
--------

Ἡ σάλπιγξ ἡ µεγάλη τῆς Ἐκκλησίας,

ὁ λύχνος ὁ φωτίζων τήν οἰκουµένην,

ὁ κῆρυξ ὁ τῷ φθόγγῳ περιλαµβάνων,

πάντα τά πέρατα,

ὁ µεγαλώνυµος, συγκροτεῖ τήν σύνα -

ξιν ταύτην Βασίλειος.

Λαµπρός ἀπό τοῦ βίου καί τῶν πρα -

γµάτων,

λαµπρός ἀπό τοῦ λόγου καί τῶν δο -

γµάτων,

ἐν πᾶσιν ὑπερλάµπων  πάντας ὡς ἄλ -

λος, ἀστέρας ἥλιος,

ὁ πολυΰµνητος, Θεολόγος σήµερον

µακαρίζεται.
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Οἱ φωτισµένοι τῆς ἱστορίας
στέκονται πλάι µας

Γ΄ Ὠδή τοῦ Κανόνα τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (Ποίηµα Ἰωάννου Εὐχαΐτων)

Ἡ σάλπιγγα ἡ µεγάλη τῆς Ἐκκλησίας,
τό λυχνάρι πού φωτίζει τήν οἰκου -
µένη,
ὁ κήρυκας πού µέ τό φθόγγο του πε-
ριλαµβάνει ὅλα τά πέρατα,
ὁ µεγάλος στό ὄνοµα, συγκροτεῖ αὐτή
τή σύναξη Βασίλειος.

Λαµπρός ἀναδείχθηκε ἀπό τό βίο καί
τά πράγµατα,
λαµπρός ἀπό τό λόγο καί τά δόγµα-
τα,
σέ ὅλα ὑπερλάµπει ἀπό ὅλους ὅπως
ὁ ἥλιος ἀπό τούς ἀστέρες,
ὁ Θεολόγος, πού πολύ ὑµνεῖται, σή-
µερα µακαρίζεται.



οῦτο τό µήνα βιώνουµε
µιά ἱστορική πρόκληση.
Ἀ πό τά βάθη τῶν αἰώ -
νων ἔρχεται ἡ πνοή καί
τό µεγαλεῖο πού κατα-
γράφηκε στήν ἱστορία
πρίν ἀπό δεκαέξι καί

πλέον αἰῶνες. Πρόκειται γιά τίς φυ-
σιογνωµίες τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν,
πού ἀρνήθηκαν τήν πλαστή ἀνθρώ -
πινη δόξα καί περπάτη σαν µεταφέ -

ροντας καί προσφέρον τας τόν ἀτί -
µητο πλοῦτο τᾹς Ὀρθόδοξης θεολο -
γίας καί τά φωτεινά πα ραδείγµατα
τοῦ γνήσιου βίου καί τᾹς δυναµικᾹς
τᾹς ἀγάπης. Οἱ αἰῶ νες πού κύλη -
σαν, ἀπό τότε ἴσαµε σή  µερα, δέν ἀ -
φάνισαν τά ἴχνη τους καί δέ µείω -
σαν τή δύναµη τᾹς διδα χᾹς τους.
Ἦταν, εἶναι καί θά παρα µέ νουν ὡς
«οἱ τρεῖς µέγιστοι φωστᾹ ρες τᾹς τρι -
σηλίου θεότητος οἱ τήν οἰ κουµένην
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Ἰδού τό φῶς τοῦ κόσµου, τῷ κόσµῳ

φαί νει·

ἰδού τῆς γῆς τό ἅλας, τήν γῆν ἡδύνει·

ἰδού τό ζωῆς ξῦλον ἀθανασίας, καρ-

πούς προβάλλεται,

ὁ χρυσοῦς Ἅγιος·

οἱ θανεῖν µή θέλοντες δεῦτε τρυφήσα-

τε.

Ἰδού τό φῶς τοῦ κόσµου τόν κόσµο
φωτίζει·
ἰδού τό ἁλάτι τῆς γῆς τή γῆ γλυ καί -
νει·
ἰδού τό δένδρο τῆς ζωῆς προβάλλει
καρπούς ἀθανασίας,
ὁ χρυσός Ἅγιος·
ὅσοι δέ θέλετε νά πεθάνετε ἐλᾶτε νά
ἀπολαύσετε.   

Ἡγετικό πάθος µέ ἐπένδυση ἀγοραίας µανίας



ἀκτίσι δογµάτων θείων πυρ   σεύσαν -
τες». Οἱ καιροί ἔτρεξαν, οἱ λα  οί πνευ -
µατικά πυρπολήθηκαν, ἡ ἀ θεΐα καί
ἡ εὐµάρεια προπαγανδί στη καν πει-
σµατικά καί ὅµως ἡ λάµψη καί ὁ δυ -
ναµισµός τῶν τριῶν πατέρων µας
δέ σκιάστηκαν καί, πολύ περισσό -
τε ρο, δέν ἀφανίστηκαν.Περπατώντας κατά τό µᾹνατοῦ Γενάρη τήν Ἐδέµ τᾹς ἁγιότητος,πού ἀκτινοβολεῖ τό φῶς τᾹς σοφί -ας τους καί σκορπίζει τό ἄρωµα τᾹςθυσίας τους, διαπιστώνουµε πώς ἡεἰσφορά τους εἶναι πλοῦτος καί µε-τοχή στήν καλλιέργεια τᾹς χαρισµα -τικᾹς συνείδησης τοῦ ὅλου πληρώ -µατος τᾹς Ἐκκλησίας καί εἰδικότε-ρα τῶν ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι ἦτανκαί εἶναι φορτισµένοι µέ τήν εὐθύνητᾹς κανονικᾹς ὀργάνωσης τοῦ διοι -κητικοῦ µόχθου.∆ιαβάζοντας τήν ἐκκλησια στι -κή ἱστορία τῶν αἰώνων πού πέρα-σαν µέσα στούς διωγµούς καί µέσαστίς θύελλες τᾹς ἀσάφειας καί τᾹςἀλλοίωσης τῶν εὐαγγελικῶν καί τῶνἀποστολικῶν διδαχῶν διαπι στώ-νου µε ὅτι οἱ σοφοί καί ἅγιοι Πατέ ρεςτῶν πρώτων αἰώνων ἔφεραν πάν-το τε τά προβλήµατα καί τίς ἀνη  συ -χίες τους σέ τοπικές ἤ οἰκουµενικέςΣυνόδους καί ἐκεῖ, µετά ἀπό µελέ -τη, ἔρευνα καί προσευχή, διατύπω-ναν τό «Πιστεύω» τᾹς ὀρθοδοξίαςκαί τούς Ἱερούς Κανόνες πού προσ-διόριζαν τήν εὐθύνη διατήρησης καίἀποσαφήνισης τοῦ ὀρθοδόξου δό -γµατος καί τᾹς χάραξης τῶν ὀρθῶνἐξελίξεων στήν καθηµερινή ζωή τοῦ

