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ούτη τήν ὥρα τᾹς ἱστορικᾹς ἀνέλιξης περπατµε, γεµά -
τοι ἄγχος, µέσα στή σκοτεινιά. Ἡ σηµερινή ἐµπειρία
µας εἶναι ἕνα ἁλυσιδωτό συναπάντηµα µέ τήν ὑποχθό -
νια ραδιουργία, µέ τή χοντρή ἐκµετάλλευση καί µέ τήν
ἀ γοραία ἀπαξίωση τᾹς ἀνθρώπινης προσωπικότητάς
µας. Τό ψυχικό  µας θησαύρισµα, οἱ ἐγγραφές, πού στι -
βά ζονται στό πνευµατικό µας ἡµερολόγιο, συνοψίζον-

ται στήν ἀπογοήτευση, στήν πικρία, στήν ἀντιπαλότητα, στό θρυ -
µάττισµα τᾹς κοινωνικᾹς συνοχᾹς  καί στό στήσιµο τοῦ ἀπωθητι-
κοῦ σκιάχτρου τᾹς ἀποµόνωσης. Μέσα σ᾿ αὐτόν τόν µελανό ὁρί -
ζο ντα, οἱ ἀπανωτές, ἀπρόσµενες, κοινωνικές, πολιτικές καί οἰκο -
νο µικές θύελλες, πού συγκλονίζουν τήν Εὐρωπαϊκή µας ἤπειρο
καί ἀναστατώνουν ὁλόκληρο τόν πλανήτη µας, ἀποδοµοῦν τόν
πολιτισµό µας, ἀνατρέπουν καί ἀκυρώνουν τή θαυµαστή ἁρµονία
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τοῦ φυσικοῦ κάλους καί ἀραδιάζουν παγίδες δόλιας ἐκµετάλλευ-
σης, κατά µᾹκος τᾹς κοπιαστικᾹς, ἔµπονης καί θρηνητικᾹς διαδρο -
µᾹς τοῦ ὁδίτη τᾹς ἱστορίας. Τοῦ κλέβουν τόν διαφηµισµένο καί ὑ -
ποσχηµένο ὑλικό πλοῦτο. Τοῦ στεροῦν τήν ἐπιθυµητή ἄνεση. Τόν
στήνουν ἐρηµίτη ἀβοήθητο µέσα στήν πολύβουη, ἀλλά ἄκαρδη,
µεγαλούπολη. 

∆υό, συναπτά, χρόνια, τήν ἀκοή µας τή  γεµίζει καί τήν καρδιά
µας τήν πληγώνει ἡ ἀτέρµονη περιπέτεια τᾹς µικρᾹς µας πα-

τρίδας. Καί ὁ ἀπαρηγόρητος  στεναγµός τοῦ λαοῦ µας συνοδεύει
τήν πένθιµη λιτανεία τᾹς µακρότατης, πολυτάλαντης ἱστορίας
µας καί τοῦ δυναµικοῦ πολιτισµοῦ µας. Φέραµε, ἀπό τά βάθη τῶν
αἰώνων, ὑπερφορτωµένο τό ἁµάξι τοῦ πολιτισµοῦ µας, ἀνοί ξαµε
τόν ἀνθρώπινο, πεπερασµένο λογισµό µας καί τόν φέραµε, σέ
ἐπαφή καί σέ κοινωνία µέ τόν Σαρκωµένο Θεϊκό Λόγο, ζεστά να -
µε καί ἀναπλάσαµε τίς καρδιές µας, τά ὁράµατά µας καί τίς προ -
θέσεις µας, στή θαλπωρή τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου τᾹς λυτρωτικᾹς
συγγνώµης καί τᾹς θυσιαστικᾹς Ἀγάπης καί, τελικά, γκρεµιστή-
καµε στό χάος τᾹς ὑλικᾹς καί τᾹς πνευµατικᾹς χρεωκοπίας, στή
φτώχεια τοῦ Πνεύµατος καί στή στέρηση τοῦ ἐπιούσιου ἄρτου
µας. 

