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Ὁ Γολγοθάς
Μέ βῆµα ἀργό, διστακτι κό, ἀνη -

φορίζω στό Γολγοθά. Στό σηµα δε µέ νο
κοµ µάτι τῆς γῆς µας, πού τό πότισε καί
τό ἔλουσε τό πορφυ ρό Αἷµα τοῦ Θε αν -
θρώπου Ἰησοῦ Χρι στοῦ. 

Ἐκεῖ στέκοµαι συγκλονισµέ νος
καί ἀπορηµένος. Ἐγ γράφω, στό µυστι -
κό ἑρµάρι τῆς σκέψης µου καί στήν

εὐαίσθητη ἀκίδα τῆς ψυχῆς µου τίς φυσιογνωµίες τῶν προ -
σώπων καί τήν πυκνή ἐκδίπλωση τῶν περιστατικῶν. Προ-
σπαθῶ νά φέρω τήν ἱστορική καταγραφή στήν ἐποχή µου.
Νά ξεδιαλύνω τήν πλοκή της. Νά ἀποκρυπτογραφήσω  τήν
κάθε µιά φάση της. Νά βυθιστῶ στό ἀπρόσιτο µή νυµά της.
Νά νοιώσω τήν ποιό τη τα καί τήν ἔνταση τῆς χαρᾶς καί τῆς
λύπης. Νά κάνω ἀντι πα ράθεση µέ τίς ὑφαιστειακές ἀ -
ναταράξεις τῆς ἐποχῆς µου.  
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Ὁ Γολγοθάς τῆς
Ἀγάπης
Στό Γολγοθά σταυρώθηκεὁ Θεάνθρωπος. Ἡ ἄπειρη
Ἀ γάπη. Ἡ ἀπροσµέτρητη καί
κρυ στάλλινη Θεϊκή Ἀγάπη.
Ὁ καταρράκτης τῆς θείας
στοργῆς, πού γλυκαίνει τίς
καρ διές καί καταξιώνει τήν
ἀν θρώπινη ὕ παρξη. Λίγο πρίν ὁ
Κύριος Ἰη σοῦς ἀνηφορίσει,
φορτωµένος τό σταυρό, στό
λόφο τοῦ Γολγοθά, ἔδωσε τό
στίγµα αὐτῆς τῆς ὁλοκληρω -
τικῆς, λυτρωτι κῆς ἀγάπης.
Στήν ὁµήγυρη τοῦ Μυστικοῦ
Δείπνου, εἶπε: «Μεί ζονα ταύ -
της ἀγάπην οὐ δείς ἔχει, ἵνα τις
τήν ψυχήν αὐ τοῦ θῇ ὑπέρ τῶν
φίλων αὐτοῦ» (Ἰωάν. ιε΄ 13).  Ἡ
Θυσία τῆς Ἀ γάπης εἶ ναι
προσ φορά καί  ἔκ φραση τῆς
στε νῆς κοινωνίας µας µέ τό
Πρό σωπο τοῦ Θεαν θρώπου.
Δέν περ πατᾶµε µόνοι, στό
σκοτεινό µονοπάτι τοῦ βίου.
Δέ σηκώνουµε, πε ριφρο νηµέ -
νοι καί ἐγκαταλειµ µένοι, τά
ἀσήκωτα βάρη. Δέν ξε γλι -
στρᾶµε, ἀβοήθητοι, στό χά ος
τῆς ἀπόγνωσης. «Οὕτως ἠγά -
πησεν ὁ Θεός τόν κόσµον, ὥστε
τόν υἱόν αὐτοῦ τόν µο νογενῆ

Ὁ Γολγοθάς τῆς
ἐποχῆς µου
Στήν ἐποχή µου, στήν τραγική

καί αἱµατοβαµµένη ἐποχή
µου, ἀνηφορίζουµε ὅλοι µας, θε-
λητά ἤ ἀθέλητα, στόν ἀντικρι νό
Γολγοθά. Καί γινόµαστε θε ατές
καί θύ µατα µιᾶς ἀπροσδόκητης
τραγικότητας. Πίσω ἀ πό τίς ἀ -
φίσες της εὐµάρειας, συναν τοῦ -
µε τά γήπεδα τῆς ἀ παξίωσης, τῆς
ἀ παθλίωσης καί τοῦ ἀφα νισµοῦ
τῆς ἀνθρώπινης προσω πι κότη -
τας.   Ενα αὐτόδηλο καί αὐτονόητο:

Στό Γολγοθά τῆς ἐποχῆς µου
δέν προβάλλει ὁ Σταυρός τῆς
Θυσίας. Κυριαρχεῖ ὁ µαγευτικός
ἦχος τῆς προπαγάνδας. Καί κα -
µουφλάρεται, µεθοδικά, ἡ µη χα -
νορραφία τῆς ἐκµετάλ λευσης
καί τό στιλέτο τῆς ἄγρι ας πάλης.
Ὅλα δείχνονται κα λά, ὅλα προ ο -
δευτικά, ὅλα ὑ πη ρετικά τῆς ἀν -
θρώπινης εὐµά ρειας. Ὡστόσο, ὅ -
λα αὐτά κατα λήγουν στήν ὑπο τί -
µηση τοῦ προ  σώπου. Στό θανάσιµο
πλήγωµα τῆς καρδιᾶς. Στή στα -
διακή ἀπορρύ θµιση τῆς ζω ῆς.
Στήν ἀλλοτρί ωση καί στήν ἐξα -
θλί ωση τῆς ἀν θρώπινης ὕπαρ  ξης.

Στό Γολγοθά τῆς ἐποχῆς µου
κηρύσσεται, σέ τόνο κοµπορ-

ρηµοσύνης, ἡ παγκόσµια συνα-
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ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πι στεύων εἰς
αὐτόν µή ἀπό λη ται, ἀλλ’ ἔχῃ
ζωήν αἰώ νιον» (Ἰωάν. γ΄ 16).  Στό Γολγοθά-τό βλέπουµεκαθαρά-κυριάρχησε ἀκρά-
τητο καί χυδαῖο τό ἀνθρώπι-
νο µίσος. Ἡ ἀκραία στόµωση
καί ἡ ὁλική χαύνωση τῆς καρ -
διᾶς. Δέν περίσσεψε ἡ πα ρα -
µικρή συµ πάθεια, ἔστω ἕ να
τελευ ταῖο κα τακάθι ἀνθρω -
πιᾶς, στήν ἀν θρω ποθάλασσα
τοῦ ἐκθηρι ωµένου ὄχλου, γιά
τόν Σταυ ρωµένο, πού «διῆλ -
θεν εὐεργε τῶν καί ἰώ µενος
πάντας τούς καταδυναστευο-
µένους ὑπό τοῦ διαβόλου»
(Πράξ. ι΄ 38). «Οἱ παραπορευό-
µενοι ἐβλασφήµουν αὐτόν κι-
νοῦντες τάς κεφαλάς αὐτῶν
καί λέγοντες, οὐά, ὁ κατα λύων
τόν ναόν καί ἐν τρισίν ἡµέραις
οἰκοδοµῶν! σῶσον σεαυτόν καί
κατάβα ἀπό τοῦ σταυροῦ»
(Μάρκ. ιε΄ 29-30). Στό Γολγοθά, µέσα στίς φω-νές, τίς κατακραυγές καί
τίς βλαστήµιες τοῦ ἐξωνη µέ -
νου πλή θους, ἀκούστηκε, πο -
νεµέ νη, ἀλ λά καί σταθερή ἡ
φωνή τοῦ µεγάλου Θύµατος:
«Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς, οὐ  γάρ
οἴδασι τί ποιοῦ σι» (Λουκ. κγ΄
34). Πατέρα Οὐράνιε, διάγρα-
ψε τό µεγάλο τους ἁµάρτηµα.