ἐκκλησιαστικοῦ πληρώµατος. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι πολ-λοί Ἱεροί Κανόνες θεσπίστηκαν σέπρῶτο βαθµό ἀπό τίς Συνόδους τῶντοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί στή συνέ -χεια πέρασαν στήν τράπεζα τᾹς µε-λέτης τᾹς εὐρύτερης θεολογικᾹς ἀ -νά λυσης καί τᾹς τελικᾹς ἐπικύρω-σης ὡς Κανόνων τῶν ΟἰκουµενικῶνΣυνόδων πού καθοδηγοῦν καί δε-σµεύουν τίς Ἐκκλησίες τᾹς οἰκουµέ -νης στήν ὀρθότητα τᾹς πίστεως καίστήν καθολικότητα τῶν διοικητικῶνπράξεων.  Ἡ παρουσία τῶν Τριῶν Ἱεραρ -χῶν καί ὅλων τῶν ἐξαγιασµένων Πα-τέρων µας εἶναι ὁδηγός γιά τήν σύγ -χρονη ταραγµένη ἐποχή µας καί ἰ -διαίτερα γιά τούς παράγοντες τᾹςἐκκλησιαστικᾹς ἡγεσίας πού βαρύ -νονται µέ τήν εὐθύνη νά τηρήσουνἀ ναµµένες τίς λαµπάδες τοῦ ἁγια-σµοῦ τους καί ἀκέραιη τή δέσµητῶν διδασκαλιῶν τους. Ὡστόσο, ἐνῶ ἐµεῖς, οἱ ἁπλοίἄν  θρωποι, µέλη τᾹς σύγχρονης ἐκ -κλη  σι αστικᾹς κοινότητας, ὑποκείµε-να στό σηµερινό ἡγετικό κύκλωµατᾹς Ἐκκλησίας, συγκινούµαστε βα -θιά καί ἀσπαζόµαστε µέ δέος τό χέ -ρι καί τή διδαχή τῶν µεγίστων φω-στή ρων µας, δέν ἀναπαυόµαστεστή ση µερινή διάδοχη ἀρχιερατικήἡγε σία, γιατί δέν τήν βλέπουµε νάλι  τανεύει τήν καθαρότητα καί τήνἁ  γνό τητα τᾹς διδαχᾹς τῶν τριῶνφω στή ρων καί τῶν ἄλλων, ἐξ ἴσουφω τει νῶν, πατέρων µας καί δέ δια -κρίνου µε µπροστά µας τήν ἀκεραι-ότητα τοῦ ἀποστολικοῦ ἤθους καί
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τή λάµψη τοῦ φωτός πού καταυ-γάζει τό πνεῦµα τους.Μέ πόνο πολύ ἐµπιστεύοµαιστούς ἀναγνῶστες µου τήν πληρο-φορία ὅτι ἡ σηµερινή ἡγεσία τᾹς Ἐκ -κλησίας µας ὅπως κινεῖται, ὅπωςπερνάει στά µονοπάτια τᾹς δηµό-σιας κρίσης καί ὅπως χαράσσει κα-τά τή διαδροµή της τίς σύγχρονεςπα ραγράφους τᾹς ἱστορίας δέν δί -νει τήν ἐντύπωση καθαρᾹς προσέγ -γισης τοῦ θεολογικοῦ πλούτου τῶντριῶν Πατέρων καί θυσιαστικᾹς δια-δοχᾹς τοῦ παραδείγµατός τους.Ἡ θεολογική µελέτη καί συγ -γραφή τῶν φωστήρων τᾹς Ἐκκλη -σί ας ἦταν προσευχή καί προσωπι -κός ἁγιασµός. Ἡ σηµερινή ἀναφο-ρά τῶν ἀρχιερέων στήν Ὀρθόδοξηθεολογία καί στήν πρακτική καί χα-ρισµατική διαµόρφωση τᾹς καθηµε -ρινότητας εἶναι ἐκκοσµικευµένη καίἐπαγγελµατοποιηµένη ἄσκηση τοῦἡγεµονικοῦ ρόλου. Ἡ Σύνοδος τῶνἐπισκόπων, ἡ ∆ιαρκής, πού σχηµα -τί ζει καί διασώζει τίς ἀποφάσειςτᾹς µόνιµης ἡγεσίας καί ἡ ΣύνοδοςτᾹς Ἱεραρχίας, πού ἐπεξεργάζεταιτά σοβαρά προβλήµατα σέ διάσκε -ψη ὁλοκλήρου τοῦ σώµατος τῶν Ἱε-ραρχῶν, περνοῦν καί οἱ δυό ἀπότά διάφορα ρεύµατα προσωπικῶνσυµφερόντων ἤ ἡθικῶν ἐκτροπῶνκαί καταντοῦν ὄργανα τῶν ἰσχυ -ρῶν καί ἐργαλεία στήν ἐξυπη ρέ τη -ση τῶν ἐνό χων.
Γιά νά βοηθηθοῦν καί νά ἐνη -µερωθοῦν καλύτερα οἱ ἀναγνῶστεςµου, θά ἐκθέσω µερικά ἀπό τά θέ-

µατα πού ἔφτασαν νά χτυπήσουντήν πόρτα τῶν συνοδικῶν διασκέ-ψεων, ἀλλά χάθηκαν µέσα στό σκο-τάδι τοῦ διαλόγου καί µέσα στήνκα ταπίεση τῶν παραγόντων τᾹς δια-στροφᾹς.Περίπτωση πρώτη: Ἕνα χρό-νο µετά τήν ἐκλογή του καί τήν ἀνά -ληψη τῶν ὑψηλῶν καθηκόντων τουὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπισήµανε σέ ἔκ -τα   κτη διάσκε ψη τᾹς Ἱεραρχίας (18-12-2009) ὅτι εἶ ναι ἀνάγκη ἀνανεώσε -ως τῶν προ οπτικῶν τᾹς Ἱεραρχίαςκαί τοῦ τρό που ἀντιµετωπίσεωςτῶν δυσχερει ῶν καί τῶν ἀνωµαλι -ῶν. Εἶπε:«Θά πρέπει, κατά τήν ἄποψίνµου πάντοτε, τήν πρόσκλησίν µαςαὐτήν γιά διάλογο νά τήν ἐκλάβουµεκαί σάν εὐκαιρία ἐξέτασης τᾹς ἐσω-τερικᾹς κατάστασης τᾹς ἐκκλησια-στικᾹς µας διοικήσεως καί ποιµαν-τικᾹς, ὡς καί ἀφορµή ἀντιµετώπισηςπολλῶν προβληµάτων µας καί ἀδι ε -ξόδων, πού ἔχουν συσσωρευθεῖ ἐπίδεκαετίες καί δηµιουργοῦν πολλέςφορές εὐτελιστικά φαινόµενα.Εἶναι ἀνάγκη νά ἐξετασθοῦν καίνά ἀντιµετωπισθοῦν µε σύνεση, ἀντι-κειµενικότητα καί εἰλικρίνεια λάθη καίἀστοχίες τοῦ παρελθόντος πού ἡἐπιτέλεσίς τους συνεχίζει νά ἔπιδρἀρνητικά στήν πορεία τᾹς σηµερινᾹςἐκκλησιαστικᾹς πραγµατικότητος µέτήν δηµιουργία σι δηρῶν ἀγκυλώ -σεων... α. Εἶναι ἀνάγκη ἀλλαγᾹς τοῦτρόπου ἐκλογᾹς τῶν Ἀρχιερέων καίτᾹς πλήρωσης τῶν κενῶν ἀρχιερα-τικῶν ἑδρῶν. Ἡ ἱστορία τοῦ θέµατος
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αὐτοῦ ἔχει δηµιουργήσει πολλά δει-νά καί περιπέτειες στό χῶρο µας.Εἶναι καιρός πιά νά ἀντιληφθοῦµε ὅτιεἶναι ἄλλο πράγµα ἡ Ἐξουσία καίἄλλο ἡ ∆ιακονία».Ἀπό τότε ὁ καιρός ἔτρεξε, οἱσυν οδικές διασκέψεις ἐπαναλή -φθηκαν, ἀλλά τά προβλήµατα πούἔ θεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στήν ἀρχήτᾹς ἀρχιεπισκοπικᾹς διακονίας τουδέ φάνηκαν στήν τράπεζα τῶν δια-σκέψεων καί τά πολλά ἐρωτήµαταδέν βρᾹκαν τήν ἀπάντησή τους καίτήν ὑπέρβασή τους.Περίπτωση δεύτερη: Καί µόνοτό γεγονός ὅτι µητροπολίτης δικά-στηκε σέ ποινικό δικαστήριο, φυλα -κίστηκε ἐπί σειράν ἐτῶν, καί ἡ κατα -δίκη του κρίθηκε ἀπό τόν Ἅρειο Πά-γο ἀµετάκλητη καί κατόπιν  ἐντολᾹςτῶν ἁρµοδίων -καί µόνον- κρατικῶνὀργάνων καθαιρέθηκε καί ἔχασε τόδικαίωµα ἀσκήσεως ἐπισκοπικοῦἔργου, πιστοποιεῖ ὅτι ἡ συνοδικήὑπευθυνότητα δέ λειτουργεῖ καί ἔ -χει καταντήσει ἀγοραία ἐνασχόλη -ση. Ἄν δέ ληφθεῖ ὑπ�ὄψη ὅτι µετάἀ πό ὅλη αὐτή τή διαδικασία, πούκα τεξευτέλισε ὁλόκληρο τό ἐπισκο -πικό σῶµα, στή Σύνοδο κινήθηκενέο αἴτηµα τοῦ καταδικασθέντοςνά ἀποκατασταθεῖ στήν ἀρχιερο -σύνη του καί νά ἔχει τό δικαίωµανά τελεῖ τήν ἁγιωτάτη διακονία τᾹςθείας λειτουργίας καί τῶν λοιπῶνµυστηρίων, ἀποδεικνύεται ὅτι ὁλό -κληρο τό συνοδικό σῶµα, οἱ ὀγδόν-τα µητροπολίτες τᾹς Ἐκκλησίας τᾹςἙλλάδος, ἀντί νά ἀνεβάσουν τή στά-θµη τᾹς ὑπεύθυνης ἀποστολᾹς τους

