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Τό πολιτιστικό µας ὅραµα

Κρυφοί διαφηµιστές τᾹς ἀπαξίας

τό µονοπάτι τᾹς πολιτιστικᾹς ἀνάπτυξης, συναδελφω µέ -
νος µέ τούς δροµεῖς βιοπαλαιστές τᾹς ἐποχᾹς µου, συνο-
δεύω, θαυµαστικά, τίς φάλαγγες τῶν  µαχητῶν στίς θεα -
µα τικές ἐξορµήσεις τους καί στίς ἐντυπωσιακές κατακτή-
σεις τους. Ἀλλά, δέν εἶναι λίγες καί οἱ περι πτώσεις, πού τό
σκοτάδι τᾹς σκοπιµότητας καί ἡ ἀσάφεια τῶν ἰδιόπλοκων

σχεδιασµῶν θολώνουν µέσα µου τό ἀνάπτυγµα τῶν µοντέρνων ὁρα -
µάτων, πνίγουν τίς ἐλπίδες καί διακινοῦν, στό βάθος τᾹς ψυχᾹς µου,
ἕνα αὐθόρµητο στεναγµό ἤ ἀνεβάζουν στό µάτι µου ἕνα ἀπροσδό -
κητο δάκρυ.

Ἐφηµερίδες, τηλεοπτικά κανάλια, ψυχροί ἀναλυτές τᾹς µοντέρ-
νας κουλτούρας, κοµµατικοί διαφηµιστές ἤ ἐπικριτές τῶν προ-

γραµµάτων τᾹς κατεστηµένης ἐξουσίας, ἐρεθίζουν ὅλους µας, ὁλοέ-
να καί περισσότερο. Κρατοῦν ἀδιάκοπα ἀνοιχτή τήν ἀτζέντα τᾹς
κοι νωνικᾹς καί τᾹς πολιτιστικᾹς µας ἀνάπτυξης. Ταξινοµοῦν καί κα-
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ταχωρίζουν τίς ἐξελίξεις. Ὑποδαυλίζουν, µέ τήν ὀξύτητα τᾹς γρα-
φίδας τους, τά ἐνδιαφέροντα καί τίς ἀγωνίες τοῦ κοινωνικοῦ σώµα-
τος. Ἐπαινοῦν τούς ὁµόφρονες καί σύµψυχους. Ψέγουν τήν  ἀντίπε-
ρα πτέρυγα. Καί-ἀπό στιγµή σέ στιγµή-ἐναλλάσσουν στόν πίνακα
τῶν συµπερασµάτων τους τή ζητωκραυγή καί τήν ἀπόρριψη. 

Ἀδιαµφισβήτητος στόχος τᾹς νεωτερικότητας, πού περνάει ἀπό
τούς σχεδιαστές στούς καταναλωτές, εἶναι ἡ διεύρυνση καί ἡ

παγίωση τᾹς εὐµάρειας. Τό ἄνοιγµα τᾹς ψυχᾹς καί τῶν ὁρα µάτων
της στό γοητευτικό πλοῦτο. Ἡ µετοχή στό τρελλό πανη γύρι τᾹς ζωᾹς.
Τό θριαµβικό, µαζικό πέρασµα στή Συβαριτική χλιδή καί στήν ἀκό -
ρεστη ρωµαϊκή φιληδονία. "Φάγωµεν, καί πίωµεν, αὔριον γάρ ἀπο -
θνή σκοµεν"(Α΄ Κορινθ. ιε΄32). 

Καί σύνθηµα, πού ἀδιάκοπα ἀναπλάθεται καί φωτίζεται ἀπό τούς
παραγωγούς τῶν ἀγαθῶν καί ἀπό τούς καρπωτές τοῦ συστήµα-

τος τᾹς µανιακᾹς κατανάλωσης, εἶναι ὁ συνεχής ἐκσυγ χρονισµός
καί ἡ ἀέναη δοκιµή τῶν νέων κατασκευῶν καί τῶν πρόσθετων ἀνέ-
σεων. Ἐντυπωσιασµένες οἱ µάζες, προσ φεύγουν στήν ἐµπορευµατο-
ποιηµένη εὐτυχία. Στή βιτρίνα  τᾹς κοσµικᾹς µαγείας. Στά παζάρια
τῶν ἐκµοντερνισµένων ὑποδει γµάτων σκέψης. Στό κύκλωµα τᾹς ἀ -
δέ σµευτης ἀξιολόγησης τῶν ἐπιλογῶν. Στή συντροφιά τᾹς ἀτέρµο -
νης διασκέδασης. Στή µαχητική ὁµάδα προσπέλασης στούς ἀνθό κη -
πους τᾹς τρελᾹς χαρς. 

Ἡἀπορία, πού προκύπτει, καθώς παρακολουθοῦµε τά σύγχρο να,
ὁρµητικά ρεύµατα πρός τήν ἀδέσµευτη εὐµάρεια καί πρός τήν

ἀπόλαυση τᾹς κραιπάλης: Ἀναβαθµίζουν τόν πολιτισµό µας; Ἀνεβά -
ζουν τήν ἀξία "ἄνθρωπος"; Συντάσσουν καινούργια χρονικά πολιτι-
στικᾹς δηµιουργίας καί δίνουν εὔσηµα στούς σοφούς ἐγκεφάλους,
πού τά ὁραµατίστηκαν καί τά σχεδίασαν καί στή γενιά µας, πού τά
ἀ ποδέχεται καί τά ἀπολαµβάνει; 

Μή βιαστεῖτε νά φιµώσετε αὐτή τήν ἀπορία, παραπέµποντας σέ
κάποιες αἰσιόδοξες ἀποτιµήσεις τᾹς τηλεοπτικᾹς ὀθόνης ἤ σέ

κά ποια εὐφρόσυνα ξεσπάσµατα τᾹς ἄγουρης νεότητας. Ἡ πληροφο-
ρική τέχνη καί ἡ δηµοσιογραφική ἀποτίµηση τᾹς καθη µερινότητας,
ἄν τίς προσέξουµε, θά διαπιστώσουµε, ὅτι ἀναρτοῦν προβλέψεις
κιν δύνων, ἐκεῖ, πού τά χρυσοστόλιστα ἅρµατα τᾹς ἀστείρευτης εὐ -
µά ρειας καί τᾹς χρυσᾹς εὐτυχίας τρέχουν ἀνυποψίαστα. Καί µς
πλη ροφοροῦν, ὅτι πίσω ἀπό τούς στα θµούς τᾹς ἐντυπωσιακᾹς δια -
φή µισης, βρίσκονται οἱ ἔµποροι καί ἐκµεταλλευτές τᾹς ἀνθρώπινης
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ἀξιοπρέπειας. Ἐκεῖνοι, πού πουλοῦν ἀπόλαυση, ἀδιαφορώντας, ἄν ἡ
πρόσθετη ἱκανοποίηση προσ φέρεται στήν κρηµνώδη κατωφέρεια
καί ἄν ἡ ἀποδοχή τᾹς προκλητικᾹς διαφήµισης ἀποτελεῖ ἀναµέτρη-
ση µέ τήν ἀποτυχία καί µέ τόν ὄλεθρο. 

Θά µποροῦσα νά µεταφέρω ἐδῶ σειρά ἀτελεύτητη σοβαρῶν ἐπιση -
µάνσεων, πού-ἄλλοτε ἐκ προαιρέσεως καί ἄλλοτε ἐκ παραδρο -

µᾹς-προσδιορίζουν τούς κινδύνους καί φωτογραφίζουν τά θύµατα.
Ἀλλά ὁ στενός χῶρος δέν µοῦ παρέχει τήν εὐχέρεια. Θά ἀποφύγω
τήν ἐπίµονη διακίνηση στίς περιοχές καί στίς πρα κτικές τοῦ κινδύ -
νου, ἀλλά δέ θά παραλείψω νά ἀνασύρω ἀπό τήν ἀρχειοθετηµένη
καί  λησµονηµένη "πληροφόρηση" λίγα, ἐλάχιστα, περιστατικά, πού
µαρτυροῦν καί, ταυτόχρονα, διαµαρτύρονται γιά τήν πτωτική καί
ἐκ  βαρβαριστική πορεία τοῦ µοντέρνου πολιτισµοῦ µας. 

