
--

Ἡ ἐνοχή τᾹς γενις µου

ναπάντεχα βρέθηκα συνοµιλητής µέ ἕνα ἐπαναστατηµένο ἔφηβο
τᾹς ἐποχᾹς µου. Γιά νά εἶµαι ἀκριβέστερος καί σαφέστερος,
βρέθηκα στό ἑδώλιο τοῦ κατηγορούµενου. Ἐκπρόσωπος ἐγώ
τᾹς γενις, πού κατηφορίζει στήν ἀνηµποριά καί στή σκοτεινιά
τᾹς µεγάλης νύχτας, ἀντιµετωπίστηκα, σά νά ἤµουνα φορτωµένος

µέ τά πολλά καί ἀδικαίωτα ἐγκλήµατα τοῦ αἰώνα, πού ἔκλεισε καί τίς ἀ -
σήκωτες ἐνοχές τῶν διαφθαρµένων παραγόντων τοῦ αἰώνα, πού ἀνάτειλε.
Μοῦ ζητήθηκε λόγος, ὄχι µόνο γιά τίς δικές µου λαθεµένες ἐπιλογές, πού
εἶναι ἐπενδύσεις τῶν προσωπικῶν, ὑπαρξιακῶν µου λοξοδροµήσεων, ἀλλά
καί γιά τό ἀπεριό ριστο φάσµα τῶν φάλτσων ἐπιλογῶν, πού κυριάρχησαν καί
ἐξακολουθοῦν νά κυριαρχοῦν στήν παγκόσµια ἀρένα καί, ἀντί γιά πνευµατική
καλλιέργεια καί πολιτιστική ἀναβάθµιση, διαµορφώνουν τίς κοινότητες τᾹς
φονικᾹς ἀντιπαλότητας καί τᾹς πνικτικᾹς διαφθορς.

Τό βλέµµα του, σκοτεινό. Οἱ χειρονοµίες του, ἐκφραστικές ἀλύγιστου
πείσµατος. Ὁ λόγος του, ἄλλοτε µανιακός καί ἄλλοτε πνιγµένος στό

κύµα τᾹς ἀπόγνωσης. Χωρίς νά ἀνοίξει τήν καρδιά του σέ µιά-ἔστω πνιγµέ -
νη-ἱστόρηση τῶν προσωπικῶν του περιπετειῶν, πυροβολοῦσε ἀσταµάτητα,
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δῶθε καί κεῖθε. Σά νά ἤθελε νά ἐκδικηθεῖ ἤ καί νά ἐξοντώσει ὅλους ἐκείνους,
πού µεταποίησαν τίς ἐκπολιτισµένες κοινωνίες µας σέ ζούγκλα, τίς ἀν θρώ -
πινες σχέσεις σέ ἀκαταλόγιστη ἀνθρωποφαγία, τίς καλοστολισµένες πολι-
τεῖες µας, µέ τά πανύψηλα χτίσµατα καί τίς ἀσυναγώνιστες ἀνέσεις τους, σέ
καταφύγια ἀφόρητης µοναξις. 

Ἔµεινα νά τόν ἀκούω, δίχως νά βρίσκω πρόσβαση στόν ἐπαναστατηµέ-
νο λογισµό του καί µήνυµα ἀνακούφισης στήν πληγωµένη καρδιά

του. Τόν ἄφησα, γιά ὥρα πολλή, νά µιλάει, νά χτυπιέται καί νά ὠρύεται, νά
ἀπειλεῖ τούς πάντες καί τά πάντα, νά δικαιώνει τούς τροµοκράτες, πού ἐκδι-
κοῦνται τήν καλοβολεµένη µειονότητα καί κάνουν αἰσθητές τίς ἀγωνίες καί
τούς προβληµατισµούς καί τίς πίκρες τῶν νέων ἀνθρώπων, πού σαπίζουν
καί πεθαίνουν στά πεζοδρόµια τᾹς περιφρόνησης καί τᾹς µοναξις καί τᾹς
ἀνεργίας καί τῶν καταστροφικῶν οὐσιῶν, πού καταρρακώνουν καί τό κορµί
καί τή συνείδηση. 

Ὅταν τόν εἶδα νά βάζει µιά παύση στόν ἀναβρασµό τᾹς ψυχᾹς του,
ἐπιχείρησα νά τοῦ ἀναπλάσω, µέ λιτό, διστακτικό λόγο, τήν ἀξία τᾹς

ὕπαρξης καί νά τοῦ πῶ, πώς µέσα σ’ αὐτό τό ἀφρισµένο πέλαγος τῶν χρεω-
κοπηµένων συστηµάτων, τῶν ἀκυβέρνητων παθῶν καί τᾹς παρορµητικᾹς
ἐξαθλίωσης, ταξιδεύουν, παράλληλα καί ἀνταγωνιστικά, κάποια πλεούµενα,
πού προσανατολίζονται σέ ἄλλον ὁρίζοντα καί ἐπιµένουν νά διατηροῦν
στήν καρδιά τους, ἄλλα ὄνειρα καί ἄλλες ἐµπειρίες. Τούς θλίβει καί τούς
ἀνησυχεῖ καί τούς καταπιέζει τό ὁλοσκότεινο κλίµα καί ἡ ἐπικίνδυνη φου-
σκοθαλασσιά. Ἀλλά, προσπαθοῦν νά κρατοῦν, σταθερά, στήν ψυχή τους τήν
ἐλπίδα, «ἥν ὡς ἄγκυραν ἔχοµεν τᾹς ψυχᾹς ἀσφαλᾹ τε καί βεβαίαν καί εἰσερ -
χοµένην εἰς τό ἐσώτερον τοῦ καταπετάσµατος, ὅπου πρόδροµος ὑπέρ ἡµῶν
εἰσᾹλθεν Ἰησοῦς» (Ἑβρ. στ΄ 19). 

Ὁ συνοµιλητής µου, δέν κατάλαβε τίποτα ἀπό τήν τελευταία µου πρό-
ταση. Καί τό ἔδειξε. Μέ κύτταξε περίεργα. Καί σιώπησε. Τότε θεώρη-

σα χρέος µου, νά τοῦ ἐξηγήσω µέ σαφήνεια τήν ἀνεκτίµητη ἐκκλησιαστική
ἐµπειρία. Τήν κοινωνία τᾹς ἀδελφοσύνης καί τᾹς ἀγάπης, πού βιώνουν,
ὅσοι ἐλεύθερα καί ὁλόψυχα ἐντάσσονται στήν Ἱερή παρεµβολή τᾹς Ἐκ κλη -
σίας Ἰησοῦ Χριστοῦ καί συνοδοιποροῦν, µέ ἀλληλοκατανόηση καί ἀλληλο -
βοή θεια, στή χαρά καί στόν πόνο.  

Γιά κάµποση ὥρα µέ παρακολουθοῦσε µέ πυκνή ἐναλλαγή τῶν σκιρτηµά-
των τᾹς ἔκφρασής του. Κάποτε ἔδειχνε νά τόν ἐνδιαφέρει ἡ κατάθεση

τᾹς δικᾹς µου ἐµπειρίας. Καί κάποτε µέ κάρφωνε µέ µιά γκριµάτσα ἀµφι-
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σβήτησης ἤ πλέριας ἀπόρριψης. ∆ίχως νά µοῦ ἀραδιάσει τή διαλεκτική καί
τά ἐπιχειρήµατα τᾹς ἐποχᾹς του καί τᾹς γενις του, ἄφηνε νά προβληθεῖ στό
προσωπό του τό ἀρνητικό φόντο τᾹς ψυχᾹς του. Ὡστόσο, ὅταν προχώρη-
σα στήν ἐκδίπλωση τᾹς δικᾹς µου ἐµπειρίας, ὅταν προσπάθησα νά τοῦ
ἀναλύσω, ὅτι ἡ Εὐχαριστιακή µας Σύναξη, ἡ Θεία Λειτουργία µας καί ἡ µε-
τοχή µας στό Κοινό Ποτήριο τοῦ Σώµατος καί τοῦ Αἵµατος τοῦ Σταυρωµέ-
νου καί Ἀναστηµένου Κυρίου µας Ἰησοῦ Χριστοῦ, δέν ἄντεξε τή σιωπηλή
παρακολούθηση τῶν στοχασµῶν µου καί τῶν ἐµπειριῶν µου. Πετάχτηκε,
σά νά ἐκτοξεύτηκε ἀπό ἐφαλτήριο δροµέα καί-κυριολεκτικά-µοῦ ἐπιτέθηκε.
Μονοµις ἔγινα ἐγώ ὁ ἀντίπαλός του. Καί, µαζί µου, ὅλοι ἐµεῖς οἱ σύγχρο-
νοι, πού συναποτελοῦµε τό Σῶµα τᾹς σηµερινᾹς Ἐκκλησίας. 

