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Δεῦρο Μάρτυς Χριστοῦ πρός ἡµᾶς,
σοῦ δεοµένους συµπαθοῦς ἐπισκέψε -
ως· 
καί ρῦσαι κεκακωµένους, τυραννικαῖς
ἀ πειλαῖς, καί δεινῇ µανίᾳ τῆς αἱρέσε -
ως· 
ὑφ’ ἧς ὡς αἰχµάλωτοι, καί γυµνοί δι -
ω κόµεθα, 
τόπον ἐκ τόπου, συνεχῶς διαµείβον-
τες, καί πλανώµενοι ἐν σπηλαίοις καί
ὄρεσιν. 
Οἴκτειρον οὖν πανεύφηµε, καί δός ἡµῖν
ἄνεσιν· 
παῦσον τήν ζάλην καί σβέσον, τήν
καθ’ ἡµῶν ἀγανάκτησιν, 
Θεόν ἱκετεύων, τόν παρέχοντα τῷ
κόσµῳ τό µέγα ἔλεος.

Ἔλα ἐσύ, ὁ µάρτυρας Χριστοῦ (Δηµή -
τριος), κοντά µας, γιατί χρειαζόµαστε
τή γεµάτη συµπάθεια ἐπίσκεψή σου.
Καί ἐλευθέρωσε ὅσους ἔχουν κακοποι-
ηθεῖ ἀπό ἀπειλές τυράννων, καί ἀπό
τή φοβερή µανία τῆς αἱρέσεως.
Ἀπ’ αὐτήν ὡς αἰχµάλωτοι καί γυµνοί
διωκόµαστε,
συνεχῶς περπατῶντες ἀπό τόπο σέ
τόπο καί σέ σπηλιές καί ὄρη περιπλα -
νώµενοι.
Σπλαχνίσου, λοιπόν, πανεύφηµε καί δός
µας ἄνεση,
παῦσε τή ζάλη καί σβῆσε τήν ἐναντίον
µας ἀγανάκτηση,
ἱκετεύοντας τόν Θεό, πού παρέχει στόν
κόσµο τό µέγα ἔλεος.
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αταθέτω τό κείµενο τοῦ-το ὡς στοιχεῖο ἐνδει -κτι κό τᾹς ἀντιστροφᾹςκαί µεταλλαγᾹς τοῦ ἱε -ροῦ λειτουργήµατοςτᾹς ἀρχιερωσύνης καίτᾹς διακίνησής του σέκοσµικό κυριολεκτικάἀξίωµα καί τοῦ πλήρους ἐκφυ λι -σµοῦ του σέ ποιότητα κοινωνι -κᾹς ἤ οἰκονοµικᾹς αἴγλης. Ἡ ἱστορία στό σύνολό τηςἔ χει ἄλλες ἐγγραφές ὁραµάτωνκαί ἄλλη ποιότητα εἰσφορς τοῦἀρχιερατικοῦ λειτουργήµατοςκαί, κατά προέκταση, τᾹς ἐνσυν -είδητης καί εὐσυνείδητης ἱερατι -κᾹς διακονίας στόν ἀγρό τᾹς βιο -

πάλης καί στό γήπεδο τᾹς πνευ -µατικᾹς ἄθλησης. Τό θυσιαστικόἄνοιγµα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ λει-τουργοῦ πρός τίς λαϊκές µάζεςεἶναι, κατά πρῶτο λόγο, ἀντα -πόκριση στήν ἐντολή τοῦ Κυρίουµας, πού τήν ἀπηύθυνε στούς ἀ -ποστόλους, λίγο πρίν τήν Ἀνάλη -ψη, «πορευθέντες µαθη  τεύ σατεπάν τα τά ἔθνη, βαπτίζοντες αὐ -τούς εἰς τό ὄνοµα τοῦ Πατρός καίτοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύµα-τος, διδάσκοντες αὐτούς τηρεῖνπάντα ὅσα ἐνετειλάµην ὑµῖν»(Ματθ. κη~ 19-20) καί, κατά δεύτε-ρο λόγο, εἶναι µόχθος γιά τήν ἀ -νάπτυξη καί ὡρίµανση τοῦ πνευ -µατικοῦ ἀµπελώνα καί τή συ νεχή

Τά στοιχεῖα 
τᾹς ἀντιστροφᾹς



ἀναβάθµιση τοῦ ἀνθρώπι νου προ-σώπου σέ γνήσια εἰκόνα.Ἄν ἀνοίξουµε τήν Καινή ∆ια -θήκη στίς σελίδες πού φωτί ζουντό µεγάλο µαρτύριο τοῦ σταυροῦκαί τά φωτεινά µηνύ µα τα τᾹςἀνάστασης τοῦ Κυρίου, θά µεί -νου µε ἐντυπωσιασµένοι καί συγ -κλονισµένοι ἀπό τίς παρακινή-σεις τοῦ Κυρίου, νά µήν ὑπολογί -σουν οἱ πιστοί µαθητές του τόνκόπο, ἀλλά νά κινηθοῦν πρός κά-θε κατεύθυνση, ὡς ποιµένες καίδιδάσκαλοι τᾹς ἀπέραν της λαϊ-κᾹς µάζας καί νά φέρουν ἕως τήντελευταία γωνιά τοῦ πλα νήτη τόλυτρωτικό µήνυµα καί τή νέα ἐ ξ-αγιασµένη ἐµπειρία. Ἡ προοπτι-κή αὐτή, δεῖγµα ἄπειρης θεϊκᾹςἀγάπης, ἐγκαινι άζει τή νέα ἐπο -χή. Ὁ ἀναστη µέ νος Κύριος διάτῶν ἀποστόλων Του χειραγωγεῖτή µάζα τοῦ λαοῦ στό φῶς καίστή χαρά τᾹς λυτρώσεως. Καί ἀ -ναθέτει στούς µαθητές Του καίστό διάδοχο σχᾹµα τῶν ἐκκλη -σιαστικῶν λειτουργῶν τή µεγάληεὐθύνη νά διδάσκουν, νά ποιµαί -νουν καί νά φέρνουν τό φῶς στήσκοτισµένη καί ὑποδουλωµένηἀνθρωπότη τα. Ἡ παρακίνησηαὐ τή δέν εἶναι στιγµιαία ἔξαρσηµήτε θεϊκό δώ ρηµα ἀπευθυνό -µενο µόνο στίς ὑπάρξεις πού βη -µάτισαν πίσω Του κι ἄφησαν δά -κρυ καί πόνο µπροστά στό σταυ -

