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Ἐκτροφεῖα µοναξις

πίστευτο. Ἀπροσδόκητο. Ἀλλά ἐµπειρία, τραγική, τᾹς σηµε-
ρινᾹς ἱστορικᾹς στιγµᾹς. Κλίµα βιωµένο καί πολλαπλά δια-
πιστωµένο. Τά θερµοκήπια τᾹς ἀγαπητικᾹς σχέσης, τοῦ γό-
νιµου διαλόγου, τᾹς κοινωνικᾹς συναντίληψης, φωλιές πυ -
ροδοτηµένων ἐκρηκτικῶν µηχανισµῶν. Χῶροι, πού ἐκτρέ -

φουν τή µοναξιά, παγιδεύουν τά µονοπάτια τᾹς συνοδοιπορίας, διογ-
κώνουν τήν ἀντιπάθεια καί τό µῖσος, µεταποιοῦν τή χαρά τᾹς ζωᾹς καί
τᾹς δηµιουργίας σέ σκοτεινή µελαγχολία καί σέ ἀφόρητη κατάθλιψη. 

∆έν εἶναι δική µου ἡ ἀπαισιόδοξη καί πνικτική διαπίστωση. Ἤ, γιά
νά εἶµαι σαφέστερος καί ἀκριβέστερος, δέν εἶναι µόνο δική µου.

Τή συναντῶ, διάχυτη, στά πρόσωπα τῶν συνοδοιπόρων µου. Τήν
ἀκούω, µέ τήν ἔµπονη ὑπόκρουση τοῦ στεναγµοῦ, στήν ὁποιαδήποτε
συναγµένη συντροφιά. Τήν παρακολουθῶ, καθώς ἐµφανίζεται, ὡς θλι-
βερό ρεπορτάζ, στόν καθηµερινό τύπο καί στά ὀρθάνοιχτα παράθυρα
τοῦ τηλεοπτικοῦ σχολιασµοῦ. Τή διαβάζω στό σκοτεινό καί ὀργισµέ-
νο βλέµµα τᾹς νεολαίας µας. Τή συναντῶ καί τή συµµερίζοµαι στήν
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ὥρι µη ἤ καί στήν προχωρηµένη ἡλικιακά συντροφιά µου, πού ἐκτρέ -
φει, ὡς µοναδικό της ὅραµα, τή µεταβίβαση τῶν πολύτιµων, προσω-
πικῶν  ἐµπειριῶν της καί τῶν ἀνεκτίµητων, πνευµατικῶν θησαυρισµά-
των τοῦ γένους µας, σέ δυνατά χέρια καί σέ ἀµόλυντες καρδιές, γιά νά
τά ἀξιοποιήσουν δηµιουργικά, νά τά χαροῦν καί νά τά µεταπλάσουν σέ
βίωµα ὑψηλᾹς στάθµης καί σέ πολιτισµό ἀδιαµφισβήτητης ποιότητας.

Ηνέα µας γενιά, τά βλαστάρια τᾹς ἐλπίδας, δέν µεγαλώνουν, δέν
ἐκρέφονται καί δέν ἐµπλουτίζονται στή θερµή φωλιά τᾹς ἀγάπης.

Τό σπιτικό τους εἶναι ἕνας παγερός, ἀφιλόξενος, ἀπωθητικός καί ἐξον-
τωτικός καιάδας. Ἑστία ποικίλης µόλυνσης. Χῶρος ἀφόρητης µονα-
ξις. Ἐργαστήρι ἐκρηκτικοῦ ξεσπάσµατος καί εὑρηµατικᾹς ἀντίδρα-
σης. Πρίν κάµποσο καιρό, ὅταν οἱ ἀλόγιστα ἐκσυγχρονισµένοι προπα-
γανδιστές τᾹς «ἐλεύθερης συµβίωσης», περιέφεραν, ὡς θρίαµβο, τήν
ἀπόφαση τᾹς κοσµικᾹς ἐξουσίας, νά συναινέσει στό καταλυτικό αἴτηµά
τους, ὑπεύθυνος ὑπουργός, πού ἔδινε ψᾹφο στήν κατεδάφιση τᾹς ζε-
στᾹς, οἰκογενειακᾹς ἑστίας, βρᾹκε τήν τόλµη νά ἀποκαλύψει, ὅτι κείνη
τήν ὥρα, πού ἔµπαινε φωτιά στό καψούλι τᾹς κατεδάφισης, ὑπᾹρχαν,
ἔρηµα, ἐγκαταλειµµένα 140.000 παιδιά. Τά γέννησαν γονεῖς, µά δέν τά
θέρµανε ἡ γονική ἀγκαλιά. Τά ἔφεραν στόν κόσµο τᾹς χλιδᾹς ἤ τᾹς
φτὠχειας, τοῦ τρελλοῦ γέλιου ἤ τοῦ γοεροῦ κλάµατος. Ἀλλά δέν τά
ἔπιασαν ἀπό τό χέρι νά τά ὁδηγήσουν στό µονοπάτι τᾹς ψυχικᾹς
πληρότητας καί τᾹς χαρς καί γιά νά τά προστατέψουν ἀπό τούς γκρε-
µούς τᾹς ἀποτυχίας καί τᾹς ἐξαθλίωσης. ∆έ σς προβληµατίζει αὐτή ἡ
ἀκραία ἐγκατάλειψη καί αὐτή ἡ ἄκαρδη ἄρνηση προσφορς τοῦ πατρι-
κοῦ βλέµµατος καί τοῦ µητρικοῦ γάλατος; 

Σέ πρωτοχρονιάτικη ἐκδήλωση, στό παιδικό ἄσυλο «τό χαµόγελο
τοῦ παιδιοῦ», µιά ἐπισκέπτρια, ἔσκυψε στοργικά πάνω ἀπό τό κε-

φαλάκι κάποιου, ἐγκαταλειµµένου ἀπό τή µητέρα του καί ἀπό τόν πα-
τέρα του, ἀθώου παιδιοῦ, τό χάϊδεψε καί τό ρώτησε: «τί δῶρο θά ἤθε-
λες νά σοῦ φέρει ὁ ἅγιος Βασίλειος; Καί τό παιδί, δίχως νά φωτίσει τό
βλέµµα του ἡ προσδοκία τοῦ δώρου, τήν κοίταξε ψυχρά καί ἀπάντησε:
«Νά πεῖ στούς γονεῖς νά µή διώχνουν τά παιδιά τους». Οἱ γύρω, πού
ἄκουσαν, αἰφνιδιάστηκαν καί ἀποσβολώθηκαν. Μήτε χαµογέλασαν,



EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 3

µήτε δάκρυσαν. Σά νά βρέθηκαν στό κενό. Σέ χῶρο, πού δέν τόν
ἐγγίζει ἡ ἀκτίνα τοῦ ἥλιου καί δέν τόν γονιµοποιεῖ ἡ ἐλπίδα. Ποιό νά
ἦταν ἆραγε, τό φιλήδονο ζευγάρι, πού δίχως γονική στοργή, ἔφερε
στόν κόσµο αὐτό τό ἀγγελούδι καί τό παράτησε στήν ἄκρη τοῦ δρό-
µου, νά ζητιανεύει γιά λίγο ψωµί, γιά λίγη ζεστασιά, γιά µιά µητρική
ἀγκαλιά καί γιά ἕνα πατρικό χάδι; Πῶς αὐτό τό παιδί, νά στεργιώσει µέ-
σα του τήν πεποίθηση, ὅτι µπᾹκε σέ µιά κοινωνία ἀνθρώπων, πού
ἔχουν τή δύναµη νά ἀγαποῦν καί τήν ἀποφασιστικότητα νά θυσιάζον-
ται γιά χάρη τῶν λατρευτῶν προσώπων; 

Θά καταθέσω καί µιά τρίτη, ἐκδοχή, πού γιά πολλούς ἀπό µς ἀπο-
τελεῖ τραγική ἐµπειρία. ∆έν εἶναι σπάνιο τό συναπάντηµα µέ ἕνα

ἔφηβο, πού ἀντί γιά τό σπινθηροβόλο βλέµµα τᾹς ἄνεσης, τᾹς χαρς
καί τᾹς κατακυρωµένης τόλµης, ἀφήνει διάφανο τό µορφασµό τᾹς
πίκρας καί παραχωρεῖ νά φτάσουν στά χείλη του οἱ στεναγµοί τᾹς ἀµε-
τάκλητης ἀπογοήτευσης. Τό θλιµµένο µήνυµα, πού ἐκπέµπει τό σκο-
τεινιασµένο πρόσωπό του, σέ µπλοκάρει. Καί µέσα στή θολούρα τᾹς
ἀµηχανίας σου, βρίσκεις, σά διέξοδο, τίς ἐρωτήσεις, γιά τό οἰκογενει-
ακό του περιβάλλον. Τότε, ἀκοῦς τά ἀνήκουστα. Μέ τό κεφάλι σκυµµέ-
νο, σοῦ δίνει τό στίγµα, ὅτι συστεγάζεται µέ τό δεύτερο πατριό, ὅτι
στό σπίτι αὐτό συστεγάζονται δυό ἀδέλφια, πού ἔχουν τήν ἴδια µάνα,
ἀλλά τό δεύτερο, τόν ξένο πατέρα. Ὅτι κάπου µακρυά βρίσκονται τά
ἄλλα ἀδέλφια, πού ἔχουν γεννηθεῖ ἀπό τόν ἴδιο πατέρα καί τήν ἴδια
µάνα. Καί µέ µιά χειρονοµία ἀπαξίωσης, δείχνει τήν περιφρόνησή του
καί πρός τίς ρίζες τᾹς ζωᾹς του καί πρός τήν παλιανθρωπιά, πού ἀπο-
τελεῖ τό µοντέλο τᾹς νεωτερικότητας. 