δέλφωση τῶν ἀνθρώπων. Ἀπ’
ἄκρη σ’ ἄκρη τῆς γῆς. Ἀπ’ τά ἀ -
νάκτορα τῆς χλιδῆς ἴσαµε τίς
φτωχογειτονιές τῆς ἐξαντλητι -
κῆς πείνας. Σαλπίζεται τό χτίσι-
µο τῆς ἑνοποιηµένης, τῆς παγ-
κοσµιοποιηµένης κοινωνίας. Ἡ
κατάλυση τῶν συνόρων, πού ἐγ -
κλωβίζουν τούς λαούς στήν ἀπο -
µόνωση. Τό σβήσιµο, ἀπ’ τά τε -
φτέρια τῶν ἱστορικῶν τους µετα-
µορφώσεων, τῆς παλιᾶς ἔχθρας,
τῶν αἱµατηρῶν ἀντιπαραθέσε -
ων, τῆς κοινωνικῆς καί τῆς πολι -
τιστικῆς ἐσωστρέ φειας. Ἀναγνω -
ρίζονται ἐλεύ θεροι οἱ ἀγωγοί τῶν
ἰδεῶν. Καί σέ κοινή χρήση τά µο-
νοπάτια, πού ὁδηγοῦν στήν
εὐµάρεια.Αὐτά κηρύσσονται καί αὐτά

προπαγανδίζονται. Πίσω, ὅ -
µως, ἀπό τά µεγάφωνα µαµούθ,
πού διατυµπανίζουν τήν παγκο -
σµιοποιη µένη εὐµάρεια, δέν κα -
ταφέρ νουν νά καµουφλαριστοῦν
οἱ δυ νάστες τῶν λαῶν, τά προ-
γράµµατα κατάπνιξης τῶν ἀτο-
µικῶν ἐλευθεριῶν καί οἱ ἐπιδρο -
µές καταλήστευσης τῶν ἐθνι κῶν
τους θησαυρισµάτων. Οἱ δια σταυ-
ρώσεις τῶν πολιτεια κῶν καί τῶν
πολιτικῶν συνα σπισµῶν, οἱ συµ -
µαχίες τῶν οἰκονο µι κῶν κολοσ -
σῶν, οἱ προωθή σεις τῶν ἐκσυγ -
χρονισµένων ὁ πλικῶν συστηµά-
των στίς ἐσχατιές τῆς γῆς καί στά
χαοτικά βάθη τοῦ σύµπαντος, µέ
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Δέν εἶ ναι σέ θέση νά στα θµί -
σουν τήν πράξη τους καί νά
συνειδη τοποιήσουν τήν ἐνο -
χή τους µπροστά στό δικό
Σου, οὐράνιο θρόνο καί µπρο-
στάστήν παγκόσµια ἱστορία.
Μέ τό λόγο Του αὐτό, ὁ σταυ -
ρωµένος Θεάν θρωπος, πρόσ -
φερε στούς σταυ ρωτές του τή
συγγνώµη καί ἄ νοιξε, γιά τίς
ἀτέλειωτες γενιές τῶν ἀνθρώ -
πων, τῶν πα ραπλα νεµένων ἤ
µανιασµέ νων, τή χρυ  σή πύλη
τῆς λύτρωσης καί τῆς ἀποκα -
τάστασης στήν ἱερή Οἰκο -
γένεια τῶν εὐλογιῶν Του καί
τῆς Ἀγάπης Του.Στό Γολγοθά, ὁ ἕνας ἀπότούς δυό συσταυρωµέ -
νους λη στές, βρῆκε τό θάρρος
νά προσ µετρήσει τίς ἔνοχες
πράξεις του, ἔζησε τό συγκλο -
νισµό τῆς συν τριβῆς καί τῆς
µετάνοιας καί, γέρνοντας στό
πλευρό τοῦ Θεανθρώπου Ἰη -
σοῦ, ἄφησε ἕνα στεναγµό καί
µιά ἀναγεννητική ἱκεσία:
«Μνήσθητί µου, Κύριε, ὅταν ἔλ -
θῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ Σου» (Λουκ.
κγ΄ 42). Καί ἡ ἀπό κριση τοῦ
Θεανθρώ που, πού δια τυπώ -
θη κε µέσα στόν ἀφόρητο
πόνο, ἦταν, ἀκέ ραιη, ἡ εὐλο -
γη µένη δωρεά τοῦ πα ραδεί -
σου: «Ἀ µήν λέγω σοι, σή µερον

µοναδικό στόχο τήν προβολή καί
ἐπιβολή τῶν ὑπερδυνάµεων καί
τήν ὑποδούλωση καί ἐκµετάλ -
λευση τῶν «ὑπανάπτυκτων», ἀ -
να δει κνύουν τόν πλανήτη µας ἀ-
νοιχτό µέτωπο συγκρούσεων καί
πολεµικῶν ἀναµετρήσεων.    Στό Γολγοθά τῆς ἐποχῆς µου

σκᾶνε τά ὑπερσύγχρονα βλή-
µατα. Οἱ βόµβες τῆς Χιρο σίµα.
Οἱ πύραυλοι τῆς Μέσης Ἀνατο -
λῆς καί τῶν ἄλλων στο χοποιη -
µένων περιοχῶν. Στήνονται τά
κέντρα τῆς κατατυράννησης τῶν
ἔνο χων καί τῶν ἀνένοχων, τά
Ντα χάου καί τά Ἄουσβιτς καί
τά ὅσα παρόµοια γνώρισαν οἱ
τελευταῖοι αἰῶνες.Στό Γολγοθά τῆς ἐποχῆς µου

διαφηµίζεται ἡ «ἀέναη αὔ -
ξηση τοῦ «κατά κεφαλήν εἰσο-
δήµατος», ὁ πλοῦτος, ἡ καλο-
πέραση, τό γλέντι, ἡ ἀνέφελη
εὐτυχία. Καί, ξαφνικά, προ κύ -
πτει, ἀντίπαλός µας, ἡ καθολική
φτώχεια, ἡ ἐξουθενωτική ἀνερ -
γία, ἡ ἔλλειψη τῶν ἀναγκαίων, ἡ
πικρία, ἡ ἀπόγνωση, τό σκοτάδι
τοῦ ἀφανισµοῦ. Στό Γολγοθά τῆς ἐποχῆς µου

δούλεψαν καί δουλεύουν τά
τε χνικά συγκροτήµατα, γιά νά οἰ-
κοδοµήσουν εὐρύχωρα καί µε-
γαλόπρεπα χτίσµατα, κατοικίες
στήν ἐντέλεια ἐκσυγχρονισµέ-
νες, γιά νά ἀναβαπτίσουν καί νά
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µετ’ ἐ µοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ»
(Λουκ. κγ΄ 43). Καί σύ, παιδί
µου, ἀστό χησες στή ζωή σου.
Μπῆκες στή δίνη καί στό
σκοτασµό τῆς πλά νης καί τῆς
βαρβαρό τητας. Ἔγι νες λη στής. Σέ
φώνα ξαν κα κοῦργο. Καί σέ
ἀνέβα σαν στό σταυρό, γιά νά
πλη ρώ σεις τίς ἐνοχές σου µέ
τό θάνατο. Ἐγώ πονῶ γιά σένα.
Πονῶ, γιατί πλανήθηκες. Γιατί
ἁµάρτησες. Γιατί βρέθηκες στό
σκα µνί τοῦ ὑπόδικου.  Ἀλλά
ἀκούω τούτη τή στι γµή τό
στεναγµό τῆς µετάνοιάς σου.
Καί σέ δέχοµαι. Σήµερα, θά βρί -
σκε σαι µαζί µου, στόν Παρά-
δεισο.      

ἀναβαθµίσουν τήν οἰκογενεια-
κή εὐτυχία, τήν ἐπαλήθευση τῶν
ὀνείρων, τήν ὑλοποίηση τῶν σχε -
διασµῶν, τήν ἀγαπητική ἀφο -
σίωση, τήν ἀδιάσπαστη ἑνότητα,
τή διακριτική ἀλληλοκατανόη-
ση. Καί, τή στιγµή, πού σκάει τό
βλῆµα τῆς ἐκσυγχρονιστικῆς
τρέλλας, οἱ ὅρκοι προδίδονται, ἡ
ἀφοσίωση πνίγεται, τό ἀνάκτορο
τῆς εὐτυχίας σω ριάζεται, τά νέα
βλαστάρια παραδίνονται στήν
παγωνιά τῆς ἀνεστιότητας, προ-
σαρτῶνται στή λέσχη τῆς βίας
καί τῆς ἐκδίκησης καί βρίσκουν
καταφύγιο στή χρήση τῶν ναρ-
κωτικῶν οὐσιῶν  ἤ στά κλάµπς
τῆς ἀσυδοσίας. 