ρό καί µπροστά στό µνᾹµα. Εἶναιὁ ἐγκαινισµός τᾹς ἱστορικᾹς βί -βλου πού σηµαδεύει τήν ἀπο -στο λικότητα τᾹς Ἐκκλησίας, τήλει τουργία τῶν ποιµένων ὡς δια -δόχων τῶν ἁγίων ἀποστόλων καίπού πα ρα δίδει τόν πολύτιµο θη-σαυρό στίς γενιές ἐκείνης τᾹς ἐ -ποχᾹς καί στήν ἀτέλειωτη δια-δοχή τῶν ἱστορικῶν γενεῶν. 
Θά σταθῶ καί σέ ἕνα δεύτε-ρο κείµενο τᾹς ἀποστολικᾹς πε-ριόδου, µιά δεύτερη ἐγγραφήπού προσδιορίζει τό κύριο χρέοςτῶν ποιµένων νά διδάξουν καίνά ἀποκαλύψουν τή θεϊκή πα -ρουσία καί νά φέρουν τό πλήρω -µα µέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦκαί στά χαρίσµατα τᾹς σταυρι -κᾹς Του θυσίας. Εἶναι µιά κατάθε -ση τοῦ πρώτου µαθητή καί ἀπο-στόλου, τοῦ Πέτρου, καί µιά ἀν -θο δέσµη συµβουλῶν του πού τήβλέπουµε ὅτι καθοδήγησε καί ἐ -ξακολουθεῖ νά καθοδηγεῖ τούςπι στούς διαδόχους του, νά σώ -ζει µερικούς πού διακινδυνεύουννά ἀλλοιώσουν καί νά ἀλλοτρι -ώσουν τό ποιµαντικό τους ἔργο,περπατώντας στά σκοτεινά πε-ράσµατα τᾹς ὑλοφροσύνης καίτᾹς ΡωµαϊκᾹς αὐτοκρατορικᾹςἀπολυτότητας καί νά ἐνισχύειτήν ἀφοσίωση στό καθᾹκον τᾹςδιακριτικᾹς ποιµαντικᾹς φροντί -
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δας. Ὁ ἀπόστολος Πέτρος, κα -θώς χαράσσει τήν πρώτη του ἐ -πιστολή, πού τήν ἀπευθύνει σ᾿ὁλόκληρο τό ἐκκλησιαστικό πλή -ρωµα, σταµατάει µπροστά σέκά ποια φαινόµενα ἐκτροπᾹς καίσέ κάποιες πράξεις διασυρµοῦτᾹς ποιµαντικᾹς εὐθύνης καί,διαµαρτυρόµενος, παρακινεῖ σέπι στότητα καί σέ ἀνόθευτη ποι-µαντορία. Ἡ πρώτη ἐπισήµαν-σή του: «Πρεσβυτέρους τούς ἐνὑµῖν παρακαλῶ ὁ συµπρεσβύτε-ρος καί µάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦπαθηµάτων, ὁ καί τᾹς µελλούσηςἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός,ποιµάνατε τό ἐν ὑµῖν ποίµνιον τοῦΘεοῦ, ἐπισκοποῦντες µή ἀναγκα-στῶς, ἀλλ� ἑκουσίως» (Α~ Πέτρουε~ 1-2). Σς παρακαλῶ νά ἀ πευ -θύνεσθε στό ποίµνιό σας ὄχι πιε-στικά ἀλλά πειστικά, ὥστε τή δι -δαχή σας νά τήν ἀποδέχονται ὅ -λοι ἑκούσια καί ἐγκάρδια. Ἡ δεύ -τερη ἐπισήµανσή του: «(νά ποι-µαίνετε τό λαό τοῦ Θεοῦ) µηδέαἰσχροκερδῶς, ἀλλά προθύµως»(Α~ Πέτρου ε~ 2). Νά µήν ἀποβλέ-πετε σέ ὑλικά ὀφέλη, νά µοχθεῖ -τε πρόθυµα καί ἀνιδιοτελῶς γιάτήν ἀνάπτυξη καί τήν πνευµατι-κή ὡρίµανση τοῦ λαοῦ. Καί ἡτρίτη ἐπισήµανσή του: «(νά ποι-µαίνετε τό λαό τοῦ Θεοῦ) µηδ� ὡςκατακυριεύοντες τῶν κλήρων, ἀλ -λά τύποι γινόµενοι τοῦ ποιµνίου».

(Α~ Πέτρου ε~ 3). Ἡ διακριτική θέ-ση, ὁ καθηµερινός µόχθος καί ἡστόχευση τῶν ποιµένων δέν εἶ -ναι νά λειτουργήσουν ὅπως λει-τουργοῦν οἱ κοσµικοί ἄρχοντες.Τό ὅραµά τους καί ἡ διακονία τους τούς φέρνουν στή θερµήκαί δυναµική θέση τᾹς πατρότη -τας καί στήν πνευµατική ἡγεσίαὁλοκλήρου τοῦ ἐκκλησιαστικοῦσώ µατος. Κουράζονται χειρα γω  -γώντας τά µέλη τᾹς Ἐκκλησίαςστήν ὑποταγή καί στήν ὑπακοήκατενώπιον τοῦ Ἐσταυρωµένουκαί Ἀναστηµένου διδασκάλου,στήν κάθαρση τοῦ ἐκκλησιαστι-κοῦ σώµατος, στήν ἀνακαίνισητοῦ ἤθους, στήν καταξιωµένηλα τρεία καί στόν ὑποδειγµατικόβίο. Ὁ ἐπίσκοπος σάν πατέραςτροφοδοτεῖ τήν ἐκκλησιαστικήκοινότητα, σάν δάσκαλος δείχνειτί εἶναι τό ἀληθινό καί τί τό κί -βδη λο καί ἀναλαµβάνει τό µεγά-λο ἔργο τᾹς διδαχᾹς καί τήν ἱερήἀποστολή τᾹς κάθαρσης καί τοῦἁγιασµοῦ. Ἄν αὐτές οἱ ὑποχρεώ -σεις τοῦ ἐπισκόπου δέ γίνουν σε-βαστές καί δέ λειτουργήσουν µέπόθο καί πάθος, ὁ ἐπίσκοποςβρί σκεται ἡττηµένος ἐκτός τοῦχώρου του καί τᾹς ἀποστολᾹςτου. Ἄν, ὅµως, ἡ παρουσία τουκαί ὁ µό χθος του µέσα στόν πε-ρίβολο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώµα-τος γί νουν χαρίσµατα σεβαστά
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καί ἀ ποδεκτά, ἡ παρουσία τοῦἐπι σκό που γίνεται λειτούργηµαεὐ θύ νης καί προσφορά µόχθουστό πρόσωπο τοῦ Ἐσταυρωµέ-νου καί στίς προσωπικότητεςπού πλάϊ στό σταυρό τοῦ Κυρίουκαταθέτουν τήν ἀγάπη τους, τήνἀφοσίωσή τους καί τά αἰτήµατάτους.  
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης,µέ τό κρυστάλλινο ἐπισκοπικότου ἦθος καί µέ τήν ἀνεκτίµητηπολυχρόνια ἐµπειρία του, τονί -ζει ὅτι, ἄν δέ λειτουργήσουν αὐτάτά ὁράµατα καί αὐτός ὁ κόπος,δέ λειτουργεῖ ἡ ἀρχιερωσύνη.Κα ταντάει τυπικό σχᾹµα ἀνθρώ -πινης δόξας ἤ πλούτου, ὄχι ὅµωςκαί ἀποδοτική λειτουργία τοῦ ἐ -πισκοπικοῦ ἀξιώµατος. Σέ ἐπι -στο λή του πρός τούς πρεσβυ τέ -ρους τᾹς Νικοµηδείας κοινο ποι -εῖ τίς πνευµατικές του ἀνη συχίεςκαί τήν ἀγωνία του, νά µήν ἐκπέ -σει τό ἐπισκοπικό λειτούρ γη µακαί ἡ ἐπισκοπική ἀποστολή σέσχᾹµα κοσµικᾹς προβολᾹς καίδό ξας, ἀλλά ἡ κάθε πρωτο βου -λία τοῦ ἐπισκόπου νά ἀντα πο -κρί νεται στό ὁροθέσιο τᾹς ἀ γά -πης καί στήν προοπτική τᾹς ἀνα-καίνισης τοῦ προσώπου καί τᾹςἐκπλήρωσης τοῦ προορισµοῦ,πού εἶναι ἡ λύτρωση καί ὁ ἁγια -σµός τῶν ἐκλεγµένων καί κεκλη -

