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Τό πολιτιστικό µας ὅραµα

Τά ἀπόνερα τᾹς διαφθορς

ραγική ἐµπειρία τό συναπάντηµα καί ἡ ἀναµέτρηση µέ τή σκο-τεινή, πολυεπίπεδη διαφθορά, πού παγιδεύει τή νεωτερι κότητακαί εὐτελίζει τό πολιτιστικό µας ἀνάπτυγµα. Τό ρεῦµα τᾹςἔνοχης ἴντρινγκας συνεχῶς διογκώνεται. Ἡ ἀπάτη ἀνα-βαθµίζεται σέ κυρίαρχη ἐπένδυση. Καί τά τεχνάσµατά της ἀπα-ξιώνουν τό καθηµερινό µας ἄθληµα. Τά ἀπόνερα τᾹς διαφθο-ρς διαχύνονται ὁρµητικά γύρω µας. Βρωµίζουν καί µολύνουντό χῶρο, πού τόν ὀνειρευτήκαµε καί τόν σχεδιάσαµε ὡς εὐωδιαστό ἀνθό -κηπο. Καί χαράσσουν στό πινάκιο τᾹς συνείδησής µας τελετουργικό κό-λασης.Πρόσφατα, ἡ ἀνήσυχη µατιά µου σκάλωσε σέ µιά πληροφόρηση, πού-καί µόνη αὐτή-διαψεύδει καί ἀποδοµεῖ τήν ὑπερτροφική καύχησήµας γιά τή σύγχρονη, ὑπεροχική(!!!) καλλιέργεια τᾹς ἀνθρώπινης ὕπαρ -
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ξής µας, γιά τή συνεχή ἀνανέωση καί ἀναβάθµιση  τῶν πολιτιστικῶνµας στόχων καί γιά τήν παγίωση κοινωνικοῦ βιώµατος, πού σέβεται καίἐνεργοποιεῖ τήν ἐλευθερία, τήν ἰσότητα καί τήν ἀδελφοσύνη. Ἀπό τίςστᾹλες τᾹς ἐφηµερίδας ὁ  "Κόσµος τοῦ ἘπενδυτᾹ", δόκιµη δηµοσιογρά -φος, µέ ἐµπεριστατωµένο ρεπορτάζ της, ἐνηµερώνει τούς ἀναγνῶστεςτης, ὅτι "πολιτική ἐντολή στήν Εὐρωπαϊκή Ἐπιτροπή ἔδωσαν οἱ Εὐρω-παϊκές κυβερνήσεις  γιά τήν ἀνάπτυξη κοινᾹς προσέγγισης κατά τᾹςδια φθορς, τήν ὁποία τέσσερις στούς πέντε πολίτες τᾹς Ε.Ε. θεωροῦν ὡςµεῖζον πρόβληµα στή χώρα τους καί τονίζουν τήν ἀνάγκη ἀποφασι-στικότερης  πολιτικᾹς δέσµευσης γιά τήν πάταξη αὐτᾹς τᾹς µορφᾹς ἐγ -κλήµατος, καθώς καί τῶν οἰκονοµικῶν, κοινωνικῶν καί πολιτικῶν προ -βληµάτων, πού προκαλεῖ".

Ἰδιαίτερη ὑπογράµµιση τᾹς ἔκτασης καί τῶν συνεπειῶν τᾹς διαφθορςγίνεται µέ τό χαρακτηριστικό τίτλο τοῦ δηµοσιεύµατος. Ἡ ἀρθογρά -φος, µετά ἀπό ἔρευνα, ἀνακάλυψε, ὅτι "ἡ διαφθορά κοστίζει 120 δισεκα-
τοµµύρια Εὐρώ τό χρόνο". ∆έ δίνει πλήρη ἐνηµέρωση, γιά τούς µηχανι-σµούς καί τούς ἐξειδικευµένους παράγοντες, πού στρατεύονται στήνκατα δίωξη καί ἐξόντωση τᾹς καταλυτικᾹς µάστιγας. Ἡ ἐπισήµανση,ὡστόσο, ὅτι δαπανῶνται, κάθε χρόνο, 120 δισεκατοµµύρια Εὐρώ, εἴτε στήδιαφώτιση τοῦ εὐρύτατου κοινωνικοῦ στρώµατος, εἴτε στήν ποινική δίωξητῶν διεστραµµένων διαχειριστῶν ἐξουσιαστικᾹς µονάδας ἤ ἐκλεγµένωνὁδηγῶν τοῦ ἐθνικοῦ ἤ πολιτιστικοῦ ἅρµατος, ὑπονοεῖ καί ὑπογραµµίζει,ὅτι ὁ ἐκφυλισµός τοῦ ἤθους καί ἡ προδοσία τοῦ πνευµατικοῦ χρέουςἀπαξιώνουν τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη, ἐκβαρβαρίζουν τήν κοινωνία καί
θολώνουν τήν πολιτιστική ἀτµόσφαιρα µέσα στούς καπνούς τᾹς οἰκονο-µικᾹς ἐκµετάλλευσης καί τᾹς πολιτικᾹς ὑποδούλωσης.

Ἡδιαπιστωτική καί-ταυτόχρονα-διεγερτική πληροφόρηση τᾹς Ἑλλη -νίδας δηµοσιογράφου, ὅτι ἡ βίαιη, σαρωτική -καί ἀνεµπόδιστη ἴσα-µε σήµερα-ἐπέλαση τᾹς καταιγίδας τᾹς διαφθορς στίς ὑπερανάπτυκτεςκαί στίς ὑποανάπτυκτες περιοχές τοῦ πλανήτη µας, µεταλλάσσει τόνπίνακα τοῦ πολιτισµοῦ µας σέ ἀπολίθωµα βαρβαρότητας, σηµαίνει συνα-γερµό. Μς ξυπνάει ἀπό τόν ὕπνο καί τά σκιώδη ὄνειρα. Μς ἀποδε-σµεύει ἀπό τήν ψευδαίσθηση, ὅτι µέ τίς σωρευµένες γνώσεις µας καί µέτήν πολυσύνθετη τεχνολογία µας, ἀνεβάζουµε, σέ ἀπρόσιτα ὕψη, τόν
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πύργο τᾹς Βαβέλ καί θεµελιώνουµε τό µοντέρνο καί φανταχτερό ἀνά -κτορο τᾹς εὐτυχίας µας, σάν µιά χρυσή, ἀπέραντη καί παγκοσµιοποι-ηµένη στέγη, ἀρκετή καί ἱκανή νά µς ἑνώσει στήν τράπεζα τᾹς ἀκρά -τητης εὐµάρειας καί στή γεύση τᾹς ἀκόρεστης ἡδονᾹς.

Ἡοἰκονοµική δυσπραγία, πού ἐνέσκυψε, θανατηφόρα, στή χώρα µας,κλέβοντάς µας ἀκόµα καί τή µπουκιά τοῦ ἐπιούσιου ἄρτου καίεἰσβάλλει, σκοτεινή, ὕπουλη καί ἀπειλητική, στίς περισσότερες χῶρεςτᾹς ὑφηλίου, περνάει, σάν εὐεργετικό ἐρέθισµα, στό λογισµό, στά χέριακαί στούς ἑταιρικούς µηχανισµούς τᾹς ἀκράτητης καί ἀκόρεστης ἐκµε-τάλλευσης, µεταλλάσσεται σέ ὑποσχετικό πληθωρικᾹς εὐµάρειας καίἁπλώνεται στό γήπεδο τοῦ µόχθου καί τοῦ πόνου, γιά νά πλανήσει καίνά ἐκµεταλλευτεῖ τούς ἀφελεῖς καί νά πλουτίσει τούς µηχανορράφους. 

Μιά διακριτική, φιλική ἀναστροφή µέ τούς ἐξ ἐπαγγέλµατος ἤ ἐξ ἐρα-σιτεχνικᾹς παρόρµησης, παρουσιαστές καί σχολιαστές τῶν κυµατι-σµῶν τᾹς ἐπικαιρότητας καί µιά-ἔστω καί σύντοµη-φοίτηση στίς ἀδιάκρι -τες συνάξεις τοῦ ἐπιπόλαιου ἤ τοῦ φανατικοῦ κουτσοµπολιοῦ, προσυπο-γράφει τήν ἐκτίµηση καί πείθει, ὅτι ἡ λάµψη τοῦ ἀκηλίδωτου ἤθους ἔχεισβηστεῖ, ὁ ἱστορικός ὁρίζοντας σκοτείνιασε  καί τά ἀπόνερα τᾹς διφθο-ρς, ὁρµητικά, δύσοσµα καί καταστροφικά, πνίγουν τόν πολιτιστικόἀνθώνα καί ποτίζουν τόν ἀκανθώνα τᾹς ἐξαθλίωσης.