Σά νά εἶχε ἀρχειοθετήσει µεθοδικά στό µυαλό του ὅλη τήν καταιγιστική,
ἀντιεκκλησιαστική, δηµοσιογραφική ἤ ἠλεκτρονική ἐνηµέρωση, ἔπια-

σε νά µοῦ ἀραδιάζει τίς ἀσυνέπειες καί τίς ἀπρέπειες τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς
µας διοίκησης, τά δεσποτικά σκάνδαλα, πού καταλερώνουν τήν ἐπικαιρότ-
ητα, τήν ἐσωστρέφεια καί τόν ἐγωκεντρισµό τῶν ἐπίσηµων καί τῶν
ἀνεπίσηµων, τῶν ποιµένων καί τῶν ποιµενόµενων, πού ἀντί νά συνθέτουν
καί νά ἀναδεικνύουν τήν κοινωνία τᾹς ἀδελφοσύνης καί τᾹς ἀγάπης, µαρτ-
υροῦν καί προσυπογράφουν τήν πλήρη ταύτιση µέ τή σύγχρονη, ἐκκοσµι-
κευµένη καί ἀλλοτριωµένη ἀνθρώπινη µάζα, τήν προσχώρηση στά ὁράµατα
καί στά ἀγωνιστικά συνθήµατα τοῦ «κόσµου τούτου» καί (τροµερό αὐτό)
στήν προδοσία τοῦ µεγάλου ἱστορικοῦ θησαυρίσµατος, τᾹς ἀποκάλυψης
καί, ταυτόχρονα, ἐντολᾹς τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, «ἐν τούτῳ γνώσονται
πάντες ὅτι ἐµοί µαθηταί ἐστε, ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ἰωάν. ιγ΄ 35). 

Τόν ἄκουσα καί φιµώθηκα. Ἡ παθιασµένη ἀντίδρασή του ἦταν στέρεη
καί δικαιολογηµένη ἀπόρριψη τᾹς προκλητικᾹς αὐθυπόταξής µας στά

ὁράµατα καί στά ἀνοίγµατα τᾹς ἀνερµάτιστης ἐποχᾹς µας. Ἡ διαλεκτική του
ἄγγιζε τίς πληγές τᾹς ἐποχᾹς καί στιγµάτιζε τίς πολλαπλές ἐνοχές µας.
Ὅλοι ἐµεῖς, πού σηκώνουµε τό χέρι καί σηµατοδοτοῦµε τήν ὁµολογία τοῦ
σταυροῦ,  ὅλοι πού συχνάζουµε στήν Ἱερή Σύναξη τᾹς Θείας Εὐχαριστίας
καί ὁλόψυχα ἀποδεχόµαστε τό πρόσταγµα «ἀγαπήσωµεν ἀλλήλους ἵνα ἐν
ὁµονοί ὁµολογήσωµεν Πατέρα, Υἱόν καί Ἅγιον Πνεῦµα, Τριάδα ὁµοούσιον
καί ἀχώριστον», ἔχουµε προδώσει τίς ὑποσχέσεις µας καί τούς ὅρκους µας
καί ἔχουµε προσχωρήσει στήν πλαδαρότητα τᾹς εὐµάρειας καί στό πολικό
ψῦχος τοῦ ἀτοµισµοῦ. ∆έν φλογίζει τίς καρδιές µας ἡ ἀγάπη. Καί δέν ἐγγρά-
φει ἡρωϊκές σελίδες ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ πνεύµατος τᾹς σταυρικᾹς θυσίας. 



ό ἄρθρο αὐτό γράφεται µέπόνο γιά τήν Ἐκκλησία τᾹςἙλλάδος, πού βρίσκεται σέκρίσιµη φάση καί ὁ σηµερι -νός προκαθή µενο Ἱερώνυ -µος, πρίν δοκι µάσει νά χαρεῖ τήνἄνοιξη, πρίν µο χθή σει νά ἀξιοποι -ήσει, δηµιουργι κά, τό πλού σιο φῶςκαί τόν διάφανο ὁρίζοντα, πρίνξανοιχτεῖ, µέ ὅρα µα καί πίστη, στόἄθληµα τᾹς ποιµαντορίας καί πρίνἱδρώσει στήν καλλιέργεια τοῦ Ἀµ -πελώνα τοῦ Κυ ρίου Ἰησοῦ Χρι στοῦ,πέρασε στήν καταθλιπτική σκοτει-νιά τᾹς δύσης καί βρέθηκε νά βη -µατίζει, σκυθρω πός, καταφοβι σµέ -νος καί καταφρο νεµένος, δίχως ἐλ -

πίδα ἀνάκαµψης, στήν κατηφοριάτᾹς ἀπόγνωσης. Οἱ ἀδελφοί συνιεράρχες-ὅσοιτόν ἔστησαν στό θρόνο, µέ τήν ψᾹ -φο τους καί ὅσοι τόν ἔσπρωξαν στάγλιστερά γυρίσµατα-ἔχουν στη λώσειτό βλέµµα στήν ἑπόµενη µέ ρα καίπρογραµµατίζουν, ἐπίµονα καί µε -θο δι κά, τή δια δοχή. Κανένας τουςδέν πιστεύει, πώς ἡ ἀρχιεπισκοπι-κή διαδροµή τοῦ κ. Ἱερώνυµου ἔχειβάθος προοπτικᾹς. Καί κανένας δένπαραχωρεῖ χρόνο καί δύναµη, γιάνά συντηρήσει τό χάος.Τό σύντοµο περιδιάβασµα τοῦἈρχιεπισκόπου Ἱερώνυµου στίς ἡ -γετικές ἐκκλησιαστικές ἐπάλξεις
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Ὅλες οἱ συµπεριφορές µας, ἀνάδελφες καί ἀπωθητικές, δέν ἐµπνέουν,
δέ συγκινοῦν, δέ φωτίζουν τόν ὁρίζοντα τοῦ Γολγοθά, δέ µεταποιοῦν

τήν ὀργισµένη ἀνθρώπινη µάζα σέ «Ἐκκλησία» Ἰησοῦ Χριστοῦ, σέ οἰκογένεια
ἀγάπης καί περιχώρησης. Ἄν προσµετρήσουµε καί συνειδητοποιήσου µε τίς
ἐκτροπές µας καί τίς ἐνοχές µας, ἄν κλάψουµε γιά τήν πνευµατική ἀλλοτρί -
ωσή µας καί γιά τήν προδοσία τῶν θησαυρῶν, πού κληρονοµήσαµε, ἄν ἀπο-
φασίσουµε τή µεγάλη στροφή τᾹς µετάνοιας καί τήν ἀνασύνταξη τῶν πνευ -
µατικῶν µας δυνάµεων, τότε θά νοµιµοποιηθοῦµε καί θά µπορέσουµε νά
ἁπλώσουµε χέρι στούς ἀδελφούς µας καί νά τούς καλέσουµε στήν κοινωνία
τᾹς ἀγάπης, τᾹς ἀδελφικᾹς συνεργασίας, τᾹς ἐγκάρδιας συναντίληψης καί
τᾹς κοινᾹς διατύπωσης τᾹς προσευχᾹς: «Πάτερ ἡµῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...».                         

∆ύση δίχως µεσουράνηµα



ὑπᾹρξε ἀπογοητευτικά ἄτολµο,σκιερό καί-κατά διαστήµατα-τρα-γικά σκοτεινό. Ἀπόθεση ὄγκου κο-σµικᾹς σκουρις στόν Ἱερό χῶροτᾹς ἉγιοπνευµατικᾹς ἐκκλησια-στικᾹς ἐµπειρίας. Εἰσπήδηση ἀπει-ρίας καί ἀνικανότητας στό θάλαµοτᾹς ὑπεύθυνης πλοήγησης τοῦ Σκά-φους τᾹς Ἐκκλησίας Ἰησοῦ Χριστοῦ.Ἄκοµψη αὐτοµειωτική προβολήστήν ἀρένα τᾹς σύγχρονης, ἐξηµ -µένης, ἰδεολογικᾹς καί κοινωνικᾹςἀντιπαλότητας. Παρατήρηση, ἐκτοῦ µακρόθεν, τῶν ἐφαλτηρίων ἐκ -κίνησης τοῦ ὑπαρξιακοῦ ἀθλήµα-τος τᾹς διάδοχης γενις. Περιοδεία,τυποποιηµένης σχεδίασης, στά πε -ριφρονηµένα καταλύµατα τοῦ ἐξ -ουθενωτικοῦ πόνου καί τᾹς ψυχο -φθόρου ἀγωνίας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυ -µος, ἐπί τριάντα περίπου µᾹνες,δέν ἔγραψε ἔστω καί µιά µόνη σε -λίδα γνήσιου ποιµαντικοῦ µόχθου.∆ιακινεῖται στόν ἐκκλησιαστικό χῶ -ρο, ὡς ἕνα παγωµένο µοντέλο ἐξου -σιαστικᾹς ἔπαρσης καί ἀρχιεπι -σκοπικᾹς χλιδᾹς καί ὄχι ὡς πεπειρα -µένος καί ἔµπιστος διάκονος τοῦἔµπονου, ποιµαντικοῦ χαρίσµατος. Πρίν ἀπό τήν ἀνάρρησή τουστόν ἐπίζηλο θρόνο, ἄφηνε-αὐ θόρ -µητα ἤ προσχηµατικά-νά χαραχτεῖστά δελτία τᾹς ἐπικαιρότητας καί,παράλληλα, στίς καρδιές καί στάβλέµµατα τοῦ πληγωµένου «πλη -ρώµατος» µιά ἀκτίνα ἐλπίδας. Ἕνα