µένων γιά τήν αἰώνια δόξα. Ὁ ἐ -πί σκοπος δέν εἶναι ψυ χρός διοι -κητής πού συντάσσει ἔγγρα φακαί θεσπίζει σχήµατα καλλι ερ -γηµένης συµπεριφορς. Εἶναι ἀ -πό στολος πού µεταδίδει τό µυ -στήριο τᾹς σαρκώσεως καί σταυ -ρικᾹς θυσίας τοῦ Κυρίου, ἀλλάεἶναι καί πατέρας καί δάσκαλοςπού µεταδί δει τίς δικές του γνώ -σεις καί τά προσωπικά του βιώ -µατα.  Τονίζει στήν ἐµπνευσµένηἐπιστολή του πού µνηµονεύ σα -µε: «οἶδεν (ὁ Παῦλος) ὅτι τῷ προέ -χοντι συµµορφοῦται τό ὑπο χείρι -ον καί τά κατορθώµατα τοῦ κα -θη γουµένου τῶν ἑποµένων γί νε -ται. Ὅ γάρ ἐστιν ὁ διδάσκαλος,τοῦ το καί τόν µαθητήν ἀπεργάζε-ται.» (Γρηγορίου Νύσσης, Ἐπιστ.XVII, τοῖς ἐν Νικοµηδεί πρε-σβυτέροις, 24. JAEGER, VIII, II, 56)  
Τό χρέος τᾹς εὐρύτατης δι -δα χᾹς, πού ἐνέπνευσε, ἐν δυ νά -µω σε καί ἀνέδειξε τίς µεγάλεςµορφές, τούς ἐπισκόπους τᾹς ἀ -ποστολικᾹς περιόδου, πότι σε καίτίς συνειδήσεις τῶν διαδό χων τους καί ἀνέδειξε τό πλᾹθος τῶνπατέρων, πού µέ τή συµπεριφο -ρά καί τό µόχθο τους ἔγραψαντίς ἱστορικές σελίδες τᾹς διάδο -χης ἐποχᾹς. Φυλλοµετρώντας τήνἱστορική ἀνέλιξη συ ναντοῦµε τήν
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πληθύ τῶν φωτισµένων πατέ -ρων µας πού µέ τή ζωή τους, τήδιδαχή τους καί τή συγγραφή τους ἔδωσαν στό λαό ἐρεθί σµα -τα γιά µελέτη, γιά πνευ µατική ἄ -σκηση καί γιά ποικίλη ἐπεξεργα -σία τῶν διδαχῶν καί τῶν προσω -πικῶν ἐµπειριῶν. Οἱ φωτισµένοιπατέρες δέ συγκρο τοῦν µικρήὁµάδα θεολογικοῦ λόγου καίδυναµικᾹς ἐµπειρίας. Ἀ ποτελοῦνἕνα τεράστιο κῦµα φω τισµένηςπίστης καί ζωντανᾹς πράξης,πού ρέει ἀπό γενιά σέ γενιά ὡςἀφυπνιστικό ρεῦµα καί ὡς καθ-αγιαστική ἐµπειρία, ἡ ὁποία τρο -φοδότησε καί ἐξακολουθεῖ νάτροφοδοτεῖ ὁλόκληρη τήν οἰ κου -µένη. Ὅταν στήν Ἐκκλησία µαςσυγκεντρώνουµε τίς θαυµαστι-κές ἀναφορές στά πρόσωπα τῶνἁγίων µας καί ὅταν πιάνου µε στάχέρια µας τίς διδαχές τῶν µεγά -λων πνευµατικῶν µας δα σκά -λων, µς κυριεύει ἡ συγκί νη σηκαί ἀνεβαίνει στή συνείδησή µαςἡ προσφώνησή τους ὡς πατέ -ρων µας καί δασκάλων µας. Χρέος µου νά σηµειώσω καίνά ὑπογραµµίσω ὅτι κατά τή µε-γάλη αὐτή ἱστορική περίοδο πούκυριάρχησε ὁ σοφός λόγος τῶνµεγάλων διδασκάλων µας καί ἡἐξαγνισµένη πράξη τῶν ἀνακαι -νι  σµένων µεταφορέων τῶν εὐ -αγ  γελικῶν διδαχῶν ἀπό τή µιά

ἄκρη τοῦ πλανήτη µας στήν ἄλ -λη, δέν ἔλλειψαν καί τά ἀρνητι-κά στοιχεῖα, οἱ ἔµποροι τᾹς πλά -νης καί οἱ προπαγανδιστές τοῦαἱρετικοῦ λόγου καί τᾹς σκόπι-µα παραποιηµένης διδαχᾹς. Ἡπαρέµβαση αὐτή δέν κατάφερενά ἀνακόψει τή δίψα τοῦ ποιµνί -ου καί νά φέρει στό κέντρο τᾹςζωᾹς τή διαφήµιση καί τήν προ-παγάνδα τᾹς ἀθεΐας ἤ τά ψιθυ -ρίσµατα τᾹς πλανεµένης θρη -σκει ολογικᾹς διδαχᾹς. Ὁ θεολο -γι κός λόγος ἐξακολούθησε νάφω τίζει τίς ἀνθρώπινες ὑπάρ-ξεις καί νά ἀνοίγει τίς πύλες τᾹςαἰώνιας βασιλείας καί τᾹς χαρι-σµατικᾹς ἐµπειρίας. Ἡ ἀποστο-λική παράδοση καί ὁ πατερικόςστοχασµός συνεχίζουν τό θαυ -µατουργικό ἔργο τους, τή φωτι-σµένη διδαχή καί τή χειραγωγίαστήν ὁδό τᾹς ἁγιότητας. Αἰῶνεςτώρα συνεχίζεται καί ἐµπλου-τίζεται τό κεφάλαιο τᾹς πνευµα-τικᾹς ἐκκλησιαστικᾹς εἰσφορς.Ὁ κάλαµος τῶν σοφῶν καί τῶνἁγίων διδάσκει ἀκούραστα. Καίἡ δίψα τοῦ λαοῦ ἤ ἀποδέχεται τόµεγάλο δῶρο τᾹς διδαχᾹς ἤ προσ -φεύγει στήν ὁµαδική διε ρεύ νησηκαί ἀποκατάσταση τῶν γνήσιωνδιδαχῶν. Γνωστό εἶναι σέ ὅλουςµας, βέβαια, ὅτι σέ στιγµές πού ἡσοφία τῶν πατέρων παραβιάζε -ται καί ἡ γνησιότητα τῶν δι δα -
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χῶν τραυ µατίζεται, ἡ Ἐκκλησίαπροσφεύ γει σέ συνοδικές συναν-τήσεις, κα τά τίς ὁποῖες κρίνον -ται καί ἀ πο δοκιµάζονται οἱ πλα -νε µένες δι  δα χές καί προσφέρον -ται στό λαό κρίσεις καί ἀναλύ -σεις πού καθαί ρουν τήν ἀτµό -σφαιρα, ἀ πο καθι στοῦν τήν ἀλή -θεια καί ἀ νοίγουν τό δρόµο γιάἀποκατά σταση τῶν τραυµατι -σµέ νων θεο λογικῶν ἀ να λύσεωνκαί προσωπικῶν χαρισµατικῶνβιωµάτων. Πολλές οἱ συνάξειςτῶν συνόδων, ἄλλοτε περιορι -σµέ νων καί τοπικῶν ἄλλοτε δι -ευ ρυµένων καί ἐθνικῶν ἤ καί οἰ -κουµενικῶν. Ἔργο τους, ἡ ἔρευ -να καί ἡ ἀπο κατάσταση τᾹς ἀλή -θειας. Ἀποτέ λεσµα, ὁ ἐµπλουτι -σµός τᾹς ψυ χᾹς καί τᾹς κρίσης,ἔτσι πού ἡ ἀποκαλυµµένη ἀλή -θεια νά διατη ρεῖται ὡς οἰκουµε-νικός πλοῦτος καί οἱ ἀνθρώπι-νες κοινότητες νά µή χάνουν τόδίχτυ τᾹς ἀλήθειας καί νά µήνἀποµακρύνονται ἀπό τίς µαρτυ -ρίες τοῦ παναγίου Πνεύ µατος.
Θά ἤθελα στό σηµεῖο αὐτόδιακόπτοντας τήν κριτική ἐνα -σχό  λησή µου µέ τά διοικητικά ὄρ-γανα τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος, νά µείνω στό θαυµασµό τοῦπλού του πού µς κληροδότησεἡ µακραίωνη ἱστορία καί στήνπεποί θηση ὅτι ὁ πλοῦτος αὐτός

