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ΕΚ∆ΟΤΗΣ:   Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 

Ἀριθµός φύλλου 312 Ἰανουάριος 2012

DEKTIO

EJJKGSIASTIJGS

EMGLEQYSGS

Ἡ ἱερατική λειτουργία τοῦ Προδρόµου

Κοντάκιον 
εἰς τά ἅγια φῶτα(Ρωµανοῦ τοῦ µελωδοῦ)η΄Ἰδών ὁ πάντα προορῶν τόν φόβον τοῦ προδρόµου, πρός τοῦτον ἀπεκρίθη·
“Καλῶς, ὦ Ἰωάννη, καλῶς εὐλαβή θης ἐµέ·ὅµως ἄφες ἄρτι·οὕτω γάρ πρέ πον ἐστίν πληρῶσαι ἅ προώρισα·ἄφες ἄρτι καί τέως ἀπόσεισαιταύτην τήν δειλίαν·

λειτουργίαν χρεωστεῖς µοι
καί δεῖ σε νῦν 

ταύτην ἐκπληρῶσαι...”
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ια΄

“...Ὑπέρθου τοῦτο ὅ λαλεῖς καί δρσον ὅ ἀκούεις·µηδέν µοι µαρτυρήσ᾽ς·ἐµοί γάρ ἀεί µάρτυς ἐν οὐρανῷ ἐστι πιστός·σοῦ τήν µαρτυρίαν ὁ ἐστώς οὗτος λαός εἰκός οὐ παραδέχεται.Ἄφες οὖν οὐρανόθεν διδάσκωνται τίς εἰµι καί τίνος γόνος πέλω, τί δέ µέλλω χαρίζεσθαι τοῖς ἀγαπητοῖς µου·ἀνοίγω οὐρανούς, κατάγω τό πνεῦµα·χορηγῶ τοῦτο αὐτοῖς εἰς ἀρραβῶνα.∆εῦρο οὖν λοιπόν, προσέγγισον, ἵνα µάθ᾽ς πόθεν ἀστράπτει τό φῶς τό ἀπρόσιτον.”
ιβ΄

Ῥητῶν ἀρρήτων καί φρικτῶν 
ἀκούσας ὁ ἐκ στείρας, 
φησί τῷ ἐκ παρθένου·
“ Ἐάν ἔτι λαλήσω, 
µή ὀργισθῇς µοι, λυτρωτά·
ἤδη γάρ ἀνάγκη 
παρασκευάζει ἐµέ 
πολύ παρρησιάζεσθαι.
Τί οὖν, σωτήρ, ἵνα οὗτοι 
σέ µάθωσιν,
κίνδυνον ἐπάξω 
τῇ χειρί µου 

ια΄
“. . .Ξεπέρασε αὐτό πού λέςκαί κάνε αὐτό πού ἀκοῦς·τίποτα γιά µένα µή µαρτυρήσεις·γιατί γιά µένα µάρτυς πάνταὑπάρχει στόν οὐρανό πιστός·τή δική σου µαρτυρίαὁ λαός αὐτός πού στέκεται ἐδῶσυνήθως δέν παραδέχεται.Ἄφησε λοιπόν ἀπό τόν οὐρανόνά διδάσκωνται ποιός εἶµαι καί ἀπό ποιόν γεννήθηκα,τί δέ πρόκειται νά χαρίσω στούς ἀγαπητούς µου·ἀνοίγω οὐρανούς,κατεβάζω τό Πνεῦµα·τό χορηγῶ σ� αὐτούςσέ ἀρραβῶνα.Ἐµπρός λοιπόν τώρα,πλησίασε γιά νά µάθειςἀπό ποῦ ἀστράπτειτό φῶς τό ἀπρόσιτο.”

ιβ΄Λόγια ἄρρητα καί φρικτάὅταν ἄκουσε ὁ γιός τᾹς στείρας,λέγει στό γιό τᾹς παρθένου·
“ Ἐάν ἀκόµα παρ᾿ ὅλα αὐτά µιλήσω,µή ὀργισθείς µαζί µου, λυτρωτά·γιατί ἤδη ἡ ἀνάγκη(ἀπό τήν ἐπιµονήσου)µέ προετοιµάζει νά µιλήσω ἐλεύθερα µπροστά σου.Γιά ποιό λόγο, σωτήρα, γιά νάσέ µάθουνε αὐτοί,θά βάλω σέ κίνδυνο τό χέρι µου



τῇ ἀθλί, 
εἰς κλίβανον 
ταύτην ἐπιρρίπτων;
Καί τότε µέν Ὀζν 
ἐξέτεινε χεῖραν
ἐπισχεῖν τήν κιβωτόν 
καί διεκόπη·
νῦν δέ κεφαλήν 
κρατοῦντα τήν τοῦ Θεοῦ µου 
πῶς µε οὐ φλέξει 
τό φῶς τό ἀπρόσιτον;”

ιγ΄
“Ὦ βαπτιστά καί ἐριστά, 
µή εἰς ἀντιλογίαν, 
ἀλλά πρός λειτουργίαν 
συντόµως εὐτρεπίζου·
ἰδού γάρ ὄψει ἅ τελῶ·
ὧδε ζωγραφῶ σοι 
τήν τερπνήν καί φαεινήν
µορφήν τᾹς ἐκκλησίας µου,
νέµων τῇ δεξιᾷ σου 
τήν δύναµιν 
ἥνπερ µετά ταῦτα
χορηγήσω ταῖς παλάµαις 
τῶν µαθητῶν 
καί τῶν ἱερέων.
∆εικνύω σοι σαφῶς 
τό ἅγιον πνεῦµα,
καί φωνήν τήν τοῦ πατρός 
ἀκουτιῶ σοι
γνήσιον υἱόν 
δηλοῦσάν µε καί βοῶσαν·
Οὗτος ὑπάρχει 
τό φῶς τό ἀπρόσιτον.”

τό ἄθλιο,
σέ κλίβανο (καυτό)
ρίχνοντάς το;
Καί τότε ὁ Ὀζάς
ἅπλωσε τό χέρι
γιά νά κρατήσει τήν κιβωτό 
καί πέθανε·
τώρα λοιπόν ἐνῶ τήν κεφαλή
τοῦ Θεοῦ µου κρατῶ
πῶς δέν θά µέ κατακάψει
τό ἀπρόσιτο φῶς;”

ιγ΄
“Βαπτιστή καί λογοµάχε
ὄχι σέ διαφωνία
ἀλλά σέ λειτουργία
σύντοµα ἑτοιµάσου·
νά λοιπόν θά δεῖς αὐτά πού διενεργῶ·
ἔτσι θά σοῦ ζωγραφίσω
τήν εὐχάριστη καί λαµπερή
µορφή τᾹς ἐκκλησίας µου,
δίνοντας στό δεξί σου χέρι
τή δύναµη
τήν ὁποία µετά(τό σωτήριο ἔργο µου)
θά χορηγήσω στίς παλάµες
τῶν µαθητῶν
καί τῶν ἱερέων.
Σοῦ δείχνω σαφῶς 
τό ἅγιον πνεῦµα,
καί τή φωνή τοῦ πατέρα
θά σέ κάνω νά ἀκούσεις
πού γνήσιο παιδί του
µέ ἀποκαλύπτει σέ σένα καί φωνάζει·
Αὐτός εἶναι
τό ἀπρόσιτο φῶς.”
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έ διαδικασία δραµατι -κᾹς ἀπονεύρωσης καίἀναποτελεσµατικᾹςἀ ξιολόγησης τοῦ Ἀρ -χι  επισκοπικοῦ ἀ ξιώ -µατος ἐπιδίδεται ὁ Ἀρ-χιεπίσκοπός µας Ἱε -ρώ νυµος ἀπό τή µέ -ρα πού κάθησε στόνἈρχιεπισκοπικό θρό -νο ἴσαµε σήµερα. Ἄφωνος καί ἄ -πραγος βιώνεται καί ἀποτιµταιἀπό τή λαϊκή µάζα τᾹς ἙλληνικᾹςὈρθοδοξίας. Πρόσωπο εὔκολατρωτό ἐγγράφεται στήν καθηµε -ρι νή ἐπικαιρότητα. Κατά τίς δη -µο σιογραφικές ἐµφανίσεις τουστήν πλαστή διαφήµιση αὐτο -