Τό περίεργο, ἀνεξήγητο καί ἐπικίνδυνο εἶναι, ὅτι ἐνῶ µς πνίγει τόθολό καί δύσοσµο κύµα, δέν ἀποσυρόµαστε καί δέν ἀποµακρυνόµα-στε ἀπό τά ἀπόνερα τᾹς διαφθορς. Ἤ τήν ἐπιλέγουµε ὡς ἀποτελεσµα-τικό τρόπο ἀνάδειξης, πλουτισµοῦ καί εὐµάρειας. Ἤ σκύβουµε τό κεφά-λι, πότε ταπεινωµένοι καί πότε ἀπογοητευµένοι καί τήν ὑπηρετοῦµεδουλικά. ∆έν εἶµαι σέ θέση νά γνωρίζω ποιό ἀπό τά δυό µηνύµατα, πούπροβάλλονται στό σηµερινό ὁρίζοντα, ἐγγίζει καί αἰχµαλωτίζει τήν καρ-διά τοῦ κάθε ἀναγνώστη µου. Ἐγώ, στό λογισµό καί στήν καρδιά καί τοῦἑνός καί τοῦ ἄλλου, ἐµπιστεύοµαι τό µήνυµα-προτροπή τοῦ ἀγαπηµέ-νου Ἀποστόλου µας, τοῦ Παύλου, πού εἶναι ὁ φωτιστής τᾹς πατρίδας µαςκαί ὁ καλλιτέχνης τοῦ πολιτισµοῦ µας: "Ὥρα ἡµς ἐξ ὕπνου ἐγερθᾹ ναι"
(Ρωµ. ιγ΄11). 



ακάριος ὁ Ἀρχιεπίσκο -πός µας Ἱερώνυµος. Ἀ -να  παύεται στό βαρύ,ἀλ  λά σιωπηλό θρόνο τᾹςἐκκλησιαστικᾹς ἐξουσί -ας. Ἤ, ἀκριβέστερα, ἐπι-κα λύπτει τό στερητικό σύνδροµοτᾹς ἀφωνίας καί τᾹς ἀπραξίας µέτήν ἀνάρτηση καί ἐπίδειξη τῶν ἀρ -χιερατικῶν ἐγκολπίων του καί τῶνπρόσθετων τιµητικῶν διαδηµάτων,πού τοῦ προσφέρθηκαν καί τόνσυνόδεψαν κατά τή µακρά καί ἐ -να γώνια ἀναρρίχησή του στήν τι -µη τική καθέδρα τοῦ Προκαθήµε-νου τᾹς ἙλλαδικᾹς Ἐκκλησίας. 

Στίς ἀρχές τοῦ Ἰουνίου, φορτι-σµένος ἴσως ἀπό τά ἀπανωτά πα-ράπονα τοῦ ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦπληρώµατος, ἤ καί ἀπό τίς αἰχµέςἰδεολογικῶν ἀντιπάλων τᾹς Ἐκ -κλη σίας καί σκοτεινῶν κατηγό ρωντοῦ ἱεραρχικοῦ σώµατος, εἶχε τήνἔµπνευση νά προβληθεῖ στή δηµο-σιότητα καί µέ ἄρθρο του στήν ἐφ-ηµερίδα Καθηµερινή, νά ἐπικαλύ -ψει τίς προσωπικές του εὐθῦνεςκαί τά λάθη ὁλόκληρης τᾹς ἐκκλη -σιαστικᾹς ἡγεσίας καί νά διατυ -πώ σει καθοδήγηση πρός τό ποί -µνιο θεµελιωµένη σέ ἀποστολικέςδιδαχές ἤ σέ ποιµαντικές συµβου-
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Τά τρία δάνεια 
καί

ἡ ἀδικαίωτη σιωπή



λές διακεκριµένων  Πατέρων τᾹς ἀρ-χέ γονης Ἐκκλησίας µας. Γράφει:«...Θά ἤθελα ὅµως νά ἐπισηµάνωπώς οἱ προδιαγραφές γιά µιάν ὑγιέ -στερη κοινωνική ζωή εἶχαν διατυ -πω θεῖ αἰῶνες πρίν, µέσα ἀπό τήνθεολογική µας παράδοση».* * *Ἡ πρώτη του ἀναφορά ἐγ -γίζει τήν µεγάλη προσωπικότητατοῦ ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν τοῦΠαύ λου. Ὁ ἡρωϊκός ἀπόστολοςθυ σίαζε τήν προσωπική του ἄνε-ση καί περιόδευε σέ βουνά καί λαγ-κάδια, γιά νά φέρει τό εὐαγγελικόµήνυµα. ∆έν τοῦ ἔλειπε ὡστόσο ἡγενναιότητα καί τό θάρρος, ὅπουδιέκρινε προσωπικές σκληρύνσειςκαί ἐπίµονες ἀπαιτήσεις, νά ἀντα-ποκρίνεται µέ ἔντονες πατρικέςσυµβουλές καί µέ ὑπογραµµίσειςτοῦ χρέους. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱε -ρώ νυµος ἐπιλέγει µία ἀπό τίς ὑπο -µνήσεις τοῦ Ἀποστόλου Παύλουστούς Γαλάτες καί τή µεταφέρειστό σύγχρονο πανελλαδικό  ποί µνι ο.Ὑπογραµµίζει: «Γιά παράδειγµα ὡςπρός τήν ἀνάγκη ἑνότητος, τόσοσπάνιας γιά τό ἔθνος µας, ὁ Ἀπό-στολος Παῦλος εἶχε συµβουλεύσει:"Προσέξτε γιατί ἄν δαγκώνει ὁ ἔναςτόν ἄλλο θά ἀλληλοεξοντωθᾹτε µε-ταξύ σας"». * * *Μέ τή δεύτερη διαφωτιστική

καί ἐµπνευσµένη ἀναφορά τουφω τίζει (ὅλως ἀσαφῶς) τήν ἁγια -σµένη προσωπικότητα, τήν µαρ -τυ ρική ζωή καί τήν ἀκούραστηποιµαντική προσφορά τοῦ ἐπι -σκό που Καισαρείας τᾹς Καππα-δοκίας Μεγάλου Βασιλείου (4ος αἰ -ώνας): «Ὁ Μέγας Βασίλειος εἶχεἐπι σηµάνει ὅτι "κάθε τι στή φύση καίὅλα τά ἀνθρώπινα πράγµατα ἔ -χουν ὅρια καί τέλος ἐκτός ἀπό τόντόκο (!)", ὑποδεικνύοντας ἔτσι τήνοἱονεί µεταφυσική προέκταση πούλαµβάνει τό χρᾹµα στίς συνειδήσεις,ὅταν κυριαρχεῖ ἡ ἀπληστία, µιά διά-σταση πού φέρει πελώρια εὐθύνηγιά τίς σηµερινές τροµακτικές ἀνισό -τητες». * * *Καί ἡ τρίτη ἀναφορά τοῦ µα-καριωτάτου ἀρθρογράφου φέρειτόν µεγάλο πατέρα τᾹς Ἐκκλησίαςἅγιο Ἰωάννη τό Χρυσόστοµο κον-τά στούς ἀνθρώπους τοῦ µόχθου.Μεταφέρουµε τό ἀπόσπασµα: «Ἐξἄλλου ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσό-στοµος συνιστ κάτι πού φαίνεταινά λησµονήσαµε: "Κανείς ἀπό ὅ -σ ους ἀσκοῦν χειρωνακτικό ἐπάγ -γελ µα νά µήν ντρέπεται, ἀλλά νάντρέπονται, ὅσοι τρέφονται ἄδικακαί µένουν ἀργοί" προσθέτοντας ὅτι"τά γνωρίσµατα τοῦ ἀληθινά φιλο -σο  φη µένου καί καλλιεργηµένου ἀν -θρώπου εἶναι ἡ περιφρόνηση τοῦπλούτου καί τᾹς δόξας, καθώς καί
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τό νά εἶναι ἀνώτερος ἀπό φθόνοκαί κάθε πάθος"».  * * *Οἱ ἀναφορές αὐτές στίς µε -γά λες προσωπικότητες τοῦ ἐκκλη -σιαστικοῦ µας βίου εἶναι ἀνεκτί -µητες. Μεταφέρουν στήν ἰσχνή ἐ -ποχή µας τό φῶς, τή δύναµη, καίτή ζωντάνια τᾹς ἀποστολικᾹς καίµεταποστολικᾹς ἐποχᾹς, πού ἀνέ -θρεψε ἁγίους καί ἄφησε κληρονο -µιά φωτισµένων ὁραµάτων γνησί -ου βίου στίς ἐποχές πού ἀκολού -θησαν, ἴσαµε τή δική µας καί θάσυνεχίσουν νά ἐµπνέουν στούςἀτελεύτητους αἰῶνες. ∆ιαβάζοντάς τα ὅµως ὑψώ -νε  ται µπροστά µας ἕνα πρόβληµα.Γιατί ὁ Μακαριώτατος ταξίδεψετό σο µακρυά στήν πρώϊµη ἐκκλη -σιαστική µας ἐµπειρία γιά νά ἀ -νασύρει ὑποδείγµατα φωτισµέ-νων πατέρων καί δασκάλων µαςἱκανῶν νά µς χειραγωγήσουνστήν ὑπέρβαση τᾹς σηµερινᾹς τρα-γικᾹς πραγµατικότητας; Ἀπό τόντέταρτο αἰώνα ἴσαµε τόν εἰκοστόπρῶτο γράφτηκε µιά µακρά ἱστο-ρία δεκαεπτά ὁλόκληρων αἰώνων.Οἱ διακυµάνσεις τοῦ κοσµικοῦ χώ -ρου ἦταν τραγικές καί ἐν πολλοῖςἀκαταµάχητες. Μεσολάβησαν σο-βαρές ἀντιπαλότητες, τραγικοί πό-λεµοι, ἰδεολογικές ἀνακατατάξεις,ἀθεϊστικές ἐπιδροµές, πού ὅλα µα -ζί αὐτά ἔφεραν τήν ὑφήλιο σέ κα-