καταξιώνει τήν Ὀρθοδοξία µαςκαί γε µίζει µέ ἱκανοποίηση τίςψυχές µας.Ἀτυχῶς, ἀτυχέστατα ἡ ση -µε  ρινή κατάσταση τᾹς δικᾹς µας,τᾹς ἙλληνικᾹς µας Ἐκκλησίας εἶ -ναι ἀφόρητα πληγωµένη. Τά ἐπίµέρους ἐπισκοπικά σώµατα,πού συγκροτοῦν καί ὑπηρετοῦντή συνοδικότητα καί τήν ἁγιό τη -τα, περπατοῦν σέ µονοπάτιαὁλικᾹς ἐκτροπᾹς καί ἀντί γιά τήνἁγιότητα ἐνισχύουν τήν ὁλοκλη -ρωτική διαφθορά καί ἐµπλέκουνἡγεσία καί λαό σέ διαµάχες καίσέ θανάσιµα πλήγµατα.Θά ζητήσω τήν ἄδεια ἀπότούς ἀναγνῶστες µου νά µή µη -κύνω πολύ τό λόγο µέ τή σηµερι -νή ἔκφραση πόνου καί ἀπογοή-τευσης, ἀλλά νά κρατήσω τό θέ-µα ἀνοικτό γιά τήν ἑπόµενη συν -άντησή µας. Καί θά παρακαλέσωτούς ἀναγνῶστες µου, τά ζων -τανά µέλη τᾹς Ἐκκλησίας, πούποτίζουν µέ δάκρυ τά σκαλοπά-τια τῶν ναῶν µας καί ἀφήνουνστεναγµό ἀπογοήτευσης ὅτανστηλώνουν τό βλέµµα σέ ἡγετικάπρόσωπα τᾹς ἐποχᾹς, σέ Ἀρ χι -επισκόπους καί µητροπολίτες,νά ἐντείνουν τήν προσευχή τουςκαί νά ζητήσουν ἀπό τόν Ἐσταυ -ρωµένο καί Ἀναστηµένο ἀρχηγότᾹς Ἐκκλησίας µας νά ἀνοίξεικαινούριο δρόµο, νά καθάρει τάπονηρά στέκια, νά πληθύνει τά
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Ἡ Ἐκκλησία εἶναι Θεανθρώ �

πινος ὀργανισµός.

Ἔχει καὶ θεῖο χαρακτήρα,  ἀ �

φοῦ κεφαλὴ της εἶναι ὁ Θεάνθρω�

πος Χριστὸς καὶ µέσα της ἐνεργεῖ

τὸ Ἅγιο Πνεῦµα, καὶ ἀνθρώπινο,

ἀφοῦ τὰ µέλη της εἶναι λογικὰ πλά �

σµατα τοῦ Θεοῦ. Θεωρούµενη ἀπὸ

τὴν ἀνθρώπινη πλευρά της ἡ Ἐκ �

κλησία εἶναι ὀργανωµένη κοινωνία

µὲ διοικοῦντες καὶ διοικουµένους,

Κλῆρο καὶ λαό. 

Οἱ σχέσεις ὅµως τῶν διοικούν �

των πρὸς τοὺς διοικουµένους µέσα

στὴν Ἐκκλησία δὲν εἶναι ὅπως οἱ

ἀν τίστοιχες σχέσεις στοὺς κοσµι �

κοὺς ὀργανισµούς, ἄσκηση ἐξου σί ας

καί διεκπεραίωση γραφειοκρα τίας.

Ὁ ἐπίσκοπος ἔναντι τῶν πρε �

σβυ τέρων καὶ διακόνων τῆς ἐπαρ �

χίας του καὶ ὁ πρεσβύτερος ἔναντι

τῶν ἐνοριτῶν του, δὲν εἶναι ὅπως ὁ

Ὑπουργὸς ἀπέναντι στοὺς ὑπαλλή �

λους ἢ ὅπως ὁ ὑπάλληλος ἀπέναντι

στοὺς πολίτες.

Ἄλλου ἐπιπέδου σχέσεις δηµι �

ουργοῦνται µέσα στὴν Ἐκκλησία

σὲ σύγκριση µέ αὐτὲς τοῦ κοσµικοῦ

κράτους. ∆ὲν εἶναι, δηλαδὴ, οἱ σχέ �

σεις ἡγουµένων καί ἀκολουθούν �

των, ποιµένων καί ποιµνίου, σχέ�

σεις ψυχρὲς καὶ ἄψυχες, τυπικές καί
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πρόσωπα τῶν πιστῶν καί ἁ γίων,νά ἀνεβάσει τή στάθµη τῶν ἐπι-λογῶν καί νά φέρει τή σύνοληδιοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας µας στάἴχνη τῶν φωτισµένων πατέρων

µας, πού ἦταν, εἶναι καί θά εἶναιοἱ καταξιωµένοι ποιµένες µας.Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ

OI ΚΑΤΑΚΥΡΙΕΥΟΝΤΕΣ 

ΤΩΝ ΚΛΗΡΩΝ



ἄτονες, ποὺ ὁ ἡγέτης στέκεται στό

θρόνο τῆς ἐξουσίας του καί ἐνεργεῖ

ἀφ’ ὑψηλοῦ πρός τούς ὑποτακτι�

κούς του ἢ συχνά µέ αὐταρχικὲς καὶ

σκληρές συµπεριφορές. Μέσα στὴν

Ἐκκλησία κυριαρχεῖ τὸ πνεῦµα τοῦ

Χριστοῦ, ἡ ἀγάπη, τὸ ἐνδιαφέρον,

ἡ ζεστασιὰ στὶς διαπροσωπικὲς σχέ �

σεις.

∆ὲ λείπει βέβαια καὶ ἡ αὐστη �

ρό τητα ὅταν χρειάζεται, ἀλλὰ κι

αὐτὴ, τὴν ἀγάπη ἔχει σὰν κίνητρο

καὶ τὸ ἐν διαφέρον γιὰ τὴ διόρθωση

τῶν παρεκτρεποµένων. 