συνιστται πρός τούς παράγον -τες τᾹς ἄκοπης παραπλάνησηςπρός τό πνεῦµα τᾹς ἀθεΐας καίτᾹς δουλικᾹς ὑποταγᾹς στά συν -θήµατα τᾹς ποικίλης ἐκµετάλλευ -σης, ὡς στοχαστικός ἀναλυτής,ἐ νῶ στήν πραγµατικότητα εἶναιἕνας µακρυνός καί ἀποξενωµέ -νος θεατής. Ἄν τόν προσεγγίσουµε κα-τά τίς στιγµές πού ἐνεργοποιεῖτό κριτικό του δαιµόνιο θά τόνπα ρακολουθήσουµε νά διακη -ρύτ  τει urbi et orbi ὅτι ἡ σηµερινήκρίση εἶναι πνευµατική, εἶναι σύ -στηµα καί ὁδηγία πού πλαν τήνἀνθρωπότητα ἐκτός τοῦ πνευµα-τικοῦ χώρου καί τήν καθυποτάσ-
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Προσδοκίες καί ἀπογοητεύσεις



σει στά συστήµατα τᾹς πολιτικᾹςἐπικυριαρχίας καί τᾹς οἰκονοµι -κᾹς ὑποδούλωσης. Ἐνῶ ὅµως τολ-µάει τέτοιες ἀνακοινώσεις, προ-σεκτικότερη µελέτη τῶν στοχα-σµῶν του καί τῶν προτάσεών τουπείθει ὅτι δέν λειτουργεῖ ὡς φω-τισµένος διδάσκαλος τοῦ εὐρύτα-του ἐκκλησιαστικοῦ σώµατος. Ὁλόγος του εἶναι περαστικό θρόϊ-σµα ἀπέλπιδος στοχασµοῦ καίπρόχειρη συµβουλή ἀναπροσαρ -µογᾹς τοῦ ὅλου κοινωνικοῦ προ-γραµµατισµοῦ. Ἰδιαίτερα, δέν ἀν -ταποκρίνεται στό ρόλο, τήν ἀπο -στολή καί τήν καθηµερινή ὑπο -χρέωση πρακτικᾹς ἐφαρµογᾹςτᾹς δικᾹς του ἡγετικᾹς προσωπι -κότητος καί τῶν “σύν αὐτῷ” συ ν-οδικῶν ἐπισκόπων πού ἐπιβα -ρύνονται µέ τήν εὐθύνη πηδαλι -ουχίας τοῦ σκάφους τᾹς Ὀρθό-δοξης ἙλληνικᾹς Ἐκκλησίας καίἐλέγχονται ἤ καί ψέγονται ἀπόὅλες τίς σύγχρονες δυνάµεις γιάτήν προδοσία τᾹς ἀποστολᾹςτους, γιά τήν ἀφωνία τους, τήνἀ πραξία τους, τήν κοσµική δια -βίωσή τους καί τήν ἀποσύνδεσηἀπό τίς ἀγωνίες καί τίς λαχτάρεςὁλοκλήρου τοῦ ποιµνίου τους. Ἡ πράξη του δέν ἀνοίγει και-νούργιους ὁρίζοντες. ∆έν ὁριοθε -τεῖ τήν κάθαρση καί τήν ἀνακαί -νιση τοῦ δηµόσιου βίου καί δένἐνδυναµώνει τίς ἐλπίδες τᾹς ἐπι-

στροφᾹς στήν πιστότητα τοῦχρέ  ους καί στήν καθαρότητα τᾹςκαθηµερινᾹς πράξης. ∆έν βιώνεικαί δέν ὁριοθετεῖ ὡς προσωπικόπνευµατικό του χρέος τή διάφα -νη καί ἔµπονη προσέγγιση τᾹςτρέχουσας πραγµατικότητας καίδέν λειτουργεῖ ὁ ἴδιος ὡς ἁγια-σµένος συνεχιστής τοῦ ἀποστο-λικοῦ κηρύγµατος καί ὡς φορέαςστήν ἔµπονη καί ἔντροµη καθηµε -ρινό τητα τᾹς µεστᾹς ἐµπειρίαςκαί τᾹς διάφανης διδαχᾹς τῶνφω τισµένων πατέρων µας. Πολλοί ἐκπρόσωποι τᾹς ἐκ -κλησιαστικᾹς διοίκησης καί σο-βαροί κριτές τῶν τάσεων πρόςτήν ἐκκοσµίκευση µελετοῦν καίἀ ναλύουν συχνά µέ ἔντονο ἐπι -κριτικό λόγο τίς ἐποχιακές ἀνα -κοινώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκό που Ἱε -ρώνυµου. Ὑπογραµµί ζουν τήνἀν    επάρκειά του, τόν καλοῦν καίτόν προκαλοῦν σέ ἀποσαφήνισητῶν ὁραµάτων του καί τοῦ ποι -µαντικοῦ λόγου του καί σέ δια -σύνδεση τᾹς δράσεώς του µέ τήδυναµική καί γόνιµη διδαχή τῶνµεγάλων πατέρων µας. Μειώ -νουν ἐπικίνδυνα τό κύρος του οἱπρόχειρες κρίσεις του καί ἡ  ἀνι -κανότη τά του νά ἐπεκτείνει τήστιγµιαία ἀναφορά στό ἐπισκο-πικό χρέος σέ δυναµικό κίνητροποιµαντικᾹς πράξης καί σέ σύν -θηµα ἀγῶνος ἐνάντια στή φθοράκαί τή δια φθο ρά τᾹς ἐποχᾹς µας.
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Θά φέρω στήν τράπεζα τᾹςἔρευνας καί τῶν συζητήσεωνσυγ κεκριµένα παραδείγµατα. ∆ια-βάσαµε τήν εἰσήγησή του πούτήν παρουσίασε στό σῶµα τᾹς Ἱ -εραρχίας τᾹς 11-10-2009. Μετα ξύἄλλων τόν παρακολουθήσαµε νάεἰσηγεῖται δυναµικές τοµές καίβελτιώσεις στά συνοδικά ἀνοί -γµα τα. Μιλάει γιά διαρθρωτικέςἀλλαγές στόν τρόπο διοργανώ -σε ως καί διοικήσεως τῶν ἐκκλη -σιαστικῶν µας πραγµάτων καίγιά ἀλλαγή πρός τό καλύτερο τοῦτρόπου ἐκλογᾹς τῶν µητροπολι -τῶν: “ Ἡ ἐκκλησιαστική µας πρα -γµα τικότητα ἔχει δείξει, ὅτι πρέπεινά ἐπανεξετάσουµε τόν τρόπονδιοργανώσεως καί διοικήσεως τῶνἐκκλησιαστικῶν µας πραγµάτων,µέ γνώµονα πάντοτε τούς ἱερούςκανόνες, τήν γνήσια παράδοσήµας, τίς ἐµπειρίες µας καί τίς κείµε-νες διατάξεις "δίχα ἔξωθεν ἐπεµ-βάσεων". Πρέπει µέσα στό πνεῦµααὐτό νά τολµήσουµε διαρθρωτι-κές ἀλλαγές πού ἔχουν καταστᾹἀναγκαῖες. Καιρός νά µελετηθᾹ µε-τά πολλᾹς προσοχᾹς, συνέσεωςκαί διακρίσεως ἡ ἀλλαγή πρός τόκαλύτερο τοῦ τρόπου ἐκλογᾹς τῶνἈρχιερέων”.Οἱ προτάσεις του αὐτές ἀν -τανακλοῦν τίς ἀγωνίες τᾹς ἐπο -χᾹς µας καί καταλογογραφοῦντό σηµερινό ἐπισκοπικό χρέος.