Η πρακτική, πού προβληµατίζει καί τροµάζει: Ὁ σύγχρονος
ὁδοιπόρος τοῦ πλανήτη µας, ὁ δότης τοῦ ἱδρώτα καί τοῦ µόχθου
γιά τήν ἀναβάθµιση τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου καί τῆς πολιτι-
στικῆς ποιότητας, δέν ἀποφασίζει νά στρέψει τό βλέµµα του καί
τά ὁράµατά του ἐκεῖ, πού σταυρωνόταν ἡ θεϊκή Ἀγάπη, γιά νά
λυτρώσει καί νά ἀνυψώσει τόν ἄνθρωπο, ἀλλά ἀφήνεται νά συρ-
θεῖ στόν ἀντικρινό Γολγοθά, ἐκεῖ, πού διαφηµίζεται ὁ πλοῦτος
καί ἡ χλιδή καί καταρρακώνεται τό ἀτίµητο πλάσµα, ὁ ἄνθρω-
πος. Ἁµαρτία µας, αὐτοκαταστροφή µας...          



ετά τή λάµψη τῶν πρώτωνἀκτίνων τοῦ νέου ἔτους,στίς 10 Ἰανουαρίου 2010, δη-µοσιογράφος, στενός φί -λος καί θαυµαστής τοῦ Ἀρ -χιεπισκόπου Ἱερώνυ µου,δη µοσίευσε ἄρθρο στήν ἐφηµερίδα«ὁ Κόσµος τοῦ Ἐπενδυτή», µέ τόνἄκρως ἐντυπωσιακό τίτλο «Πρό -γραµµα 100 ἡµερῶν προωθεῖ ὁ κ.Ἱερώνυµος». Καί, ἐπεξηγώντας τόνἐντυπωσιακό καί διεγερτικό τίτλο,ἀναφέρθηκε στήν ὑποθετική ἀτζέν -τα τῶν εὐρηµατικῶν, πρω τότυπωνἀνοιγµάτων, πού θά δροµολογοῦσεὁ κ. Ἱερώνυµος, τρεῖς µόλις µέρεςµετά τή δηµοσιογραφική δηµοσιο -ποί ηση τῶν προθέσεών του. «Ἡ ἀτζέντα τοῦ Ἀρχιεπισκό -που γιά τίς σχέσεις µέ τό κράτος,τά οἰκονοµικά καί τόν ἐκσυγχρονι-σµό τᾹς Ἐκκλησίας-Οἱ σχέσεις µέτόν Γ. Παπανδρέου καί οἱ προθέσειςγιά δη µι ουργία ἐπιτελείου µοντέρ-νων στελεχῶν στό ἐκκλησιαστικόσῶµα».

Ἀµέσως πιό κάτω, στήν πρώ -τη παράγραφο τοῦ δηµοσιεύµατόςτου, µέ µαῦρα, ζωηρά γράµµατα,δίνει τό σᾹµα τᾹς ἐκκίνησης: «Τήνπροσεχή Τρίτη, στό πλαίσιο τῶν ἐρ -γασιῶν τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνό-δου, ἀρχίζει ἕνα "πρόγραµµα 100ἡµερῶν" µέ στόχο µιά ἄµεση, οὐσια-στική, πολυεπίπεδη ἀναδιοργάνω-ση τᾹς Ἐκκλησίας, πού φιλοδοξεῖνά περιορίσει σέ πρώτη φάσηἀγκυλώσεις δεκαετιῶν».   Εἶναι σαφέστατο, ὅτι ὁ δηµο-σιογράφος, πού χρόνια τώρα ἀσχο-λεῖται µέ τόν ἐξωραϊσµό καί τόνἐκσυγχρονισµό τοῦ Ἱερωνυµικοῦπροφίλ, ἐπηρεασµένος ἀπό τίς προ  -γραµµατικές δηλώσεις τοῦ νεοεκ -λεγµένου πρωθυπουργοῦ, θέ λησενά ἐµφανίσει στόν ἴδιο ἀνοι χτό, ἀ -θλητικό ὁρίζοντα καί τόν προκα -θήµενο τᾹς ἑλληνικᾹς Ἐκκλη σίας. Ἄστοχη ἡ ἐπιχείρηση. Γιατί ὁκ. Ἱερώνυµος δέν πατοῦσε, ἐκείνητή στιγµή, στό ἐφαλτήριο µις ἐπί -πονης ἀθλητικᾹς κούρσας. Ὡς Ἀρ -
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«Ἐξ ὄνυχος τόν λέοντα»



χιεπίσκοπος Ἀθηνῶν, εἶχε διαγρά-ψει τροχιά δυό ὁλόκληρων χρόνων.Καί τά θετικά ἤ ἀρνητικά σηµάδιατᾹς ἀρχιεπισκοπικᾹς του ἄθλησηςἦταν νωπά καί σέ ὅλους προσιτά.      ∆έ θά ἀποτολµήσω προφη-τεία, θαυµαστική ἤ ἐπικριτική, γιάτίς ἑκατό µέρες, πού-γιά νά µήξεφεύγουµε ἀπό τήν πραγµατικό -τητα-ἔχουν ἤδη ἐκπνεύσει. Καί δένἔχουν ἐκπνεύσει µόνο οἱ 100 µέρες,ἀλλά καί τά δυό πρῶτα χρόνια τᾹςθητείας τοῦ Ἱερωνύµου στόν ἀρχιε-πισκοπικό θρόνο καί ἡ ὁποιαδήπο-τε ἐκτίµηση τᾹς δραστηριότητάςτου ἀκουµπάει σέ πραγµατικά γε-γονότα καί ὄχι σέ ὑποθετικές ἐκτι-µήσεις.  * * *Κοινή µαρτυρία, πού διατρέ -χει τήν ἐκκλησιαστική δικαιοδοσίατοῦ Ἀθηνῶν καί πού οἱ ποµποί τᾹςἐνηµέρωσης τή διοχετεύουν ἴσαµετίς ἀκρότατες γειτονιές τᾹς ἐπικρά-τειας καί τή σαλπίζουν σέ ὁλόκληρητήν οἰκουµένη, φέρει τόν Ἱερώνυµοὡς ὁλοκληρωτικά ἀπο τυχηµένο στόλειτούργηµά του καί στήν εὐρύτατηποιµαντική΄ἀπο στολή του. Ἄν περιέλθετε τάς «Ὁδούς καίτάς ρύµας» δέ θά συναντήσετε ἄν -θρωπο, πού νά ἀποτυπώνει στήνἔκφραση τοῦ προσώπου του τόν ἀ -νοιξιάτικο τόνο τᾹς ἰκανοποίησηςκαί τοῦ θαυµασµοῦ στό ἀρχιεπι -σκοπικό΄πρόσωπο καί πού νά στα-µατάει πρόθυµα, γιά νά ἱστορήσειτό πολύπτυχο ἔργο του(!!!) καί νάτόν στεφανώνει µέ τίς δάφνες τῶν

ἐγκάρδιων ἐπαίνων του. Ὅποιο καίνά ρωτήσετε,ὅποιο καί ἄν ἐρεθίσε-τε, γιά νά ἐκφέρει κρίση, θά τόνδεῖτε νά σκυθρωπάζει καί νά βγά-ζει ἀπό µέσα του τήν ἀπαρέσκειακαί τήν ἀποστασιοποίηση.Ὁ Ἱερώνυµος, στά χρονικάπλαίσια τῶν δυό χρόνων τᾹς ἐπί -σηµης, ἡγεµονικᾹς προβολᾹς του,κατάφερε νά ἀναγνωριστεῖ καί νάκατοχυρωθεῖ, ὡς ὁ ἀξιωµατοῦχοςµέ τά περιορισµένα, ἐπικινδύνωςχαµηλά, θεολογικά καί ποιµαντικάπροσόντα καί µέ µόνη αὐξηµένηἱκανότητα τήν τεχνογνωσία τᾹςἴντριγκας καί τόν ἀκροβολισµό στάσκοτεινά µονοπάτια τᾹς ραδιουρ -γίας. Στά ὕποπτα αὐτά «ἀθλήµα -τα»(!!!) ἀ ναπαύεται ἡ προσωπικό -τητά του καί παρουσιάζει ἐντυπω -σιακό δεί κτη ἀπόδοσης. Χωρίς,ὅµως, νά προσ ελκύει τόν ἔπαινοτοῦ ἐκκλη σιαστικοῦ πληρώµατος.Καί, πολύ περισσότερο, χωρίς νάκαταξιώνεται ὡς κρίκος τᾹς Ἀπο-στολικᾹς µας Παράδοσης καί ὡςκληρονόµος τᾹς σοφίας καί τοῦ ἤ -θους τῶν χαρισµατικῶν ΠατέρωντᾹς Ἐκκλησίας µας. 
* * *Θά ἀνοίξω µπροστά σας τόνπρῶτο φάκελλο, µέ τίς ἐνδείξεις τοῦποιµαντικοῦ χρέους του καί τίςἀντενδείξεις τᾹς ἀντίστοιχης προσφο-ρς του. Μέ τόν πίνακα τῶν ποι-µαντικῶν ὑποχρεώσεών του στήνεὐρύτατη περιοχή τᾹς δικαιοδοσίαςτου, πού ἐκτείνεται στό µεγαλύτε-ρο κοµµάτι τᾹς ἈττικᾹς γᾹς. Καί µέ