Στὴν πράξη, συναντᾶµε µπρο�

στά µας καὶ φαινόµενα δανεισµένα

ἢ, κατὰ κυριολεξία, παρµένα ἀπὸ

τὴν κοσµικὴ διάρθρωση καὶ λειτουρ�

γία τοῦ κρατικοῦ µηχανισµοῦ. Συ �

χνὰ ὁ ἐπίσκοπος εἶναι ὁ ἀπρόσιτος

ἀπό λυ τος ἄρχοντας, ποὺ δὲν ἐνδια �

φέρε ται, σὲ σχέση µὲ τοὺς ὑφιστα �

µένους του κληρικοὺς, γιά τίποτε

ἄλ λο παρὰ µόνο γιὰ τὴν ἀναντίρ �

ρητη ὑποταγὴ τους σ’ αὐτόν. Τὰ

προ σωπικὰ τους προβλήµατα καὶ

ἀκόµη�ἀκόµη ἡ ποιότητα τοῦ ποι �

µαντικοῦ καὶ λει τουργικοῦ τους ἔρ�

γου δὲν τὸν ἀπασχολοῦν. 

Θεωρεῖ ὕψιστο προσὸν τῶν

πρεσβυτέρων καὶ διακόνων τὴν ὑ �

πα κοὴ τους σ’ αὐτόν (ὅταν πρὸ πάν �

των συνοδεύεται ἀπὸ τὴ σχετικὴ

δουλοπρεπὴ συµπεριφορά), ὑπα�

κοὴ, µάλιστα, ποὺ τοὺς ἀµνηστεύει

γιὰ ὁποιαδήποτε ἀτασθαλία τους.

Παρόµοια, κατ’ ἀναλογία, εἶναι καὶ

ἡ στάση πολλῶν πρεσβυτέρων ἔναν�

τι τῶν λα<κῶν χριστιανῶν.

Τοὺς χαρακτηρίζει ἡ νοοτρο �

πία ὅτι οἱ λα<κοὶ ὀφείλουν νὰ τοὺς

σέβονται καὶ νὰ ὑποτάσσονται σ’

αὐ τοὺς λόγω τοῦ σχήµατος ἢ τοῦ

ὀφφικίου τους, ἀνεξαρτήτως τοῦ

ἠθικοῦ ποιοῦ τους, τῆς ὅλης βιοτῆς

τους καὶ τῆς εὐσυνειδησίας ἢ µὴ

στὴν ἐκτέλεση τοῦ ἔργου τους. Γιὰ

ὅλους αὐτοὺς ἰσχύει ἡ ἐπισήµανση

τοῦ Ἀποστόλου: «Ποιµάνατέ το ἐν

ὑµῖν ποίµνιον τοῦ Θεοῦ, ἐπισκο�

ποῦντες µὴ ἀναγκαστῶς, ἀλλ’ ἑκου�

σίως, ... µηδ’ ὡς κατακυριεύοντες

τῶν κλήρων, ἀλλὰ τύποι γινόµενοι

τοῦ ποιµνίου» (Α΄ Πέτρου 5, 2�3). 

Ὁ ὀφειλόµενος, λοιπόν, σεβα�

σµὸς καὶ ἡ ὑπακοὴ δὲν εἶναι αὐτόµα�

το προ< ὸν σχηµάτων καὶ ἰδιοτήτων,

ἀλλὰ κατάκτηση µὲ ἐπίµονο καὶ

πολυ χρόνιο ἀγῶνα τοῦ ποιµένα.

Πη γάζει ἀπὸ τὴν ἁγιότητα τῆς ζωῆς

του καὶ τὴ φιλοτιµία του στὴν ἐκτέ �

λεση τῶν ὑποχρεώσεών του πρὸς τὸ

ποίµνιο καὶ τοὺς ὑφισταµένους του.   

Ἀρχαῖος µαθητής 
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Μύθος 3ος. Κάθε ἕνωση ἀν -
θρώπων, τῶν ὁμοφυλόφιλων πε -
ρι  λαμβανομένων, μπορεῖ νά ἀνα -
λά βει ὑπεύθυνα ἀγωγή παιδιῶν
μέ εὐ εργετικά γιά τήν κοινωνία
ἀποτελέσματα. Λένε, δηλαδή, ὅτι
μέ τήν ἀπονομή τοῦ στάτους τῶν
ἐγγάμων, ὁποιαδήποτε ἕνωση ἀτό-
μων, χωρίς περιορισμούς φύλου,
κτλ., μπορεῖ νά ἀναδειχθεῖ μονά-
δα ὠφέλιμη στήν κοινωνία στόν
τομέα τῆς ἀ γωγῆς. Οἱ εἰδικές ἔρευ-
νες, ἐν τούτοις, δείχνουν τό ἀντί -
θετο. Τό ἐπιστη μο νικό μήνυμά τους
εἶναι σαφές: τό παντρεμένο ζευ-

γάρι, ἡ οἰκογένεια μέ μαμά καί
μπαμπά, εἶναι τό ἄριστο γιά τά παι-
διά, σέ σύγκριση μέ κάθε ἄλλο “οἰ -
κογενειακό” κα τα σκεύασμα. Οἱ ὅ -
ποιες ἐπινοήσεις οἰκογενειῶν, χω -
ρίς μιά μαμά καί ἕ να μπαμπά παν -
τρεμένους, ἔχουν ἀ ποτύχει οἰκτρά·
τό διακύβευμα πάν τοτε ἦταν ἡ εὐ -
τυχία καί τό μέλλον τῶν παιδιῶν.
Ἤ δη τά παιδιά μας ἀπειλοῦνται
ἀπό τήν αὔξηση τῶν ἐλεύθερων
συμβιώσεων καί τήν περιθωριο-
ποίηση τοῦ γάμου. Ἄν σ’ αὐτά προ -
σθέσουμε καί τό “γάμο” ἀτόμων
τοῦ αὐτοῦ φύλου, στραγγαλίζουμε
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Ὁμοφυλοφιλία: Μιά μάστιγα 
γιά τή δῆθεν Χριστιανική Δύση (ΙΙ).

Πέντε μύθοι γύρω ἀπό τό “γάμο” ἀτόμων ἴδιου φύλου
(Β)



ἱερά δικαιώματά τους. Τά ντο κου -
μέντα εἶναι συντρι πτικά: παιδιά
μεγαλωμένα σέ κατασκευασμένες
“οἰκογένειες”, διαφορετικές ἀπό
ἐκείνες πού ξέρου με, κινδυνεύουν
πολύ περισσότερο στό: α) νά ἔχουν
κακές ἐπιδόσεις στό σχολεῖο καί
προβλήματα ὑγεί ας· νά εἶναι ἐκτε-
θειμένα σέ ἐμπειρίες ναρκωτικῶν
ἤ καί ἀλκοόλ· β) νά ἐμφανίζουν
πρόωρη καί ἀνώρι μη σεξουαλική
δραστηριότητα ἐκ τεθειμένα σέ κιν-
δύνους μόλυνσης ἀπό ἀσθένειες
μεταδιδόμενες σεξουαλικῶς, ἄκαι-
ρων ἐγκυμοσυνῶν καί ἐκτρώσεων.

