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Τό πολιτιστικό µας ὅραµα

Τό µάρκετινγκ τᾹς ἐλευθερίας

ἐλευθερία... Τό πηγαῖο ὅραµα τᾹς ὕπαρξής µας καί τόἀθεράπευτο ἔλλειµµα τῶν καιρῶν µας. Ἡ λαχτάραγιά ἐλεύθερη, τυπικά καί οὐσιαστικά προσωπικήδιακίνηση στό περιβόλι τᾹς ζωᾹς µας, εἶναι ἡ δύναµη,πού προσδιορίζει τίς ὑπαρξιακές ἀναζητήσεις µας καίὁριοθετεῖ τίς περιπλανήσεις µας. Ὅταν, ἀποστασιο -ποιηµένοι ἀπό τήν τύρβη καί τή διαφηµιστική γοητείατᾹς κα θηµερινότητας, σκύβουµε νά ἀφουγκραστοῦµε τό χτύποτᾹς καρ δις µας καί τόν ψίθυρο τᾹς συνείδησής µας, ἀποκρυ -πτογρα φοῦµε καί βιώνουµε τό µυστηριῶδες καί, ταυτόχρονα,ἐπιτακτι κό, αἴτηµα γιά ἐλευθερία, πού δονεῖ  τίς χορδές τᾹς ψυχᾹςµας. Τά ὁράµατά µας εἶναι φτερουγίσµατα προσωπικά, πού δένὑπο κύπτουν στήν ὁµαδοποίηση καί στήν καταπίεση. Τά ἀνοίγµα-τα στό φῶς, στήν ἀλήθεια, στό σεβασµό τοῦ προσώπου, στήνἀγάπη, εἶναι δικά µας τολµήµατα, δική µας καταξίωση καί δική
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µας χαρά. Οἱ εὐθῦνες γιά τόν ὁποιοδήποτε λαθεµένο βηµατισµόµας στή λεωφόρο τᾹς ζωᾹς καί τοῦ πολιτισµοῦ, ἐγγράφονται στόπροσωπικό µας ἡµερολόγιο καί δέ θάβονται στά ἀρνητικά ρεύµα-τα τᾹς ἀπροσδόκητης ἱστορικᾹς συγκυρίας.    Ὡστόσο, ἡ ἀναζήτηση τᾹς ἐλευθερίας, πού ἀποτελεῖ προσωπι-κή λαχτάρα καί προσωπικό ἄθληµα, καθώς ἐκδιπλώνεταιστά εὐρύτατα πλαίσια τοῦ κοινωνικοῦ χώρου, ξεπερνάει τά ὁρι-οθέσια τᾹς µοναξις καί γίνεται καθολικό ἐρέθισµα ἀγωνίας καίπαγκόσµια συστράτευση. Ἀπό τά ἐπίσηµα δόµατα τοῦ Ὀργανι-σµοῦ τῶν Ἡνωµένων Ἐθνῶν, ἴσαµε τό καφενεῖο τᾹς γειτονις, τόὅραµα τᾹς ἐλευθερίας προσδιορίζει τό περιεχόµενο τῶν διαλό-γων, χρωµατίζει τήν ποιότητα καί τήν ἔνταση τῶν ἐκρηκτικῶνπαρεµβάσεων καί προκαλεῖ τήν ἐποχιακή ὕφεση ἤ ἔµφαση τῶνἐξοντωτικῶν ἀναµετρήσεων. Ἡἱστορική περιπλάνηση στά ἰδεολογικά σχήµατα καί στίςαἱµατηρές ἀναµετρήσεις τοῦ µακρινοῦ παρελθόντος καίτᾹς νεωτερικότητας, πού, συµβατικά, ὁριοθετεῖται ἀπό τήν ἔκ -ρηξη τᾹς ΓαλλικᾹς ἐπανάστασης τοῦ 1789 καί στά ρεύµατα τᾹςτρέχουσας ἐποχᾹς,  πιστοποιεῖ, ὅτι ἡ γοητευτική συνθηµατολογίακαί οἱ τραχεῖς-ἕως καί βάρβαροι ἀγῶνες-δέν ὑπηρέτησαν καί δένὑπηρετοῦν, ἀποτελεσµατικά, τήν καταξίωση τᾹς ἐλευθερίας τοῦπροσώπου. Τό µόνο κατόρθωµα, πού τό ἐπιδιώκουν καί τό ὑλο-ποιοῦν εἶναι ἡ µαγεία τᾹς διαφήµισης. Συµβάλλουν στήν  ἀνά-πτυξη ἑνός ἐντυπωσιακοῦ καί ἑλκυστικοῦ µάρκετινγκ ὑποχθό-νιου πολιτικοῦ καί οἰκονοµικοῦ σχεδιασµοῦ, πού στοχεύει-κατ᾿ἀποκλειστικότητα-στόν περαιτέρω πλουτισµό τῶν Κροίσων καίστήν πλασµατική δικαίωση καί ἱκανοποίηση τᾹς ἀκόρεστης ἀρχο-µανίας τᾹς πολιτικᾹς νοµενκλατούρας, πού διαχειρίζεται, τυραν-νικά, τίς ὑπερεξουσίες στόν πλανήτη µας καί κινεῖ, κατά βούλησηκαί κατά σκοπιµότητα, τούς σύγχρονους πολεµικούς µηχανι-σµούς τοῦ ὀλέθρου. Ὅλοι αὐτοί ἐκστρατεύουν, γιά τήν αἰχµα-λωσία τῶν ἀνυποψίαστων πολιτῶν, µέ τήν ἀνθοδέσµη τᾹς φι-λικᾹς προσέγγισης καί τοῦ σεβασµοῦ τᾹς ἀτοµικᾹς ἐλευθερίας,στό δεξί χέρι καί µέ τό πανώ τοῦ ἀναπτυξιακοῦ διαλόγου στό ζερ -βό. ∆ιαφηµίζουν τίς ἐλευθερίες. Καί, κρυφά, στήνουν τίς παγίδεςτᾹς αἰχµαλωσίας καί τᾹς ἐκµετάλλευσης. 



EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 3Ἴδια ἡ τακτική καί ἡ πρακτική, τόσο  στίς ἀναγνωρισµένες ὡςὑπεραναπτυγµένες οἰκονοµικά καί πολιτιστικά χῶρες, ὅσοκαί στά διαµερίσµατα τοῦ πλανήτη, πού τά σκοτεινιάζει ἡ ἀµά -θεια καί τά θερίζει ἡ πείνα καί ἡ κακοµοιριά. Ἴδια ἡ λάµψη τῶνπυραύλων ἐκεῖ, πού διαφηµίζεται ἡ τεχνολογική ὑπεροχή, ἡ στρα -τιωτική ὑπεροπλία καί ἡ ἱκανότητα ἀντιµετώπισης καί ἐξαφάνι-σης τῶν ἀπείθαρχων. Καί ἀπαράλλακτη ἐκεῖ πού, ἀντί γιά δια -φήµιση καί γιά καύχηση, ἐκτοξεύονται οἱ πύραυλοι γιά νά ἐκφο -βίσουν τούς ἀδύναµους ἤ-τό ἀσύλληπτα τραγικότερο-γιά νά ἐξον-τώσουν τούς ἀνυπότακτους. Ἡἀναιδέστατη διαφήµιση τᾹς πλασµατικᾹς εὐµάρειας, πούὡραιοποιεῖ τόν ἄκρατο καταναλωτισµό καί ἡ κραυγάζουσαπροπαγάνδα, πού καλεῖ σέ ἔνταξη καί καθυπόταξη στά σχήµατατᾹς πολύχρωµης τυραννίας, συνθέτουν τό ἄθεσµο κύκλωµα καίτή σκοτεινή συµµαχία τᾹς ἐποχᾹς µας, πού ἐπαγγέλλονται ἐλευ -θερίες καί χαλκεύουν τίς ἁλυσίδες τᾹς πολύχρωµης σκλαβις.Ἁλιεύουν "ἰσότιµους" καί "ὁµόφωνους" σχεδιαστές καί κράχτες
"κατά φαντασία" πολιτιστικοῦ µεγαλείου, πού τούς προβάλλουνὡς ἐµπνευστές καί ὁδηγούς τᾹς πλατεις λαϊκᾹς µάζας, ἐνῶ, στήνπραγµατικότητα, τούς χειρίζονται καί τούς ἐκµεταλλεύονται ὡς
"ἐντεταλµένους" καί "ὑποταγµένους" ὑπηρέτες τῶν πολιτικά
πανίσχυρων καί τῶν οἰκονοµικά ἀσύδοτων.  Ἡἐνηµέρωση, ἡ διαφήµιση καί ἡ προπαγάνδα, τρεῖς θύρεςἐπικοινωνίας καί ἀνταλλαγᾹς πληροφοριῶν καί ἰδεῶν, σχε-διασµῶν τᾹς ἡγεσίας καί ἱκανοποίησης ἤ στεναγµοῦ τᾹς λαϊκᾹςµάζας, ἔχουν ἐκφυλιστεῖ καί ἔχουν καταντήσει δόλιος µηχανι-σµός πλύσης ἐγκεφάλων. ∆ιεργασία ἀπάτης. Ὑποτίµηση τᾹς  νο-ηµοσύνης τᾹς καθεµις προσωπικότητας. Ἐξαγορά τᾹς συνεί -δησης, µέ ἀνταποδοτικό τίµηµα τό κάλπικο παράσηµο τοῦ µοντερ -νισµοῦ. Καθυπόταξη τᾹς ἐλευθερίας στίς σκοπιµότητες τᾹς µιςἤ τᾹς ἄλλης ὀλιγαρχίας.     Ἐλεύθεροι, ἀλλά πολιορκηµένοι. Τό πάθηµα τᾹς γενις µας. Ἡἐλευθερία παραµένει ζωγραφισµένη καί φωτισµένη στάσπότ ς τῶν φανταχτερῶν διαφηµίσεων. Καί ἡ δουλεία καταπιέζεικαί ἐξουθενώνει τίς καρδιές µας. Αὐτό εἶναι τό σύνδροµο τοῦαἰώνα µας. Αὐτή εἶναι ἡ ἀθεράπευτη πληγή τᾹς καρδις µας.  