ἀχνό ὅραµα πιθανᾹς ἀνάκαµψηςτᾹς ἐκπεσµένης ἐκκλησιαστικᾹςφρου ρς. Ἕνα σκίρτηµα λαχτά ρας,γιά ἀναβάπτιση τοῦ «σήµερα» στήνκρυστάλλινη, ἁγιαστική κολυµπή -θρα τῶν Ἀποστολικῶν καί τῶν Πα-τερικῶν ἐµπειριῶν. Μιά προσδοκία,ὅτι µέ τήν ἀλλαγή τᾹς φρουρς στήΣυνοδική προεδρεία, θά λειτουργή-σει ὁ θεσµοθετηµένος καί πολυδια-φηµισµένος ποιµαντικός µόχθος,ὄχι ὡς τελετουργικό σόου, ἀλλ᾿ ὡςἐκπόρευση καί διάχυση στίς ἀνά-δελφες κοινωνίες µας τᾹς ζεστα-σις, πού ἐκπέµπει ἡ σταυρική καίθυσιαστική ἀγάπη καί ὡς-κατάπάντα πιστή-ἀναστήλωση τοῦ «ὑ -περώου» τᾹς ΕὐχαριστιακᾹς Κοι-νωνίας.  Αὐτές ἦταν οἱ ἐλπίδες τοῦ πι-στοῦ λαοῦ. Ἔσβησαν, ὄµως, µόλιςτό  νέο ἀστέρι τᾹς ἐκκλησιαστικᾹςἐξουσίας ἔπιασε νά ἀνασκαλεύειτά χαρτιά του καί τά προγράµµα-τά του.  Ἀπρόσµενα, στόν ὁρίζον-τα ξαναγύρισε καί θρονιάστηκε ἡσκοτεινιά. Ὁ ζόφος καί ὁ τρόµος.Ἡ ὕποπτη ἀπραξία τοῦ νέου σχή-µατος ἡγεσίας. Καί ἡ ἀπελπισία τᾹςεὐρύτατης µάζας τοῦ λαοῦ, πού ἔ -νοιωθε τίς ἀχνές ἀκτίνες νά χάνον-ται. Ὁ Ἱερώνυµος,  ὡς νέος Ἀρχιε -πίσκοπος, ἀντί γιά ἀντίδωρο θείαςἈγάπης καί ἀναγεννητικᾹς εὐλο -γίας, µοίρασε τό πικρό ψωµί τᾹςἀπογοήτευσης. Καί γλίστρησαν οἱ
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ὑπάρξεις µας στήν ἀγκαλιά τᾹς µε-λαγχολίας.Συµµαζεύοντας τήν πικρία καίτά παράπονα τῶν φίλων καί ἀνα -γνωστῶν µου, θά ἐπιχειρήσω µιάφωτογράφηση καί µιά ἀνάλυση τοῦφάσµατος τᾹς παρακµᾹς.
������

1. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυ -µος-ἀποδεικνύεται περίτρανα-δένεἶχε τήν ἀπαραίτητη ὑποδοµή καίτό θάρρος νά καταθέσει στήν προ-εδρική, Συνοδική Τράπεζα, τά δια-πιστευτήρια ἑνός ἄψογου ἐπισκο-πικοῦ ἤθους. Τό «ναί, ναί» καί τό«οὔ, οὔ», πού ἀποτελεῖ θεµελιακήἐντολή τοῦ Κυρίου µας, δέν ἦτανκαί δέν εἶναι ὁ φωτεινός ὁδηγόςτου. Καί τό ἀνυστερόβουλο τᾹςπροσ φορς, πού εἶναι τό προσω-πικό βίωµα καί τό «ἄφθιτο» ὑπό-δειγµα τῶν ἁγίων Πατέρων µας, δένἀναδύθηκε καί δέν ἀναδύεται, ὡςχαρισµατικό ἄρωµα, κατά τήν περι -φορά τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ εἰδώ -λου. Τήν ἑλικοειδή κούρσα του πρόςτό «θρόνο» τᾹς ἀνώτατης ἐκκλησια-στικᾹς ὑπευθυνότητας, δέν τή συν -όδευσε ἡ διαφάνεια τοῦ ἤθους καίἡ ἀντίστοιχη «ἔξωθεν καλή µαρτυ -ρία», πού θεσπίζεται, ἀπό τούς Ἱε-ρούς Κανόνες τᾹς Ἐκκλησίας µας,ὡς ἡ κατ᾿ ἐξοχή ἀναγκαία προ -ὑπόθεση, γιά τήν ἀπόκτηση τοῦ ἱε-ρατικοῦ καί-πολύ περισσότερο-τοῦἀρχιερατικοῦ χαρίσµατος.   

Μόνη ἡ ἐκτεταµένη δηµόσιακαταγγελία σειρς ἐκτροπῶν του,πού τή συνέταξε καί τή δηµοσιο-ποίησε, κατά τή δεκαετία τοῦ ᾿90, ὁστενός του φίλος καί παλιός συνερ -γάτης του, ὁ Μητροπολίτης Καλα-βρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀµβρόσιοςκαί πού δέν τόλµησε νά τήν ἀντιµε-τωπίσει καί νά τή διαψεύσει ὁ Ἱε-ρώνυµος, διαζωγραφεῖ τό πλαίσιοτᾹς ἀνεπάρκειας τοῦ σηµερινοῦ µαςἈρχιεπισκόπου καί τᾹς ἀδυναµίαςτου νά ἐµφανίσει στό ἐκκλησιαστι -κό πλήρωµα τίς ἐγγυήσεις ἐκεῖνες,πού µποροῦν νά τόν ἀναδείξουνζωντανή εἰκόνα τᾹς ΠατερικᾹς κα -θα  ρότητας καί ἐντιµότητας.Ἀλλά δέν εἶναι µόνο ἡ, πρόσηµαντικοῦ χρόνου, ζοφερή εἰκό-να τοῦ ἀλλοιωµένου Ἱερωνυµικοῦἤθους, πού διακινεῖται στή δηµοσι-ότητα καί πληγώνει ἤ ἐρεθίζει τίςσυνειδήσεις. Οἱ 30 µᾹνες τᾹς ἀρχιε-πισκοπικᾹς παρέλασης εἶναι κατά-στικτοι ἀπό φάσεις καί ἀπό περι-στατικά, πού ἐπαληθεύουν τήν-µε-τά παρρησίας-µαρτυρία τοῦ Αἰγια -λείας Ἀµβροσίου καί τούς ψιθύ -ρους, πού διανθίζουν τίς δηµοσιο-γραφικές ἀναφορές καί τίς φιλικέςἀνταλλαγές πληροφοριῶν, γιά τόπρόσωπο καί γιά τή βιωτή τοῦ Ἱε-ρώνυµου. Καί µόνο ἡ τραγική γκάφα του,ὁ χειρισµός τᾹς ὑπόθεσης τοῦ Παν -τελεήµονα Μπεζενίτη, τόν ἀφή νειἔκθετο. Κατά τίς πρῶτες Συνεδριά-
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σεις τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδουἔθεσε τό θέµα πρός συζήτηση. Καίπροώθησε στά Μέσα τᾹς Ἐνηµέρω -σης τήν ἀνακοίνωση, ὅτι ἡ περί -πτωση αὐτή ἀντιµετωπίζεται ἀπότή σχετική διάταξη τοῦ Καταστατι-κοῦ Χάρτη τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος, πού ἀναφέρεται στή συγκρό -τηση καί στή λειτουργία τῶν Ἐκ -κλησιαστικῶν ∆ικαστηρίων. Καί,µετά τήν ἀνακοίνωση αὐτή, κατα -χώνιασε τό φάκελλο Μπεζενίτη στόσυρτάρι του καί ἄφησε τά γεγονό-τα, τά Ποινικά΄∆ικαστήρια, τούςπαράγοντες τᾹς δηµοσιογραφίαςκαί τό κουτσοµπολιό τᾹς γειτονιςνά ὀργιάζουν καί νά πετοῦν λάσπηκαί ρόζ µοµφές στή Συνοδική τρά-πεζα καί στούς παρακαθήµενουςἹεράρχες.Ἡ ποινική διαδικασία προχώ -ρησε. Ὁ κατηγορούµενος Μπεζενί -της φυλακίστηκε στόν Κορυδαλλό.Καί ὁ Ἱερώνυµος, ὁ στενός φίλοςτοῦ φυλακισµένου, κρυβόταν στήσκιά καί στήν ἀφωνία. Θά ρωτήσετε, γιατί δέ µίλησε;Γιατί δέν ἐνηµέρωσε τό ἀνήσυχοπλήρωµα τᾹς Ἐκκλησίας; Γιατί δένπροώθησε τίς διαδικασίες τοῦ Ἐκ -κλησιαστικοῦ ∆ικαστηρίου, ὥστενά συντελέσει, πρώτη ἡ ἘκκλησίατᾹς Ἑλλάδος, τήν κάθαρση καί νάἀπευθυνθεῖ, ἔπειτα, µέ΄καθαρό µέ-τωπο, στό λαό καί νά σβήσει τόπύρινο κύµα τᾹς συνείδησής του; Γιά µιά τέτοια, πυροσβεστική