Μύθος 4ος. Ὁ “γάμος” ὁμο -
φυ λοφίλων εἶναι ἐλεύθερη ἐπι -
λογή συνειδησιακή καί θρη -
σκευτική. Αὐ τός εἶναι ὁ πιό ἀστή -
ρι κτος ἀλλά καί ὕπουλος μύθος.
Ἕνας τέτοιος “γάμος” συγκρούε -
ται μέ βαθιά ριζωμένες πεποι -
θήσεις ἑκατομμυρί ων Χριστιανῶν,
Ἰουδαίων καί Μουσουλμάνων πολι -
τῶν, οἱ ὁποῖες ἀπορ ρέουν ἀπό βασι-
κές ἀρχές τῶν θρησκειῶν αὐτῶν.
Γιά τό ξερίζωμά τους οἱ ἀκτιβιστές
ὁμοφυλόφιλοι ἐργάζονται μέ πά -
θος νά προωθήσουν τήν ἀτζέντα
τους στά σχολεῖα εἰ σάγοντας εἰδι-
κά μαθήματα. Στόχος τους ἡ στα -
διακή ἀλλοίωση τῆς κοι νῆς γνώμης
μέ τήν καλλιέργεια τῆς ἰδέας ὅτι ἡ
ἀντίθεση πρός τήν ὁμοφυλοφιλία
δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά μισαλ-
λοδοξία καί κακότητα. Τελικός

στό χος, ἡ ἀναμόρφωση τοῦ νομικοῦ
πλαισίου γιά τό γάμο. Περ νᾶνε ἔτσι
νόμοι, πού ἐπιβάλλουν σέ ἐλεύθε-
ρους ἐπαγγελματίες καί δημοσίους
ὑπαλλήλους νά ἀποδέ χονται σιω -
πηλά, κατά τίς συναλ λα γές τους
μέ πολίτες, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν
προσκρούει στό ἦθος καμιᾶς θρη-
σκείας.

Στήν πραγματικότητα, ἡ θέ-
σπιση τοῦ “γάμου” ὁμοφυλοφίλων,
ὄχι μόνο δέν ἐναρμονίζεται μέ τή
θρησκευτική συνείδηση, ἀλλά του-
ναντίον γίνεται μοχλός ἀνατροπῆς
θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καί ἐκ -
δίωξης τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀπό τίς
κοινωνικές ὑπηρεσίες. Ἕνα πρό -
σφα το παράδειγμα: Στή Μασσα -
χουσέττη καί τήν Περιφέρεια τῆς
Κολούμπια ἀπαγορεύτηκε ἡ λει -
τουρ γία καθολικῶν γραφείων υἱο -
θεσιῶν, μέ τό σκεπτικό ὅτι ἡ ἠθική
στάση τους δέ συνάδει πρός τήν
ἀτζέντα τῶν ὁμοφυλόφιλων, τή δυ -
νατότητα, δηλαδή, υἱοθεσίας παι -
διῶν ἀπό ζευγάρια τοῦ αὐτοῦ φύ -
λου. Γιά τή ριζοσπαστική πολιτι-
κή τους εἶναι προτιμότερο νά μέ-
νουν τά παιδιά ὀρφανά, παρά νά
βρίσκουν οἰκογενειακή στέγη μέ-
σω χριστιανικῶν γραφείων! 

Μύθος 5ος.Ὁ “γάμος” ἀτό-
μων ἴδιου φύλου εἶναι τό ἴδιο
πράγμα μέ τό γάμο ἑτερόφυλου
ζευγαριοῦ. Αὐτός ὁ μύθος ἀπέχει
παρασάγγες ἀπό τήν ἀλήθεια. Στήν
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πραγματικότητα, οἱ ὁμοφυλοφιλι-
κές ἑνώσεις εἶναι βραχύβιες· πολ-
λοί ἀπό τούς ὁμοφυλοφιλικούς “γά-
μους”στή Μασσαχουσέττη διαλύ -
ονται ἀμέσως μετά τή σύστασή
 τους. Ἐξ ἄλλου, οἱ κίνδυνοι γιά τήν
ὑγεία, πού σχετίζονται μέ τίς ὁμο-
φυλοσεξουαλικές πράξεις, εἶναι ἁ -
πτές πραγματικότητες, ἀδιάσειστα
βεβαιωμένες στά Νοσοκομεῖα. Ἄς
μή στρουθοκαμηλίζουμε: τό ὁμο -
φυ λοφιλικό σέξ εἶναι βλαβερό καί
καταστροφικό γιά τό ἀνθρώπινο
σῶμα. Οἱ νόσοι ἀπό τούς ἰούς HIV
(AIDS) καί HPV πλήττουν σάν ἐπι -
δημίες τίς ὁμάδες ὁμοφυλόφιλων
ἀν δρῶν. Ἡ ἐνδοοικιακή βία, ἐξ ἄλ -
λου, εἶναι φαινόμενο πού ἐμφανί -
ζε ται μέ δι πλάσια συχνότητα στά
ὁμόφυλα ζευ γάρια ἀπ’ ὅ,τι στά ἑτε-
ρόφυλα. 

Καί βέβαια, εἶναι αὐτονόητο
ὅτι μέ μιά νομική ἕνωση δύο ἄν -
δρες ἤ δύο γυναῖκες δέν ἀποκτοῦν
τή δυνατότητα νά ἑνωθοῦν “εἰς
σάρκα μία”. Αὐτό εἶναι φυσιολο-
γικά ἀδύνατο. Οὔτε μιά νομική δια-
δικασία μπορεῖ νά δώσει ἱερότητα
στήν ὁποιαδήποτε ἕνωση. Τοὐναν-
τίον, αὐτή ἡ διαδικασία χωρισμένη
ἀπό τή φυσιολογική τάξη, θά δη -
μιουργήσει σύγχυση ἀπαξιωτική
γιά τήν ἀξία τοῦ γάμου. Γενικά, οἱ
κυβερνήσεις μέ τούς νόμους θε-
σμοθετοῦν κανόνες, μέ βάση τούς
ὁποίους μετρᾶμε καί ἀξιολογοῦμε

τά πράγματα. Ἡ θεσμοθέτηση μιᾶς
κίβδηλης ἕνωσης ὡς ἰσότιμης μέ τό
γάμο ἰσοδυναμεῖ μέ διαστροφή τοῦ
ἴδιου τοῦ κανόνα. Ἄν ἡ κυβέρνηση
στή χώρα μας νομοθετήσει τό “γά -
μο” ὁμοφυλοφίλων, αὐτό θά ση -
μαίνει πλήρη καί ἀμετάκλητη ἀπα -
ξίωση τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου. Ὁ γά-
μος πιά δέ θά ἔχει οὔτε νόημα οὔτε
κῦρος. Μιά τέτοια κυβερνητική ἀ -
πό φαση θά ἔλθει σέ πλήρη ἀν αν -
τιστοιχία πρός τά δεδομένα τῶν
κοι νωνικῶν ἐπιστημῶν, πού ἔχουν
κατασταλάξει στά ἑξῆς: Ὑπάρχει
ἀ γεφύρωτο χάσμα μεταξύ: α) μιᾶς
οἰκογένειας, πού δημιουργεῖται καί
ἐπικυρώνεται ἀπό τήν κοινωνία, ὅ -
ταν ἕνας ἄντρας καί μία γυναίκα
δεσμεύονται ἐπίσημα μέ ὑποσχέ-
σεις ἀμοιβαίας ἀφοσίωσης καί χτί -
ζουν μιά συνεκτική μονάδα, καί
 β)  μιᾶς συγκατοίκησης δύο ἤ πε -
ρισ  σότερων τυχαίων ἀτόμων, πού
λένε ὅτι συγκροτοῦν ἕνα σπιτικό,
περιφρονώντας καίριους ἠθικούς
κώδικες καί καθιστώντας κενά νο-
ήματος ἀξίες καί θεσμούς, αὐτά τά
ἴδια τά διαχρονικά θεμέλια τῆς
οἰκογένειας καί τῆς κοινωνίας.