Κανείς ἀπό µς δέν θά σκεφτό-ταν ποτέ νά τίς ἀπορρίψει ἤ νά τίςπαραµερίσει. Ὡστόσο ἐνῶ  δι α   -βά ζοντας τήν Ἀρχιεπισκοπική εἰ  -σήγηση νοιώθουµε τό χρέος νάτήν προσυπογράψουµε στό σύ -νο λό της καί στίς λεπτοµέρειέςτης, τή βρίσκουµε ἐντελῶς ἀπο -κοµµένη καί ἐντελῶς ἀποµονω -µένη ἀπό τή σύγχρονη πραγµα -τι  κότητα.α) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώ -νυ µος ὑπογραµµίζει µέ ἔµφασητό χρέος ἀκριβοῦς τήρησης τῶνἱερῶν Κανόνων. Οἱ πάντες ὅµωςγνωρίζουν ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος συνεχῶςπαραµερίζει ἤ καί διαστρέφει τήδεσµευτική ὑποχρέωση γιά πι-στή καί ἀκριβή τήρηση τῶν Κανό-νων πού θέσπισαν οἱ Οἰκουµενι-κές Σύνοδοι τᾹς Ἐκκλησίας µας.Τό Κανονικό µας δίκαιο, εὐρύτα-το καί συγκροτηµένο, σέ κάθεπα ράγραφό του καί σέ κάθε ἀνα-φορά του σέ διακυµάνσεις ἤ καίπαραβιάσεις τῶν συνοδικῶν Κα -νό νων, ὑπενθυµίζει καί ὑπογραµ-µίζει ὅτι ἡ ἀποµάκρυνση ἀπό τήνκανονική πράξη τᾹς Ἐκκλησίαςεἶναι διαστροφή, παραβίαση τοῦχρέους καί ἐγκληµατική ἀπόκλι -ση στήν κοσµικότητα. Παράλλη -λα εἰδικές καί συγκροτηµένεςµελέτες τῶν κανονολόγων τᾹςἐπο χᾹς µας καί τῶν κριτῶν τᾹς
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σύγ χρονης ἀλλοτριωµένης καίἀποξενωµένης πράξης διαµαρ -τύρονται ἔντονα καί καλοῦν τόὑπεύθυνο συνοδικό σῶµα νά κα -τα δικάσει ὁριστικά τήν ἀντικα -νο νικότη τα τοῦ σύγχρονου ἐκ -κλη σιαστικοῦ βίου καί νά προσυ -πογράψει τήν ἔντιµη ἐπιστροφήστήν κανο νικότητα τᾹς Ἐκκλησί -ας καί τόν ἀπόλυτο σεβασµό ὅ -λων τῶν κα νο νικῶν διατάξεων.Στούς ἔσχα τους καιρούς µαςβρέθηκαν δυσ τυχῶς ἐκκλησια-στικοί λειτουργοί πού ἀνέβασανσέ περιωπή τήν πράξη περιφρό -νησης ἤ καί σφαγιασµοῦ τῶν ἱε-ρῶν Κανόνων. Ἀκούστηκαν ἀπότά δώµατα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦδιοικητικοῦ σώ µα  τος ἀρρωστη -µένες ἀπόψεις καί τολµηρές ἐπ -εµ βάσεις πού ἀ νατρέπουν τήνκα νονική τάξη. Κάποιοι ἐπίσκο -ποι ἤ κάποιοι νο σταλγοί τοῦ ἐ -πισκοπικοῦ ἀξιώ µα τος ὑποστή -ριξαν ὅτι παραπάνω ἀπό τήν ὑ -ποχρέωση εὐθυγράµµισης µέτούς ἱερούς Κανόνες, πού ὁρίζειτό Κανονικό ∆ίκαιο, εἶναι ἡ εὐ θυ-γράµµιση µέ τίς ἐπο χιακές ἀπο-φάσεις τῶν ἐκκλησιαστικῶνὀργανισµῶν. Τό ἐρώτηµά τους εἶ -ναι: ῾Τί σέβεστε περισσότε ρο τούςΚανόνες ἤ τήν Ἐκκλησία; Πάνωἀπό τούς Κανόνες εἶναι ἡ Ἐκκλη -σία καί ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἀποφα -σίζει τίποτα δέν εἶναι ἱκα νό νά ἀ -

νατρέψει τήν ἀπόφασή της᾿. ΤόσχᾹµα αὐτό, δηµιούργη µα τῶν ἔ -σχατων ἐντελῶς ἐκτρο χιασµέ -νων ἐκκλησιαστικῶν ρυθ µίσεων,ἀνατρέπει ὁλόκληρη τή ζωή τᾹςἘκκλησίας. Ἡ πράξη τᾹς Ἐκκλη -σί ας σωστή ἤ λαθεµέ νη, σεβαστι -κή τῶν ἱερῶν Κανόνων ἤ αὐθαί -ρετη, ὑποστηρίζεται ὅτι ἔχει ἀπό -λυτο κύρος. Αὐτό δέν εἶναι µόνολάθος ἀλλά καί δια στροφή. Ἡπραγµατικότητα εἶ ναι ἄλλη. Ἡἐκ κλησιαστική πράξη εἶναι ἔγκυ -ρη ὅταν θεσπίζεται µέ ὁδηγό τούςἱερούς Κανόνες καί ὅταν ἐγγρά-φει τήν κανονικότητα στήν ἱστο-ρική βίβλο τᾹς οἰκουµενικᾹς ἤ τᾹςτοπικᾹς Ἐκκλησίας. Αὐ τή τήν ἐπι -σήµανση δέν τήν ἔ κανε ὁ Ἀρχι -επίσκοπος καί δέν ἀ πέκλεισε ὅ -πως ὄφειλε τίς ἀντικανονικότη -τες πού ἀνατρέπουν ἀποφάσειςΟἰκουµενικῶν Συνό δων καί πρα -κτικές πού καταβρω µίζουν τούςἱ ε ρούς ἐκκλησιαστικούς χώρους.β) Τό δεύτερο στοιχεῖο, πούἔθεσε στήν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτω-βρίου τοῦ 2009 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος,εἶναι ἡ ἀλλαγή τοῦ τρόπου ἐκλο -γᾹς τῶν Ἀρχιερέων. Εἶπε: “ Και -ρός νά µελετηθᾹ µετά πολλᾹς προ -σοχᾹς, συνέσεως καί διακρίσεως ἡἀλλαγή πρός τό καλύτερο τοῦ τρό -που ἐκλογᾹς τῶν Ἀρχιερέων.” Ἡἐξαγγελία του αὐτή προκάλεσεκλίµα ἐνθουσιασµοῦ καί ἐκδη λώ -
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σεις γενικᾹς ἀποδοχᾹς. Ὡστό σοἡ σκοτεινή νέφωση δέν ἄργη σενά θολώσει τήν ἀτµόσφαιρα. Στίς28 Φεβρουαρίου 2010 ἡ ἐφη µε -ρίδα “Ἐλεύθερη Ὥρα τᾹς Κυρι α -κᾹς” φόρτιζε µέ πληροφορίες ἀ -πο γοήτευσης τό ἐκκλησιαστικόπλήρωµα. Μέ τόν χαρακτηριστι -κό τίτλο: “ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΥΚΟΝΟ στήνΜητρόπολη Ἰλίου” καί ὑποση µεί -ω ση: “ "Νέο κύµα" µοντερνι σµοῦἀπό τήν Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν”,φωτογράφιζε τό κοσµικό ρεῦ µαπού ξεκίνησε ἀπό τή Μύκονο καίἔτρεχε νά ἐπικαλύψει τή νέα Μη -τρόπολη Ἰλίου. Παρα θέτουµε τήνἀποκάλυψη πού δια σώθηκε στόπαραπάνω σχετικό δηµοσί ευµα:
“ Φαίνεται ὅτι πολλοί νέοι κλη ρικοίδέν ἔχουν συνειδη το ποιή σει τήνἀποστολή τους... Ἕ νας τέτοιος εἶ -ναι ὁ Ἀρχιµανδρίτης Ἀθ. ∆ικαιάκος,προστατευόµενος τοῦ Ἀρ χιεπι -σκό  που, ὁ ὁποῖος τόν προ ορίζειγιά ποιµενάρχη τᾹς νέας µη τρο -πόλεως Ἰλίου. Αὐτός ὁ ἱερωµένος,ἀρέσκεται τούς θερινούς µᾹ  νες νάἐπισκέπτεται θέρετρα ἀκολασίας,ἔχοντας ἀποβάλλει τό ράσο. Ὁφω τογραφικός φακός τόν συνέ-λαβε, ὅπως τόν βλέπετε στή φω-τογραφία, στήν Μύκονο. Θέλουµενά πιστεύουµε ὅτι τό ἔκανε ἀπόἀφέλεια. Πάντως, ὅπως καί νά ἔχειτό πράγµα, προξένησε σκάν  δαλο”. 