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 7



τό ἰσχνό, σχεδόν µηδενικό, ἀπεικό-νισµα τοῦ ἀναπτυξιακοῦ σχεδιά-σµατός του καί τῶν προσπαθειῶντου. ∆υό ὁλόκληρα χρόνια ἀνα γνω-ρίζεται καί ἐπευφηµεῖται ὁ κ. Ἱερώ -νυµος ὡς πνευµατικός πατέ ρας τῶνἑκατοµµυρίων ἀνθρώπων, πού ζοῦνκαί µοχθοῦν στό διοικη τικό περίβο-λο τᾹς ἈρχιεπισκοπᾹς του. Καί δένἔχει νά παρουσιάσει, ἔστω µιά µόνησελίδα, ἀνανεωµέ νης καί ἀναβα -θµισµένης ποιµαντικᾹς δραστηρι-ότητας.∆έν κατάρτισε πρόγραµµα ἐ -νηµέρωσης τῶν ἱερέων συλ λειτουρ -γῶν του καί τῶν λαϊκῶν συνεργα -τῶν του, διεύρυνσης τοῦ πεδίουδράσης τους καί ἀναβάθµισης τᾹςκατηχητικᾹς καί ἀγιαστικᾹς προσ φο -ρς τους. ∆έν τούς δίδαξε, πῶς θάπλησιάζουν τό ἀνήσυχο παιδί τᾹςγειτονις τους. Πῶς θά σκεπάζουνµέ τήν ἀγάπη τους καί πῶς θά ὁ -δηγοῦν στόν ἀνοιχτό ὁρίζοντα τᾹςπίστης τό νεαρό µετανάστη, πούπεινάει καί διψάει γιά Ἀγάπη καίγιά Ἐλπίδα. Πῶς θά ἀποτολµοῦντήν εἴσοδο στά χαλάσµατα τᾹς οἰ -κογενειακᾹς ἑστίας. Καί πῶς θά ἀ -ναστηλώνουν τήν ἁρµονία καί τήνἀγάπη ἐκεῖ, πού τό µίσος εἶχε στή-σει τρελλό χορό καί ἡ µανία τᾹς κα-ταστροφᾹς εἶχε στοµώσει τήν πη -γαία παρόρµηση τᾹς ἀφοσίωσης.∆υό χρόνια, ὁ κ. Ἱερώνυµοςδέν κάλεσε τούς ἰερεῖς του σέ σύνα -ξη µελέτης καί διαµόρφωσης προ -γράµµατος. Τούς παράτησε ἀνενη -

µέ ρωτους καί ἀβοήθητους, νά ἀν -ταποκρίνονται στά ἱερατικά τουςκαθήκοντα(!!!), µέ ψυχρότητα δηµο-σιοϋπαλληλική καί εἰσπρακτικόἐνδιαφέρον πέρα γιά πέρα ἐπαγγε-λµατικό.Μόνο µιά φορά (ὄχι στίς ἑκατόµέρες, πού τόν θέλει δραστηριοποι-ηµένο καί ἀποδοτικό ὁ φίλος τουδηµοσιογράφος), ἀλλά στή µακράδιαδροµή τῶν 739 ἡµερῶν τᾹςδιετίας, κάλεσε τούς ἰερεῖς τᾹς Ἀρ -χιεπισκοπᾹς, γιά νά τούς ἐπιπλήξεικαί γιά νά΄τούς κατακεραυνώ σει.Γεµάτος ὀργή, καταφέρθηκε ἐναν-τίον 50 ἱερέων του, ἐπειδή δέν εἶχανστείλει στήν Ἀρχιεπισκοπή ἔκθεσητᾹς ποιµαντικᾹς τους δράσης καίτούς ἀπείλησε ὅτι, ἄν αὐτό ξανα-συµβεῖ, τά ἐπιτίµια θά΄εἶναι σοβα-ρότατα.Τό ἔξαλλο ὕφος καί ἡ ἀπειλήτῶν ἐπιτιµίων ἀπό τόν προϊστάµε-νο Ἀρχιεπίσκοπο ἦταν ἐντελῶς ἄ -σχετα καί ἀσύµβατα µέ τήν πράξητου. ∆έν εἶχε καταθέσει, ὁ ἴδιος,στόν κύκλο τῶν ἱερέων συνεργατῶντου καί-καθ� ὑποχρέωση-τηρητῶντοῦ προγράµµατός του, δεῖγµα Πα-τερικᾹς καί γόνιµης ποιµαντικᾹςδιακονίας.  ∆έν τούς εἶχε δώσει κα-µιά ὁδηγία, µέ τή διδαχή του καί µέτό παράδειγµά του. ∆έν τούς εἶχεἐνηµερώσει, πῶς πρέπει νά δρά-σουν στό κοινωνικό γήπεδο τᾹς ση -µερινᾹς σύγχυσης. ∆έν τούς εἶχε ἐµ -πνεύσει νά κινοῦνται, νά λει τουρ -γοῦν καί νά µοχθοῦν ὡς πατέρες,ὡς ἀδελφοί καί ὡς φίλοι καί ὄχι ὡς
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γυρολόγοι καί µεταπράτες τῶν ἱε-ρῶν καί τῶν ὁσίων. Καί ἐνῷ ἦταν ἔνοχος γιά τήνἀπόλυτη ἀπουσία ἀπό τήν πρωτο-πορεία τᾹς µάχης καί γιά τήν καθο-λική στέρηση τᾹς καθοδηγητικᾹςἐνηµέρωσης, τούς µαστίγωνε, γιατίδέν εἶχαν κάνει ἔργο ποιµαντικό.Καί τούς ἀπειλοῦσε, ὅτι θά τούς τι-µωρήσει. Τήν κρίση καί τά΄συµπερά -σµατα, σς ἀφήνω νά τά διαµορ-φώσετε καί νά΄τά διατυπώσετε µό-νοι σας.          * * *Τραγική καί ἀναποτελεσµατι-κή ἀποδεικνύεται, στό τέλος τᾹςπρώτης διετίας καί ἡ διαχείριση τοῦἡγετικοῦ ἀξιώµατος, τοῦ προέδρουτᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου.Ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν εἶναι κο-σµικό Συµβούλιο, πού-κατά τήνκρίση καί τίς στοχεύσεις τᾹς στι -γµᾹς-προγραµµατίζει κάποιες ἐµ -φανίσεις ἤ κάποιες δραστηριότη -τες, γιά προβολή καί γιά παραγέµι-σµα τοῦ τηλεοπτικοῦ κουτσοµπο-λιοῦ. Εἶναι τό χαρισµατικό Σῶµατῶν ποιµένων, πού χρέος ἔχει νάδιατηρεῖ καθηλωµένο τό νοῦ καί πρ-οσκολληµένη τήν καρδιά στό Πρό -σωπο τοῦ Ἀρχιερέα Ἰησοῦ Χριστοῦκαί, µέσα στό φῶς καί στήνἔµπνευση τᾹς ΠεντηκοστᾹς διδά -σκουν καί καθοδηγοῦν τά µέλη τᾹςἘκκλησίας. Τό Ἱερό αὐτό Συνοδικό Σῶµαἀνοίγει στήν τράπεζα τῶν διασκέ-ψεών Του τά µείζονα θέµατα. Ὁρι-