Μπροστά σ’ αὐτά τά βαθειά πληγωµένα παιδιά καί στά ἄλλα παρό-
µοια, πῶς νά κάνεις λόγο γιά ἀνθρώπινη «κοινωνία», γιά σπίτι,

πού τό θερµαίνει ἡ ἀγάπη, πού τό ἑνώνει ὁ κοινός πόνος καί τό ζωο-
γονεῖ ἡ κοινή χαρά; Καί πῶς νά ἀποτολµήσεις τήν ἀναγκαία προέκτα-
ση καί νά ἀναφερθεῖς στούς δεσµούς, πού οἰκοδοµοῦν τίς συνεργασίες
καί τίς φιλίες καί πού γεµίζουν τίς ὑπάρξεις µέ τόν πόθο τᾹς ἰσόβιας
κοινᾹς πορείας µέσα στό ἀνάκτορο τοῦ γάµου καί τοῦ ἀγαπητικοῦ µε-
ρισµοῦ τᾹς εὐτυχίας καί τᾹς περιπέτειας; Ὅλα αὐτά τά µεγάλα θέµατα



ιώνει κανείς φόρτιση ἀφό -ρητης ὀδύνης, ὅταν ἐξακρι -βώνει τήν τραγική ἀλλο -τρίωση τῶν ἱστορι κῶν Κέν -τρων τᾹς ἀποστο λικᾹς, θυ -σια στικᾹς διακονίας καί ὅταν δια-πιστώνει τή µεταποίησή τους σέκάστρα κοσµικᾹς προβο λᾹς, σέ ἐρ -γαστήρια ὑπεροχικᾹς ἀνάδειξης καίσέ θρόνους µάταιης, ἡγεµονικᾹς,κοσµικᾹς  λάµψης, πού ἐκτρέφεικαί διογκώνει τήν ἔπαρση τῶν ἐπι-καθήµενων καί ἐκµηδενίζει τό θη-σαύρισµα τοῦ ψυχικοῦ κάλλους. Αἰῶνες, τώρα, ἡ Ἐκκλησία ση -κώνει τό φορτίο τᾹς περιπέτειαςκαί τούς σπασµούς τᾹς διαίρεσης,ἐξ αἰτίας τᾹς ἀδυσώπητης διαπά -

λης γιά τά πρωτεῖα καί τίς πρωτο -καθεδρίες τῶν-κατά κόσµο-κορυ -φαίων ποιµένων Της. Σαφέστατη ἡ διδαχή τοῦ Κυ -ρίου µας καί ἡ προτροπή Του στούςδώδεκα Ἀποστόλους Του: «Οἴδατε,ὅτι οἱ Ἄρχοντες τῶν ἐθνῶν κατα -κυριεύουσιν αὐτῶν καί οἱ µεγάλοι κα-τεξουσιάζουσιν αὐτῶν. οὐχ οὕτωςἔσται ἐν ὑµῖν, ἀλλ᾿ ὅς ἐάν θέλ᾽ ἐνὑµῖν µέγας γενέσθαι, ἔσται  ὑµῶν διά-κονος καί ὅς ἐάν θέλ᾽ ἐν ὑµῖν εἶναιπρῶτος, ἔσται ὑµῶν δοῦλος» (Ματθ.κ~ 25-27). Καί πάλι, µετά τόν ἱερό Νιπτή -ρα, µέσα στή βαθειά συγκίνηση,ἐξήγησε τήν πράξη τᾹς ἔσχατης τα-πείνωσης καί χειραγώγησε τούς
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καί οἱ καταξιωµένες-σέ πανανθρώπινη κλίµακα-ἐµπειρίες, ἀποτελοῦν,
γιά τόν κόσµο µας καί γιά τόν εὐτελισµένο πολιτισµό µας, µιά ξένη
γλώσσα καρδις, πού τή µιλοῦσαν καί τήν ἀξιοποιοῦσαν οἱ παρω -
χηµένες γενιές καί πού δέ µποροῦν, οὔτε νά τήν ἀποκρυπτογραφή-
σουν, οὔτε κἄν νά τή συλλαβίσουν, τά θύµατα τοῦ σκοταδισµοῦ τᾹς
νεωτερικότητας.              

«Τά τᾹς Ἐκκλησίας ἀποίµαντα»
(γ)



ἁγίους Ἀποστόλους Του στήν ὑπέρ-βαση τῶν΄φιλοδοξιῶν καί στήν  «κε-νωτική» διακονία τᾹς ἀγάπης. «Ὅτεοὖν ἔνιψε τούς πόδας αὐτῶν καί ἔ -λαβε τά ἱµάτια αὐτοῦ, ἀναπεσώνπάλιν εἶπεν αὐτοῖς, γινώσκετε τί πε-ποίηκα ὑµῖν; ὑµεῖς φωνεῖτέ µε, ὁ ∆ι-δάσκαλος καί ὁ Κύριος, καί καλῶς λέ-γετε, εἰµί γάρ. εἰ οὖν ἐγώ ἔνιψα ὑµῶντούς πόδας, ὁ Κύριος καί ὁ ∆ιδά -σκαλος, καί ὑµεῖς ὀφεί λετε ἀλλήλωννίπτειν τούς πόδας. ὑπόδειγµα γάρδέδωκα ὑµῖν, ἵνα καθώς ἐγώ ἐποίησαὑµῖν καί  ὑµεῖς ποιᾹτε» (Ἰωάν. ιγ~ 12-15). Οἱ ὑποµνήσεις αὐτές, διδαχέςτᾹς ἔσχατης ὥρας, κατά τήν ὁποίαὁ «ἐξωνηµένος»προδότης «ἐξήρχε-το», γιά νά ἐπιτελέσει τήν «προ-δοσία» καί οἱ παθιασµένοι ἄρχον-τες τοῦ λαοῦ ὑλοποιοῦσαν τό σχέ-διο τᾹς σταυριικᾹς καταδίκης, λη -σµονήθηκαν, ἀτυχῶς, ἀπό τούς-κο-σµικά-προνοµιούχους ποιµένες τῶνµεγάλων κέντρων τᾹς αὐτοκρατο-ρικᾹς ἐξουσίας. Καί ἐγκαινίστηκε ἡἀδυσώπητη διαµάχη γιά τάπρωτεῖα καί γιά τίς πρόσθετες,ἀπο κλειστικές ἁρµοδιότητες.               Τό πόσο στοίχισε αὐτή ἡ δια-µάχη εἶναι σέ ὅλους µας γνωστό.∆ίχασε τή µιά καί ἀδιαίρετη «Καθο-λική καί Ἀποστολική Ἐκκλησία».Ἄνοιξε χάσµα µέγα ἀνάµεσά τους.Καί προκάλεσε ἰσχυρούς κλονι-σµούς καί βίαιες ἀντιπαλότητεςστήν ἑνότητα καί στή συνεργασίατῶν Πατριαρχῶν τᾹς ἈνατολᾹς.Κατά τίς Οἰκουµενικές, Συνο-δικές Της Συνάξεις ἡ ἀδιαίρετη

Ἐκκλησία προσδιόρισε µέ ἀκρίβειακαί µέ Θεοφώτιστη σαφήνεια, ὅτιτά πρωτεῖα καί τοῦ Πάπα τᾹς Ρώ -µης καί τοῦ Πατριάρχη τᾹς δεύτε -ρης Ρώµης, τᾹς Κωνσταντινούπο -λης εἶναι «πρωτεῖα τιµᾹς» καί, κα-τά προέκταση, «πρωτεῖα εὐθύνηςκαί µόχθου». ∆έ σηµατοδοτοῦν ὑπε-ροχικά ἀξιώµατα καί διευρυµένεςδικαιοδοσίες, πού ἀκυρώνουν τήνἰσοτιµία τῶν Ἐπισκόπων, τῶν δια -δόχων τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καίὑποβαθµίζουν τή Συνοδικότητα καίτήν «ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι» διαχείρισητοῦ ἀποστολικοῦ Χαρίσµατος.Ἔξω, ὅµως, ἀπό τίς Οἰκουµε-νικές Συνόδους, ὑπό τήν καταλυτι-κή ἐπίδραση τοῦ ἀπολυταρχικοῦσχήµατος τᾹς κοσµικᾹς, αὐτοκρα-τορικᾹς ἐξουσίας καί µέ ὑπερφορ-τισµένη τή λαχτάρα τᾹς ἀλαζονικᾹςαὐτοπροβολᾹς στίς ὑπεροχικές βα -θµίδες τοῦ ἐπισκοπικοῦ, λειτουργή -µατος, οἱ ἀντιπαρα θέσεις κατάντη -σαν ρουτίνα  τᾹς κα θηµερινότητας.Καί ὁ ἀγώνας νά ὑπερυψωθοῦν κά-ποιοι θρόνοι ἤ κάποιοι Ἐπίσκοποι,ἐνθρονισµένοι στούς ἐπίσηµους καίδιακριτούς θρό νους, πᾹρε τή µορ-φή καί τίς διαστάσεις ἐξοντωτικᾹςἐµφύλιας ἀναµέτρησης.           
���

Ἔτσι φτάσαµε στόν εἰκοστόπρῶτο αἰώνα, στόν αἰώνα τῶν κο-σµογονικῶν ἀνακατατάξεων, τᾹςἀδηφάγου ὑλοµανίας, τᾹς κατα -λυτικᾹς ὑποτίµησης τοῦ ἀνθρώπι-
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νου προσώπου, τᾹς κυριαρχίας τᾹςἀπάτης καί τᾹς ἐκµετάλλευσης καί,ἀντί νά ἀναπτυχθοῦµε στήν οἰκου -µένη ὡς κήρυκες τᾹς Ἀλήθειας καίφορεῖς τοῦ Θεϊκοῦ µηνύµατος τᾹςἈγάπης, δαπανοῦµε τίς δυνάµειςµας καί τό ἐκκλησιαστικό µας κύ -ρος στό διακύβευµα τῶν πρωτείων.Τό πρωτεῖο τοῦ Πάπα τᾹς Ρώ -µης, ὅπως προβλήθηκε, ὅπως ὑπο-στηρίχτηκε, καί ὅπως λειτούργησε,κατάντησε τό µεγάλο ἀγκάθι, πούἔσκισε τήν ἑνότητα τοῦ ἐκκλησια-στικοῦ Σώµατος καί ἀντί γιά λέντιοταπεινᾹς καί ἀγαπητικᾹς διακο -νίας, ἐµπιστεύτηκε στά χέρια καίστό κεφάλι τοῦ Ἐπισκόπου τᾹς Ρώ -µης τήν τιάρα, τό διπλό διάδηµα,τᾹς πολιτικᾹς καί τᾹς ἐκκλησιαστι -κᾹς ἐξουσίας.Καί στήν «καθ' ἡµς Ἀνατο-λή», τό «πρωτεῖο τᾹς τιµᾹς» τοῦ Ἐ -πισκόπου τᾹς νέας Ρώµης, ἐκδι -πλώθηκε καί βιώθηκε ἄλλοτε ὡς ἀ -ποστολική κληρονοµιά ἐπίµοχθης,ταπεινᾹς διακονίας τοῦ λαοῦ τοῦΘεοῦ καί ἄλλοτε ὡς ἀντιγραφή τῶνὑπερφίαλων βηµατισµῶν τοῦ Πον-τίφηκα τᾹς Ρώµης.
���

Στό προηγούµενο φύλλο τᾹς«Ἐλεύθερης πληροφόρησης» πα -ρουσίασα σειρά ἑρµηνευτικῶν σχο -λίων τῶν διακεκριµένων Κανονολό-γων τοῦ δωδέκατου αἰώνα. ΤᾹς χρο -νικᾹς περιόδου, πού τό σχίσµα Ἀνα-τολᾹς καί ∆ύσης εἶχε πιά παγιωθεῖκαί ἡ γενικευµένη ἀντίδραση τῶν

Πατριαρχῶν, τῶν Ἐπισκόπων καίτοῦ Ὀρθοδόξου Πληρώµατος τᾹςἈνατολᾹς στίς παράλογες Παπικέςἀξιώσεις ἀνάγκαζε τούς µελετητέςτᾹς ἱστορίας καί τῶν Ἱερῶν Κανό-νων νά ἐγκύψουν στά Καινοδιαθη-κικά κείµενα, στίς διδαχές τῶν Πατέ -ρων, στόν Ἱεροκανονικό πλοῦτοκαί σ᾿ ὁλόκληρη  τήν πλοκή τᾹς «πε-ρί τό Πρωτεῖο» διαµάχης, γιά νά δια-φυλάξουν τήν Ἀποστολικότητα τᾹςἘκκλησίας καί γιά νά προσανατο -λίσουν, µέ ὑπευθυνότητα, τό λαό. Σέ τοῦτο τό φύλλο, συµπλη -ρωµατικά, θά φιλοξενήσω τίς ἑρµη -νεῖες καί τίς κρίσεις ἑνός σοφοῦ Κα-νονολόγου τοῦ δέκατου ὄγδοου αἰ -ώνα, τοῦ ἁγίου Νικοδήµου τοῦ Ἁγιο-ρείτη. Οἱ ἑρµηνεῖες του ἔχουν ἰδιαί -τερη βαρύτητα, γιατί ἀντανακλοῦνκαί τίς βίαιες συµπεριφορές τῶν«ἐκκοσµικευµένων» παραγόντωντοῦ ∆υτικοῦ Χριστιανισµοῦ πρόςτούς ὑποδουλωµένους καί πονεµέ-νους ἀδελφούς τᾹς ἈνατολᾹς. Μεταφέρω µερικά, χαρακτη -ριστικά, ἀποσπάσµατα ἀπό τό εὐ -ρύτατο σχόλιο, πού συνοδεύει τήνἑρµηνεία τοῦ Θ~ Ἱεροῦ Κανόνα τᾹςΤέταρτης ΟἰκουµενικᾹς Συνόδου.Ἀκριβῶς αὐτοῦ τοῦ Κανόνα, πού ὁΠατριάρχης Βαρθολοµαῖος καί ὁπρωτοπρεσβύτερός του ΓεώργιοςΤσέτσης, ἐπικαλοῦνται, γιά νά στη -ρίξουν τό προνοµιακό΄δικαίωµατᾹς ἐκδίκασης σέ ἀνώτατο καί τε-λευταῖο βαθµό τῶν Μητροπολιτῶνκαί τῶν Ἐπισκόπων ὁλόκληρης τᾹςΟἰκουµένης.  
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«Ὅτι µέν γάρ ὁ Κωνσταντινου-πόλεως οὐκ ἔχει ἐξουσίαν ἐνεργεῖνεἰς τάς ∆ιοικήσεις καί ἐνορίας τῶνἄλλων Πατριαρχῶν, οὔτε εἰς αὐτόνἐδόθη ἀπό τόν Κανόνα τοῦ τον ἡἔκκλητος ἐν τῇ καθόλου Ἐκ κλησί(ἥτις ἐστίν ἀγωγή ἀπό οἱουδήποτεδικαστηρίου ἐφ᾿  ἕτερον µεῖ ζον δικα-στήριον, κατά τό θ~  βιβλ. τῶν Βασι-λικ. τίτλ. α') δᾹλόν ἐστι α~  διατί ἐν τῇδ~  πράξει τᾹς ἐν Χαλκη δόνι ταύτηςΣυνόδου ὁ ΚωνσταντινουπόλεωςἈνατόλιος ἐνεργήσας ὑπερόρια, καίλαβών τήν Τύρον ἀπό τόν Ἐπίσκο -πόν της Φώτιον, καί δούς αὐτήν εἰςτόν Βηρυτοῦ Εὐσέβιον, καί καθελώνκαί ἀφορίσας τόν Φώτιον, ἐµέµ φθηκαί ἀπό τούς ἄρχοντας, καί ἀπό ὅληντήν Σύνοδον διά τοῦτο. Καί ἀγκαλάἐ προ φασίσθη πολλά, µέ ὅλον τοῦτοὅσα ἐκεῖ ἐνήργησεν, ἀκυρώθησανὑπό τᾹς Συνόδου, καί ὁ Φώτιος ἐδι-καιώθη, καί τάς ἐπισκοπάς τᾹς Τύ -ρου ἔλαβε. ∆ιό καί ὁ Ἐφέσου Ἰσαάκἔλεγεν εἰς Μιχαήλ τόν πρῶτον τῶνΠαλαιολόγων, ὅτι ὁ Κωνσταντινου-πόλεως οὐκ ἐκτείνει τήν ἐξουσίαναὐτοῦ ἐπί τά Πατριαρχεῖα τᾹς Ἀνα-τολᾹς (κατά τόν Παχυµέρην βιβλ. στ~κεφ. α~ ), β~  ὅτι οἱ πολιτικοί καί βασι-λικοί νόµοι δέν προσδιορίζουσιν ὅτι ἡτοῦ Κωνσταντινουπόλεως µόνον κρί -σις καί ἀπόφασις δέν δέχεται ἔκκλη -τον, ἀλλ᾿  ἀορίστως ἑκάστου Πατρι -άρχου καί τῶν Πατριαρχῶν πληθυν -τικῶς».          «...Ὅτι δέν ἔχει ἄδειάν τινας,οὔτε Μητροπολίτης, οὔτε Πατριάρ -χης νά ἔνεργῇ τι εἰς τάς ὑπορορίους