1Εἴδηση σέ ἑλληνική ἐφηµερίδα-ἀπό ἐκεῖνες, πού καταχωροῦ νταιστίς τελευταῖες σελίδες καί σέ σύντοµη διατύπωση-ἐνη µέρωνε
τούς ἀναγνῶστες, ὅτι "ὁ τζίρος τᾹς βιοµηχανίας τοῦ Sex εἶναι µε-
γαλύτερος ἀπό τό τζίρο τᾹς πολεµικᾹς βιοµηχανίας". Αὐτή ἡ πληρο-
φόρηση ὑπονοεῖ, ὅτι πίσω ἀπό τήν ὀργιώδη διαφήµιση τοῦ Sex διακι-

νεῖται ἡ σκοπιµότητα τᾹς κερδοσκοπίας. Καί, κατά δεύτερο λόγο, ὑ -

πονοεῖ ὅτι ὅλοι ἐκεῖνοι, πού ἰδιοποιοῦνται τά ἀµύθητα ἔσοδα, δέν ὀρ -
ρωδοῦν βλέποντας τίς τραγικές συνέπειες τᾹς ἐπαγγελµατικᾹς τους
εὐφορίας. Τό ἔϊτζ, πού ὁδηγεῖ τά νειάτα στήν περιθωριακή ἀπαξία
καί στό θάνατο. Καί τίς ψυχολογικές ἐµπλοκές, πού κουρελιάζουν
τήν προσωπικότητα. Γιά τούς βιοµήχανους τοῦ Sex, ὅλα αὐτά εἶναι
ἀ σήµαντες λεπτοµέρειες. Ἀρκεῖ, πού τρέχει ὁ παράς καί γεµίζουν τά
θυλάκια. Γιά τόν πολιτισµό µας, ὅµως, εἶναι προδοσία, καί διολίσθη-
ση στό βοῦρκο. 

2Τό Ἀµερικάνικο περιοδικό Life δηµοσιοποίησε κάποτε µιά εἰδικήἔρευνα, γιά τίς συνέπειες τοῦ καπνίσµατος καί τήν ἔρευνα αὐτή φι-
λοδόξησε νά τήν παρουσιάσει στή χώρα µας µιά καθηµερινή ἐφηµε-
ρίδα. Ὁ προβληµατισµός, πού ἐκδιπλώθηκε στό τραπέ ζι τᾹς ἔρευ-
νας, περιοριζόταν στήν ἐκτίµηση καί στή σύγκριση τοῦ κέρδους καί
τᾹς ζηµίας. Τό κάπνισµα βλάπτει τήν ὑγεία. Αὐτό εἶναι διαπιστωµέ-
νο. Ὁδηγεῖ στήν περιθωριοποίηση, στήν ἀρρώ στια καί στό θάνατο.
Ὅλα αὐτά ἔχουν κόστος. Καί γιά τήν ἐπι χείρηση, πού µισθοδοτεῖ τόν
καπνιστή καί γιά τούς µηχανισµούς τᾹς περίθαλψης καί γιά τά ταµεῖα
τᾹς συντα ξιοδότησης. Ἄν ἐρευνηθεῖ τό θέµα ἀπό τήν ἄλλη σκοπιά,
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προκύπτει, ὅτι ἡ βιοµηχανία καί ἡ ἐµπορία τοῦ καπνοῦ εἰσφέρουν
πλοῦτο καί στά κλιµάκια τᾹς βιοµηχανίας καί στό κράτος, πού καρ-
ποῦται τούς φόρους. Ἡ µελέτη καί ἡ συγκριτική διερεύνηση ὁδήγησε
στό συµπέρασµα, ὅτι τά κέρδη ἦταν περισσότερα ἀπό τίς ζηµιές. Καί
ἀφοῦ βρέθηκαν περισσότερα τά κέρδη, ἀποφασίστηκε νά ἀφε θοῦν
ἐ λεύθερες οἱ βιοµηχανίες νά παράγουν τό δηλητήριο τοῦ θανάτου
καί οἱ καπνιστές νά τό εἰσπνέουν, ἔστω καί ἄν αὐτή ἡ εἰσπνοή δροµο -
λογοῦσε στήν τελική ἐκπνοή. Τώρα, στή χώρα µας καί σέ πολλές ἄλ -
λες χῶρες τᾹς ἀνατολᾹς καί τᾹς δύσης, καταβάλλεται προσπά θεια
νά περιοριστεῖ τό κάπνισµα, γιά νά διασωθοῦν οἱ ἀνθρώπινες ὑπάρ-
ξεις ἀπό τό µαρασµό καί ἀπό τό θάνατο. Ἡ µεγάλη, ὅµως, χώρα τοῦ
Ἀτλαντικοῦ, πού διεκδικεῖ προ νόµια  παγκόσµιας ἡγεµονίας, ἐξα κο -
λουθεῖ νά διακινεῖ τό ὀλέ θριο προϊόν της καί νά γεµίζει τά ταµεῖα
της. 

3Ἔµπνευση σκοταδιστική καί ἐξουθενωτική τᾹς ἀνθρώπινης ἀξιο-
πρέπειας καί-κατά προέκταση-τοῦ ἱστορικά καταξιωµένου πολι-

τισµοῦ µας εἶχαν καί οἱ δικοί µας, οἱ Ἕλληνες, ἐκλεγµένοι, ἡγέτες
καί πλοηγοί τῶν ὁραµάτων τοῦ λαοῦ µας. Μέσα στήν αἰφνίδια κα-
ταιγίδα τᾹς οἰκονοµικᾹς κρίσης, στό σκοτεινιασµένο ὁρίζοντα τᾹς
ὑπερχρέωσης καί στόν κλοιό τῶν ἀπειλῶν τᾹς ἑπόµενης µέρας, οἱ
ἄρ χοντές µας σοφίστηκαν νά στήσουν σέ κάθε γειτονιά τᾹς ἐξου θε -
νη µένης καί παγκόσµια διασυρµένης πατρί δας, σέ βουνά καί σέ πα-
ραλίες καζίνα καί λέσχες τυχερῶν παιχνιδιῶν, ἀγορές τῶν συνειδή-
σεων καί τῶν κρυφά φυλαγµένων ἔσχατων ἀποθεµατικῶν, γιά νά ἀ -
ποµυζήσουν τό µερίδιο τοῦ φόρου καί νά ἱκανοποιήσουν τούς ντό-
πιους ἤ τούς ξένους δανειστές µας. Νά καλέσουν τούς ὑπάρχοντες
θα µῶνες τῶν καζίνων νά πυκ νώ σουν τήν παράταξή τους, νά διευρύ -
νουν τό τζίρο, νά ἀδειάσουν τίς δικές τους τσέπες-παίζοντας-καί νά
ἐµπλουτίσουν τά ἄδεια συρτάρια τᾹς φοροµπηχτικᾹς µηχανᾹς. Καί,
προ χω ρώντας ἀκόµη περισσότερο, νά βγάλουν τή νεολαία µας, ἀπό
τόν ἀνοιξιάτικο ἀν θό τῶν ὁραµάτων της, στό παζάρι τῶν "τυχερῶν"
ἀ ναµετρήσε ων, γιά νά τήν καταντήσουν  ράκος ἀπα ξιω τικό καί ἀνί -
κα νο γιά πο λι τιστικές ἀναζητήσεις.

Ἔχοντας µπροστά σας τέτοια µηνύµατα καί τέτοιους σχεδι ασµούς,
βρίσκετε τό κουράγιο νά ὑποστηρίξετε, ὅτι βηµατί ζου µε στόν

ἀνηφορικό δρόµο τᾹς ἀέναης προόδου καί τᾹς γραφᾹς µις πολιτιστι -
κᾹς ἱστορίας, πού θά τιµήσει τή γενιά µας καί θά ἐµπνεύσει τή διά-
δοχη;                
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Στόν ἀσθενοῦντα ἀδελφό
ἐν ἀγάπ᾽

Τούτη τήν ὥρα πού ὁ ἀδελφός καί συλλειτουργός Ἱερώνυµος, ὁ προκαθήµενος τᾹς
Ἑλ   λαδικᾹς Ἐκκλησίας, βρίσκεται στό κρεβάτι τᾹς δοκιµασίας καί τοῦ πόνου, ἀφήνω πίσω κά  -
θε προσωπική µου ἀµφισβήτηση ἤ παράπονο, καί στέκοµαι κοντά του ἐν ἀγάπ᾽ καί προσευχῇ. 

Ἕνα ὀλισθηρό βᾹµα σέ ἀτµόσφαιρα καταιγίδος τοῦ στέρησε τήν ἐλευθερία τᾹς κινή-
σεως καί τᾹς δράσεως. Ἡ εὐχή ὅλων µας, νά ἐπιστρέψει συντόµως ὑγιής στό ὑπεύθυνο ἔρ-
γο του. 

Ὅταν πρό τριετίας ἐβάδιζε πρός τόν Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο τόν συνόδευσα µέ πολ-
λές ἐλπίδες. Παρακάτω ἀναδηµοσιεύω τό σχετικό κείµενο τᾹς ἀδελφικᾹς ὑποδοχᾹς καί τῶν
χρηστῶν ἐλπίδων(Τό κείµενο αὐτό δηµοσιεύτηκε στό τεῦχος 224, τᾹς 1ης Μαρτίου 2008, τᾹς
«Ἐλεύθερης Πληροφόρησης»).