πρωτοβουλία, ὁ Ἱερώνυµος δέ διέ -θετε µήτε τό θάρρος, µήτε τό ἦθος.Ὁ Παντελεήµων Μπεζενίτης ἦτανπαλιός του φίλος καί συνεργός σέπολλές ἐκκλησιαστικές διαβουλεύ -σεις. Ὅταν ἐκστράτευσε, γιά νά κα-ταλάβει τή µητροπολιτική καθέδρατᾹς ἈττικᾹς, ὁ σηµερινός Ἀρχιεπί -σκοπος τοῦ συµπαραστάθηκε δυ -ναµικά καί ἔκανε ἀγώνα, γιά νά τοῦἐξασφαλίσει ψήφους. Πῶς, τώρα,νά τόν σπρώξει στό ἑδώλιο τοῦ Ἐκ -κλησιαστικοῦ ∆ικαστηρίου καί πῶςνά µεθοδεύσει τήν καθαίρεσή του; Καί, στήν περίπτωση αὐτή, δέλειτούργησε µόνο ἡ συναδελφικήεὐαισθησία. Ὁ βαρύτερος καί κα -θοριστικός µοχλός ἦταν ὁ φόβος.Ὁ ἔγκλειστος τοῦ Κορυδαλλοῦ ὠ -ρυόταν καί ἀπειλοῦσε τούς πάν-τες, ὅτι ἄν τόν καταδικάσουν, θάἀνοίξει τό στόµα του καί θά συµπα-ρασύρει πολλούς στά τάρταρα τᾹςκόλασης. Ἄν, µετά τήν ὁλοκλήρω-ση τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς δίκης, ὁ ἄλ -λοτε φίλος µετεξελισσόταν σέ ἐχ -θρό-ἐκδικητή καί ἄνοιγε τό στόµατου, ποῦ θά ἔβρισκε καταφύγιο ὁκοινωνικά καί ἐπικοινωνιακά ἀνα-βαθµισµένος  Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώ -νυµος καί πῶς θά προστατευότανἀπό τό διασυρµό καί τόν ἐξευτελι-σµό;            Τά τυπώµατα τᾹς φοβισµέ νηςσυνείδησης, πού δέν εἶναι µόνοσυµπτώµατα τᾹς καταιγιστικᾹς ἐκ -φορς τῶν ἀπειλῶν Μπεζενίτη, ἀλ  -
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λά ἐπιβαρύνονται καί µέ τίς πυ κνέςἐγγραφές µις λαθεµένης κα θη µε -ρινότητας, τά διακρίνει ὁ καθέ νας,τόσο στίς δηµόσιες ἐµφανίσεις τοῦπροκαθήµενου Ἱερώνυµου, ὅ σο καίστόν τρόπο διαχείρισης, ἐκ µέρουςτου, τῶν ποικίλων προβλη µάτωνκαί, εἰδικώτερα, τῶν βαρύ τατωνκαί σκανδαλιστικῶν ἐκτρο πῶν τᾹςἐκτροχιασµένης πτέρυγας τοῦ Ἀρ -χιερατικοῦ καί τοῦ ἱερατικοῦ Σώµα-τος. Ὅλα δείχνουν, ὅτι ἀρχή καίδόγµα τοῦ «Πρώτου» τᾹς ἑλλαδικᾹςἘκκλησίας εἶναι τό «µή θίγεις τάκακῶς κείµενα» καί τό «µή σκα λίζειςκεραµίδια, πού δέν τρέχουν». Ὁ ὑ -πεύθυνος, γιά τήν ἀνάσχεση τοῦρεύ µτος τᾹς διαφθορς καί «κε -κληµένος» νά χαράσσει βηµατισµόἤθους καί ἀξιοπρέπειας γιά ὁλό -κληρη τήν ἡγετική φάλαγγα, βρί -σκεται ἀποτραβηγµένος στήν ἔνο -χη σιωπή καί στήν ὑπόγεια σύµ -πρα ξη µέ τίς σκοτεινές φατρίες.       
������

2. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυ -µος, φοβισµένος καί συνεσταλµέ-νος, δέν τολµάει  νά ἀνοιχτεῖ σέζωντανή ποιµαντική ἐπικοινωνίακαί σέ χαρισµατικό διάλογο µέ τόπλή ρωµα τᾹς Ἐκκλησίας. «Πατέρας» (ἄν εἶναι πατέρας)καί «ποιµένας», (ἄν εἶναι ποιµένας),νοµιµοποιεῖται καί ὑποχρεοῦται νάἀποκαθάρει τό σύγχρονο στυγνόκαί αἱµατοπότιστο προβληµατι-

σµό, µέσα στή δεξαµενή τῶν κρυ-στάλλινων Εὐαγγελικῶν διδαγµά-των καί νά ἐµφανίσει στίς διαβα -θµισµένες, κουρασµένες γενιές τᾹςἐκτροχιασµένης ἐποχᾹς µας, τήνἄλλη πρόταση. Τήν αἰώνια ἀλή θεια,πού καταξιώνει τήν ὕπαρξη. Τό ἄλ -λο ὅραµα, πού φωτίζει καί ἐµπλου-τίζει τό µονοπάτι τᾹς ζωᾹς. Τό ἄλλοπλήρωµα τᾹς χαρς, πού διατηρεῖ -ται ἀµείωτο, σ᾿ ὅλο τό διάβα τᾹςβιοπάλης καί ἐκβάλλει στήν αἰωνι-ότητα. Εἴδατε ποτέ τόν Ἀρχιεπίσκο-πο Ἱερώνυµο νά ἐµφανίζεται στάΜέσα τᾹς Ἐνηµέρωσης, ὄχι ὡς βου-βός κοµπάρσος τᾹς πολιτικᾹς ἡγε -σίας, ἀλλ᾿ ὡς χαρισµατικός µπρο-στάρης τᾹς κοινωνίας τῶν ἁγίωνκαί ὡς «ἐντεταλµένος» θεραπευτήςτῶν ψυχικῶν τραυµάτων: Καί τόνἀκούσατε ποτέ, µέ γνώση ἠλεγµένηκαί φιλτραρισµένη τᾹς σύγχρονηςκοινωνικᾹς πραγµατικότητας καίµέ κριτήρια στερεωµένα στή διδαχήτοῦ Κυρίου µας καί στίς ἐµπειρίεςτῶν ἁγίων µας, νά µιλάει µέ αὐτοπε -ποίθηση καί µέ παρρησία, δίνον-τας κουράγιο, φῶς καί ἐλπίδα στόποίµνιό του καί σέ κάθε ὕπαρξη,πού θά προσεγγίσει τό ράσο του; Ξένο καί ἀπρόσφορο, γιά τόνἈρχιεπίσκοπο Ἱερώνυµο, τό ἄθλη -µα τᾹς ἀνοιχτᾹς διδαχᾹς. Σβησµένοἀπό τήν ἀτζέντα του τό χρέος τᾹς
ὑπεύθυνης ἐνηµέρωσης καί τᾹς δια-φώτισης τοῦ λαοῦ, γιά τίς στοχο-
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ποιηµένες ἐνορµήσεις τᾹς σύγχρο -νης ὑλοκρατίας καί σαρκολατρείας,«αἵτινες βυθίζουσι τούς ἀνθρώπουςεἰς ὄλεθρον καί ἀπώλειαν»(Α~ Τιµοθ.στ~ 9). Ἀνύπαρκτη ἡ παρουσία τουκαί ἡ παρρησία του, ὡς πατέρα καίὡς ποιµένα, στούς ποµπούς τᾹςπληροφόρησης καί τᾹς διδαχᾹς,πού-τοῦτο τόν καιρό-βρίσκονταιστέρεα αἰχµαλωτισµένοι στά χέριατᾹς ἄθεης µαζοποίησης καί τᾹς ἀσύ -δοτης ἐκµετάλλευσης.   Τίς λίγες, τίς ἐλάχιστες φορές,πού ὁ κ. Ἱερώνυµος µπαίνει στόστούντιο τᾹς ἠλεκτρονικᾹς ἐνηµέ -ρωσης (καί αὐτό γίνεται µόνο κατάτίς µεγάλες γιορτές), ὁ λόγος τουεἶναι ξύλινος, ἐθιµοτυπικός, ἀνίκα-νος νά ἐµπνεύσει καί νά καθοδηγή-σει τίς προβληµατισµένες ἤ τίς πλα-νεµένες συνειδήσεις. «Ἔπεα πτερό -εντα». Μηνύµατα στεγνά, χιλιοει-πωµένα. Στοχασµοί ἄλλης ἐποχᾹς.Καί εὐχές «κατά συνθήκην». ∆ένπροσφέρουν γεύση πατρικᾹς ἀγά -πης. Καί δέν ἐγγυῶνται γιά τήν κα -θα ρότητα τῶν προθέσεων καί γιάτήν ἀµεσότητα τᾹς πνευµατικᾹςκοινωνίας.
������

3. Μέ θλίψη καί συνοχή, ἀ -ναγκάζοµαι νά ἐνηµερώσω τούςἀνα γνῶστες µου, πού περίµεναν,ἴσως καί ἐξακολουθοῦν νά περιµέ-νουν ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώ -νυµο κατάθεση γνήσιας Θεολογι -

κᾹς διδαχᾹς, πιστή ἀναµετάδοσητοῦ φλογεροῦ, Πατερικοῦ µηνύµα-τος, ὅτι ἕνα τέτοιο ἐνδεχόµενο εἶναικαί θά µείνει ἀνεκπλήρωτο ὄνειρο.Οἱ µέρες, πού κυλοῦν, θά προσυ -πογράφουν καί θά ἐπικυρώνουν,ὁλοένα καί ἐµφανέστερα, τή θεολο -γική πενία τοῦ Προκαθήµενου καίθά ἀναµεταδίδουν τή φλογερή, ἀνι-κανοποίητη δίψα τοῦ λαοῦ.Ὁ Ἱερώνυµος δέν εἶναι νέοςστήν ἡλικία,  χτεσινός µελετητής τοῦΘεολογικοῦ θησαυρίσµατος ἤ προ -χτεσινός. Ἡ µακρά ἐκτύλιξη τοῦβίου του τόν ἔχει φέρει στόν ἑσπε-ρινό τᾹς τελετουργίας τοῦ ἱεροῦ δια-κονήµατός του. Στή φάση, πού ὁκαθένας µας δέν εἶναι σέ θέση νάπολλαπλασιάσει τό ἐπιστηµονικότου ἀπόκτηµα καί περιορίζεται µό-νο στή σύνταξη τοῦ ἀπολογισµοῦτου. Ἕνας τέτοιος ἀπολογισµός,πού εἶναι ἐµφανής καί τόν ἔχει ἀπο-δεχτεῖ καί ὀ ἴδιος σέ δηµόσια συνέν-τευξή του, ἀποκαλύπτει, ὅτι οἱ Θε-ολογικές του ἐνασχολήσεις ὑπᾹρ-ξαν λιγοστές καί ἐπιφανειακές. Κα-τά τίς πολλές δεκαετίες τᾹς ἱερα-τικᾹς καί τᾹς ἀρχιερατικᾹς του δια-κονίας δέν ἔχει συγγράψει οὔτε ἕναΘεολογικό ἔργο καί δέν ἔχει προσ -φέρει οὔτε µιά γραπτή διδαχή στήνπνευµατική του οἰκογένεια. Κινεῖ -ται στό δηµόσιο βίο καί στήν ἄσκη -ση τᾹς ποιµαντικᾹς φροντίδας µέδανεικά ἐφόδια καί µέ ἀναµάσηµα
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τῶν ἐννοιῶν, πού κυκλοφορῦν «ἐνπλησµονῇ» στίς λαϊκές, θρησκευτι-κές συνάξεις.   Κατά τήν αὐτοβιογραφική τουδήλωση, στήν ἴδια συνέντευξη, τόἐνδιαφέρον του καί τό συγγραφικότου πάθος καθηλώθηκαν στό χῶροκαί στά προβλήµατα τᾹς Χριστια-νικᾹς Ἀρχαιολογίας. Τό µοναδικόβιβλίο, πού συνέγραψε καί τό ἐξέ-δωσε τό 1971, περιγράφει τά «Με-σαιωνικά µνηµεῖα τᾹς Εὔβοιας».Ὡστόσο, τό βιβλίο αὐτό, τό µονα-δικό του πόνηµα, παράλληλα στόνἰσχνό ἔπαινο, συνάντησε σοβαρόψόγο ἀπό τόν κατ᾿ ἐξοχή ὑπεύθυνοπαράγοντα τοῦ κλάδου καί ἀποδεί -χτηκε, πώς δέν εἶναι πρωτό τυ ποςκαρπός ἐπιστηµονικᾹς ἔρευνας καίµελέτης, ἀλλά ἀντιγραφή καί κλε-ψιτυπία. Ὁ καθηγητής τᾹς Θεολο-γικᾹς ΣχολᾹς τοῦ ΠανεπιστηµίουΘεσαλονίκης ἐξέδωσε εἰδικό φυλ -λάδιο, στό ὁποῖο ἐµφανίζει αὐτού -σια ἀποσπάσµατα ἀπό τά δικά τουσυγγράµµατα, πού τά ἀντέγραψεὁ «καθ᾿ ὑπόθεση» καί «κατά δικήτου δήλωση» ἀρχαιολόγος Ἱερώ -νυµος, χωρίς νά ἀναφέρει τίς πη -γές, ἀπό τίς ὁποῖες τά ἀντέγραψε. Ἡ ἔκδηλη αὐτή Θεολογικήπενία, σέ ἄλλες ἐποχές θά µπο -ροῦσε νά ἀναρριχηθεῖ σέ ὕψισταἐκκλησιαστικά ἀξιώµατα καί νά πα-ρελάσει ἀπαρατήρητη καί ἀσχολία-στη. Στίς µέρες µας, ὅµως, ἡ ἀρχιε-ρατική ἀξιοπρέπεια καί ἡ ἱκανό -

τητα µετριοῦνται καί ζυγίζονταιἀπό ἐχθρούς καί ἀπό φίλους καί ὁχαµηλός γράδος βγαίνει, ἐνοχλη -τικός, στή δηµοσιογραφική πιάτσακαί διασύρει τό φορέα τῶν διασή-µων τᾹς ἐξουσίας.

