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Τό πολιτιστικό µας ὅραµα

∆ιαφθορά...

εἰσαγόµενη καί ἐξαγόµενη

έσα στή ζοφερή καταχνιά, πού ὑπερκαλύπτει τοῦτες τίςµέρες τή χώρα µου καί σπρώχνει σέ ἀκραία ἀπόγνωσητούς ἀδελφούς µου, ἀφήνω νά πέσουν στό χαρτί κά ποιες,µελαγχολικά ὑπογραµµισµένες, ἐπισηµάνσεις µου, ὄχιὡς εἰσφορά πρόσθετης, ψυχρᾹς ἤ καί ἐπαναστατικᾹς,πολιτικοοικονοµικᾹς ἐπεξεργασίας τᾹς καταιγιστικᾹςκρίσης, ἀλλά ὡς κατάθεση τοῦ προσωπικοῦ µου θυλα κίου τᾹςὀδύνης πλάϊ στά ἀλάβαστρα τοῦ πόνου, τῶν στεναγµῶν καί τῶνδακρύων τῶν συµπατριωτῶν µου καί συνοδοιπόρων µου. Ὅπου βρεθεῖς καί ὅπου σταθεῖς, µιά καί µοναδική εἶναι ἡκραυγή, πού ὁριοθετεῖ τόν ὁρίζοντα καί στιγµατίζει τίςσυµπεριφορές: Μς πνίγει ἡ διαφθορά. Ἔσβησε ἡ λαµπάδα τᾹςἀξιοπρέπειας καί τᾹς διαφάνειας. Πνίγηκαν στά µολυσµένα νεράτᾹς πολιτικᾹς σκοπιµότητας, τοῦ µαύρου πλουτισµοῦ καί τᾹς
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ἀπροκά λυπτης ἐκµετάλλευσης ἡ τιµιότητα, ὁ σεβασµός τοῦ ἄλ -λου, τοῦ διπλανοῦ προσώπου, οἱ χτύποι τᾹς συνείδησης καί τᾹςκαρδις, πού µελωδοῦν τήν εὐγένεια τοῦ ἤθους καί τή θαλπωρήτᾹς ἀγάπης. Ἡπατρίδα µου, ἡ σηµαιοφόρος τᾹς πολιτιστικᾹς ἐξόρµησηςκαί µάνα στρατις ἀτέλειωτης σοφῶν καί ἁγίων, παράγεικαί ἐξάγει, στούς ἀνοιχτούς ἠπειρωτικούς καί ἱστορικούς ὁρίζον -τες, τίς ἀναθυµιάσεις τᾹς ἀδιαντροπις καί τά λείµµατα τᾹς ἐκ -φυλιστικᾹς ἀποσύνθεσης. Σέ πανευρωπαϊκή καί σέ παγκόσµιακλίµακα προβάλλονται καί τεχνολογοῦνται οἱ ἐφευρετικοί µηχα-νισµοί τᾹς διαφθορς, πού βρωµίζουν τόν ἑλληνικό χῶρο καί φω-τογραφίζονται, δίχως κάλυµµα ντροπᾹς, οἱ προδότες τᾹς ἀν -θρώπινης ἀξιοπρέπειας. Οἱ δηµοσιογραφικοί µηχανισµοί τᾹς ἑνω-µένης Εὐρώπης, µέ ὕφος δριµύ, ξεµπροστιάζουν ὁλόκληρη τήν ἡ -γετική κλίµακα τᾹς ταπεινωµένης καί ἀποκαµωµένης Ἑλλάδαςκαί, κουνώντας ἀπειλητικά τό δάχτυλο, µς διώχνουν στό περι -θώριο τᾹς ἀπαξίας καί τᾹς δουλικᾹς ἐξάρτησης. Οἱ τηλεοπτικές ὀ -θόνες τά δηµοσιογραφικά ρεπορτάζ καί οἱ αἰχµηρές καταγγελίεςτά ἐµπλουτίζουν µέ τή ζωντανή ἀπεικόνιση. Τά χρωµατίζουν, τάἀ ναπαράγουν καί τά ἐπιβάλλουν στό µυαλό µας καί στή συν -είδησή µας ὡς παγιωµένα σχᾹµατα ὑπανάπτυξης, πολιτιστικᾹςκαθυστέρησης καί εὐτελισµοῦ. Ἀπό κεῖ καί πέρα, εὔκολα τά "fo-rum" τᾹς πολιτικᾹς καί τᾹς οἰκονοµικᾹς διαβούλευσης µς µα-δοῦν καί µς ξεκοκκαλίζουν. Ὑπαρκτή καί καταλυτική καί ἡ ἀντίστροφη ροή τᾹς διογκω-µένης διαφθορς. Ἡ Εὐρώπη µας, τό γήπεδο τοῦ ὑποτιθέµε-νου διαφωτισµοῦ, τᾹς συναδέλφωσης καί τοῦ κοινοῦ µόχθου, καίοἱ ἄλλοι, µεγάλοι, σχεδιαστές καί διαµορφωτές τοῦ ἐκµοντερνι-σµένου σχήµατος τᾹς παγκοσµιοποίησης, ἐκπέµπουν ἀτέλειωτανοσηρά κατάλοιπα διαφθαρµένου βίου, πού µολύνουν τήν παγ-κόσµια ἀτµόσφαιρα καί µεταλλάσσουν τίς ἀνθρώπινες κοινωνίεςσέ ζούγκλες. Τό ἔγκληµα, πού ἴσαµε χτές ἦταν ἀποτρόπαιο, γίνε-ται ρουτίνα. Ἡ ἐκµετάλλευση τοῦ φτωχοῦ καί τοῦ ἀδύναµουἐξελίσσεται σέ ζωτική ἐπιχείρηση. Ἡ στρέβλωση τᾹς ἀλήθειαςτιτλοφορεῖται εὐφυΐα. Ἡ συζυγική ἐξαπάτηση, µοντερνισµός.Καί ἡ ἐπιδεικτική ἀδιαφορία γιά ὅλα, ἀποδέσµευση ἀπό τά ποικίλα
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ταµπού καί ἄνετο φτερούγισµα στήν έλευθερία. Τό παράτυπο καί παράξενο: Ἡ εἰσαγόµενη καί ἡ ἐξαγόµενηδια φθορά, καταιγιστική καί σκοταδιστική εἰσβολή τᾹς ἀπαν -θρωπις καί τᾹς βαρβαρότητας στίς σύγχρονες κοινωνίες µας,κατορθώνει καί ἀναρριχται στή βιτρίνα τᾹς διαφήµισης καί γίνε-ται ὑλικό καί διαλεκτική προπαγάνδας, ὄχι τᾹς πνευµατικᾹς ἀνά-πτυξης τοῦ κόσµου,  ἀλλά τᾹς ἐπικυριαρχίας τοῦ ὑπόκοσµου. Ἐπι-καλύπτει καί ἀποκρύπτει τά κενά τᾹς διαφθαρµένης ψυχᾹς. Τόσκοτασµό τᾹς συνείδησης. Τήν ἀπουσία τῶν εὐγενικῶν ὁραµά-των. Τήν ἀνίκητη ὁρµή γιά δηµιουργία καί γιά θυσιαστική προσ -φορά. Καί ἀντιπροσφέρει, ὡς ἀντάλλαγµα, τή χλιδάτη ἐµφάνιση,τήν ἀκορεστη εὐµάρεια καί τήν πυκνή κοσµική προβολή. Τά µέσατᾹς καθηµερινᾹς ἐνηµέρωσης, καθώς συνηθίζουν νά ἐµπορεύον-ται τή διαφθορά καί τήν ἀτέλειωτη ἁλυσίδα τῶν σκανδάλων,ὁπλίζουν τήν παγίδα τᾹς µαγείας καί αἰχµαλωτίζουν τούς νέουςἀθλητές τᾹς ζωᾹς.Οἱ διάδοχοι ἀθλητές τοῦ ἀγωνίσµατος τοῦ βίου, καθώς στή-νονται στό σηµεῖο ἐκκίνησης, στρέφουν τό βλέµµα τους ὁ -λοῦθε, παρατηροῦν, παρακολουθοῦν, µετροῦν, ζυγίζουν καί ρίχ -νουν τόν κύβο. Προσυπογράφουν τό συµβόλαιο τῶν ἐπιλογῶν τους.Καί κινοῦν στόν ἀγώνα. Μέ ὅραµα καί µέ ὄρεξη. Ἀλλά καί µέ τήνκό προ τοῦ Αὑγείου µπροστά στά πόδια τους. Πόσο νά κρα τήσουνοἱ ἀντοχές τους; Μέχρι πότε νά ἀντισταθοῦν στόν ὀξύ πειρασµό;Πῶς νά ξεχωρίσουν καί νά ἀποµονώσουν τήν ὕπαρξή τους ἀποτή ζυµωµένη καί τυποποποιηµένη µάζα; Ὅλα γύρω τούς φω -νάζουν, πώς ἡ καθαρότητα τᾹςψυχᾹς δέν ἔχει πέραση καί ἡἐντιµότητα εἶναι συµπεριφορά µουσειοποιηµένη, ἄν ὄχι µου µιο -ποιηµένη. Καί λυγίζουν. Καί ὑποχωροῦν. Καί ἐντάσσονται στάκυ κλώµατα καί στίς συµµαχίες τᾹς ἀναίσχυντης, ἀλλά ἐκµοντερ -νισµένης διαφθορς.  Στά κυκλώµατα, πού διαµορ φώ νουν τήσύγ  χρονη παγκοσµιότητα καί ἐκµεταλλεύονται καί στίβουν, µέ -χρις ἀσφυξίας, τόν πολιτισµό, τήν ἀνθρωπιά καί, πρό παντός, τήδι πλανή ὕπαρξη. 