Συµπτώµατα καί... µηνύµατα
Ἡ τροχιά τοῦ Χριστοδουλικοῦἄστρου ὁλοκληρώθηκε. ᾿Εκεῖνος τήσχε δίασε, ὡς ἔκπαγλη λάµψη φωτός.῾Η ἱστορία τήν ἔζησε καί θά τή ζήσειπιε στικότερα καί πειστικότερα, ὡςχα οτική, ἐπικίνδυνη περιδίνηση κο-σµικῶν φιλοδοξιῶν. ∆έ θά δυσκολευ-τεῖ νά συνοψίσει τίς κρίσεις της. Καίδέ θά ἀποφύγει ἀκόµα καί ἄν κάποι-οι τό θέλουν νά ἀποτιµήσει ἀκριβο δί -και  α τά κίνητρα, τούς προγραµµατι-σµούς καί τά ἀποτελέσµατα.

Ἀκροβατώντας, τούτη τήν ὥρα,στήν περιοχή τᾹς κρίσιµης ἀλλαγᾹς,στό µετέχµιο τᾹς ἀντικατάστασης φρου-ρς στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο, δέθεωροῦµε πρόσφορο τό κλίµα γιά µιάἀπό ἀπόσταση ἐπιστηµονικᾹς νηφα-λιότητας σφαιρική ἐπισήµανση τῶνπροβληµατισµῶν καί τῶν κενῶν, πούἀφήνει πίσω του ὁ ᾿ΑρχιεπίσκοποςΧρι στόδουλος. Καί γι᾿ αὐτό, δέ θάµποῦ µε στόν πειρασµό, νά συνθέσου -µε ἱστορικό δοκίµιο γιά τή δεκαετία



τᾹς ἀρχιεπισκοπείας του καί γιά τάκαµώµατα τοῦ περιβάλλοντός του.Προτίµησή µας νά µιλήσουµε γιά τό«αὔριο». Γιά τήν καινούργια σελίδατᾹς  ἐκκλησιαστικᾹς µας ἱστορίας, πούἔχει ἀρχίσει νά γράφεται. Νά ἐµπι-στευτοῦµε τά ὁράµατά µας καί τίςἀνησυχίες µας στίς διάδοχες προσω-πικότητες, πού ἐπωµίζονται τήν εὐ -θύ νη νά διαχειριστοῦν τά ἀτίµητα δῶ -ρα τοῦ Οὐρανοῦ καί τίς εὐαίσθητεςἐλπίδες τοῦ λαϊκοῦ πληρώµατος. Θά στηλώσουµε τό βλέµµα στόβάθος τοῦ ὁρίζοντα. Στό «αὔριο» καίστό «µεθαύριο». ̓Αλλά µέ θησαύρισµαἐµπειρίας καί µέ φακούς ἐκτίµησης,πού ἀναπόφευκτα προέρχονται ἀπότό παρελθόν. ∆ιαθέτοντας τό προνό -µιο ἤ τήν ἀτυχία τᾹς ἄµεσης, ὀπτικᾹς,ἀ κουστικᾹς καί δηµοσιογραφικᾹς ἐ -πα φᾹς µέ τά ἐκκλησιαστικά γεγονόταὁλόκληρης τᾹς τελευταίας, προβλη -µα τικᾹς τριακονταπενταετίας καί ἔ -χο ντας νωπές τίς ἐγγραφές τᾹς Χρι-στοδουλικᾹς δεκαετίας, θά ἦταν ἐξω-πραγµατικό καί ἀπρόσφορο νά ἰσχυ -ριστοῦµε, πώς ἀποκόπτουµε δυνα-µικά τό λῶρο, πού µς συνδέει µέ τόβιωµένο παρελθόν, γιά νά ἰχνογραφή -σουµε τά ὄνειρα καί τίς προσδοκίεςγιά τή µέρα, πού ἀνατέλλει. ῾Απλά, θάπροσπαθήσουµε νά κρατήσουµε τήθέ ση µας στήν κερκίδα τοῦ θεατή καίἐπεξεργαστή ἐκείνης τᾹς ἐποχᾹς. Καί,σταθµίζοντας κάποιες φάσεις καί κά -ποιες συµπεριφορές τῶν πρωταγωνι -στῶν της, θά µεταφέρουµε τά ἐρεθί -σµατα, πού προκύπτουν, ὡς µηνύµα-τα ἐνδεικτικά καί δεσµευτικά, στή νέα,προεδρική, προσωπικότητα τᾹς ᾿Εκ -κλη σίας τᾹς ̔ Ελλάδος καί στό ἀνανεω -

µένο ὀργανωτικό ἐπιτελεῖο της. Πόθος, παράκληση καί ἀδελφι -κή προτροπή, τά κοσµικά ὁράµατατοῦ παρελθόντος νά µή σκιάσουν τόνὁρίζοντα τοῦ κοντινοῦ µέλλοντος. Οἱἀµφίσηµες καί ἀµφισβητήσιµες ἐπι-λογές, πού στιγµάτισαν ἀρνητικά τόἡγετικό κέντρο καί καταλέκιασαν τόχιτώνα µεγάλης µερίδας τῶν ἀνώτα-των Λειτουργῶν τοῦ ̔ Ιεροῦ Θυσιαστη -ρίου, νά µή πρυτανεύσουν καί νά µήλει τουργήσουν κατά τήν καινούργιαἀγωνιστική διαδροµή τοῦ ἐκκλησια -στι κοῦ Σώµατος. Μετά τή στάθµισηκαί ἐκτίµηση τῶν συνειδητῶν ἤ ἀσυν -είδητων, τῶν ἠθεληµένων ἤ τῶν ἀθέ -λη των ἀποκλίσεων καί µετά τή διασά -φηση τῶν λαθῶν, νά ἀναθεωρηθοῦντά ὁράµατα καί τά προγράµµατα, νάἀναβαπτιστεῖ καί νά ἀναβαθµιστεῖτό Συνοδικό προνόµιο τῶν διαδόχωντῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων καί νά ἐγκαι-νιστεῖ σελίδα διάφανης καί ̔Αγιοπνευ -µατικᾹς ποιµαντικᾹς στόν ὀγκώδη τό -µο τᾹς νεότερης ἐκκλησιαστικᾹς µαςἱστορίας. ῾Η χάραξη τοῦ νέου δροµο -λο γίου νά σηµατοδοτήσει ἐπανεντρο -χιασµό στή χρυσή καί χαρισµατικήδιαδροµή τῶν ἁγίων ᾿Αποστόλων καίτῶν Πατέρων µας. Στή δηµόσια, πει -στι κή κατάθεση τᾹς ἀναλλοίωτης ἀλή -θειας. Τοῦ λόγου γιά τόν ὑπερούσιο«Λό γο». Καί τήν ἀνάδειξη τοῦ ἐκκλη -σιαστικοῦ βιώµατος σέ κυρίαρχη,λυτρωτική ἐµπειρία γιά τούς δροµεῖςτοῦ σύγχρονου βίου.  

aaa
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1. ῾Ο νέος ᾿Αρχιεπίσκοπος δέν ἐ -πιτρέπεται καί δέ δικαιοῦται νά κινη -θεῖ ὡς ἀπόλυτος µονάρχης. ̔ Ως ἐξου-σιαστής καί ὡς δυνάστης τῶν συνεπι -σκόπων του καί ὁλόκληρου τοῦ ἐκ -κλη σιαστικοῦ Σώµατος. ῾Η προβολήτᾹς ἀπαίτησης νά σιωπ ἤ νά ὑπο -τάσσεται ταπεινά ἡ Συνοδική Συνέ -λευση στούς σχεδιασµούς καί στίςἀπαιτήσεις τᾹς προεδρικᾹς καθ έδραςἐκφράζει πνεῦµα καί νοοτρο πία ἀλ -λότρια τᾹς ̓Αποστο λι κᾹς καί τᾹς Πατε -ρικᾹς µας Παράδοσης. ̓Οθ νεῖ ο δάνειο,πού ἐκτρέπει τήν ἐκκλη σιαστική διοί -κηση σέ τυραννικό σχᾹ µα. ᾿Αποενερ -γο ποιεῖ τό νόµο τᾹς ἀγά πης. Καί ἀκυ -ρώνει τή θεµελιακή ἐµπειρία τᾹς«κοινωνίας» «ἐν Χριστῷ ᾿Ιη σοῦ». ῾Η ἐκκλησιαστική µας ἱστορία,µακρά σέ χρονική διάσταση καί πυκνήσέ περιπετειώδεις ἀναµετρήσεις προ -σώ πων, κατέγραψε τήν κρυστάλ λινηβιοτή καί τή θυσιαστική δράση τῶν ̓ Ε -πισκόπων, πού διακινήθηκαν στόν῾Ιερό Χῶρο, «ἐπισκοποῦντες µή ἀναγ-καστῶς, ἀλλ᾿ ἑκουσίως, µηδέ αἰσ χρο -κερδῶς, ἀλλά προθύµως, µηδ᾿ ὡς κα-τακυριεύοντες τῶν κλήρων, ἀλλά τύ -ποι γινόµενοι τοῦ ποιµνίου» (Α~ Πέτρ.ε~ 2-3). Κατέγραψε, ὡστόσο καί τήν προ-βολή καί παρέλαση σέ χρόνους καίθρόνους ἐκκοσµικευµένης ἀντίληψηςτοῦ ἡγετικοῦ ἐπισκοπικοῦ ρόλου ὑπερ-φίαλων θηρευτῶν τᾹς ἐξουσιαστι κᾹςδό ξας, πού βηµάτισαν στά µονο πάτιατᾹς σταυρωµένης, θεϊκᾹς, ἀγά πης µέβλέµµα ἀγέρωχο καί µέ πρα κτική ἀλα-ζονικᾹς ὑπερέξαρσης τοῦ προσώπουτους. Τή ζηµιά, πού προκάλεσαν στήν᾿Εκκλησία ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ οἱ ἀλαζόνεςκαταχραστές τοῦ ἐπισκοπικοῦ λειτου ρ -γήµατος, τή βρίσκουµε πάντα µπρο-στά µας. Καί τήν πληρώνουµε ἀκρι -