Ἐπιμύθιο. Ἐν κατακλείδι, θά
λέγαμε ὅτι αὐτό τό κοινωνικό πρό -
βλημα χαρακτηρίζει μιά κρίσιμη
καμπή γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα,
ὄ χι μόνο γι’ αὐτό τό ἔθνος. Αὐτό
πού ἐπιδιώκουν οἱ ἀκτιβιστές τῆς
ὁμοφυλοφιλίας δέν εἶναι μιά ἐπου-
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σιώδης προσθήκη στό νόμο. Εἶναι
μιά ριζική ἀλλοίωση τοῦ θεμελι -
ώδους θεσμοῦ πάνω στόν ὁποῖο
βασίζεται ἡ κοινωνία. Τό ἐρώτημα
προβάλλει ἀμείλικτο: Θά προστα-
τεύσουμε τό γάμο ὡς θεσμό καθο-
ριστικῆς σημασίας γιά τήν προ-
στασία μητέρων καί παιδιῶν ἤ θά
συνταχθοῦμε μέ τίς δυνάμεις ἐκεῖ -
νες πού διακηρύσσουν ὅτι δέν ὑ -

πάρ χουν εὐθύνες οὔτε ἀμοιβαῖες
ὑ ποχρεώσεις μεταξύ τῶν ἀνθρώ -
πων καί ὅτι καθένας μπορεῖ νά συμ -
περιφέρεται σεξουαλικά ὅπως θέ-
λει, χωρίς νά τόν νοιάζει ἄν οἱ πρά-
ξεις του βλάπτουν τήν κοινωνία,
εἰδικά τά παιδιά, καί ὑπονομεύουν
τήν κοινωνική εὐρωστία;

Janice Shaw Crouse
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Σὲ ἐβδοµαδιαῖο ἐκκλησιαστικὸ

ἔντυπο δηµοσιεύθηκε πρόσφατα ἐγ �

κύ κλιος τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη Κου

Νικολάου (Χατζηνικολάου), ἀναφε�

ρόµενη στὰ ἐπίκαιρα προβλήµατα

καὶ στὶς ἀνησυχίες ποὺ ζεῖ τόσο ἔντο�

να ἡ κοινωνία µας. Καὶ µὲ ἐµπεριστα �

τωµένες, θὰ ἔλεγε κανείς, ἀναφορὲς

διατυπώνει ὁ ∆εσπότης τὶς προσωπι �

κὲς του ἐκτιµήσεις καὶ τοποθετήσεις.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΕΣ 
ΚΑΙ 

ΘΕΩΡΗΜΑΤΑ



Μελετώντας κάποιος τὸ κείµε�

νο αὐτῆς τῆς ἐγκυκλίου θὰ µποροῦσε,

χωρὶς νὰ διαφοροποιεῖται οὐσιαστι �

κὰ ἀπὸ τὶς θέσεις τοῦ Σεβασµιω τά �

του, νὰ τὸ χαρακτηρίσει ὡς καθαρῶς

φιλολογικὸ καὶ προεχόντως θεωρητι �

κό. Ἀναντίρρητα, θὰ µποροῦσε νὰ ἀ �

πο τελέσει καὶ ἀντικείµενο κοινωνι �

κῆς διαλέξεως µὲ λόγο καὶ ἀντίλογο.

Ὅµως δὲ θὰ ἔφθανε, φρονοῦµε, κα�

νεὶς καλόπιστος ἀναγνώστης στὸ ση �

µεῖο νὰ ἀνεύρει τὰ οὐσιώδη ἐκεῖνα

στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα θὰ προσέδιδαν

στὸ κείµενο αὐτὸ τὸν χαρακτηρισµὸ

τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ποιµαντικοῦ λό �

γου.

Καὶ τοῦτο, γιατί ὁ καθαρὸς ἐκ �

κλησιαστικὸς λόγος πρέπει πάντοτε

νὰ εἶναι ἀπόλυτα σαφὴς καὶ ἀπόλυτα

συγκεκριµένος. Πρέπει, µὲ ἄλλα λό �

για, ἀπαλλαγµένος ἀπὸ φιλολογικὲς

θε ωρίες καὶ γενικόλογες ἀναφορές,

νὰ συγκεκριµενοποιεῖ τὰ γεγονότα.

Καὶ κάτι παραπάνω: νὰ ἐξειδικεύει

αὐ τὰ καὶ νὰ τὰ συνδέει µὲ τὰ συγκε�

κριµένα πρόσωπα, τὰ ὁποῖα τὰ δηµι �

ούργησαν καὶ τὰ ὁποῖα συνέπραξαν

σ' αὐτά.

∆ὲ θὰ ἀναλύσουµε ὅλο τὸ κεί �

µενο τῆς σοβαρῆς, κατὰ τὰ ἄλλα, ἐγ �

κυκλίου τοῦ ∆εσπότη. Θὰ σταµατή �

σουµε σὲ µία καὶ µόνο φράση καὶ θὰ

ἑστιάσουµε σ' αὐτὴ τὶς ἀναφορές µας.

Γράφει κάπου ὁ Σεβασµιώτα�

τος: «...Ἡ Ἐκκλησία µας χωρὶς ὀµορ�

φιά, ἡ ζωή µας χωρὶς ἀλήθεια...»Ἄς

µείνουµε σ' αὐτὴ καὶ µόνο τὴν ἀπο�

στροφὴ τοῦ λόγου, ἡ ὁποία µᾶς προ�

καλεῖ νὰ διατυπώσουµε τὶς καλόπι�

στες ἀπορίες µας ἐπάνω σὲ ἕνα µεῖζον

ἐκκλησιαστικὸ ζήτηµα, ποὺ ταλαι �

πώ ρησε ἐπὶ µακρὸν καὶ ταλαιπωρεῖ

ἀ κόµη καὶ σήµερα τὸ σῶµα τῆς Ἐκ �

κλησίας�καὶ ἀσφαλῶς θὰ ἀπα σχο �

λήσει σοβαρῶς καὶ τὸν ἐκκλησιαστι �

κὸ ἱστορικὸ τοῦ µέλλοντος. Ἐκ τού �

του καὶ ἡ ἰδιαίτερη σηµασία του.

1)  Εἶναι «ὀµορφιὰ τῆς Ἐκκλη �

σίας», ὅταν ἐν µέσῃ δικτατορίᾳ δια�

σπᾶται ἡ Μητρόπολη Ἀττικῆς καὶ

Με γαρίδος ἀντικανονικῶς, χωρὶς τὴν

ἄδεια τοῦ κανονικοῦ Μητροπολίτη,

ὅ  πως ρητῶς καὶ κατηγορηµατικῶς ἐ �

πιβάλλουν οἱ ἱεροὶ κανόνες; Καί, ἐπὶ

πλέον, ὅταν µετὰ τὴ «βίαιη ἔκπτω�

ση» (ὁ χαρακτηρισµὸς ἀνήκει στὸ

Μακ. Ἀρχιεπ. Χριστόδουλο) τοῦ Κα�

νονικοῦ Μητροπολίτη Ἀττικῆς, µὲ

βάση τὶς δικτατορικὲς καὶ µόνο Συν �

τακτικὲς Πράξεις καὶ χωρὶς καµιὰ

Κανονικὴ διαδικασία, καταλαµβά �

νο νται τὰ ἀντικανονικῶς διηρηµένα

τρία τµήµατα ἀπὸ νέους Μητροπολί �

τες καὶ συνεχίζουν, ἀκόµη καὶ σήµε�

ρα, νὰ διαποιµαίνονται ἀντικανονι �

κῶς ἀπὸ τοὺς διαδόχους τους;
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2) Εἶναι «ὀµορφιὰ τῆς Ἐκκλη �

σίας», ὅταν ὁ παραπάνω Ἀρχιερέας,

στὴν πορεία τῆς διαδοχῆς, ἀναγνω �

ρί ζοντας προφανῶς τὴν ἀντικανονι �

κότητα τῆς τοποθετήσεώς του, ἢ ἔστω

ἀµφιβάλλοντας γιὰ τήν κανονικότη �

τά της, δηλώνει κατὰ τὴν ἐνθρόνισή

του (ἔτος 2004!!), ὅτι «προτίθεται νὰ

πα ραιτηθεῖ, ἂν αὐτὸ συµβάλει στὴν

ἐ πίλυση τοῦ προβλήµατος»; Πρόθε�

ση χωρὶς συνέχεια.