οθετεῖ τήν προβληµατική τᾹς ἐπο -χᾹς. Μετράει τά συµπτώµατα καίτίς δυσχέρειες καί ἀποφασίζει τίςπαρεµβάσεις Της. Μελετάει, µέ προ σο -χή τά κείµενα τῶν ἀναγκαίων ἀνα-κοινώσεων καί τά προωθεῖ στήδηµοσιότητα. Καταθέτει, πάντοτε,ὑπεύθυνη καί Ἁγιοπνευµατική µαρ -τυρία, ἀποφεύγοντας τίς ἐξάψειςτᾹς στιγµᾹς καί τήν προχειρότητατᾹς ἐπιπολαιότητας ἤ τᾹς ἀγνω -σίας. Παράλληλα, ἡ Ἱερά Σύνοδοςµελετάει, καθορίζει καί παρακολου -θεῖ στό σύνολό του, τό κύκλωµατᾹς ποιµαντικᾹς διακονίας. Τό κή -ρυγµα, τήν κατήχηση, τά ἔργα τᾹςἀγάπης. Τό περιεχόµενό τους, τήνὀργάνωσή τους καί τήν ἀποτελε-σµατικότητά τους. Καί, κατά πε-ρίσταση, ἐκδίδει ὁδηγίες βελτίωσηςἤ ὁριστικᾹς ἀναµόρφωσης. Αὐτά, στόν τοµέα τᾹς ποιµαν-τικᾹς φροντίδας.Ὁ ἄλλος κλάδος, εἶναι ὁ κα -θαρά ὀργανωτικός. Ἡ µόρφωση καίἡ ἐπιµόρφωση τοῦ ἱεροῦ κλή ρου. Ἡἀναθεώρηση καί ἡ βελτίωση τοῦ τρ-όπου ἐκλογᾹς τῶν ἄριστων για΄τίςἐφηµεριακές θέσεις καί, κατά µείζο-να λόγο, ἡ ἐκλογή τῶν ἄµεµπτωνκαί χαρισµατούχων, γιά΄τήν προ -βολή τους στούς ἀρχι ερατικούςθρό νους. * * *Ἀνάγκη νά σηµειωθεῖ καί νάὑπογραµµιστεῖ, ὅτι ἡ ὅλη διαλεκτι-κή ἐπεξεργασία τῶν θεµάτων καί ὁβηµατισµός πρός τήν ψηφοφορία
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καί πρός τήν δηµοσίευση τᾹς ἀπό -φασης, πρέπει νά συνοδεύονταιἀπό τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀνη -συχία τᾹς ἀπόλυτης ἐναρµόνισηςµέ τούς Ἱερούς Κανόνες, πού θέ-σπισαν καί ψήφισαν οἱ µεγάλοι Πα-τέρες µας στίς Οἰκουµενικές Συνό-δους τους καί µέ τήν κείµενη ἐκ -κλησιαστική Νοµοθεσία, πού εἶναιἀπόλυτα δεσµευτική γιά τούς Μη -τροπολίτες, ὡς ἄτοµα καί γιά τάΣυλλογικά Ὄργανα ∆ιοίκησης, στάὁποῖα καλοῦνται νά µετάσχουν. Τούς Ἱερούς Κανόνες-τό λέωκαί τό διακηρύττω, µέ κατάθεσηπροσωπικᾹς γνώσης καί πόνουκαρ δις-τούς ἔχει ἐξορίσει ἀπό τήσκέψη του καί ἀπό τή Συνοδική λει-τουργία του ὁ σηµερινός Πρόεδροςτοῦ Σώµατος. Τούς ἔχει ποδοπατή-σει. Τούς ἔχει διαγράψει. Τούς ἔχεικλειδώσει στά σκοτεινά ντουλάπιατᾹς σαρακοφαγωµένης χαρτοπληµ-µύρας. Καί σχεδιάζει αὐθαίρετα.Αἰφνιδιάζει τούς Συνοδικούς Συνέ -δρους. Ἐπιβάλλει, ἀπό τόν πλάγιοδρόµο, τό θέληµά του. Πολύ πρόσφατα, ἀναγκάστη -κα νά καταθέσω ὑπόµνηµα στή ∆ια-ρκή Ἱερά Σύνοδο, ὑποδεικνύοντας,ὅτι οἱ διαφαινόµενες τότε κινήσειςτοῦ κ. Ἱερώνυµου, οἱ σχετι κές µέτήν Ἰερά Μητρόπολη Ἀττι κᾹς, ὅδε-υαν σέ πλήρη ἀθέτηση τῶν ἹερῶνΚανόνων καί σέ εὐτελισµό τῶνµελῶν τᾹς Ἱερς Συνόδου. Τό ὑπόµ-νηµά µου αὐτό τό παρουσίασα ἀπότίς στᾹλες τᾹς «Ἐλεύθερης Πληρο -φόρησης» καί µπορεῖ ὁ κα θένας

ἀπό σς νά τό µελετήσει καί νά τόκρίνει. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τό πέταξεστό καλάθι τῶν ἀχρήστων καί προ -χώρησε στό ἀνοσιούργηµα. Ποδο-πάτησε τούς Ἱερούς Κανόνες καίἔκανε τό δικό του θέληµα. Ἄν οἱ δι-κές µου ἀπόψεις ἦταν λαθεµένες ἤσκόπιµα ἀλλοιωµένες, θά µπο ροῦ -σε, µέ µιά σύντοµη ἐπισήµανση ἤµέ ἀναφορά σέ ἄλλους Ἱερούς Κα -νόνες, πού-κατά΄τήν ἐπιστηµονικήἄποψή του-θεσπίζουν τό ἀντί θετο,νά ὑπογραµµίσει τό δικό µου λάθοςκαί νά προχωρήσει στήν ὑλοποίησητῶν σχεδίων του. Μιά τέτοια ἀνα -σκευή δέν τήν ἔκανε. Ἔπιασε στόχέρι τή µαγκούρα τᾹς ἀπό λυτης,αὐθαίρετης ἐξουσίας καί χτύπησεθανάσιµα, ὄχι ἐµένα, πού τόν παρα -κάλεσα νά σεβαστεῖ τούς ἹερουςΚανόνες, ἀλλά τή θεσµο θετηµένηἀπό τούς ἁγίους Πατέρες µας  Κανο -νική Τάξη καί, ταυτόχρονα, χτύπη -σε-ἐξ ἴσου θανάσιµα-καί τή Συνο-δικότητα.    * * *Τήν πολυσύνθετη καί ἄκρωςεὐαίσθητη λειτουργικότητα τᾹςΣυνοδικᾹς µέριµνας, οὔτε τήν ὑπο-λογίζει, οὔτε κάν τήν ὑποψιάζεταιὁ σηµερινός Προκαθήµενος καίΠρό εδρος τοῦ Συνοδικοῦ Σώµατος.Ἡ Συνεδρίαση τᾹς ∆ιαρκοῦς ἹερςΣυνόδου ἔχει ἀπελπιστικά ὑποβα -θµιστεῖ καί ἐκφυλιστεῖ σέ τρόπο,πού νά µή διαφέρει ἀπό τή λει -τουργία τοῦ διοικητικοῦ συµβου-λίου ἑνός ἐπαρχιακοῦ, ἐξωραϊστι-κοῦ, συλλόγου.
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Στά χέρια µας βρίσκονται τάδελτία πληροφόρησης, πού ἡ Σύνο-δος ἐκδίδει καί δηµοσιεύει, µετά τήλήξη τᾹς καθεµις συνεδρίας. Ἅµαρίξετε µιά µατιά, θά µείνετε ἄναυ-δοι. Οἱ Συνεδριάσεις, πεζές, ἀνού -σιες, δίχως «ζέουσα» προσέγγισηστό «σήµερα»  καί στό «αὔριο» τᾹςτοπικᾹς Ἐκκλησίας, ἐκδαπανοῦν τόχρόνο τους καί τό ἐνδιαφέρον τουςστά δρώµενα τοῦ περιθωρίου. Θάµάθετε, διαβάζοντας τό δελτίο, ὅτιοἱ Συνοδικοί ἔβαλαν τήν ὑπογραφήτους στά πρακτικά τᾹς προηγού -µενης συνεδρίας! Ὅτι ἄκουσαν ἀπότόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο Συνοδικό-µέ χα-λαρή προσήλωση-τίς ἀπόψεις τουἤ τίς ἐντυπώσεις του ἀπό κάποιαἐπί µέρους συνάντηση! Ὅτι προτά-θηκαν καί διορίστηκαν κάποιοιἈρχιερεῖς ἤ κάποιοι λαϊκοί συνερ -γάτες, ὡς ἐκπρόσωποι τᾹς Ἐκκλη -σίας τᾹς Ἑλλάδος στά διάφοραπανευρωπαϊκά ἤ οἰκουµενικά συνέ-δρια καί... οὐδέν πλέον. Ἐκεῖ ὁλο -κληρώνεται ὁ Συνοδικός µόχθος καίτελειώνει ἡ Συνοδική συνειδησιακήἀγωνία.                    * * *Ὑπάρχει καί τό πρόβληµα τοῦµείζονος Συνοδικοῦ Ὀργάνου, τᾹςΣυνόδου τᾹς Ἱεραρχίας. Ἐκεῖ ἡ ἀνι-κανότητα τοῦ Ἱερώνυµου καί ἡ σκο-τεινή µεθοδολογία του ἀκυρώνουνκάθε ἐνδεχόµενο σοβαρᾹς, Ἁγιο -πνευµατικᾹς καί ἀποτελεσµατικᾹςλειτουργίας τοῦ Ἱεροῦ θεσµοῦ. Μέ προηγούµενα δηµοσιεύ -µατα, ἐπεσήµανα τίς µαῦρες τρύ -