ἐκκλησίας, εἰµή µόνον εἰς τάς ὑποκει-µένας αὐτῷ, κατά τούς Κανόνας τῶνἈποστόλων λδ~ , λε~ , τᾹς α~ , στ~ ,ζ~ , τᾹς β~ ,  γ~ , η~ , τᾹς στ~ , κ~  λστ~ ,λθ~  τᾹς ΣαρδικᾹς, γ~ , ια~ , ιβ~ , καί τᾹςἈντιοχείας θ~  καί  ἄλλους. Καί πῶςλοιπόν ὁ παρών Κανών, καί οἱ ἄλλοιἤθελαν διατάξει τό ἐναντίον τούτωνἁπάντων; ε~  ὅτι ἄν ὁ Κωνσταντι-νουπόλεως ἤθελε λάβει τό τοιοῦτονπρονόµιον, πῶς οἱ πατριάρχαι Κων-σταντινουπόλεως, διαφερόµενοι πολ-λάκις µετά τῶν παπῶν, δέν εἶπανὅτι ἔχουσι τοιοῦτον, ἀλλά µόνον ὅτιτά ἴσα πρεσβεῖα; ἤ πῶς ἄλλος οὐδείςΧριστιανός ἐν ταῖς τοιαύταις αὐτῶνδιαφοραῖς εἶπέ ποτε τόν Κωνσταν-τινουπόλεως µείζονα τοῦ Ρώµης; Ζῇλοιπόν Κύριος, ζῇ! ἡ ἀλη θής ἐξήγησιςτοῦ Κανόνος εἶναι ἐτούτη, ἜξαρχοςτᾹς ∆ιοικήσεως, κατά Βαλσαµώνα,δέν εἶναι ὁ τᾹς ἐπαρχίας Μητρο -πολίτης (ἐπειδή ἡ ∆ιοί κησις περιέχειπολλάς ἐπαρχίας καί Μητροπόλεις),ἀλλ᾿ ὁ τᾹς ∆ιοικήσεως Μητρο-πολίτης...».Συνεχίζοντας τή µελέτη τοῦσχολίου τοῦ ἁγίου Νικοδήµου τοῦἉγιορείτου, στόν 9ον Ἱερό ΚανόνατᾹς Τέταρτης ΟἰκουµενικᾹς Συνό-δου, διαβάζουµε:«Λέγει λοιπόν ὁ Κανών, ὅτι ἀ -νίσως Ἐπίσκοπος, ἤ Κληρικός διαφέ -ρεται (φιλονικεῖ) µέ τόν Μητρο-πολίτην τᾹς ἐπαρχίας, ἄς καταλαµ-βάν᾽ ἤ τόν Ἔξαρχον τᾹς διοικήσεως,ὅπερ ταὐτόν ἐστιν, ὅτι οἱ ὑποκείµε-νοι Κληρικοί καί Μητροπολῖται τῷθρόνῳ Κωνσταντινουπόλεως, ἄς κρι -
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θοῦν, ἤ εἰς τόν Ἔξαρχον τᾹς διοική-σεως, εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκονται, ἤεἰς τόν Κωνσταντινουπόλεως, ὡς εἰςἴδιον Πατριάρχην. ∆έν εἶπεν ὅτι ὅποι-ος Κληρικός διαφέρεται πρός ἀλλο-τρίας διοικήσεως Μητροπολίτην, ἤΜητροπολίτης πρός ΜητροπολίτηντᾹς ὁποιασδήποτε διοικήσεως καίἐνορίας, ἄς κρίνωνται πρός τόν Κων-σταντινουπόλεως...».«∆ιό καί ὁ Ζωναρς οὐ πάντων,λέγει, τῶν Μητροπολιτῶν, πάντωςὁ Κωνσταντινουπόλεως καθεῖται δι-καστής, ἀλλά τῶν ὑποκειµένων αὐτῷ(ἑρµηνεία τοῦ ιζ~  τᾹς παρούσης δ~ ).Καί ἐν τῇ ἑρµηνεί τοῦ ε~  τᾹς Σαρδι -κᾹς ὁ αὐτός λέγει "µόνον τῶν ὑποκει-µένων τῷ Κωνσταντινουπόλεως ἔχειὁ Κωνσταντινουπόλεως τάς ἐκκλή-τους, ὥσπερ καί µόνον τῶν ὑποκει-µένων τῷ Ρώµης,  ἔχει ὁ Ρώµης τάςέκκλήτους". Ἤδη δέ ἐπειδή ἡ Σύνοδοςκαί ὁ Ἔξαρχος τᾹς διοικήσεως δένἐνεργεῖ, ὁ Κωνσταντινουπόλεώς ἐστιΚριτής πρῶτος καί µόνος καί ἔσχα-τος τῶν ὑποκειµένων αὐτῷ Μητρο-πολιτῶν, οὐ µήν δέ καί τῶν ὑποκει-µένων τοῖς λοιποῖς Πατριάρχαις.(Ἀλλ᾿  ὄχι καί τῶν Μητροπολιτῶν,πού ἀνήκουν σέ ἄλλους Πατριάρχες).Μόνη γάρ ἡ Οἰκουµενική Σύνοδοςεἶναι ὁ ἔσχατος καί κοινότατος Κρι-τής πάντων τῶν Πατριαρχῶν, ὡςεἴποµεν, καί ἄλλος οὐδείς».   
���

Εἶναι σαφές, σαφέστατο καίµή ἐπιδεχόµενο καµµιά ἀµφισβή -τηση, ὅτι ὁ Πατριάρχης τᾹς «ποτέ»

βασιλεύουσας, δέν εἶναι τιµηµένοςµέ πρωτεῖο ἐξουσίας. ∆έν ἔχει τήνἐντολή καί τήν ἐξουσιοδότηση ἐκµέρους τῶν Ἱερῶν Κανόνων, νά ἀ -σκήσει τό λειτούργηµα ὑπέρτατουκριτή καί νά στήσει στήν ἕδρα τᾹςποιµαντικᾹς δικαιοδοσίας του ἀνώ -τατο ∆ικαστήριο, γιά νά δικάσει καίνά κρίνει, σέ τελευταῖο βαθµό, τίςὑποθέσεις καί τίς παραβάσεις τῶνἹερῶν Κανόνων, πού προκύπτουνσέ ὁποιοδήποτε σηµεῖο τᾹς Οἰκου -µένης καί στά πλαίσια ὁποιασδή-ποτε ἐκκλησιαστικᾹς δικαιοδοσίας.Ὁ Πατριάρχης Κωνσταντι -νουπόλεως, καθιε ρώθηκε ἀπό Συν -ο δικές ἀποφάσεις νά τιµται ὡςποιµένας τᾹς πόλης, πού λειτουρ-γοῦσε σάν δεύτερη, µετά τή Ρώµη,τήν κα θέδρα τοῦ αὐτοκράτορα, ὅ -λων τῶν διοικητικῶν µηχανισµῶνκαί ὅλων τῶν διακεκριµένων προσώ -πων, πού πλαισίωναν τό παλάτικαί ὅλες τίς ἐξουσίες τᾹς ἀπέραν-της αὐτοκρατορίας. Ὁ τρίτος Ἱ. Κανόνας τᾹς ∆εύ -τερης ΟἰκουµενικᾹς Συνόδου, ὁρίζει:«Τόν µέν τοι Κωνσταντινουπό-λεως ἐπίσκοπον ἔχειν τά πρεσβεῖατᾹς τιµᾹς µετά τόν τᾹς Ρώµης ἐπίσκο-πον, διά τό εἶναι αὐτήν νέαν Ρώµην».  Καί ὁ εἰκοστός ὄγδοος ἹερόςΚανόνας τᾹς Τέταρτης Οἰκουµενι -κᾹς Συνόδου, πού συνᾹλθε στή Χαλ-κηδόνα, ἐπικύρωσε τά πρεσβεῖατιµᾹς τοῦ Κωνσταντινουπόλεως,πού εἶχε θεσπίσει ἡ ∆εύτερη Οἰκου -µενική Σύνοδος, µέ τό ἴδιο σκε-πτικό: 
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«Τά αὐτά καί ἡµεῖς ὁρίζοµέν τεκαί ψηφιζόµεθα, περί  τῶν πρεσβείωντᾹς ἁγιωτάτης ἐκκλησίας τᾹς αὐτᾹςΚωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώµης,καί γάρ τῷ θρόνῳ τᾹς πρεσβυτέραςΡώµης, διά τό βασιλεύειν τήν πόλινἐκείνην, οἱ Πατέρες εἰκότως ἀποδε -δώκασι τά πρεσβεῖα. Καί τῷ αὐτῷσκοπῷ κινούµενοι οἱ ἑκατόν πεντή-κοντα θεοφιλέστατοι ἐπίσκοποι, τάἴσα πρεσβεῖα ἀπένειµαν τῷ τᾹς νέαςΡώµης ἁγιωτάτῳ θρόνῳ, εὐλόγωςκρίναντες, τήν βασιλεί καί συγκλήτῳτιµηθεῖσαν πόλιν, καί τῶν ἴσων ἀπο -λαύουσαν πρεσβείων τῇ πρεσβυ -τέρ βασιλίδι Ρώµ᾽, καί ἐν τοῖς ἐκκλη -σιαστικοῖς ὡς ἐκείνην µεγαλύνεσθαιπράγµασι, δευτέραν µετ᾿  ἐκείνην ὑ -πάρχουσαν».         Αὐτά τά πρεσβεῖα τιµᾹς ἐπι-σήµως θεσπίστηκαν καί ἐπιβλήθη-καν, χωρίς νά θεσπίζεται, ταυτό -χρονα καί τό ὑπεροχικό δικαίωµατᾹς ἀνώτατης, τελικᾹς δικαστικᾹςκρίσης.Τό µόνο προνόµιο, πού προσ -φέρθηκε στόν Ἐπίσκοπο τᾹς ΝέαςΡώµης, εἶναι ἡ χειροτονία τῶν Μη -τροπολιτῶν τῶν τριῶν διοικήσεων,ΠοντικᾹς, ἈσιανᾹς καί ΘρακικᾹςκαί τῶν Ἐπισκόπων τῶν ἀκριτικῶνπεριοχῶν τῶν διοικήσεων αὐτῶν,πού εἶχαν καταληφθεῖ ἀπό βαρβα-ρικά φύλα. «Τούς τᾹς ΠοντικᾹς, καί τᾹς Ἀ -σιανᾹς καί τᾹς ΘρακικᾹς διοικήσεωςµητροπολίτας µόνους,  ἔτι δέ καί τούςἐν τοῖς βαρβαρικοῖς ἐπισκόπους τῶνπροειρηµένων διοικήσεων χειροτο-

νεῖσθαι ὑπό τοῦ προειρηµένου ἁγιω-τάτου θρόνου τᾹς κατά Κωνσταντι-νούπολιν ἁγιωτάτης ἐκκλησίας...».
���

Θά µοῦ ἐπιτρέψετε νά κατα -θέσω στήν ἠλεκτρισµένη τράπεζατῶν σύγχρονων προβληµατισµῶνκαί-πρό πάντων-στίς καρδιές τῶνἀναγνωστῶν µου, ἕνα ὅραµα. Ἴσωςἀνεδαφικό, ἴσως φορτισµένο-«καθ᾿ὑπερβολή»-µέ τίς ἔµπονες διεγέρ-σεις τᾹς ψυχᾹς, πού τίς προκαλοῦνοἱ ἱστορικές µνᾹµες καί πού θερ-ιεύουν τήν ἀποσταµένη ἐλπίδα.Ἴσως, ὅµως καί νά ἀποτελεῖ τή µό -νη ρεαλιστική πρόκληση πρός τούςἀχθοφόρους τᾹς µέγιστης ἱστορι -κᾹς κληρονοµις, πού τήν παρέλα-βαν, ἀπό΄τούς Πατέρες τους καίπροκατόχους τους, ὡς λέντιο τα-πεινᾹς διακονίας καί ὡς «κένωση»ἀγαπητικᾹς θυσίας καί τήν κατάν-τησαν ἀλαζονική ἐνθρόνιση σέ θρό -νους πρωτείων καί σέ εὐτελιστικόχρονικό κοσµικᾹς αὐτοδιαφήµισης. Ἡ «βασιλίδα τῶν πόλεων» ἔ -χασε τόν πρωταγωνιστικό της ρό-λο στό οἰκουµενικό γήπεδο τᾹς παγ-κόσµιας ἱστορίας. Οἱ πολιτικές καίοἱ πολιτισµικές ἀνακατατάξεις, πούγέµισαν τόν ἱστορικό τόµο τᾹς νεω-τερικότητας, ἔστησαν ἄλλα κέντραπαγκόσµιας ἐπιρροᾹς και΄΄ χάρα-ξαν ἄλλους σχεδιασµούς ἀνά-πτυξης. Τόνισαν καί τόνωσαν τήνἀπαξίωση καί τήν περιθωριοποί -ηση τοῦ ψυχικοῦ κάλλους καί τή µε-γιστοποίηση τᾹς εὐµάρειας. Τήν ἀ -
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πόσβεση τᾹς προσωπικᾹς, ὑπαρ-ξιακᾹς προβληµατικᾹς. Τόν ἐγκλω-βισµό τοῦ ἀτόµου στήν ἀπεριόρι-στη ἀπόλαυση τᾹς ὕλης. Καί τήστράτευσή του στούς πλασµα τι -κούς καί προσχεδιασµένους ἀγῶ -νες γιά τίς «συµβατικές» καί «ὑπόἔλεγχο» ἐλευθερίες του. Αὐτή τήν ἐποχή, ἡ µαρτυρικήἘκκλησία τᾹς ἄλλοτε βασιλεύου-σας θά µποροῦσε, µέ τήν πλούσιαἐµπειρία της, τοῦ «χθές», νά φωτί -σει τόν ὁρίζοντα, τοῦ «σήµερα» καίτοῦ «αὔριο». Νά κλειδώσει στόταµεῖο τῶν ἀναποτελεσµατικῶν ἐκ -κρε µοτήτων τίς ἀκάλυπτες συναλ-λαγµατικές τῶν τίτλων τιµᾹς καίπρωτείων καί νά ἀφήσει ἐλεύθερητήν καρδιά νά ἐκφραστεῖ µέ τήνΕὐαγγελική γλώσσα τᾹς ἀγάπης. Ὅλα ὅσα ἔχει νά πεῖ τό Πατρι -αρ χεῖο τᾹς Κωνσταντινούπολης καίτά µηνύµατα, πού µπορεῖ νά ἐξαγ-γείλει στήν πικραµένη καί µατωµέ -νη σύγ χρονη ἀνθρωπότητα, δένἀντέχουν τό στρίµωγµα σέ ἕνα πυ -κνό δηµοσίευµα. Εἶναι ὁ τίµιος ἀπο -στολικός µόχθος ἀτέλειωτων γε -νεῶν καί ἡ ἐµπειρία σοφῶν καί ἁ -γίων, πού µς κληροδοτήθηκε ὄχι ὡςψυχρός ὑλικός πλοῦτος, ἀλλ᾿ ὡς τό«dna» τᾹς ἀναγεννηµένης ὕπαρξης.
���

Προσωπικά, ὡς Μητροπολί -της τᾹς Ὀρθόδοξης ἈνατολικᾹςἘκκλησίας, νοιώθω βάρος συνείδη -σης παρακολουθώντας τόν Πατρι -άρχη τᾹς ἄλλοτε βασιλεύουσας, νά

εὐτελίζει ἐπικίνδυνα τό ἀποστο-λικό, ἐπισκοπικό λειτούργηµα, πα-ραγκωνίζοντας τήν κύρια ὑπευθυ-νότητά του, τόν Εὐαγγελισµό σ᾿ ὅ -ποιοδήποτε µᾹκος καί πλάτος τοῦπλανήτη καί δαπανώντας τή ζω-τικότητά του καί τήν ὑπόληψή τουστό παιχνίδι τῶν χρηµατιστηρια -κῶν τίτλων τᾹς δηµόσιας προβολᾹς.Τά ἀποκλειστικά ἀνοίγµατατοῦ σηµερινοῦ Πατριάρχη Βαρθο-λοµαίου εἶναι δύο. 1. Ἡ λιτάνευση του ὀνόµατόςτου καί τᾹς φήµης του στά βουνάκαί στίς θάλασσες τοῦ πλανήτηµας, ὡς θεραπευτοῦ καί σωτήρατοῦ καταµολυσµένου φυσικοῦ µαςπεριβάλλοντος. ∆απανηρότατα τάταξίδια του. Ἐντατική ἡ δηµοσιογρα-φική προβολή του. Συνακόλουθεςοἱ παγερές, ἐθιµοτυπικές συναν -τήσεις του µέ τούς ἰσχυρούς τᾹςγᾹς µας καί οἱ χειραψίες του, πούἀπο τυπώνονται στά τηλεοπιτκάδελτία εἰδήσεων.Πόσα εἶναι τά ταξίδια, πού ἔ -χουν πραγµατοποιηθεῖ ἴσαµε σή-µερα; Ἀτέλειωτα. Καί ποιά τά ἀπο-τελέσµατα; Ἕνα µηδέν. Μέ τήν ἐνα -σχόλησή του αὐτή, ὁ Πατριάρ χηςδέν ἔφερε τήν ἰσορροπία στό κατα-µολυσµένο περιβάλλον µας, ἀλλάἀνέβασε τήν «Παναγιότητά του», στόσανίδι τᾹς παγκόσµιας πασαρέλας.Τά µηνύµατα τᾹς Ὀρ θοδοξίας ἔµει-ναν στό σεντούκι. Καί ἡ αἴγλη τᾹςθεατρικᾹς ἐπίδειξης ἀναδείχτηκεὅραµα καί ἀγώνισµα Πατριαρχικό.      2. Τό δεύτερο ἄνοιγµα τοῦ Πα-
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τριάρχη Βαρθολοµαίου (ἐπένδυσηκαί ἱκανοποίηση ὁράµατος), εἶναιἡ κοινή φωτογράφηση µέ τόν Πά-πα τᾹς Ρώµης καί ἡ ἐπίµονη προ-βολή τοῦ πρωτείου τᾹς ἈνατολᾹςὡς ἰσότιµου καί ἰσόκυρου µέ τόπρω τεῖο τᾹς ∆ύσης. ∆έκα αἰῶνες-ὁλόκληρη χιλιε -τία-ὁ Ἀνατολικός, Ὀρθόδοξος Θεο-λογικός λόγος ἀνασκάπτει τά ἱστο-ρικά θησαυροφυλάκια καί ἐπεξερ -γάζεται, µέ ἐπιµονή καί µέ προσοχήτίς ἐκκλησιολογικές ἐπισηµάνσειςκαί τίς Συνοδικές ἀποφάσεις, δια -κηρύσσοντας-µετά τίς εὐσυνείδη -τες διερευνήσεις-ὅτι τό παπικόπρω τεῖο εἶναι ἁπλή ἔκφραση τιµᾹςκαί ὅτι ἡ τιµητική του διάκριση,ὅπως καί ἡ διάκριση τοῦ Κωνσταν-τινούπολης δέν εἰσάγει δικαιώµα-τα διοικητικᾹς ὑπεροχᾹς καί ἐπικυ -ριαρχίας. Καί, µετά τήν ἐκπνοή τᾹςχιλιετίας, ὁ διάδοχος µεγάλων Πα-τριαρχῶν τᾹς ἈνατολᾹς, ἔπαψε νάἐµπνέεται ἀπό τή διδαχή τους καίτή συµπεριφορά τους, ἀνέβασετούς τόνους τᾹς αὐτοπροβολᾹς τουκαί µάχεται, γιά τήν ἐπιβολή καίτήν κατακύρωση τῶν τίτλων τᾹςὑποτιθέµενης ὑπερεξουσίας του.  Αὐτόδηλο, ὅτι τό ὄψιµο ὄνειροκαί ὁ ἀγώνας τοῦ Πατριάρχη τᾹς-πάλαι ποτέ-βασιλεύουσας, ἐγ γρά -φουν στόχευση ἐκκοσµικευµέ νηςπεριπλάνησης ἔξω ἀπό τήν ἱστορι-κή τροχιά τᾹς καταξιωµένης Ὀρθό -δοξης σταυρι κᾹς ταπεινότητας. 
���«Πετόντι καλάµῳ» δίνω ἕνα