διότυπη, ἀνιστόρητη καί ἀ -νεξήγητη ἡ διακίνηση τοῦἈρχιεπισκόπου µας Ἱερώνυ -µου στόν ἐκκλη σια  στικό καίστόν κοινω νικό περίβολο.Ὅταν σκι    ά ζεται στήν παγε -ρή΄σιωπή, κατα ν τάει περιφε ρόµε -νη σφίγ  γα. Καί ὅ ταν ἀποφα σίζεινά ἐκ φέρει ὑπεύ θυνη ἄποψη, αὐ -το προδί δε ται ἀ πλη ρο φό ρητος, ἀν  -ιστό ρητος ἤ καί, ἐπι κίνδυνα, ἀ παί -δευτος. Τά περιστατικά, πυκνά. Τάλα θεµένα ἀνοίγµατά του στή δη -µο σιότητα, ἄλλοτε προκλητικά καίἄλλοτε φαιδρά, τόν ἀποστασιο -ποι   οῦν, ὁλοένα καί περισσότερο,ἀ πό τό λογικό ποίµνιο. Ἐγγράφουνἁλυσίδα ἐρωτηµατικῶν στίς συνει -δήσεις τῶν ἀκροατῶν του. Ἀνοί -γουν φάκελλο πολυεπίπεδης  κρι-τικᾹς καί σοβαρῶν ἀµφισβητή-σεων. Καί καταλήγουν νά τόν ἱστο-ροῦν, ὄχι ὡς ποιµένα ζηλωτή τῶνἹερῶν Παραδόσεων, γνήσιο διά-δοχο τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καίτῶν φωτισµένων Πατέρων τᾹς

Ὀρθοδοξίας µας, ἀλλά ὡς ἐραστήτῶν διασήµων τᾹς Ἀρχιεπισκο-πικᾹς ὑπεροχᾹς καί ὡς σφετεριστήτοῦ θρόνου καί τῶν πρωτεί ων. Ἀπό τή΄σειρά τῶν περιστα -τικῶν ξεχωρίζω ἕνα, πού ἔγινε ἀ-φορµή νά ἀποκαλυφθεῖ καί νά δια -τυµπανιστεῖ ἡ ἀκράτητη καί ἀκυ -βέρνητη θεολογική καί ἱστορικήπενία τοῦ Ἕλληνα προκαθήµενου.vvv
Κατά µήνα Μάρτιο «στά πλαί -σια τᾹς παροχᾹς ἀνθρωπιστικᾹςπαιδείας καί τᾹς µεταλαµπάδευ -σης ἀρχῶν καί ἰδεωδῶν στούς νέ  -ους, ἡ δηµοσιογραφική ὁµάδα τῶνἐκπαιδευτηρίων Μπακογιάννη ὠρ-γάνωσε µιά σειρά συνεντεύξεωνµέ διακεκριµένους παράγοντεςτοῦ δηµόσιου βίου». Ἡ δεύτερησυν  έντευξη ζητήθηκε ἀπό τόν Μα -καριώτατο Ἀρχιεπίσκο ποἹερώ νυ -µο. Καί ἐκεῖνος, χωρίς καµµιά ἀν -τίρρηση, ἀνταποκρίθηκε. ∆έχτηκε νά συνοµιλήσει µέ
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Σιωπή ἀνεξήγητηΛόγος ἀνιστόρητος



τούς ἀνήσυχους νέους καί νά ἀ -παν τήσει στά ἐρωτηµατικά τους,πού ζητοῦσαν-µεταξύ τῶν ἄλλων-διαλεύκανση τοῦ συστήµατος διοί -κησης τᾹς Ὀρθόδοξης ἑλληνικᾹςἘκκλησίας καί ἀνάλυση τῶν ποι-µαντικῶν σχεδιασµῶν της. Τά ἐρωτήµατα, πού τέθηκαν,ἦταν πολλά καί ἐνδιαφέροντα. Ἡσυντροφιά τῶν νέων ξεκίνησε µέτήν ἔκφραση ἐνδιαφέροντος γιάτό πῶς  ὁ κ. Ἱερώνυµος ἄρχισε τήνἱερατική σταδιοδροµία καί πῶς ἀ -νέβηκε τά σκαλοπάτια τᾹς ἱερατι -κᾹς καί τᾹς ἈρχιερατικᾹς τιµᾹς.Καί, στή συνέχεια, ἡ συζήτηση ἁ -πλώθηκε καί στούς σύγχρονουςπρο βληµατισµούς καί στά ἐρωτή-µατα, πού διανθίζουν, καθηµερι-
νά, τήν ἔντυπη καί τήν ἠλεκτρονι-κή ἐνηµέρωση. Τό ἀκανθῶδες πρόβληµα τᾹςσχέσης Ἐκκλησίας καί Πολιτείαςκέντρισε ἰδιαίτερα τό ἐνδιαφέροντᾹς νεανικᾹς συντροφις. Καί τόἔφεραν, µέ σειρά ἐρωτήσεών τους,στόν προκαθήµενο τᾹς Ἐκκλησίας.Οἱ νέοι, µέ ἐνδιαφέρον, ἀλλάκαί µέ σαφήνεια, διατύπωσαν τόἐρώτηµά τους:«Ποιά ἡ γνώµη σας γιά τή΄φο -ρολόγηση τᾹς ἘκκλησιαστικᾹς πε -ριουσίας καί τό διαχωρι σµό τοῦΚράτους µέ τήν Ἐκκλη σία;»Κατά περίεργο τρόπο, ἡ ἀπά -ντηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώ -νυ µου στό καυτό αὐτό ἐρώτηµα,πού διεµβολίζει ἀδιάκοπα τίς συ -νειδήσεις ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων

Ἑλ λήνων, ὑπᾹρξε µπερδεµένη καίἀσύµβατη µέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκ -κλη σιολογία καί τήν ἔµπονη, µα-κραίωνη ἐµπειρία τοῦ Ἐκκλησια-στικοῦ σώµατος.Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, σά νά ἦ -ταν σαστισµένος ἤ ἐντελῶς ἀδιά-βαστος, ἀπάντησε:«Ὁ χωρισµός Ἐκκλησίας καίΚρά  τους δέν συνάδει µέ τήν Ὀρθό-δοξη παράδοση καί εἶναι ἀπραγµα-τοποίητος. Ἔγινε στή  ∆ύση, ἀπ᾿ ὅ -που ὡς µοντέλο χωρίς νόηµα ἔφτα-σε κἰ  ἐδῶ λόγῳ τῶν θρησκευτικῶνπολέµων. Λόγῳ τῶν µετακινήσεωνπληθυσµῶν, γιά οἰκονοµικούς, πο-λιτικούς κλπ, λόγους, παρατηρεῖταισέ παγκόσµια κλίµακα ὅτι τό παρα -δοσιακό µοντέλο τῶν ἐθνικῶν κρα -τῶν καί κοινωνιῶν ἀντικαθίσταταιµέ ραγδαίους ρυθµούς ἀπό πολυ -φυ λετικά ἤ πολυπολιτισµικά κοινω-νικά µορφώµατα...». vvv
Ἡ ἀπόκριση αὐτή τοῦ προκα -θή µενου τᾹςἙλληνικᾹς Ἐκκλησί ας,ἐνῶ δέν ἀπαντάει πειστικά στό ἐ -ρώτηµα τῶν ἀνήσυχων παιδιῶνµας, προδίδει ἔλλειψη ἱστορικᾹςπαιδείας καί ὁράµατος γιά τήν αὐ -ριανή καί τή µεθαυριανή µέρα. Ἰ -σχυρίζεται, χωρίς ἐκκλησιολογικήκαί ἱστορική θεµελίωση, ὅτι ἡ ἀπο-δέσµευση τᾹς Ἐκκλησίας ἀπό τάδεσµά τᾹς κρατικᾹς ἐξουσίας δέσυνάδει µέ τήν Ὀρθόδοξη Παρά-δοση. Σά νά λέει, ὅτι ἄν ἡ Ἐκκλησίαβγεῖ ἔξω ἀπό τό συρµατόπλεγµα
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τᾹς «Νόµῳ κρατούσης Πολιτείας»,ἄν ἀφεθεῖ ἐλεύθερη νά διαχειρι-στεῖ, µέ ὁδηγό τούς Ἱερούς Κανό-νες, τά τοῦ οἴκου Της, θά καταλυ -θεῖ ἡ Παράδοση καί ἡ Ἐκκλησία θάδιολισθήσει στήν αἵρεση. Τό ὅτι, κατά τή ροή τῶν αἰώ -νων ὁ πολιτικός καί πολιτισµικόςχάρτης ἀλλάζει καί ἀναδιαµορφώ -νεται-πρός τό βέλτιον ἤ πρός τόχεῖ ρον-δέν ὑπάρχει καµµιά ἀµφι-σβήτηση. Τό ὅτι, ὅµως, ἡ Ἐκκλησίαπρέπει νά βρίσκεται ἀδιάκοπα κά-τω ἀπό τή βίαιη ἐπιτήρηση τῶν ἑ -κάστοτε κοσµικῶν ἐξουσιαστῶν,ὅτι πρέπει νά ρυθµίζει τή ζωή τηςκαί τίς δραστηριότητές της σύµ -φω να µέ τίς προδιαγραφές καί τίςρυθµίσεις τῶν διατάξεων τοῦ πο-λιτικοῦ νόµου, ἀποτελεῖ προέκτα-ση τοῦ συλλογισµοῦ ἐντελῶς ἀπα-ράδεκτη. Ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι ἡ θερα -παινίδα τᾹς κρατικᾹς ἐξουσίας. Εἶ -ναι ἡ χαρισµατική οἰκογένεια τοῦζῶντος Θεοῦ. Καί πορεύεται µέσαστόν κόσµο, µέ ὁδηγό τόν ἀποκα -λυπτικό Εὐαγγελικό λόγο καί τίςκα νονικές διατάξεις, πού θέσπι-σαν καί µς παρέδωσαν οἱ ἅγιοιΠα τέρες µας, µετά ἀπό σοβαρή,Συνοδική διαβούλευση. Πῶς ἀνακάλυψε ὁ «ἐν µακα-ριότητι» ἀναπαυόµενος Πρόεδροςτῶν δικῶν µας Συνοδικῶν Σωµά-των, ὅτι ὁ χωρισµός Ἐκκλησίας καίΚράτους δέ συνάδει µέ τήν Ὀρθό-δοξη Παράδοση, ἀποτελεῖ αἴνιγ-µα, πού καλεῖται ὁ ἴδιος νά τό δια-

λευκάνει καί νά τό ἐπιλύσει. vvv
Ἐµεῖς ὅλοι γνωρίζουµε, ὅτι ἡἐξέλιξη τῶν σχέσεων Ἐκκλησίαςκαί Πολιτείας ἐνέγραψε στήν ἱστο-ρική βίβλο µιά ἀφάνταστα µακράκαί ὀδυνηρή περιπέτεια.Οἱ τρεῖς πρῶτοι αἰῶνες ὑπᾹρ-ξαν οἱ αἰῶνες τῶν αἰµατηρῶν διωγ-µῶν. Ἡ ρωµαϊκή ὑπερεξουσία,πού ἀνέβαζε στό θεϊκό θρόνο τόναὐ τοκράτορα-τόν ὁποιοδήποτεαὐ τοκράτορα καί τόν συνετό καίσυγκρατηµένο καί τόν ἔξαλλο καίβάρβαρο-µέ µόνη τήν καταγγελίαὅτι οἱ φωτισµένοι καί καθαγιασµέ-νοι ποιµένες τᾹς Ἐκκλησίας δέν ἔ -σκυβαν νά΄προσκυνήσουν τό θεο-ποιηµένο αὐτοκρατορικό ψευτοεί -δωλο, τούς ἔσερναν στά ἀµφιθέα-τρα, νά ἀντιµαχήσουν µέ τά ἄγριαθεριά καί νά ἀφήσουν στή µατω -µέ νη πίστα καί τήν πνοή τους καίτό ἄψυχο κορµί τους. Καί δέν ἦτανµόνο οἱ πιστοί καί ἐξαγιασµένοιποιµένες, πού σέρνονταν στό µαρ -τύριο. Μαζί µέ αὐτούς καί κοντάσ᾿ αὐτούς, πλᾹθος ἁγνῶν ὑπάρξε -ων, πού κρατοῦσαν ἀνόθευτο τόχαρισµατικό θησαύρισµα τᾹς καρ -δις  τους  καί ἔµεναν σταθερά προ σ -δεµένοι καί΄ἀφοσιωµένοι στό σταυ -ρωµένο Λυτρωτή, τόν Κύριο ἸησοῦΧριστό, σέρνονταν στόν ἴδιο µαρ -τυ ρικό θάνατο καί ἐγγράφοντανστό µαρτυρολόγιο τᾹς Ἐκκλησίας,ὡς οἱ ἥρωες τᾹς πίστης καί τά ὑπο-δείγµατα  τᾹς ἀφοσίωσης, πού δέν
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πρόδωναν τήν πίστη τους καί δένἔσκυβαν νά  θυσιάσουν στήν ἀν -θρώπινη ὑπεροψία καί στά ψεύτι-κα εἴδωλα. Ποῦ στηρίζει τή διαλεκτικήτου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµος,ὅταν µιλάει-γενικά καί ἀόριστα-γιά παγιωµένη παράδοση τᾹς Ὀρ-θόδοξης Ἐκκλησίας, νά συµπορεύ -εται καί΄νά ὑποτάσσεται, ἄνευ λό-γου καί ἄνευ διαλόγου, στήν, ὁ -ποι α σδήποτε ποιότητας καί προ σ-α νατολισµῶν κρατική ἐξουσία;∆έν ξεφύλλισε τά ἱστορικά ἀπο-µ νη  µονεύµατα καί δέν πληροφο -ρή  θηκε, ὅτι ὁ πρωτοκορυφαῖοςτῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ὁ Ἀνδρέαςὁδη γήθηκε στό µαρτύριο, σέ ὥρα,πού κήρυσσε τό Εὐαγγέλιο στήνπό λη τῶν Πατρῶν; ∆έν ἔφτασεστήν ἀ κοή του ἤ στό ἐπιστηµονι-κά καλλιεργηµένο βλέµµα του τόµαρ τύ ριο τοῦ Ἀποστόλου Πέτρουκαί τοῦ Ἀποστόλου Παύλου; ∆έσυγ κλονίστηκε φυλλοµετρώνταςτό µαρτύριο τοῦ ἁγίου Πολυκάρ-που Σµύρνης ἤ τοῦ ἁγίου Ἰγνατίουτοῦ Θεοφόρου; Ὁ πίνακας-καί µό-νο-τοῦ µαρτυρολογίου τῶν τριῶνπρώ των αἰώνων εἶναι ἀπέραντοςκαί καταµατωµένος. Ποῦ βρᾹκε, ὁµακαριώτατός µας τό σχᾹµα συµ -πορείας καί συνεργασίας Κρά τουςκαί΄Ἐκκλησίας, πού διαµορφώ θη -κε σέ παράδοση, στέρεη καί δε -σ µευ τική γιά τίς γενιές, πού περ -πά τησαν στή γᾹ µας, ἀπό τήν ἐ -ποχή τᾹς ΡωµαϊκᾹς κυριαρχίας, ἴ -σαµε τή δική µας ἐποχή τᾹς ὑλο -