στό ἐπίπεδο καί στήν εἰλικρίνεια καίστήν ἀποφασιστικότητα τῶν µεγά-λων πατέρων µας, τήν ὑποβίβασανἐξ ὁλοκλήρου σέ πεζοδροµιακό εὐ -ερ γέτηµα καί ἔκφραση φιλίας καίἐ ξυπηρέτησης τῶν παραγόντων τᾹςἐξόφθαλµης διαφθορς.Περίπτωση τρίτη: Μέ τό ξέ -σπασµα τῶν ἐκκλησιαστικῶν σκαν -δάλων τοῦ 2005 καί κάτω ἀπό τήνπίεση τᾹς λαϊκᾹς κατακραυγᾹς λή -φθηκε ἡ ἀπόφαση νά ἐφαρµοσθεῖτό «πόθεν ἔσχες» γιά τούς ἐπισκό -πους καί γιά ἄλλα ἐκκλησιαστικάπρόσωπα. ∆ιαβάζουµε στό ἀνα-κοινωθέν τᾹς 15ης-12-2005:«῾Η ∆.Ι.Σ. ἔχει ζητήσει µέ τήν ἀπό24.02.2005 ἐπιστολή της (Αρ. Πρωτ.785) πρός τήν ̔ Υπουργό ̓ΕθνικᾹς Παι-δείας καί Θρησκευµάτων κ. ΜαριέτταΓιαννάκου, τήν προώθηση νοµοθετι -κῶν ρυθµίσεων, µεταξύ ἄλλων: α) γιάτήν ὑποχρέωση ὑποβολᾹς ἀπό 1ης᾿Ιανουαρίου 2006 ἀπό τούς ᾿Αρχιε -ρεῖς τᾹς ᾿Εκκλησίας τᾹς ῾Ελλάδος δή -λω  σης “πόθεν ἔσχες” καί β) γιά τήνὑ  ποχρέωση ὑποβολᾹς στή ∆.Ι.Σ. ἀπό1ης ᾿Ιανουαρίου 2006 ἀπό τούς ᾿Αρ -χιερεῖς τᾹς ᾿Εκκλησίας τᾹς  ῾Ελλάδος,τούς ∆ιευθυντές τῶν κάθε φύσης ἐκ -κλησιαστικῶν ὀργανισµῶν, τούς Προ -ϊσταµένους τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἐνγέ νει ὑπηρεσιῶν, πού ἔχουν ὡς ἀντι-κείµενο τή διαχείριση ἐκκλησιαστικᾹςπεριουσίας, καί τούς λογιστές ἐκκλη -σιαστικῶν διαχειρίσεων ἀντιγράφουτᾹς φορολογικᾹς δήλωσής τους καίτοῦ εἰδικοῦ ἐντύπου Ε9».Μάλιστα, ὁ τότε Προκαθήµε -νος τᾹς ̓Εκκλησίας τᾹς ̔ Ελλάδος Χρι -
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στόδουλος σέ συνέντευξή του στόντηλεοπτικό σταθµό «ALPHA» καί στόδηµοσιογράφο Νικ. Χατζηνικολάουστίς 25-2-2005 τόνιζε: «Ἡ πρότασήµου, ἡ ὁποία ἔγινε δεκτή ἀπό τήν ̔ Ιε-ρά Σύνοδο, εἶναι ἀκριβῶς νά ὑποβά -λουν ὅλοι οἱ Μητροπολῖτες ἀντίγρα -φο τᾹς δηλώσεώς των στήν ̓ Εφορία,τό Ε9 πού λέµε καί νά καθιερωθεῖ τό
“πόθεν ἔσχες” γιά ὅλους µας».Τήν ἐποχή ἐκείνη (ἐπί Ἀρχιεπι -σκόπου Χριστοδούλου) τό αἴτηµαδέν ἐκπληρώθηκε. Ἐπί τοῦ κατοπι-νοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύµου τάφαινόµενα παράνοµου πλουτισµοῦδιογκώθηκαν καί ὁ ἈρχιεπίσκοποςἹερώνυµος δέν ἔκανε τήν παραµι-κρή κίνηση νά ἀποσοβήσει τόν σά-λο. Ὁ πλουτισµός Ἀρχιερέων, ἀπί -θα να διογκωµένος, ἔγινε θέµα τᾹςκα θηµερινότητας, γέµισε τίς σελί -δες τῶν ἐφηµερίδων, ἔφτασε στά µέ-σα µαζικᾹς πληροφόρησης καί στάἠλεκτρονικά ἱστολόγια, ξεσήκω σετή λαϊκή ὀργή. Καί τά συνοδικά ὄρ-γανα (ἡ µικρή Σύνοδος τοῦ τακτι-κοῦ διοικητικοῦ σώµατος καί ἡ µε -γάλη Σύνοδος ὁλοκλήρου τοῦ σώ -µατος τᾹς Ἱεραρχίας), διακριτικά,ἀ πέφυγαν τό χρέος τους καί ἄφη-σαν τίς φᾹµες νά ὀργιάζουν καί νάδιασύρουν ὁλόκληρο τό ἐπισκοπικόκύκλωµα καί νά σύρουν στή φτηνήἐπίκριση ἐκείνους πού ἔχουν τιµη -θεῖ µέ ἀποστολικά λειτουργήµατακαί ἡγετικούς τίτλους.Τά γεγονότα πού ἐπικαλεστή-καµε, χωρίς νά καλύπτουν τό ὅλοφάσµα τᾹς ἐκτροπᾹς καί τοῦ δια-συρµοῦ τᾹς ἡγετικᾹς ὁµάδος τᾹς Ἐκ -

κλησίας τᾹς Ἑλλάδος, ὑπογραµµί -ζουν βασικές ἐκτροπές:1) Ἡ νοοτροπία τῶν ἀρχιερα -τι κῶν στελεχῶν δέ δανείζεται ἔµ -πνευση καί ἀγωνιστικότητα ἀπότούς ἁγίους ἀποστόλους µας καίτήν πατερική ἁγιότητα ἀλλά ἀπότή σύγχρονη ἀγοραία διαστροφήκαί τό πάθος γιά προβολή καί γιάαὔ ξηση τοῦ πλούτου. Ὁ συνοδικόςὅ µιλος τᾹς ἐποχᾹς µας, πλήν ἐλα χί -στων φωτεινῶν ἐξαιρέσεων, δέν εἶ -ναι πιά ὁ µαθητευµένος παράγωντοῦ κα θα ροῦ θεολογικοῦ λόγου καίτοῦ φω τισµένου ὑποδείγµατος.2) Ἄν προχωρήσουµε τή συγ -κριτική διερεύνηση τᾹς συµπεριφο -ρς τοῦ πολιτικοῦ ταράχου καί τᾹςἐκκλησιαστικᾹς ἀνωµαλίας, θά δια-πιστώσουµε ὅτι καί οἱ δυό περπα-τοῦν σέ σκοτεινά µονοπάτια.
Τό αἴτηµα τοῦ πιστοῦ λαοῦ  εἶ -ναι ἕνα καί µοναδικό: Οἱ ποιµένεςτου νά ἀπαγκιστρωθοῦν ἀπό τά ὄ -νειρα καί τίς κινήσεις τᾹς πολιτικᾹςἡγεσίας, νά περπατήσουν πιστάκαί δυναµικά τά µονοπάτια πού περπάτησαν οἱ ἅγιοι καί αὐτό τόδυ ναµισµό νά τόν µεταφέρουν σάναἴτηµα ἔντονο καί στήν πολιτική ἡ -γεσία καί στό πλήρωµα τοῦ λαϊκοῦσώµατος, ὥστε νά µπορέσει ἡ πα-τρίδα µας νά ἀξιολογήσει καί νά ἀ -ξιοποιήσει τήν µεγάλη της πνευµα-τική καί πολιτιστική παράδοση.   

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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Βλέπουμε σήμερα στά ΜΜΕ
νά προβάλλεται ἡ ἄποψη ὅτι

οἱ ὁμοφυλόφιλοι εἶναι ἄτομα μέ
ψυχολογική ἐπάρκεια, πού ἁπλά
ἔχουν ἐπιλέξει ἕναν ἐναλλακτι -
κό προσανατολισμό ζωῆς (ἄν
καί οἱ στατιστικές δείχνουν τό
ἀν τίθετο). Ἑπομένως, νομιμοποι-
οῦν ται νά διεκδικοῦν ὑπευθυνό -
τητες ἄνθρώπων μέ ψυχολογική
σταθερότητα, ὅπως, νά υἱοθετοῦν
παιδιά, νά καθοδηγοῦν ὁμάδες
νέ ων ἀτόμων, κτλ. Καί ἀνακύ -
πτει τό ἐρώτημα: τά ὁμοσεξουα -
λι κά ἄτομα πληροῦν αὐτή τήν
προϋπόθεση; Γιά νά ἀπαντήσει
κανείς, πρέπει νά ἐξετάσει ἄν σή-
με ρα ἡ ψυχιατρική, ἡ κοινωνία
γε    νικά, ἔχει ἕνα αὐθεντικό ὁρι-
σμό γιά τήν ὁμαλότητα. Στήν πρα-
γματικότητα δέν ἔχει. Μακράν
τοῦ Θεοῦ (καί ζοῦμε σέ ἕνα ἄ -
θεο κόσμο) δέν ὑπάρχει ἀντικει -
μενική σύλληψη γιά τήν ὁμαλό -