ό µήνυµα, πού ἡ ἹεραρχίατᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδοςµοίρασε, µέ ἀνεξήγητη κα -θυ στέρηση, στόν πονεµένοκαί προβληµατισµένο ἑλλη -νικό λαό, διαβάστηκε καί ἐκτιµή -θηκε ὡς ὡραῖο παραµύθι, ἀλλ᾿ ὄχιὡς χαρισµατική καί ἀποτελεσµα-τική ποιµαντική «παραµυθία» (Α~Κορινθ, ιδ~ 3).  Ἐρέθισµα, γιά τή διατύπωσητοῦ ἰδιότυπου αὐτοῦ Συνοδικοῦµηνύµατος, ἦταν ἡ ἀπρόσµενη,σεισµική κοινωνική καί οἰκονοµι-κή κρίση τῶν ἡµερῶν µας, πού προ-κάλεσε τάραχο, ἔσυρε τή χώραµας καί τό λαό µας-στό σύνολότου-στήν καταθλιπτική ἀπόγνω-ση καί φόρτισε τό κλίµα τᾹς καθο-λικᾹς ἐξέγερσης. Οἱ συντάκτες τουκαί ἀποστολεῖς του Ἱεράρχες, πιε-σµένοι ἀπό τή γενικευµένη κατα-κραυγή, ἀποφάσισαν, κατά τήν

τακτική Συνέλευση τοῦ Ἀνώτατου∆ιοικητικοῦ Σώµατος, τᾹς Συνό-δου τᾹς Ἱεραρχίας, πού πραγµα-τοποιήθηκε ἀπό τίς 5 ἴσαµε τίς 8Ὀκτωβρίου τοῦ 2010, νά ἀσχολη -θοῦν, ἐρευνητικά καί διεξοδικά, µέτή διολίσθηση στό χάος, πού ἔφε-ρε τή σκοτεινιά καί ἄναψε τά πάθη.Νά φωτογραφήσουν τήν ἀδό κητηκαταιγίδα. Νά σταθµίσουν τίς ἐξε -λίξεις καί τίς εὐθῦνες. Νά συµπυ -κνώσουν τά πορίσµατα. Καί νά τάπροσφέρουν στό ἐκκλησιαστικόπλήρωµα, ὡς ἔκφραση πατρικᾹςσυµπαράστασης καί ὡς προσκλη -τήριο σέ ὑπέρβαση τᾹς µανιακᾹςκατανάλωσης καί σέ ἄνοιγµα νέ -ων, πνευµατικῶν ὁριζόντων. Ἡ πνοή τᾹς ἀγάπης τους(!!),ὑποτίθεται ὅτι ἀποθηκευµένη στόἐνυπόγραφο κείµενό τους. Ἀλλάδέ φάνηκε νά ἔχει τή ζωντάνια καίτό δυναµισµό, πού θά µποροῦσε
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νά ἀλλάξει τό κλίµα. Κινήθηκε ἀρ -γά. Πολύ ἀργά. Σάν ἐκτονωµένοφύσηµα ἀέρα, πού ἔφερνε ὀ σµέςνεκρῶν στοιχείων καί ὄχι ρεῦµακαθαρµοῦ καί ἀνανέωσης. Ἔφτα -σε στά χέρια καί στίς τραυ µατι -σµένες καρδιές τοῦ πικραµένουπληρώµατος, τρεῖς µᾹνες µετά, λί -γες µέρες πρίν ἀπό΄τή µεγάληγιορ τή τῶν Χριστουγέννων. ∆ια -βάστηκε στούς Ἱερούς Ναούς. Πέ -ρασε στό κύκλωµα τᾹς λαϊκᾹς ἐνη -µέρωσης. Ὅµως, οὔτε ἡ στοµ φώ -δης ἀνάγνωσή του στούς Ἱε ρούςΝαούς, κατά τή διάρκεια τᾹς Εὐχα-ριστιακᾹς τελετουργίας, οὔτε ἡδιασπορά του ἀπό τά κιόσκια τοῦΤύπου, οὔτε ὁ σχολιασµός του ἀ -πό τούς µάγους τᾹς τηλεοπτικᾹςπαγγνωσίας τό ἐπέβαλαν, στίςσυνειδήσεις τᾹς καταπικραµένηςκαί ἀναστατωµένης µάζας,  ὡς ἄγ -γελµα παρηγορις καί ὡς ψίθυροπατρικᾹς ἀγάπης. Ὁ λαός δέν ἀναπαύτηκε στόἄκουσµά του. ∆έν ἔνοιωσε τήν ἀ -νησυχία τῶν ποιµένων του νά ἐκ -χύνεται ὡς στοργή. Τά χέρια τους,πού βαστάζουν τόν Κρατήρα τοῦθεϊκοῦ Σώµατος, νά κινοῦνται δυ -ναµικά καί ἀποτελεσµατικά καί νάσβήνουν, ἀπό τόν πίνακα τῶν σύγ -χρονων ὁραµάτων καί ἀ γω νισµά -των, τήν ἐγωκεντρική εὐ µά ρειακαί νά ἐγγράφουν, στόν κενό χῶ -ρο, τό µεγαλεῖο τᾹς ἀδελ φικᾹς σύµ -πνοιας καί τᾹς ἀνόθευτης ἀγάπης. 