κρα τείας,τῶν ἰσχυρῶν ἀντιθέ σε -ων, τῶν ἀλληλοσπαραγµῶν καίτοῦ νέου κύµατος τῶν διωγµῶν,πού στοχεύουν στήν ἐκµηδένισηκαί στήν ἐξόντωση τᾹς ἘκκλησίαςἸησοῦ Χριστοῦ;          vvv
Τήν πρώτη αὐτή ἱστορική πε-ρίοδο, πού τό αἷµα τῶν πιστῶνµα θητῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ πότισε τήγᾹ καί ἁγίασε τήν ἱστορία, τή δια-δέχτηκε ἡ δεύτερη, πού ἐγκαινιά-στηκε µέ τό διάταγµα τοῦ Μεδιολά -νου καί µέ τήν ἀναγνώριση τοῦΧρι στιανισµοῦ ὡς ἐπίσηµης θρη-σκείας τοῦ κράτους. Συνηθίσαµε νά βλέπουµε τήνἱστορική αὐτή περίοδο ὡς αἴσιοξεπέρασµα τᾹς ἀντιπαλότητας καίὡς ἐγκαινισµό πλήρους καί ἐγκάρ-διας συνεργασίας τῶν ἐνοίκων τοῦπαλατίου µέ τούς Ἱερουργούς τῶνἉγίων Μυστηρίων καί µέ τίς φά -λαγ γες τῶν πιστῶν, πού ἀντ λοῦ -σαν τό φῶς καί τή δύναµη ἀπό τόΣταυρό τοῦ Κυρίου µας καί ἀπότό κενό µνηµεῖο Του. Ἡ ἀλήθεια εἶναι, ὅτι ὁ ἱστορι -κός βηµατισµός τᾹς ΒυζαντινᾹςαὐ τοκρατορίας, πού διατρέχει ἀ -πό τήν ὥρα τᾹς ὑπογραφᾹς τοῦδιατάγµατος τοῦ Μεδιολάνου, ἴ -σα µε τήν ἀποφράδα στιγµή τᾹςὁριστικᾹς πτώσης τᾹς Βασιλεύου-σας στά χέρια τῶν Τούρκων, δένὑ πᾹρξε σταθερός, ἀπόλυτα ἀπαλ-λαγµένος ἀπό ὑπέρµετρες ἐγωπά-θειες, ἀπό σκοπιµότητες, ἀπό σκο-
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τεινές παρεµβάσεις τᾹς αἵρεσης ἤτᾹς βίας, ἀπό τά πάθη τᾹς ζηλο -φθονίας καί τοῦ µίσους, πού εὕρι -σκαν ἀνοιχτή τήν πίσω πόρτα τοῦβα σιλικοῦ ἀνακτόρου καί προω -θοῦ σαν τά αἰτήµατά τους καί τάσχέδιά τους. Ἡ συνεργασία Ἐκκλησίας καίΚράτους στό διαµορφωµένο κλίµατᾹς ἐκχριστιανισµένης ΒυζαντινᾹςαὐτοκρατορίας, πού λειτούργησεἀ πό τόν τέταρτο αἰώνα, ἴσαµε τόνδεκατοπέµπτο, πού ἐξελίχτηκε σέσκοτεινό αἰώνα, ἐξ αἰτίας  τᾹς  πτώ-σης τᾹς Βασιλεύουσας καί τᾹς ὑπο -δού λωσής της στόν Τουρκικό ζυ -γό, δέν ἦταν µιά εὐθεῖα γραµµήἀγώνα καί πορείας πρός τήν ἀξιο-κρατία καί πρός τήν ἀδιάκοπη ἀ -να βάθµιση. Λειτούργησε ὡς ἕναςσυνεχής, ἀλλά καί ἐπικίνδυνος, κυ -µατισµός. Ὁ Αὐτοκράτορας καί οἱἐπιτελεῖς του ἄλλοτε παραχω ροῦ -σαν στίς ἁγιασµένες καί εὐρύ τατακαταξιωµένες ἡγετικές προσωπι -κό τητες τᾹς Ἐκκλησίας τό δικαίω-µα ἤ µλλον τούς ἀνέθεταν τήν ἐν -τολή νά διαποιµάνουν τό λα ό κά -τω ἀπό τό φῶς τᾹς Εὐαγγελι κᾹςἈποκάλυψης καί µέ τή ράβδο τᾹςἀγάπης, πού µαλακώνει τίς καρ -διές καί παράγει τήν κοινωνική ἑ -νό τητα. Καί ἄλλοτε ἀποµόνωνεστό περιθώριο τοῦ καθηµερινοῦβί  ου τήν ἀλήθεια καί τήν ἀγά πηκαί΄ἔσπερνε τά ζιζάνια τᾹς ἀν τι -παλότητας καί τῶν διχασµῶν. Καί µόνο τό γεγονός, ὅτι κατάτή΄διαδροµή τῶν ἕντεκα αἰώ νων

συµπορείας καί συνεργασίας  Κρά-τους καί Ἐκκλησίας, ἀντιµετωπί -στηκαν µέ σκληρότητα καί διώ-χ τη καν, µέ βάναυσο τρόπο, φωτι-σµένοι καί δυναµικοί Πατέρες τᾹςὈρθόδοξης Ἐκκλησίας, πιστοποι-εῖ, ὅτι τό σύστηµα τᾹς συναλλη λί -ας καί τᾹς συναντίληψης δέν ἦ τανἀπαλλαγµένο ἀπό τίς ἀν θρώ πινεςἐµπάθειες καί ἀπό τίς δόλιες µεθο-δεύσεις.Ἀρκεῖ νά διαβάσει κανείς τήνἔµπονη ἐξοµολόγηση τοῦ Μεγά-λου Βασιλείου ἤ τή σειρά τῶν κει-µένων, πού προέκυψαν ἀπό τίς ἐ -µπειρίες τᾹς ἐξορίας τοῦ ἁγίου Ἰω -άννου τοῦ Χρυσοστόµου, γιά νάπά ρει µιά πρώτη ἐνηµέρωση καίµιά πρώτη γεύση τᾹς ταλαιπωρίαςκαί τᾹς ὀδύνης, πού ἐπιδικάστηκεστούς γνήσιους δια δό   χ  ους τῶν Ἁ -γί ων Ἀποστόλων, ἐκ µέρους τῶνἐνοίκων τοῦ παλατίου καί τῶν«σύν  αὐτοῖς» διαχειριστῶν τᾹς µεί -ζο νος ἐξουσίας. vvv
Κατά τό 1453 καταλύθηκε ἡΒυ ζαντινή αὐτοκρατορική ἐξου -σία καί ἡ κυριαρχία πέρασε στόΣουλτάνο. Ὁ ὁρίζοντας σκοτείνια-σε. Οἱ ἐλευθερίες καταπιέστηκαν.Καί ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία µπᾹκεσέ µεγάλη δοκιµασία. Ὁ Σουλτά -νος ἀνέβαζε καί κατέβαζε Πα  τ  ρι  -άρχες καί Ἐπισκόπους, σύµφωναµέ τίς δικές του προτιµήσεις καίτούς δικούς του σχεδιασµούς. Τάσχολεῖα ἔκλεισαν. Ἡ ἀπαιδευσία
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ἁ πλώθηκε στή σκλαβωµένη Ὀρθό -δοξη κοινωνία. Ὁ λαός βρέθηκε νάπερπατάει καί νά µοχθεῖ δίχωςπνευµατικό ὁπλισµό καί δίχως ἐ λ -πίδα.Σ᾿ αὐτή τή σκοτεινιά πῶς νάλειτουργήσει τό σχᾹµα, πού κατάτήν ἄποψη τοῦ σηµερινοῦ Ἀρχιε-πισκόπου Ἱερώνυµου, συνάδει µέτήν Ὀρθόδοξη Παράδοση; Ἐξουσι -α στής ὁ Σουλτάνος, ὁ κατακτητήςκαί ἀλλόθρησκος. Καί σκλάβοι οἱἘπίσκοποι καί ὅλα τά µέλη τᾹς Ὀρ-θόδοξης Ἐκκλησίας. Ἐπί πέντε ὁ -λό κληρους αἰῶνες τό κλίµα ἦτανἐχθρικό, µέ ὅλες τίς δυσµενεῖς συ -νέπειες καί µέ ὅλες τίς πικρίες.Ὡστόσο, ὅποιος διαβάζει µέπροσοχή καί µέ εὐλαβική διάθεσητό χρονικό αὐτᾹς τᾹς πονεµένης ἱ -στορικᾹς φάσης, διακρίνει τό θαῦ -µα. Ὁ λαός βιάστηκε νά ἀλλαξοπι -στήσει. Καί µερικοί ὑπέκυψαν. Οἱπολλοί ὅµως, τό µεγάλο πλᾹθος,ἔ  µεινε στερεωµένο στήν πίστη τουκαί στήν Ὀρθόδοξη λατρεία του.Καί οἱ τολµηρότεροι, ἔµειναν πι-στοί «ἄχρι θανάτου». Προτίµησαννά µαρτυρήσουν καί ὄχι νά ἀλλα -ξο πιστήσουν. Ὁ πίνακας τῶν νεοµαρτύ ρωνµας, εἶναι µακρύς καί ἀξιοθαύµα -στος. Ἡ Ἐκκλησία µας τούς ἀνα -γνω ρίζει καί τούς τιµ, µαζί µέτούς µεγαλοµάρτυρες, τά θύµατατᾹς ἐξοργισµένης εἰδωλολατρείας. Καί µιά δεύτερη διαπίστωση:Μέσα στήν ἀτµόσφαιρα τᾹς σκο-τεινις καί τᾹς σκληρᾹς βίας, ἀν -