4. Τό κύµα τᾹς ἀπογοήτευσηςδιογκώνεται καί πνίγει καί τό τελευ -ταῖο στοιχεῖο τῶν προσδοκιῶν καίτᾹς ἐλπίδας, ὅταν φυλλοµετρήσεικανείς τά δελτία «πεπραγµένων»τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου καίτᾹς Συνόδου τᾹς Ἱεραρχίας, πούκυ κλοφοροῦν µετά ἀπό κάθε Συνε-δρίαση. Ἄνοιγµα θεµάτων, ὅσοµπορεῖ νά γίνει σέ ἕνα ἐπαρχιακόκαφενεῖο παλαις ἐποχᾹς ἤ σέ µιάσυντροφιά ποικίλης σύνθεσης.Προ βληµατισµός µηδενικός. Ἐπεξ -εργασία ἀνύπαρκτη.∆ιαβάζοντας τά δελτία θάπληροφορηθεῖτε, ὅτι οἱ Συνοδικοίὑπέγραψαν τά πρακτικά τᾹς προ -ηγούµενης Συνεδρίας, ὅτι ἐνηµερώ -θηκαν π.χ. ἀπό τό ΜητροπολίτηΜηθύµνης, πῶς πέρασε κατά τήνἐπίσκεψή του στήν Ἴµβρο, ὅπουσυνόδεψε τόν Πατριάρχη Βαρθο-λοµαῖο, ὅτι ἀποδέχτηκαν τό αἴτηµατῶν δασικῶν, πού ἐξέφρασαν τήνἐπιθυµία καί τό αἴτηµα νά ἔχουνὡς προστάτη τους τόν ἅγιο Κοσµάτόν Αἰτωλό. Καί θά συνάξετε ἀνα-ρίθµητες, ἰσότιµης ὑπευθυνότητας,πληροφορίες. Τό καρκίνωµα Μπε-
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ζενίτη θά τό συναντήσετε περιθω -ριακά καί ἄτολµα. Τόν ὑποβιβασµότᾹς ἑλληνικᾹς οἰκογένειας σέ ἄτυ -πη, πρόσκαιρη συµβίωση θά τόνδεῖτε νά προσπερνάει ὡς στιγµιαῖοἐνόχληµα. Τίς ἀτέλειωτες χιλιάδεςτῶν ἐγκαταλελειµµένων καί ἀπροσ -τάτευτων παιδιῶν θά τίς συναντή-σετε νά περιµένουν, δίχως ἐλπίδα,τήν ἀγάπη τῶν ποιµένων καί νάσυναντοῦν τό «ὑπάγετε ἐν εἰρήν᾽,θερµαίνεσθε καί χορτάζεσθε» (Ἰακώβ.β~ 16), χωρίς νά λαµβάνεται καµµιάπρόνοια γιά τή σωµατική καί τήνπνευµατική τους ἀνάπτυξη καί τήνπροστασία τους ἀπό τίς λοιµικέςπροπαγάνδες, πού δηλητηριάζουντίς παιδικές τους ψυχές, πρίν προ-λάβουν νά ἀνθίσουν καί νά δώσουνκαρπό. Γιά νά µή µακρηγορήσω στόκεφάλαιο τᾹς ΣυνοδικᾹς καί ποι-µαντικᾹς ἀπραξίας, θά ὑπενθυµίσωστούς ἀναγνῶστες µου µιά Ἱερωνυ -µική πρωτοβουλία, πού γεννήθηκεπρώιµα καί πέθανε ἀµέσως µετάτην ἐξαγγελία της.  Σέ ἔκτακτη Σύνοδο τᾹς Ἱεραρ -χίας, πού συγκλήθηκε ἐπειγόντωςτίς παραµονές τῶν Χριστογέννων,στίς 18 ∆εκεµβρίου τοῦ περασµέ-νου ἔτους, ὁ Πρόεδρος Ἱερώνυµος,ἐνηµερώνοντας τούς ΣυνοδικούςΣυνέδρους, ἰσχυρίστηκε ὅτι εἶναιἐπιτακτική ἀνάγκη νά συγκροτη -θοῦν εἰδικές Ἐπιτροπές Μελέτηςτῶν µεγάλων καί ζωτικῶν προβλη -

µάτων, πού ἀπασχολοῦν σήµερατήν Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος, οἱ ὁ -ποῖες, σέ τοµεῖς καί σέ περιπτώ -σεις, πού χρειάζεται συνεργασίακαί συνεννόηση µέ παράγοντες τᾹςΠολιτείας, θά συνεδριάσουν ἀπόκοινοῦ καί θά ἀναζητήσουν τίςπροσ φορώτερες λύσεις. Στή  συνέ -χεια καί σέ ἀνταπόκριση, ἡ Ἱεραρ -χία ἀποφάσισε νά ἀναθέσει τή στε-λέχωση τῶν Ἐπιτροπῶν µελέτηςστή ∆ιαρκή Ἱερά Σύνοδο. Καί αὐτήἡ διαδικασία πραγµατοποιήθηκεπολύ σύντοµα, στήν ἀµέσως ἀκό-λουθην Συνεδρία τᾹς ∆ΙΣ.Ἀπό τότε κύλησαν ἑπτά µᾹ -νες. Χρονικό διάστηµα ὄχι µικρό.∆ιαβάσατε σέ κανένα Συνοδικό ἀ -νακοινωθέν ἤ ἀκούσατε, ἔστω καίπεριθωριακά, ὅτι οἱ Ἐπιτροπέςσυνεδρίασαν καί ὁλοκλήρωσαν ἤἁπλῶς προώθησαν τή µελέτη τουςκαί τούς σχεδιασµούς τους; Ἐπει -γόντως συγκρότησε ἡ Ἱεραρχία τίςΣυνοδικές Ἐπιτροπές. Καί µέ ἐξ αι -ρέτως ἐπείγουσα διαδικασία ἔ σπρω-ξε τούς φακέλλους στό ντουλάπιτᾹς λήθης. Ταλαίπωρε Ἱερώνυµε, αὐτήτήν ἱστορία γράφεις καί αὐτά τάἀθλήµατα ἐγγράφεις στό ἱστορικόσου ντοσιέ. Ἀπογειώνεσαι ἀπό τό«µηδέν» καί τερµατίζεις στό «τίπο-τα».  
������

5. Καθώς ὁ Ἱερώνυµος βηµα -
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τίζει νωχελικά στό τελευταῖο κοµ-µάτι τᾹς ἄκαρπης διαδροµᾹς του,οἱ δελφίνοι δραστηριοποιοῦνταιὁλοένα καί δυναµικότερα καί ἑτοι-µάζονται γιά΄τή µάχη τᾹς διαδοχᾹς.Συγκροτοῦν τίς ὁµάδες ὑποστήρι -ξης. Μετροῦν τίς ψήφους τῶν θαυ -µαστῶν τους καί ὑποστηρικτῶν το-υς. Ξανοίγονται στά µέσα τᾹςἐνηµέρωσης, γιά νά διαφηµίσουντό πορτραῖτο τους καί νά καλλιερ -γήσουν τήν προσδοκία τᾹς ἀνα-τολᾹς τᾹς καινούργιας ἡµέρας.Γιά τούς δελφίνους, ὁ Ἱερώ -νυµος εἶναι τό καµένο χαρτί. Ἡληξιπρόθεσµη συναλλαγµατική. Ἡσπασµένη κιθάρα, πού δέ βγάζειἦχο. Ὅσο βαλτώνει στήν ἀδράνεια,αὐτοί ἐκµεταλλεύονται τή σιωπήτου καί τήν ἀπουσία του καί αὐτο-

προβάλλονται στήν ἐξέδρα τῶν«ἐλπιδοφόρων». Καί ὅταν σκοντά-φτει καί πέφτει στίς γκάφες του,τοῦ δίνουν µιά δεύτερη σκουντιά,γιά νά ἐλευθερώσουν τό θρόνο. Γιά τούς πιστούς, γιά τούςπολλούς, πικραµµένους καί θλιµ-µένους πιστούς, πού χρόνια τώραβιώνουν τή Συνοδική παρακµή καίτά σκάνδαλα τῶν ποιµένων τους,παρηγοριά καί ἄνοιγµα ἐλπίδας µέ-νει ἡ προσευχή: «Σῶσον Κύριε τόνλαόν σου καί εὐλόγησον τήν κληρο-νοµίαν σου. Τό πλήρωµα τᾹς Ἐκκλη -σίας Σου φύλαξον. Ἁγίασον τούς ἀ -γαπῶντας τήν εὐπρέπειαν τοῦ Οἴ -κου Σου...».   
Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ  
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Φιλικά
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Ὅλοι ζοῦµε στὶς ἡµέρες µας τὸ
πρωτόγνωρο καὶ παράδοξο γεγονὸς
τᾹς σοβαρᾹς οἰκονοµικᾹς κρίσης, σὲ
παγκόσµια κλίµακα. Τὸ πρόβληµα
αὐτὸ τὸ ζοῦµε ἐντονότερα στὸ δικό
µας τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, µὲ τὶς ἰδιαίτε-
ρα σοβαρὲς ἐπιπτώσεις του. Καὶ δὲν
θὰ ἦταν ὑπερβολή, ἂν τονισθεῖ ὅτι ἡ
πατρίδα µας διέρχεται µιὰ ἀπὸ τὶς
πλέον κρίσιµες φάσεις τᾹς ἱστορίας
της, µὲ τὶς ἄκρως ἀνησυχητικὲς ἐπεκ-
τάσεις τοῦ φαινοµένου καὶ σὲ ἄλλες
παραµέτρους τοῦ ἐθνικοῦ µας βίου
πέραν τοῦ οἰκονοµικοῦ πεδίου.

Τὸ πρόβληµα αὐτὸ τᾹς πρόσ -
φατης οἰκονοµικᾹς κρίσης κτύπησε,
ὅπως ἄλλωστε ἦταν ἑπόµενο, καὶ τὶς
θύρες τῶν Συνοδικῶν Γραφείων τᾹς
Ἐκκλησίας. Καὶ ἡ ἀντίδραση τᾹς ἐκ -
κλησιαστικᾹς διοίκησης δὲν ἄργησε νὰ
ἐκδηλωθεῖ. Μὲ πρόσφατη Συνοδικὴ
ἐγκύκλιο πρὸς τὸ «χριστεπώνυµον
πλήρωµα» καὶ µὲ θέµα «Θεολογικὴ
θεώρησις τᾹς οἰκονοµικᾹς κρίσεως», ἡ
διοικοῦσα Ἐκκλησία προσδιορίζει τὰ
αἴτια αὐτᾹς τᾹς κρίσης καὶ τονίζει µὲ
ἔµφαση, µεταξὺ ἄλλων, ὅτι «ἡ φιλη -
δονία, ἡ φιλαργυρία καὶ ἡ φιλοδοξία»
εἶναι οἱ παράγοντες ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι

µς ὁδήγησαν στὸ οἰκονοµικὸ αὐτὸ
χάος, ποὺ ζοῦµε στὶς ἡµέρες µας.

