκου -µένης καί ὡς ἄνοιγµα τᾹς ψυχᾹςµας στή µόνη Ἀλήθεια, πού φω -τίζει τούς οὐρανούς καί νοηµατίζειτό γήινο µόχθο µας.   

aaaἩ ἀποστολικότητα τᾹς Ἐκ -

κλησίας µας δέν ἐκφράζεται µόνοµέ τήν ἀδιάκοπη, ἁλυσιδωτή δια -δοχή τῶν λειτουργῶν Της. Λειτουρ -γεῖ, ταυτόχρονα καί πιστοποιεῖταικαί ἐπιβάλλεται µέ τήν «ἐν τόπῳκαί χρόνῳ» λιτάνευση τοῦ σωστι-κοῦ Εὐαγγελικοῦ λόγου καί τήνἀντίστοιχη ἐγκάρδια µαθητεία καίἀποδοχή τοῦ µηνύµατος ἀπό τίςδιαδοχικές ἀνθρώπινες γενεές. Στό προηγούµενο κείµενόµου, πρώτη ἀπόπειρα παρουσία-σης καί ἀνάλυσης τοῦ χαρακτήρατᾹς ἀποστολικότητας τᾹς Ἐκκλη -σίας µας, σς κάλεσα νά σταθοῦµενά ἀκούσουµε, µέ σεβασµό καί µέπροσοχή, τό πρόσταγµα τοῦ ἀνα -στηµένου Κυρίου µας στούς ἔκ -πληκτους καί ἔκθαµβους µαθητέςΤου: «Πορευθέντες µαθητεύσατεπάντα τά ἔθνη...».    Σέ τοῦτο, τό δεύτερο κείµε-νο, νοιώθω τό χρέος νά ἱστορή-σω, τήν ἀνταπόκριση τῶν ἁγίωνἈποστόλων στήν Ἀποκάλυψη καί
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«Οἱ Ἀπόστολοι ὡς ἐδίδαξαν...»(β).



στό πρόσταγµα τοῦ ∆ιδασκάλουΚυρίου. Τήν προσωπική τους ἀφο -σίωση στό Πρόσωπο τοῦ σαρκω-µένου Λόγου. Τήν πιστότητά τους,ὅπως τήν ἐµπλούτισαν καί τή µε-τάδωσαν στά πλήθη, κατά τή µέρατᾹς ΠεντηκοστᾹς. Καί ὅπως τήνκληροδότησαν, πάντα θερµή καίπάντα δυναµική, στούς ἄµεσουςδιαδόχους τους, λειτουργούς τοῦεὐρύτατου ἐκκλησιαστικοῦ περι -βόλου καί στίς γενιές τῶν διαδό -χων λειτουργῶν, πού θά διακονή-σουν τήν Ἐκκλησία Ἰησοῦ Χριστοῦἴσαµε τήν τελευτή τῶν αἰώνων. 
aaa

Ἡ πρώτη, κυρίαρχη ἄποψηστήν Ἐκκλησιολογία µας, ἀποσα-φηνίζει, ὅτι ὁ εὐαγγελισµός τοῦλαοῦ δέ γίνεται µόνο µέ τό λόγο,µόνο µέ τή διδαχή καί τήν ἱστόρη-ση τῶν γεγονότων. Συµπληρώνε-ται καί ὁλοκληρώνεται µέ τήν κα -τάθεση τῶν προσωπικῶν ἐµπει -ριῶν, τᾹς πηγαίας, θερµᾹς ἀφοσί -ωσης στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώ -που ΛυτρωτᾹ καί τᾹς αὐθόρµητηςπνευµατικᾹς ἀκτινοβολίας τᾹς χα-ρισµατικᾹς ἁγιότητας.Τό «πορευθέντες µαθητεύσα-τε» δέ θεσπίζει καί δέν ἐπιβάλλειµόνο τήν ἀφηγηµατική περιγρα-φή τῶν γεγονότων καί τή διδακτι-κή-µόνο-ἐξαγγελία καί ἀνάλυσητοῦ Θείου θελήµατος. ∆ιευρύνειτήν ἔννοια τοῦ Εὐαγγελισµοῦ καίτᾹς ∆ιδαχᾹς, µέ τήν ἄδολη προβο-

λή τοῦ προσωπικοῦ, πνευµατικοῦ,ἀποκτήµατος. Ἡ σεµνή παρουσίακαί ἡ ἐξαγιασµένη συµπεριφοράτοῦ λειτουργοῦ, φορέα τοῦ µηνύ -µατος, ἐπισηµαίνει, ὅτι ἡ ἀναγγε -λία τοῦ καινοῦ µηνύµατος καί τᾹςκαινᾹς ζωᾹς δέν εἶναι στεῖρος,«κα τά συνθήκην» λόγος, ἀλλά µε -τάγγιση τοῦ θησαυρισµένου πλού -του τᾹς καρδις. ΤᾹς γνώσης καίτῶν βιωµάτων, πού ἔσπειρε στήγόνιµη γᾹ τᾹς ψυχᾹς τό παντοδύ -ναµο Θεϊκό χέρι καί τά διαφύλα-ξαν, µέ πιστότητα καί δέος, οἱ ἀπο-δέκτες τῶν ἀτίµητων δωρεῶν. Οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι ἦταν τάἐξαγιασµένα δοχεῖα τᾹς Χάριτοςτοῦ Θεοῦ. Κήρυτταν µέ τό λόγοτους. Καί ἔπειθαν µέ τήν ἅγια συµ -περιφορά τους. Ἔδειχναν, κατάτίς ἀναστροφές τους-δίχως τήνπαραµικρή ἐπιτήδευση-ὅτι τό ἀπο -θε µατικό τᾹς καρδις τους ἦταν ἡδιδαχή καί τό θέληµα τοῦ Κυρίου.Καί ἔπειθαν, τή συναγµένη καί µα -θητευόµενη ὁµήγυρη τᾹς Ἐκκλη -σίας, νά κλείσει καί αὐτή, στά βά-θη τᾹς ψυχᾹς, τό δυναµκό σπόρο.Νά τόν βοηθήσει νά βλαστήσει καίνά καρποφορήσει τἠν ἀφοσίωσηστό Θεό Πατέρα καί τή γνήσια ἀ -γάπη στόν ἀδελφό ἄνθρωπο. Καίνά ἀναδειχτεῖ ἡ κάθε ὕπαρξη γνή-σιος φορέας τοῦ µεγάλου, Εὐαγ-γελικοῦ µηνύµατος. «Ἅλας τᾹς γᾹς»
(Ματθ. ε~13).«Φῶς τοῦ κόσµου» καί«Πόλις ἐπάνω ὄρους κειµένη» (Ματθ.ε~14). Θά ξεχωρίσω δυό ἀπό τά
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πολλά δείγµατα αὐτοῦ τοῦ χαρι-σµατικοῦ εὐαγγελισµοῦ τῶν ἁγίωνἈποστόλων. Ὁ πρωτοκορυφαῖος ἀ πό στο-λος Πέτρος γράφει στή δεύτερηΚαθολική του Ἐπιστολή: «οὐ γάρσεσοφισµένοις µύθοις ἐξακολουθή-σαντες ἐγνωρίσαµεν ὑµῖν τήν τοῦΚυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύνα-µιν καί παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπταιγενηθέντες τᾹς ἐκείνου µεγαλειότη -τος» (Β~ Πέτρ. α~16).     Ἐπιλεγµένος καί κλητός Ἀπό-στολος ὁ Παῦλος, στή δεύτερη ἐπι-στολή του «πρός Κορινθίους»,τούς χειραγωγεῖ στόν ἄµεσο καίγνήσιο σύνδεσµο µέ τόν Ἰησοῦ Χρι -στό, ὥστε νά ἀναδειχτοῦν δοχεῖατᾹς ΛυτρωτικᾹς Χάριτος καί ἀνθῶ -νες τᾹς εὐωδίας Χριστοῦ. «Χριστοῦεὐωδία ἐσµέν τῷ Θεῷ ἐν τοῖς σω-ζοµένοις καί ἐν τοῖς ἀπολλυµένοις,οἷς µέν ὀσµή θανάτου, οἷς δέ ὀσµήζωᾹς». ∆έν κηρύττουµε µέ δόλιασκοπιµότητα, ὅπως κάποιοι ἄλ -λοι, «καπηλεύοντες τόν λόγον τοῦΘεοῦ, ἀλλ᾿ ὡς ἐξ εἰλικρινείας, ἀλλ᾿ὡς ἐκ Θεοῦ κατενώπιον τοῦ Θεοῦἐν Χριστῷ λαλοῦντες» (Β~ Κορινθ. β~15-17).
aaa