περιεκτικό διάγραµµα τῶν ζωτικῶνστοιχείων, πού θά µποροῦσε νά δώ -σει στίς γενιές τοῦ αἰώνα µας ἡ Ἐκ -κλησία τᾹς Κωνσταντινούπολης,καθαρµένη µέσα στό καµίνι τᾹς µα-κρς της δοκιµασίας καί ἀνανεω-µένη µέσα στό ζείδωρο πνεῦµα τᾹςπολυσήµαντης ΕὐχαριστιακᾹς καίΘεολογικᾹς κληρονοµις της.   1. Ἄν οἱ ὁραµατισµοί τοῦ Πα-τριάρχη Βαρθολοµαίου καί οἱ βηµα-τισµοί του στά σύγχρονα γήπεδατης τεχνολογικᾹς ὑπερανάπτυξηςκαί τᾹς πνευµατικᾹς ἀποσύνθεσηςδιατηροῦσαν τή δρόσο τᾹς ἀποστο -λικᾹς Χάριτος καί τήν πολύπτυχηἐµπειρία τᾹς ΠατερικᾹς πιστότη -τας, ἡ προσφορά΄του στήν Ὀρθό-δοξη Οἰκογένεια καί στήν πολυδια-σπασµένη ἀνθρωπότητα θά ἦτανδυναµική, ἀποκαλυπτική τῶν φω-τεινῶν ὁριζόντων τοῦ πνεύµατοςκαί ὁδηγητική γιά τήν κάθε ὕπαρξη,πού πνίγεται στή θολή ἀτµόσφαι-ρα τᾹς ὑλοκρατίας καί ἀναζητάειἀνάσα κάθαρσης καί ὁρίζοντα πνευ -µατικᾹς καταξίωσης.  Θά µποροῦσε τό Πατριαρχεῖοκαί ὁ Πατριάρχης τᾹς «∆εύτερηςΡώµης» νά ἐµπλουτίσει καί νά τρο-φοδοτήσει τήν Οἰκουµένη µέ τούςἀτίµητους θησαυρούς τᾹς Ὀρθο-δοξίας. Μέ τά κείµενα τῶν Γραφῶν,πού µς ἔχουν παραδοθεῖ στήν ἐκ -φραστικότατη ἑλληνική µας γλῶσ -σα. Καί µέ τά Θεολογικά καί Ἀνθρω -πολογικά διδάγµατα τῶν ἁγίων Πα-τέρων µας, πού ἀναπλάθουν τάὁράµατα, νοηµατίζουν τήν καθηµε-
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ρινότητα, ἀδελφοποιοῦν τά µέλητοῦ ἐκκλησιαστικοῦ Σώµατος, κα -τεβάζουν τήν χαρά τᾹς αἰωνιότη -τας ἀπό΄τόν οὐρανό στή γᾹ µας καίἀνεβάζουν τό στεναγµό µας καί τήνὀδύνη µας ἀπό τούς µατωµένουςδρόµους τᾹς γᾹς µας στούς κόλ -πους τᾹς θεϊκᾹς Ἀγάπης. Εἶναι ἀδιανόητο, θεολογικέςὁµάδες καί ἐκδοτικά συγκροτήµατατῶν πέντε ἠπείρων νά ἀφιερώ νον -ται, µέ ἐνδιαφέρον καί µέ διακριτι-κή ἐπιµέλεια, στό ἔργο τᾹς ἐπανέκ-δοσης τῶν Πατερικῶν κειµένων καίτό «πρῶτο τῇ τάξει» Ὀρθόδοξο Πα-τριαρχεῖο νά µήν εἰσφέρει τόν κό-πον του καί τήν πολλαπλή ἐµπει-ρία του στήν ἀναµετάδοση τῶν Ὀρ-θοδόξων Πατερικῶν µηνυµάτων.        2. Φτωχή, φτωχότατη, σχεδόνµηδαµινή εἶναι και ἡ προσφοράσύγχρονων ἐνηµερωτικῶν κειµέ-νων, ἀναλυτικῶν τοῦ προσανατο-λισµοῦ καί τοῦ πλούτου τᾹς Ὀρθο-δοξίας καί κριτικῶν τῶν ρευµάτων,πού καταδυναστεύουν τή σύγχρο -νη ἀνθρωπότητα. Ἄλλοι Ὀρθόδο-ξοι ἀδελφοί µας, στό µέτρο τῶνδυνάµεών τους, κατάθεσαν τή γνώ -ση τους καί την ἐµπειρία τους στίςχῶρες, πού βρέθηκαν ἐξόριστοι ἤµετανάστες. Καί ἡ προσφορά τουςαὐτή µελετήθηκε καί ἐκτιµήθηκε καίἄφησε τή σφραγίδα της σέ πολλέςἀνήσυχες ὑπάρξεις. Τό Πατριαρ -χεῖο, πού ἐπιµένει νά διεκδικεῖ τάπρωτεῖα  καί νά καλεῖ τούς πάντεςσέ ὐποταγή, δέ δείχνει νά τό διε-γείρει ἡ ἀγωνία γιά τή διδαχή καί

γιά τήν ὑπεύθυνη χειραγώγηση τοῦλαοῦ, σέ ὁποιοδήποτε σηµεῖο τοῦπλανήτη καί ἄν καταθέτει τό µόχθοτου καί τίς ἀγωνίες του.Πολλές φορές, παρακολουθῶτίς περιοδεῖες τοῦ Πατριάρχη καίτίς δηµόσιες ἐµφανίσεις του. Μιλά-ει τή γλώσσα τοῦ πολιτικοποιηµέ-νου προβληµατισµοῦ καί τᾹς εὐµά -ρειας. Καί δέν µιλάει τήν ἀποστο -λική γλώσσα τῶν λυτρωτικῶν µηνυ -µάτων. Ἐπισηµαίνει τίς τραγικέςσυνέπειες τᾹς ἀλλοίωσης τοῦ φυ-σικοῦ περιβάλλοντός µας καί δένἀποκαλύπτει στό ἀνήσυχο ἀκροα-τήριό του τούς µολυσµούς τοῦπνεύµατος, πού ἀποσυνθέτουν τίςσύγχρονες κοινωνίες καί πού δια-µορφώνουν, ἐρειπωµένα ἀνθρώπι-να ἀποµεινάρια, τίς εἰκόνες τοῦ Θε-οῦ.   
���

Μέ τή µελέτη τᾹς καθηµερι -νότητας καί µέ τήν ἐπεξεργασίατῶν σηµατοδοτήσεων, πού ἀφήνειπίσω της ἡ  ἀδιάκοπη Πατριαρχικήπεριήγηση  στά καµένα ἤ ἀποψι-λωµένα βουνά καί στίς µολυσµένεςθάλασσες, καταλήγει κανείς στόσυµπέρασµα, ὅτι ὁ ἀχθοφόρος τᾹςβαρύτατης καί ἀσύγκριτης κληρο-νοµις τοῦ Ὀρθόδοξου Ἀποστολι-κοῦ βιώµατος, περπατάει ἐπίσηµακαί ἐπιδεκτικά, ἀλλά... στό περιθώ -ριο. Μακριά ἀπό τό στάδιο τᾹς ὑ -παρ ξιακᾹς ἀγωνίας καί τᾹς πνευ -µατικᾹς ἄθλησης. Στήνεται στήν αὐ -λή τᾹς ἐφήµερης, «µιντιακᾹς» φω-
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τογράφησης. Καί κατηφορίζει, στόἀνοιχτό βάραθρο τᾹς λησµοσύνης.Γιά τήν ὥρα, ἐκεῖνο, πού τοῦµένει ὡς γλυκανάλατο ἀπόκτηµα,εἶναι τό βαρύ ἐγκώµιο, µέ τό ὁποῖοπρολογίζει τήν ἔκκλητη προσφυγήτου, στό ἀνώτατο(!!!), ἀλλά  ἀνύ -παρ κτο κατά τούς Ἱερούς Κανόνες,Ἐκκλησιαστικό ∆ικαστήριο, ὁ καθη -ρηµένος Παντελεήµονας Μπεζε -νίτης. Μέ τήν ἐλπίδα, ὅτι οἱ φτηνέςκολακεῖες του θά κάνουν τίς ψυχέςνά ραγίσουν καί νά ψηφίσουν ἄφε-ση, γράφει στόν Πατριάρχη:«Παναγιώτατε πάτερ καί δέ-σποτα, Ἐν εὐλαβεί ἀπείρω καίβαθυτάτ᾽ τιµῇ ἀπευθύνοµαι πρόςὙµς, τήν σεπτήν τᾹς ὈρθοδοξίαςΚορυ φήν, φρουρόν καί ἐγγυητήν τᾹςκανονικᾹς τάξεως ἐν τῇ Ἐκκλησί,ποιούµενος χρᾹσιν τοῦ κανονικοῦἡµετέρου δικαιώµατος τᾹς ἐκκλήτουπροσφυγᾹς, καί ἐξαιτούµενος εὐ -σεβάστως τήν θεραπείαν καί τήν δι-όρθωσιν γενοµένης εἰς βάρος µουἀδικίας καί ἀντικανονικότητος...».Ἡ πρόσφατη ἀπόφασις τοῦἘκκλησιαστικοῦ ∆ικαστηρίου «παρα-βιάζει τίς σαφεῖς ἀποφάσεις Ὑ µῶνκαί τᾹς περί Ὑµς Ἁγίας καί ἹερςΠατριαρχικᾹς Συνόδου σχετικά µέτήν ὑπόθεσή µου. Ἡ Ἁγία καί ἹεράΠατριαρχική Σύνοδος ὅταν ἐξετάζειτήν ἔκκλητο προσ φυγή ἀποτελεῖ τήνµείζονα δικαιοδοτική ἀρχή τᾹς Ἐκ -κλησίας, οἱ δέ ἀποφάσεις της ἔχουνπλήρη καί δεσµευτική ἰσχύ ἔναντι τῶνλοιπῶν δικαιοδοτικῶν ὀργάνων, ἄρα