δρώθηκαν σοφοί διδάσκαλοι τοῦγένους καί τᾹς Ἐκκλησίας, προσω -πικότητες ἀφιερωµένες ὁλοκλη -ρω τικά στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησίακαί στά ἰδανικά τοῦ γένους, πούἄναψαν τή λαµπάδα τᾹς διδαχᾹςκαί φώτισαν τό σκλαβωµένο λαό.Ἔφτιασαν σχολεῖα πάνω στίς ἀ -πρόσιτες βουνοκορφές καί µάζε-ψαν τά σκλαβόπουλα, γιά νά τούςµάθουν γράµµατα καί νά τούς µε-ταδώσουν τήν πίστη. Καί κατηφό -ρισαν στίς κοντινές καί στίς µακρι -νές πόλεις, γιά νά κηρύξουν Χρι-στόν Ἐσταυρωµένον καί νά ἀνα-στήσουν τήν κοινωνία τᾹς λατρεί -ας καί τᾹς ἀγάπης.Αὐτό εἶναι τό µεγάλο θαῦµα.Ἡ ἀνεπανάληπτη ἐµπειρία τᾹςσκλαβωµένης, ἀλλά µή ὑποταγ -µένης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. vvv
Μέ τούς ἀγῶνες τοῦ 1821, πρό-βαλε στόν ὁρίζοντα ὁ ἥλιος τᾹςλευτερις. Ὁ λαός,ὁ κατάφορτοςἀπό τήν ὀδύνη τᾹς δουλικᾹς ταπεί -νωσης, ὕψωσε τό βλέµµα στόν οὐ -ρανό καί δόξασε τόν Μεγαλοδύ -ναµο, πού ἐπί τετρακόσια ὁλόκλη -ρα χρόνια ἐνίσχυε τίς ἀντοχές καίστίς ὧρες τᾹς µάχης καί τᾹς θυ -σίας, ἅπλωσε τά σύµβολα καί τίςἐµπειρίες τᾹς νίκης. Ἡ ζωή µπᾹκεσέ καινούργιους δρόµους. Ἡ ἱστο-ρία ὑπέµνησε τίς εὐθῦνες τοῦγένους. Οἱ ἐκκλησιές ἄνοιξαν διά -πλατα. Τά σχολεῖα πολλαπλασιά -στηκαν καί πᾹραν στήν ἀγκαλιά
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τους καί στή΄φροντίδα τους τήνἄγουρη νεότητα. Οἱ θεσµοί ἀνα -προ σαρµόστηκαν. Τό νέο πνεῦµατᾹς Εὐρώπης ἔβαλε τή σφραγίδατου στά καινούργια, ἀναγεννητικάσχήµατα καί στίς ἐπιδιώξεις τᾹςκα θηµερινότητας. Κατά τή φάση τᾹς διοργάνω-σης τοῦ ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ Κρά-τους, προέκυψε καί ἡ ἀνάγκη τᾹςαὐτονόµησης τᾹς Ὀρθόδοξης ἑλ -λη νικᾹς Ἐκκλησίας. Ἴσαµε τή στιγ-µή ἐκείνη, οἱ Μητροπόλεις καί οἱἘ  πισκοπές τοῦ ἑλληνικοῦ χώρουβρίσκονταν ὑπό τή δικαιοδοσίακαί τήν ἀνώτατη ἐπιστασία τοῦΠα τριαρχείου τᾹς ἄλλοτε βασιλεύ -ουσας, πού εἶχε περάσει στήν ἐπι -κράτεια τοῦ Σουλτάνου. Ἡ ἀ νά  γ -κη τᾹς ἀπεξάρτησης τᾹς Ἐκ κλη -σίας τοῦ νέου, ἑλληνικοῦ βασιλείουἀπό τό σχᾹµα τᾹς δουλείας ἦτανἐπιτακτική. Καί πρός αὐτή τήν κα -τεύθυνση προσανατολίστη καν καίοἱ ἐκκλησιατικοί ἡγέτες καί οἱ κρα-τικοί παράγοντες. Μετά ἀπό µελέ -τες καί συζητήσεις, προτιµή θη κεκαί ἐπιλέχτηκε τό σύστηµα, πούκαθιερώθηκε ἀπό τόν αὐτο κρά το -ρα Πέτρο τό Μεγάλο, στή συγ γενή,Ὀρθόδοξη χώρα τᾹς Ρω σίας. Τόσύστηµα αὐτό ὑπέτασσε τήν Ἐκ -κλησία στήν ἐξουσία καί στόν ἔλεγ -χο τοῦ κράτους. Ὁ αὐτοκρά το  ραςδιώριζε τά µέλη τᾹς Ἱερς Συν όδουκαί εἶχε ἁρµοδιότητα νά παύ ειτούς Συνοδικούς, ἄν τό ἔκρι νε σκό -πιµο καί νά διορίζει ἄλ λους, ὑπο -ταγµένους στή δική του θέλη ση. 