Αὐτός ὁ κληρικός εἶχε µιάκαλή φήµη πού ἀποτελοῦσε ἀν -τανάκλαση τᾹς οἰκογενειακᾹς τουπαράδοσης. Ἡ ἀλλαγή τοῦ κλίµα-τος προκλήθηκε ἀπό τήν ἐποχήπού συνδέθηκε στενά µέ τόν τότεµητροπολίτη Θηβῶν Ἱερώνυ µοκαί νῦν Ἀρχιεπίσκοπο. Τό πῶςκαί γιά ποιό λόγο ἔγιναν οἱ ἀλλα-γές δέν εἶναι εὔκολο νά ἀποκρυ-πτογραφηθεῖ. Ἀλλά καί παλαιότερο δηµο -σίευµα τᾹς 27-29 Ὀκτωβρίου 2006,τᾹς ἐφηµερίδας “ὁ Κόσµος τοῦ Ἐ -πενδυτή” ἔθιγε, µέ ἀ κραῖο τρό-πο, τό κῦρος  κάποιου Ἀρχιµαν-δρίτη πού ἐκείνη τήν ἐποχή εἶχεἀ ναλάβει ὑψηλά καθήκοντα στήνἹερά Σύνοδο. Ἔγραφε λοιπόν ἡἘ   φηµερίδα:“ Συζεῖ µέ τόν καλότου, ἀλλά, ἄν χρειαστεῖ, "προω -θεῖ" στήν πιάτσα καί δίµετρες Ρω -σίδες καλλονές. Αὐτά τή νύχτα, δι-ότι τήν ἡµέρα φοράει τό ράσο-τώ -ρα πιά ἔχει καί αὐξηµένο φόρτοἐργασίας: Ἀνέλαβε ὑψηλά καθή-κοντα στήν Ἱερά Σύνοδο. Ἥµαρ-τον... Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ”. Στήνπεριοδική ἔκδοση τᾹς “Ἐλεύθε -ρης Πληροφόρησης” εἴχαµε κα-ταχωρήσει τό δηµοσίευµα στό φύλ-λο 194, τᾹς 1ης ∆εκεµβρίου 2006,µιλήσαµε γιά ἕνα νέο κατόρθω-µα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστό-δουλου καί διερωτηθήκαµε“ποιόςεἶναι ὁ λεβέντης;” 
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Αὐτό πού τώρα γνωρίζουµε,µέ µιά πρόχειρη µατιά στά δί -πτυχα τᾹς Ἐκκλησίας, εἶναι ὅτιστίς ἀρχές Ὀκτωβρίου 2006 ἐξε -λέ γη καί χειροτονήθηκε µητρο-πολίτης Κορίνθου ὁ Ἀρχιγραµµα-τέας τᾹς Συνόδου ∆ιονύσιος Μάν-ταλος(χειροτονία 15-10-2006). Μέ-σα, λοιπόν, στό πρῶτο δεκαπεν -θήµερο τοῦ Ὀκτωβρίου διορί στη -κε Ἀρχιγραµµατέας, διάδοχοςτοῦ ἐκλεγέντος στήν Κόρινθο, ὁἈρχιµανδρίτης Κύριλλος Μισια-κούλης. Αὐτός “ἀνέλαβε ὑψηλάκαθήκοντα στήν Ἱερά Σύνοδο” ,ὅπως χα ρα κτηριστικά ἀναφέρειτό δη µο  σί ευµα. Ὁ δηµοσιογρά -φος δέν ξε καθάρισε τό ὄνοµα τοῦἱερωµέ νου καί µεῖς δέν γνωρί ζου -µε ἐ κείνη τήν ἐποχή ἄν ἀνέλαβεκαί κανένας ἄλλος ὑψηλά καθή -κοντα στήν Ἱερά Σύνοδο. Ἄν ἀ -φο ρ ὅµως τό συγκεκριµένο πρό -σωπο, πού ἀναδείχτηκε µετέπει -τα µη  τροπολίτης στήν Κηφισιά,ἡ εὐ  θύνη ὅλων ἐκείνων πού τόνὑ ποστήριξαν καί τόν προώθησαν

στά ἀνώτατα ἐκκλησιαστικά ἀξι -ώ µατα εἶναι µεγάλη καί δέν καλύ -πτεται µέ κάποιες σχολαστικές ἤἀ στήρικτες ἐπευφηµίες. Ἡ ἱστορία του καί τά περι-στατικά πού προβάλλει ὁ ἴδιοςπιστοποιοῦν καί ὑπογραµµίζουνὅτι δέν κρίθηκε ὥριµος καί ἄξιοςἀπό συνοδική συνέλευση. Ἔτρε-ξε, παρακάλεσε, ἐνδεχοµένως πλή- ρωσε γιά νά φτάσει στό σκαλο-πάτι τᾹς µητροπολιτικᾹς ἡγεσίας.Τόν τελευταῖο καιρό, ψέγονταςἀνθρώπους πού δέν τόν ὑπο -λογίζουν ὡς ἄξιο, αὐτοαποκαλύ -φθηκε µέ τήν ἀκόλουθη φράση:
“Ξέρεις τί ἔκανα γιά νά γίνω Κηφι -σίας;”Ἴσως οἱ µέρες πού θά δια -δεχθοῦν τή σηµερινή σκοτει νό  τη  -τα θά ἀποκαλύψουν τήν ἀλήθειακαί τούς ἐπιφορτισµένους µέ τίςµεγάλες εὐθῦνες.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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(Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος (329-389 µ.Χ.) καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁΧρυσόστοµος (344-407 µ.Χ.) ὑπᾹρξαν καί οἱ δύο Ἐπίσκοποι Κωνσταντινουπό-λεως, ἀλλά δέν συναντήθηκαν ποτέ στή ζωή τους. Οἱ πατρίδες τους ἀπείχαν ση -µαντικά, γιά τήν ἐποχή ἐκείνη, οἱ δέ παραµονές τους στήν Βασιλεύουσα δέν διήρ-κεσαν πολύ, ὥστε νά συµπέσουν. Ἔφυγαν καί οἱ δύο διωγµένοι. Ἕνα πρόσωπο ἐντούτοις, µιά ἀρχόντισσα τᾹς Πόλης, συνδέθηκε καί µέ τούς δύο τους στενά. Πρό-κειται γιά τήν Ἁγία Ὀλυµπιάδα. Ὅταν ὁ Γρηγόριος θηριοµαχοῦσε µέ τούς Ἀρεια-νούς, ἡ Ὀλυµπιάδα, µικρή  χαριτωµένη παιδούλα, ἔµενε στό σπίτι, πού φιλοξενοῦ -σε τόν Ἅγιο. Ἦταν γι�αὐτόν µιά ξεκούραση. Ὅταν ὁ Ἅγιος ἀποτραβήχτηκε στόνΠόν το, ἡ Ὀλυµπιάδα κράτησε ἐπαφή µαζί του καί δεχόταν τήν καθοδήγηση καίτήν εὐλογία του. Μεγάλωσε καί παντρεύτηκε. Ἔµεινε ὅµως χήρα πολύ νωρίς. Ἀ -πο φάσισε νά µή ξαναπαντρευτεῖ, ἀλλά νά ἀφιερωθεῖ στό ἔργο τᾹς Ἐκκλησίας. Ὅ -ταν ἦρθε στήν Κωνσταντινούπολη ὡς Ἐπίσκοπος ὁ Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος, ἡὈ λυµπιάδα ἔγινε θερµή καί πολύτιµη συνεργάτιδά του, καί συµµερίστηκε µαζίτου τήν ὀδύνη τοῦ διωγµοῦ του. Κατά τή διάρκεια τᾹς µακρς καί ἐπώδυνης πο -ρεί ας του πρός τήν ἐξορία, κατά τήν ὀποία καί παρέδωσε τό πνεῦµα, ἔστειλε πρόςτήν Ὀλυµπιάδα τίς περίφηµες 17 ἐπιστολές του, πού τήν παρηγοροῦσε, τήν ἐνίσχυεκαί ἐξιστοροῦσε τίς περιπέτειές του. ∆ύο δεκαετίες ὅµως πρίν, πρός τήν Ὀλυµπιά-δα εἶχε στείλει καί ὁ Γρηγόριος, γέροντας τότε, ἕνα ἀπό τά ἔπη του, παραινετικό.Τοῦ εἶχαν ἀνακοινώσει τόν ἐπικείµενο γάµο της, καί αὐτό ἦταν τό γαµήλιο δῶροτου. ∆ῶρο, πού ἐπρόκειτο νά παραµείνει στήν Ἐκκλησία ὡς ἱερή παρακαταθήκη.Τό ἔπος αὐτό παραθέτουµε στή συνέχεια σέ πεζή µετάφραση τᾹς ἀείµνηστης φί -λης τοῦ περιοδικοῦ µας Ἀθηνς Καραµπέτσου, φιλολόγου, ὅπως εἶχε δηµοσιευ -θεῖ στό κυπριακό περιοδικό «Ὀρθόδοξη Μαρτυρία» τό Φθινόπωρο τοῦ 2000).