τη τα. Οἱ σύγχρονοί μας κατα -
σκευάζουν μιάν “ὁμαλότητα”
ὅπως τή θέλουν. Ἐπινοοῦν σήμε -
ρα ἕναν ὁρισμό τῆς ὁμαλότητας,
γιά νά τόν ἀλλάξουν αὔριο, ἀνά-
λογα μέ τό ποιά εἶναι ἡ κυρίαρ -
χη παρόρμησή τους. Ὁ Θεός δέν
ἔ χει πουθενά θέση στήν ὅλη εἰ -
κόνα. Ἀπό ἐδῶ ξεκινοῦν ὅλα. Ἔ -
χουμε ἔτσι ἕνα νέο ὁρισμό γιά
τήν οἰκογένεια καί τίς σχέσεις
μέ σα σ’ αὐτήν. Δέ βλέπουμε πιά
αὐ τό πού ὁ Θεός δημιούργησε
καί ὀνόμασε οἰκογένεια· αὐτό
πού δημιούργησε καί ὀνόμασε
‘‘τάξη πραγμάτων’’. Τόν Θεό τόν
ἔχουμε πε τάξει μακριά, σάν κά-
τι ἄχρηστο. Δέν ἀναγνωρίζουμε
κάν τήν ὕπαρξή του καί ὁρίζου -
με τίς ἀξίες μας σύμφωνα μέ ὅ,τι
ἐμείς θεωροῦμε καλό.Τά πάθη μας,
πάθη φευγαλέα, μᾶς ὁδη γοῦν. Τά
ἐφήμερα πάθη καί ἡ λα γνεία
προσδιορίζουν τήν ὁμαλό τητα.
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Ὑπάρχουν παιδιά θύματα
παιδεραστίας. Συχνά δέν ἔχουν
τήν οἰκογενειακή στήριξη νά τά
προστατεύσει καί, κυρίως, νά ἐ -
πουλώσει τά τραύματά τους. Ἀ -
να ζητοῦν στόν διαφθορέα τους
τή θαλπωρή πού τούς λείπει. Τέ -
τοιες ἐμπειρίες, ἀλλά καί ἰδέ ες,
πού κυκλοφοροῦν εὐρέως γύ ρω
τους, δροῦν ψυχαναγκα στι κά
πά νω τους καί τά κάνουν νά πι -
στέψουν ὅτι εἶναι ὁμοφυ λό φι λοι
ἀπό τή φύση τους. Συνή θως, ὑ  -
πο φέρουν ἀπό κατάθλιψη, μέ
σκέ ψεις καί, κάποτε, ἀπόπει ρες
αὐ  τοκτονίας. Συχνά φτάνουν σέ
ἐ ξαρτήσεις ἀπό ναρκωτικά καί
σέ συμπεριφορές παραβατικές.
Ἀ ρ κετοί, κάτω ἀπό τέτοιες συν -
θῆ κες, ἀπευθύνονται σέ ψυχία -
τρο ζητώντας θεραπεία, χωρίς
ὅ  μως νά θέλουν νά ἀκούσουν
οὔ τε νύ ξη ὅτι ἡ σεξουαλική συμ -
περι φορά τους δέν εἶναι φυσιο -
λο  γι κή. Ἔ χουν πλήρως πεισθεῖ
περί τοῦ ἀντιθέτου. Ἄν τύχει δέ
νά διαπι στώσουν ὅτι ὁ ψυχία -
τρος πιστεύ ει στό Θεό, καί ἄρα a
priori οἱ πεποιθήσεις τους δεν
συμπίπτουν, τότε ὄχι μόνο δέν
τοῦ ἔχουν ἐμ πι στοσύνη, ἀλλά ἡ
στάση τους γί  νεται ἄκρως ἐπιθε -
τική. Καί τό πρόβλημα εἶναι ὅτι
βρίσκουν συ  νηγορία καί ἐπίση -
μη ἀποδοχή ἀπό τό κράτος, τούς

νόμους, ἀκόμα καί ἀπό κάποιες
χριστιανικές ὁμολογίες καί τούς
λειτουργούς τους, γιά νά μήν ἐ -
ξαιρέσου με καί πολλούς ψυχιά -
τρους! Ὡς πρός τό Χριστιανισμό,
πάντως, ἡ παραδοχή ὅτι ἡ ὁμο -
φυ λοφιλία μπο ρεῖ νά εἶναι φυσι -
ο λογική ἐπιλογή τοῦ προσώπου,
πού μπορεῖ ἐ λεύθερα νά τήν ἀ -
σκήσει, ἀγγί ζει τά ὅρια τῆς αἵρε -
σης: λίγο ἀ κό μα καί κάθε λεγό -
με νος χριστι ανός μπορεῖ νά πι-
στεύει καί νά πράττει ὁ,τιδήποτε
τοῦ κάνει κέφι καί νά ἰσχυρί ζε -
ται ὅτι εἶναι τό σω στό.

Βέβαια, ἄν ἕνα πρόσωπο
φτά  σει νά παραδεχθεῖ ὅτι ἡ κύ -
ρια αἰτία τῆς ἀρρώστιας του, τῶν
ἀγωνιῶν καί τῶν δεινῶν του εἶ -
ναι ἡ ἐπιλογή του, θά βρεῖ στήρι -
ξη καί βοήθεια ἀπό κατάλλη -
λους ψυχιάτρους. Τό πρόβλημα
ὅμως εἶναι νά τό δεχθεῖ. Ἔχου -
με συνηθίσει, ὅταν μιλᾶμε γιά
ἀρ ρώστια, νά πηγαίνει ὁ νοῦς
μας σέ παθογένειες, μικρόβια,
βα κτήρια, ἰούς καί ὄχι σέ κάτι
πού ὀφείλεται σέ νόσο ψυχική.
Αὐ τό συμβαίνει σέ πάρα πολλά
πράγματα στήν κοινωνία μας:
γί  νεται ὅλο καί πιό δύσκολο νά
ἐντοπίσουμε τήν αἰτία τῆς ἀρρώ -
στιας μας, γιατί ἔχουμε ἐθιστεῖ
σέ καταστάσεις τῆς ψυχῆς μας
πού τίς θεωροῦμε “φυσιολογι-
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κές”, ἐνῶ στήν πραγματικότητα
ἔχουν διαστραφεῖ ἀπό τήν ἁμαρ -
τία. Εἶναι σάν νά θεωροῦμε, π.χ.,
ὅ σον ἀφορᾶ τή σωματική μας ὑ -
γεία, ὅτι ὁ καρκίνος εἶναι πρά -
γμα φυσιολογικό. Κατατρώγει τό
ἐσωτερικό μας καί κάνουμε τά
στραβά μάτια θεωρώντας ὅτι
φυ σιολογικά ἔτσι πρέπει νά γίνε-
ται. Αὐτό συμβαίνει μέ τή ζωή
τοῦ ὁμοφυλόφιλου. Νομίζει ὅτι
εἶ ναι ἐν τάξει μέ τόν ἑαυτό του
καί εὐτυχής, στό βάθος ὅμως δέν
εἶναι. Μπορεῖ γιά χρόνια νά ζεῖ
σ’ αὐτή τήν κατάσταση καί νά
τήν “ἀπολαμβάνει”, κλείνοντας
ὅμως τά μάτια στό γεγονός ὅτι
εἶ  ναι κάτι πού τόν ἀποξενώνει
ἀ πό τό Θεό. Κυνηγᾶ φευγαλέες
ἠ δονικές ἐμπειρίες μέ πρόσωπα
τοῦ δικοῦ του φύλου, ἀντί νά ἀ -
ναζητήσει αὐτό πού πράγματι
τοῦ λείπει, τό Θεό. Ἔτσι, ὅταν
ὑ     πο  φέρει, χωρίς νά αἰσθάνεται
ὅ τι ἔχει χάσει κάθε ἐπαφή μέ τό
Θεό, εἶναι ἀδύνατο νά φτάσει
στό σημεῖο νά δεῖ τήν πραγματι -
κότητα ὅπως εἶναι. Φτάσαμε ἔ -
τσι, κάτω ἀπό τήν κυριαρχία τῶν
μίντια, νά δεχόμαστε, οἱ περισ -
σό τεροι, ὅτι ὅλα εἶναι ἐντάξει
μέ τά πρόσωπα αὐτά. Ὡς συνή -
θως, ἐξαπατᾶμε τούς ἑαυτούς
μας. Δέν ἀκοῦμε τήν ἐσωτερική
φω νή τῆς συνείδησής μας, ἀλλά