Τό Συνοδικό κείµενο διαβά-στηκε στούς Ναούς-ὄχι µόνο στάὅρια τᾹς ἈρχιεπισκοπᾹς Ἀθηνῶν,ἀλλά σ᾿ ὁλόκληρη τήν Ἐπικράτειακαί, εὐθύς, λησµονήθηκε. Ἀπωθή -θηκε στό περιθώριο ἤ πετάχτηκε.∆έν πέρασε, µέ σφραγίδα θετικᾹςἀξιολόγησης, στή µάχη καί στόµόχθο τᾹς καθηµερινότητας. Καίδέν ἀνακυκλώθηκε, στίς συνειδή-σεις καί στίς καρδιές, ὡς «παρα -µύθιον ἀγάπης» καί ὡς προσκλη -τήριο γιά µετάνοια, γιά ἀνάπλασητοῦ κοινωνικοῦ µας ἱστοῦ στίςπρο διαγραφές τᾹς ἀδελφοσύνηςκαί γιά ὑπερνίκηση τοῦ µιάσµατοςτᾹς ἐκµετάλλευσης καί τοῦ ἀλλη -λοσπαραγµοῦ.
qqqἩ βασική ἐπισήµανση, πούδιατρέχει ὅλο τό κείµενο τοῦ Συνο-δικοῦ µηνύµατος, εἶναι ὅτι ἡ σύγ -χρονη κρίση, πού ὑποβαθµίζει τήνποιότητα τᾹς ζωᾹς καί δυναστεύειψυχικά τόν ἄνθρωπο, δέν εἶναιἀποκλειστικά οἰκονοµική. ∆έν ὀ -φείλεται µόνο στήν ἀσυµµετρίαπαραγωγᾹς καί κατανάλωσης. Στόγεγονός, ὅτι παράγουµε λίγα καίξοδεύουµε πολλά. Ἡ κρίση προ -καλεῖται, ἐπεκτείνεται καί διογκώ -νεται ἀπό τήν κυρίαρχη πα ρόρ -µηση τᾹς ἐποχᾹς, νά διαστέλλου -µε ἀπεριόριστα τήν εὐµάρεια καίνά ἐκτινάζουµε σέ ὕψη δυσθεώρη-τα τίς δαπάνες µας. Στό ὅτι, τά ἀ -
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γαθά πού µς προσφέρει ὁ τόποςµας καί ἡ συγκροτηµένη ἁλυσίδατᾹς βιοµηχανικᾹς µας εὑρηµα-τικότητας, δέν µς φαίνονται ἀρ-κετά καί ἱκανά νά καλύψουν τίςαὐξηµένες ἀνάγκες τᾹς γενις µας,τή χαρά καί τήν προβολή τοῦ sho -ping therapy καί τήν ἱκανοποίησητᾹς διείσδησής µας στίς λέσχες τᾹςχλιδᾹς. Ἀχόρταγοι καί ἀνικανοποί -ητοι, ἀνοίγουµε τίς πύλες τῶν εἰσ -αγωγῶν. Ἀγοράζουµε ὅτι βροῦµεµπροστά µας. Ξοδεύουµε καί τότελευταῖο µας δηνάριο. Καί, τελι -κά, πτωχεύουµε ἐπικίνδυνα. Συν -τρίβεται τό πινάκιο τᾹς χλιδᾹς µας.Σωριαζόµαστε στήν ἀνέχεια καίστή στέρηση. Καί καταφεύγουµεστά τεχνάσµατα τοῦ ἀτέλειωτουδανεισµοῦ, πού µς µεταπλάσσεισέ δουλικά ἐξαρτήµατα τῶν κυ -κλωµάτων τῶν δανειστῶν µας.
qqqΟἱ Συνοδικοί Πατέρες, στόσυνοπτικό κείµενό τους, κάνουνπροσεκτική ἀναφορά καί ὑπο -γράµµιση τᾹς σχέσης καί ἐξάρτη -σης τᾹς οἰκονοµικᾹς κρίσης ἀπότήν πνευµατική κρίση, πού ἀλλο-τριώνει τή γεννιά µας καί εὐτελίζειτόν πολιτισµό µας. Μεταφέρω ἕναµικρό ἀπόσπασµα:«Ἡ οὐσία τᾹς πνευµατικᾹςκρίσης εἶναι ἡ ἀπουσία νοήµατοςζωᾹς καί ὁ ἐγκλωβισµός τοῦ ἀν -θρώπου στό εὐθύγραµµο παρόν,

δηλαδή ὁ ἐγκλωβισµός του στό ἐγω-κρατούµενο ἔνστικτο. Ἕνα παρόνχωρίς µέλλον, χωρίς ὄραµα. Ἕναπαρόν καταδικασµένο στό ἀνιαρόκαί µονότονο. Ἡ µετατροπή τᾹςζωᾹς σ᾿ ἕνα χρονικό διάστηµα ἀνά-µεσα σέ δυό ἡµεροµηνίες, αὐτές τᾹςγέννησης καί τᾹς ταφᾹς, µέ ἄγνω-στο τό µεταξύ τους διάστηµα. Σέ µιάτέτοια προοπτική τό ἄ-σκοπο συν -αγωνίζεται τό παρά-λογο καί τόνἀγῶνα τόν κερδίζει πάντα τό τρα-γικό. Ὅταν ἀπευθύνεσαι σέ νέουςἀνθρώπους καί τούς ἐρωτς «γιατίπαιδί µου παίρνεις ναρκωτικά;» καίσοῦ ἀπαντοῦν: «πέστε µου ἐσεῖςγιατί  νά µήν πάρω; ∆έν ἐλπίζω τίπο-τα, δέν περιµένω τίποτα, ἡ µόνη µουχαρά εἶναι ὅταν τρυπάω τήν ἔνεσηκαί ταξιδεύω» ἤ ὅταν ἐπισηµαίνειςσέ ἕνα νέο ἄνθρωπο ὅτι παίρνον-τας ναρκωτικά θά πεθάνει καί ἐκεῖ -νος σοῦ ἀπαντ µέ ἕνα τραγικό χα -µόγελο, «σεῖς δέν καταλαβαίνετε ὅτιἐγώ παίρνω ναρκωτικά γιά νά ζή-σω», τότε ἀντιλαµβάνεσαι πόσοἀπίστευτα ἀληθινά καί πόσο τρα-γικά ἐπίκαιρα εἶναι τά παραπάνωλόγια. Ἀντί λοιπόν γιά νόηµα ζωᾹςκυνηγήσαµε τήν εὐµάρεια, τήν κα-λοπέραση, τήν οἰκονοµική ἰσχύ.Ὅταν ὅµως δέν ὑπάρχει ἄλλο ὅρα-µα ζωᾹς πέρα ἀπό τήν κατανάλω-ση, ὅταν ἡ οἰκονοµική δύναµη καί ἡἐπίδειξή της γίνεται ὁ µόνος τρόποςκοινωνικᾹς καταξίωσης, τότε ἡ δια-φθορά εἶναι ὁ µόνος δρόµος ζωᾹς,
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διότι διαφορετικά, ἄν δέν εἶσαι διε-φθαρµένος, εἶσαι ἀνόητος...».  
qqqΕἶµαι πρόθυµος νά ἀσπαστῶτό χέρι, πού χάραξε αὐτές τίςγραµ µές. Εἶναι ἕνα φιλότιµο, ὑπεύ -θυνο καί πιστό  ψυχογράφηµα,πού ἐγγίζει καί ἐπισηµαίνει τήνἀλλοίωση τᾹς ὕπαρξης, τό σκοτι-σµό τᾹς πνευµατικᾹς ὅρασης καίτή διολί σθηση στή φθορά καί στήδιαφθορά, πού πλεονάζουν στήνἐποχή µας, στρεβλώνουν τά ὁρά-µατά µας καί τά βιώµατά µας καίκάνουν τό βίο ἀβίωτο. Ἐκεῖνο, ὄµως, πού ἀναδύε-ται ἀπό τά βάθη τᾹς ψυχᾹς µου,µετά τόν ἀσπασµό, ὡς ἀναπάν -τητο ἐρωτηµατικό καί ὡς διαµαρ -τυρία τᾹς ἐπισκοπικᾹς µου συν -είδησης, εἶναι ὁ προβληµατισµόςκαί ἡ ἐναγώνια ἀναζήτηση τῶν ὑ -πεύθυνων καί ὑπόλογων συντε -λεστῶν τοῦ πνευµατικοῦ ἀποπρο σ-ανατολισµοῦ καί τᾹς ἠθικᾹς κα-τολίσθησης, πού µς ἔσυραν στόχεῖλος τᾹς κρηµνώδους πνευµα-τικᾹς, οἰκονοµικᾹς καί πολιτι-στικᾹς ἀρένας. Τά σύγχρονα ὄργανα τᾹςπληροφόρησης καί τοῦ δηµόσιουδιαλόγου ὁριοθετοῦν-καί µάλισταµέ ἔµφαση-τίς εὐθῦνες στό εὐρύκύκλωµα τᾹς πολιτικᾹς ἡγεσίαςκαί στή στρατιά τῶν λειτουργῶν,πού εἶναι ταγµένοι στήν ἐξυπη -