καί τῶν ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρίωντᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος. Ἡ ἀπό -φαση τοῦ ∆ευτεροβαθµίου δἰ  Ἀρχι -ερεῖς ∆ικαστηρίου νά µήν ἀκολου -θήσει, κατά γράµµα, τήν Ὑµετέρα ἀ -πόφαση συνιστ εὐθεῖα καί ἄµεσηπροσβολή τῶν πατριαρχικῶν δι-καίων (SIC) ὄπως αὐτά θεσπίστηκανἀπό τούς θ~  καί ιζ~  Θείους καί Ἱε -ρούς Κανόνες τᾹς ∆~  ΟἰκουµενικᾹςΣυνόδου...».Σ᾿  αὐτό τό µαξιλάρι τᾹς στο -χευ µένης κολακείας θά ἀναπαυθεῖὁ Πατριάρχης µας Βαρθολοµαῖος.Θά ἀπολαύσει τά «πρωτεῖα» τουκαί θά ἐνεργοποιήσει, «ἐν ὀνείρῳ»,τήν ἐξουσία του. Οἱ Ἱεροί Κανόνες,ὅµως καί οἱ φωνές τῶν ἁγών Πα-τέρων µας, θά µείνουν στήν ἄκρησφαγιασµένοι καί µατωµένοι.(Συνεχίζεται)Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ       
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Ἡ διήγηση τᾹς Π. ∆ιαθήκης στό Α΄
Βασ. γ΄ 11-14 ἀποτελεῖ ἕνα ἠχηρό µή νυµα
γιά τίς µέρες µας. Τό παραθέτουµε σέ νεο -
ελληνική ἀπόδοση: «Καί εἶπεν ὁ Κύρι ος
πρός τόν Σαµουήλ: "Ἔφτασε ἡ ὥρα νά πρα -
γµατοποιήσω αὐτά, πού εἶπα στούς Ἰσρα-
ηλίτες, µέ τρόπο πού θά βουίζουν καί τά
δύο αὐτιά ὅποιου τά ἀκούει (θά τόν πιάνει
τρόµος). Τήν ἡµέρα ἐκείνη, πού ἔχω ὁρίσει,
θά ρίξω πάνω στόν Ἡλί ὅλα, ὅσα εἶπα ἐναν-
τίον τᾹς οἰκογένειάς του. Θά ἀρχίσω, καί
θά ὁλοκληρώσω τήν τιµωρία. Ἤδη τόν
ἔχω προειδοποιήσει ὅτι θά ἐκδικηθῶ τήν
οἰκογένειά του µέχρι τή συντέλεια τῶν
αἰώνων γιά τίς ἀδικίες τῶν γιῶν του, οἱ
ὁποῖοι ἔβριζαν καί βλαστη µοῦσαν τό Θεό
καί ἐκεῖνος (ὁ Ἡλί) δέν τούς σταµατοῦσε.
∆έν θά ἀνεχθῶ πιά αὐτήν τήν κατάσταση.
Ὁρκίστηκα ἤδη ἐναντίον τᾹς ἱερατικᾹς
οἰκογένειας τοῦ Ἡλί. Ἡ παρανοµία της
δέν πρόκειται νά ἐξιλεωθεῖ οὔτε µέ θυµιά-
µατα, οὔτε µέ θυσίες"».

Αὐτή ἡ παράγραφος εἶναι τµᾹµα
µις εὐρύτερης διηγήσεως. Σέ νεαρή ἡλικία
ὁ προφήτης Σαµουήλ εἶχε τεθεῖ ὑπό τήν
προστασία τοῦ Ἀρχιερέα Ἡλί, ὁ ὁποῖος
εἶχε δύο γιούς τόν Ὀφνί καί τόν Φινεές.

Ὅπως ὁ πατέρας τους, ἦταν καί αὐτοί ἱε -
ρεῖς. Ἀντίθετα ὅµως πρός τόν Ἡλί, αὐτοί
ἦταν κακοί, ἔκλεβαν τίς προσφορές, πού
ἔκαναν οἱ Ἰσραηλίτες στό ναό. (Ἡ Γραφή
δέν δίνει ἄλλες πληροφορίες γιά τίς ἁµαρ-
τωλές πράξεις τους, ἀφήνει ὅµως σαφέ-
στατα νά φανεῖ ὅτι ὁ ἱερέας, πού εἶναι ἔτοι-
µος νά κλέψει ἀπό τίς προσφορές πρός τό
Θεό, θά ἔχει καί ἄλλες ἠθικές παρεκτρο-
πές). Ὁ Ἡλί νουθετοῦσε τούς γιούς του,
ἀλλά δέν τούς σταµατοῦσε (β΄ 22-24). Εἶχε
λάβει τήν προειδοποίηση ἀπό ἀπεσταλµέ-
νο τοῦ Θεοῦ (β΄ 27), ὅτι οἱ γιοί του θά πέ -
θαιναν καί οἱ δύο τήν ἴδια µέρα. Συνέχιζαν
ὅµως τήν αἰσχρή πολιτεία τους, χωρίς νά
τούς ἐµ ποδίσει ὁ πατέρας τους. Πράγµατι
πέ θαναν τήν ἴδια µέρα ὅπως εἶχε προαγγελ -
θεῖ (δ΄ 11). Τό πιό σηµαντικό πάντως εἶναι
ὅτι καί ὁ Ἡλί τιµωρήθηκε, καθώς καί ὅλος
ὁ λαός (δ΄ 18-22), γιατί δέν πᾹγε πιό πέρα
ἀπό τίς ἁπλές παραινέσεις, γιατί δέν ἀνέ-
κοψε τή φθοροποιό δράση τῶν γιῶν του.
Γι᾿ αὐτή του τήν παράλειψη νά δράσει,
ὅπως εἴχε χρέος, ὁ Θεός ἀφαίρεσε τήν ἱε-
ρωσύνη ἀπό τήν οἰκογένεια τοῦ Ἡλί, ἄν
καί ὁ ἴδιος δέν ἦταν τόσο ἔνοχος ὅσο οἱ
γιοί του. 
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Ἡ διακονία τοῦ ἐπισκόπου (ΙΙ).

Καιρός νά ἀφήσουµε τό δρόµο τοῦ Ἡλί.

(Τό παρόν ἄρθρο εἶναι τό δεύτερο ἀπό µιά σειρά τριῶν αὐτοτελῶν ἄρθρων, διαφόρων ξέ-
νων συγγραφέων, πού πραγµατεύονται τό σηµαντικό θέµα τᾹς διακονίας τοῦ ἐπισκόπου στήνἘκκλησία σήµερα. Τά ἄρθρα τά ἐρανιστήκαµε ἀπό διάφορες ἰστοσελίδες τοῦ διαδικτύου καί τάδηµοσιεύουµε συγκεντρωµένα ἐν µεταφράσει. Ὁ συγγραφέας τοῦ παρόντος ἄρθρου εἶναιὈρθόδοξος ἱερέας, πού ἀνήκει στήν «Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία στήν Ἀµερική», -OCA).



Οἱ Ὀρθόδοξοι στή Βόρειο Ἀµερι-
κή ἔχουµε ἕνα πρόβληµα, χειρότερο ἀπό
τήν κλοπή καί τήν ἰδιοποίηση ἀγαθῶν,
πού ἀνήκουν στό σύνολο. Ὑπάρχουν σε-
ξουαλικές ἁµαρτίες µέσα στόν κλᾹρο µας-
πορνεία, µοιχεία, ὁµοφυλοφιλία, καί, δέν
διστάζω νά πῶ, παιδεραστία-τίς ὁποῖες
πολύ συχνά παραβλέπουν οἱ ἱεράρχες µας
καί γενικά οἱ διοικοῦντες τήν Ἐκκλησία.
(σ. µετ. ∆υστυχῶς τό φαινόµενο δέν περι -
ορίζεται στή Βόρειο Ἀµερική. Πανθοµο-
λογεῖται ὡς ὀξύτατο πρόβληµα καί στή δι-
κή µας χώρα). Μερικοί ἱερεῖς, διάκονοι καί
ἐπίσκοποι, πού θά ἔπρεπε νά διακονοῦν,
νά προστατεύουν καί νά εἰρηνεύουν τό
ποίµνιο, ἀντίθετα, τό ἐξαχρειώνουν, καί
ὑπάρχουν περιπτώσεις πού τό διαφθεί -
ρουν, γιά νά ἱκανοποιήσουν τίς ἄθλιες ὀρέ-
ξεις τους. Εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ ἔνοχοι αὐτῶν
τῶν πράξεων θά σταθοῦν ἐνώπιον τοῦ Θε-
οῦ ὅπως ὁ Ὀφνί καί ὁ Φινεές. Τί συµβαίνει
ὅµως µέ τούς ἡγέτες µας; Τί κάνουν ἐκεῖνοι,
πού ἔχουν καθᾹκον νά σταµατοῦν τή δρά-
ση τέτοιων ἀτόµων; Ἐνεργοῦν µέ σθένος
γιά τήν καταστολή της ἤ ἀκολουθοῦν τό
δρόµο τοῦ Ἡλί;