Ὁ καθένας, µὲ ἁπλὴ ἀνάγνωση
αὐτοῦ τοῦ κειµένου, διαπιστώνει ὅτι ἡ
ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση προσδίδει σ᾿
αὐτὴ τὴν τοποθέτηση ὅλως φιλολο-
γικὸ χαρακτήρα. Εἶναι ἀφηρηµένη καὶ
γενικόλογη. Ἐνῶ ἀπὸ τὸ ἕνα µέρος
δίδει τὴν πνευµατικὴ-θεολογικὴ διά -
σταση αὐτᾹς τᾹς κρίσης, ἀπὸ τὸ ἄλλο
ἀποφεύγει νὰ προσδιορίσει καὶ νὰ
ἐξειδικεύσει σὲ ποίους ἰδιαίτερα χώ -
ρους τᾹς κοινωνίας ἀπευθύνεται καὶ
νὰ ἀναφέρει, µὲ συγκεκριµένες τοπο -
θε τήσεις, τοὺς φορεῖς αὐτῶν τῶν κα-
ταστάσεων. Καὶ τὸ «χριστεπώνυµον
πλήρωµα», στὸ ὁποῖο εἰδικὰ ἀπευ -
θύνεται ἡ ἐγκύκλιος τᾹς Συνόδου, διε-
ρωτται: Σὲ ποίους ἀπευθύνεσθε,
Ἅγιοι Πατέρες, χωρὶς νὰ ἐξειδικεύετε
συγκεκριµένους φορεῖς καὶ χώρους,
στοὺς ὁποίους παρατηροῦνται αὐτὰ
τὰ φαινόµενα;

Καὶ τὴν ἀπάντηση σ᾿ αὐτὸ τὸ
ἐρώτηµα, εἰδικὰ γιὰ τὸν ἐκκλησιαστικὸ
χῶρο, τὴ δίδει, κατὰ σχήµα πρωθύ -
στερο, ὁ προηγούµενος Ἀρχιεπίσκο-
πος µακ. Χριστόδουλος, ὅταν στὶς
ἀρχὲς τοῦ ἔτους 2005, στὴν ἔξαρση
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τῶν ἠθικῶν καὶ οἰκονοµικῶν σκαν -
δάλων ἀνώτατων κληρικῶν, ποὺ ἔρ -
χονταν τότε στὴ δηµοσιότητα σωρη -
δὸν ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε., δήλωνε ἐνώπιον
τοῦ ἀνώτατου ὀργάνου τᾹς Ἐκκλησίας
(βλ. Ι.Σ.Ι. 18/2/2005), ὅτι «Στὸ χῶρο τᾹς
Ἐκκλησίας ὑπάρχουν φιλήδονοι καὶ
φιλοχρήµατοι  κληρικοὶ καὶ συντη -
ροῦµε θερµοκήπια ἀθλιοτήτων»!! Καὶ
ἡ δήλωση αὐτὴ τοῦ τότε Ἀρχιεπι -
σκόπου δὲν ἀποτελεῖ µιὰ ἁπλὴ «ἐξώ -
δικη ἀναφορά», ἀλλὰ ἦταν µία δια -
πίστωση, τὴν ὁποία κατέθεσε, ἐπι -
σήµως καὶ µὲ πλήρη ἐπίγνωση, ἐνώ -
πιον τοῦ ἀνώτατου ὀργάνου τᾹς Ἐκ -
κλησίας.

Καὶ µὲ τὴ βαρυσήµαντη καὶ ἐπί -
σηµη αὐτὴ δήλωση-διαπίστωση, ποὺ
δὲν εἰπώθηκε ἀπὸ κάποιον ἄσχετο ἢ
ἀπὸ κάποιο κακόπιστο δηµοσιογρά -
φο, ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πο, ἐντοπίζεται ἕνας ἀπὸ τούς χώ -
ρους τᾹς κοινωνίας µας, στὸν ὁποῖο πα-
ρα τηροῦνται τὰ ἴδια φαινόµενα «τᾹς
φι λη δονίας», «τᾹς φιλοχρηµα τίας» καὶ
«τῶν θερµοκηπίων ἀθλιο τήτων». Καὶ
ὁ χῶρος αὐτός, ὅπως δυστυχῶς πλη -
ροφορεῖται τὸ πλήρωµα ἀπὸ τὶς πα-
ραπάνω ἀρχιεπισκοπικὲς δηλώσεις,
εἶναι ὁ ἱερὸς χῶρος τᾹς Ἐκκλησίας.

Καὶ ἔρχεται σήµερα ἡ ἡγεσία της,
µὲ τὴν τελευταία ἐγκύκλιο τοῦ ἀνώτα-
του ὀργάνου της, νὰ ἐπισηµάνει τὰ
αἴτια τᾹς σηµερινᾹς οἰκονοµικᾹς κρίσης
καὶ νὰ ἐπαναλάβει, ἀπευθυνόµενη
στὸ «χριστεπώνυµον πλήρωµα», τὶς
ἴδιες φράσεις, τὶς ὁποῖες ὁ µακ. Χριστό -

δουλος χρησιµοποίησε, σχετικὰ πρόσ -
φατα τὸ ἔτος 2005, γιὰ νὰ ἀ ποδώσει
τὰ φαινόµενα ποὺ παρατη ροῦνται
καὶ µέσα στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο.

Καὶ τὸ «χριστεπώνυµον πλήρω-
µα» ἐξακολουθεῖ νὰ διερωτται. Τί
ἔπραξε ἡ τότε ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία
ἀλλὰ καὶ ἡ σηµερινὴ διοίκηση, στὸν
τοµέα τᾹς δικαιοδοσίας της γιὰ τὴν κα-
ταστολὴ αὐτῶν τῶν ἀντιεκκλησια-
στικῶν συµπεριφορῶν µετὰ τὶς ἀρχιε-
πισκοπικὲς ἐπίσηµες διαπιστώσεις καὶ
ἀναφορές, ὥστε σήµερα νὰ «νοµιµο-
ποιεῖται» καὶ νὰ ἐµφανίζεται ὡς τι -
µητὴς τᾹς κοινωνίας καὶ τῶν φορέων
της, ἐπαναλαµβάνοντας τὰ ἴδια αἴτια
γιὰ τὴ σηµερινὴ οἰκονοµικὴ κρίση, µὲ
τὴν ἴδια ἀκριβῶς ἀρχιεπισκοπικὴ φρα -
σεολογία;

Καὶ ἡ ἀπάντηση εἶναι µία καὶ µο-
ναδική. Τίποτε ἀπολύτως. Καὶ δὲν εἶναι
δικό µας τὸ συµπέρασµα. Εἶναι πε-
ποίθηση τοῦ συνόλου τοῦ πληρώµα-
τος. Ὅπως δὲ χαρακτηριστικὰ δήλω-
νε τότε καὶ ὁ ἐπίτιµος Εἰσαγγελέας τοῦ
Ἀρείου Πάγου ἀείµνηστος Εὐαγ. Κρου-
σταλλάκης (TV, MEGA 1/3/2006) «Ἡ
κάθαρση στὴν Ἐκκλησία, σὲ ἀντίθεση
µὲ τὴ ∆ικαιοσύνη, ἦταν ἕνα ἁπλὸ πυ -
ροτέχνηµα».

Καὶ ἰδοὺ µερικὰ ἀψευδᾹ γεγο -
νότα, ποὺ ὅλως ἐνδεικτικὰ ὑπενθυ -
µίζουµε:

1.  Μετὰ τὸ θόρυβο ποὺ εἶχε ξε-
σπάσει καὶ µετὰ τὶς ἐπίσηµες διαπι-
στώσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστο-
δούλου, ὑπὸ τὸ κράτος τότε τῶν πιέ -

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG14



σεων τῶν ΜΜΕ καὶ τῶν ἐντυπώσεων,
κλήθηκαν   ὁρισµένοι,   κυρίως   ἀνώτα-
τοι   κληρικοί,   νὰ   παράσχουν ἐξηγή -
σεις. Οἱ ἐξηγήσεις τους κρίνονταν
«ἐπαρκεῖς»! καὶ ἡ ὑπόθεση πήγαινε
στὸ ἀρχεῖο, χωρὶς καµµιὰ ἄλλη περαι -
τέρω ἔρευνα ἢ ἀνακριτικὴ διαδικασία.