ρέτηση τοῦ λαοῦ, ἀλλά καί στή λε-πτολόγο, σεβαστική τήρηση τᾹςνοµιµότητας. ∆έν ἔχω λόγο νά ἀµφισβητή-σω τίς πολλές καί καυτές δηµόσιεςκαταγγελίες, πού ἄγγιξαν ὑ ψηλο -βάθµια στελέχη τοῦ ἡγετικοῦ κλάµπἤ πού ἔφεραν στίς τριόδους τᾹςχλεύης καί τᾹς κατακραυγᾹς σκο -ταδιστικές πρωτοβουλίες δια φθαρ  -µένων παραγόντων καί ἀπίθανες,ἰδιοτελεῖς ἐφορµήσεις τους στάθυλάκια τοῦ  δηµόσιου ἀποθε µα -τικοῦ, πού τροφοδότησαν καί ἐπ -αύξησαν τήν ἀναισχυντία τᾹς δια -φθορς καί ἅπλωσαν τό πέν θοςτᾹς ντροπᾹς στό εὐσυνείδητο ἐκ -κλησιαστικό πλήρωµα.    Θεωρῶ, ὅµως, χρέος µου, νάὑποµνήσω καί νά τονίσω, ὅτι κύ -ριοι συντελεστές τᾹς πνευµατικᾹςἀνάπτυξης καί κύριοι ὑπεύθυνοιγιά τή σύγχρονη πνευµατική κρί -ση, εἶναι οἱ ποιµένες τᾹς Ἐκκλη -σίας. Οἱ προνοµιοῦχοι κλῶνοι τᾹςἀποστολικᾹς διαδοχᾹς, πού κύριοµόχθο τους καί εὐαίσθητη εὐθύνητους ἔχουν, νά φωτίζουν τήν ἀλή -θεια  και τήν καθαρότητα τοῦ βίου,νά ἀναπλάθουν τίς ὑπάρξεις καίνά τίς χειραγωγοῦν, µέ τή διδαχήτους και µέ τό παράδειγµά τους,σέ «ὅσα ἐστίν ἀληθᾹ, ὅσα σεµνά, ὅ -σα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφι -λᾹ, ὅσα εὔφηµα»(Φιλιπ. δ~ 8). Ὅταν οἱ ποιµένες διακινοῦν -ται στόν ἐκκλησιαστικό περίβολο,
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φορτωµένοι ὄχι µέ τά διάσηµα τοῦπλούτου καί τᾹς χλιδᾹς, ἀλλά µέτή σφραγίδα τᾹς πιστότητας στόἀποστολικό τους λειτούργηµα, τόκάθε τους βᾹµα καί ἡ κάθε τουςκίνηση ἀποτελεῖ ἄνοιγµα πνευ µα -τικῶν ὁριζόντων καί ὁ κάθε τους λό-γος στό προβληµατισµένο ποίµνιότους εἶναι χειραγωγία στή γνησιό -τητα τοῦ βίου καί στήν κα ταξίωσητοῦ ἀνθρώπινου προ σώπου.    
qqqΟἱ Ἕλληνες ποιµένες, ὅτανἔσκυψαν νά συντάξουν τό µήνυµάτους πρός τόν πληγωµένο καί κα-ταπικραµένο λαό, δέν ἀγνόησαντήν ἀποστολικότητά τους καί δένπροσπέρασαν «ἐν σιωπῇ» τίς εὐ -θῦνες τους. Ἀλλά καί δέν τόλµησανἕνα τίµιο καί δυναµικό βᾹµα µετά-νοιας καί µιά κατάθεση ὑπόσχε-σης, ὅτι ἡ ἑπόµενη µέρα θά εἶναιἐντελῶς διαφορετική ἀπό τίς µέ -ρες τᾹς προκλητικά΄ἐκκοσµικευ -µέ   νης συµπεριφορς τους καί τᾹςἀµνήστευσης τῶν εἰδεχθῶν σκαν -δάλων, πού ἔσυραν τό κύ ρος τουςστούς βορβόρους τᾹς ντρο πᾹς καίτᾹς περιφρόνησης. Στό κείµενό τους διαβάζουµετήν ἀκόλουθη παράγραφο:«Στή Σύνοδο τᾹς Ἱεραρχίαςἐµεῖς οἱ πνευµατικοί σας πατέρες,κάναµε τήν αὐτοκριτική µας,  θελή-σαµε νά ἀναµετρηθοῦµε µέ τίς εὐθῦ -νες µας καί νά ἀναζητήσουµε µέ τόλ -

µη τό µερίδιο τᾹς ἐνδεχοµένης δικᾹςµας ὑπαιτιότητας στήν πα ροῦσακρίση. Ξέρουµε ὅτι κάποιες φορέςσς πικράναµε, σς σκανδαλίσαµεἴσως. ∆έν ἀντιδράσαµε ἄµεσα καίκαίρια σέ συµπεριφορές πού σςπλήγωσαν. Οἱ ἔµποροι τᾹς κατεδά-φισης τᾹς σχέσης τοῦ λαοῦ µέ τήνποιµαίνουσα Ἐκκλησία του ἐκµε -ταλλεύτηκαν στό ἔπακρο καί πρα -γµατικά ἤ κατασκευσµένα σκάν δαλακαί προσπάθησαν νά διαρρήξουντήν  ἐµπιστοσύνη σας στήν Ἐκ κλη -σία».  Ἡ παράγραφος αὐτή τοῦΣυνοδικοῦ µηνύµατος, σέ πρώτηἀνάγνωση, ἁπλώνει µιά πνοή πα-ρηγορις. ∆ίνει τό κουράγιο, ὅτικάτι ἔχει ἀρχίσει νά ἀλλάζει στόχῶρο τῶν Συνοδικῶν Συνεδριά-σεων.Ὅτι οἱ πατέρες καί ποιµέ-νες ἁδειάζουν πάνω στό τραπέζιτᾹς ἔρευνάς τους τό βαθύ καί κα-ταγεµάτο πιθάρι τῶν λαθῶν τουςκαί τῶν βαρύτατων ἠθικῶν ἐκτρο -πῶν τους, συνειδητοποιοῦν τίς εὐ -θῦνες τους καί τίς ἐνοχές τους καίσκύβουν, ταπεινωµένοι, νά ζητή -σουν συγγνώµη ἀπό τόν Ἀρχιποί -µενα Κύριο καί ἀδελφική ἐπιείκειαἀπό τήν εὐρύτατη ἐκκλησιαστικήΣύναξη.Ἡ δεύτερη, ὅµως, ἀνάγνωσηκαί ἡ προσεκτική ἐµβάθυνση στήδιαλεκτική τοῦ κειµένου, ἀποκα -λύπτει, ὅτι οἱ Συνοδικοί Πατέ ρεςδέν εἶχαν τή διάθεση, οὔτε τήν ψυ -
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χική ἀντοχή νά στάξουν ἕνα δάκρυπηγαίας µετάνοιας µπροστά στόπροδοµένο ποίµνιό τους καί νάκαταθέσουν-δίχως φαρισαϊκά ὑ -πο νοούµενα-τήν ὑπόσχεση, ὅτι θάἀλλάξουν πορεία. Ὅτι θά ἀπο-µονώσουν τούς σκανδαλοποιούς,«τούς ὀπίσω σαρκός ἐν ἐπιθυµίµιασµοῦ πορευοµένους καί κυριότη -τος καταφρονοῦντας»(Β~ Πέτρ. β~10)καί τά σκάνδαλα, πού µολύ νουντό Ἱερό Θυσιαστήριο. Ὅτι θά΄εὐ -θυγραµµιστοῦν, µέ πιστότη τα καίἀπολυτότητα, στίς διδαχές τοῦΚυρίου µας καί στά φωτεινά πα -ραδείγµατα τῶν ἁγίων Πατέ ρωνµας. Ὅτι θά ἀνοίξουν πεντακάθα-ρη βίβλο ἱστορικῶν ἐγγραφῶν καίθά µοχθήσουν νά τήν παραδώ -σουν, ὡς δεῖγµα πατερικᾹς γρα-φᾹς, στή γεννιά, πού θά τούς δια-δεχθεῖ.Οἱ ἐνδείξεις, πού πιστοποι-οῦν τήν ἀπροθυµία τους νά κά-νουν τό µεγάλοι, ἡρωϊκό βᾹµα, εἶ -ναι σαφεῖς. 1. Κατάθεσαν τήν πληροφο-ρία, ὅτι κατά τή Συνέλευση τᾹς Ἱε-ραρχίας ἔκαναν τήν αὐτοκριτικήτους. ∆έν ἔκαναν, ὅµως, καµµιάἀναφορά στά συµπτώµατα καίστίς συµπεριφορές, πού σκανδά-λισαν τό ποίµνιό τους καί τό ἀπο -µάκρυναν ἀπό τήν αὐλή τᾹς Ἐκ -κλησίας. Καί, παράλληλα, δέν ἀπο-κάλυψαν τίς προθέσεις τους καίτούς σχεδιασµούς τους, γιά τήν