βά, καθώς ὑποχρεωνόµαστε νά ση -κώ σουµε τά βάρη τᾹς ἐσωτερικᾹς, ἐκ -κλησιαστικᾹς ἀπορρύθµισης καί νάἀ πολογηθοῦµε στούς ἔξω, πού ἐγκα-λοῦν ὁλόκληρη τήν ἐκκλησιαστική κοι -νότητα, ὅτι ἀνέχεται τήν τυραννία καίσκύβει, ταπεινωτικά, τό κεφάλι  στούςσατραπίσκους ἡγεµόνες της.Στίς ἐξουσίες τοῦ κόσµου, ἐναλ-λάσσονται ἤ καί ἀντιµάχονται τά δυόσχήµατα. ῾Η ἀρχή «τοῦ ἑνός ἀνδρός»,πού συσπειρώνει τίς ἡγετικές ἁρµο -δι ό τητες στό ἕνα πρόσωπο καί ἀφήνειἀνέλεγκτη τήν κούρσα του. Καί ἡ δη -λω µένη ὡς δηµοκρατική διαχείρισητᾹς ἐξουσίας, πού ἀσκεῖται συλλο-γικά, κοινοβουλευτικά καί ὑπόκειταιστόν ἔλεγχο καί στόν καταλογισµό.῾Η ἐκκλησιαστική ἡγεσία, κατάτούς ἔσχατους καιρούς, συχνά ἀπο -τόλ µησε νά διακηρύξει, πώς ἡ δικήτης δοµή διακινεῖται, ἀποκλειστικάκαί µόνο, στίς τροχιές τᾹς δηµοκρα -τίας. Πώς ἡ κάθε της πρωτοβουλία ἀ -ποφασίζεται Συνοδικά, µέ διάλογοκαί µέ τήν κατάθεση ὑπεύθυνης ψή -φου. Καί πώς, πρίν ἀπό τήν ὁριστικο -ποί ηση τᾹς ἀπόφασης, ὁ πρόεδροςκαί τά µέλη τοῦ Συνοδικοῦ σχήµατοςἁ  πλώνουν τό αὐτί καί τήν κεραία τᾹςψυχᾹς τους, γιά νά πιάσουν τήν ἀγω -νία καί τόν προβληµατισµό  τοῦ ἐκκλη -σιαστικοῦ πληρώµατος. Εἶναι, ὅµως,σέ ὅλους γνωστό, ὅτι αὐτό, πού διακη -ρύσσεται µέ στεντόρεια φωνή, εἶναιπλαστό ἐπικάλυµµα τᾹς τραγικᾹς πραγ-µατικότητας. Τοῦ ἄκρατου συγκεντρω -τισµοῦ, πού ἀποενεργοποιεῖ τό Συνο-δικό Κοινοβούλιο καί, κατά προέκτα-ση, ἀποκόβει τούς πνευµατικούς «πα-τέρες», ἀπό τά πνευµατικά τους «παι-διά». Οἱ πολλοί φιµώνονται. Καί ὁ ἕ -
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νας καµώνεται πώς διαφεντεύει ἐξ ὀ -νό µατος ὅλων.             Καί πρέπει νά ὑπογραµµίσουµεκαί νά τονίσουµε µέ ἔµφαση, ὅτι «ἡ ἀ ρ-χή τοῦ ἑνός ἀνδρός» δέν προδίδει µό -νο τά σύγχρονα σχήµατα τᾹς δηµο -κρα τικᾹς διακυβέρνησης, ἀλλά ἀνα-τρέπει καί αὐτό τό «σεπτό» καί Θεο ΐ -δρυτο οἰκοδόµηµα τᾹς ᾿Εκλησίας. «᾿Εκκλησία» εἶναι ἡ «σύναξη». ̔ Ησυναγωγή «ἐπί τό αὐτό» ὅλων τῶνἀγαπηµένων παιδιῶν τοῦ Θεοῦ. Εἶναιἡ συγκρότηση καί ἡ λειτουργία τοῦΕὐχαριστιακοῦ Σώµατος. Πού προσ-καρτερεῖ «τῇ διδαχῇ τῶν ἀποστόλωνκαί τῇ κοινωνί καί τῇ κλάσει τοῦ ἄρ-του καί ταῖς προσευχαῖς» (Πράξ. β~42). Πού τρέφεται καί ἐµποτίζεται µέτό Σῶµα καί τό Αἷµα ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.Καί πού πορεύεται καταρτισµένο «ἐντῷ αὐτῷ νοΐ καί ἐν τῇ αὐτῇ γνώµ᾽» (Α~Κο ρινθ. α~ 10). Αὐτή ἡ ταύτιση στήν πίστη καίστή λατρεία καί στό ἁγιοπνευµατικόβίωµα δέν χαλκεύεται µέ τό συγκεν-τρωτισµό ὅλων τῶν ἐξουσιῶν στό ἕναπρόσωπο, µέ τίς σατραπικές ἐντολέςκαί µέ τήν ἐπιβολή τοῦ νόµου τᾹς τα -πει νωτικᾹς καί ἐξουθενωτικᾹς σιω -πᾹς. Χαλκεύεται στήν τράπεζα τοῦἰσότιµου, ἀδελφικοῦ διαλόγου καί ἐκ -πέµπεται πρός κάθε κατεύθυνση, µέτήν ἀναφορά στήν ἀποστολική πρα -κτική· «ἔδοξε τοῖς ἀποστόλοις καί τοῖςπρεσβυτέροις σύν ὅλ᾽ τῇ ἐκκλησί»(Πράξ. ιε~ 22) καί τήν ἔντιµη καί ὑπεύ -θυνη δήλωση·«ἔδοξεν ἡµῖν γενοµένοιςὁ µοθυµαδόν...» (στ. 25) «ἔδοξε τῷ ̔ΑγίῳΠνεύµατι καί ἡµῖν...» (στ. 28).                 Καθολικό αἴτηµα, πού διατρέ -χει, ἀπ᾿ ἄκρη σέ ἄκρη, τόν ἑλληνικόχῶ  ρο, κατά τή µεταβατική τούτη πε-

ρίοδο, εἶναι ἡ ἀποκατάσταση τᾹς Συν -οδικᾹς ἰσοτιµίας τῶν Συνοδικῶν Μη -τρο  πολιτῶν, ὁ ἐπανεγκαινισµός τοῦσο βαροῦ, «ἐν προσευχῇ», διαλόγου,ἡ µεταφορά στόν ἱερό χῶρο τᾹς Συνο-δικᾹς Συνδιάσκεψης ὅλων τῶν προ -βληµατισµῶν καί ὅλων τῶν στεναγ-µῶν τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς βάσης καί ἡµε τά δοση ἀπό τό Συνοδικό κέντρο µη -νυ µά των ἀποστολικᾹς ἀδελφοσύνηςκαί συµπορείας τῶν ᾿Επισκόπων στότρα χύ µονοπάτι τᾹς σηµερινᾹς πολυ -διασπασµένης ἀνθρώπινης οἰκογέ -νειας, σε βασµοῦ τῶν προσώπων, πούἀπαρ τίζουν τήν εὐρύτατη ἐκκλησια-στική κοινότητα, καί ἀναθέρµανσης τᾹςψυγ  µένης ἀγάπης.  