Τή διακριτική αὐτή λειτουρ -γία τοῦ ἀποστολικοῦ χαρίσµατος,τή σοβαρότατη εὐθύνη γιά τή µε-ταφορά ἀκέραιου τοῦ Εὐαγγελι-κοῦ µηνύµατος καί γιά τή χειρα-γωγία ὁλόκληρου τοῦ ἐκκλησια-

στικοῦ Σώµατος στή λυτρωτικήΤράπεζα τοῦ µυστικοῦ ∆είπνουκαί στό ἀποκαλυπτικό φῶς τᾹςΠεντηκοστᾹς τήν ἀναλύουν καίτήν ὑπογραµµίζουν, µέ ὄλο τό δυ -ναµισµό τᾹς ψυχᾹς τους, οἱ φωτι-σµένοι διάδοχοι τῶν ἁγίων Ἀπο-στόλων, πού ἔχουν τιµηθεῖ µέ κα -θο λική ἀναγνώριση καί πού ἔχουνκληροδοτήσει στούς διαδόχουςτους καί στήν εὐρύτατη αὐλή τᾹςἘκκλησίας τήν ἁγνότητα τῶν αἰ -σθη µάτων τους καί τήν καθαρότη -τα τοῦ ποιµαντικοῦ µόχθου τους.Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολό-γος, βαρειά πονεµένος ἀπό τήνπράξη µερικῶν ἀπερίσκεπτων χει-ριστῶν τᾹς ἐπισκοπικᾹς ἐξουσίας,πού εἶχε σάν ἀποτέλεσµα τή διείσ -δ υση ἀνέτοιµων καί ἀνάξιων προ -σώπων στό Ἱερό Θυσιαστήριο,γράφει: «Ἠσχύνθην ὑπέρ τῶν ἄλ -λων, ὅσοι, µηδέν τῶν πολλῶν ὄντεςβελτίους, µέγα µέν οὖν, εἴ καί µή πολ-λῶ χείρους, ἀνίπτοις χερσίν,ὅ δή λέ-γεται, καί ἀµυήτοις ψυχαῖς τοῖςἁγιωτάτοις ἑαυτούς ἐπεισάγουσι,καί πρίν ἄξιοι γενέσθαι προσιέναιτοῖς ἱεροῖς, µεταποιοῦνται τοῦ βή-µατος, θλίβονταί τε καί ὠθοῦνταιπερί τήν ἁγίαν Τράπεζαν, ὥσπεροὐκ ἀρετᾹς τόπον, ἀλλ᾿  ἀφορµήνβίου τήν τάξιν ταύτην εἶναι νοµίζον-τες, οὐδέ λειτουργίαν ὑπεύθυνον,ἀλλ᾿ ἀρχήν ἀνεξέταστον»(Ἀπο λο -γητκός, 35). (Ντράπηκα γιά κείνουςτούς ἄλλους, πού χωρίς νά ξεχω -ρίζουν ἀπό τούς πολλούς, γιά τήνἀρετή τους, στριµώχνονται νά
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µποῦν στό Θυσιαστήριο καί στήνἉγία Τράπεζα, σάν ὁ χῶρος αὐτόςνά µήν εἶναι τόπος τᾹς ἀρετᾹς,ἀλλά ἀφορµή γιά τό ἄνοιγµα στήβιοπάλη).Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-στοµος, στούς ἐξειδικευµένους λό-γους του γιά τήν Ἱερωσύνη, γρά-φει, ἀνάµεσα στά πολλά: «ὍτανἘκκλησίας προστᾹναι δέ᾽, καί ψυ -χῶν ἐπιµέλειαν πιστευθᾹναι τοσού -των,... ἀγαγέσθωσαν εἰς τό µέ σονοἱ πολλῷ τῷ µέτρῳ πλεονε κτοῦντεςἁπάντων, καί τοσοῦτον ὑψηλότε -ροι τῶν ἄλλων κατά τήν τᾹς ψυχᾹςὄντες ἀρετήν, ὅσον τοῦ παντός ἔ -θνους Ἑβραίων κατά τό τοῦ σώµα-τος µέγεθος ὀ Σαούλ, µλλον δέ καίπολλῷ πλέον»(Περί Ἱερωσύνης Β~).(Ὅταν πρόκειται νά ἐκλεγοῦν ἡγε-τικά στελέχη τᾹς Ἐκκλησίας, λει-τουργοί, πού θά φροντίσουν γιάτή σωτηρία τῶν ψυχῶν, θά πρέπεινά κληθοῦν ἐ κεῖνοι, πού ξεπερ-νοῦν, κατά τήν ἀρετή τᾹς ψυχᾹς,ὅλους τούς ἄλ λους, τόσο πολύ,ὅσο ὁ Σαούλ ξεπερνοῦσε, κατά τήδιάπλαση τοῦ σώµατός του, ὅλουςτούς Ἑβραί ους).Θά προσθέσω καί µιά ἀκόµαἐπισήµανση τοῦ ἁγίου Ἰωάννουτοῦ Χρυσοστόµου, πού διευρύνειτόν πίνακα τῶν προσόντων ἐκεί -νων, πού προσέρχονται νά διακο-νήσουν στόν Ἱερό Θυσιαστήριοκαί νά ἐπωµιστοῦν τό ὑπέρβαρολειτούργηµα τᾹς διδαχᾹς καί τᾹςχαρισµατικᾹς διαποίµανσης τῶνµελῶν τᾹς Ἐκκλησίας. «Οὐ γάρ µό-