τάσταση καταιγιστικᾹς αὐτοκατα -στροφᾹς.Ἡ Ἐκκλησία ὅµως περπάτη -σε µέσα σ�αὐτή τή θύελλα κρατώ -ντας στό χέρι τό µατωµένο σταυ -ρό τοῦ Γολγοθά καί τά φωτισµέναὑποδείγµατα καί τίς ἀτίµητες διδα -χές τῶν µεγάλων Πατέρων καί δι-δασκάλων µας. Εἶναι ἡ ἴδια Ἐκκλη -σία πού ἔζησε τούς διωγµούς τᾹςἀ ποστολικᾹς ἐποχᾹς, τίς ἐπιδρο -µές τῶν βαρβάρων καί τῶν ἀλλο -θρήσκων καί τίς κοσµογονικές ἀ να-κατατάξεις τοῦ αἰώνα τᾹς πα γκο -σµιοποίησης.Τό ἐρώτηµα πού προκύπτει.Γιατί ὁ Μακαριώτατος δέν ἀνα -φέρ θηκε σέ ἠγετικά πρόσωπα, σέδιδαχές καί σέ ποιµαντικό µόχθοπα ραγόντων τᾹς ἐποχᾹς µας γιάνά ἀντλήσει ἔµπνευση καί δυναµι -σµό πρός ἀντιµετώπιση τᾹς χαώ -δους καταστάσεώς µας; Ἡ Ἐκκλη -σία µας δέν διαθέτει σήµερα ἀπο-στολικά ἀναστήµατα ἀντίστοιχατοῦ Παύλου, ἐργάτες τᾹς ἀνθρω-πις καί τᾹς ἀγάπης, συνεχιστέςτοῦ Μεγάλου Βασιλείου, συµπαρα-στάτες στήν κοινωνική περιπέτειακαί διδασκάλους τᾹς εὐπρέπειας,τᾹς δικαιοσύνης καί τᾹς ἀδελφικᾹςπροσέγγισης, πού νά συνεχίζουντήν παρουσία καί τό δυναµικό κή -ρυγµα τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦΧρυσοστόµου; Φτωχύναµε τόσοπο λύ; Ξεπέσαµε τόσο πολύ; Ἐκτρο-χιαστήκαµε τόσο πολύ; Ὡς ὑπηρέ-
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τες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώµατος ,πού δέν βρίσκουµε ἀνάµεσά µαςδε κατρεῖς δασκάλους (ὅσους κα-τέχουν τίς ἕδρες τᾹς συνοδικᾹςἠγεσίας) γιά νά µς διδάξουν, νάµς φωτίσουν, νά µς ἐµπνεύσουνκαί νά µς ἀνεβάσουν στό ἀνώγειοτοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου, στό Γολγο -θά τᾹς θυσίας καί στό ὑπερῶο τᾹςΠεντηκοστᾹς, γιά νά βιώσου µε τήνἀτµόσφαιρα τᾹς ἀποστολικᾹς καίµεταποστολικᾹς πνοᾹς καί, ξεπερ -νώντας τήν τραγική θύ ελ λα τᾹςἐποχᾹς µας, νά ζήσουµε τή δύναµητᾹς ἀλήθειας καί τό δυ ναµισµό τᾹςἀδελφοσύνης; Μς µάγεψε καί µς αἰχµα -λώτισε ἡ χλιδή τοῦ κοσµικοῦ βίου;Μς διέστρεψε καί µς κατέστρε-ψε ἡ ἀδυναµία µας, πού τήν ἐπισή -µανε ὁ µακαριστός Ἀρχιεπίσκο-πος Χριστόδουλος µέ τή θαρρετήὁµολογία του, ὅτι στήν ἐπισκοπικήὁµήγυρη τᾹς ὀρθόδοξης Ἑλλη νικᾹςἘκκλησίας µας διατρέχουν οἱ σκο-τεινοί πειρασµοί τᾹς φιλοχρηµα -τίας καί τᾹς φιληδονίας; Μς ἐγκατέλειψε ἤ ἐγκατα-λείψαµε ἐµεῖς τήν ὑπεύθυνη δια-κονία ὅπως τήν προσδιόρισε ὁ Κύ -ριός µας κατά τόν Μυστικό ∆εῖπνοκαί τήν νοµοθέτησε µέ τό χαρακτη -ριστικό λόγο του: «εἰ οὖν ἐγώ ἔνι-ψα ὑµῶν τούς πόδας, ὁ Κύριος καί ὁ∆ιδάσκαλος, καί ὑµεῖς ὀφείλετε ἀλ -λήλων νίπτειν τούς πόδας. ὑπόδει -γµα γάρ δέδωκα ὑµῖν, ἵνα καθώς