3)  Εἶναι «ὀµορφιὰ τῆς Ἐκκλη �

σίας», ὅταν ὁ ἴδιος Ἀρχιερέας, µετὰ

τὴν ἀποµάκρυνση τοῦ προηγούµε�

νου Μητροπολίτη, καὶ ἤδη µοναχοῦ

(ἡ ὁποία κατέληξε τελικῶς σὲ καθαί �

ρεση, µόνο µετὰ τὴν ἀµετάκλητη κα�

ταδίκη του γιὰ κακούργηµα), δέχε�

ται τὴν τοποθέτησή του ὡς «Τοποτη �

ρη τοῦ» στὴν «πολύπαθη» Μητρό πο �

λη Ἀττικῆς (ὁ χαρακτηρισµὸς δικός

του), ἀντὶ νὰ ἀρνηθεῖ αὐτὴν τὴν ἐπιλο�

γή, ὑποστηρίζοντας εὐθέως ὅτι ἡ Μη �

τρόπολη διαθέτει γιὰ τὴ διαποίµαν�

σή της τὸν Κανονικὸ Μητροπολίτη,

µε τὰ, µάλιστα, καὶ τὴν πλήρη ἀποκα �

τάστασή του µὲ πολλὲς ἀποφάσεις

τοῦ Συµβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, µὲ

τὶς ὁποῖες ἀκυρώθηκαν ὅλες οἱ ἐν τῷ

µεταξὺ διοικητικὲς παρανοµίες;

4)  Εἶναι «ὀµορφιὰ τῆς Ἐκκλη �

σίας», ὅταν µὲ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρ �

χίας ἡ Μητρόπολη Ἀττικῆς διασπᾶ �

ται καὶ πάλι ἀντικανονικῶς, χωρὶς

τὴν ἄδεια τοῦ οἰκείου Μητροπολίτη,

σὲ δυό, νέα περαιτέρω τµήµατα; Ὁ ἴ �

διος ὁ Σεβασµιώτατος, ὡς µέλος τῆς

Συνοδικῆς Ἱεραρχίας, φέρεται νὰ µε �

τέχει στὴ διαδικασία ἐκλογῆς νέου

Μη τροπολίτη καὶ νὰ παρίσταται στὴν

ἐνθρόνιση τοῦ τελικῶς ἐκλεγέντος.

Καὶ ἐδῶ ἐπανέρχεται καὶ πάλι στὴν

πα λαιὰ δήλωσή του, ὅτι, δηλαδὴ, προ�

τίθεται νὰ παραιτηθεῖ ὑπὲρ τοῦ ἀντι�

κανονικῶς διωχθέντος Μητροπολί �

τη. Προσθέτει, µάλιστα, σὲ συνέντευ �

ξή του καὶ τοῦτο: «Ἐξάλλου τὸ µεγα �

λύτερο κοµµάτι τῆς παλαιᾶς Μητρο �

πόλεώς του εἶναι αὐτό», δηλ. ἡ Μη �

τρόπολη τὴν ὁποία ὁ ἴδιος κατέχει.

Καὶ µὲ αὐτὴ τὴν προσθήκη θὰ ἔλεγε
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κα νείς, ὅτι, ἐµµέσως πλὴν σαφῶς, ὁ �

µολογεῖ γιὰ τὴν ἀντικανονικὴ κατο �

χὴ τῆς µητροπολιτικῆς του ἕδρας ἢ ἔ �

στω ἀµφιβάλλει γιά τήν κανονική κα�

τοχή της. Ἐδῶ, µάλιστα, προκάλεσε

καὶ τὴν ἀντίδραση τοῦ δηµοσιο γρά �

φου, ὁ ὁ ποῖος ἀντεῖπε ὅτι «κάτι τέ �

τοιο εἴχατε πεῖ καὶ στὸν ἐνθρονιστή �

ριο λόγο σας�ἔτος 2004»!!! (βλ. συν �

έν τευξη Romfea.gr, 3.3.2010).

5) Εἶναι «ὀµορφιὰ τῆς Ἐκκλη �

σίας», ὅταν σὲ ὅλες τὶς παραπάνω δι �

εργασίες καὶ συµπεριφορὲς ἀναγνω �

ρίζεται ὡς ἰσχῦον καὶ κυρίαρχο τὸ

ἀ  νυπόστατο καὶ ἀντικανονικὸ «ἐπι �

τίµιο ἀκοινωνησίας», ὅπως κατ' ἐπα �

νάληψη ἔχει χαρακτηρισθεῖ ἀπὸ πολ �

λοὺς ἐκκλησιαστικοὺς παράγοντες

καὶ Ἱεράρχες; Καὶ κάτι τὸ χειρότερο:

προκειµένης τῆς ἄρσεως τοῦ ἀνύπαρ �

κτου αὐτοῦ Ἐπιτιµίου (καὶ αὐτῆς ἀ �

πὸ τώρα καὶ στὸ ἑξῆς!!), τάσσεται ὡς

ὅρος ἡ ἀποδοχὴ ἀπὸ µέρους τοῦ ἀντι�

κανονικῶς ἐπιτιµηθέντος Μητροπο �

λίτη ὅλων τῶν θλιβερῶν, ἀντικανονι �

κῶν καὶ παράνοµων πράξεων ὁλό �

κληρης 35ετίας, µεταξὺ τῶν ὁποίων

σκοπίµως προέχει καὶ ἡ ἀναγνώριση

ὅσων σήµερα κατέχουν ἀντικανονι �

κῶς τµήµατα τῆς διηρηµένης ἀρχικῆς

Μητρόπολης.

ΕΠΙΜΥΘΙΟ. Ὅλα ὅσα παρα �

πά νω παρατέθηκαν, µὲ πόνο καὶ θλί �

ψη πολλὴ καὶ χωρὶς καµιὰ ἐπικριτικὴ

διάθεση, ἀποτελοῦν ἀδιάψευστα καὶ

ἀν αντίρρητα στοιχεῖα καὶ πε ριστα �

τικά, ἐρειδόµενα σὲ δηλώ σεις, ἀνα �

κοι νώσεις, συνεντεύξεις καὶ συνοδι �

κὲς ἀποφάσεις. Καὶ ἂν κανεὶς τὰ µε �

λετήσει σὲ βάθος µὲ καλὴ διάθε ση καὶ

ἀγαθὴ πρόθεση, θὰ διερωτη θεῖ µήπως

καὶ αὐτά, µαζὶ µὲ ἄλλα, συνέβαλαν,

ὥστε «ἡ Ἐκκλησία µας σήµερα νὰ εἶ �

ναι χωρὶς ὀµορφιά», ὅπως διαπιστώ �

νεται µὲ τὴν ἐγκύκλιο τοῦ ∆εσπότη;

Καὶ µήπως ὅλα αὐτὰ δὲ συγκροτοῦν

ἢ µᾶλλον δὲν ἀν τέχουν στὸ συγκεκρι �

µένο, ὀρθὸ καὶ καθαρὸ ἐκκλησιαστι �

κὸ λόγο;

Ὁ Σχολιαστής
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