Ἕνα ἀλλοιώτικο 
γαµήλιο δῶρο



Κόρη µου, στούς γάµους σου ἐ -γώ ὁ πνευµατικός σου πατέρας, ὁΓρη γόριος, σοῦ κάνω δῶρο τοῦτο τόποί ηµα. Καί εἶναι ὅ,τι καλύτερο ἡσυµ βουλή τοῦ πατέρα.Ἄκου λοιπόν, Ὀλυµπιάδα µου:Ξέ ρω ὅτι θέλεις νά εἶσαι πραγµατι-κή χριστιανή. Μιά πραγµατική χρι -στια νή πρέπει ὄχι µόνο νά εἶναι, ἀλλάκαί νά φαίνεται. Γι᾿ αὐτό, σέ παρακα -λῶ, νά προσέξεις τήν ἐξωτερική σουἐµ φάνιση. Νά εἶσαι ἁπλή. Τό χρυσά -φι, δεµένο σέ πολύτιµες πέτρες, δένστο λίζει γυναῖκες σάν καί σένα. Πολύπερισσότερο τό βάψιµο. ∆έν ταιριά-ζει τό πρόσωπό σου, τήν εἰκόνα τοῦΘε οῦ, νά τήν παραποιεῖς καί νά τήνἀλ λάζεις, µόνο καί µόνο γιά νά ἀρέ-σεις. Ξέρε το ὅτι αὐτό εἶναι φιλαρέ -σκεια ἀνάρµοστη. Θέλω νά ξεπερά-σεις τή γυναικεία φιλαρέσκεια καί νάµείνεις ἁπλή στήν ἐµφάνιση. Τά βα -ρύ τιµα καί πολυτελή φορέµατα ἄςτά φοροῦν ἐκεῖνες πού δέν ἐπιθυµοῦνἀνώτερη ζωή, πού δέν ξέρουν τί θάπεῖ ἀγώνας καί ἀρετή, πού δέν ξέρουντί θά πεῖ πνευµατική ἀκτινοβολία.Ἐσύ, ὅµως, ἔβαλες µεγάλους στόχουςστή ζωή σου. Καί αὐτοί οἱ στόχοισοῦ ζητοῦν ὅλη τή φροντίδα κι ὅλητήν προσοχή.Πρῶτα-πρῶτα νά σέβεσαι καίν᾿ ἀγαπς τό Θεό καί µετά σύ νά σέ -βε σαι καί ν᾿ ἀγαπς τόν ἄνδρα σου
“ὡς τῷ Κυρίῳ”, ὅπως λέει τό Εὐαγ-γέλιο. Ἀλλά πῶς µπορεῖ νά καταλά-βει αὐτή τήν ἔννοια ἡ γυναίκα πού δέγνώρισε τόν Κύριο, δέν Τόν σεβάστη -κε, δέν Τόν ἀγάπησε;

Μέ τό γάµο ἡ στοργή καί ἡ ἀ -γά πη σου νά εἶναι φλογερή καί ἀµεί -ωτη γιά ἐκεῖνον πού σοῦ ̓δωσε ὁ Θεός.Γιά ἐκείνον, πού ̓γινε τό µάτι τᾹς ζω-Ᾱς σου καί σοῦ εὐφραίνει τήν καρδιά.Κι ἄν καταλάβεις πώς ὁ ἄνδρας σουσέ ἀγαπάει περισσότερο ἀπ' ὅσο τόνἀ γαπς ἐσύ, µήν κοιτάξεις νά τοῦπά  ρεις τόν ἀέρα, κράτα πάντα τή θέ-ση πού σοῦ ὁρίζει τό Εὐαγγέλιο...Νά τόν σέβεσαι καί νά τόν ἀγα -πς “ὡς τῷ Κυρίῳ”. . . Ἐσύ νά ξέρειςὅ τι εἶσαι γυναίκα, ἔχεις µεγάλο προ-ορισµό, ἀλλά διαφορετικό ἀπό τόνἄν  δρα, πού πρέπει νά εἶναι ἡ κεφαλή.Ἄ σε τήν ἀνόητη ἰσότητα τῶν δυό φύ -λων καί προσπάθησε νά ζήσεις τά κα-θήκοντα τοῦ γάµου. Στήν ἐφαρµογήτους θά δεῖς πόση ἀντοχή χρειάζεταιγιά ν' ἀνταποκριθεῖς ὅπως πρέπει σ'αὐ  τά τά καθήκοντα, ἀλλά καί πόσηδύ ναµη κρύβεται στό ἀσθενές φύλο.Θά ξέρεις πόσο εὔκολα θυµώ -νουν οἱ ἄνδρες. Εἶναι ἀσυγκράτητοικαί µοιάζουν µέ λιοντάρια. Σ' αὐτότό σηµεῖο ἡ γυναίκα πρέπει νά εἶναιδυ  νατότερη καί ἀνώτερη. Πρέπει νάπαί ζει τό ρόλο τοῦ θηριοδαµαστᾹ. Τίκάνει ὁ θηριοδαµαστής ὅταν βρυχταιτό θηρίο; Γίνεται περισσότερο ἤρε-µος καί µέ τήν καλοσύνη καταπραΰ -νει τήν ὀργή. Τοῦ µιλάει γλυκά καίµα  λακά, τό χαϊδεύει, τό περιποιεῖταικαί πάλι τό χαϊδεύει, ἔτσι τό κατα-πραΰνει... Ποτέ µή κατηγορήσεις καί ἀπο -πάρεις τόν ἄνδρα σου γιά κάτι πούἔ  κανε στραβό! Οὔτε πάλι γιά τήν ἀ -δράνειά του, ἔστω κι ἄν τό ἀποτέ -λεσµα δέν εἶναι αὐτό πού ἤθελες ἐσύ.
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Για  τί ὁ διάβολος εἶναι αὐτός, πού µπαί-νει ἐµπόδιο στήν ὁµοψυχία τῶν συζύ -γων...Νά ἔχετε κοινά τά πάντα, καίτίς χαρές καί τίς λύπες. Γιατί ὁ γάµοςὅ λα σς τά ἔκανε κοινά. Κοινές καί οἱφροντίδες, γιατί ἔτσι τό σπίτι θά στε-ριώσει. Νά συµβάλλεις ἐκφράζον ταςτή γνώµη σου, ὁ ἄνδρας ὅµως ἄς ἀ -πο φασίζει.Ὅταν τόν βλέπεις λυπηµένο,συµ µερίσου τή λύπη του ἐκείνη τήνὥρα. Γιατί εἶναι µεγάλη ἀνακούφισηστή λύπη, ἡ λύπη τῶν φίλων. Ὅµωςἀ µέσως νά ξαστεριάζει ἡ ὄψη σου καίνἆσαι ἤρεµη χωρίς ἀγωνία. Ἡ γυ ναί -κα εἶναι τό ἀκύµαντο λιµάνι γιά τόθα    λασσοδαρµένο σύζυγο. Νά ξέρεις ὅτι ἡ παρουσία σουστό σπίτι σου εἶναι ἀναντικατάστατη,γι' αὐτό πρέπει νά τό ἀγαπήσεις µ' ὅ-λες τίς φροντίδες τοῦ νοικοκυριοῦ. Νάτό βλέπεις σάν βασίλειό σου, καί νάµή συχνοβγαίνεις ἀπό τό κατώφλισου. Ἄφησε τίς ἔξω δουλειές γιά τόνἄν δρα.Πρόσεχε τίς συναναστροφές σου.Πρόσεχε τίς συγκεντρώσεις πού πη -γαί νεις. Μή πς σέ ἄπρεπες συγκεν -τρώ σεις, γιατί εἶναι µεγάλος κίνδυνοςγιά τήν ἁγνότητά σου. Αὐτές οἱ συνα-ναστροφές ἀφαιροῦν τήν ντροπή κι ἀ-πό τίς ντροπαλές, σµίγουν µάτια µέ µά-τια, κι ὅταν φύγει ἡ ντροπή γεν-νιοῦνται ὅλα τά χειρότερα κακά (“αἰ -δώς οἰχοµένη, πάντων γενέτειρα κα -κῶν”). Τίς σοβαρές ὅµως συγκεν -τρώ   σεις µέ συνετούς φίλους νά τίς ἐ -πιζητεῖς, γιά νά ἐντυπώνεται στό νοῦσου ἕνας καλός λόγος ἤ κάποιο ἐλάτ -