νον καθαρόν οὕτως, ὡς τηλικαύτηςἠξιωµένον διακονίας, ἀλλά καί λίανσυνετόν, καί πολλῶν ἔµπειρον εἶναιδεῖ, καί πάντα µέν εἰδέναι τά βιωτι-κά, τῶν ἐν µέσῳ στρεφοµένων οὐχἧττον, πάντων δέ ἀπηλλάχθαι,µλλον τῶν τά ὄρη κατειληφότωνµοναχῶν» (Περί Ἱερωσύνης , VI,δ~). (Ἐκεῖνος, πού προσέρχεται νάδιακονήσει στό Ἱερό Θυσιαστή -ριο, ὄχι µόνον πρέπει νά διαθέτειτήν καθαρότητα, πού ἁρµόζει στόλειτουργηµά του, ἀλλά πρέπει νάεἶ ναι καί ἰδιαίτερα συνετός καί ἔµ -πειρος σέ πολλά πράγµατα. Νάγνωρίζει ὅλα τά σχετικά µέ τή βιο-πάλη, περισσότερο ἀπό ἐκείνους,πού ἀγωνίζονται µέσα στόν κόσµοκαί, ταυτόχρονα, νά εἶναι ἀ παλ -λαγµένος ἀπό τίς ἀδυναµίες κσίτίς ἐκτροπές, περισσότερο ἀπότούς µοναχούς, πού βρίσκονταιστά βουνά).   ΄      ΄΄
aaa

Αὐτή ἡ λαχτάρα γιά γνήσια ἀρ-χιερωσύνη καί ἱερωσύνη, διέ τρε ξεστίς ζωντανές ἐκκλησιαστικές κοι -νότητες τῶν ἀποστολικῶν χρόνωνκαί πλούτισε τήν Ἐκκλη σία µέ «ὑ -πη ρέτας Χριστοῦ καί οἰκο νόµουςµυστηρίων Θεοῦ» (Α~ Κορινθ. δ~1).Μέ ἅγιες ὑπάρξεις, πού διδά χτη -καν τά ἱερά γράµµατα µέ πνεῦµαἐξαγιασµένης µαθητείας καί προσ -φέρθηκαν στή διακονία τῶν ἹερῶνΜυστηρίων καί στόν εὐαγγελισµότοῦ λαοῦ µέ΄καθα ρό τητα καρδις
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καί΄µέ πιστότητα στό θεῖο πρόσ -ταγµα. Ὅταν ἀναδιφοῦµε τούς τό -µους τᾹς  πλούσιας ἐκκλησιαστι -κᾹς µας ἱστορίας καί ὅταν σκύ -βουµε, µέ εὐλάβεια στούς βίουςτῶν ἁγίων µας, µένουµε ἔκθαµβοι.Προ σωπικότητες γεµτες χάρηΘεοῦ, Ἐπίσκοποι καί ἱερεῖς, µέ«θεῖο ἔρω τα» καί µέ διάφανη πο -ρεία βίου καί ἀποστολικᾹς προσ -φορς, ἐξακολουθοῦν νά διδά -σκουν, µέ τήν ἁγιοπνευµατική δι-δαχή τους καί µέ τό φωτεινό πα-ράδειγµά τους, ὅλους ἐκείνους,πού προσέρχονται, µέ πνεῦµα µα -θητείας, στήν αὐλή τᾹς Ἐκκλησίαςκαί ἀνοίγουν τήν καρδιά τους γιάνά εἰσχωρήσει µέσα τους τό ὁδη -γητικό φῶς καί ἡ εὐαισθησία τοῦΠαναγίου Πνεύµατος. Ὡστόσο, τά ἱστορικά θησαυ -ρίσµατα µς ἀποκαλύπτουν καίτήν ἄλλη ἐµπειρία. Τή σχεδιασµέ -νη, τή σκόπιµη καί ὕπουλη ἔνταξηστά ἀποστολικά λειτουργήµαταπροσώπων, πού ἀντί γιά τή φλό-γα τᾹς πίστης καί τᾹς ἀφοσίωσηςστό πρόσωπο τοῦ ἘσταυρωµένουἈρχιποίµενα, ἔτρεφαν στά βάθητᾹς ἀλλοτριωµένης ὕπαρξής τουςτό ὄνειρο γιά τήν ἀπόκτηση περ -γαµηνῶν ἐξουσίας ἤ γιά τήν προ -ώθησή τους σέ θέσεις, πού τούςὑπόσχονταν κοσµική προβολή καίπλουτισµό ἀχόρταγο. Κλασσικό παράδειγµα τέτοι-ας νόθου καί σκοτεινᾹς ἀναζήτη -σης-πρώτης µετά τή θεµελίωση