Στόν ὁρίζοντα δέν αὐγάζει ἡ ἐλπίδα.Στούς ἠλεκτρονικούς ποµ-
πούς τᾹς ἐνηµέρωσης ἤ τᾹς παραπλάνησης προβάλλουν, ἤ

προ ωθοῦνται σκόπιµα, ἐντυπωσιακά συνθήµατα καί προγράµµα -
τα, πού καταστρώνουν καί πάλι στόν πίνακα τᾹς ἐπικαιρότητας
τά σβησµένα καί παροπλισµένα συνθήµατα τοῦ "πάλαι ποτέ"
δια φωτισµοῦ, ὑπόσχονται ἀλληλεγγύη, διαγραφή ἤ µείωση τῶν
ὑ περδιογκωµένων χρεῶν, πρόσθετη οἰκονοµική ἐνίσχυση, συν -

αδέ λφωση καί "ἀπό κοινοῦ" ἀνοικοδόµηση τᾹς παγκοσµιοποιηµέ -

νης ἀνθρώπινης µάντρας.     

Ποιό θά εἶναι τό αὐριανό ἄνοιγµα; Ποιές οἱ ἀλλαγές, πού θά
ἀποφασίσουν οἱ σύγχρονοι δυνάστες τᾹς οἰκουµένης καί θά

τίς ἐγγράψουν στό ὑποσχετικό βοήθειας τᾹς µικρᾹς, νότιας γωνι -
ς, τᾹς ΕὐρωπαϊκᾹς Ἕνωσης; Κανένας δέν µπορεῖ νά τό ξέρει. Καί
κανένας δέν εἶναι σέ θέση νά ἐκφέρει πειστική ἄποψη. Οἱ αἴθου-
σες τῶν σκοτεινῶν διασκέψεων παραµένουν ἀµπαρωµένες. Οἱ
προοπτικές σκοτεινές. Οἱ ἀνακοινώσεις γριφώδεις. Καί ἡ ἔκβαση



ριάµυσι ὁλόκληρα χρό -νια σα ράντα, ὁλόκλη ρουςµᾹ νες στήν ἐπίσηµη ἀρχι -επι σκο πι κή καθέδρα βρί -σκε ται θρονιασµένος ὁ κ.Ἱε ρώ νυµος. Ἄφωνος καί ἄπραγος.Σάν ἐντελῶς παλαιωµένο ἄγαλµα

πού θυµίζει πρόσωπο ἀλλά δένθυ  µίζει δράση καί ἱστορικό θησαύ -ρισµα. Ἡ παρουσία του κατά τόµα κρό αὐτό χρονικό διάστηµα δένἄ  φη σε πίσω της οὔτε τό παρα µι -κρό λά ληµα ἑνός νυκτερινοῦ που-λιοῦ. Ἡ πραγµατικότητα αὐτή µέ
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χάος. Ἄν ἡ δύναµη τοῦ οἰκονοµικοῦ λόµπυ, τῶν ἐπενδυτῶν καί
τῶν τοκογλύφων κυριαρχήσει στό στερέωµα, τότε ἡ ἀγορά θά ἀ -
νοί ξει, ἡ κατανάλωση θά αὐξηθεῖ, θά γίνει µορφή καί ποιότητα
ζω Ᾱς καί οἱ ταλαίπωρες λαϊκές µάζες θά ἀναγκαστοῦν νά ὑποτα -
χτοῦν στά σχήµατα τᾹς δουλείας καί τᾹς ἐξάρτησης. Ἄν οἱ ποικίλοι
τοκογλύφοι δέν καταφέρουν νά ἀπατήσουν τό λαό µέ τή µαγεία
τοῦ καταναλωτισµοῦ καί τᾹς ἀκράτητης εὐµάρειας, εὔκολα θά
τόν στριµώξουν στή γωνιά τᾹς διαµαρτυρίας καί τᾹς ἐπαναστατι -
κότητας. Θά ἀναπλάσουν καί θά τροφοδοτήσουν τό διπολικό µέ-
τωπο τᾹς "κοµµατικᾹς ἀντίστασης" καί θά βγοῦν στίς καινούρ-
γιες τους ἐξορµήσεις. 