ἐγώ ἐποίησα ὑµῖν, καί ὑµεῖς ποιᾹτε»(Ιωαν. ιγ~ 14-15);  Μήπως προσχω -ρή σα µε στήν νοοτροπία τῶν κοσµι-κῶν πανηγύρεων πού καταλήγουνσέ συβαρητικά γεύµατα. Καί ὄχιµό νο ἀλλά καί στήν ἐπί πλέον ἐπι -βά ρυνση τᾹς ἀρχιερατικᾹς ἀµφίε -σης µέ αὐτοκρατορικά ἐξαρτήµα -τα, βα ρύτιµους σάκους, ἀδαµαντο-στόλιστες µίτρες καί µέ ὅσα ἄλλαἐπιννόησε καί προσέθεσε ἡ µακρο -χρόνια ταύτιση τᾹς ἐξουσίας µέτόν ἀ µύθητο πλοῦτο; * * *Ἡ ἀναφορά τοῦ Ἀρχιεπισκό-που Ἱερώνυµου στίς τρεῖς µεγά-λες ἀποστολικές καί πατερικές φυ-σιογνωµίες τᾹς Ἐκκλησίας µας, ἀ -πόλυτα δικαιωµένη, µς φέρνει,θαυµαστές καί προσκυνητές µπρο-στά στούς τρεῖς ἁγίους µας καίµς ἐµπνέει τήν ὑποχρέωση νά ἀ -ναζητήσουµε περισσότερα στοι -χεῖα προσδιοριστικά τᾹς ἁγιότη -τάς τους, τᾹς καθαρότητας τοῦ βί -ου τους καί τοῦ ἀνοίγµατος τᾹς ποι-µαντικᾹς τους δράσης.Φυσικά δέν εἶναι εὔκολο στάπλαίσια ἑνός δηµοσιεύµατος νάδώ  σουµε πλήρη βιογραφία τοῦ κα -θενός. Θά προσπαθήσουµε ὅµωςνά φέρουµε κοντά στούς ἀναγνῶ -στες µας, µέ λόγο σύντοµο, τήν κοι-νή ἐµπειρία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦσώ µατος, πού τήν διέσωσαν οἱ πλη- σιέστατοι µαθητές τους καί µς
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τήν κληροδότησαν ὡς ἐγγυηµένηκαί φωτισµένη παράδοση.Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος πούὑπογραµµίζει στό πλήρωµα τᾹςἘκ κλησίας τᾹς Γαλατίας τό χρέοςτᾹς ἑνότητας, τᾹς ἀδελφοσύνηςκαί τᾹς ἀγάπης καί τήν ἀποφυγήτῶν διαπληκτισµῶν καί τᾹς σπαρα-κτικᾹς ἀναµέτρησης, εἶναι ὁ ὑπο-δειγµατικός δάσκαλος τᾹς ἀδελφο -σύνης καί τό ὑπόδειγµα τᾹς θυσι -α στικᾹς διακονίας. Φυλλοµετρώ ν -τας τίς ἐπιστολές του καί τίς ἐξο -µολογητικές ἀναφορές του, ἐντυ -πω σιαζόµαστε καί διδασκόµαστεἀπό τό παράδειγµά του. Ἐπιλέ γου-µε µιά ἀναφορά του πού περιέχε-ται στήν Β~ πρός Κορινθίους ἐπιστο-λή του: «λογίζοµαι µηδέν ὑστερηκέ-ναι τῶν ὑπερλίαν ἀποστόλων» (ια~5) ἦρθα κοντά σας «ἐν κόποις περισ-σο τέρως, ἐν πληγαῖς ὑπερβαλλόν -τως, ἐν φυλακαῖς περισσοτέρως, ἐνθανάτοις πολλάκις· ὑπό Ἰουδαί ωνπεντάκις τεσσαράκοντα παρά µίανἔλαβον,  τρίς ἐρραβδίσθην, ἅπαξ ἐλι-θά σθην, τρίς ἐναυάγησα, νυχθήµε-ρον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα· ὁδοιπο-ρίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταµῶν,κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γέ -νους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοιςἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρηµί, κιν-δύνοις ἐν θαλάσσ᾽, κινδύνοις ἐνψευ δαδέλφοις· ἐν κόπῳ καί µόχθῳ,ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιµῷ καίδίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύ -χει καί γυµνότητι· χωρίς τῶν παρ-

εκτός ἡ ἐπισύστασίς µου ἡ καθ' ἡµέ -ραν, ἡ µέριµνα πασῶν τῶν ἐκκλη -σιῶν. τίς ἀσθενεῖ, καί οὐκ ἀσθενῶ;τίς σκανδαλίζεται, καί οὐκ ἐγὼ πυ -ροῦµαι; εἰ καυχσθαι δεῖ, τά τᾹς ἀ -σθενείας µου καυχήσοµαι. ὁ Θεόςκαί πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡµῶν ἸησοῦΧριστοῦ οἶδεν, ὁ ὢν εὐλογητός εἰςτοὺς αἰῶνας, ὅτι οὐ ψεύδοµαι» (Β~Κορινθ. ια~΄23-31).* * *Ὁ Μέγας Βασίλειος ὁ φωτι-σµένος διδάσκαλος καί ἀτρόµητοςµαχητής δέν λύγιζε οὔτε µπροστάστό διωγµό οὔτε µπροστά στό θά-νατο  ἀλλά τολµοῦσε νά ἀποκριθεῖµέ παρρησία στή σκληρή ἐξουσία.Ὅταν ὁ βασιλιάς Οὐάλης θέλησενά ἐπιβάλει τόν Ἀρειανισµό ἀσκώ ν-τας βία στούς ἐπισκόπους ἔστειλεκαί στό Μέγα Βασίλειο τόν ὕπαρ χοΜόδεστο. Ὁ Μόδεστος τόν ἀπείλη -σε  µέ δήµευση, ἐξορί ες, βασανι στή-ρια καί θάνατο ἄν ἐ κεῖνος δέν ὑπ -έκυπτε στήν αὐτοκρα τορική θέλη -ση. Ἱστορική ἔµεινε ἡ ἀπάντησητοῦ Μεγάλου Βασιλεί ου. Τήν διέ σω-σε ὁ ἅγιος Γρηγόρι ος ὁ Θεολόγοςστόν Λόγο του «Ἐπιτάφιος εἰς τόνΜέγαν Βασίλειον». Ἀπάντησε ὁ γνή-σιος διάδοχος τῶν Ἁγίων Ἀποστό-λων στίς ἀπειλές τοῦ αὐτοκρατο-ρικοῦ ἐκπροσώπου:«ὅτι τοι δηµεύσει µέν οὐχ ἁλω -τός, ὁ µηδέν ἔχων, πλήν εἰ τούτωνχρήσεις τῶν τρυ χί νων µου ρακίων,
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καί βιβλίων ὁλίγων, ἐν οἷς ὁ πς ἐµοίβίος. Ἐξορίαν δέ οὐ γι νώσκω, ὁ µη -δενί τόπῳ περίγραπτος, καί µήτεταύ την ἔχων ἐµήν, ἥν οἰκῶ νῦν, καίπάσαν ἐµήν εἰς ἥν ἄν ριφῶ, µλλονδέ ,τοῦ Θεοῦ πάσαν οὗ πάροικοςἐγώ καί παρεπί δηµος. Αἱ βάσανοιδέ, τί ἄν λάβοιεν, οὐκ ὄντος σώµα -τος, πλήν εἰ τήν πρώ την λέγεις πλη -γήν; Ταύτης γάρ σύ µόνης κύριος. Ὁδέ θάνατος εὐερ γέτης. Καί γάρ θτ -τον πέµπει µε  πρός Θεόν, ὧ ζῶ, καίπολιτεύοµαι, καί τῷ πλείστῳ, τέθνη -κα, καί πρός ὅν ἐπείγοµαι πόρρω -θεν»(Γρηγ. Θεολόγου, ΕΠΕ, τ.6, σελ.210-212)(∆ιότι βέβαια τήν δήµευση δέντήν φοβται αὐτός πού δέν ἔχειτί   ποτα, ἐκτός ἄν ἔχεις ἀνάγκη ἀπόαὐτά τά σκισµένα κουρέλια µουκαί τά λίγα βιβλία πού ἀ πο τελοῦνὅλη τήν περιουσία µου. Γιά τήν ἐξο-ρία δέν καταλαβαίνω τί ἐννοεῖς, ἐ -γώ πού δέν περιορίζοµαι σέ κανέ-να τόπο καί οὔτε εἶναι δικός µουαὐτός πού τώρα κατοικῶ,  καί σέὅποιο µέ ρίψουν θά τόν θεωρήσωδικό µου, µλλον κάθε τόπος εἶ -ναι τοῦ Θεοῦ, καί σέ ὁποιονδήπο-τε ἐγώ θά εἶµαι ξένος καί περα-στικός. Κι ἄν µέ βασανίσουν τί ἀπο -τέλεσµα θά ἔχουν, ἀφοῦ δέν ὑ πά ρ-χει σῶµα, ἐκτός ἄν ἐννοεῖς τό πρῶ -το κτύπηµα. Αὐτό µόνο εἶναι στήνἐξουσία σου. Ὁ θάνατος εἶ ναι εὐερ-γέτης. Γιατί πιό γρήγορα µέ στέλ-νει στό Θεό γιά τόν ὁποῖο ὑπάρχω