τω µα νά κόψεις ἤ νά καλλιεργήσειςτούς δεσµούς σου µέ ἐκλεκτές ψυχές.Μήν ἐµφανίζεσαι ἀνεξέλεγκτασέ ὁποιονδήποτε, ἀλλά στούς σώφρο -νες συγγενεῖς σου, στούς ἱερεῖς καί σέσοβαρούς νεώτερους ἤ ἠλικιωµένους. Μή συναναστρέφεσαι φαντα σµέ-νες γυναῖκες, πού ἔχουν τό νοῦ τουςστό ἔξω γιά ἐπίδειξη. Οὔτε ἀκόµα ἄν-δρες εὐσεβεῖς, πού ὁ σύζυγός σου δένθέ  λει στό σπίτι, ἄν καί σύ πολύ τούςἐκ τιµς. Ὑπάρχει γιά σένα πιό ἀκρι -βό πράγµα ἀπό τόν καλό σου σύζυγο,πού τόσο ἀγαπς; Ἡ σκέψη σου νάπε τάει ὑψηλά, νά µήν εἶσαι ὅµως ἀκα-τάδεκτη. Ἐπαινῶ τίς γυναίκες πού δέντίς ξέρουν οἱ πολλοί ἄνδρες. Μή τρέ -χεις σέ τραπέζια κοσµικά καί ἄς εἶναιγιά γάµο ἤ γιά γενέθλια. Ἐκεῖ ἀνά -βουν ἄνοµοι πόθοι, µέ τούς χορούς,τούς πήδους καί τά γέλια, τήν ψεύτικηεὐχαρίστηση, πού παραπλανεύουν ἀ -κό µα καί τούς ἁγνούς καί σώφρονες.Καί ἡ ἁγνότητα εἶναι τόσο λεπτό πρά-γµα! Σάν τό κερί στίς ἀκτίνες τοῦ ἥ -λιου! Ἀπόφευγε ἀκόµα καί στό σπίτισου τά κοσµικά τραπέζια. Ἄν µπορού-σαµε νά περιορίσουµε τίς ὀρέξεις τᾹςκοιλις, θά κυριαρχούσαµε στά πάθηµας... Κράτα τή µορφή σου γαλήνιακαί µήν τήν ἀλλοιώνεις οὔτε µέ ξεκαρ -διστικά γέλια, ἀλλ᾿ οὔτε µέ µορφα-σµούς, ὅταν εἶσαι θυµωµένη. Στο λί -δια τ' αὐτιά νἄχουν ὄχι µαργαριτάρια,ἀλλά ν' ἀκοῦν καλά λόγια καί νά βά-ζουν γιά τά ἄσχηµα λουκέτο στό νοῦ.Ἔτσι, εἴτε κλειστά εἶναι, εἴτε ἀνοι -κτά, ἡ ἀκοή θά µένει ἁγνή. 
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Ὅσο γιά τά µάτια, εἶναι κεῖνα,πού δείχνουν ὅλο τό ἐσωτερικό τᾹςψυ χᾹς. Ἄς σταλάζει ἁγνό κοκκίνι-σµα ἡ παρθενική ντροπή κάτω ἀπότά βλέφαρά σου κι ἄς προκαλεῖ τή σε-µνότητα καί τήν ἁγνή ντροπή σέ ὅ -σους σέ βλέπουν καί σ' αὐτόν ἀκόµατό σύζυγό σου. Εἶναι πολλές φορέςπρο τιµότερο, γιά πολλά πράγµατα,νά κρατς κλειστά τά µάτια, χαµη -λώνοντας τό βλέµµα. Καί τώρα στή γλώσσα. Θά ἔχειςπάντα ἐχθρό τόν ἄνδρα σου, ἄν ἔχειςγλώσσα ἀχαλίνωτη, ἔστω κι ἄν ἔχειςχίλια ἄλλα χαρίσµατα. Γλώσσα ἀνόη-τη, βάζει πολλές φορές, σέ κίνδυνοκαί τούς ἀθώους. Προτίµα κι ὅταν ἀ-κόµα ἔχεις δίκιο, τή σιωπή. Εἶναι προ-τιµότερη γιά νά µή ριψοκινδυνεύσειςνά πεῖς ἕναν ἄτοπο λόγο. Κι ἄν ἔχειςτήν ἐπιθυµία νά λές πολλά, τό καλλί -τε ρο εἶναι νά σωπαίνεις.Πρόσεχε ἀκόµα καί τό βάδισµάσου. Μετράει στή σωφροσύνη.Καί τοῦτο πρόσεξε καί ἄκουσε:µήν ἔχεις ἀδάµαστη σαρκική ὁρµή.Πεῖ σε καί τόν ἄνδρα σου νά σέβεταιτίς ἱερές ἡµέρες. Γιατί οἱ νόµοι τοῦΘε οῦ εἶναι ἀνώτεροι ἀπό τήν εἰκόνατοῦ Θεοῦ. Ἄν καί τό θεσµό τοῦ γά-µου τόν ἔθεσε ὁ ἄσαρκος Υἱός τοῦ Θε-οῦ στό ἀνθρώπινο γένος, γιά νά βοη -θήσει τό πλάσµα του, ὥστε ἐνῶ ἄλλοιἔρχονται καί ἄλλοι φεύγουν, ἡ γέννη -ση νά διατηρεῖ σέ κάποια ἰσορροπίατό ἀνθρώπινο γένος...Ἄν ἀπό µένα τό γέροντα πᾹρεςκάποιο λόγο πνευµατικό, σοῦ συνι-στῶ νά τόν φυλάξεις στά βάθη τᾹςψυ χᾹς σου. Ἔτσι µέ ὅ,τι πᾹρες ἀπό