Τά δυό µεγάλα, ἀντίπαλα, συγκροτήµατα διαχείρισης τᾹς πολι -
τικᾹς καί τᾹς οἰκονοµικᾹς ἐξουσίας δέν παρέχουν ἐγγυήσεις,

ὅτι µποροῦν νά συντονιστοῦν καί νά συνεργαστοῦν, γιά ὄφελος
τοῦ λαοῦ. Τό κύκλωµα τῶν ὁραµάτων τους καί τῶν ἀγώνων τους
εἶναι κλειστό. ∆έν εἶναι σέ θέση νά κυττάξουν τό διπλανό ἄνθρω -
πο µέ τήν ἐµπιστοσύνη καί µέ τή θέρµη τοῦ ἀδελφοῦ. Τόν προσεγ -
γίζουν ὡς παράγοντα ἐκµετάλλευσης ἤ ὡς ἀνταγωνιστή τοῦ ἐ πι -
χειρηµατικοῦ τους ἀνοίγµατος.            

Τό φαιδρό ὅραµα καί ἡ διαδροµή τᾹς νύκτας.



ἀ ναγ κά ζει νά γυρίσω πίσω καί΄νάξεφυλ λίσω, µέ προσοχή καί µέ ὀ -δύνη, τό δη µοσιογραφικό πίνακαπληροφό ρησης. Νά τόν µελετήσω,νά τόν πα  ρουσιάσω σέ σς, νά ὑ -πο γραµµίσω τίς προσωπικές µουἐκτιµήσεις καί νά σς καλέσω νάβγάλετε τά δικά σας συµπεράσµα -τα. Στίς 9-10 Ἰανουαρίου 2010,µε σο διάστηµα περίπου τᾹς πα -ρου  σί ας τοῦ Ἱερωνύµου στό τιµόνιτᾹς Ὀρ  θόδοξης ἙλληνικᾹς Ἐκκλη -σίας, Ἀθηναῖος δηµοσιογράφος,φίλος καί πιστός παραστάτης τοῦκ. Ἱε ρώ νυµου ἀπό τήν ἐποχή πούτολ µοῦσε τίς πρῶτες ἀναβάσειςστίς σκά  λες προβολᾹς, ὁ ΦάνηςΚα λατζής, θεώρησε ὑποχρέωσήτου νά δη  µοσιοποιήσει ἕνα µεγα -λε πίβολο σχέδιο δράσης ἑκατό ἡ -µερῶν, πού θά ἔφερνε τόν Ἀρχι ε -πίσκοπο Ἱερώ νυµο, στό ἴδιο σκα -λοπάτι προβολᾹς πού εἶχε σχε δι -ά σει ὁ νέος τότε πρω θυπουργόςΓεώργιος Παπανδρέου καί πού θάἔφερνε σέ φωτεινή ἀνανέωση, σέπληρότητα δράσης καί σέ δυνα µι -κή παρέµβαση τᾹς Ἐκκλη σίας στάἙλληνικά ἱστορικά τεκται νόµενα. Ἔγραψε ἐκείνη τή µέρα, ἄρ -θρο µέ τόν χτυπητό τίτλο:«“Πρόγρα µ -µα 100 ἡµερῶν”προωθεῖ καὶ ὁ κ. Ἱε -ρώ νυ µος». Παραθέτω τίς πρῶτεςτου ἐκτιµήσεις, πού στό κείµενο λει -του ρ γοῦν ὡς ὑπότιτλοι τοῦ ὅλουὀρ γα νω τικοῦ σχεδιάσµατος. Ἡ προ-

σπάθεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου µέβά ση τό ἄρθρο θά κατευθύνεταιπρός τούς παρακάτω τοµεῖς: «Ἡἀτ ζέντα τοῦ ἀρχιεπισκόπου γιὰ τὶςσχέσεις µὲ τὸ κράτος, τὰ οἰκονοµικὰκαὶ τὸν ἐκσυγχρονισµὸ τᾹς Ἐκκλη σί -ας-Οἱ σχέ σεις µὲ τὸν Γ. Παπανδρέουκαὶ οἱ προ θέσεις γιὰ δηµιουργία ἐπι -τελείου  µον τέρνων στελεχῶν στὸ ἐκ-κλησιαστικὸ σῶµα».Οἱ ὁρίζοντες πού διαγράφον -ται ἀπό τό κείµενο τοῦ δηµο σιο -γρά  φου Καλατζή, οἱ προβληµατι-σµοί πού θίγονται καί οἱ προοπτι-κές πού ἀνοίγονται ἀποκλείουν τόἐνδεχόµενο νά ἀποτελοῦν µόνο δι-κές του ἀνησυχίες καί διακριτικέςδη µοσιο γρα φικές ἐπισηµάνσεις.Ὁ ποιοσ δή ποτε δηµοσιογράφοςφω  τογραφίζει τήν συγκεκριµένηἐ πικαιρότη τα, ὑπογραµµίζει τάλά  θη, τίς ἀστο χίες καί τίς σκοτει -νές σκοπιµότητες, ἀλλά δέν εἰσ -έρχεται στά ἐνδότερα τοῦ διοι κη -τικοῦ χώρου τᾹς Ἐκκλη σί ας ἤ τᾹςΠολιτείας γιά νά ὑποδεί ξει «τί δέονγενέσθαι». Οἱ διακριτοί ρόλοι ὁδη -γοῦν στό συµπέρασµα ὅτι πρίν ὁδη µοσιογράφος διατυπώσει τόνεὐρύτατο πίνακα δραστηριοτή -των τῶν ἑκατό ἐκκλησιαστικῶν ἡ -µε ρῶν, εἶχε εὐρύτατη συνεργασίαµέ τόν ἴδιο τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱε -ρώ  νυµο καί τούς κεντρικούς ἐπι-τελεῖς του καί ἄντλησε ἀπό αὐτούςπλη ρο φορίες γιά τήν σύγχρονη ἐκ -κλη σιαστική προβληµατική καί γιά
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τίς κινήσεις πού σχεδίαζαν νά κά-νουν στό πλαίσιο τῶν ἑκατό ἡµε -ρῶν. Αὐ τή ἡ σχέση καί ἡ συνεργα -σία ἡ ὁ ποία ὁποσδήποτε πρέπεινά ἔχει πρα γµατοποιηθεῖ προσθέ -τει ἕνα κύ ρος στήν ἐνηµέρωση τοῦδηµοσι ογράφου καί ὁδηγεῖ τούςἀναγνώ στες στήν ἐξέδρα τᾹς ἀνα-µονᾹς τῶν θετικῶν καί οὐσιαστι -κῶν ἀποτελεσµάτων τᾹς ἀρχιεπι -σκοπικᾹς πρωτοβουλίας.

aaa

Πρίν ἐπιχειρήσω τήν κατά -στρω  ση τῶν σχεδιασµῶν, πού πε-ριέχονται στήν ἐφηµερίδα τοῦ «Κό-σµου τοῦ Ἐπενδυτή», θά ὑπογραµ -µίσω τήν πληροφορία τοῦ ἴδιουτοῦ δη µοσιογράφου πού λέγει ὅτι:«Τὴν προ σεχὴ Τρίτη, στὸ πλαίσιοτῶν ἐργασιῶν τᾹς ∆ιαρκοὺς ἹερςΣυνόδου, ἀρχίζει ἕνα «πρόγραµµα100 ἡµερῶν» µὲ στόχο µιὰ ἄµεση,οὐσιαστι κή, πολυεπίπεδη ἀναδιορ -γάνωση τᾹς Ἐκκλησίας, ποὺ φιλο -δο ξεῖ νὰ περιορίσει σὲ πρώτη φάσηἀγκυλώσεις δεκαετιῶν». Καί ἐπεξηγεῖ: «Μιὰ πρώτη γεύ   -ση τοῦ ἔργου αὐτοῦ θὰ φανεῖ στὴσυνεδρία τᾹς Ἱεραρχίας ποὺ ἀναµέ -νεται νὰ συνέλθει τὸ τρίτο δεκαήµε-ρο τοῦ Φεβρουαρίου». Μέ δεδοµένηαὐτή τήν πληροφορία τό ὅλο πρό -γραµµα τῶν ἑκατό ἡµερῶν θά ἔ -πρε πε νά ὁλοκληρωθεῖ καί νά ἀ -