Τό σύστηµα αὐτό µεταφέρ-θηκε στόν ἑλληνικό χῶρο, µέ τήνἐ πισήµανση, ὅτι καθιερώνει τό σχᾹ-µα τᾹς «Νόµῳ κρατούσης Πολιτεί -ας». Ἡ πολιτεία ἄρχισε νά ἐκδίδειτόν Καταστατικό Χάρτη τᾹς Ἐκ -κλη  σίας τᾹς Ἑλλάδος, πού ρυθµί -ζει, µέχρι τήν τελευταία λεπτοµέ -ρεια, τόν τρόπο διοίκησης τᾹς ἑλ -ληνικᾹς Ἐκκλησίας. Καί΄κράτησεὅ λα τά δικαιώµατα παρέµβασηςστή λειτουργία τᾹς διοίκησης καίστόν τρόπο διαχείρισης τᾹς ἐκκλη -σιαστικᾹς περιουσίας. Ὥρισε, µά -λι στα καί βασιλικό Ἐπίτροπο, ἐν -τεταλµένο νά παρίσταται, ἄνευψή  φου, στίς Συνεδριάσεις τᾹςἹε -ρς Συνόδου, πού ὡστόσο, ἄν ἀ -που σίαζε ἤ ἄν σηκωνόταν καί ἔ -φευγε, οἱ Συνοδικές ἀποφάσεις ἦ -ταν ὅλες ἄκυρες. Ἀπό τότε, πού συντάχτηκε ὁπρῶτος Καταστατικός Χάρτης τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, ἴσαµε σή-µερα, ἔχουν γίνει κάποιες ἀλλα-γές καί κάποιες βελτιώσεις. Ἀλλάἡ γραµµή τᾹς ὑπεροχικᾹς παρέµ-βασης ἤ ἐπέµβασης τοῦ Κράτουςστά θέµατα τᾹς Ἐκκλησίας καί στίςἀποφάσεις τᾹς ΣυνοδικᾹς διοίκη -σης παραµένει κυρίαρχη.         vvvΤό σύστηµα αὐτό, πού θεσπί -ζει τόν τρόπο διοίκησης τᾹς Αὐτο -κέ φαλης Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλ λά δοςἀ ποκαλεῖται (καί στήν πραγ µατι -κό τητα εἶναι) ἐπικυριαρχία τᾹς Νό-µῳ κρατούσης Πολιτείας. 
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Πῶς ὁ κ. Ἱερώνυµος βρίσκει,ὅτι τό σύστηµα αὐτό συνάδει µέτήν παράδοση τᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκ -κλη σίας εἶναι ἀπορίας ἄξιο. Σήµερα, στή Βουλή τῶν Ἑλλή-νων πνέουν, καταιγιστικά, τά ρεύ -µατα τᾹς καταλυτικᾹς ἀθεΐας καίπαίζονται τά παιχνίδια τᾹς ἔσχα -της διαφθορς καί τᾹς καταλή-στευσης τᾹς τιµᾹς τῶν Ἑλλήνωνκαί τοῦ προϊόντος τοῦ µόχθουτων. Πῶς, µέσα σ᾿ αὐτή τήν κα-ταιγίδα νά λειτουργήσει ἡ ἔντιµηκαί κρυστάλλινη συνεννόηση καίσυνεργασία; Πῶς νά ἐξυπηρετη -θεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Παράδοση, πούἐκπορεύεται ἀπό τό λυτρωτικόπάθος τοῦ Κυρίου µας καί ἀντα-ποδίδεται µέ τήν πιστότητα καί τήθυσιαστική ἀνταπόκριση τοῦ καθ-ενός µας;Ὅταν ἔχετε µιά κρατική διοί -κηση τόσο διεφθαρµένη, πού αὐ -το ατιµάζεται καί αὐτοδιασύρεται,πῶς νά τή συνδέσετε µέ τούς λι-τανευτές τοῦ Σταυροῦ καί τᾹς ∆ι-δαχᾹς τοῦ Θεανθρώπου Κυρίουµας; Ἐκτός ἄν καί οἱ παράγοντεςτᾹς Ἐκκλησίας πού ἐπιζητοῦν τήνσύµπνοια καί τήν συνεργασία ὁ -δοιποροῦν στά ἴδια µονοπάτια καίσυναντῶνται στά ἴδια ὁράµατα.Θέλουµε νά πιστεύουµε ὅτι ὁ τε τι -µηµένος µέ τήν ἀνώτατη ἐκ κλη -σιαστική διάκριση δέν σκέπτεταινά συγγράψει µιά τέτοια ἱστορία.vvvὉ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυ µος

δείχνει ὅτι ὁραµατίζεται νά βι ώσειτήν ὀρθόδοξη παράδοση σέ θερµήχειραψία µέ τήν πολιτική ἐ ξουσία.Θά τοῦ θυµίσω ὅτι ζᾹ καί ὁ ραµα -τίζεται στό κενό. Σήµερα σ’ ὁλό -κλη ρο τόν πλανήτη µιά καί µοναδι -κή ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πού καθυ-ποτάσσεται ἄνευ ὅρων στήν κρα-τική θέληση εἶναι ἡ Ἑλληνική. Στόνπλανήτη µας ὑπάρχουνε ὀρθόδο -ξα Πατριαρχεία, ὑπάρχουν ὀρθό -δο ξες Αὐτοκέφαλες Ἐκκλη σί ες, ὑ -πά ρχουν ἐξαρτηµένες Ἐκκλη σίεςτᾹς διασπορς καί καµµία ἀπ’ αὐ -τές δέν ὑποτάσσεται στήν κρατι-κή ἐξουσία. Εἶναι ἐλεύθερες κοι νό -τητες µέσα σέ ἐλεύθερες χῶρες.Συν αντῶνται σέ συνοδικές δια σκέ -ψεις καί ἐκεῖ µελετοῦν καί ἐπιλύ -ουν τά ἀναφυόµενα προβλή µατα.∆έν µποροῦµε νά πιστέψου µε πώςὁ κύριος Ἱερώνυµος µπορεῖ νά θε -ω ρήσει ὅλες αὐτές τίς ἐ λεύ θερεςὀ ρθόδοξες ἐκκλησιαστικές κοινό -τη τες ἐκτός ὀρθόδοξης πα ράδο -σης καί ὡς µόνη πιστή στίς παρα -δόσεις τῶν ἁγίων ἀποστόλων καίΠατέρων µας νά τιµήσει καί νά προ-βάλει τήν Ἑλληνική, πού πνίγεταιστά σκάνδαλα καί συνοδοιπορεῖµέ τήν ἐκπεσµένη πολιτική ἐξου-σία. vvvΠρίν ἀπό καιρό εἴδαµε τόνἈ ρ  χιεπίσκοπο Ἱερώνυµο νά πα -ρα  κάθεται στήν τράπεζα τοῦ Ὑ -πουρ  γι    κοῦ Συµβουλίου. Ἡ παρου -σία του ἐκεῖ ἦταν µιά καραµπι νά -τη ἀ νορθογραφία. Ἔσχατη πτώση
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στό τρελό παιχνίδι τῶν κοσµικῶνσυν αλλαγῶν. Ὅποιος αὔριο θάγρά  ψει τό ἱστορικό τᾹς καταλή -στευσης τῶν ταµείων τοῦ Ἑλλη νι -κοῦ κρά τους ἴσως σηµειώσει µέ

ἀρκετή ἔκπληξη καί αὐτή τήν ἀν -ορ θογραφία. Ἀτυχῶς πλέον δένδιορθώνεται.Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ

Στίς µέρες µας βιώνουµε ὡς
χώρα µιά πολύπλευρη κρίση. Ἐ #
πιφανειακά οἰκονοµική, στόν
πυ ρήνα της ὅµως βαθύτερη. Γί #
νον ται ἀναλύσεις ἐπί ἀναλύ #
σεων καί ἀναζητοῦνται αἰτίες
καί ἔνοχοι. Μέσα σ’ αὐτή τή Βα #
βυλωνία γνωµῶν καί διατυπώ #
σεων ἐξέδωσε καί ἡ Ἱεραρχία
τῆς Ἐκκλησίας µας τόν περα#
σµένο ∆εκέµβριο µιά ἐγκύκλιο
«Πρός τό λαό» γιά τό ἴδιο θέµα,
µέ αἰχµές κατά τῆς πολιτικῆς,
πού ἄσκησαν οἱ κυβερνῶντες
στή χώρα µας τίς τελευταῖες δε #
καε τί ες καί µύδρους κατά τῶν
διεθ νῶν κερδοσκόπων. Ὅπως
ἦ   ταν φυ σικό, προκάλεσε ἀντι #
δρά σεις στόν πολιτικό κόσµο.
Ἀπό πολλούς τέθηκε τό ἐρώτη #

µα ἄν ἡ Ἐκ  κλησία νοµιµοποι εῖ #
ται νά πα  ρεµβαίνει σέ θέµατα,
πού ἔ χουν νά κάνουν µέ τίς κυ #
βε ρνη τικές πολιτικές. Ἄλλοι εἶ #
παν ναί, ἄλλοι ὄχι, µέ βάση πάν#
τα τίς θέσεις κάθε πλευρᾶς ἔναν #
τι τῆς τρέ χουσας κυβερνητικῆς
πο λιτι κῆς. Οἱ περισσότεροι ἐκ #
κλη σια στι κοί ταγοί ὑπεραµύν #
θη καν τοῦ δικαιώµατός της νά
µι λᾶ στό λα ό γιά κάθε θέµα, πού
τόν ἀπα σχολεῖ. Ἑστίασαν δέ
τήν ἐπιχειρηµατολογία τους στό
ὅτι, ὅπως κάθε σωµατεῖο καί συ #
σπείρωση πολιτῶν, κάθε κόµµα,
κάθε πο λί της, κάθε δηµοσιογρά #
φος καί µέσο ἐνηµερώσεως σ’ αὐ #
τή τή χώ ρα µπορεῖ νά ἐκφράζει
τίς ἀ πόψεις του, ἔτσι καί ἡ Ἐκ #
κλη σία ἔχει τό «δηµοκρατικό δι #

Ἡ Ἐκκλησία
στή σύγχρονη κρίση.