Εἶναι πολλά τά ἐρωτήµατα, πού θέ-
λουν ἀπάντηση: Οἱ φᾹµες, πού κυκλοφο-
ροῦν, ἀντιµετωπίζονται ἀπό τούς ἁρµό-
διους ἐπισκόπους µέ τή δέουσα σοβαρό -
τητα; Ὅσοι καταγγέλλουν κάτι, λαµβάνον -
ται ὑπό ψη; Οἱ καταγγελίες τους ἀξιολο-
γοῦνται, ἤ παραµερίζονται χωρίς κάν νά
ἐρευνηθοῦν («τίθενται στό ἀρχεῖο»); Μή-
πως κάποιοι ἐξαγοράζουν τή σιωπή µέ τό
µαµµωνά ἤ µέ ἀπειλές, ὅτι θά τούς σπρώ -
ξουν ἀπαξιωµένους στό περιθώριο (θά
γίνουν «ἀκοινώνητοι»); Οἱ παραβάτες
κληρικοί καθαιροῦνται ἤ περιάγονται ἀπό
ἐνορία σέ ἐνορία καί ἀπό µητρόπολη σέ
µητρόπολη, ἴσως µέ κάποιες µόνο µικρο-

συστάσεις, µέ τήν ἐλπίδα ὅτι τό πρόβληµά
τους θά ξεχαστεῖ; Μήπως οἱ ἔνοχοι κλη -
ρικοί δέν τιµω ρούνται, πέραν ἀπό κάποιες
συστάσεις νά διορθωθοῦν, ἀπό τό φόβο ὅ -
τι, ὅσοι προ χωρήσουν στήν τιµωρία τους,
θά λοιδορηθοῦν ὡς «νοµικιστές»; (σ. µετ.
Ἡ ἀντί στοιχη δική µας διατύπωση, κατα-
γεγραµµένη, παρακαλῶ, σέ ἐπίσηµη Συνο-
δική ἀπόφαση τοῦ 2005 προχωρεῖ βαθύτε-
ρα: τούς κατατάσσει στήν αἵρεση τῶν καθα -
ρῶν!). Τί βαραίνει πιό πολύ στίς ἐνέργειές
µας: κάποια νοµικᾹς καί οἰκονοµικᾹς φύ -
σεως προβλήµατα, ἐπακόλουθα τᾹς τιµω -
ρίας, πού πρέπει νά ἀντιµετωπιστοῦν, ἤ οἱ
ψυχές τῶν πιστῶν, πού κινδυνεύουν; Εἶναι
λυπηρό ὅτι οἱ ἀπαντήσεις στά ἐρωτήµατα
αὐτά δέν εἶναι αὐτές, πού θά ἐλπίζαµε. 

Ἐπακόλουθο αὐτᾹς τᾹς τακτικᾹς
εἶναι ὅτι οἱ ἔνοχοι ὄχι µόνο ἐπαναλαµβά-
νουν τίς ἴδιες ἁµαρτίες, ὄχι µόνο συνεχί -
ζουν νά διαστρέφουν ἄνδρες, γυναῖκες,
ἀγόρια καί κορίτσια, πού τίθενται ὑπό τήν
καθοδήγησή τους, ἀλλά καταστρέφονται
ὁριστικά αὐτοί οἱ ἴδιοι, καθώς, ἀδιαφο-
ρώντας γιά τήν ἀναξιότητά τους, τολµοῦν
νά προσεγγίζουν ἱερουργώντας τήν Ἅγια
Τράπεζα τοῦ Χριστοῦ. Πάρα πολλοί Ὀρθό -
δοξοι ἱεράρχες ἀφήνουν αὐτή τήν κατά-
σταση νά συνεχίζεται ἀνεξέλεγκτη. Κά-
νουν παραινέσεις, ἀλλά δέν τήν καταστέλ-
λουν. Οἱ πνευµατικοί µας ἡγέτες ὡς ἐπί τό
πλεῖστον ἀκολουθοῦν τό δρόµο τοῦ Ἡλί.

Αὐτό πρέπει νά σταµατήσει. Ἄν
ἐπιθυµοῦµε νά ὑπάρξουµε ὡς κοινωνία µέ
κάποια στοιχειώδη χριστιανική γνησιότη -
τα, ἄν θέλουµε νά ἀναδείξουµε µιά ὄντως
χριστιανική ἡγεσία, ἄν νιώθουµε τήν ἀνάγ-
κη, ἔστω σέ κάποιο µικρό βαθµό, νά κη -
ρύσσεται γνήσιο τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χρι-
στοῦ, πρέπει νά σταµατήσουµε νά ὑπο -
θάλπουµε τήν ἐξάπλωση αὐτοῦ τοῦ κα-
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κοῦ, πού θεριεύει µέ τήν ἄρνησή µας νά τό
καταστείλουµε. Ὡς ἱερέας ἐγώ ὁ ἴδιος, ἀ -
γωνιῶ βλέποντας αὐτά τά ἐκτός ἐλέγχου
κακά νά ρίχνουν τή σκιά τους πάνω σ’ ὅ -
λους τούς ἀδελφούς µου. Πόσες φορές βλέ -
πουµε ἀφο  σιωµένους στό καθᾹκον τους
καί εὐσεβεῖς κληρικούς νά ὀσφραίνονται
γύρω τους µιά κρυφή καί διάχυτη ὑπόνοια
ὡς πρός τήν ἀκεραιότητά τους: «Μήπως
εἶναι ἀνώµαλος; Εἶναι πιστός στή σύζυγό
του; Μπορῶ νά τοῦ ἐµπιστευθῶ τά παιδιά
µου;» Ἡ µεγάλη πλειοψηφία τῶν ἀδελφῶν
µου κληρι κῶν διέπονται ἀπό ἀπόλυτα ἠθι -
κές ἀρχές ὅσον ἀφορ αὐτά τά θέµατα. Ἡ
ἀξιοθρήνη τη ἐν τούτοις ἀνοχή, πού παρέ -
χεται στούς ὅποιους παραβάτες ἐκ µέρους
τῶν διοικούντων ἐπισκόπων, εἶναι ἀπόλυ -
τα λογικό νά προκαλεῖ τέτοιους ἐνδιασµούς
στούς πιστούς.

Αὐτό τό ἄρθρο εἶναι µιά ἔκκληση
πρός τήν ἡγεσία τᾹς Ἐκκλησίας µας, τούς
Ἀρχιερεῖς, πού ἔχουν στά χέρια τους τή
διοίκησή Της, νά µήν ἀντιπαρέρχονται τέ-
τοιες καταστάσεις, ἀλλά νά τίς καταστέλ-
λουν. ∆έν εἶναι ἀρκετό νά τίθεται ὁ παρα-
βάτης κληρικός σέ πρόσκαιρη ἀργία ἀπό
τά καθήκοντά του. Ἄν κάποιος κληρικός
δέ µένει πιστός στή σύζυγό του, ἤ στήν
ἀγαµία του, πρέπει νά καθαιρεῖται. Ἄν ἔχει
βιάσει ἀνήλικο, ἤ ἔχει ἀποπλανήσει ἔφηβο
πρέπει νά καθαιρεῖται. Ἄν ἔχει παρε-
νοχλήσει σεξουαλικά κάποιο πρόσωπο,

ἄντρα ἤ γυναίκα, ἐκµεταλλευόµενος τή δια-
κονία του στό µυστήριο τᾹς ἐξοµολογή-
σεως πρέπει νά καθαιρεῖται. Ἡ ἐπέµβαση
τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς διοικήσεως πρέπει
νά εἶναι ἄµεση, καίρια καί δηµόσια, ὄχι µέ
σκοπό τήν διαπόµπευση τοῦ ἐνόχου-κα-
νείς δέν ἀρνεῖται σέ κανένα τό δικαίωµα
οὔτε τή δυνατότητα τᾹς µετάνοιας καί τᾹς
ἀφέσεως τῶν ἁµαρτιῶν του-ἀλλά γιά νά
διατρανωθεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ
δέν ἀνέχεται, ἀντίθετα µάχεται, τό κακό σ’ ὅ -
λες του τίς µορφές. ΚαθᾹκον τᾹς διοική-
σεως εἶναι ἡ θεραπεία τῶν πιστῶν, πού
τραυµατίστηκαν, καί ἡ ἀποκατάσταση τοῦ
κύρους τᾹς Ἐκκλησίας, πού τρώθηκε βά-
ναυσα ἀπό τέτοιες συµπεριφορές ρασο -
φόρων. Ἡ ὑπόληψη τοῦ ἐνόχου καί οἱ ὅ -
ποιες νοµικές συνέπειες τᾹς τιµωρίας του,
µπροστά στό κακό, πού ἔγινε στό σῶµα
τᾹς Ἐκκλησίας, ἔχουν δευτερεύουσα ση -
µασία.

Αὐτό πρέπει νά σταµατήσει. ∆έν
µποροῦµε νά ἀνεχόµαστε ἄλλο τέτοιες κα-
τάπτυστες συµπεριφορές µέσα στήν Ἐκ -
κλησία. ∆έν µποροῦµε νά αὐταπατόµαστε
ὅτι σέ περιπτώσεις, σάν τίς πιό πάνω, ὅπου
ἐµπλέκονται ἀδελφοί µας, τό νά ἀπευ θύ -
νουµε συστάσεις καί προειδοποιήσεις εἶναι
ἀρκετό. Ὅχι, πρέπει νά καταστείλουµε τό
κακό. Πρέπει νά ἀφήσουµε τό δρό µο τοῦ
Ἡλί. Καί νά τό πράξουµε ἀµέσως τώρα. 

π. Βασίλειος Biberdorf.       
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