κάθαρη καί τόν ἐξαγιασµό τᾹςΣυνοδικᾹς, ἡγετικᾹς φάλαγγας.2. Καί, ἐνῶ δέν κατάθεσανἀποσαφηνισµένη ὁµολογία ἐνο -χᾹς καί συντριβή ἐλπίδας, τόλ -µησαν µιά λεκτική διαβίβαση εὐθυ-νῶν στούς κακόβουλους ἐχθρούςτᾹς Ἐκκλησίας καί τῶν λειτουργῶνΤης. «Οἱ ἔµποροι τᾹς κατεδάφισηςτᾹς σχέσης τοῦ λαοῦ µέ τήν ποι -µαίνουσα Ἐκκλησία του ἐκµεταλ -λεύτηκαν στό ἔπακρο καί́ π́ρα γµα -τικά ἤ κατασκευασµένα σκάνδαλακαί προσπάθησαν να διαρρήξουντήν ἐµπιστοσύνη σας στήν Ἐκκλη -σία».Ἡ ροή τῶν γεγονότων ἐγγρά -φει καί τολµηρές ἀπόπειρες ἐ  -χθρῶν τᾹς Ἐκκλησίας νά ἐκµεταλ-λευτοῦν τίς δυσοσµίες τῶν ἀρχιε-ρατικῶν σκανδάλων, ἀποδεικνύει,ὅµως, ὅτι καί ἄν ἀκόµα δέν παρε-νέβαινε ἡ ἐκµετάλλευση, τά σκάν-δαλα ἦταν καί εἶναι τόσο πολλάκαί τόσο κραυγαλέα, πού-χωρίςκαµµιά δόλια παρέµβαση-πνίγουντίς εὐαίσθητες ὑπάρξεις.              ΄́  
qqqΘά καταθέσω καί µιά ἐπι -πλέον ἐπισήµανση. Οἱ ΣυνοδικοίΠατέρες θεώρησαν χρέος τους νάσταθοῦν µπροστά στήν πολιτικήἡγεσία καί νά στοιχειοθετήσουν-ἀφ᾿ ὑψηλοῦ-τήν κριτική τους. Ἀλλάδέ δραστηριοποιήθηκαν µέ θάρ -
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ρος, µέ ἐνδιαφέρον γιά΄τήν περι-πέτεια τοῦ λαοῦ µέ καθαρή καί σα-φή ἐπιχειρηµατολογία, Μεταφέρω τήν εἰσηγητικήτους πρόταση:«Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἔχειλόγο γιά τήν σηµερινή κρίσιµη κατά-σταση, διότι δέν ἔπαψε νά ἀποτε-λεῖ σάρκα τοῦ κόσµου, µέρος τᾹςἹστορίας. ∆έν µπορεῖ νά ἀνέχεταικανενός εἴδους ἀδικία, ἀλλά ὀφείλεινά δείχνει ἑτοιµότητα γιά µαρτυρίακαί µαρτύριο... Ἀπόφασή µας εἶναινά δηµιουργήσουµε ἕνα παρατηρη-τήριο κοινωνικῶν προβληµάτων προ-κειµένου νά παρακολουθή σουµε ἀ -πό κοντά καί νά  ́ἀντιµετωπίσουµεµέ τρόπο µεθοδικό τά προβλήµαταπού δηµιουργεῖ ἡ παροῦσα κρίση...».     Τό ὅτι ἡ Ἐκκλησία ἔχει λόγογιά τή σηµερινή κρίση, ἤ-ἀκριβέ-στερα-τό ὅτι εἶναι ὑποχρεωµένηνά ἔχει λόγο καί παρρησία, µπρο-στά στήν ὁποιαδήποτε κρίσηκαί΄στήν ὁποιαδήποτε, σκόπιµη,παρέκκλιση ἀπό τή νοµιµότητακαί τήν ἀξιοπρέπεια, ἀποτελεῖχρέος καταξιωµένο καί ἐνσωµα-τωµένο στήν ἱστορία τᾹς Χριστια-νοσύνης. Ἀτυχῶς, ἡ ὑπόµνηση τοῦδικαιώ µατος αὐτοῦ, ́πού ἐπιχειρεῖὁ συν τάκτης τοῦ «µηνύµατος», δένσυν οδεύεται καί΄δέν συµπληρώνε-ται ἀπό σειρά συγκεκριµένων κρι -τι κῶν σχολιασµῶν, ἱκανῶν νά φρε -νάρουν τή διαφθορά καί νά δρο-µολογήσουν τήν πολιτική διοίκηση

στή χρηστή διαχείριση καί τοῦ τε-λευταίου  νοµίσµατος. Κατά τήν πολύµηνη διαδρο-µή τᾹς βαρεις καί ἀκυβέρνητηςοἰκονοµικᾹς κρίσης, οἱ ἐκκλησια-στικοί παράγοντες καί-πλεῖον πάν-των-ὁ προκαθήµενος Ἱερώνυ µος,ἀντί νά σταθοῦν ὄρθιοι, ἄκαµπτοικαί τολµηροί κριτές τῶν ἀτασθα -λιῶν τᾹς πολιτικᾹς αὐταρχικότη -τας, ἀντί νά φωνάξουν καί νά κη -ρύξουν δηµόσια, ὅτι δέν τούς΄ἐ πι -τρέπεται ἡ κακοδιαχείριση καί ἡκλοπή, ὅτι αὐτό, πού νοσφίζον-ται, εἶναι τό ψωµί τοῦ ὀρφανοῦκαί τό καλύβι τᾹς χήρας, ἐκδαπα-νήθηκαν καί ἐκδαπάνησαν καί τίςοἰκονοµίες τῶν ἐκκλησιαστικῶνταµείων, γιά νά καλύψουν τίς µαῦ -ρες τρύπες τᾹς κρατικᾹς διαφθο -ρς. ∆έν ἀναµετάδωσαν, µέ παρ -ρησία, τό ἀποστολικό ἐρώ τηµα:«διατί ἐπλήρωσεν ὁ σατανάς τήνκαρδίαν σου, ψεύσασθαί σε τόΠνεῦµα τό Ἅγιον καί νοσφί σασθαιἀπό τᾹς τιµᾹς τοῦ χω ρίου» (Πράξ.ε~ 3). Καί δέν κάλεσαν τούς πα ρα -βάτες τοῦ Θείου καί τοῦ ἀν θρώ -πινου Νόµου σέ µετάνοια καί σέἐπιστροφή τῶν κλεµένων. Ἡ συµπεριφορά αὐτή ἐνέγρα -ψε ἕνα τροµακτικό «µεῖον», πούκαταρράκωσε τό κύρος τᾹς σύγ -χρονης ἀρχιερωσύνης καί ἄνοιξε,ἀποκαλυπτικά, τόν ἐκκρεµή φά -κελλο τῶν ἐνδοσυνοδικῶν ἀτα -σθαλιῶν.
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Πρόσθετο, ἀρνητικό σύµ -πτωµα ἦταν ἡ ὁµαδοποίηση τῶνἹεραρχῶν σέ ἀντίπαλα στρατόπε-δα καί ἡ ὑποδαύλιση τοῦ δηµόσιουἀντίλογου. Ἰδιαίτερα βαθύ χάσµαἀποστασιοποίησε τόν Ἀρχιεπί -σκοπο Ἱερώνυµο ἀπό µεγάλη µε-ρίδα Μητροπολιτῶν. Ὁ Ἱερώνυµος, ἄτολµος καίἄπραγος, ἀναζήτησε τήν κάλυψηκαί την προστασία τοῦ κρατικοῦὁµίλου. Συνταιριάστηκε µέ τή συν -θηµατολογία τᾹς αἰσιοδοξίας. Ἔγι-νε φίλος καί συνοµιλητής τοῦ πρω -θυπουργοῦ καί µερικῶν ἄλλων,κεντρικῶν µοχλῶν τοῦ κυβερνητι-κοῦ σχεδιασµοῦ. Ἔσκυψε τό κεφά -λι στή βαρειά φορολογία. ∆ανεί -στηκε τεράστιο ποσό, γιά νά ἐνι -σχύσει τή ρευστότητα τᾹς ἘθνικᾹςΤράπεζας καί νά εὐκολύνει τούςµεγαλοεπιχειρηµατίες στήν ἐπέκ-ταση τῶν δραστηριοτήτων τους. Ἡ τακτική του αὐτή ἐνεργο-ποίησε καί φανάτισε τό ἀντίπαλοστρατόπεδο. Καί Ἀρχιερεῖς, πούδέν εἶχαν λόγο ἤ συµφέρον νάπροσ δεθοῦν στήν κοσµική ἐξου-σία, ἀνέβασαν τόν τόνο τᾹς φωνᾹςτους καί τᾹς γραφίδας τους καίἔψεξαν δριµύτατα τόν ἄτολµοπρο καθήµενο.  
qqqὍταν αὐτές οἱ ἐξελίξεις, οἱἄστοχοι, ὕποπτοι καί εὐτελιστκοίσχεδιασµοί καί ἡ δειλία στό πεδίο