τᾹς Ἐκκλησίας-συναντµε καθώςδιαβάζουµε τό βιβλίο τῶν Πρά-ξεων τῶν ἁγίων Ἀποστόλων. Ὁ ἱερός συγγραφέας µς πλη -ροφορεῖ, ὅτι  στήν πόλη τᾹς ́ Σαµά -ρειας «ἀνήρ τις ὑπᾹχε ἕνας µάγος,«ὀνόµατι Σίµων προϋπᾹρχε µα-γεύων καί ἐξιστῶν τό ἔθνος τᾹς Σα-µαρείας, λέγων εἶναι τινα ἑαυτόνµέγαν» (Πράξ. η~9). Καί ὅλοι τόνπρόσ εχαν καί΄τόν ἀποδέχονταν,«διά τό ἱκανῷ χρόνῳ ἐξεστακέναιαὐτούς» (στ. 11). (Τόν ἄκουγαν καίτόν πρόσεχαν, ἐπειδή γιά µακρόχρονικό διάστηµα τούς ἐντυπω -σίαζε καί τούς ἐξέπληττε µέ τίς µα-γεῖες του). Ὁ µάγος αὐτός αἰφνιδιάστη -κε, ὅταν ἄκουσε τό διάκονο Φίλιπ-πο, νά κηρύττει τό Εὐαγγέλιο, νάµιλάει γιά τό πρόσωπο τοῦ ἀνα-στηµένου Ἰησοῦ Χριστοῦ καί νά ἀ -νοίγει, µπροστά στά πλήθη τό µο-νοπάτι, πού ὁδηγεῖ στή Βασιλείατοῦ Θεοῦ. Γοητευµένος ἀπό τήν«καινή διδαχή» ζήτησε νά βαπτι-στεῖ. Ἀλλά, δέ σταµάτησε ἐκεῖ. Ἐθι -σµένος στά τεχνάσµατα τᾹς µα-γείας, θεώρησε πώς µποροῦσε καίαὐτός νά κάνει θαύµατα καί νάκερ δίσει µέ αὐτά τήν ἐµπιστοσύνηκαί τήν ὑποταγή τοῦ πλήθους. «Ἰ -δών ὅτι διά τᾹς ἐπιθέσεως τῶν χει-ρῶν τῶν ἀποστόλων δίδοται τόΠνεῦµα τό Ἅγιον προσήνεγκεν αὐ -τοῖς χρήµατα λέγων: δότε κἀµοί τήνἐξουσίαν ταύτην, ἵνα ᾧ ἐάν ἐπιθῶτάς χεῖρας λαµβάν᾽ πνεῦµα Ἅγιον». Τό αἴτηµα αὐτό τοῦ Σίµωνα
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ἦταν µιά προκλητική βλασφηµία.Ἦταν ἔκφραση σκοπιµότητας,κοινοποίηση τοῦ σκοτεινοῦ ὁρά-µατός του, νά ἐπεκτείνει τίς µαγι-κές του ἐπιδόσεις καί νά αὐξήσειτή στάθµη τῶν κερδῶν του. Ἄµεσα, χωρίς νά τοῦ παρα -χωρηθεῖ χρόνος γιά ὑποστήριξητῶν ἀπόψεών του ἤ γιά ἀπολογία,τόν ἀπόκοψε ὁ Ἀπόστολος Πέ τροςἀπό τήν ἐκκλησισστική κοινωνίατῶν ἁγίων. Μέ σοβαρότητα, ἀλλάκαί µέ αὐστηρότητα, τοῦ εἶπε: «τόἀργύριόν σου σύν σοί εἴη εἰς ἀπώ -λειαν, ὅτι τήν δωρεάν τοῦ Θεοῦ ἐνό-µισας διά χρηµάτων κτσθαι. οὐκἔσται σοι µερίς οὐδέ κλᾹρος ἐν τῷλόγῳ τούτῳ, ἡ γάρ καρδία σου οὐκἔστιν εὐθεῖα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ»(στ.20-21). (Καί σύ καί τό ἀργύριό σουπροορίζεστε νά χαθεῖτε. Καί αὐτόγιατί πίστεψες ὅτι, µέ τά χρήµατάσου, µπορεῖς νά ἀποκτήσεις τή µε-γάλη δωρεά τοῦ Θεοῦ).Ὁ Σίµων, ὁ πρώην µάγος,αἰφνιδιάστηκε, συγκλονίστηκε καίµετανόησε. Τό ὄνοµά του, ὅ µωςκαί ἡ πράξη του ἔµειναν ἀναρτη -µένα στή βίβλο τᾹς ἐκκλησιαστικᾹςµας ἱστορίας, γιά νά ἐπισηµαίνουνκαί νά στιγµατίζουν τίς διολισθή-σεις τῶν λειτουργῶν τῶν ἁγίωνΜυστηρίων στήν ἐπαγγελ µατο -ποιηµένη Ἀρχιερωσύνη καί Ἱερ-ωσύνη, πού ἁπλώνει τά χέρια, γιάνά βαστάσει τόν Κρατήρα τοῦ Σώ -µατος καί τοῦ Αἴµατος τοῦ Ἰη σοῦ,στοχεύοντας στήν οἰκοδό µηση µε-γαλείου, στήν ὑλική ἀµοιβή καί στό

βέβηλο, ἄµετρο πλουτισµό.Οἱ πατέρες µας, πού διακό -νησαν µέ πιστότητα τό Ἱερό Θυ -σιαστήριο, τίς παρόµοιες ἐκφυλι-στικές συµπεριφορές τίς κωδικο-ποίησαν µέ τό ὄνοµα τοῦ πρώτουκαταλυτή τᾹς ἀποστολικᾹς παρά-δοσης, τοῦ Σίµωνα. Ἀπό τότε, ἴσα-µε σήµερα, ἡ ἐξαγορά µέ χρήµαταἤ µέ ἄλλες παροχές τοῦ Ἀρχιερα-τικοῦ ἤ τοῦ Ἱερατικοῦ ἀξιώµατοςχαρακτηρίζεται «Σιµωνία» καί ἀντι -µετωπίζεται µέ βαρύτατες «Κανο-νικές» ποινές. 
aaa

Μιά ἔντιµη καί προσεκτικήδιερεύνηση τῶν ἱστορικῶν κατα-λοίπων τᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίαςµας ἀποκαλύπτει, ὅτι πλάϊ στούςσεµνούς φορεῖς τᾹς ἀποστολικᾹςΧάριτος, στούς λειτουργούς, πούὑπηρετοῦν µέ πυρωµένη καρδιάτήν Τράπεζα τοῦ Μυστικοῦ ∆εί -πνου καί ἐξαγγέλλουν πρός κάθεκατεύθυνση, µέ παρρησία, τό Εὐ -αγγελικό µήνυµα, διακινοῦνται καίοἱ πλαστογράφοι τοῦ ἀποστολι -κοῦ ὑπουργήµατος, πού στοχεύ -ουν στήν πρόκληση ἐντυπώσεωνκαί στήν ἐξασφάλιση ἀµοιβῶν. Ἡ Ἐκκλησία, γιά νά ἀνακό-ψει τό ρεῦµα τᾹς Σιµωνίας θέσπι-σε Ἱερούς Κανόνες, πού ὄχι µόνοκακίζουν, ἀλλά καί κολάζουν τήβέβηλη τακτική. Οἰκουµενικές Σύν -οδοι, µέ ὅλο τό βάρος τοῦ κύρουςτους, ἀλλά καί Τοπικές Σύνοδοι,
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πού ἄνοιξαν στήν τράπεζα τᾹς µε-λέτης καί τᾹς κρίσης τέτοια περι-στατικά, ἀντέδρασαν ἔντονα καίἐπέβαλαν ἐπιτιµήσεις καί ποινέςστούς παραβάτες τᾹς ἀξιοπρέ -πειας καί τᾹς ἀποστολικᾹς καθα -ρό τητας.  
aaa

Τό ἐρώτηµα, πού ἀναδύεταιἀπό τά βάθη τᾹς ψυχᾹς µας καίἀναστατώνει τίς συνειδήσεις µας,εἶναι τοῦτο. Σήµερα, σ᾿ αὐτή τήνκαµπή τῶν αἰώνων καί σ᾿ αὐτή τήδιαπλοκή ἤ τήν ἀντιπαράθεση τῶνπολιτιστικῶν ρευµάτων, οἱ ἡγέτεςτᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας µας, οἱκληρονόµοι τᾹς ἀποστολικότηταςκαί τᾹς ἁγιό τητας, πορεύονταιστοιχηµένοι στό παράδειγµα καίστήν πρακτική τῶν ἁγίων Ἀπο-στόλων ἤ µαγεύονται ἀπό τό µάγοΣίµωνα καί χτυ ποῦν τίς πόρτεςτᾹς ἐξουσίας, γιά νά ἀπολαύσουνκαλοστόλιστους θρόνους καί προ -νόµια πλασµατικᾹς, κοσµικᾹς κλί -µακας;   Ὅποιος παρακολουθεῖ ἀπόκοντά καί µέ λαχτάρα ψυχᾹς τίςµεθοδεύσεις καί τίς ἐξελίξεις στούςσύγχρονους Συνοδικούς χώρους,θλίβεται βαθύτατα, γιατί διαπι-στώνει, ὅτι ἡ ἀποστολικότητα, τόκύριο χαρακτηριστικό καί χαρι-σµατικό ἰδίωµα τᾹς Ἱεραρχίας τᾹςἘκκλησίας, ἔχει περάσει στά κα-τάστιχα τῶν τυπικῶν προσόντωντῶν ὑποψήφιων Ἐπισκόπων καί