τήν πνίγουμε. 
Καί βλέπουμε κοινωνίες

ὁ  λό κλη ρες νά μολύνονται, ἀκό-
μα καί χριστιανικές ὁμολογίες.
Νά μή θεωρεῖται πιά μεμπτό νά
γίνονται “κληρικοί” καί νά καθ -
ο δηγοῦν οἰκογένειες, ἄτομα μέ
ἐ πίσημα δεδηλωμένη τήν ὁμοφυ -
λοφιλία τους. Καί ἐδῶ ἀνακύ -
πτει ἕνα τεράστιο ποιμαντικό
πρό  βλημα γιά τήν Ἐκκλησία,
καί μάλιστα γιά τήν Ὀρθόδοξη,
πού, σέ ἀντίθεση πρός κάποιες
ὁμολογίες, δέν ἔχει θεσμοθετή -
σει τήν ὁμοφυλοφιλία ὡς ἀποδε -
κτή ἐναλλακτική στάση ζωῆς.
(σ.μ. Στήν ἐξωθεσμική πράξη,
δυσ τυχῶς, οὔτε ἐμεῖς οἱ Ὀρθό-
δοξοι θά πρέπει νά σεμνυνόμα-
στε τόσο πολύ γιά τή στάθμη τῆς
δικῆς μας ἐκκλησιαστικῆς ἠθι -
κῆς…) Δέν εἶναι εὔκολο νά κά-
νει κανείς ὑποδείξεις καί νά δώ -
σει συμβουλές. Τά σκληρά, ἀ -
στυ  νομικῆς ὑφῆς, μέτρα μέσα
στό σύγχρονο κοινωνικό περι -
βάλλον σίγουρα δέν τελεσφο -
ροῦν. Ἄς εὐχηθοῦμε ἡ Ἐκκλησία
μας, ἡ ἀληθινή Ἐκκλησία, νά
ἀναδείξει ποιμένες ἱκανούς νά
σταθοῦν δίπλα στούς ἀδελφούς
καί τίς ἀδελφές μας, πού κυλι -
οῦνται στήν ἁμαρτία μέ συμπά-
θεια καί νά τούς ὁδηγήσουν νά
συναισθανθοῦν τήν πτώση τους. -
Γιά τό ἔργο αὐτό, ὅμως, χρειάζε -
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ται καί τόλμη, γιατί ὑπάρχουν
πε ριστάσεις, ὅπως αὐτές πού συ -
ζητᾶμε, γιά τίς ὁποῖες ἐμεῖς οἱ
ἄνθρωποι κρατᾶμε τά μάτια μας
κλειστά, προβάλλουμε ἀντίστα -
ση, εἴμαστε ἐγωιστές καί πολύ
διεφθαρμένοι, καί ἀρνούμαστε
μέ πεῖσμα νά δοῦμε τήν ἐπώδυνη
ἀλήθεια. Πῶς ὅμως ἀλλοιῶς νά
ἀντιμετωπίσει κανείς τό πρό -

βλη μα, παρά πλησιάζοντας μέ
ἀγάπη ὅποιον ἔχει ἀνάγκη καί
βρίσκοντας τρόπους, ἐξατομι -
κευ  μένους γιά κάθε περίπτωση,
νά τόν ὑπηρετήσει καί νά τόν
βοη θήσει νά ἀνοίξει τά μάτια
του… 

Μον. Cornelia (Rees)
Dr. Lunne Pappas
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ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΕΣ

n�Gπογευµατινp�δηµοσιογραφικp
Nκποµπq,�V�aποsα�µεταδuθηκε�στrς

17.11.2012� Gπt� κρατικt� τηλεοπτικt
στα�θµt�µn�τpν�εfκαιρsα�το|�Nορτασµο|
τzς�Nπετεsου�το|�Πολυτεχνεsου,�ο\�µετo�-
χοντες�σ’�αfτq,�δηµοσιογρmφοι�καr�Jλ�-
λοι,�Gναφoρθηκαν,�µεταξv�Jλλων,�καr
στt�θoµα�τ}ν�παρεµβmσεων�τzς�δικτα-
τορικzς�Κυβερνqσεως�τzς�21ης�Kπρι�-
λsου�στtν�εfαsσθητο�χ}ρο�τzς�Rκκλη�-
σsας.

Θl�θoλαµε,�µn�Nντελ}ς�καλuπι-
στη�διmθεση,�νl�Nπισηµmνουµε,�πρtς�G�-
ποκατmσταση�καr�µuνο�τzς�Gληθεsας,
τrς�σοβαρnς�Gνακρsβειες�ποv�διατυπx�-

θηκαν,�ε[δικm�γιl�τt�θoµα�τzς�Nκλογzς
το|�µακαριστο|�_ερωνwµου�το|�Α΄�kς
Kρχιεπισκuπου�Kθην}ν.

Καr�σn�c,τι�Gφορy�στpν�πληρο�-
φu�ρηση�Gπt�τtν�παρουσιαστp�καr�τοvς
συµπρmττοντες� δηµοσιογρmφους,� θl
µπο�ρο|σε�κανεsς,�χωρrς�βoβαια�αfτt
νl�τοvς�Gπαλλmσσει,�νl�Gποδxσει�αf�-
τnς�τrς�Gνακριβε{ς�τοποθετqσεις�σn�πληµ-
µελz�καr�βεβιασµoνη�Nνηµoρωσq�τους,
δικαιολογηµoνη�]σως�καr�Gπt�τpν�κο-
σµικp�[διuτητm�των�kς�δηµοσιογρm�φων.
Σn�c,τι�cµως�Gφορy�στrς�τοποθετqσεις
ποv�διατwπωσε�a�παριστmµενος�Μητρο�-
πολsτης,�Nνεργt�µmλιστα�µoλος�τzς�_ερ-

Σ



αρχsας,�V�παρατqρησq�µας�ε^ναι�cτι�a�]�-
διος�θl�Pπρεπε�νl�ε^ναι�[διαsτερα�προ�-
σε�κτικtς�στpν�παρmθεση�τ}ν�Gπuψεxν
του.

Ε[πώθηκε,�µεταξv�Jλλων,�cτι�V
δι�κτατορικp�Κυβoρνηση�«Nπoβαλε»�στpν
τuτε�Σwνοδο�τpν�Nκλογp�το|�Kρχιµαν-
δρsτη�_ερxνυµου�Κοτσxνη�kς�Kρχιε-
πισκuπου�Kθην}ν,�στtν�aπο{ον�µmλι-
στα�ο\�πmντες�Gπoδωσαν�Gβασmνιστα
καr�τtν�χαρακτηρισµt�το|�«Nκλεκτο|
τzς�χοwντας»!!�Rπr�πλoον,�a�Μητρο-
πολsτης�µετoφερε�καr�τpν�πληροφορsα
(«φqµη»,�cπως�a�]διος�τpν�χαρακτqρι-
σε)�cτι�ο\�πρωταγωνιστnς�τzς�δικτατο�-
ρs�ας� Nπισκoφθηκαν� τl�µoλη� τzς� τuτε
Συν�uδου�καr�«θoσαντες�τt�πιστuλι�στt
τραπoζι» Gπαsτησαν�τpν�Nκλογp�το|�_ε-
ρωνwµου�kς�Kρχιεπισκuπου.�Τl�γεγο�-
νuτα�cµως�καr�ο\�Gψευδε{ς�µαρτυρsες,
kς�πρtς�τt�προταθnν�πρuσωπο,�Pρχον-
ται�νl�Gνατρoψουν�αfτnς�τrς�Gνακρs�-
βει�ες�καr�νl�Gποκαταστqσουν�πλqρως
τpν�Gλqθεια.

Καί�Nρωτyται:Zταν�λοιπtν�a
µα�καριστtς�_ερxνυµος�Nκλεκτtς�τzς
δικτατορsας;�Y�Gπmντηση�ε^ναι�σαφqς:
ΟΧΙ.�dπωσδqποτε�ΟΧΙ.�Μsα�τoτοια�c�-
µως�κατηγορηµατικp�καr�Gνεπιφwλα�-
κτη�Gπmντηση�καταλεsπει�στtν�Gναγ-
νxστη�(καr�δικαιολογηµoνα)�εhλογες
Gµφιβολsες,�Iν�δn�συνοδεwεται�καr�Gπt
Gποδεsξεις.�Καr�το|το�γsνεται,�bχι�γιατs
a�µακαριστtς�Γoροντας�Pχει�Gνmγκη�G�-
πt�τp�δικq�µας�συνηγορsα,�Gλλl�γιl�Qνα
καr�µuνο�σκοπu:�Γιl�νl�διαλυθε{�Nπι�τo�-

λους�a�µwθος,�a�aπο{ος�σκuπιµα�δηµιουρ-
γqθηκε�καr�iποπτα�συντηρqθηκε�µoχρι
καr�τrς�Vµoρες�µας.