καίωµα» νά παρεµβαίνει µιλών #
τας στό λαό.

Ἡ Ἐκκλησία ἀναµφισβή #
τη τα δικαιοῦται νά µιλᾶ στό λα #
ό. Τοῦτο ὄµως δέν ἀποτελεῖ «δη #
µοκρατικό της δικαίωµα», µέ
τήν ἔννοια, πού ἰσχύει γιά τά
ἄλ λα κοινωνικά µορφώµατα,
πού εἴπαµε πιό πάνω. Ἡ Ἐκκλη #
σία δέν πρακτορεύει ὁράµατα
καί δέν προωθεῖ ἀτζέντες καί
σχεδιασµούς κανενός κοινωνι #
κοῦ σχηµατισµοῦ, ἀκόµα κι’ ὅ #
ταν ἐµφορεῖται ἀπό ἀρχές χρι#
στιανικές. Τέτοια δράση µέσα
στήν κοινωνία, νόµιµη καθόλα,
κάποτε καί ἐπαινετή, µπορεῖ νά
ἀναληφθεῖ, ὡς «πολιτικό δικαί #
ωµα», ἀπό συσπειρώσεις µελῶν
τῆς Ἐκκλησίας, π.χ., σωµατεῖα,
πρωτοβουλίες ἀκτιβιστῶν, κόµ#
µατα, κτλ, ὄχι ὅµως ἀπό τήν ἴδια
τήν Ἐκκλησία. Αὐτή µιλᾶ στό
λαό κατ’ ἐντολή τοῦ Χριστοῦ
ἀν   εξάρτητα ἀπό πολιτικές συγ #
κυ ρίες. Μιλᾶ ἀκόµα καί κάτω
ἀπό καθεστῶτα, στά ὁποῖα τό
«δηµοκρατικό δικαίωµα» τοῦ
δηµόσιου κριτικοῦ λόγου ἔχει
περισταλεῖ. Κοινοποιεῖ τό µήνυ #
µά της ἀκόµα καί ὅταν διώκεται.
Τό βιωµένο µαρτύριο, συ νει δή #
σεως ἤ αἵµατος, εἶναι ὁ πιό ἀξιό #
πιστος λόγος Της. Συµπάσχει µέ
τό λαό σέ κάθε ἱστορική στι γµή,
δέν ἐκφράζει ὅµως «λαNκά αἰ#
σ θή  µατα» πόνου, ἀγανάκτη σης
ἤ µίσους. Καλεῖ ἔγκαιρα τό λαό
στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ

Χριστοῦ καί χύνει στίς πλη γές
του τό βάλσαµο τῆς Θείας Πα #
ρουσίας. Ἡ ἐντολή τοῦ Κυρί ου
πρός τήν Ἐκκλησία, πού ἰσ χύ #
ει διαχρονικά, εἶναι πάντοτε ad
hoc σ’ ὅλες τίς περιστάσεις: «µα 	
θητεύσατε πάντα τά ἔθνη… δι 	
δάσκοντες αὐτούς τηρεῖν πάν τα
ὅ σα ἐνετειλάµην ὑµῖν· καί ἰδού
ἐγώ µεθ’ ὑµῶν εἰµι πάσας τάς ἡ 	
µέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ
αἰῶνος» (Ματθ. κη΄ 19#20). Τό
ζη τούµενο λοιπόν εἶναι ὄχι ἄν
ἔχει δικαίωµα λόγου ἡ Ἱεραρ χί α
τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά πότε, πῶς
καί τί λέγει κάθε φορά.

Στήν ἐγκύκλιο της ἡ Ἱεραρ #
χία βάλλει κατά τοῦ club τῶν
διεθνῶν τοκογλύφων, πού µέ τήν
σύµπραξη, συνειδητή ἤ ἀσυνεί #
δητη, ντόπιων, ἠθικά διαβλη #
τῶν, πολιτικῶν δυνάµεων, κρα #
τοῦν τό λαό σέ οἰκονοµική ὀ µη #
ρία καί ὑποθάλποντας τήν ἀπο#
κοπή ἀπό τίς ρίζες του καί τήν
πνευµατική του ἀλλοτρίωση,
τόν ὁδηγοῦν σέ ἀνδραποδισµό,
καθιστώντας τον ὑποχείριο ὄρ #
γανο στούς σκοτεινούς σχεδια#
σ µούς τους. Γιαυτές τίς ἐπιση #
µάνσεις ἡ Ἱεραρχία δέχτηκε ἐ #
πευ  φηµίες. Ὑπάρχουν ὄντως φω   #
νές εἰδηµόνων, πού ἀµφισβη #
τοῦν τή νοµιµότητα τοῦ ἐθνικοῦ
µας χρέους καί τῶν διεθνῶν συµ #
βάσεων, τίς ὁποῖες ἀναγκάστη #
κε ἡ χώρα µας νά ὑπογράψει γιά
νά τό ἐξυπηρετήσει. Ὅλ’ αὐτά τά
χαρακτηρίζουν «ἐπαχ θή», (ἤ «ἀ #
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πεχθή»), καί «παράνοµα» µέ βά#
ση τούς ὅρους τοῦ συντάγµατός
µας, τοῦ διεθνοῦς δι καίου, τοῦ
εὐρωπαNκοῦ κε κτηµένου, κλπ.
Τό χρέος, λένε, δηµιουργήθηκε
ἀ πό τούς διεθνείς τοκογλύφους
µέ ἐξαπάτηση καί ἐκµαυλισµό
τοῦ λαοῦ καί µέ διαφθορά τοῦ
πολιτικοῦ συστήµατος, καί ὡς
ἐκ τούτου πρέπει νά καταγγελ #
θεῖ ὡς καταχρηστική ἀπαίτη ση. 

Εἶναι ὅµως δουλειά τῆς Ἱε#
ραρχίας ἡ υἱοθέτηση τέτοιου εἴ #
δους συλλογιστικῆς; Στήν πρα #
γµατικότητα ὁ συνοδικός λόγος
ὑπῆρξε ἐπιφανειακός καί ἄκαι#
ρος. Οἱ Ἱεράρχες µας θά ἔπρεπε
νά ἔχουν δείξει µέ τό λόγο καί
τή βιωτή τους στό λαό τόν ἐπερ #
χόµενο κίνδυνο καί νά τόν ἔχουν
θωρακίσει ὥστε νά µήν ἐκµαυλι #
σθεῖ. Ὁ λαός µας, καί ὡς ἄτοµα
καί ὡς συντεταγµένη πολιτεία,
πράγµατι ἔπεσε στήν παγίδα
καί δανείστηκε ἄκριτα καί ἀνώ #
φελα. Ἀπό τό 1950, γιά νά περι #
ο ρίσουµε τή θεώρησή µας στό
χρόνο, πού ἡ δική µου γενιά ἀν #
δρώθηκε, ἔδρασε κοινωνικά καί
βίωσε, θετικά ἤ ἀρνητικά, τό µή #
νυµα τῆς Ἐκκλησίας, ἡ χώρα πρι#
µοδοτήθηκε ἀπό διεθνείς ἐπεν#
δυτές γιά νά «ἀναπτυχθεῖ». Καί
αὐτή ἡ ἀνάπτυξη δέν εἶχε στόχο
µιά ἀληθινή πρόοδο γιά τήν κά #
λυψη οὐσιαστικῶν ἀναγκῶν τοῦ
λαοῦ, ἀλλά τοῦ προσέφερε εὔ #
κο λη καί ἄκοπη εὐµάρεια στη #
ριγµένη στά δάνειά τους. Ὁ λα#