πες, πού ἄφησαν πίσω τους οἱ δυότελευταῖες Συνελεύσεις τᾹς Ἱεραρ -χίας, στίς ὁποῖες προήδρευσε ὁ Ἱε-ρώνυµος. Τρεῖς µέρες διαλόγων καίδιαπληκτισµῶν καί ἀποτέλεσµαµηδενικᾹς ἐµβέλειας καί ὕποπτηςποιότητας.Στήν Ἱεραρχία τοῦ 2008 ἀσχο-λήθηκαν µέ τήν ἀνάγκη ἀναβάθµι-σης τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς παιδείας.Μετά ἀπό µιά σχοινοτενή, ἀλλά ἀ -κυβέρνητη φλυαρία, ἔφτασαν στόνἐπίλογο τᾹς ἄκρας προχειρότητας.Ὅρισαν ἐπιτροπή Συνοδικῶν µε -λῶν, γιά νά ἀσχοληθεῖ, ἐκ νέου, µέτό πρόβηµα καί νά προτείνει πρα -κτικές καί ἐφαρµόσιµες λύσεις.Ἀπό τότε, ὁ χρόνος κύλησε.Ἔφτασε ἡ Συνέλευση τᾹς Ἱεραρ χίαςτοῦ ἑπόµενου χρόνου, τοῦ 2009. Καίἡ ὁµάδα τῶν Μητροπολιτῶν, πούἐπιφορτίστηκε νά µελετήσει βαθύ -τερα τό πρόβληµα καί νά καταθέ-σει πρόσθετες, ἀποσαφηνισµένεςἀπόψεις καί σχέδιο µεθόδευσης τᾹςἀναπροσαρµογᾹς τᾹς ἐκκλησιαστι -κᾹς παιδείας, δέν πα ρουσίασε συµ -περάσµατα καί προτάσεις. Τό πρ-όβληµα ἔµεινε στό κενό. Οὔτε κινη -τικότητα, πού ὑπόσχεται πρόοδο.Οὔτε καί ἐξήγηση, πού νά αἰτιολο-γεῖ ἤ, ἔστω, νά ἐπικαλύπτει τήν κα -θυστέρηση.     Τό 2009 ἡ ἡµερήσια διάταξητᾹς Ἰεραρχίας ἐµφάνισε στήν Ὁλο-µέλεια σειρά θεµάτων, ἐπίκαιρωνκαί ζωτικῶν. ∆υστυχῶς, ἀντιµετω -πίστηκαν µέ τό ἐνδιαφέρον(!!) καίτήν ἀποτελεσµατικότητα(!!) τῶν
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συζητήσεων καί διαβουλεύσεωντοῦ ἐπαρχιακοῦ καφενείου. Ἀπό τό ἐπίσηµο βᾹµα ἀκού -στηκαν εἰσηγήσεις. Ἀπό τό ἀκρο -ατήριο ἐκφράστηκαν ἀπόψεις, σχε-τικές ἤ ἄσχετες µέ τό πρόβληµα,προτάθηκαν συµπληρώσεις, ἀναγ-καῖες ἤ περιττές, γιά τήν ἀναβά -θµιση τοῦ λειτουργήµατος καί... ὁφάκελλος ξαναγύρισε στή ∆ιαρκήἹερά Σύνοδο, γιά νά τόν µελετήσει-καί γιά νά τόν ξαναφέρει στήν Ὁλο-µέλεια κατά τήν προσεχή Συνεδρί -ασή Της. Παιχνίδι ἀντισφαίρισης καί ὄχιἉγιοπνευµατικό σκύψιµο στά καυ-τά θέµατα. 
* * *

Τό ἐρώτηµα ἐναγώνιο καί ἀν -απάντητο:Γιατί ὁ Ἱερώνυµος εὐτελίζει,σέ τέτοιο βαθµό, τή Σύνοδο τᾹς Ἱε-ραρχίας τᾹς Ἐκκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος; Γιατί περιφρονεῖ τίς ἀνησυχίεςκαί τίς προσδοκίες τοῦ ἐκκλησια-στικοῦ πληρώµατος; Γιατί διατηρεῖτήν παγωνιά τᾹς ἀπραξίας, τήντεχνητή ἀλλά καί ἀποκρουστικήµαγεία τᾹς περιφερόµενης κοσµι -κᾹς τελετουργίας, τήν ἐπικίνδυνηἀπίσχνανση τᾹς θυσιαστικᾹς, Πα-τερικᾹς ποιµαντορίας; Γιατί ἐπιλέ-γει τούς σχεδιασµούς καί τίς πρα -κτικές, πού ἀνοίγουν χάσµα µέγακαί ἀγεφύρωτο ἀνάµεσα στόν Ἐπί -σκοπο καί στόν πιστό, πού καλεῖ -ται νά ἀναφέρεται µέ δέος στό Θεό-Πατέρα καί, παράλληλα, µέ

ἐµπι στοσύνη καί µέ ἀγάπη, στόνἘπί σκοπο Πατέρα; Γιατί τά καυτά θέµατα τᾹς ποι-µαντικᾹς, δέν ἀφυπνίζουν τίςκοιµισµένες συνειδήσεις, τοῦ προέ -δρου τῶν Συνοδικῶν Σωµάτων καί,κατά προέκταση, καί ὅλων τῶνΣυµπαρέδρων του; Γιατί ἡ σηµερι-νή ἐλλειµµατική συγκρότηση καί΄τόλεκιασµένο κύρος τῶν φορέων τοῦχαρίσµατος τᾹς ἀρχιερωσύνης δένἐρε θίζουν τόν προκαθήµενο καί-ἔστω τό «λεῖµµα»-τῶν εὐσυνείδη -των, σηµερινῶν, ποιµένων καί δέντούς συνάγουν σέ διάσκεψη συν -τριβᾹς καί σέ διάλογο ἐπανα προσ -διορισµοῦ τοῦ χρέους των καί τᾹςὑ πεύθυνότητάς τους;Ὅλα αὐτά τά ἐρωτηµατικάκυκλοφοροῦν στήν πολύβουη αὐλήτᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἐλλάδος. Ἀνα -στατώνουν τόν πιστό λαό. Ἀλλά δέφτάνουν στίς ἀκοές τῶν ποιµένων-πατέρων. Ἐκεῖνοι ἐναβρύνονταιπρο βάλλοντας τό ὑψηλό ἀξίωµά το-υς. Κολακεύονται µέ τά πυκνά χει-ροφιλήµατα. Ἀπολαµβάνουν τήχλιδή καί τήν προβολή. Καί γυρί -ζουν τήν πλάτη στό στεναγµό ήστήν περιφρόνηση τῶν ἐπαναστα -τηµένων πνευµατικῶν τους παι-διῶν. Αὐτός εἶναι ὁ ΠροκαθήµενοςἹερώνυµος. Αὐτά εἶναι τά Συνοδι-κά καί τά ποιµαντικά του ἀνοίγµα-τα. Καί αὐτές εἶναι οἰ πνευµατικέςἱκανότητές τους καί οἱ ἀντοχές του.  Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ  
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Τό ἱεραποστολικό ἔργο τοῦΕπισκόπου στήν Ἀνατολική Ὀρθό-δοξη Ἐκκλησία µπορεῖ νά συνοψισθεῖσέ πέντε σηµεῖα.
Α΄. Νά κηρύττει τό Εὐαγγέλιο, τό«καλό ἄγγελµα».