καί ζῶ . Κατά τό πλεῖ στον νοιώ θωνεκρός ὡς πρός τόν κόσµο καί πρόςτό Θεό βιάζοµαι νά φθάσω).Ἡ ἀπάντηση αὐτή προκάλε-σε τόν θαυµασµό καί τόν σεβασµότοῦ Μοδέστου. Αἰφνιδιασµένος καίσυγκλονισµένος ἀποκρίθηκε στόνἥρωα ἐπίσκοπο: «Οὐδείς µέχρι τοῦνῦν οὕτως ἐµοί διείλεκται, µετά το-σαύτης τᾹς παρρησίας» (Κανέναςἐ πί σκο  πος δέν µοῦ µίλησε µέχριτώ ρα µέ τόσο θάρρος). Καί ὁ Μέ -γας Βα σίλειος τόν αἰφνιδίασε γιάδεύτερη φορά: «Οὐδέ γάρ ἐπισκό -πῳ ἴ σως ἐνέτυχες» (ἴσως γιατί δέσυνάντη σες ἐπίσκοπο).* * *Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυ-σόστοµος, στόν ὁποῖο ἐπίσης προσ-τρέχει ὁ µακαριώτατός µας, ἀγω-νιστής ἀτρόµητος, ἐπιστρέφονταςἀπό τήν πρώτη του ἐξορία, χαίρε-ται γιά τήν πιστότητα τοῦ ποιµνί -ου του στόν ἐξόριστο ποιµένα του,γιά τή συνέχιση καί καρποφορίατοῦ πνευµατικοῦ του µόχθου καί ἐκ-φράζει τή βαθειά του συγκίνησηκαί τόν ἐνθουσιασµό του γιά τήνἀ γάπη καί τήν θαρραλέα συµπερι -φορά τοῦ ποιµνίου του, πού συνε-τέλεσε στήν ἄµεση καί θριαµβευ-τική ἐπιστροφή του:               «Γένοιτο ὑµς ἀεί θλίβεσθαι.Οὕ  τω καί ποιµήν χαίρει ὑπό προβά -των καταπονούµενος. Τί λαλήσω;Ποῦ σπείρω; Οὐκ ἔχω χώραν ἔρη -
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µον. Ποῦ ἐργάσοµαι; Οὐκ ἔχω ἄµπε-λον γεγυµνωµένην. Ποῦ οἰκοδοµή-σω; Ἀπήρτισται ὁ ναός, τά δίκτυάµου διαρρήγνυνται ὑπό τῶν ἰχθύ -ων. Τί ποιήσω; Ἐργάσασθαι καιρόνοὐκ ἔχω. ∆ιά τοῦτο παρακαλῶ, οὐχὡς δεοµένων ὑµῶν διδασκαλίας, ἀλ λ� ἵνα δείξω τήν πρός ὑµς ἀγά -πην γνησίαν. Πανταχοῦ στάχυεςκο  µῶσιν. Τοσαύτα πρόβατα καί οὐ -δαµοῦ λύκος, τοσοῦτοι στάχυες καίοὐδαµοῦ ἄκανθοι, τοσαῦται ἄµπε-λοι, καί οὐδαµοῦ ἀλώπηξ. Αἱ δάκεςκατεποντίσθησαν, καί οἱ λύκοι ἔφυ-γον. Τίς αὐτούς ἐδίωξεν; Οὐχ ὁ ποι-µήν ἐγώ, ἀλλ� ὑµεῖς τά πρόβατα.Ὤ προβάτων εὐγένεια, ἀπόντοςτοῦ ποιµένος τούς λύκους ἤλασαν.Ὤ κάλλος νύµφης, µλλον δέ καίσωφροσύνη, µή παρόντος τοῦ ἀν -δρός τούς µοιχούς ἀπήλασεν».        * * *Σέ αὐτές τίς τρεῖς προσωπι -κό τητες παραπέµπει ὁ Μακαριώ -τατος γιά νά ἀνακαλύψουµε τόµο νοπάτι ὑπέρβασης τᾹς σηµερι -νᾹς πνευµατικᾹς καί οἰκονοµικᾹςκρίσης. Ὡστόσο ὅµως πρέπει νάλάβει ὑπ’ ὄψη του ὅτι τό σηµερινόπλήρωµα στρέφεται ἐναγώνια καίἀναζητάει τό ἦθος, τήν πιστότητακαί τήν ἀγωνιστικότητα τῶν µεγά -λων ἐκείνων Πατέρων βιωµένη καίἐκφρασµένη ἀπό τούς σηµερινούςποιµένες πού εἶναι διάδοχοι καίµα θητές τῶν µεγάλων ἐκείνων ἀ -

να στηµάτων. Ἆραγε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱε-ρώνυµος πιστεύει ὅτι ἡ σύγχρονηχορεία τῶν ἐπισκόπων καί ποιµέ-νων εἶναι πιστό ἀντίγραφο τᾹςκα θαρότητας καί τᾹς δυναµικότη -τας ἐκείνων; Μς ὑπογραµµίζεικαί µς βεβαιώνει ὅτι οἱ στόχοι καίἡ δυναµικότητα τῶν σηµερινῶνἐπισκόπων ἐκχέουν στόν ἐκκλη σι -α στικό περίβολο τή Χάρη τοῦ Ἁγί -ου Πνεύµατος, τόν ἀποστολικό ζᾹ -λο καί τή διδαχή τῶν Πατέρων µας;Ἄν ναί, ἡ ὑπόµνηση τοῦ µακαριω-τάτου ἔχει λόγο καί στήριγµα. Ἄνὄχι, ἀποτελεῖ παραπλάνηση.Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ διατρέχειτίς συµπεριφορές τῶν σηµερινῶνπατέρων καί ἤ ἐµπνέεται καί στε-ρεώνεται στήν πίστη ἤ κυριεύεταιἀπό ἀπόγνωση καί ἐντάσσεταιστή στρατιά τῶν ἀντιπάλων. Ἄντό σῶµα τᾹς σηµερινᾹς Ἱεραρχίαςεἶναι τό γνήσιο διάδοχο σῶµα τῶνΠατέρων, τά µηνύµατά του εἶναικαί θά εἶναι δυναµικά καί σωστι-κά. Ἐάν δέν εἶναι, θά παραµένουνἔπεα πτερόεντα καί ἀπόπειρα δι-δαχᾹς, πού δέν συγκινεῖ καί δέν ἀ -νοί γει τή λεωφόρο τᾹς ἀνάκαµ-ψης. * * *Σέ παλαιότερο µήνυµα, πού δια-τύπωσε ὁλόκληρη ἡ Ἱεραρχία τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος µέ τόν τί -τλο «Ἡ Ἐκκλησία ἀπέναντι στή
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σύγ χρονη κρίση», (∆ΕΛΤΙΟ  44), πε-ριέχεται καί ἡ ἑξᾹς ἐξοµολογητικήκαί ἀπολογητική ἀποστροφή:«...Στήν Σύνοδο τᾹς Ἱεραρχίαςἐµεῖς, οἱ πνευµατικοί σας πατέρες,κάναµε τήν αὐτοκριτική µας, θελή -σα µε νά ἀναµετρηθοῦµε µέ τίς εὐ -θύνες µας καί νά ἀναζητήσουµε µέτόλµη τό µερίδιο τᾹς ἐνδεχοµένηςδικᾹς µας ὑπαιτιότητας στήν πα -ροῦ σα κρίση. Ξέρουµε ὅτι κάποιεςφορές σς πικράναµε, σς σκαν-δαλίσαµε ἴσως. ∆έν ἀντιδράσαµεἄµεσα καί καίρια σέ συµπεριφορέςπού σς πλήγωσαν. Οἱ ἔµποροι τᾹς κατεδάφισηςτᾹς σχέσης τοῦ λαοῦ µέ τήν ποι-µαίνουσα Ἐκκλησία του ἐκµεταλ-λεύτηκαν στό ἔπακρο καί πραγµα-τικά ἤ κατασκευασµένα σκάνδαλακαί προσπάθησαν νά διαρρήξουντήν ἐµπιστοσύνη σας στήν Ἐκκλη -σία...». * * *
Ἡ διατύπωση αὐτοῦ τοῦ κει-µένου ἐνῶ θά περίµενε κανείς νάἐκφράζει πόνο συντριβή καί µετά-νοια δηµιουργεῖ δύο σοβαρές ἀπο-ρίες πού ἐµπνέουν ἀµφισβήτηση. 
1) Ἡ Ἱεραρχία πληροφορεῖὅ τι ἔκανε τήν αὐτοκριτική της καίθέ λησε νά ἀναµετρηθεῖ µέ τίς εὐ -θύ νες της. Ἆραγε ποιό ἦταν τό πε-ριεχόµενο τᾹς αὐτοκριτικᾹς καί