στίς΄τυπικές διατάξεις τᾹς τελε -τουρ γίας τᾹς χειροτονίας τους.Κρα τεῖται µόνο, ὡς ἁλυσιδωτή δια-δοχή, πού ξεκινάει ἀπό τούς δώδε-κα Ἀποστόλους τοῦ Κυρίου µαςκαί κυλάει στό χρόνο καί στούςαἰῶνες, χωρίς νά διακόψει τή συνο-χή της καί νά αὐτονοµη θεῖ ἀπό τήµακρά σειρά τῶν λειτουργῶν τῶνἉγίων Μυ στηρίων. Αὐτό θεσπίζουν οἱ Ἱεροί Κα -νόνες. Αὐτό ὁρίζει τό τελετουργικόΤυπικό τᾹς Ἁγιότατης Ἐκκλησίαςµας. Ἀλλά αὐτό τό ἐπεκτείνει καίτό ἀποσαφηνίζει καί τό ἐπιβάλλει,µέ πολύ εὐρύτερα ἀνοίγµατα καίµέ βαρύτερο φόρτο εὐθυνῶν ἡ ἱ -στορία τᾹς Ἀποστολικότητας, πούτήν ἔγραψαν µέ τή φωτεινή ζωήτους καί µέ τό ποιµαντικό τουςἔργο οἱ µεγάλες προσωπικότη τεςτᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας µας. Τό καυτό ἐρώτηµα: Τηροῦν -ται αὐτά σήµερα; ∆υστυχῶς, ὄχι.Θά σς φανεῖ παράξενο, ἀλλά ἔτσιεἶναι. Μιά µικρή ὁµάδα Ἱεραρχῶν,τό διαβόητο «κλάµπ τᾹς ἀρχον-τις» συνέρχεται σέ σκοτεινή δια-βούλευση καί ἀποφασίζει ποιόςθά εἶναι ὁ νέος ποιµενάρχης. Τάκριτήρια, πού ὑπαγορεύουν καίὁριστικοποιοῦν τήν ἐπιλογή, δένεἶναι ἡ πνευµατική ὡριµότητα τοῦὑποψήφιου, ἡ λιπαρή µόρφωσήτου καί οἱ ποιµαντικές του ἱκανό -τητες, ἀλλά ἡ σχέση του καί ἡἐξάρτησή του ἀπό τά δυναµικάπρόσωπα τοῦ «κλάµπ τᾹς ἀρχον-τις». Ἅµα εἶναι προσδεµένος σ᾿
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αὐτή τήν ἁλυσίδα, οἱ ἄλλες προ-διαγραφές περιττεύουν. Ἡ πρακτική αὐτή, στερεω-µένη καί παγιωµένη κατά τίς τε-λευταῖες δεκαετίες, ἔσυρε τήν Ἱε-ραρχία τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος στήν περιφρόνηση καί στήχλεύη. Ὁ λαός παρακολουθεῖ δε-σποτάδες, µέ βαρύτιµες ἀµφιέσειςκαί µέ βηµατισµό αὐτοεπίδειξης,ἀλλά δέ διακρίνει στά πρόσωπάτους καί στίς κινήσεις τους τή σο-βαρότητα τοῦ ποιµένα καί τήν ἱλα-ρότητα τοῦ πατέρα. Ξένοι οἱ ποι-µένες. Ἄγνωστες οἱ προθέσεις τους.Θολη ἡ προσφορά τους. Κοµµένηἡ διασύνδεσή τους µέ τους ἁγίουςἈποστόλους καί µέ τήν ὁµήγυρητῶν γνήσιων καί δυναµικῶν δια -

δόχων τους. Ὁ σηµερινός προκαθήµενοςεἶναι «ἀφωνότερος ἰχθύος καί ἀ -πραγώτερος βατράχου». Τά µέλητοῦ «κλἀµπ τᾹς ἀρχοντις», λαν-σάρουν φιλελευθερισµό καί ἀπα-νωτές ἀπολαύσεις. Ὁ περιφερό-µενος θίασος τῶν πανηγυριστῶν,λιτανεύει τή χλιδή καί εἰσπράττειτήν καλοπέραση. Καί...µηδέν πλέον. 
aaa

«Σῶσον ὁ Θεός τόν λαόν Σουκαί εὐλόγησον τήν κληρονοµίανΣου...Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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Παπα-Γιάννη
Τώρα, πού ἄλλαξε τό ἐπιτελεῖο τᾹς Κεν -

τρικᾹς ΟἰκονοµικᾹς Ὑπηρεσίας τᾹς Ἐκκλη -
σίας τᾹς Ἑλλάδος, θα προχωρήσει ἡ δι κα -
στική διερεύνηση τῶν δυό µεγάλων σκαν -
δάλων, τᾹς πώλησης (χωρίς δηµοπρασία)
τῶν οἰκοπέδων τᾹς Βουλιαγµένης καί τᾹς
κλοπᾹς χρηµάτων, πού ἀποτολµήθηκε µέ-
σα στήν Ἱερά Σύνοδο;

Φιλικά
Παπα-Γιώργης 



Πρίν ἀπό λίγες µέρες (τό τρίτο δεκα-
ήµερο τοῦ Μαρτίου) ἔγινε ἀλλαγή στήν
∆ιοίκησι τοῦ Οἰκονοµικοῦ ἐπιτελείου
τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος (Ε.Κ.Υ.Ο).
Γιά ποιούς λόγους; Μήπως στήν πρα -
γµατικό τητα δέν ἔγινε ΑΛΛΑΓΗ, ἀλλά
ἀνα  γκαστική ΑΠΟΠΟΜΠΗ τῶν δύο
κο ρυφαίων οἰκονοµικῶν παραγόντων,
τοῦ Προέδρου τᾹς ∆.Ε. τᾹς Ε.ΚΥ.Ο.
Μητρο πολίτου Ἰωαννίνων κ. Θεοκλή-
του καί τοῦ Γεν. ∆ιευθυντοῦ τᾹς Ε.ΚΥ.
Ο. κ. Ἀντ. Ζαµπέλη; Καί ἐξηγούµεθα:
Ἤδη, κατά τό περασµένο καλοκαίρι