Και�[δοv�ο\�Gποδεsξεις:
1.d�διαπρεπpς�Πανεπιστηµι�α�-

κtς�καθηγητpς�τzς�Θεολογsας�καr�µoλος
τzς�Kκαδηµsας�Kθην}ν�κ.�Μmρκος�Σιx�-
της�παρoστη�στpν�κρsσιµη�Nκεsνη�συνε-
δρsα�τzς�Kριστsνδην�Συνuδου�το|�1967
kς�Βασιλικtς�Rπsτροπος,�διορισµoνος
Gπt�τpν�προηγοwµενη�δηµοκρατικp�Κυ�-
βoρνηση�καr�bχι�Gπt�τt�δικτατορικt�κα�-
θεστxς.�Kργuτερα,�κατl�τt�1989,�a�κ.
Σιxτης,�σn�Nπsσηµη�aµιλsα�του�στt�βzµα
τzς�Nδ}�«Kρχαιολογικzς�Sταιρεsας»
ε^�πε�µεταξv�Jλλων�καr�το|τα�τl�σπου-
δα{α:�«Y�διαδικασsα�τzς�Nκλογzς�το|
νoου�Kρχιεπισκuπου�ε^χε�aλοκληρω�-
θε{,�cταν�a�κλητpρ�τzς�_ερyς�Συνuδου
N�νεφανsσθη�καr�ε^πεν�cτι�ε[ς�τt�Γρα�-
φε{ον�το|�Προoδρου�Xλθαν�ο\�συντα�-
γµα�τmρχαι�Γ.�Παπαδuπουλος,�Στ.�Πατ-
τακtς�καr�Ν.�Μακαρoζος�καr�παρακα-
λο|ν�νl�διακοπz�Nπ’�`λsγον�V�συνεδρsα
γιl�νl�Gνακοινxσουν�κmτι�ε[ς�τtν�προε�-
δρεwοντα»...eταν�κατuπιν�συνqντησε
(a�κ.�Σιxτης)�τtν�προεδρεwοντα�καr�τtν
Nρxτησε�τs�Wθελαν�ο\�Nπισκoπτες,�Pλα-
βε�τpν�Gπmντηση�cτι�ε^χαν�Pλθει�γιl�νl
παρακαλoσουν�τl�µoλη�τzς�_ερyς�Συνu�-
δου�νl�προτιµqσουν�κατl�τpν�Nκλογp
τtν�Σεβασµιxτατο,�τuτε,�Μητροπολsτη

Κα�στορsας�∆ωρuθεο.�΄Ελαβαν,�cµως,
τpν�πληροφορsα�cτι�V�Nκλογp�ε^χε�τε-
λειxσει.

2.d�στρατηγtς�Στυλιανtς�Πατ-
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τακuς,�Qνας�Gπt�τοvς�τρε{ς�Πρωτεργm�-
τες�τzς�δικτατορsας�τzς�21ης�Kπριλsου,
σn�πολv�µεταγενoστερη�συνoντευξq�του
(2001)�σn�γνωστp�Gθηναϊκp�Nφηµερsδα,
δqλωσε�καr�τl�Oξzς�βαρυσqµαντα:�«...�Τtν
µακαριστtν�_ερxνυµο�δnν�τtν�Nξoλεξε
V�Nπανmστασις.�∆nν�τtν�Nγνxριζε�κlν...
∆nν�τtν�Nγνωρsζαµε�καr�θoλαµε�κmποι-
ον�Jλλον.�Kλλl�δnν�προλmβαµε.�Κατl
τpν�Nκλογp�το|�_ερωνwµου�εgρισκuµε-
θα�κmπου�ο\�τρε{ς�µας:�Παπαδuπουλος,
Μακαρoζος�καr�Παττακtς�καr�ζητqσα-
µε�τpν�διακοπpν�τzς�διαδικασsας.�Καs
µyς�ε^παν�cτι�τελεsωσε�V�διαδικασsα.
T��χει�Wδη�Nκλεγε{�a�Kρχιεπsσκοπος».
Καr�προσθoτει�παρακmτω�a�]διος:�«...�∆nν
θoλαµε�Kρχιεπsσκοπο�Qνα�Jγνωστο�πρu-
σωπο,�cπως�a�_ερxνυµος...��Θoλαµε�τt
∆ωρuθεο,�∆εσπuτη�Καστορsας...». Ο\
δυt�αfτnς�δηλxσεις,�προερχuµενες�Gπt
διmφορα,�Jγνωστα�προφαν}ς�µεταξv
των�πρuσωπα,�καsτοι�Gπoχουν�µεταξv
τους�πολλl�χρuνια,�συµπsπτουν�Gπuλυ�-
τα�στrς�περιγραφoς,�ο\�aπο{ες�ε^ναι�καr
σαφε{ς�καr�ε[λικρινε{ς.�Rκλεκτtς�λοι�-
πtν�τzς�«χοwντας»�Xταν�a�Gπt�Καστο-
ρsας�∆ωρuθεος�καr�bχι�a�µακ.�_ερx�-
νυµος.

3. Πολλnς�λεπτοµερε{ς�παρα�-
θoσεις�γεγονuτων�καr�περιστατικ}ν�θl
εiρει�κανεrς�στt�βιβλsο�ποv�Nκδuθηκε
Gπt�τtν�]διο�τtν�Kρχιεπsσκοπο�_ερx�-
νυ�µο�µετl�τpν�Gποµmκρυνσq�του�καr
φo�ρει�τtν�τsτλο�«Τt�δρmµα�Oνtς�Kρχι�ε�-
πι��σκu�που».�∆nν�θl�παραθoσουµε�Gπο�-
σπm��σµατα�Gπt�τt�βιβλsο�αfτu.�Θl�G�-

φqσου�µε�τtν�Gναγνxστη�νl�τl�µελετq�-
σει�αf�τοwσια�στrς�σελsδες�το|�βιβλsου.
Rκε{,�θl�διαπιστxσει�τt�βαθv�πuνο�καr
τp�µε�γmλη�Gγωνsα�το|�Hγsου�αfτο|�Γo�-
ροντα�Gπt�τl�πολλl�προσκuµµατα�ποv
συναντο|σε�Gπt�τοvς�τuτε�κυβερν}ντες
στpν�πορεsα�το|�µεγmλης�πνοzς�Pργου
του.�Ε^ναι�σn�πολλοvς�γνωστl�αfτl�τl
γεγονuτα�καr�Gσφαλ}ς�αfτl�Gποτελο|ν
καr�τpν�πλoον�γνqσια�µαρτυρsα.

4.Καr�κmτι�τελευτα{ο:eλα�αfτl
τl�γεγονuτα�µn�τl�προσκuµµατα,�τl�G�-
διoξοδα�καr�τrς�Gγωνsες�ταλαιπxρησαν
πολv�τtν�Kρχιεπsσκοπο.�Rκλuνισαν�καr
τpν� Wδη� βεβαρηµoνη� κατmσταση� τzς
gγεsας�του.�Καr�πολλnς�φορnς�ε^χε�Nκ�-
φρmσει�τp�βοwλησq�του�νl�Gποσυρθε{.
Καr�Nδ}�παρατηρε{ται�καr�το|το�τt�πα-
ρmδοξο:�Στrς�προθoσεις�του�αfτnς�συν�-
mντησε�τpν�Gπuλυτη�Gντsθεση(!)�cλων
(σχεδuν)�τ}ν�µελ}ν�τzς�_εραρχsας,�G�-
κu�µη�καr�Nκεsνων�ο\�aπο{οι,�cταν�τl�Nκ�-
κλησιαστικl�πρmγµατα�Jλλαξαν,�στρm-
φηκαν�µn�τuσο�πε{σµα�καr�µn�τoτοια�Nµ�-
πmθεια�Nναντsον�του.

Στl�παραπmνω�Gδιmψευστα�καr
Gναντsρρητα�Gποδεικτικl�στοιχε{α�N�-
µε{ς�δnν�θl�προσθoσουµε�τsποτε�περισ-
σuτερο.�Θl�Gφqσουµε�τοvς�Gναγν}στες
νl�Gξιολογqσουν�Gφενtς�τrς�Gναπuδει�-
κτες� πληροφορsες� (βλ.� Gνακρsβειες)
ποv�ε[πxθηκαν�Gπt�τοvς�παρmγοντες
τzς�τηλεοπτικzς�Nκποµπzς�καr�Gφετo�-
ρου�τl�οfσιxδη�Gποδεικτικl�στοιχε{α
τl�aπο{α�Nµε{ς�παραθoσαµε�καr�Gπt�τp
µελoτη�καr�τp�συνεκτsµηση�αfτ}ν�Iς
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βγmλουν�µuνοι�τους�τl�συµπερmσµατα.
Rµε{ς�θl�παραθoσουµε�Nπιπρο�-