Οἱ ‘ Επίσκοποι ἔχουν χρέος νά
διαδίδουν καί νά ἑρµηνεύουν τό Εὐαγ-γέλιο τοῦ Χριστοῦ στήν Ἐκκλησία καίστόν κόσµο γενικότερα. Ἡ ἐκλογή τῶν¨Επισκόπων πρέπει, σέ µεγάλο βαθµό,νά βασίζεται στό ἄν ἔχουν ἐπαρκήγνώση τᾹς Ἁγίας ΓραφᾹς καί στήνἱκανότητά τους νά Τήν διαδίδουν. ὉἍγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστοµος ἀπο-τελεῖ ἀξεπέραστο ὑπόδειγµα τέτοιου¨Επισκόπου.Οἱ Ἐπίσκοποι πρέπει νά ἔχουντό Εὐαγγέλιο ὡς τό  ἀπόλυτο κέντροτᾹς διακονίας τους. Ἀλλά τί  εἶναι τό

Εὐαγγέλιο; Εἶναι τό «καλό ἄγγελ µα»ὅτι ὁ Θεός ἐνανθρώπησε στό πρό -σωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ Ὁ ποῖοςπᾹρε πάνω Του τήν πεπτωκυία µαςἀν θρωπότητα γιά νά τήν ξαναφέρεισέ κοινωνία µέ τό Θεό, νίκησε τήνἁµαρ τία καί κατατρόπωσε τόν θά -νατο. Ὅλ΄ αὐτά τά πραγµα το ποί ησεµέ τήν ἁγία Του ζωή στή γᾹ, τό θά -νατο, τήν ἀνάσταση καί τήν ἀνά ληψήΤου στούς οὐρανούς. Αὐτό τό «καλόἄγ γελ µα» πρέπει νά βρίσκεται στόκέντρο ὅλης τᾹς ζωηφόρου ἐκκλη -
σιαστικᾹς ζωᾹς· στά µυστήρια καί σέ κά -θε περίοδο νηστείας καί προ σευχᾹς.

Οἱ ‘ Επίσκοποι πρέπει νά δι-
δάσκουν αὐτό τό µήνυµα σ΄ ὅλουςτούς ἱερεῖς τους  καί τούς  ἐνορίτεςτους. Πρέπει µέ παρρησία νά καλοῦντόν κόσµο σέ µετάνοια καί πίστη καίνά µή κάνουν τό µοιραῖο λάθος νά
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Ἡ διακονία τοῦ ἐπισκόπου (Ι).
Ἡ Ἱεραποστολή ὡς Λειτούργηµα τοῦ Ἐπισκόπου.

(Τό παρόν ἄρθρο εἶναι τό πρῶτο ἀπό µιά σειρά τριῶν αὐ τοτελῶνἄρθρων, διαφόρων ξένων συγγραφέων, πού πραγµατεύονται τόσηµαντικό θέµα τᾹς διακονίας τοῦ ἐπισκόπου στήν Ἐκκλησία σήµερα.Τά ἄρθρα τά ἐρανιστήκαµε ἀπό διάφορες ἰστοσελίδες τοῦ διαδικτύουκαί τά δηµοσιεύουµε συγκεντρωµένα ἐν µεταφράσει. Ὁ συγγραφέαςτοῦ παρόντος ἄρθρου εἶναι καθηγητής θεολογίας στό ΠανεπιστήµιοNorth Park τοῦ Σικάγου, ΗΠΑ. Εἶναι Χριστιανός Ὀρθόδοξος, µέλος τᾹςὈρθοδόξου ἈντιοχειανᾹς Ἐκκλησίας τᾹς ἈµερικᾹς). 



θεωροῦν Χριστιανό ὁποιονδήποτεσυµβαίνει νά βρίσκεται µέσα στόκτήριο ἑνός Ὀρθόδοξου Ναοῦ. Τό ἔχωπεῖ ἐδῶ καί σαράντα χρόνια καί θάτό λέω µέχρι νά πεθάνω: Ἡ µεγα -λύτερη ἀνάγκη, πού ἔχει ὁ Ὀρθόδο-ξος κόσµος σήµερα, εἶναι µιά δυναµι-κή ἐσωτερική ἱεραποστολή, πού θά
ὁδηγήσει τόν κατ΄ ὄνοµα Ὀρθόδοξολαό µας σέ µιά προσωπική σχέση µέτόν Ἰησοῦ Χριστό.

Οἱ ‘ Επίσκοποι πρέπει πρῶτα
ἀπ΄ ὅλα καί πάνω ἀπ΄ ὅλα νά εἶναιδιδάσκαλοι, κήρυκες καί εὐαγγελι-στές, πού ἐξαγγέλλουν τό Εὐαγγέλιο.Αὐτή εἶναι ἡ κύρια ἀποστολή τους(βλ. σηµεῖο Β΄ πιό κάτω). Γι΄ αὐτό, ἐµεῖςοἱ λαϊκοί πρέπει νά τούς δίνουµε δυ -νατότητες µεγαλύτερης ἐλευθερίαςἀπό τά διοικητικά καί συντονιστικάτους καθήκοντα. Τά συντονιστικά κα -θήκοντα εἶναι στήν ἁρµοδιότητα τῶνἐπισκόπων µας, ἀλλά ὅταν ἐµεῖς, ὁλαός, τούς ἀναγκάζουµε νά ἀσχο-λοῦνται περισσότερο µέ αὐτά, παράµέ τό κήρυγµα τοῦ εὐαγγελίου, δια-πράττουµε µεγάλη ἁµαρτία, γιατίτούς ἐµποδίζουµε νά κάνουν τό κύ -ριο ἔργο τους. Εἶναι καθᾹκον µας νάστηρίζουµε τούς ἐπισκόπους µαςστήν ἀποστολική τους κλήση δίνον-τάς τους τήν ἐλευθερία νά ἐπικεν -τρωθοῦν στό κήρυγµα, στή διδα -σκαλία τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ καί στόνεὐαγγελισµό τοῦ λαοῦ.
Β΄. Νά ἐπιµελοῦνται τῶν µυστηρίωντοῦ Εὐαγγελίου.  Οἱ ἐπίσκοποι πρέπει νά ἐπι -