αὐ τά πού ἄκουσες καί µέ τήν ἠθικήσου ἀνωτερότητα, θά θεραπεύσεις τόνἐξαίρετο σύζυγό σου καί περίφηµο πο-λιτικό ἄνδρα ἀπό τήν ὑπερηφάνεια.Αὐτό τώρα τό παρόν δῶρο, κει -µήλιο, σοῦ προσφέρω. Ἄν θέλεις πά-λι νά σοῦ εὐχηθῶ καί τό καλύτερο,σοῦ εὔχοµαι καί τό καλύτερο, σοῦ εὔ -χοµαι νά γίνεις ἀµπέλι πολύκαρπο,µέ τέκνα τέκνων, γιά νά δοξάζεταιἀ πό περισσότερους ὁ Θεός, γιά τόνὁ ποῖον γεννιόµαστε καί πρός τόν Ὁ -ποῖο πρέπει ἀπ' αὐτή τή ζωή νά ὁ -δεύ ουµε.
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Σὲ παλαιότερο σχόλιο τᾹς περι -οδικᾹς µας ἔκδοσης  ἐπισηµαινό ταν ὅτιὅλοι  ζοῦµε, ἀγωνιοῦµε καὶ προβλη-µατιζόµαστε  γιὰ τὶς ἐξαιρετικὰ δύσκο-λες στιγµές τὶς ὁποῖες περνάει σήµε-ρα ἡ πατρίδα µας. Καὶ ἡ ἀγωνία  καὶ ὁπροβληµατισµὸς µας αὐτὸς δὲν περιο -ρίζεται µόνο στὸν οἰκονοµικὸ χῶρο,ἀλ λὰ διευρύνεται καὶ ἐπεκτεί νεται κυ -ρίως καί σὲ ἄλλες ἐξόχως εὐαίσθητεςπαραµέτρους τοῦ ἐθνικοῦ καὶ κοινω-νικοῦ µας βίου.Καὶ τονίζονταν εἰδικότερα ὅτιτὸ εὐσεβὲς πλήρωµα, τὸ ὁποῖο κουρά -σθηκε καὶ ἀπόκαµε στὶς ἀόριστες, θε ω-ρητικὲς τοποθετήσεις καὶ στὶς γενικό -λογες ἐκτιµήσεις, παρέµεινε µὲ τὶς ἴ -δι ες ἀπορίες καὶ µὲ τὰ ἴδια ἢ καὶ ἀκόµηπιὸ ἐπίµονα ἐρωτηµατικά. Καὶ τοῦτο,γιατὶ δὲν ἄκουσε ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνηἐκ κλησιαστικὴ του ἡγεσία οὔτε νὰ προσ-διορίζει τὰ αἴτια τᾹς σηµερινᾹς κρίσης,τὴν ὁποία (καὶ πολὺ σωστά) ὁ Μακαρι -ώ τατος χαρακτήρισε ὡς πνευµατική,οὔ τε νὰ ἐξειδικεύει µὲ συγκεκριµένες

ἀναφορές, καταστάσεις καὶ συµπερι -φο ρές ποὺ συνδέονται µὲ αὐτὴ τὴν ἠ -θι κὴ κρίση.Ὁρισµένοι ὅµως Ἀρχιερεῖς, ἐ -νεργὰ µέλη τᾹς Ἱεραρχίας, ὅλως παρα-δόξως, καλύπτοντας ἐν µέρει τὸ ἔλ -λειµµα τῶν Ἀρχιεπισκοπικῶν δηλώσε -ων, ἄφησαν νὰ ἐννοηθεῖ κατὰ τρόποπερισσότερο σαφὴ, µὲ δηλώσεις καὶἐ πιστολές, τὸ µερίδιο εὐθύνης ποὺ βα-ρύνει καὶ τὴν ἴδια τὴ διοικοῦσα Ἐκ -κλη σί «πάλαι τε καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτων» στὴδιαµόρφωση τᾹς σηµερινᾹς κρίσης,τὴν προεχόντως ἠθικὴ καὶ ὀλιγότεροοἰκονοµική.Και παραθέτουµε ἐπιλεκτικὰ ὁ -ρισµένες ἀπ᾿ αὐτὲς τὶς τοποθετήσεις.1) Μητροπολίτης ἀκριτικᾹς ἐ -πα ρχίας περιγράφει µὲ πολὺ χαρακτη -ριστικὲς ἀναφορὲς τὴν κατάσταση,ὅπως αὐτὴ διαµορφώνεται στὴν Ἑλ -λα δικὴ Ἐκκλησία. Σὲ δηλώσεις του,ποὺ ἔφεραν στὸ φῶς τᾹς δηµοσιότηταςτὰ Μ.Μ.Ε., ἀναφέρει µεταξὺ τῶν ἄλ -λων: «Ἡ ἐνέργειά µου αὐτὴ ἀποτελεῖ
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κραυγὴ ἀγωνίας, σὲ µία κοινωνία, ποὺµς ἔρριξε πλέον στὸ βοῦρκο τᾹς ἀπα -ξίωσης. Ἐννοῶ τὴν ὀρθόδοξη ἑλλη -νικὴ κοινωνία, ποὺ δὲν µς ἐκτιµπιὰ... ∆ὲν ἀφουγκραζόµαστε ὅτι µςβλέπουν σὰν ἀναπόσπαστο µέρος τοῦδιεφθαρµένου κράτους, καθὼς συνα -γε λαζόµαστε µέ ἄρχοντες καὶ µεγι -στνες καὶ κατὰ συνέπεια θεωρούµα -στε συµµέτοχοι τῶν πράξεών τους;...∆ὲν µς ἐνοχλεῖ ποὺ στὴ χώρα τοῦ95% τῶν ὀρθοδόξων δὲν ζητεῖται ποτὲἡ γνώµη µας γιὰ κανένα πνευµατικὸζήτηµα;... Κληρικοὶ προσκαλοῦνταιγιὰ νὰ ἀνεβάσουν τὸ  θερµόµετρο σὲτηλεοπτικὰ παράθυρα καὶ ὄχι σὲ σοβα -ροὺς ὀλιγοµελεῖς διαλόγους...∆ὲνπληροφορηθήκαµε ὅτι τὰ δηµοσιο -γρα φικὰ συρτάρια εἶναι γεµάτα ἀπὸλιβελογραφήµατα καὶ φωτογραφίες,ἕτοιµα νὰ συγκροτήσουν ἐκποµπὲςγιὰ νὰ µς φιµώσουν;... Καταστρέψα-µε τὴν ἐκκλησιαστικὴ µας ἐκπαίδευ-ση, χάσαµε τὸ Νοσοκοµεῖο τῶν Κληρι -κῶν, διαβλήθηκε ἡ ἠθικὴ µας ὑπόστα -ση, ἀµφισβητεῖται ἡ διαχειριστικὴ µαςἐντιµότητα... Τὶ ἀπαντήσαµε σὲ ὅλεςαὐτὲς τὶς µάχες ποὺ βιώνουµε; Πῶςἀ  παντήσαµε στὰ λάθη ποὺ πράξαµε;...Ὅλα αὐτὰ ἀποδεικνύουν τὴ δειλία µαςνὰ δοκιµάσουµε τὸ βιώσιµο τοῦ Εὐαγ-γελίου στὸ σήµερα καὶ τὸ ἐφικτὸ τᾹςκατὰ Χριστὸν ζωᾹς...»2) Μητροπολίτης τᾹς β.δυτικᾹςἙλλάδος σὲ ἐπιστολὴ του πρὸς τὸνἈρχιεπίσκοπο καὶ στὴ Σύνοδο γράφεικαὶ τοῦτα: «Ἔχουµε φθάσει σὰν χώρασὲ σηµεῖο ὁριακὸ... Οἱ τοῦ Ἱεροῦ Κλή -ρου ὅλων τῶν βαθµίδων δὲν ζήσαµετὸν ἀσκητικὸ τρόπο ζωᾹς, καθὼς δι -