σθoτως�καr�το|το�τt�σπουδα{ο�καr�[δι�-
αs�τερα�χαρακτηριστικu.�Ε^ναι�ο\�δυt
συγκλονιστικnς�Nπιστολoς,�τrς�aπο{ες
ε^�χε�στεsλει�a�Μακαριxτατος�_ερxνυ�-
µος�a�Α΄�προσωπικ}ς�στtν�τuτε�δικτm�-
τορα�Γεxργιο�Παπαδuπουλο,�cταν�πε-
ριzλθαν�σn�γνxση�του�πληροφορsες�πε-
ρr�βασανιστηρsων�Gντιφρονοwντων�κρα-
τουµoνων�πολιτ}ν.�∆n�θl�σχολιmσου�µε
τt�κεsµενο�τ}ν�Nπιστολ}ν.�Τl�Gπο�σπm�-
σµατα,�ποv�θl�παραθoσουµε,�aµιλο|ν
µuνα�τους�καr�aµιλο|ν�τuσο�εh�γλωττα.
Στpν�πρxτη�Nπιστολp�Pγραφε:�«...�Kφ�-
ορ�µpν�ε[ς�τt�νm�σyς�γρmψω�τpν�πα��ρο|�-
σαν�µο|�Pδωσαν�δυt�περιστατι�κm,�ποv
θm�σyς�Gναφoρω.�Πλpν�δnν�πρu�κειται
διl�τl�µεµονωµoνα�αfτl�περιστατικm,
Gλλl�διl�τt�πνε|µα�καr�τpν�κατεwθυν�-
σιν�ποv�τl�προκαλο|ν...�Αfτl�ποw�σyς
γρmφω��παραπmνω,�ε^ναι�cσα�N���πληρο�-
φορqθην�προχθoς.�∆υστυχ}ς�δnν ε^ναι
τl�µuνα.�Πληροφορο|µαι�cτι�συλ�λαµ�-
βανuµενοι�Gξιωµατικοr�δoρονται�G��νη�-
λε}ς,�ε[ς�δn�τlς�Rπαρχsας�a�στρατιωτι�-
κtς�καr�a�χωροφwλαξ�ε^ναι�τt�φu�βη�-
τρον...�Y�jµp�βsα�καr�τt�κρmτος�το|�χω�-
ροφwλακος�`δηγο|ν�bχι�ε[ς�τpν�δηµο-
κρατsαν,�Gλλl�ε]τε�ε[ς�τpν�δουλεsαν�ε]τε
ε[ς�τpν�Gνατροπqν...».Καr�στp�δεwτερη
Nπιστολq,�Nπανερχuµενος�στt�]διο�θoµα,
προσoθετε: «...�Rκ�τ}ν�πολλ}ν�καr�πολ-
λαχuθεν�προερχοµoνων�πληροφορι}ν
Pχω�σχηµατsσει�τpν�πεποsθησιν,�cτι�πρu��-
κειται�περr�συστqµατος�καr�τακτικzς,

τl�aπο{α�Nνθυµsζουν�κοµµουνιστικl�καr
χιτλερικl�στρατuπεδα�συγκεντρxσε�-
ως...�Mν�V�κατmστασις�τ}ν�πολιτικ}ν
κρατουµoνων�δnν�Gλλmξει�Jρδην,�V�θo�-
σις�µου�θl�παwση�νl�ε^ναι�ε[ς�τpν�aδtν
Lγsας�Φιλοθoης�καr�θl�µεταφερθz�πλη�-
σsον�των...».�Καr�νl�σκεφθz�κανεrς�cτι
V�τuτε�πνευµατικp�καr�Gκαδηµαϊκp�Uγε�-
σsα�τοvς,�κατl�τt�πλε{στον,�Gσαφε{ς�λu�-
γους�το|�δικτmτορα�Nπικροτο|σε�καr
Nπιδοκsµαζε�µn�χειροκροτqµατα,�διορ�-
γm�νωνε�µmλιστα�καr�ε[δικnς�συνεδρsες
γιl�νl�τιµqσει�τpν�Nπoτειο�τzς�21ης�Kπρι-
λsου�(!).

ΕΠΙΜΥΘΙΟ:�d�Kρχιεπsσκο-
πος�_ερxνυµος�a�Α΄�δnν�Xταν�a�«Nκλε�-
κτtς�τzς�δικτατορsας».�Καr�το|το�Gπο-
τελε{�πλoον�γεγονtς�Gναντsρρητο,�πα-
ρl�τt�µwθο�ποv�κατασκευmσθηκε�καr
καλλιεργqθηκε.�d�µακαριστtς�Γoρον-
τας�Pφερε�cµως�τtν�τsτλο�το|�«Nκλεκ-
το|».�Καr�τtν�Pφερε��δικαsως,�γιατs�πρm�-
γµατι�Xταν�«a�Nκλεκτtς�το|�Θεο|�καr�a
Nκ�λεκτtς�τzς�Rκκλησsας».�Rπιτoλεσε
µn�βαθv�α]σθηµα�εfθwνης,�Gθuρυβα�καr
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Δίκαια ὀνόμασαν τόν ἄνθρωπο «κο-
ρωνίδα» τῆς δημιουργίας, ἀφοῦ μόνο
αὐτός παρουσιάζει πολιτισμική πρό -
οδο, ὀργανώνει τό βίο του σέ εὔ τα -
κτες κοινωνίες –καί ὄχι μόνο συμ -
βιωτικές ὁμάδες– καί στέκεται ἰσότι-
μα ἀπέναντι στό φυσικό περιβάλλον.
Εἶναι τό μόνο ὄν πού πλάστηκε ἀπό
τό Δημιουργό «κατ’ εἰκόνα καί καθ’
ὁ μοίωσίν» Του, καί τή μορφή ἀνθρώ -
που προσέλαβε ὁ Ἰησοῦς, ὅταν κατῆλ -
θε στή γῆ γιά νά λυτρώσει τό γένος
μας ἀπό τήν «ὑπερπλεονάσασαν»
ἁμαρτία.

Ἄν, τώρα, συγκρίνουμε τόν ἄν -
θρωπο μέ τά ἄλλα ἔμβια ὄντα, θά δια-
πιστώσουμε –ἀνάμεσα σέ πολλές ἄλ -
λες εἰδοποιούς διαφορές– καί τή σχε -
δόν μόνιμη ὄρθια στάση του. Στήν
κίνησή του, κατά τή συνήθη δραστη -
ρι ότητά του, ἀκολουθεῖ κατ’ ἐξοχήν
ἕ  ναν κάθετο ἄξονα, σέ ἀντίθεση μέ
τά ζῶα πού σπάνια στέκονται ὄρθια.

Ὅσον ἀφορᾶ, ὅμως, τόν ἐσωτε -
ρικό μας κόσμο, στό χῶρο τοῦ πνεύ -
μα τος καί τῆς ψυχῆς, ἡ δράση μας

ἐν εργεῖται καί ὁριζοντίως καί καθέ-
τως. Συγκεκριμένα, στόν ὁριζόντιο
ἄ  ξονα ἐντάσσονται τά ἐρεθίσματα
τοῦ φυσικοῦ καί ἀνθρώπινου περι-
βάλλοντος, ὅσα συλλαμβάνουμε μέ
τίς αἰσθήσεις καί τό νοῦ, ὅ,τι ἐν γένει
πληροφορούμαστε, μαθαίνουμε, κά-
νουμε κτῆμα μας μέ τή λογική. Στό
ἐπίπεδο αὐτό ἐκδιπλώνεται ἡ θαυμα-
στή ἐξέλιξη τοῦ εἴδους μας στά Γράμ-
ματα, στήν Τέχνη, στίς Ἐπιστῆμες,
στήν Τεχνική καί τήν Τεχνολογία· ἐ -
δῶ πιστοποιεῖται ἡ πρόοδος καί ἡ
εὐημερία μας, ἡ ἐκπλήσσουσα πορεία
μας ἀπό τήν ἐποχή του λίθου ὥς τήν
ἀντίστοιχη τῆς ἀτομικῆς ἐνέργειας.

Ὅπως εἶναι φυσικό, παράλλη -
λα μέ τήν ἑκάστοτε ἀποκτώμενη πεῖ -
ρα, ὁ ἄνθρωπος ἄρχισε νά πιστεύει
στίς δυνάμεις του καί νά βελτιώνει
στα διακά τούς ὅρους τῆς ὑλικῆς καί
τῆς κοινωνικῆς του ζωῆς. Δημιούρ -
γη σε, ἔτσι, θεσμούς, πίστεψε σέ ἀξίες,
ἔθεσε στόχους –ὑψηλότερους κάθε
φο  ρά– καί στερέωσε μέ τούς κανόνες
τῆς ὁμαλῆς εἰρηνικῆς ζωῆς ὅσα δια -
χρο νικά πέτυχε. Κάποτε, μάλιστα, χρει-
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«Η ΕΝΔΟΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ»

ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΣ

µn�φuβο�Θεο|,�Pργο,�παρuµοιο�το|�a�-
ποsου�δnν�Nγνxρισε�ποτn�V�νεuτερη��Rλ�-
λαδικp�Rκκλησsα.�d�µακ.�_ερxνυµος
Pγραψε�πρmγµατι��τp�«χρυσp�σελsδα»

τzς�σwγχρονης�Sλλαδικzς�Rκκλησsας.
Καr�Pτσι�θl�τtν�Gποδxσει�V� \στορsα
στοvς�Nπιγενοµoνους.

d�Σχολιαστpς



άστηκε νά θυσιάσει «αὐτοπροαιρέτως»
καί τή ζωή του στό πεδίο τῆς μάχης,
γιά νά ζήσουν οἱ ἑπόμενοι μέ ἀξιο-
πρέπεια, ἐλεύθεροι κι εὐτυχισμένοι.