ποι ές οἱ εὐθύνες της; Ἡ γενικευ -µένη καί ἀπροσδιόριστη διατύπω-ση δέν δίδει κανένα µήνυµα στόἐκκλησιαστικό πλήρωµα. Μπορεῖνά ἐκδηλώνει κάποια λύπη γιατίδέ στήθηκε µέ παρρησία µπροστάστήν κοσµική ἐξουσία, τήν ὑπεύ -θυ νη γιά τήν σοβαρότατη οἰκονο-µική κρίση ἤ γιά ἄλλες συµπεριφο -ρές τᾹς ἐλάσσονος σηµασίας καίνά µή ἐξοµολογεῖται γιά σοβαρό-τατες ἐκτροπές τοῦ συνοδικοῦ σώ -µατος, οἱ ὁποῖες κατασκανδάλι -σαν καί συνεχίζουν νά κατασκαν -δαλίζουν τό καταπονηµένο πλή -ρω µα τᾹς ἑλλαδικᾹς Ἐκκλησίας.2) Μετά τήν ὁµολογία αὐτήποιά συγκεκριµένα µέτρα πᾹρε ἡΣυνοδική διοίκηση τᾹς ἘκκλησίαςτᾹς Ἑλλάδος γιά νά θεραπεύσει τίςπληγές καί νά ἀναστηλώσει τό κύ -ρος της; Ἔκανε κάθαρση στό σῶµατης; Ἔβαλε καινούργιο αἷµα, ἱκα -νό νά ἀνεβάσει τά αἱµοπετάλιατᾹς ἐντιµότητας καί τᾹς ἁγιότητας.Ἐκήρυξε στροφή πρός τήν ἁγιότη -τα τοῦ βίου τῶν µεγάλων Πατέρωνκαί πρός τίς διατάξεις τῶν Ἱερῶντων Κανόνων; Ἡ ὁµολογία-καταγγελία τοῦµακαριστοῦ Χριστοδούλου ὅτι ὁπειρασµός τᾹς φιλοχρηµατίας δια-κινεῖται στή συνοδική ὁµήγυρηπαραµένει ἀναπάντητη. Ἐξακο-λουθεῖ νά δαγκώνει τό σῶµα καίνά εὐτελίζει τήν ἀξιοπρέπειά του.Καί ἡ δεύτερη ὁµολογία ὅτι ὁ πει -
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ρα σµός τᾹς φιληδονίας αἰχµαλω -τίζει τίς καρδιές κυριολεκτικά ὄζεικαί ἀποστασιοποιεῖ τό ποίµνιο ἀ -πό τούς ποιµένες. Γιά τό βάρος καί τήν ποιότη -τα τοῦ σωροῦ τῶν σκανδάλων δένκάνει καµιά ἀναφορά τό ἐπίσηµοµήνυµα πού στέλλεται στό λαό. Ἕνας µόνο µητροπολίτης, ὁἸωαννίνων Θεόκλητος, βρᾹκε τόθάρρος νά ἀπευθυνθεῖ στόν Ἀρχι -επίσκοπο καί νά τοῦ ἱστορήσει τήβαρύτατη ἀσθένεια τοῦ ἱεραρχι-κοῦ σώµατος καί τήν πικρία τοῦλαοῦ.«Ἡ ἐπικράτησις του κοσµικοῦπνεύµατος, πέραν πάσης ἐκκλησιο-λογικᾹς οἰκονοµίας, καὶ ἡ συµπερι -φορά τῶν ἀδελφῶν Ἀρχιερέων ἐντῇ ἐνασκήσει τῶν Συνοδικῶν τωνκαθηκόντων, µὲ ὡδήγησαν εἰς τὸσυµπέρασµα ὅτι  ἡ Ἐπισκοπικὴ αὐθεν-τία χρησιµοποιεῖται εὐκαίρως-ἀκαί -ρως καὶ ὅλως ἀντιεκκλησιολογικῶςδιὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν κοσµικῶν καὶπροσωπικῶν σκοπιµοτήτων.Ὅπως πολλάκις ἔχω δηλώσειἐν τῇ Συνόδῳ τᾹς Ἱεραρχίας, δὲνἔχοµεν ἀποφασίσει νὰ θεσπίσωµενσυµπεριφοράς καὶ κανόνας, δυνά -µει τῶν ὁποίων θὰ ἠδυνάµεθα νὰ

πείσωµεν τὸ πλήρωµα τᾹς Ἐκκλη -σίας ὅτι ἐπιδιώκοµεν τὴν ἄνοδον τοῦκόσµου πρὸς τὴν οὐράνιον τάξιν.Του ναντίον, καταβιβάζοµεν τὴν τά -ξιν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὴν ὑποδου-λώνοµεν εἰς τὴν τάξιν τοῦ κόσµου......Κατόπιν ὅλων αὐτῶν ἀρνοῦ -µαι τὴν περαιτέρω παραµονήν µουεἰς τήν ∆ιοικοῦσαν Ἐπιτροπήν τᾹςΕ.Κ.Υ.Ο. καὶ παρακαλῶ ὅπως, ἅµατῇ λήψει τᾹς παρούσης, µὲ ἀπαλλά -ξητε τῶν καθηκόντων µου».* * *Ἡ αἰνιγµατική σιωπή τοῦ µα-καριωτάτου κ. Ἱερωνύµου γιά τήνἐκτροπή τοῦ ὑπευθύνου σώµατοςτᾹς Ἱεραρχίας στήν ἀπραξία, στήνφιλαργυρία καί στήν φιληδονίαθλί βει καί ἀπογοητεύει τό πλήρω-µα τᾹς ἙλληνικᾹς Ἐκκλησίας. Θά ὑπάρξει ἆραγε διάγγελµαεἰλικρινοῦς µετανοίας; Θά γίνεισω στική ἐπάνοδος στήν ἀποστο-λικότητα καί στήν πατερική καθα -ρότητα; Αὐτά τά ἐρωτήµατα πα -ρα µένουν µέχρι στιγµᾹς ἀναπάν-τητα. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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Πρῶτα τά «ἐν οἴκῳ»
Συχνὰ γινόµαστε ἀκροατὲς καὶ

ἀ ναγνῶστες δηλώσεων καὶ ἀνακοι νώ -
σεων Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖες προβάλ -
λον ται ἀπὸ τὰ µέσα τᾹς ἠλεκτρονικᾹς
καὶ τᾹς ἔντυπης δηµοσιογραφίας. Μὲ
τὶς δηλώσεις καὶ παρεµβάσεις αὐτὲς οἱ
παραπάνω ὡς λαλίστατοι ἐµφανιζόµε-
νοι Ἀρχιερεῖς ἀναφέρονται ἐπὶ παντὸς
ἐπιστητοῦ.

Ἀναφέρονται εἰδικότερα:
1) Ἐπὶ ἐθνικῶν θεµάτων, τὰ ὁποῖ α,

εἶναι βέβαιο, ὅτι ἐπικίνδυνα ἔρχονται,
ὅ λο καὶ συχνότερα, στὸ προσκήνιο καὶ
τὰ ὁποῖα ἐµβάλλουν σὲ ἀνησυχία καὶ
προβληµατισµοὺς τὸ λαό µας γιὰ τὰ
κέν τρα ποὺ τὰ προκαλοῦν καὶ σκοπί -
µως τὰ προωθοῦν.

2) Ἐπὶ θεµάτων, τὰ ὁποῖα ἀλλοι -
ώ νουν τὴν ἐθνική µας ταυτότητα καὶ
τὰ ὁποῖα πλήττουν τὸν ἱερὸ θεσµὸ τᾹς
ἑλληνικᾹς οἰκογένειας, ὅπως εἶναι τὸ
σκοπίµως τελευταία ἐνισχυµένο κίνη -

µα τῶν ὁµοφυλοφίλων, τοὺς ὁποίους
χω ρὶς ντροπὴ δεχόµαστε  ἀναντίρρητα
νὰ παρελαύνουν ἐπίσηµα καὶ ἀνενό -
χλη τα ἀπὸ τὸ κέντρο τᾹς Ἀθήνας καὶ
µάλιστα ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ προστασία
τοῦ φιλικὰ προσκείµενου πρὸς τὸν Ἀρ -
χιεπίσκοπο πρώτου ἄρχοντα τῶν Ἀθη-
ναίων.