ἡ Εἰσαγγελική Ἀρχή τᾹς Πατρίδος µας,
ἔπειτα ἀπό ἐνδελεχᾹ ἔρευνα ἀπό τόν
ἁρµόδιο εἰσαγγελέα κ. Ἀντ. Ἐλευθε -
ριάνο ἄσκησε δίωξη «in rem γιά ἀπι-
στία σέ βάρος Νοµικοῦ Προσώπου
∆ηµοσίου ∆ικαίου ἄνω τοῦ ποσοῦ τῶν
15000 εὐρώ, ἄµεση συνέργεια στήν ἀπι-

στία καί ἠθική αὐτουργία, καθώς καί
ψευδᾹ βεβαίωση σέ βάρος Ν.Π.∆.∆.. Οἱ
προβλεπόµενες, δέ, ἀπό τό νόµο περί κα -
ταχραστῶν τοῦ ∆ηµοσίου ποινές εἶ ναι
βαρύτατες καί φθάνουν ὡς τήν ἰ σόβια κά-
θειρξι» (Ἐφηµερίς «Free Sundey», 27-3-11).
Εἰδικοί ἐπί τοῦ θέµατος τονίζουν ὅτι

τό πόρισµα τᾹς προανακρίσεως, βάσει
τοῦ ὁποίου ὁ κ. Εἰσαγγελέας παρέπεµ-
ψε τήν ὑπόθεση στήν κύρια ἀνάκριση,
φωτογραφίζει τούς ὑπευθύνους. Ἀπό
τόν Αὔγουστο τοῦ 2010, πού ἔγινε γνω-
στή ἡ ὑπόθεση καί ἡ δικαστική της ἐξέ-
λιξη, ἡ κύρια ἀνάκριση φαίνεται ὅτι δέν
ἔχει προχωρήσει γιά κάποιους λόγους,
πού µποροῦµε ἴσως νά εἰκά σουµε.
Εἰκασίες θά πεῖτε, ἀλλά ὄχι ἀβάσιµες.
Καί τό λέµε αὐτό, γιατί κατά κανόνα
στήν κύρια ἀνάκριση προσω ποιοῦνται
τά πράγµατα... Μήπως, λοι πόν,  ἐπίκει-

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG12

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΚΑΝ∆ΑΛΩΝ

ΦΛΕΓΟΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ



ται ἡ προσωποποίηση τῶν συγκεκριµέ-
νων κακουργηµατικῶν πράξεων καί γι᾿
αὐτό ἀπεµακρύνθησαν οἱ δύο Ἀνώτα-
τοι Οἰκονοµικοί Παράγοντες;;
Ἡ σκοτεινή αὐτή ἱστορία ἔχει ὡς

ἑξᾹς: Κατά τήν ἡµέρα τᾹς ἑορτᾹς τοῦ
Προκαθηµένου κ. Ἱερωνύµου (15-6-
2009), εἰς τά κενά γραφεῖα τᾹς Ἱ. Συνό-
δου, συνεκεντρώθησαν, συνωµοτικῷ τῲ
τρόπῳ, κάποιοι κορυφαῖοι Οἰκονοµι-
κοί-Ἐκκλησιαστικοί Παράγοντες, καί
διέπραξαν µία βαρυτάτη οἰκονοµική
ἐγκληµατική συναλλαγή. ∆ηλαδή,  διε-
πράχθη µία διπλᾹ παράνοµη καί ἀνή -
θικη ἀγοραπωλησία ἘκκλησιαστικᾹς
ἐκτάσεως (φιλέτο), χωρίς κανένα δη -
µόσιο διαγωνισµό!!! Ἕνα προνοµιακό
οἰκόπεδο τεσσάρων στρεµµάτων στή
Βουλιαγµένη, ἐπωλήθη εἰς ἕνα κατα-
πατητή, ὑπάλληλο τοῦ ∆ήµου, ἀντί τοῦ
ποσοῦ τῶν 14 ἑκατοµµυρίων €. Ἀµέσως,τήν ἴδια στιγµή, ἐπί τόπου, αὐτό µετε-
βιβάσθη ἀπό τόν καταπατητή σέ κά-
ποιον γνωστό ἐφοπλιστή, ἀντί τοῦ πο-
σοῦ τῶν 15,5 ἑκατοµµυρίων €. Ὁ ἐν λό-γω καταπατητής, ἤδη εἶχε χάσει ὅλες
τίς δίκες πού ἐδικαίωσαν πλήρως τήν
Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος καί ἑποµένως,
καί τά «προνόµια», πού ἀπό τόν νόµο
ἀπορρέουν ὑπέρ τοῦ καταπατητᾹ καί
ἐκθέτουµε παρακάτω. Ἄρα, πονηρῶς
καί παρανόµως, ἐθεωρήθη ὅτι συνεχίζει
νά εἶναι καταπατητής καί ὅτι ἑποµέ-
νως γι᾿ αὐτόν ἰσχύει ἡ συγκεκριµένη
εὐεργετική διάταξη τοῦ νόµου (τά «προ -
νόµια»), πού τοῦ ἐπιτρέπει νά ἔλθη σέ
νόµιµο συµβιβασµό καί κανονική οἰκο-
νοµική συµφωνία µέ τόν Νόµιµο Ἰδιο -
κτήτη. 

Ὁ ἐν λόγω καταπατητής, ὑπάλληλος
τοῦ ∆ήµου, κατέθεσε ἐπιταγές 14 ἑκα-
τοµµυρίων €. Καί αὐτή ἡ συγκεκριµένηπράξη, εἶναι παράνοµη καί γι᾿ αὐτόν,
καί γιά τόν ἀποδέκτη τῶν ἐπιταγῶν, βά-
σει τᾹς κειµένης νοµοθεσίας, περί δια-
κινήσεως µαύρου χρήµατος. 
Σηµειωτέον, ἐπί πλέον, ὅτι, ἡ Οἰκο-

νοµική Ὑπηρεσία τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς
Ἑλλάδος δέν ἐζήτησε τήν ἀναγκαία
γνωµάτευσι ἀπό τήν ἁρµοδία ὑπηρεσία
ἐκτιµήσεως δηµοσίων ἤ ἐκκλησια-
στικῶν ἐκτάσεων (Σ.Ο.Ε.), γιά τήν ἀξία
τοῦ ἐν λόγῳ οἰκοπέδου. Σύµφωνα µέ
ἔγκυρες πληροφορίες, ὑπάρχει γνωµά-
τευση, ὅτι ἡ ἀξία  τοῦ ἐν λόγῳ οἰκοπέ-
δου ἀνέρχεται στό ποσόν τῶν 30 ἑκα-
τοµµυρίων € περίπου. Αὐτό βέβαια εἶ -ναι πολύ εὔκολο νά διαπιστωθεῖ µέ τήν
ἐντολή ἀπό τό δικαστήριο γιά ἐπίσηµη
πραγµατογνωµοσύνη. 
Μετά τήν ἱστορική ἀναδροµή ἐπανερ-