δά σκει τὸ Εὐαγγέλιο... ∆είξαµε περί -ερ γη ἀνοχή σὲ ἠθικὰ σκάνδαλα. ∆εί -ξαµε ἀνοχὴ σὲ σηµεῖο ποὺ ἄγγιξε τὴνἐνοχὴ. Ταλαιπωρήθηκε πολὺ καὶ ἐπὶπο λὺ χρόνο ἡ Ἐκκλησία µας µὲ θλι-βερὲς ὑποθέσεις. Ἔχουµε τεράστιαεὐθύνη γιὰ τὸν πολυκαιρισµὸ τέτοιωνθλιβερῶν καὶ δυσωνύµων καταστά σε -ων. Κάναµε ἄτολµες κινήσεις, πήραµεπερίεργες ἀποφάσεις, ὀχυρωθήκαµεπί σω ἀπὸ δικονοµικοὺς ὅρους, δηµι -ουρ γήσαµε περίεργα δικαστικὰ τετε -λε σµένα καὶ ἐκτεθήκαµε, ἀρνηθήκα-µε ἕνα γενναῖο ξεκαθάρισµα, ἀφήσα-µε ἐπὶ µᾹνες ὀχετοὺς βρωµις διὰ τᾹςτηλοψίας νὰ µολύνουν τὶς ἀκοὲς καὶτὶς συνειδήσεις τοῦ πληρώµατος, προ -καλέσαµε µὲ ἀποφάσεις ποὺ γέµισανὀργὴ τὸν πιστὸ λαὸ µας καὶ χλεύη τοὺςἐναντίους, γιὰ νὰ φθάσουµε στὰ γνω-στὰ ἀδιέξοδα. ∆ὲν εἴχαµε καθαρὸ λό -γο. Προκρίναµε, µὲ ἀποφάσεις τῶνὀρ γάνων µας, τὸ «φιλάδελφον» εἰςβάρος τοῦ φιλοθέου καὶ τοῦ φιλαν -θρώπου. Εἶναι σκληρὰ τὰ λόγια, ἀλλὰαὐτὰ µς καταµαρτυροῦν οἱ δικοὶ µαςἄνθρωποι. Ἀφήσαµε ἀπροστάτευτητὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ νὰ κατηγο -ρεῖται ἀπὸ τοὺς ἐναντίους. ∆ὲν προσέ -ξαµε τὶς χειροτονίες τῶν κληρικῶνµας. Κυκλοφοροῦν δυστυχῶς θαρρε -τὰ καὶ προκλητικά, ὄχι µόνο στοὺςδρό µους ἀλλὰ καὶ στὸν κυβερνοχῶρο,κληρικοί, ποὺ ἀδιάντροπα προσβάλ -λουν τὸ τίµιο ράσο καὶ τύπτουν τὴνσυ νείδηση τοῦ λαοῦ. ∆είχνουµε ἀνο -χή σὲ ποικίλες ἐκτροπὲς κληρικῶν µαςκαί µὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ἀποθαρρύνου -µε σοβαροὺς ἀνθρώπους ποὺ θέλουννὰ διακονήσουν τὴν Ἐκκλησία».
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3) Μητροπολίτης τᾹς δυτικᾹςἙλ λάδος, µὲ ἐπιστολὴ του καὶ αὐτὸςστὸν Ἀρχιεπίσκοπο, διαπιστώνει: «Ἡἐπικράτησις τοῦ κοσµικοῦ πνεύµατος,πέραν πάσης ἐκκλησιολογικᾹς οἰκο -νο µίας, καὶ ἡ συµπεριφορὰ τῶν ἀδελ -φῶν Ἀρχιερέων ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶνΣυνοδικῶν των καθηκόντων, µὲ ὠδή -γησαν εἰς τὸ συµπέρασµα ὅτι ἡ Ἐπι -σκο πικὴ αὐθεντία χρησιµοποιείται εὐ -καίρως-ἀκαίρως καὶ ὅλως ἀντιεκκλη -σιολογικῶς διὰ τὴν ἐξυπηρέτησιν κο-σµικῶν καὶ προσωπικῶν σκοπιµοτή -των. Ὅπως  πολλάκις ἔχω δηλώσει ἐντῇ Συνόδῳ τᾹς Ἱεραρχίας, δὲν ἔχοµενἀποφασίσει νὰ θεσπίσωµεν συµπερι -φορὰς  καὶ κανόνας, δυνάµει τῶν ὁ -ποί ων θὰ ἠδυνάµεθα νὰ πείσωµεν τὸπλήρωµα τᾹς Ἐκκλησίας ὅτι ἐπιδιώ -κο µεν τὴν ἄνοδον τοῦ κόσµου πρὸςτὴν οὐράνιον τάξιν. Τουναντίον, κατα -βι βάζοµεν τὴν τάξιν τοῦ οὐρανοῦ καὶτὴν ὑποδουλώνοµεν εἰς τὴν τάξιν τοῦκόσµου».4) Τέλος, σὲ περιοδικὸ ἐκκλη -σι α στικὸ ἔντυπο δηµοσιεύεται δήλωσηΜητροπολίτη τᾹς νησιωτικᾹς Ἑλλάδοςἀπὸ τηλεοπτικὴ του συνέντευξη, ἡ ὁ -ποί α ἀναφέρεται στὸ περίφηµο οἰκο -νο µικὸ σκάνδαλο τᾹς κεντρικᾹς φιλαν-θρωπικᾹς ὀργάνωσης τᾹς Ἐκκλησίας

«ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ». Παραθέτουµε τὸδη µο σιογραφικὸ ἀπόσπασµα: «Ὁ Σεβ.Μητροπολίτης ὑπεγράµµισε ὅτι: «Ἔχωστείλει ἰδιόχειρο γράµµα στὸν Εἰσαγ-γελέα τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ ἐκεῖνοςτὸ ἔστειλε στὸν Εἰσαγγελέα Πρωτο-δικῶν... Θὰ σς πῶ δύο  πράγµατα πε-ρὶ τᾹς «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» νὰ φρίξε-τε..»... Τέλος ὁ Μητροπολίτης ἀναφέρ -θηκε σὲ οἰκονοµικὲς ἀτασθαλίες ποὺγινόντουσαν, ἀλλὰ καὶ σὲ δηµοσιο-γράφους ποὺ χρηµατίζονταν, σύµφω -να µὲ τὸ πόρισµα ποὺ ὑπάρχει...»Αὐτά(καὶ ἄλλα) ἀποτελοῦν δυσ-τυχῶς διαπιστώσεις ἀνωτάτων ἐκκλη -σιαστικῶν παραγόντων(βλ. Ἀρχιερέ -ων) καὶ ὄχι ἀνεύθυνα ρεπορτὰζ τῶνἐφηµερίδων.ΕΠΙΜΥΘΙΟ. Στὸν πρόλογο ἀ -να φερθήκαµε σὲ παλαιὸ σχετικὸ ἄρ-θρο τᾹς περιοδικὴς µας ἔκδοσης, στὸὁποῖο εἶχε τεθεῖ ὁ ὑπότιτλος «Μερίδιοεὐθύνης». Ἀλλὰ καὶ ἂν δὲν εἶχε τεθεῖαὐτὸς ὁ τίτλος, τὸν ἴδιο αὐτὸ χαρακτη -ρισµὸ θὰ τὸν ἀπέδιδαν καὶ θὰ τὸν προσ-έθεταν οἱ καλόπιστοι ἀναγνῶστες µαςγιὰ τὴ σηµερινὴ κρίση, ἡ ὁποία, ὅπωςεἰ πώθηκε, εἶναι προεχόντως ἠθικὴκαὶ πνευµατική.
Ὁ Σχολιαστὴς
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