aaa

2. Τό δεύτερο, παλλαϊκό αἴτηµα,πού ὑποβάλλεται στό νέο ᾿Αρχι επί -σκο πο, εἶναι νά στήσει τό ἐπιτελεῖοτου καί νά στελεχώσει ὁλόκληρη τήν᾿Εκκλησία τᾹς ῾Ελλάδος µέ προσωπι -κότητες, πού θά καταλάµπουν «φῶςΧριστοῦ» καί δέ θά δίνουν τήν παρα-µικρή ἀφορµή γιά ψόγο καί γιά κατα-κραυγή.Βαρύ τό κλίµα, πού συναντάειµπροστά του. ᾿Οργισµένα τά πρόσω-πα, πού διακινοῦνται στούς δρόµους.᾿Επικριτικά καί καταδικαστικά τά σχό -λια, πού ἀναρτῶνται στά παράθυ ρατᾹς δηµόσιας ἐνηµέρωσης. ̔ Η ἔφοδος,κατά τούς ἔσχατους καιρούς, τᾹς δια-φθορς ἤ, ἀκριβέστερα, τῶν διεφθαρ -µένων στοιχείων, τῶν «Θεῷ µή ἀ ρε -σκόντων» (Α~ Θεσ. β~ 15) στά ἐνδότε-
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ρα τοῦ καταπετάσµατος προκάλεσεκα θολική σεισµική ἀναταραχή καί ἄ -νοιξε ρήγµατα στή σχέση τοῦ ποι -µνίου µέ τούς ποιµένες.Τά περιστατικά δέν εἶναι λίγα.Οὔ τε ἐπιδερµικά. Εἶναι πολλά καί ὅλαἐπικίνδυνα. «῎Ισασιν οἱ µεµυηµένοι...».῾Ο νέος ̓ Αρχιεπίσκοπος ἔχει µπροστάτου τό χάος. Καί ὁ ἴδιος, ἀναπνέει τήδυσωδία. Χρέος του νά κινηθεῖ δυνα-µικά καί ἀποφασιστικά. Νά προωθή -σει σέ βάθος τίς ἔρευνες. Νά ὁλοκλη -ρώσει τίς διαδικασίες τᾹς κάθαρσης.Νά ἀπαλλάξει τό ῾Ιερό Θυσιαστήριοἀ πό τούς «φιλήδονους καί φιλοχρή -µατους κληρικούς καί ἀπό τά θερµο -κήπια ἀθλιοτήτων». Νά φράξει ἑρµη -τι κά τίς διόδους τᾹς κολακείας, τᾹςτεχ νητᾹς δουλοπρέπειας καί τοῦ ἐπι -σκοπικοῦ νεποτισµοῦ, ἀπό τίς ὁποῖεςεἰσχωροῦν οἱ ἀνάξιοι καί σκαρφαλώ -νουν στά ἐκκλησιαστικά ἀξιώµατα.Νά ἀνάψει τό λυχνάρι τᾹς ἀνησυχίαςκαί τᾹς ὑπευθυνότητας καί νά ψάξειπαντοῦ, γιά νά βρεῖ τούς λίγους, τούςκρυµµένους ἤ ἀπωθηµένους. Τούς ἄν -δρες τᾹς στέρεας πίστης, τᾹς θερµᾹςἀγάπης καί τᾹς ἀµάχητης ἁγιότητας.Πού εἶναι «εὐωδία Χριστοῦ ἐν τοῖς σω-ζοµένοις καί ἐν τοῖς ἀπολλυµένοις» (Β~Κο ρινθ. β~ 15). Καί, πού ἔχουν τήν ἱκα -νότητα νά µεταφέρουν ἀνόθευτο τόΕὐαγγελικό ἄγγελµα στά διψασµέναπλή θη. Αὐτούς νά καλέσει στήν ἐπάν -δρωση τῶν ἱερῶν ἐπισκοπικῶν ἐπάλ -ξεων. Αὐτούς νά διορίσει στά πολ-λαπλά κλιµάκια τῶν ἐκκλησιαστικῶνὑπηρεσιῶν. Αὐτούς νά συγκεντρώσειγύρω του, ὡς συµβούλους καί ὡς συν -εργούς καί ὡς συνοδοιπόρους στήνἀναζήτηση τῶν χαµένων προβάτων.

Μέσα στή χαοτική διακίνησητῶν ἐπικρίσεων καί τῶν διαµαρτυρι -ῶν, γιά τήν ἐκτροπή τοῦ διοικητικοῦὀ  χήµατος τᾹς ̓Εκκλησίας τᾹς ̔Ελλάδος,ἠχοῦν καί οἱ ἁπαλές, µελωδικές ἀνα -φο ρές στούς ἔντιµους καί στούς ἐπά -ξιους, πού δουλεύουν ταπεινά, λη -σµο νηµένοι ἤ περιφρονηµένοι, στόν᾿Αµπελώνα τοῦ Θεοῦ, καί πού ἡ ἀνά -δειξή τους καί ἡ ἀξιοποίησή τους µπο-ρεῖ νά συντελέσει στή σωστή καλλιέ ρ-γεια καί στήν πλούσια καρποφορία.                 

aaa

3. Πρόκληση µεγέθους, γιά τόνέ ο ᾿Αρχιεπίσκοπο, εἶναι ἡ ἀλόγιστηµεταφορά στόν ᾿Ορθόδοξο ἑλληνικόχῶ ρο τᾹς κοσµικᾹς προβληµατικᾹς,πού παγιδεύει, ἐπηρεάζει ἀρνητικάκαί ἀλλοτριώνει τά ποιµαντικά ἀνοί -γ µατα κάποιων θρησκευτικῶν κοινο -τή των στόν ἀναπτυγµένο καί στόν ἀ -ναπτυσσόµενο σηµερινό κόσµο. Οἱ διεθνεῖς πολιτικοί καί οἰκο -νοµικοί ὀργανισµοί καί τά κλιµάκια,πού συνεπικουροῦν ἤ ἀντιπολιτεύον-ται στούς σχεδιασµούς τους, ἔχουνδηµιουργήσει ἕνα πλέγµα ὁραµάτων,ἕνα πίνακα στόχων καί ἕνα συµβα-τικό γλωσσάριο, πού τά προβάλλουνκαί τά διαφηµίζουν ὡς στοιχεῖα καίἐκφράσεις τᾹς καίριας σύγχρονης προ-βληµατικᾹς. Καί καλοῦν τίς ὀργανω -µέ νες ὁµάδες καί τά µεµονωµένα ἄτο-µα νά στοιχηθοῦν σέ κοινό ἀγώνα.Νά διαγκωνιστοῦν γιά τήν ὑπέρβασητῶν κατάλοιπων τοῦ «ὁλοκληρωτι-σµοῦ»  καί τᾹς «ἐκµετάλλευσης». Καί

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 9



νά ὑπερµαχήσουν στήν ἀνοικοδό µη -ση τᾹς παγκοσµιοποιηµένης κοινω -νίας καί στήν κατακύρωση κάποιωνσυµβατικῶν προνοµίων καί δικαιω -µάτων τᾹς ἀνθρώπινης προσωπικό -τητας.Τά συνθήµατα γνωστά. ῾Η ἐλευ -θε ρία. ῾Ο σεβασµός τῶν ἀνθρώπινωνδικαιωµάτων. ῾Η ἀπονεύρωση τῶνρα τσιστικῶν κινηµάτων. ῾Η διευρυµέ -νη ἀνεκτικότητα. ῾Η κοινή εὐµάρεια.῾Η µονόχνωτη καί συνεχής ἐπα -νάληψη τῶν ἴδιων συνθηµάτων τάκα θιστ µοναδικά καί ἀποκλειστικᾹςπροτεραιότητας στό σχεδιασµό ἀνά -δει  ξης τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου.Σά νά µήν ὑπάρχει ἄλλος ὁρίζονταςὁραµάτων καί προβληµατισµῶν τᾹςἀνθρώπινης ὕπαρξης. Τό στένεµα αὐτό τοῦ ὁρίζονταδέν πρέπει νά περάσει στήν ̓Εκκλησία᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Γιατί διαγράφει τήνπνευµατική ὑπόσταση τοῦ ἀνθρώπουκαί τόν ὑποβιβάζει στή στάθµη τᾹς ἄ -λογης, ζωϊκᾹς κτίσης. Τό σύνθηµα,πού εἰσάγεται, ἀπό πολλές διόδους,στό σύγχρονο κόσµο· «αὔξηση τοῦκα τά κεφαλήν εἰσοδήµατος», εἶναιταυ τόσηµο µέ τή µελαγχολική ἐπισή -µανση, πού ἀποτυπώνει καί ὑπογρα µ-µίζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στήν ᾿Επι-στολή του πρός τούς Κορίνθιους· «φά -γω µεν καί πίωµεν, αὔριον γάρ ἀ πο -θνήσκοµεν» (Α~ Κορινθ. ιε~ 32).     ᾿Αλλά καί ἡ καθηµερινή ὑποτί -µηση τῶν ἠχηρῶν συνθηµάτων, πούδιεγείρουν τήν προσδοκία, τή µαχητι -κότητα καί τήν ἀνταγωνιστικότητατᾹς σηµερινᾹς ἀνθρωπότητας, ἀπότούς ἴδιους τούς ἐξαγγελεῖς τους, ἡἀδιάντροπη καταπάτησή τους ἀπό