3) Ἐπὶ θεµάτων ἀποθρησκιοποί -
ησης, ποὺ ἔχουν λάβει διεθνῶς ἀνησυ -
χητικὲς διαστάσεις καὶ ἐπὶ πλέον, γιὰ
µς τοὺς Ἕλληνες, τοῦ σοβαροῦ φαινο -
µένου τοῦ ἀφελληνισµοῦ µὲ κέντρα
τοῦ ἐξωτερικοῦ ἀλλὰ καὶ τοῦ ἐσωτερι-
κοῦ χώρου.

4) Ἐπὶ τοῦ πρωτοφανοῦς γιὰ τὰ
ἑλληνικὰ χρονικὰ φαινοµένου τᾹς οἰ -
κο νοµικᾹς κρίσης, τὸ ὁποῖο ἐµβάλλει
σὲ ἔντονες ἀνησυχίες τὸν λαό µας, ποὺ
ἀγωνι ποιὰ εἶναι ἡ ἀφετηρία καὶ τὰ
αἴτιά του, ποιὰ θὰ εἶναι ἡ ἐξέλιξη καὶ
ἡ κατάληξή του, ποιὲς εἶναι οἱ ἐπικίν -
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δυνες παράµετροί του καὶ ποιοὶ τὸ κη -
δεµονεύουν.

Καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ τὰ παραπάνω
θέµατα, τὰ ὁποῖα ὅλως ἐπιλεκτικὰ πα-
ραθέσαµε, καὶ τὰ ὁποῖα προδήλως τα-
λαιπωροῦν, τὸ λαό µας, θὰ ἔκρινε κα-
νεὶς πολλὲς ἀπὸ τὶς ἀρχιερατικὲς αὐτὲς
παρεµβάσεις, κατ� ἀρχήν, ὡς ὀρθὲς καὶ
παραδεκτές. Καὶ τοῦτο γιατί, πολλὲς
ἀπ᾿ αὐτές, ἀνεξάρτητα ἂν ἀνήκουν στὴν
κύρια ἁρµοδιότητα καὶ εὐθύνη τᾹς πο-
λιτικᾹς ἐξουσίας, κινοῦνται ὅµως πα-
ράλληλα καὶ µέσα στὰ ὅρια τῶν καθη-
κόντων τους ὡς πνευµατικῶν ἠγετῶν,
οἱ ὁποῖοι ἔχουν καὶ οἱ ἴδιοι εὐθύνη γιὰ
ἐνηµέρωση καὶ προστασία τοῦ ποιµνί -
ου. Αὐτὸ ἀποτελεῖ, κατ᾿ ἀρχήν, µιὰ γε -
νι κὴ τοποθέτηση.

Θα προσθέσουµε ὅµως καὶ τοῦτο.
Οἱ ἐν λόγῳ λαλίστατοι Ἀρχιερεῖς ὁµι-
λοῦν γιὰ πολλὰ (καὶ κατ᾿ ἀρχὴν ὀρθῶς),
πλὴν ὅµως ὁµιλοῦν γιὰ θέµατα ποὺ δὲν
κινοῦνται βασικὰ µέσα στὸ δικό τους,
τὸν ὁρισµένο ἐκκλησιαστικὸ χῶρο.
Καὶ κάτι παραπάνω, ὅπερ καὶ οὐσιῶ -
δες. Ὅλες αὐτὲς οἱ ἐπισηµάνσεις καὶ
ὅ  λες οἱ φωνὲς ποὺ  ἀκούονται, γίνονται
πάντοτε ἐπὶ τοῦ ἀσφαλοῦς καὶ τὸ κυρι -
ό τερο χωρὶς κανένα προσωπικὸ κό -
στος. Καὶ ἀφοῦ τὸ τελευταῖο αὐτό, τὸ
προσωπικὸ κόστος, δὲν ὑπάρχει, θὰ
µπο  ροῦσε νὰ πεῖ κάθε καλόπιστος πα-
ρατηρητής, ὅτι ὅσα κατὰ καιροὺς ἀκού -
ονται καὶ λέγονται, πάντοτε ὅµως ἐπὶ
τοῦ ἀσφαλοῦς, φέρουν πρωτίστως καὶ
κυρίως τὸ στοιχεῖο τᾹς προσωπικᾹς προ-
βολᾹς καὶ τᾹς ἰκανοποίησης ἐγωϊστι -
κῶν διαθέσεων. Καὶ στὸ ἀβίαστο αὐτὸ

συµπέρασµα καταλήγει κανεὶς ἀπὸ τὴν
ἀναντίρρητη διαπίστωση, ὅτι οἱ παρα -
πάνω Ἀρχιερεῖς ἐµφανίζονται µαχητὲς
καὶ λαλίστατοι πάνω σὲ θέµατα ποὺ κι-
νοῦνται, ὅπως εἰπώθηκε, ἔξω ἀπὸ τὸν
περιορισµένο ἐκκλησιαστικὸ χῶρο. Γιὰ
ὅλα ὅµως τὰ θλιβερὰ φαινόµενα, τὰ ὁ -
ποῖα κινοῦνται ἀποκλειστικὰ καὶ µόνο
στὸ χῶρο τᾹς δικᾹς τους δικαιοδοσίας
µέσα «στὸν οἶκο τους» καὶ τὰ ὁποῖα
καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν ἀλλὰ καὶ πρόσφα-
τα, ἄφησαν µαῦρα στίγµατα καὶ στοὺς
δέκτες τῶν τηλεοράσεων καὶ στὶς σελί -
δες τῶν ἐφηµερίδων, τηροῦν ὄχι µόνο
στά ση σιωπᾹς, ἀλλὰ πολλάκις τὰ ἐπι-
κροτοῦν καὶ τὰ ἐπικαλύπτουν µὲ ἀντι -
εκκλησιαστικὲς καὶ ἀντικανονικὲς ἐνέρ-
γειες καὶ συµπεριφορές. Προφανῶς για-
τί ἐδῶ µετράει τὸ προσωπικὸ κόστος,
τὸ ὁποῖο δὲν εἶναι διατεθειµένοι νὰ τὸ
παραγνωρίσουν καὶ νὰ τὸ ἀναλάβουν.

Καὶ δὲν εἶναι λίγα τὰ θέµατα αὐ τά.
Θὰ περιορισθοῦµε ὅµως σὲ ὁρι-

σµένες κραυγαλέες, ἐπιλεκτικὲς ἀναφο-
ρές.

1) Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὴν περι -
βόητη κάθαρση, µὲ ὅσα φοβερὰ προ -
βλήθηκαν γιὰ ἐκκλησιαστικοὺς λειτου ρ-
γοὺς (καὶ Ἀρχιερεῖς) καὶ ἀπὸ τοὺς δέ -
κτες τῶν τηλεοράσεων καὶ ἀπὸ τὶς σε -
λίδες τοῦ τύπου. Ὁ ἴδιος ὁ µακ. Ἀρχι -
επίσκοπος Χριστόδουλος ὁµίλησε  σὲ
ἐ πί σηµη Σύνοδο τᾹς Ἱεραρχίας γιὰ «φι -
λήδονους καὶ φιλοχρήµατους κληρικοὺς
καὶ γιὰ ἀνθοκήπια ἀθλιοτήτων». Καὶ
δὲν κινήθηκε φύλλο. Οὔτε κάποιος ἀπὸ
τοὺς τωρινοὺς λαλίστατους Ἀρχιερεῖς.
Τὴ θλιβερὴ κατάληξη τᾹς περιβόητης



κάθαρσης τὴν ἀποδίδει χαρακτηριστι -
κὰ ἡ τότε δηµόσια ἀπὸ τηλεοράσεως
δήλωση τοῦ κορυφαίου καὶ εὐσεβοῦς
Εἰσαγγελικοῦ λειτουργοῦ (Εἰσαγγελέ -
ως Α.Π.) Εὐάγγελου Κρουσταλλάκη:
«Ἡ κάθαρση στὴν Ἐκκλησία, σὲ ἀντί -
θε ση µὲ τὶς ἐνέργειες τῶν ∆ικαστηρίων,
ἦταν ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΥΡΟΤΕΧΝΗ ΜΑ».

2) Τί νὰ συµπληρώσει κανεὶς γιὰ
τὰ περίφηµα «παραπεµπτικά» τῶν Συ -
νοδικῶν ∆ικαστηρίων γιὰ τοὺς «ἐγκα-
λούµενους!» Ἀρχιερεῖς: «Ἵνα µὴ µείνει
ἴχνος ὑποψίας σὲ βάρος τού..., δια τάσ -
σοµεν ἀνακρίσεις»!! Παγκόσµια δικο-
νοµικὴ πρωτοτυπία, µὲ προκαθορισµέ -
νο τὸ πόρισµα καὶ τὴν ἀπόφαση.

3) Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὶς ἀντικα -
νονικὲς καὶ παράνοµες διώξεις τῶν δώ -
δεκα Ἀρχιερέων, οἱ ὁποῖοι διώχθηκαν
καὶ ἀποµακρύνθηκαν ἀπὸ τὶς ἕδρες καὶ
τὸ ποίµνιό τους ΧΩΡΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ,
ΧΩΡΙΣ ∆ΙΚΗ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΑ,
ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΑΚΡΟΑΣΗ. Καὶ τὸ
σπου δαιότερο, ἀλλὰ καὶ ἄκρως ἀντιφα -
τικό, εἶναι ὅτι στὴν ἕδρα ἑνὸς ἀπὸ τοὺς
«βιαίως» ἀποµακρυνθέντες Ἀρχιερεῖς
ἐκλέχθηκε κατὰ τὴν περίοδο τᾹς δικτα -
τορίας Ἰωαννίδη καὶ τοποθετήθηκε ὡς
Μητροπολίτης Ἀρχιερέας, ὁ ὁποῖος ἐ -
σχάτως ἀπὸ τηλεοράσεως καὶ διὰ τοῦ
τύπου ἐπέκρινε τίς, κατ᾿ αὐτόν, ἄστοχες
«δικαστικὲς ταλαιπωρίες» τοῦ διαβόη -
του γιὰ τὰ ἠθικὰ σκάνδαλα ∆/ντή τοῦ
∆.Ν.Τ. Stros Kan, πρὶν τὴν ὁριστικὴ
κα ταδίκη του, ἐπικαλούµενος τὸ τεκ-
µήριο τᾹς ἀθωότητας! Καὶ ἐρωτται:
Γιὰ τοὺς χωρὶς δίκη καὶ ἀπολογία διω -
χθέντες δώδεκα Ἀρχιερεῖς, µεταξὺ τῶν

ὁποίων ὁ ἥρωας καὶ ἅγιος προκάτοχός
του, δὲν ὑφίστατο καὶ δὲν λειτούργη -
σε, κατὰ µείζονα λόγο, τὸ τεκµήριο
τᾹς ἀθωότητας; Καὶ ὅπως λέει ὁ λαός
µας «Ἄλλο τὸ ἕνα καὶ ἄλλο τὸ ἄλλο»;
Γιατί;

4) Τί νὰ πεῖ κανεὶς καὶ γιὰ τὴν πε-
ρίπτωση Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος κατα -
δικάσθηκε ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ µὲ ἀπό  -
φα ση τοῦ Ἀρείου Πάγου, µετὰ ἀπὸ δυὸ
καταδικαστικὲς ἀποφάσεις, γιὰ τὸ κα -
κού ργηµα τᾹς ὑπεξαίρεσης σὲ ἑξαετᾹ
κάθειρξη, ἐνῶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ δικαι-
οσύνη, ἕνα περίπου µήνα πρὶν κατα-
στεῖ ἀµετάκλητη ἀπὸ τὸν Α.Π. ἡ ἐφε -
τει ακὴ ἀπόφαση, τὸν ἀπέδιδε ἀθῶο στὸ
πλήρωµα!

5) Τί νὰ πεῖ κανεὶς γιὰ τὶς µεγαλο -
στοµίες καὶ τὶς προκλητικὲς συµπερι -
φο ρὲς µερικῶν, οἱ ὁποῖοι ὑπεραµύνον-

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 15

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG

Dejapemhüleqo Dekt¥o

˘Ejjkgsiastij°r ˘Emglóqysgr

Jydij¡r 2360

˘Idiojtütgr-˘Ejd¡tgr

¿ Lgtqopok¥tgr

˘Attij°r ja¥ Lecaq¥dor

MIJODGLOS

Die…humsg

19011 A«k÷m ˘Attij°r

Tupocqave∂o Jymstamt¥mou SamidÑ

˘Iyamm¥mym 6, LoswÇto

ISSN 1790-482W



ται τᾹς κανονικᾹς τάξης στὴν Ἐκκλη -
σία, ὅταν οἱ ἴδιοι εἴτε δηµιουργοῦν εἴτε
συµπράττουν εἴτε ἀνέχονται τὶς πρόδη -
λες ἀντικανονικότητες ποὺ σηµάδεψαν
τὸ θέµα τῶν ἀντικανονικῶς διωχθέν -
των ἀρχικὰ δώδεκα καὶ τελικὰ ἐπιτιµη -
θέντων µὲ «Ἀκοινωνησία!» τριῶν ἄξι -
ων καὶ ἀνεπίληπτων Ἀρχιερέων. Ὅταν,
πρὸς δηµιουργία καὶ µόνο ἐντυπώσε -
ων, ἐπικαλοῦνται ὅτι κατέχουν Μητρό -
πολη ποὺ ἀνήκει σὲ ἄλλον, ὅτι προσ -
φέρονται νὰ τὴν «δωρίσουν!» καὶ ὅτι
προτίθενται νὰ παραιτηθοῦν;

6) Τί νὰ πεῖ κανεὶς ὅταν, ἐνῶ
στρέφονται κατὰ τᾹς ὀµοφυλοφιλίας,
ἀπὸ τὸ ἄλλο µέρος ἀνέχονται ὡς ἐκ -
κλησιαστικὴ διοίκηση τὴν παρέλαση
στὸ Κέντρο τᾹς Ἀθήνας πολυπληθοῦς
ὁµάδας ἀτόµων (ἀνδρῶν καὶ γυναικῶν)
αὐτᾹς τᾹς κατηγορίας, ὑπὸ τὴν προ-
στασία τοῦ ∆ηµάρχου Ἀθηνῶν, γιὰ τὸν
ὁποῖον, ὅταν ὁ ἴδιος, κατὰ τρόπο προ -
κλητικὸ καὶ προσβλητικὸ γιὰ τοὺς δη -
µότες, ἀπαγόρευσε ἀπὸ τὸ ραδιοφω-
νικὸ σταθµὸ τοῦ ∆ήµου κατὰ τὶς ἡµέ -
ρες τοῦ Πάσχα τὸ «Χριστὸς Ἀνέστη»,

ἡ φίλα προσκείµενη ἐκκλησιαστικὴ ἠ -
γεσία τὸν ἐκάλυψε µὲ τὴ φράση «Ἔ,
ἄνθρωπος εἶναι, ἔκανε ἕνα λάθος»!

ΕΠΙΜΥΘΙΟ. Ὅταν οἱ Ἀρχιερεῖς
µας ἐµφανίζονται µαχητικοὶ καὶ λαλί -
στατοι (καὶ ὀρθῶς κατ᾿ ἀρχήν) γιὰ θέ -
µατα ποὺ δὲν ἀνήκουν ἐν πολλοὶς στὸ
χῶρο τᾹς ἀρµοδιότητάς τους, ἐνῶ γιὰ
τὰ ἄλλα τὰ θλιβερὰ φαινόµενα, ποὺ ἐν -
τάσσονται στὸ χῶρο τᾹς ἀποκλειστικᾹς
τους εὐθύνης, τηροῦν σιωπή, ἂν µὴ καὶ
τὰ συντηροῦν ὑπολογίζοντας προδή -
λως τὸ προσωπικὸ κόστος, θὰ ἔλεγε
κανεὶς ὅτι ὅλες αὐτὲς οἱ παρεµβάσεις
γίνονται γιὰ λόγους προβολᾹς καὶ ἐντυ -
πωσιασµοῦ. Καὶ µὲ ἄλλα λόγια. Ὅταν
οἱ Ἀρχιερεῖς µας δὲν ἐπιµελοῦνται, τη -
ροῦντες τὴν κανονικὴ καὶ ἐκκλησια-
στικὴ τάξη, νὰ ξεκαθαρίσει ὁ δικός τους
χῶρος ἀπὸ σοβαρὲς ἐκτροπές, τότε
«∆ΕΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ» νὰ
παρεµβαίνουν σὲ ἄλλους χώρους, ἔστω
καὶ ἂν ἐκεῖ τοὺς πέφτει κάποιος λόγος.
Πρώτα τά τοῦ «Οἴκου τους» καὶ µετὰ
ὅ λα τὰ ἄλλα.

Ὁ Σχολιαστὴς
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