χόµεθα ἐπί τᾹς οὐσίας. Μέ τήν ἀπαγ-
γελία, ἀπό τήν δικαιοσύνη, τῶν τεσ-
σάρων κακουργηµάτων, µή προσωπο-
ποιηθέντων εἰσέτι, γιατί ἆραγε (!!!), ∆ΕΝ
θά ἔπρεπε πάραυτα νά ἀποµακρυνθᾹ
ἀπό τήν θέσι της ὁλόκληρος ἡ Ἡγεσία
τοῦ “Ἐκκλησιαστικοῦ Ὑπουργείου Οἰ -
κονοµικῶν”, τᾹς Ε.ΚΥ.Ο.; Γιατί ὑ πᾹρξε
αὐτή ἡ πολύµηνη καθυστέρηση καί
γιατί ἡ ἀποµάκρυνση πραγµατοποιήθη-
κε τόν Μάρτιο τοῦ 2011;Πέραν τῶν ἀνωτέρω, πολύ σοβαρῶν
ζητηµάτων, τά σηµαντικότερα καί κατ’
ἐξοχήν φλέγοντα ἐρωτηµατικά, ἀφο ροῦν
τόν ἴδιο τόν Ἀρχιεπίσκοπο!!! ∆ηλαδή,
ἐάν καί κατά πόσον ὁ Προκαθήµενος
τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος ἐγνώριζε
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ἤ ὄχι τίς παράνοµες πράξεις! ἐάν τίς
ἐνέκρινε! ἤ ἐάν ὁ ἴδιος τίς προώθησε! Τό
µόνο βέβαιο εἶναι ὅτι, οὐδόλως ἐκινήθη
κατά τῶν συγκεκριµένων φυσικῶν προ -
σώπων πού διέπραξαν τίς ὡς ἄνω παρα -
βατικές καί ἐγκληµατικές ἐνέργειες, ἕως
τόν Μάρτιο τοῦ 2011.! Καί εἶναι τοῖς
πσι γνωστόν ὅτι, ἡ ἡγεσία τοῦ «Ἐκ -
κλησιαστικοῦ Ὑπουργείου Οἰκονο-
µικῶν», ἀποτελεῖται ἀπό πρόσωπα τᾹς
ἐπιλογᾹς καί τᾹς ἀπολύτου ἐµπιστο -
σύνης τοῦ ἑκάστοτε Προκαθηµένου.
Ἑποµένως, τό ζήτηµα ἀφορ πρωτίστως
καί κυρίως τόν ἴδιο τόν Μακαριώτατο.
Αὐτός ὀφείλει ΝΑ ΑΠΟΛΟΓΗΘΗ
ἐνώπιον τοῦ Ἑλληνορθόδοξου λαοῦ
µας!!!
Ἡ ἐν λόγω ὑπόθεση τῶν οἰκοπέδων

τᾹς Βουλιαγµένης ἐπιβαρύνεται ἔτι πε-
ραιτέρω καί ἀπό ἄλλες ὑποθέσεις «ἀξιο-
ποιήσεως» ἐκκλησιαστικῶν ἐκτάσεων
µέσω ἰσχυρῶν οἰκονοµικῶν παραγόν-
των. ∆ηλαδή, προφανῶς τό ζήτηµα συν -
δέεται ἤ ἀποτελεῖ συνέχεια τῶν πα-
λαιῶν ὑποθέσεων τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
σκανδάλων (οἰκοπέδων τᾹς Βουλια -
γµένης καί ἄλλων κτηµάτων), πού ξέ-
σπασαν ὡς τό µέγιστο οἰκονοµικό σκάν-
δαλο τοῦ 1997, γιά τό ὁποῖο τότε ἀπηγ -
γέλ θησαν κατηγορίες γιά ἑπτά κακουρ -
γήµατα καί ἀρκετά πληµµελήµατα εἰς
βάρος τοῦ νῦν Ἀρχιεπισκόπου καί τότε
Μητροπολίτου Θηβῶν κ. Ἱερω νύµου,
ἀπό τίς Εἰσαγγελικές Ἀρχές τᾹς Ποι-
νικᾹς ∆ικαιοσύνης τᾹς Πατρίδος µας.
Τό τότε φοβερό οἰκονοµικό σκάνδαλο
καταγράφεται καί περιγράφεται ἐναρ -
γέστατα εἰς τό Πόρισµα τοῦ Σεβ. Μη -
τρο πολίτου Καρυστίας κ. Σεραφείµ καί

εἰς τήν Ἔκθεσι τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
Φιλίππων κ. Προκοπίου. Ἀµφό τερα τά
πο λυσέλιδα κείµενα παρουσιάζουν ὠµή
τήν ἀλήθεια.
Νά δεχτοῦµε αὐτό, πού κυκλοφόρη-

σε µετά τό 1998, ὅτι ἡ τότε νέα Ἐκκλη -
σιαστική ἡγεσία, µέ ὑποβολιµαία κρυ -
φή παρέµβασί της, ἐφρόντισε νά µετα-
τραποῦν ἀπό τήν δικαιοσύνη, τά πέντε,
ἐκ τῶν ἑπτά, κακουργήµατα σέ πληµµε-
λήµατα; Κατά τίς ἴδιες πληροφορίες,
γιά τά δύο-ἐκ τῶν ἑπτά-κακουργήµατα
τό ∆ικαστήριο ἐξέδωσε ἀθωωτική ἀπό -
φάση. Προφανῶς, ἐάν ἔτσι συνέβησαν
τά πράγµατα, δέν ὑπάρχει ἀθώωση γιά
ἐκεῖνα τά πέντε κακουρ γήµατα, ἀλλά
συγκάλυψη, µέσα ἀπό τή «βάφτιση»
τῶν κακουργηµάτων σέ ... πληµµελή-
µατα.! Ἐπί πλέον, τώρα προστίθενται
καί ἄλλα τέσσερα παρόµοια και νούρ -
για κακουρ γήµατα! Ἑποµένως ὅπως
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«Ἔσω τῶν θυρῶν»
Μεταφέρω, ἀπό τό ἄρθρο

τᾹς Μαρίας Ἀντωνιάδου  (ΒᾹµα
29 Μαρτίου 2011) µερικούς ἀ -
πό τούς ἐνοχλητικούς νυ -
γµούς, µέ τούς ὁποίους ἐπε-
σήµανε τό διευρυµένο Συνο-
δικό µπάχαλο ὁ ἴσαµε τό τέλος
τοῦ Μαρ τίου γενικός διευθυν -
τής τᾹς Οἱκο νοµικᾹς Ὑπηρε -
σίας τᾹς Ἐκκλη σίας τᾹς Ἑλλά-
δος. 