ός ἀφιονίστηκε παραδοµένος
στόν κερδοφόρο γιά τούς ἐπεν #
δυτές καταναλωτισµό. Ἡ «εὐη #
µερία»  ὑπῆρξε τό πολιτικό σύν #
θηµα ὅλων τῶν κοµµάτων, πού
γιά τούς πλείστους εἶχε σά στό #
χο, ὄχι µιά λογικά ἀξιοπρεπή
ζωή, ἀλλά τή χλιδή καί µιά ἀκό #
ρεστη dolce vita (ἡ ὁποία δέν
ἦταν ἄγνωστη οὔτε σέ κύκλους
Ἱεραρχῶν µας). Οἱ πολιτικές ἀν #
τι παραθέσεις ὅλ’ αὐτά τά χρό#
νια δέν εἶχαν νά κάνουν µέ τήν
ἀναγκαιότητα αὐτοῦ τοῦ δανει #
σµοῦ καί τήν ὀρθολογική δια #
χεί ρισή του, ἀλλά µέ τήν κατα#
νοµή τῆς «πίτας» τῆς εὐµάρειας,
πού παρεῖχε, σέ συντεχνίες καί
πελατεῖες κοµµατικές. Πῶς νά
µή φτάσουµε ἐκεῖ πού φτάσαµε!  

Γιατί ὅλες αὐτές τίς δεκα#
ετίες τό Σῶµα τῶν Ἐπισκόπων
µας δέν ἐξαπέλυσε διαγγέλµατα
«πρός τό Λαό» γιά τούς προφα#
νεῖς κινδύνους, πού ἐλλόχευαν;
Γιατί δέν βγῆκε νά πεῖ ὅσα «ἐνε#
τείλατο» ὁ Χριστός; Γιατί δέν
τοῦ εἶπε µέ λόγο «ἐµπείρως νο#
ούµενον» ὅτι, ὅποιος δέν κοπιά#
ζει στή διαδικασία παραγωγῆς
ἀγαθῶν, ὑλικῶν ἤ πνευµατικῶν,
δέν δικαιοῦται νά ἀπολαµβάνει
ἀγαθά; «Εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζε	
σθαι, µηδέ ἐσθιέτω» (Β΄ Θεσ. γ΄
10). Ἄν τά ἀπολαµβάνει ἀερι #
τζίδικα εἶναι κλέφτης καί ὁδηγεῖ
ὅλη τήν κοινότητα στήν κατα#
στροφή. Γιατί δέν ἐνέπνευσε, µέ
τό παράδειγµα καί τό λόγο, τήν
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αὐτάρκεια καί λιτότητα; «Ἔχο ν	
τες διατροφάς καί σκεπάσµα	
τα, τούτοις ἀρκεσθησόµεθα»
(Α΄ Τιµ. στ΄ 8). Γιατί δέν πολέµη #
σε τή φιλαργυρία, ὡς κατά βάση
ἄχρηστη καί στήν οὐσία ἐ πι κίν #
δυνη καί ἐπώδυνη; «Οὐ δέν εἰση 	
νέγκαµεν εἰς τόν κόσµο, δῆλον
ὅτι οὐδέ ἐξενεγκεῖν τι δυνάµεθα
(τίποτα δέ φέραµε µαζί µας στόν
κόσµο καί οὔτε θά πάρουµε)…
Οἱ βουλόµενοι πλουτεῖν ἐµπί 	
πτουσιν εἰς πει ρασµόν καί πα 	
γί δα καί ἐπι θυ µίας πολλάς ἀ 	
νοή τους καί βλα βεράς, αἵτινες
βυθίζουσι τούς ἀνθρώπους (για #
τί ὄχι καί ἔθνη ὁλόκληρα;) εἰς
ὄλεθρον καί ἀ πώλειαν. Ρίζα
γάρ πάντων τῶν κακῶν ἐστίν ἡ
φιλαργυρία, ἧς τινές ὀρεγόµε 	
νοι ἀπεπλανήθησαν ἀπό τῆς πί 	
στεως καί ἑαυτούς περιέπειραν
(ἔµπηξαν πάνω τους σάν καρφι #
ά) ὀδύναις πολλαῖς»(Α΄ Τιµ. στ΄
6#10). Πῶς ὅµως οἱ Ἱε ράρ χες µας
νά µιλήσουν µέ τέ τοια γλῶσ σα,
ὅταν τά ἄνθη αὐ τά τοῦ κακοῦ
θάλλουν στήν ὁ µήγυρή τους; 

Τούς τοκογλύφους µέ ἕνα
µόνο τρόπο τούς πολεµᾶς: νά
µήν πέφτεις στά νύχια τους ζη #
τώντας δάνεια. Ἄν θέλει κάποι#
ος νά διώξει ἀπό τό χωράφι του
τούς γύπες δέν πρέπει νά ἀφή#
σει νά βρίσκουν ἐκεῖ ψοφίµια.
Ἄν ὑπάρχουν ψοφίµια οἱ γύπες
δέν φεύγουν· τά καθαρίζουν.
Κάτι εἶναι καί αὐτό… 

Λές κάτι καλό νά βγεῖ ἀπό

τό κνοῦτο τῆς «τρόικα»; Τό εὐ #
χόµαστε. Καί ἄν αὐτό εἶναι ἡ µε#
τάνοια, γιά τήν ὁποία δέ µίλησε
ὅσο ἔπρεπε ἡ Ἱεραρχία µας
πρός τό λαό, τί ἄλλο θέλουµε; 

Ε. Χ. Οἰκονοµάκος
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"Ἡ ἐπικράτησις τοῦ κο -
σµικοῦ πνεύµατος, πέραν
πάσης ἐκκλησιαστικᾹς οἰ -
κο νο µίας, καί ἡ συµπερι -
φο ρά τῶν Ἀρχιερέων ἐν τῇ
ἐνα σκήσει τῶν Συνοδικῶν
των καθηκόντων, µέ ὡδή -
γη σαν εἰς τό συµπέρασµα
ὅ τι ἡ ἐπισκοπική αὐθεντία
χρη σι µοποιεῖται εὐκαίρως-
ἀ καίρως καί ὅλως ἀντιεκ -
κλησιαστικῶς διά τήν ἐξυ -
πηρέτησιν κοσµικῶν καί
προ σωπικῶν σκοπιµοτή -
των... Καταβιβάζοµεν τήν
τάξιν τοῦ οὐρανοῦ καί τήν
ὑποδουλώνοµεν εἰς τήν τά-
ξιν τοῦ κόσµου...". 

(Ὁ Μητροπολίτης
Ἰωαννίνων Θεόκλητος).

"Ναί, ὁ Ζακύνθου εἶναι
συγκυβερνήτης τοῦ Καρα -
βιοῦ τᾹς ἙλλαδικᾹς Ἐκ -
κλη σίας καί τραβάει κουπί
µαζί µέ ἄλλους ὀγδόντα Ἀ -
δελφούς... Ὁ Ζακύνθου σέ
πλήρη δικαιωµένη διακο -
νία πλέον τῶν πενήντα ἐ -
τῶν καί  µέ δυνάµεις ἀνε-
ξ άν τλητες, φεύγει στά ἑ-
β δο µήντα δύο χρόνια του ἀ -
πό τήν ἐνεργό διακονία καί
πάει στά µετόπισθεν"᾿. 

(Ὁ Μητροπολίτης
Ζακύνθου Χρυσόστοµος,

πρόεδρος
τᾹς λέσχης τᾹς ἀρχοντις, 

αὐτοεπαινούµενος καί
αὐτοδιαφηµιζόµενος).  

Ὕφος Ἦθος