τᾹς µάχης ἤ ἡ ἀπόκρυψη τῶν ἡγε-τικῶν προσώπων στά σπήλαιατᾹς φυγᾹς καί τᾹς σιωπᾹς, καταν-τοῦν ρουτίνα, ἡ ποιµαντική µέρι -µνα ἐκφυλίζεται σέ στεῖρα γρα -φειοκρατία ἤ σέ φαντασµαγορικήτελετουργία. Καί ἡ καθηµερινότη -τα ζωογονεῖται ὄχι ἀπό τήν πι-στότητα στό χρέος καί τήν πνοήτᾹς ἀγάπης, ἀλλά ἀπό τίς ἐκρή-ξεις τῶν παθῶν. Θά µείνω σ᾿ αὐτό τόν ἐπίλο-γο. Καί θά τόν φωτίσω µέ κάποιεςπινελιές, δανεισµένες ἀπό δηµοσί -ευµα τᾹς ἐφηµερίδας «Ἐλευθερο -τυπία»(20 Φεβρουαρίου 2011), πούµς θυµίζει, ὅτι ὁ κ. Ἱερώνυµος ἔ -κλεισε µιά τριετία στόν ἀρχιεπι -σκοπικό θρόνο καί οἱ ἀδελφοί του,ἀντί νά τόν δοξάσουν, πολλαπλα-σιάζουν τά βέλη τᾹς µοµφᾹς καίτᾹς ἀπαξίωσης καί τοῦ δείχνουντήν ἔξοδο.«Τρία χρόνια συµπληρώθηκανἀπό τήν ἐκλογή τοῦ ἀρχιεπισκόπουἹερώνυµου (7/2/2008) καί τίποτα δένεἶναι ἴδιο µέ ἐκεῖνες τίς ἡµέρες. Ἡἡγετική ὁµάδα τῶν ἱεραρχῶν πούτόν ὑποστήριξε ἔχει πάρει ἀποστά-σεις, ἐνῶ οἱ «φανατικοί» ἔχουν βγεῖµπροστά καί µονοπωλοῦν τή «φω-νή τᾹς Ἐκκλησίας»...Ἡ τακτική τοῦ Ἱερώνυµου νάκρατεῖ χαµηλούς τόνους ἔδωσε χῶ -ρο στίς «ἀντιπολιτευτικές» φωνές.Ἱεράρχες, ὅπως γιά΄παράδειγµα ὁΘεσσαλονίκης Ἄνθιµος, ἀνεβάζουν
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Ὅλοι ζοῦµε, ἀγωνιοῦµεκαὶ προβληµατιζόµαστε γιὰ τὶςἐξαιρετικὰ δύσκολες στιγµὲς τὶςὁποῖες περνάει σήµερα ἡ πα-τρίδα µας. Καὶ ἡ ἀγωνία καὶ ὁπροβληµατισµός µας αὐτὸς δὲνπεριορίζεται µόνο στὸν οἰκονο-µικὸ χῶρο, ἀλλὰ διευρύνεταικαὶ ἐπεκτείνεται κυρίως καὶ σὲἄλλες ἐξόχως εὐαίσθητες παρα -

µέτρους τοῦ ἐθνικοῦ µας βίου.Θα  ἑστιάσουµε τὶς ἀνα -φο ρές µας σὲ δυὸ δηλώσεις τοῦΜακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπουσχετικὲς καὶ συναφεῖς µὲ τὸ πα-ραπάνω θέµα, ὅπως αὐτὲς κα-ταχωρίσθηκαν στὸν ἡµερήσιοπολιτικὸ ἀθηναϊκὸ τύπο. Ἡπρώτη:  "Ντρεπόµαστε  νὰ  ποῦ -µε ὅτι ἔχουµε κρίση τᾹς ἐπο χᾹς
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καθηµερινά τούς τόνους, ἀκόµακαί́ ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου,ὅπως κάνει ὁ Καλαβρύτων Ἀµβρό-σιος...Πολλοί ἱεράρχες ἀποδίδουντήν τακτική τοῦ Ἱερώνυµου στήνἀνάγκη νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες,τόσο µέσα στήν Ἱεραρχία, ὅσο καίµέ τήν κυβέρνηση. Ἄλλοι ὅµως λένεὅτι σέ περίοδο ραγδαίων ἀλλαγῶνἡ ἔλλειψη «πυξίδας» ἀπό τήν ἀρχιε-πισκοπή ἔχει ὠς ἀποτέλεσµα νάσυγκροτοῦνται «εὐκαιριακές» ὁµά-δες ἱεραρχῶν. Ἄλλοι συνασπίζον-ται γιά νά ἐκλέξουν ἕνα νέο ἀρχιε-ρέα καί ἄλλοι γιά νά προβάλουν ἐ -θνικά, οἰκονοµικά ἤ κοινωνικά προ -βλήµατα, ἐνῶ ἤδη ἔχουν ἐνσκήψει

καί «δελφίνοι», πού ἐργάζονταιγιά τ́ήν ἑπόµενη ἡµέρα...».           
qqqὍλη αὐτή ἡ θαλασσοταραχήἀποκαλύπτει, ὅτι βιώνουµε κρίσι-µες στιγµές. Τό ἐκκλησιαστικό ταµ-πλώ εἶναι σκοτισµένο. Καί οἱ ἐξε -λίξεις ἀπροσδιόριστες. Προσευχηθεῖτε, ἀδελφοί µου,νά πιάσει ὁ Κύριός µας στό χέριΤου τό τιµόνι τᾹς Ἐκκλησίας µαςκαί νά ὁδηγήσει τό ἱερό σκάφοςστό χαρισµατικό λιµάνι τῶν ἁγίωνΠατέρων µας.  