«...∆υστυχῶς, ἡ µεταχεί ρι ση τᾹς
ἙλλαδικᾹς Ἐκκλη σίας (τήν ὁποίαν
συ στηµατικῶς ἀ γνοοῦν ὅτι ἀποτελεῖ

Θεῖο Καθίδρυµα καί ὄχι
µόνο ἕνα ἁπλό ΝΠ ∆∆ τήν
τελευ ταία διετία ἔχει ἐ -
πανέλ θει σέ καθεστώς ὁ -
µη ρίας καί ἀπαξι ώσεως µε -
τά τή δίκαιη ἀντιµε τώ πισή
της  τήν προ ηγού µε νη ἑ -
πταετία (2002-2009)» τονί -
ζει ὁ κ. Ζαµπέ λης καί
προσθέτει: «Μερι κοί, δυσ -

τυχῶς µέσα στήν Ἐκκλησία καί κυ -
ρίως στούς κόλπους τᾹς Ἀρχιε -
πισκοπᾹς Ἀθη νῶν ἐπιθυµοῦν µία
Ἐκκλησία βου βή, ἄβουλη καί ἕρµαιο
τᾹς κρα τικᾹς ἐξουσίας».
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προανα φέ ραµε, πιστεύουµε ἀκράδαν-
τα ὅτι, τό τότε µέγα(!) σκάνδαλο συνδέε-
ται ἄρρηκτα καί συνεχίζεται µέ τά
σηµερινά προ κλητικά οἰκονοµικά σκάν-
δαλα.!
Νά προσθέσουµε ὅτι, στό στάδιο τᾹς

συγκαλύψεως (ἤ στήν προσπάθεια
συγκαλύψεως!) εὑρίσκεται ἤδη καί τό
σκάνδαλο τᾹς ἄλλοτε κραταις Μ.Κ.Ο.
«Ἀλληλεγγύης», γιά τό ὁποῖο µάλιστα
ὑπάρχει ἔκθεση καταπέλτης, µή δηµο-
σιοποιηθεῖσα καί µή λαβοῦσα τόν δρό-
µο τᾹς δικαιοσύνης, ὅπως θά ἔπρεπε.!
Ὑπάρχουν ἐπίσης καί ἄλλες ὑποθέσεις
βαρυτάτων οἰκονοµικῶν Ἐκκλησια-
στικῶν ἐγκληµατικῶν πράξεων (σκαν-
δάλων), πού εὑρίσκονται εἰς τά εἰσαγ-
γελικά γραφεῖα, καί εἰς τά δηµοσιογρα -
φικά χέρια. Καί ὅµως, ὅλα αὐτά τά
καλύπτει ἕνα πέπλο ἐνόχου σιωπᾹς ἀπό
τήν Ἐκκλησιαστική Ἡγεσία.
Εἶναι πασιφανές ὅτι, οἱ ἀρχικά δια-

πιστωθεῖσες κακουργηµατικές πράξεις
τοῦ 1997, τώρα ἐπικαιροποιοῦνται µέ τίς
διαπραχθεῖσες νέες κακουργηµατικές
πράξεις. Πολλά δέ ἀπό τά τότε  κατα-
γραφόµενα ἐγκλήµατα ἐπαναλαµβά-
νονται µέ τόν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο!!! Αὐτά
εἶναι τά ἀποτελέσµατα τᾹς Ἀτιµωρη-
σίας.! ∆υστυχῶς δέ, καί πολλές βάσι-
µες φᾹµες καί πληροφορίες µς παρα-
πέµπουν καί σέ ἄλλες µυστικές ἤ κυο -
φορούµενες σκοτεινές ὑποθέσεις οἰκο-
νοµικᾹς φύσεως.! 
Ἐν κατακλείδι, αὐτό πού προέχει γιά

νά ἐπιτευχθᾹ οἰκονοµική κάθαρση στήν
Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος εἶναι νά συνδε-
θοῦν καί νά ἐπικαιροποιηθοῦν ὅλες οἱ
οἰκονοµικές ἀτασθαλίες καί νά λάβουν
πραγµατικά τό δρόµο πρός τήν Ποινική
καί Ἐκκλησιαστική ∆ικαιοσύνη, ἡ
ὁποία νά ἀφεθῇ νά δράσ᾽ ἀµερόληπτα.

Σ.Κ.Χ.

ΨΙΘΥΡΟΙ



Σέ ἄλλο σηµεῖο ἀπευθυνόµενος
στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυµο µέ µιά
«σηµείωση», δηλώνει µέ ἔµφαση: 

«Τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκο-
πον Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.
Ἱερώνυµον τόν ἀγαπῶ, τόν τιµῶ καί
θά τόν θυµµαι πάντοτε ὅπως τόν
γνώρισα τά τελευταῖα δεκατέσσα-
ρα ἔτη πρό τᾹς ἀναρριχήσεώς του
στόν Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο καί αὐτό
δέν ἀλλάζει µέ ὅ,τ ιδήποτε ἤθελε
συµβεῖ».

...«Μερικοί Ἱεράρχες, οἱ ὁποῖοι µά-
λιστα εἶναι λαλίστατοι ἐπί παντός
τοῦ ἐπιστητοῦ, πιστεύουν ὅτι πέραν
τοῦ ὅτι εἶναι ἄριστοι θεολόγοι, εἶναι
καί ἄριστοι νοµοκανονικολόγοι καί
ἐντυφεῖς οἰκονοµολόγοι καί γνω -
ρίζουν τά νοµικά καί οἰκονοµικά
δρώµενα κάλλιον τῶν νοµικῶν καί

τῶν οἰκονοµολόγων ἐλέῳ τᾹς Θεοῦ
∆εσποτείας πού τούς ἔχει ἀνατεθεῖ.
Αὐτό δέν ἰσχύει εἰς τήν πράξιν καί
εἰς τό σηµερινό πολύπλοκο γίγνε-
σθαι τᾹς παγκοσµιότητας, πού εἴτε
ἐπιθυµοῦµε εἴτε ὄχι εἴµεθα µέρος
της».

«...Βεβαίως πάντα ὑπάρχουν οἱ
κακεντρεχεῖς, πού δέν χάνουν εὐκαι-
ρία νά κατακρίνουν τό ἔργο τᾹς
Ὑπηρεσίας µέ ἀθέµιτα µέσα καί διά
τοῦ Τύπου, προ τάσσοντας τό γνω-
στό στούς διαδρόµους "αὐτοί τοῦ
τετάρτου" λές καί µιλνε γιά "µιά-
σµατα" καί ὄχι γιά σάρκα ἐκ τᾹς σαρ -
κός τους. Εὐτυχῶς εἶναι λίγοι, δέν
ξεπερνοῦν τά δάχτυλα τοῦ ἑνός χε-
ριοῦ, ἀλλά ἡ ἐκκλησιαστική ἰστορία
θά τούς ἐγγράψει ἐκεῖ πού τούς
ἁρµόζει. Ἡ ἱστορία ἀργεῖ, ἀλλά εἶναι
ἀµείλι κτη στήν τελική της κρίση».  
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