τούς παράγοντες τᾹς ἐξουσίας καίτούς φορεῖς τοῦ πλούτου, ἐµβάλλειστή σκέψη τῶν ἀµερόληπτων ἀπο-δεκτῶν τους τίς ὑποψίες, ὅτι, πίσωἀπό τά διεγερτικά συνθήµατα καµου -φλάρεται ἡ ἀπάτη.     Τό θέµα εἶναι πελώριο. Προσφέ -ρεται ἀδιάκοπα σέ διερεύνηση καί συ -ζήτηση. Καί ἡ ̓ Εκκλησία ἔχει ὅλο τό δι-καίωµα νά στοιχειοθετήσει τήν κρι-τική Της καί νά ἐκφέρει τήν ἐλεύθερηκαί ὑπεύθυνη ἄποψή Της. ̓Εκεῖνο, πούδέν ΤᾹς ἐπιτρέπεται, εἶναι ἡ ταύτισητᾹς προβληµατικᾹς Της µέ τήν προ -βλη µατική τοῦ κόσµου καί ἡ ἐξάν-τ ληση τῶν πρωτοβουλιῶν Της στήντυ πική, ἐπικοινωνιακή ἀναµάσησητῶν συνθηµάτων τοῦ κοσµικοῦ χώρ-ου, ἤ στόν εὐκαιριακό, ἀνώδυνο καίἀ ναποτελεσµατικό στιγµατισµό τᾹςµις ἤ τᾹς ἄλλης, κοσµικᾹς ἐπιδίωξης.Τό σκάφος τᾹς ᾿Εκκλησίας ταξι-δεύει στήν ἀνοιχτή καί ταραγµένη θά -λασσα τοῦ κόσµου. ᾿Αλλά δέν εἶναι«ἐκ τοῦ κόσµου». Γεύεται τήν ἀγωνίατᾹς ἐγκόσµιας διαπλοκᾹς. ᾿Αλλά ἔχειτήν ἀποστολή καί τήν ὑποχρέωση νάξεπερνάει τίς φθοροποιές ἐγκόσµιεςδιαµάχες, νά ὑψώνει νοῦ καί καρδιάστόν κόσµο τοῦ Θεοῦ καί νά βιώνειτήν ὑπερούσια ἀλήθεια καί τήν συνει -δησιακή ἐλευθερία. ῾Ο λόγος Της καίτό κήρυγµά Της εἶναι ἄλλης προέλευ-σης, ἄλλης ποιότητας καί ἄλλης στό -χευσης. «Οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνηςσο φίας λόγος, ἀλλ᾿ ἐν ἀποδείξει Πνεύ -µατος καί δυνάµεως». ∆έν πείθει µέ τόἀράδιασµα ἀνθρώπινων στοχασµῶνκαί διαλεκτικᾹς ἐγκόσµιας. ᾿Αλλά µέτή δυναµική καί ἀποδεικτική παρέµ -βαση τοῦ Παναγίου Πνεύµατος. ̓́ Ετσι,
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ὥστε ἡ ἀφοµοίωση τοῦ λόγου ἀπό τόπλᾹθος τῶν ἀποδεκτῶν «µή ᾖ ἐν σο -φί  ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐν δυνάµει Θεοῦ»(Α~ Κορινθ. β~ 4-5).῾Ο νέος ᾿Αρχιεπίσκοπος πρέπεινά φέρει στήν ἐπικαιρότητα αὐτά τάµη νύµατα. Νά ἀποκλείσει τόν πολι-τικό λόγο. Νά διακόψει τή δηµοσιογρα-φική καί τηλεοπτική φλυαρία, πού ἀ -ναζωπυρώνει τά πολιτικά πάθη καίκαταψύχει τήν ἐκκλησιαστική διαλε -κτική. Νά ἀφήσει στόν ἱερό, µουσει-ακό τους χῶρο τά φλάµπουρα καί,στά πε ζοδρόµια τᾹς πολιτικᾹς ἀντι -πα ρά ταξης, τό συρφετό τῶν λαοσυ -νάξεων. Καί νά ὑψώσει, µέ δύναµηκαί πεποί θηση, τό ἕνα καί µοναδικόσύµβολο. Τό Σταυρό. Τήν ἀλήθεια,πού τή διψάει καί τήν ἀναζητάει ἡἀνθρώπινη ὕπαρξη. Τήν ἀγάπη, πούτήν πρόδωσε ἡ κοσµική ἐγωπάθειακαί πού µένει θησαυρισµένη καί κρυµ -µένη στή θυσιαστική πράξη τοῦ Γολ-γοθά. Τό «πλήρωµα» καί τήν καταξί -ωση τᾹς «νῦν» ζωᾹς, πού ὁλοκληρώ -νεται µέσα στήν ἐκκλησιαστικήκοινότητα, «ἐν κοινωνί» µέ τόν σταυ -ρωµένο και ἀναστηµένο Κύριο. Καίτή λάµψη, πού καταυγάζει τόνἀνοιχτό ὁρίζοντα, καί ἐγκαινίζει τήναἰωνιότητα.

aaa

4. ̔Ο νέος ̓Αρχιεπίσκοπος καλεῖ -ται, ὄχι µόνο νά προβληµατιστεῖ καίνά προβληµατίσει τούς Συνοδικούςσυνεπισκόπους του κατά τούς σχε-διασµούς τῶν νέων ποιµαντικῶν ἀνοι -

γµάτων, ἀλλά νά κάνει βήµατα τολ -µηρά καί ἀποφασιστικά, ὥστε νά ἀ -ποφύγει ὁ ἴδιος τόν ἐξανδραποδισµό,πού ἐπιβάλλει ὁ δαίµονας τοῦ πλού -του καί τᾹς χλιδάτης ἐµφάνισης.      ῞Οραµα τῶν βασιλιάδων καίτῶν ἡγεµόνων ἦταν καί εἶναι ἡ ἀτε -λέσφορη  ἅµιλλα, γιά διόγκωση τοῦσυναγµένου πλούτου καί ἡ ἀνταγω-νιστική ὑπερφόρτωση τᾹς ἐπένδυσηςµέ χρυσά καί µέ πολίτιµους λίθους.᾿Από τήν ἀρχαιότατη ἐποχή, ἴσαµεσήµερα, ὁ ἔρωτας τᾹς χλιδᾹς καί ἡδίψα τοῦ πλούτου δέ συνάντησαν τόνκορεσµό. ᾿Αντίθετα, ἡ διήθηση τῶν ὑ -λικῶν ἀγαθῶν καί πρός τά κατώτεραστρώµατα τᾹς ἀνθρώπινης µάζας,διεύρυνε τόν κύκλο τῶν πεινασµένωνκαί διψασµένων γιά πλουτισµό καίγιά ἐξεζητηµένη ἐπένδυση.Καί δέν κρύβεται καί δέν ἀµνη -στεύεται ἡ διεύρυνση αὐτή, ἔφτασεκαί στούς οἴκους τῶν ̓Αρχιερέων, τῶν῾Ιερουργῶν τοῦ Μυστηρίου τᾹς ἄκραςταπείνωσης τοῦ Θεοῦ Λόγου καί τῶνσυνεχιστῶν τοῦ ᾿Αποστολικοῦ κηρύ -γµατος, πού διδάσκει καί ἐντέλλεταιτήν περιφρόνηση στά ἄµετρα πλού -τη, τήν ἐπανάπαυση στήν αὐτάρκειακαί τή διοχέτευση τῶν περισσευµά -των στά ἔργα τᾹς ἀγάπης.Πολύς ὁ λόγος, κατά τόν τελευ-ταῖο καιρό, γιά τή χρυσοφόρο ᾿Αρχιε-ρωσύνη, γιά τά ἀποθεµατικά τῶν δι-σεκατοµµυρίων, γιά τήν ὑπερφορτω -µένη µέ στολίδια καί µέ κεντήµατα ἀ -µύθητης ἀξίας ἀρχιερατική ἀµφίεση,γιά τίς προκλητικές λιµουζίνες καί γιάτίς διακοπές σέ κέντρα καί σέ ξενοδο -χεῖα, στά ὁποῖα συνάγεται καί συνευ -ωχεῖται ἡ διεθνής ἀδιαντροπιά τᾹς
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ὑλοφροσύνης καί τᾹς ἐξεζητηµένηςἐπίδειξης.Καιρός νά µπεῖ φρένο. Νά πά -ψουν οἱ ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες καί λει-τουργοί νά ἐντυπωσιάζονται καί νάµαγεύονται ἀπό τόν πλοῦτο καί νά ὑ -ποκύπτουν στόν πειρασµό τᾹς χλιδά -της ἐµφάνισης. ̓Από τό ̔Ιερό µας Εὐαγ-γέλιο ἀναδύεται ἕνα παράδειγµα καίἕνα µάθηµα. ῞Οτι ἡ ἠθεληµένη «πτω -χεία», διαµορφώνει τό ἀληθινό µεγα-λεῖο. ᾿Αφήνει νά λάµψει ὁ ἐσωτερικόςπλοῦτος. ᾿Ακτινοβολεῖ τήν πράξη, πούἐµπνέει καί αἰχµαλωτίζει.«῎Εστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐµπλοκᾹςτρι χῶν καί περιθέσεως χρυσίων ἤ ἐν -δύσεως ἱµατίων κόσµος, ἀλλ᾿ ὁ κρυ-πτός τᾹς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀ -φθάρτῳ τοῦ πραέος καί ἡσυχίου πνεύ -µατος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυ -τελές» (Α~ Πέτρ. γ~ 3-4). ∆έ µς συνέχει ἡ ἀφέλεια, ὥστενά πιστεύουµε, πώς εἶναι δυνατό,µόνο µέ τή λιτή ἐµφάνιση τοῦ νέου᾿Αρχιεπισκόπου, ἤ µέ κάποια δυνα-µική πρωτοβουλία του, νά ἐκλείψει ἡδίψα τᾹς χλιδᾹς ἀπό τό σῶµα τῶν ̓Αρ -χιερέων. Φοβούµαστε, ὅτι ἡ ἀντί στα -ση θά εἶναι πεισµατική. ̓Αλλά τό φρά -γµα πρέπει νά στηθεῖ. Καί τά παρα-δείγµατα τᾹς ΠατερικᾹς πτωχείας νάπληθύνουν. Σύµφωνα µέ τή µακραίωνα πα-ράδοσή µας, οἱ γνήσιοι ποιµένες τᾹς᾿Εκκλησίας µας ἐνσαρκώνουν τό πνεῦ -µα τᾹς λιτότητας καί τᾹς αὐθόρµητης,θεληµατικᾹς υἱοθέτησης τᾹς φτώχει-ας. ῾Η ᾿Εκκλησία πρέπει νά εἶναιπλούσια σέ εἰσφορές τῶν πιστῶν καίσέ προσφορές πρός τά ἀδύνατα καί