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ Η ΚΡΙΣΗ
[Μερίδιο εὐθύνης]



µας καὶ µιλµε γιὰ οἰκονοµική.
΄Ο λες ὅµως ξεκιννε ἀπὸ τὴν
πνευµατική…. .. Βέβαια ὅταν ὁ
πνευ µατικὸς κόσµος αὐτᾹς τᾹςχώρας ἔχει µεταβληθεῖ σὲ γρα -νάζι τᾹς "συστηµικᾹς" δηµοκρα -τίας, εἶναι δύσκολο νὰ ὑψώσειἀνάστηµα ὑπὲρ τᾹς πατρίδος".Καὶ ἡ δεύτερη: "Ἦλθε ἡ ὥρα οἱἝλληνες νὰ ἀφήσουµε τὶς φαν-τασιώσεις. Νὰ γίνουµε ρεαλι-στές, νὰ βάλουµε τὸν δάκτυλον
εἰς τὸν τύπον τῶν ἤλων… Στὴ
θεωρία ὅλα εἶναι εὔκολα, κύρι-οι τᾹς Πολιτείας".Και ἐνῶ περιµέναµε νὰθέσει ὁ Μακαριώτατος τὸν δά -κτυλον "εἰς τὸν τύπον τῶν ἥ -λων", ὅπως ὁ ἴδιος µὲ ἔµφαση τὸἐπισήµανε καὶ ἐνῶ ἀναµέναµεἀκόµη νὰ ξεφύγει ἀπὸ τὶς τετριµ-µένες ἀνούσιες θεωρητικὲςτοποθετήσεις, τὶς ὁποῖες καὶ ὁ ἴ -διος ἀποκήρυξε µὲ τὶς δεύτερεςδηλώσεις του, τὸ ἀποτέλεσµακινήθηκε καὶ πάλι στὸ σύνηθεςπλαίσιο τᾹς ἀοριστίας καὶ τᾹςγενικολογίας. Καὶ ὅπως παρα-στατικὰ τὸ ἀποδίδει ἡ γνωστὴλαϊκὴ φράση "µία ἀπὸ τὰ ἴδια"!Καί τὸ εὐσεβὲς πλήρωµα,τὸ ὁποῖο κουράσθηκε καὶ ἀπό -καµε στὶς ἀόριστες, θεωρητικὲςτοποθετήσεις καὶ στὶς γενικό -λογες ἐκτιµήσεις, παρέµεινε µὲτὶς ἴδιες ἀπορίες καὶ µὲ τὰ ἴδια ἢ

καὶ ἀκόµη πιὸ ἐπίµονα ἐρωτη -µατικά. Καὶ τοῦτο, γιατί δὲνἄκουσε ἀπὸ τὴν ὑπεύθυνη  ἐκ -κλησιαστικὴ τοῦ ἠγεσία οὔτε νὰπροσδιορίζει τὰ αἴτια τᾹς σηµε-ρινᾹς κρίσης, τὴν ὁποία (καὶ πο -λὺ σωστά) ὁ Μακαριώτατος χα-ρακτήρισε ὡς πνευµατική, οὔτενὰ ἐξειδικεύει µὲ συγκεκριµένεςἀναφορὲς τοὺς φορεῖς καὶ τὰπρόσωπα, τὰ ὁποῖα ἐµπλέκον-ται καὶ συνδέονται µὲ αὐτὴ τὴνκρίση.Ἐδῶ θὰ παραθέσουµε ὁρι -σµένα συγκεκριµένα, καὶ ἐνπολλοῖς γνωστά, γεγονότα καὶπεριστατικὰ ποὺ ἐκτυλίχθηκανκατὰ καιροὺς στὸν ἐκκλησια-στικὸ χῶρο. Καὶ ἀπὸ τὴν πα-ράθεση αὐτῶν τῶν γεγονότωνἀβίαστα θὰ καταλήξει κανεὶςστὸ συµπέρασµα, ὅτι στὴ σηµε-ρινὴ (πνευµατικὴ κατὰ κύριολόγο καὶ οἰκονοµικὴ κατ᾿ ἐπέ κ -ταση) κρίση, µεγάλο µερίδιοεὐθύνης βαρύνει καὶ τὴ διοίκη -ση τᾹς Ἐκκλησίας στὸ δικό τηςχῶρο "πάλαι τε καὶ ἐπ᾿ ἐσχά -των". Και εἰδικότερα:1) ∆ὲν ἐντάσσεται στὴνπνευµατικὴ κρίση τὸ γεγονός,ὅταν τὰ Μ.Μ.Ε. εἶχαν κατα -κλυσθεῖ στὸ πρόσφατο παρελ -θὸν γιὰ ἠθικὲς καὶ ἄλλες ἰδιόρ -ρυ θµες συµπεριφορὲς καὶ µεγα -
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λό σχηµων ἀκόµη κληρικῶν, τὶςὁποῖες ὁ ἁπλὸς χριστιανὸς πολί -της δὲν θὰ µποροῦσε οὔτε κννὰ διανοηθεῖ; Καὶ ἐνῶ ὁ προη-γούµενος Ἀρχιεπίσκοπος µίλησε,κάτω ἀπὸ τὴν πίεσή των τότεφοβερῶν καταγγελιῶν καὶ τὶςκραυγὲς τοῦ πληρώµατος, στὸἀνώτατο ἐκκλησιαστικὸ ὄργα-νο, στὴ Σύνοδο τᾹς Ἱεραρχίας,καὶ σὲ πληθυντικὸ ἀριθµὸ γιὰ"φιλήδονους" καὶ "φιλοχρήµα -
τους" κληρικοὺς καὶ γιὰ "θερµο -
κήπια ἀθλιοτήτων", ἡ διοίκησητᾹς Ἐκκλησίας παρέµεινε ἄπρα -γη καὶ ἀδιάφορη.2) ∆ὲν ἐντάσσεται στὴνπνευµατικὴ κρίση, ὅταν δηµο -σιοποιεῖται  ὅτι Ἀρχιερέας δια -θέτει χρηµατικὰ τραπεζικὰ ἀπο-θέµατα, ποὺ ξεπερνοῦν τὸ 1 δὶςκαὶ προβάλλεται προκλη τικὰ ἡδικαιολογία ὅτι "ἔχει κάτι τί γιὰτὰ γεράµατά του"; Καὶ ἀκόµηὅταν ὁ ἴδιος Μητροπο λίτηςκαταδικάζεται ΑΜΕΤΑ ΚΛΗΤΑἀπὸ τὸν Ἄρειο Πάγο σὲ κάθειρ -ξη ἕξι ἐτῶν γιὰ "ὑπεξ αίρεση"ἀπὸ Ἱ. Μονὴ τᾹς πνευ µατικᾹςτοῦ δικαιοδοσίας;3) ∆ὲν ἐντάσσεται στὴνπνευµατικὴ κρίση, ὅταν ἡ συν -ταγµατικῶς κατοχυρωµένη "Ἀρ-χὴ Προστασίας ∆εδοµένωνΠρο σωπικοῦ Χαρακτήρα" κατέ -ληξε στὴν ὁµόφωνη ἀπόφαση