βλέπουν πῶς τελεῖται ἡ θεία Εὐχαρι-στία, ἔτσι ὥστε νά ἀποτελοῦν τούςἐγγυητές τᾹς µυστηριακᾹς γνησιό -τητας τᾹς ζωᾹς τῶν ἐνοριῶν τους.Αὐτό εἶναι πολύ µεγάλο θέµα, γι΄ αὐ -τό καί δέν µπορῶ νά προβῶ ἐδῶ σέἐκτεταµένο θεολογικό σχολιασµότου. Ἀρκεῖ µόνο νά σηµειώσω ὅτι ὅλατά µυστήρια τῶν Ὀρθοδόξων εἶναιµυστήρια τοῦ Εὐγγελίου. Μιλάµε πολύ γιά τήν θ. Εὐχα-ριστία, (καί καλά κάνουµε), ἀλλά µερι -κές φορές ξεχνάµε ὅτι ἡ θ. Εὐχαριστίαἔχει στίς ρίζες της τό «καλό ἄγγελµα»:«ὁσάκις γάρ ἄν ἐσθίητε τόν ἄρτοντοῦτον καί τό ποτήριον τοῦτο πίνητε,τόν θάνατον τοῦ Κυρίου καταγγέλ-λετε, ἄχρις οὗ ἄν ἔλθ᾽» (Α΄ Κορ. ια΄ 26).Ὁ θάνατος, ἡ ἀνάσταση, ἡ ∆ευτέραΠαρουσία τοῦ Ἱησοῦ Χριστοῦ βρί -σκονται στό κέντρο αὐτοῦ τοῦ µυ -στηρίου, καί αὐτό εἶναι ὅ,τι ὁ Ἐπίσκο-πος καλεῖται νά κηρύττει καί νά ὑπη -ρετεῖ. Πρέπει νά εἶναι ὁ κήρυκας τοῦΕὐγγελίου τᾹς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τήνὁποία πρόσφερε κατά κύριο λόγο διάτοῦ Υἱοῦ του, Ἰησοῦ Χριστοῦ. Κάθεζωηφόρο µυστήριο τᾹς Ἐκκλησίαςἀναγγέλλει στόν κόσµο, µέ τόν α΄ ἤ β΄τρόπο, αὐτήν τήν καλή ἐξαγγελία, καίεἶναι καθᾹκον τοῦ Ἐπισκόπου νά τήνπροσφέρει στό ποίµνιό του µέ ἐπιµο-νή ὡς τό ἀπόλυτο κέντρο τᾹς πί -στεως.Ἡ ἀδιαφορία τοῦ νά καταστεῖτό Εὐαγγέλιο ἀπόλυτο κέντρο εἶναι ἡκύρια αἰτία πού οἱ ἄνθρωποι µπορεῖνά θρησκεύουν καί παρά ταῦτα νάχάνονται. Γνωρίζουν τά περί Θεοῦ,
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σπάνια ὅµως καλοῦνται νά ἐνστερνι-σθοῦν τήν πίστη τᾹς Ἐκκλησίας, ἔστωκαί ἄν πνε στήν Ἐκκλησία γιά ὅλητους τή ζωή. Οἱ ἐπίσκοποι, (καθώςἐπίσης καί οἱ ἱερεῖς καί κάθε πιστός),πρέπει νά κάνουν ἔργο εὐαγγελιστᾹ,νά κοινοποιοῦν τό εὐαγγέλιο.
Γ΄. Νά φυλάσσει τήν πίστη, τήν ἑνό -τητα καί τήν τάξη στήν Ἐκκλησία.Γιά νά διατηρηθεῖ ἡ ἑνότητατᾹς Ἐκκλησίας σήµερα ἀπαιτοῦνταιθαρραλέες πράξεις καί ἀνάληψηἐπώδυνων εὐθυνῶν. Τό νά διαφυλά-ξει κανείς τήν πίστη δέν σηµαίνει ἁπλάκαί µόνο νά «κρατήσει τή γραµµή τᾹςπαραδόσεως». Σηµαίνει ἐπίσης νά ἀ -νακόψει τήν πνευµατική ἀποσύνθε-ση καί ἀµάθεια τοῦ λαοῦ. Πρό ἡµε-ρῶν κάποιος Ὀρθόδοξος Χριστιανόςµέ ρώτησε ἄν ἡ πρός Ἐφεσίους ἐπι-στολή βρίσκεται στή Βίβλο. Ξαφνιά-
στηκα· δέν περίµενα ἕνα τέτοιο ἐ -ρώτηµα. Καί µόνο ἄν εἶχε ἀνοίξει τόνπίνακα περιεχοµένων τᾹς Βίβλου θάἤξερε. Καί ὅµως αὐτό εἶναι τό ἐπίπεδοτόσων ἀνθρώπων µας στόν Ὀρ θό -δοξο χῶρο. Καί δέν εἶναι νά παραξε-νεύεται κανείς ὅταν ὁ ἅγ. Ἰωάννης ὁΧρυσόστοµος καταγγέλλει ὅτι ἡ ἄ -γνοια τῶν Γραφῶν εἶναι πηγή κάθεκακοῦ στήν Ἐκκλησία. 
∆΄. Νά εἶναι παράδειγµα ἁγιότηταςκαί ἠθικᾹς ἀρτιότητας.Τό καθᾹκον αὐτό δέν εἶναιτίποτε περισσότερο ἀπό τήν αὐτο -νόητη συµπεριφορά καί πνευµατι -κότητα, πού καλοῦνται νά ἐπιδει -

κνύουν ὅλοι οἱ βαπτισµένοι Χριστια-νοί, ἐπίσκοποι, ἱερεῖς καί λαϊκοί ἀνε-ξαιρέτως. Ἕνας τρόπος ζωᾹς, πού ὁἐπίσκοπος µέ τό παράδειγµά τουπρέπει νά ἀποθαρρύνει, εἶναι ἡ «ἐρ -γα σιοµανία». Ἡ ψυχαναγκαστική ἐξ -άρτηση στήν ὑπεραπασχόληση µέκαµιά πρόφαση δέν δικαιώνεται. Κα-ταστρέφει τήν πνευµατική καί δια-νοητική ὑγεία. Μέ ἄλλα λόγια εἶναιἀντιχριστιανική.
Ε΄. Νά ἐλαχιστοποιεῖ τήν ἀπόστασηµεταξύ τῶν ἐπισκόπων καί τῶν ποι -µνίων τους.Κοσµικές ἀξίες ἀπό τή Βυζαν-τινή Αὐτοκρατορία διολίσθησανδυστυχῶς µέσα στήν ἐπισκοπική δια-
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κονία µετά τήν πτώση τᾹς Κωνσταν-τινουπόλεως (1453). Κάτω ἀπό τούςΤούρκους Ὀθωµανούς οἱ Ἐπίσκοποιἄρχισαν νά φοροῦν στέµµατα, (µί -τρες), ὅπως οἱ παλιοί βυζαντινοί Αὐ -τοκράτορες, ὡς πνευµατικοί ἡγέτεςτῶν ὑπόδουλων χριστιανικῶν µειο-νοτήτων. Φοβεροί τίτλοι, ὅπως ∆ε-σπότης ἤ Ἀφέντης, ἄρχισαν νά καθι -ερώνονται. Ἡ ἐγκατάσταση δέ ἑνόςἘπισκόπου στήν ἐπαρχία του ἔφτα-σε νά χαρακτηρίζεται ὡς «ἐνθρόνι-ση». Ὅλ΄ αὐτά ἀποτελοῦν πολιτικήµλλον κληρονοµιά τοῦ Βυζαντίου,παρά θρησκευτική. Σήµερα οἱ πιστοί βιώνουµε ἕναἐξαιρετικά δύσκολο δίληµµα. Ἔχουµεκάθε διάθεση νά ἀπονείµουµε τιµή καί
σεβασµό στούς Ἐπιισκόπους µας· δένµποροῦµε ὅµως νά διαιωνίζουµε ἄθε-λά µας ἕνα ἐκκοσµικευµένο καί πολι-τικοποιηµένο κίβδηλο Εὐαγγέλιο. Τί θάἔλεγε ὁ Ἰησοῦς γιά µιά τέτοια συµ -
περιφορά ἄν ἐρχόταν σήµερα; Αὐτόςεἶχε πεῖ κάποτε: «Ὁ µείζων ἐν ὑµῖνγινέσθω ὡς ὁ νεώτερος, καί ὁ ἡγούµε-νος ὡς ὁ διακονῶν» (Λουκ. κβ΄ 26). ∆ένεἶχε πεῖ: «Ὡς ἐνθρονισµένος ∆εσπό -της ἤ Ἀφέντης». ∆έν ὑπάρχει ἄραγεἄλλος πιό χριστιανικός τρόπος ἀπό

τό σηµερινό νά ἐκφράζουµε στούςἘπισκόπους τήν ὑψηλή µας ὑπόληψηκαί ὑπακοή, πργµα, πού ἀποτελεῖδιακαή πόθο µας; Ἡ ἀληθινή κλήση πρός ἐπι -σκοπική διακονία ἔχει ὡς προϋπόθε-ση τό νά τίθεται τό Εὐαγγέλιο (τό καλόἄγγελµα) στό ἀπόλυτο κέντρο τᾹςζωᾹς τᾹς Ἐκκλησίας. Ἴσως θά πρέπεινά ξαναδοῦµε τά ἱστορικά δεδοµένα,πού συσσωρεύτηκαν πάνω στό ἐπι -σκοπικό λειτούργηµα, καί στρέβλω-σαν τήν χριστιανική  ὑφή τᾹς ἡγεσίαςτοῦ ἐκκλησιαστικοῦ γεγονότος. 
Καταθέτουµε τά πέντε σηµεῖαπού διαγράψαµε παραπάνω, ὁπωσ-δήποτε ἀποσπασµατικά, µέ τήν ἐλπί -δα ὅτι ἴσως µς κατευθύνουν στόνπροσδιορισµό τοῦ καίριου θέµατόςµας, πού δέν µπορεῖ νά εἶναι ἄλλοἀπό τό Καλό Ἄγγελµα τοῦ Εὐαγ-γελίου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στή ζωήτᾹς Ἐκκλησίας. Ἄν αὐτό τό Εὐαγγέλιοεἶναι ὁ στόχος µας, τότε πρέπει πάσ᾽θυσί νά τό δοῦµε νά γίνεται τό ἀπό -λυτο κέντρο τᾹς ἀποστολικᾹς δια -

κονίας κάθε ‘Ορθόδοξου Ἐπισκό που. 
Dr. Bradley Nassif.
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