ἐµπερίστατα µέλη Της. Πρέπει, ὅµως,νά εἶναι φτωχή, πάµφτωχη, στή δια -βίωση τῶν ἡγετικῶν στελεχῶν Της. ῾Η ᾿Εκκλησία ἐµπλουτίζεται µέτίς εἰσφορές τοῦ ποιµνίου Της, πούτίς ἀξιοποιεῖ γιά νά ἐλαφρύνει τίς δο-κιµασίες τῶν παιδιῶν Της. ᾿Αλλά τάστελέχη Της, οἱ ποιµένες Της καί διδά -σκαλοί Της, πού διδάσκουν, καθοδη -γοῦν καί ἁγιάζουν τό λαό, εἶναι τα -γµένοι νά διαβιοῦν µέσα στή λιτότητακαί στή στέρηση. Τούς ἀρκεῖ ὁ πνευ -µατικός χορτασµός ἀπό τήν ἔκχυσητᾹς θείας Χάριτος καί ἀπό τήν ὑπερ-ούσια Τροφή τοῦ Κυριακοῦ Σώµατοςκαί Αἵµατος. Τούς ἱκανοποιεῖ καί ἡλιτή, µοναστηριακή τράπεζα καί ἡἁπλή, διακριτική, ἐξυπηρέτηση τῶνποικίλων ἀναγκῶν τους. ῞Ολες οἱ ἄλ -λες ὑλικές παροχές πρέπει νά περά -σουν στήν ἐκκλησιαστική κοινότητα,νά κλείσουν ἀνοιχτές πληγές, νά θερ -µάνουν παγωµένες καρδιές, νά  ἀνοί -ξουν τούς κρουνούς τᾹς χαρς καίτᾹς εὐγνωµοσύνης.   

aaa
᾿Ανοίξαµε τή βίβλο τῶν συµπτω -µάτων, πού ἐµφανίστηκαν στό διοικη-τήριο τᾹς ̓Εκκλησίας µας κατά τό πρό -σ φατο παρελθόν καί σκότισαν τόνὁρίζοντα. Καί ἐγγίσαµε τό δά χτυ λο σέµερικά ἀπό αὐτά. Παράλληλα, ἐπιχει -ρήσαµε νά φωτίσουµε τά µηνύ µα τα,πού οἱ διαπιστωµένες ἐκτροπές στέλ -λουν στό νέο πρόεδρο τᾹς ῾Ιερς Συν -όδου τᾹς ᾿Εκκλησίας τᾹς ῾Ελλάδος.῾Ο νέος ᾿Αρχιεπίσκοπος ἔχει ὅλοτό δικαίωµα νά περιφρονήσει ἤ νά
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ἀπορρίψει τούς στοχασµούς µας καίτίς κρίσεις µας. ῎Εχει, ὅµως πιστεύου -µε καί τή σοφία καί τήν εὐχέρεια, νάσκύ ψει µέ προσοχή, νά ἐπεξεργαστεῖτό ὑλικό καί νά χαράξει µιά πρακτικήἀπαγγίστρωσης ἀπό τό ἕλος τᾹς πα-ρακµᾹς καί ἀναζωογόνησης τοῦ ἀπο-

στολικοῦ ἔργου. ῎Αν συµβεῖ τό δεύτερο ἐνδεχόµε-νο, µιά λάµψη θά διαφανεῖ στόν ὁρί -ζοντα. Καί στίς ψυχές θά ἀνατείλει ἡἐ  λπίδα.    Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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(Πολύς λόγος γίνεται τά τελευταῖα χρόνια γιά «ἠλεκτρονικό φακέλω-
µα», γιά «προστασία προσωπικῶν δεδοµένων» καί ἄλλα παρόµοια. Αὐτό
εἶναι καί τό θέµα τοῦ ἄρθρου πού ἀκολουθεῖ. Συγγραφέας του εἶναι Ρουµά-
νος ὀρθόδοξος ἱερέας, καί ἐκθέτει, µέ βάση τή διδασκαλία τᾹς Ἐκκλησίας,
κά ποιο προβληµατισµό, πού σπάνια συναντ κανείς σήµερα στόν τόπο µας.
Τα ἄρθρο τό πήραµε ἀπό τή ρώσικη ἱστοσελίδα Pravo sla vie.ru /Ortho Chri -
stian.com, πού τό µετέφρασε στά ἀγγλικά ἀπό τή ρουµανική ἱστοσελίδα
www.doxologia.ro).

Ποιµαντικές Ἐπισηµάνσεις ἀπ’ τήν Παγκόσµια Ὀρθοδοξία

Ἡ κρυφή κάµερα τᾹς ψυχᾹς.

Σήµερα µαζί µέ τίς εὐχές θά ἐκφράσω καί πάλι τήν ἐλπίδα µου ὅτι µετά
τήν πλήρη ἀνάρρωσή του ὁ ἀδελφός Ἱερώνυµος θά τολµήσει νά ὑπερβεῖ καί τά
Ἀρχιεπισκοπικά ὀλισθήµατα τά ὁποῖα ἐταλαιπώρησαν καί ἀµαύρωσαν τήν τρι -
ετᾹ θητεία του στόν Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο.

Μ.Α.Μ.Ν.



Εἶδα πρόσφατα στό διαδίκτυο κάτι,
πού προκαλεῖ ὄντως ἴλιγγο. Ὑπά ρ-

χουν σήµερα µέσα, πού χρησιµοποιοῦν -
ται γιά τήν καταγραφή ἤχων καί εἰκό-
νων, µέ τροµακτικές ἱκανότητες. Μι -
κρο κάµερες κρυµµένες στό πέτο ἑνός
σακακιοῦ, σ᾿  ἕνα µολύβι, στά γυαλιά,
στό τηλέφωνο, σ᾿ ἕνα καπέλο. Ὅλ᾿  αὐ -
τά στοχεύουν στό νά καταγράφουν καί
νά δηµοσιοποιοῦν κρυφές καί βέβαια
ἰδιάζουσες πλευρές τᾹς προσωπικᾹς
σου ζωᾹς. Σήµερα, κάθε συµβάν µπο-
ρεῖ νά καταγραφεῖ σ᾿ ἕνα κινητό τηλέ -
φωνο ἤ σέ µιά κάµερα κρεµασµένη ὁ -
που δήποτε. Κάθε τόπος στή γᾹ παρα-
κολουθεῖται εὔκολα καί, µέ τή βοήθει -
α τοῦ «Google Earth», µπορεῖς νά δεῖς
ἀκόµα καί τό καπέλο στό κεφάλι µις
γηραις κυρίας, πού στέκεται στόν Πύρ-
γο τοῦ Ἄϊφελ· µπορεῖς νά «περιδιαβά-
ζεις» σ᾿ ἕνα δρόµο, καθώς τόν παρατη -
ρεῖς µέσω δορυφόρου· µπορεῖς νά βλέ-
πεις ἕνα νεοσσό κουρούνας νά ἀναπτύ σ-
σεται συνεχῶς στή στέγη ἑνός σπιτιοῦ
στή Βοστώνη. Ὅλα καταγράφονται σέ
βιντεοκάµερα καί µποροῦν νά «βγοῦν
στή φόρα», ὅπως λέµε. Κάθε λεπτο-
µέρεια, ὁσοδήποτε µηδαµινή καί ἄν
εἶναι, µπορεῖ νά τεθεῖ σέ κοινή θέα
µπρο στά στά µάτια τοῦ φιλοπερίεργου
πλήθους. Τά βλέµµατα βέβαια πέφτουν
καταιγιστικά κυρίως πάνω στούς ἀ-
σ τέρες· ἡ ἰδιωτική τους ζωή παραβιά-
ζεται, κατασκοπεύεται καί παρακολου -
θεῖται παντοῦ. Ἀκόµα καί κοινοί, µή
διακεκριµένοι, ἄνθρωποι µπορεῖ νά βρε-
θοῦν στό στόχαστρο τῶν ἀδιάκριτων
ΜΜΕ, ἐπειδή κατέχουν, π.χ., µιά σηµα ν-
τική ἐπαγγελµατική θέση. Γενικά δέν