ὅτι "εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαῖακαὶ δικαιολογηµένη ἡ αὐτούσιαπροβολὴ τῶν ἐπίµαχων ἠχη τι -κῶν στοιχείων, ποὺ καλύπτουνπράξεις καὶ ἐκδηλώσεις τοῦ Μη -
τροπολίτη…" ; Καὶ ἀντὶ ἡ τότε
ἐκκλησιαστικὴ ἡγεσία τὴν ἀπό -φαση αὐτὴ τᾹς ἁρµόδιας ἈρχᾹςνὰ τὴ δεχθεῖ, γιατί τᾹς παρέ -χονταν ἔτσι καὶ ἡ νοµικὴ δυνα -τότητα νὰ προχωρήσει στὴν ἔ -ρευνα, τουναντίον µὲ ἀνακλη -τικὴ αἴτηση (!) στὴν ἴδια Ἀρχὴζήτησε τὴν ἀκύρωση τᾹς πρώ -της ἀποφάσεώς της, ὑποστη ρί -ζοντας, ὅτι τὰ προσωπικὰ δε-δοµένα τῶν Ἀρχιερέων  (βλ. καὶ"ὁµοφυλοφιλικὲς συµπεριφο-ρές"!!) δὲν πρέπει νὰ ἀποτελοῦνἀντικείµενο δηµοσιογραφικοῦἐνδιαφέροντος. Καί, ὅπως ἦτανἑπόµενο καὶ ἡ ἀνακλητικὴ αὐτὴαἴτηση ἀπορρίφθηκε, ἐνῶ ἡ ἐκ -κλησιαστικὴ διοίκηση βρέθηκεκαὶ πάλι ἐκτεθειµένη.4) ∆ὲν ἐντάσσεται στὴνπνευµατικὴ κρίση, ὅταν δώδε-κα ἀψεγάδιαστοι, ἔντιµοι καὶἄξιοι Ἀρχιερεῖς διώκονται ἀπὸτὴ  διοικοῦσα Ἐκκλησία ἐπὶ 35συναπτὰ ἔτη µὲ ἀντικανονικὲςδιαδικασίες καὶ ἀνυπόστατεςκυρώσεις, χωρὶς ἐκκλησιαστικὴδίκη, χωρὶς ἀπολογία, χωρὶς κἄνἀκρόαση καὶ µάλιστα µετὰ τὴδικαίωσή τους µὲ 30 καὶ πλέον
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ἀποφάσεις τοῦ Ἀνώτατου Ἀκυ -ρωτικοῦ ∆ικαστηρίου;5) ∆ὲν ἀποτελεῖ φαινό -µενο τᾹς πνευµατικᾹς ἐκκλη -σια  στικᾹς κρίσης ἡ πρόσφατησυν αυλία ποὺ ὀργανώθηκε στὸνἱερὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ τοῦ Ἄγ.Παντελεήµονος τῶν Ἀθηνῶν,ὑπὸ τὴν αἰγίδα καὶ τὴν προ -στασία τᾹς ἈρχιεπισκοπᾹς, µέ -σα στὰ πλαίσια "ἀντιµετώ πι -σης" τοῦ µεταναστευτικοῦ προ -βλήµατος, µὲ µουσικὰ ὄργανακαὶ ἄσµατα καὶ µὲ τὶς παρουσίεςκαὶ ἐµφανίσεις κοσµι κῶν προ -σώπων; Τὸ θέµα τῶν µετανα -στῶν, µὲ τὶς σηµερινὲς ἀπρό -βλεπτες διαστάσεις του, ὡςπρόβληµα ἀνθρωπιστικό, ἀλλὰπροεχόντως ὡς καίριο ἐθνικό,ἔπρεπε νὰ ἀντιµετωπισθεῖ µὲτὴ δέουσα σοβαρότητα καὶ τὴνπροσήκουσα ὑπευθυνότητα ἀ -πὸ τὴν Ἐκκλησία, µὲ ἄλλης µορ -φᾹς οὐσιαστικὲς καὶ περισσό -τερον ἀποτελεσµατικὲς ἐνέρ-γειες καὶ ὄχι µὲ κοσµικὲς θεα-µατικὲς συναυλίες, οἱ ὁποῖεςµόνο συντηροῦν, ἀλλὰ οὐδόλωςδιορθώνουν τὸ πρόβληµα σὲ ὅ -λες αὐτοῦ τὶς σοβαρὲς καὶ ἐ πι -κίνδυνες παραµέτρους.Ὅλα, ὅσα παραπάνω ἐν -τελῶς ἐπιλεκτικὰ καὶ ὅλως ἐν -δεικτικὰ παρατέθηκαν, ὁδη -γοῦν κάθε καλόπιστο παρατη -

ρητὴ στὸ συµπέρασµα ὅτι τὸ µε-ρίδιο εὐθύνης, ποὺ βαρύνει τὴδιοικοῦσα Ἐκκλησία στὴ δια -µορ φωθείσα σηµερινὴ θλιβερὴκαὶ ἄκρως ἀνησυχητικὴ κατά -σταση, εἶναι βέβαιο καὶ ἀναν-τίρρητο, στὸ χῶρο πάντοτε καὶκατὰ τὸ µέτρο τᾹς δικᾹς της δι -καιοδοσίας. Καὶ συνεπῶς οἱ ὅ -ποιες θεωρητικὲς ἐκτιµήσεις καὶγενικόλογες ἀναφορὲς δὲν ἔ -χουν θέση.
ΕΠΙΜΥΘΙΟ. Ἐρωτηθείςπρόσφατα ὁ Μακαριώτατος ἀ -πὸ µαθητὲς τοῦ Κολεγίου Θεσ -σαλονίκης, ποὺ τὸν εἶχαν ἐπι -σκεφθεῖ, "γιὰ ποῖο λόγο ἀπο -φεύ γει τὴ δηµοσιότητα", ἔδωσέτις ἑξᾹς ἀπαντήσεις: Πρῶτον,ὅτι τὸ καλό, ὅταν γίνεται, δὲνπρέ πει νὰ λέγεται, ∆εύτερον,
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ὅτι πέ ρασε τὰ ἑβδοµήντα χρόνιακαὶ ἔχει κουρασθεῖ ἀπὸ τὰ λόγιακαὶ Τρίτον, ὅτι ἡ σιωπὴ εἶναι πιὸοὐσιαστικὴ ἀπὸ τὴν κραυγή.Καὶ οἱ ἀντίστοιχες ἀνταπαντή -σεις στὶς παραπάνω θέσεις ἔρ -χονται ἀβίαστα: α) Ἐκεῖνο ποὺδὲν πρέπει νὰ λέγεται καὶ νὰδιατυµπανίζεται εἶναι ἡ προσ -φορὰ σὲ ἔργα ἀγάπης καὶ ἐλε-ηµοσύνης καὶ οὐδόλως  ἐγγίζειτὸν ποιµαντικὸ πατερικὸ λόγο,ὁ ὁποῖος πρέπει νὰ ἐκφέρεταιδυνατὰ καὶ µεγαλόφωνα καίπάντοτε πρὸς πνευµατικὴ οἰκο-δοµὴ τοῦ πληρώµατος, β) Ἀφοῦὁ Μακαριώτατος στὰ 72 τοῦχρόνια δηλώνει ὁ ἴδιος κουρα-σµένος, καλόπιστα θὰ κρίνεικανεὶς ὡς ὑπερβολικὴ (βλ.ἄστοχη) τὴν προσπάθεια-φιλο-δοξία του νὰ καταλάβει τὴνπρώτη θέση στὴν Ἱεραρχία τᾹςἙλλαδικᾹς Ἐκκλησίας καὶ γ) Ἡσιωπὴ ἔχει θέση ἐκεῖ µόνο ποὺπροσήκει σιωπή. Ὁ εὐαγγελικὸςὅµως λόγος πρέπει νὰ προσ -φέρεται στὸ ποίµνιο ὡς "κραυ-

γή" καὶ "βοή". Ἐξάλλου τὰ ρήµα-τα "κραυγάζω" καὶ "βοῶ" κατὰπλησµονὴ ἀπαντῶνται καὶ στὰεὐαγγελικὰ κείµενα καὶ στὶςὑµνολογίες τᾹς Ἐκκλησίας καὶσὲ ὅλα τὰ ἐκκλησιαστικὰ ἀνα -γνώσµατα, σὲ ὅλους τοὺς χρό -νους, σὲ ὅλες τὶς ἐγκλίσεις καὶσὲ ὅλα τὰ παράγωγα.Καί ὡς κατακλείδα καὶἐπισφράγισµα τῶν παραπάνωθέτουµε τοῦτο. Ἡ διαφορὰ τοῦἐκκλησιαστικοῦ λόγου ἀπὸ τὸνκοσµικὸ εἶναι ὅτι ὁ πρῶτος, ὅτανἐκφέρεται πρέπει νὰ εἶναι σα -φής, ποιµαντικὸς καὶ ὁρισµέ -νος, καὶ ποτὲ θεωρητικός, γενι -κὸς καὶ ἀόριστος. Γιατί σ᾿ αὐτὴτὴν περίπτωση, ὄχι µόνο εἶναιἀνωφελὴς καὶ ἀναποτελεσµα -τικός, ἀλλὰ θεωρεῖται καὶ ἐκ -τιµται ὡς λόγος προβολᾹς καὶἐντυπωσιασµοῦ. Καὶ ὡς τέ τοιος,δὲν πρέπει ποτὲ νὰ χαρακτηρί -ζεται καὶ νὰ εἶναι ὁ ἐκ κλησια -στικὸς λόγος.
Ὁ Σχολιαστὴς 
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