2.    Σὲ ὁρισµένες  περιπτώσεις
Ἀρχιερέων   ἀκολουθεῖτο   ἡ   ἀνακριτι -
κὴ-ἐκκλησιαστικὴ διαδικασία. Ἀλλὰ
στὸ παραπεµπτήριο ἔγγραφο ἐπι-
σηµαινόταν εἰδικὰ καὶ τοῦτο, ποὺ χα-
ρακτηρίσθηκε ἀπὸ νοµικοὺς ὡς παγ-
κόσµια δικονοµικὴ πρωτοτυπία:

«Ἵνα µὴ µείνη οὐδὲ ὑποψία σπί -
λου εἰς βάρος τοῦ Σεβασµιωτάτου.......
ἀσκοῦµεν κανονικὴν διωξιν.......καὶ
διατάσσοµεν ἀνακρίσεις»! Καί, ὅπως
ἦταν ἑπόµενο, µετὰ ἀπὸ   αὐτὴ   τὴ
Συνοδικὴ   ἐπισήµανση   (βλ.   ἐντολή)
τὸ   πόρισµα   θὰ   κατέληγε ὁπωσδή -
ποτε σὲ ἀπαλλαγὴ τοῦ ἐγκαλουµένου.

3.   Ὅταν   ἡ   Ἀρχὴ   Προστασίας
∆εδοµένων   Προσωπικοῦ   Χαρακτή -
ρα, µὲ ἀπόφασή της, ἔκρινε ὁµο-
φώνως, ἐπὶ συγκεκριµένης ὑπόθεσης
Ἀρχιερέως, ὅτι γιὰ τοὺς Μητροπολίτες
δὲν µπορεῖ  νὰ   ὑπάρχουν  προσωπι -
κὰ  δεδοµένα,  ποὺ  νὰ ἀποτρέπουν
τὴ   δηµοσιογραφικὴ   ἐνηµέρωση,   διότι
οἱ  Ἀρχιερεῖς  εἶναι   δηµόσια πρόσω-
πα, λαµβανοµένης ἐπιπροσθέτως
ὑπόψη καὶ τᾹς κανονικᾹς ἰδιότητας
αὐτῶν ὡς Ἐκκλησιαστικῶν Ποιµένων,
ἀντὶ ἡ διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας νὰ θεω-
ρήσει αὐτὴ τὴν ἀπόφαση ὡς νοµικὴ
ἀποδέσµευση καὶ νὰ προχωρήσει πε-

ραιτέρω σὲ κατ᾿ οὐσία ἔρευνα τῶν κα-
ταγγελλόµενων σκανδάλων, δὲν τὴν
δέχθηκε καὶ ζήτησε µὲ νέα «αἴτηση θε-
ραπείας» τὴν ἀνάκλησή της. Ἡ ἴδια
Ἀρχὴ ἀπέρριψε καὶ πάλι τὴ νέα αἴτηση
µὲ τὸ ἴδιο σκεπτικὸ ὡς ἀβάσιµη. Ἀντι-
λαµβάνεται κανεὶς τὸ µέγεθος τᾹς
ἐντροπᾹς, ποὺ προσᾹψε ἡ νέα ἀπό -
φαση στὴ διοικοῦσα Ἐκκλησία.

4. Ὁ πρώην «Μητροπολίτης Ἀτ -
τικᾹς» ἐπὶ πολλά χρόνια ταλαιπώρη-
σε τὸ σῶµα τᾹς Ἐκκλησίας. Καὶ τοῦτο
δὲν εἶναι προσωπικὴ ἄποψη, ἀλλὰ
ἀντικειµενικὴ διαπίστωση. Καὶ µόνο
µετὰ τὴν ἀµετάκλητη ποινικὴ καταδίκη
του σὲ κάθειρξη ἕξι ἐτῶν ἀπὸ τὸν Ἄ -
ρειο Πάγο (µετὰ δυὸ προηγούµενες
οὐσιαστικὲς καταδίκες τοῦ Ἐφετείου)
γιὰ ὑπεξαίρεση σὲ βαθµὸ κακο-
υργήµατος µεγάλου χρηµατικοῦ πο-
σοῦ ἀπὸ Ἱ. Μονὴ τᾹς δικαιοδοσίας του,
ὁδηγήθηκε ἡ Ἐκκλησία, κατὰ δέσµια
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ὑποχρεωτικὴ ἐνέργεια, στὴν καθαί -
ρεσή του. Καὶ τοῦτο ὄχι σὰν ἀποτέλε-
σµα ἐκκλησιαστικᾹς δίκης, ποὺ κινήθη-
κε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ κατὰ ρητὴ
ἐπιταγὴ τοῦ πολιτειακοῦ-ἐκκλησια -
στικοῦ νό µου 5383/1932 (ἄρθ. 160) καὶ
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τᾹς Ἐκκλη -
σίας (Ν. 590/1977). Ἡ Ἐκκλησία, πολὺ
πρὶν ἀπὸ τὴν ποινικὴ καταδίκη, ἐγνώ -
ριζε ὅλα τὰ περιστατικά. ὙπᾹρχε µάλι-
στα καὶ ἐπίσηµη ἀναφορά της Ἱ. ΜονᾹς
στὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο καὶ ἐπιβε-
βαίωση αὐτῶν ἀπὸ ἐνεργὸ µέλος τᾹς
Ἱεραρ χίας. Ἡ ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση
ὅµως σιωποῦσε καὶ ἀπρακτοῦσε, µέ -
χρι τό τε, ποὺ ἔντιµοι δικαστὲς µὲ τὴν
ἀµε τάκλητη καταδικαστικὴ ἀπόφα-
ση, τᾹς ὑπέδειξαν τὸ καθᾹκον της. Εἶναι
χα ρακτηριστικὸ καὶ τοῦτο. Λίγο χρόνο
πρὸ τᾹς παραπάνω ἀµετάκλητης ποι-
νικᾹς καταδίκης καὶ ἐνῶ εἶχαν προη-
γηθεῖ δυὸ καταδικαστικὲς ἀποφάσεις
τοῦ Ἐφετείου, ἡ Σύνοδος µὲ ἀπόφασή
της ὑπέδειξε στὸν φερόµενο ὡς Τοπο -
τηρητή Μητροπολίτη νὰ παράσχει
στὸν καταδικασθέντα ἄδεια νὰ λει -
τουργεῖ, ἂν ὁ ἴδιος τὸ ζητήσει. Προσ -
έκρουσε ὅµως στὴν κατηγορηµατικὴ

ἄρνηση τοῦ τελευταίου.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ. Καὶ τὸ ἐρώτηµα στὴ

διοικοῦσα Ἐκκλησία, τὸ ὁποῖο τέθηκε
ὡς ἐπικεφαλίδα τοῦ σχολίου, ἐπανα-
λαµβάνεται: Σὲ ποίους ἀπευθύνεσθε;
Καὶ ἐδῶ ἡ ἀπάντηση εἶναι µία καὶ µο-
ναδική. Πρὶν προσδιορίσετε, µὲ τὴν
πρόσφατη ἐγκύκλιο, ὡς αἰτία τᾹς οἰκο-
νοµικᾹς κρίσης, ποὺ διέρχεται ἡ πα-
τρίδα µας, «τὴ φιληδονία, τὴ φιλοχρη -
µατία καὶ τὴ φιλοδοξία», θὰ ἔπρεπε
πρώτα νὰ ξεκαθαρίσετε τὸ χῶρο τᾹς
δικᾹς σας δικαιοδοσίας, ποὺ καὶ ἐκεῖ,
κατὰ τὶς προαναφερθεῖσες ἐπίσηµες
ἀρχιεπισκοπικὲς διαπιστώσεις, παρα -
τηροῦνται τέτοια φαινόµενα καὶ µετὰ
θὰ εἴχατε «τὴ νοµιµοποίηση» νὰ ἀνοί -
ξετε τὴ θύρα, νὰ ἀπευθυνθᾹτε στὸ
«χριστεπώνυµον πλήρωµα» καὶ νὰ
διατυπώσετε κρίσεις καὶ ὑποδείξεις.
Καὶ ἀφοῦ τὸ πρῶτο δὲν ἔγινε, τὸ
δεύτερο καθίσταται ἀλυσιτελές. Καὶ
καλὸ θὰ εἶναι νὰ ἀποφεύγονται τέ -
τοιες πρωθύστερες ἐνέργειες, ποὺ ὁ
καθένας θὰ µπορεῖ νὰ προσδώσει σ᾿
αὐτές, εἴτε καλόπιστα εἴτε κακόπιστα,
καθαρὸ ἐπικοινωνιακὸ χαρα κτήρα.               

Ὁ Σχολιαστὴς
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