µπορεῖς νά κρυφτεῖς ἀπό τό ἐρευνητικό
βλέµµα τοῦ «Big Brother», ἀκόµα κι᾿
ἄν χωθεῖς σέ µιά τρύπα στή γᾹ. Στήν
καταναλωτική κοινωνία µας κάποιοι
πασχίζουν νά µιµηθοῦν τόν Παντεπό-
πτη Θεό µέ τρόπο ἄτσαλο καί τερατώ -
δη. Οἱ νέες δοµές ἐπιτηρήσεως καί ἀ-
σ φάλειας προσπαθοῦν µάταια νά ἀντα-
γωνιστοῦν τόν Παντογνώστη Θεό.

Στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, κάθε τί,
πού εἶναι κρυφό θά φανερωθεῖ καί θά
κρι θεῖ ἐνώπιον πάντων. Τά κρύφια τᾹς
ἀ νθρώπινης ψυχᾹς θά ἐκτεθοῦν σέ κοι-
νή θέα µπροστά στά µάτια µυριάδων
ἀγ γέλων καί συνανθρώπων µας, καί θά
γίνουν αἰτία παγκόσµιου θρήνου καί
ἀ σταµάτητου κοπετοῦ. Τά ἀρχεῖα τᾹς
ἀτοµικᾹς µας «ὑπηρεσίας ἀσφάλειας»
θά ἀποκαλυφθοῦν καί ὅλοι θά τά βλέ-
πουν, ἀκόµα καί ἐκεῖνα, πού προσπα -
θή σαµε νά καταστρέψουµε. Ἔτσι θά
πα ρουσιασθεῖ καθαρά, µέ ἀκρίβεια καί
χωρίς διφορούµενες ἑρµηνεῖες, ἡ ἀπό -
λυ τη ἀλήθεια γιά κάθε πρόσωπο. Ὅλα
θά ζυγιστοῦν καί θά µετρηθοῦν ἀπό
τήν δίκαιη καί ἀγαπητική κρίση τοῦ
Θε οῦ, καί θά ἀποτελέσουν τή βάση πού
θά στηριχθεῖ ἡ αἰώνια εὐλογία, ἤ ἀντί -
θε τα ἡ αἰώνια καταδίκη µας. Ἡ εἰσβο-
λή τῶν σύγχρονων συστηµάτων παρα-
κολούθησης στή ζωή µας: ἠλεκτρονι -
κῶν, κοµπιοῦτερ, δηµοσιογραφικῶν,
πο λιτικῶν, κτλ, ἔρχεται σά προάγγε-
λος τοῦ ὅτι ὅλη ἡ κρυφή ἀλήθεια θά
διακηρυχθεῖ κάποτε ἀπό ψηλά, ἀπό τήν
ὀροφή τοῦ κόσµου.

Ἐρχόµαστε ὅλο καί πιό κοντά ὁ
ἕνας στόν ἄλλο· ζοῦµε σέ ἕνα παγκό-
σµιο πολυάνθρωπο χωριό, καί ὅµως
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νιώθουµε ὅλο καί περισσότερο µόνοι,
ὅλο καί πιό ἀπόµακροι ἀπό τούς ἄλ -
λους ἀνθρώπους. Εἴµαστε κοντά σω-
µατικά ἀλλά ἀποστασιοποιηµένοι ψυ -
χικά. Ἤ, γιά νά τό ποῦµε καλύτερα, τά
σώµατά µας δέν ἔρχονται κοντύτερα·
µλλον, συνθλίβονται ὅλο καί πιό πολύ
ἀπό τά ὑλικά πράγµατα, ἐνῶ ἡ ψυχή
γίνεται ὅλο καί πιό µικρή, γι᾿ αὐτό καί
µς φαίνεται τόσο ἀπόµακρη καί τήν
ξεχνάµε.

Τί µς µένει λοιπόν νά κάνουµε;
Εἴµαστε ὑπό παρακολούθηση, «φακε-
λωµένοι». Ὑπάρχουν πολύ περισσότε -
ρα ἠλεκτρονικά µάτια, ἀπ᾿ ὅσα φαντα -
ζόµαστε, πίσω ἀπό τά ὁποῖα κρύβον-
ται καλές ἤ κακές µας προθέσεις, πού
ἐµεῖς δέν τίς φανταζόµαστε. Ὅλα εἶναι
γνωστά γιά µς. Γιατί «θέατρον ἐγενή -
θηµεν τῷ κόσµῳ, καί ἀγγέλοις καί ἀν -
θρώποις» (Α΄ Κορ. δ΄ 9). Σά νά παίζου -
µε σέ µιά γιγάντια σκηνή, φωτισµένη
ἐκτυφλωτικά ἀπό χιλιάδες προβολεῖς.
∆έν µποροῦµε νά δοῦµε αὐτούς, πού
µς βλέπουν ἀπό γιγαντοοθόνες, ἀόρα -
τοι γιά µς, καί οἱ ὁποῖοι γίνονται ὅλο
καί πιό πολλοί.   

Τό µόνο σωστό καί σίγουρο, πού
µς µένει νά κάνουµε, εἶναι νά ζοῦµε
σύµφωνα µέ τήν Ἀλήθεια, δηλαδή µέ
τό Χριστό. Ἔτσι µόνο θά ἀποφύγουµε
νά νιώσουµε αἰσχύνη γιά κάτι, πού κά-
ναµε. ∆ηλαδή νά κάνουµε µόνο τό κα -
λό. Πρέπει νά ζοῦµε σά νά εἴµαστε,
(καί  πράγµατι εἴµαστε), κάτω ἀπό τό
φι λάνθρωπο βλέµµα τοῦ Θεοῦ. Ἡ κρυµ-
µένη κάµερα τᾹς ψυχᾹς εἶναι ὁ θάλα-
µος τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος. Ἐκεῖ, ἡ θεία
ἀγάπη τοῦ Νυµφίου Χριστοῦ πανη γυ -

ρίζει χαρίζοντας ἀθανασία.
Φρονήµατα µετάνοιας, συµπόνι -

ας καί συγγνώµης δέν µποροῦν νά κα -
τα γραφοῦν ἀκόµα καί ἀπό τίς πιό ἐξε-
λιγµένες συσκευές. Ὁ φόβος µήπως ἀ -
πο καλυφθοῦν προσωπικά ἀπόρρητα ἔ -
χει λόγο ὑπάρξεως µόνο ὅπου ὑπάρ -
χουν πράγµατα, πού δέν ἀντέχουν στό
φῶς. Ἕνα πρόσωπο ἐνάρετο, φι  λεύ-
σ πλα χνο καί πιστό πολιτεύεται στή ζωή
µέ τρόπο φυσικό, χωρίς κρυφές κηλί -
δες, µέσα στά πλαίσια τᾹς ὁµαλᾹς, κοι -
νᾹς πρακτικᾹς τῶν ἀνθρώπων. Ὁποι -
οσ δήποτε καί ἄν τόν παρακολουθεῖ, ἀ -
κόµα καί στήν οἰκιακή του ζωή, δέν
πρό κειται νά δεῖ τίποτε ἄλλο παρά µιά
ζωή γεµάτη Θεό καί µιά ζωντανή πρα -
γ µατική ἀγάπη βουτηγµένες µέσα στήν
προσευχή.

π. Ἰωάννης Valentin Istrati
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ΚΑΤΕΝΩΠΙΟΝ
ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Ἕνα µικρό βιβλίο,
κατάθεση 

ἀγάπης καί πόνου,
ἐνώπιον τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ

Ὑπόµνηµα
στίς συνειδήσεις τᾹς Ἐκκλησιαστι κᾹς 

ἡγεσίας,
πού τυπώθηκε τό 1981
καί ζητεῖται ἐπίµονα 

ἀπ’ τό ἐκκλησιαστικό πλήρωµα 

τοῦ 21ου αἰώνα