Ἐκεῖ, ὅμως, πού ἀναδεικνύεται
δι α χρονικά τό μεγαλεῖο ἀλλά καί ἡ
μικρότητα τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης,
εἶναι ὁ κάθετος ἄξονας τοῦ ἐσωτερι-
κοῦ του βίου. Κατ’ ἀρχάς, στρέφοντας
τά μάτια του ψηλά διαπίστωσε τήν
ἀδυναμία του σέ σύγκριση μέ τόν γε -
μᾶτο κινδύνους φυσικό κόσμο πού
τόν περιέβαλλε. Θεοποίησε, λοιπόν, καί
λάτρεψε τά στοιχεῖα τῆς φύσεως, κυ -
ρίως τόν ἥλιο. Αὐτή ἦταν ἡ περίοδος
τῆς λατρεἰας τῶν εἰδώλων, τῆς πολυ -
θεΐας. Προϊόντος τοῦ χρόνου, γιά νά
σβή σει τή δίψα τῆς ἀθάνατης ψυχῆς
του, στράφηκε στόν μοναδικό Θεό, σ’
αὐτόν τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης. Καί ὅ -
ταν ἔφθασε τό πλήρωμα τοῦ χρόνου,
περάσαμε στόν κόσμο τῆς Καινῆς Δι-
αθήκης μέ τήν κάθοδο τοῦ εὔσπλαγ -
χνου Κυρίου μας στή γῆ, μέ τή διδα -
σκαλία καί τά θαύματά Του καί, τελι-
κά, μέ τή σταυρική Του θυσία. Ἔκτο-
τε, ἡ στρατευομένη Ἐκκλησία (κλῆρος
καί λαός) ἀνάλαβε ἑκούσια τό καθῆ -
κον –μέ τήν ὑποδειγματική της ζωή, μέ
τίς προσευχές καί μέ τή συμμετοχή της
στά Ἅγια Μυστήρια– νά συνεχίζει
αἰ ώνια τήν ἐπί γῆς παρουσία τοῦ Κυ -
ρίου. Συγκεκριμένα, μέ τά χέρια, τά

μάτια καί τήν ψυχή στραμμένα στόν
οὐρανό, οἱ Ἅγιοι, οἱ μάρτυρες, οἱ ὁμο-
λογητές, οἱ ὅσιοι καί οἱ ἐγκρατευτές,
μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, στερέωσαν
μέ τήν πίστη τους τούς ἀδύναμους,
τούς δίδαξαν μέ τό λόγο καί τά γρα-
πτά τους καί δέ δίστασαν νά θυσια-
στοῦν γιά τήν Ὀρθοδοξία, ὅποτε χρει -
άστηκε. Ἄφησαν πίσω τους ἄσβηστα
τά ἴχνη μιᾶς εὔοσμης παρουσίας πρός
παραδειγματισμό μας καί δόξαν Κυ -
ρίου. Ἔτσι μποροῦν νά γίνουν κατα-
νοητές οἱ θαυμαστές ἀλλοιώσεις στά
βάθη τῆς ψυχῆς μας, οἱ μεγάλες ἀπο-
φάσεις πού παίρνουμε, ἀλλά καί ἡ
ζωντανή θαυματουργική παρουσία
τοῦ Χριστοῦ, τῆς Παναγίας καί τῶν
Ἁ γίων στή ζωή τῶν πιστῶν. Ὅλα
αὐ τά τά μεγαλεῖα, πού μᾶς ὁδηγοῦν
στή συντριβή τοῦ ἐγώ, στή μετάνοια
καί στή σωτηρία, σ’ αὐτόν τόν κάθε-
το ἄξονα λαμβάνουν χώρα, μέ φορά
πρός τά ἄνω.

Ἄν, ὅμως, ἀπολησμονήσουμε ὅ-
σα ὀφείλουμε πρός ἑαυτούς καί πρός
τόν Κύριο, ὁ κάθετος ἄξονας τοῦ ἐσω-
τερικοῦ μας βίου γίνεται κατάρα. Τό-
τε φερόμαστε πρός τά κάτω, ριχνόμα -
στε στό γκρεμό, ἀφοῦ τώρα πιά μᾶς
ἐνδιαφέρει ἡ ἱκανοποίηση τῶν πα -
θῶν, ἡ αὐτοδικαίωση, ἡ κατοχή δύνα -
μης καί ἡ αἴσθηση ὑπεροχῆς ἀπέναν-
τι στούς ἄλλους, ἡ διάκριση πάσῃ θυ-
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σίᾳ, ἔστω κι ἄν συνθλίψουμε τούς ἀν -
ταγωνιστές μας. Ἀπό ἐδῶ, εὔλογα,
πη γάζουν οἱ συναισθηματικές ἐξάρ-
σεις, οἱ θυμοί, οἱ ἀπειλές, οἱ ἀναστα -
τώ σεις, οἱ συγκρούσεις καί οἱ πόλε-
μοι, πού ὁδηγοῦν κατ’ εὐθεῖαν στό τέλ-
μα τῆς ἁμαρτίας καί τῆς δυστυχίας,
στήν ἀπώλεια τῆς ζωῆς καί τῆς ψυ -
χῆς. Ἡ ἀγάπη ψύχεται ὁριστικά καί ὁ
χοϊκός ἄνθρωπος προγεύεται τά δει-
νά τῆς κολάσεως ἐπί γῆς.

Ἴσως ὁ ἀναγνώστης τοῦ παρόν-
τος σκεφθεῖ ὅτι ἡ ἀναφορά στό συγκε-
κριμένο ζήτημα παρέλκει, ἀφοῦ τά προ-
αναγραφόμενα εἶναι σέ ὅλους γνω -
στά. Θά συμφωνήσουμε, ἀλλά καί θά
προσθέσουμε ὅτι ἀπό καιροῦ εἰς και-
ρόν χρειάζεται νά γίνεται μνεία τοῦ
σωκρατικοῦ «ἔνδον σκάπτε». Ἀπαιτεῖ-
ται ἡ ἐπιστροφή στό αὐτονόητο καί
πάντοτε ἐπιθυμητό, καθώς ἡ καθη -

μερινότητα μέ τά βάσανα, τίς ἔγνοιες
καί τά ἀπρόοπτά της συνήθως ἀπο-
σπᾶ τόν νοῦ ἀπό τά χρειώδη τῆς ψυ -
χῆς καί τόν σωτηριώδη αὐτοέλεγχο.
Γι’ αὐτό, κρίνουμε ἀναγκαία τήν ἐπι-
στροφή ὅλων στά «θρανία» τοῦ Σχο-
λείου τῆς ζωής γιά τή σπουδή κάποι-
ων ἄλλων «μαθημάτων» ὅπως ἡ «Γε-
ωμετρία τῆς ψυχῆς», παραφράζοντας
τό ρητό στήν εἴσοδο τῆς πλατωνικῆς
Ἀκαδημίας «Μηδείς ἀγεωμέτρητος
εἰ σίτω» (= Δέν ἐπιτρέπεται ἡ εἴσο-
δος σέ ὅσους δέν ἔχουν προπαιδεία
στά μαθηματικά).

Ἡ ἐλεύθερη βούληση καί το φι -
λό τιμο τοῦ καθενός θά δείξει, τελικά,
πόσο καλοί «μαθητές» εἴμαστε σ’ αὐ-
τά τά ἄλλα -καί ἐξ ἴσου ἀπαραίτητα-
«μαθηματικά». 

Ἀλ. Ἐ. Γιακουμάκης
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Τά χνάρια τῆς διαφθορᾶς
Διαφθορά: 
Ἕνας φόρτος γενικευμένης εὐθύ -

νης στίς μέρες μας.
Μιά πανδημία, πού ὁδηγεῖ τίς κοινω-

νίες μας στήν ἀποσύνθεση καί τό θάνατο.
Μιά κοινωνική μάστιγα, πού πίσω

της κρύβει ὅλους ἐμᾶς, τούς ἐνόχους.
Διαφθορά ὄχι μόνο τῆς τσέπης ἀλ -

λά καί τῆς συνείδησης.
Μιά τέτοια περιπλάνηση τολμάει

νά κάνει τό νέο βιβλίο τοῦ μητροπολίτου
Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου σέ
μιά ἐποχή πού οἱ καλλιεργητές τῆς δια-
φθορᾶς προσπαθοῦν μέ σφοδρότητα νά
ἐπηρεάσουν τούς “κατεφθαρμένους τόν
νοῦν” ἀνθρώπους. 