πο  δώσει περίπου στό τέλος Μαΐ-ου ἤ ἀρχές Ἰουνίου τοῦ 2010. Σή -µερα διανύου µε τόν Σεπτέµβριοτοῦ 2011 καί µετρώντας τόν χρόνοµέ µονάδα τίς ἡµέρες διαπιστώ νου -µε ὅτι ἔχουν πε ράσει 550 ἡµέ ρες, δη -λα δή τό πενταπλάσιο καί πλέον.Καί στό πενταπλάσιο αὐτό διάστη -µα δέν εἴδαµε οὔτε µία ἀπό τίς πτυ -χές τοῦ προ γράµµατος νά ὑλοποι -ηθεῖ καί τό ἀφάτως προ κλη  τικό -τερο, οὔ  τε κἄν µία ἀπό τίς παρα -γράφους τῶν σχεδιασµῶν νά ἐµφα-νιστεῖ ἐκ µέ ρους ἐκκλησια στι κᾹς πη -γᾹς στή δηµοσιότητα καί νά ὑ πο -γραµ µι στεῖ καί νά ἐκτιµηθεῖ ἀ πό τίςστᾹ λες τοῦ «Κόσµου τοῦ Ἐπ εν δυτή».
aaa

Μέ σκοτεινή καί ἀδιευκρίνι -στη διατύπωση εἰσάγει ὁ δηµοσιο -γράφος τίς ἠλεγµένες πληροφορίεςτου. Γράφει: «Οἱ κατευθύνσεις ποὺἔ χει στὸ µυαλό του ὁ κ. Ἱερώνυµος-καὶ ἀντανακλῶνται στὸ ἔργο τῶνἕξι ἐπιτροπῶν- καὶ ἐπιδοκίµασεπρό σφατα ἡ Ἱεραρχία ἔχουν συ -ζητηθεῖ, ἐκεῖ ποὺ ἐφάπτονται (µὲὑλοποίηση συγ κεκριµένων ἐπίσηςπροτάσεων) στὸ πλαίσιο τῶν ἐπα-φῶν ποὺ εἶχε καὶ µὲ κυβερνητικὰστελέχη». Ἡ ἐνηµέρωση πού ἐκπορεύ -τηκε ἀπό τό θαµπό συνοδικό κλίµακαί σαλπίστηκε µέ τό δηµοσίευµατοῦ «Κόσµου τοῦ Ἐπενδυτή» εἶναι
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ὄν τως σοβαρότατα καί ἐπείγον-τα. Ἀποτελοῦν ὁδηγούς πρός µίαἀνα µόρφωση τᾹς συνοδικᾹς διοί -κησης καί τᾹς ποιµαντικᾹς φρον-τίδας, ἐνῶ αὐτή τή στιγµή λειτουρ -γοῦν ἀπαξιωτικά καί σφόδρα ἀνα-ποτελεσµατικά στόν Ἑλληνικό ὀρ-θόδοξο χῶρο. Ὁ δηµοσιογράφος ὑπογραµ-µίζει τήν σοβαρότητα αὐτή καί δια -τυ πώνει τήν προσδοκία ὅτι οἱ ἀπό-ψεις θά τεθοῦν καί πάλι στήν τρά-πεζα τᾹς µελέτης καί τᾹς ἔρευναςκαί θά ὁδηγήσουν µπροστά ὁλό -κλη  ρο τό ἅρµα τᾹς Ἐκκλησίας. Γράφει: «Αἰχµή (τοῦ προγράµ -µατος τῶν 100 ἡµερῶν), ἡ ἀξιοποί -ηση, στὴν πράξη, τῶν πορισµάτωνἕξι ἐπιτροπῶν, ποὺ θὰ ὁριστοῦνστὶς συνεδρίες τᾹς ∆ΙΣ, τὰ ὁποῖαθὰ ἀποτελέσουν ταυτόχρονα καὶτὴ βάση τῶν θέσεων τᾹς Ἐκκλησίαςστὸν διά λογο, τὴ συνεργασία καὶγε νικότερα τὶς σχέσεις µὲ τὴν πολι-τεία. Οἱ ἄξονες τοῦ ἀντικειµένου τῶνἐπιτροπῶν αὐτῶν ἀποτελοῦνταιἀπὸ ἕνα τρί πτυχο ποὺ ἐπικεν τρώ -νεται: πρῶ τον, στὸ ἀναπτυξιακό-φιλανθρωπικὸ ἔργο µὲ ὅρους δια-φάνειας-λογοδοσίας καὶ ἀφοῦ προ -ηγηθεῖ πλή ρης καταγραφή-ἀποτί -µηση τῶν οἰ κονοµικῶν-περιουσια -κῶν στοιχείων. ∆εύτερον, στὴ δια -µόρ φωση, ἔπειτα ἀπὸ ἐπιµόρφω-ση-κατάρτιση, ἑνὸς σώµατος ἐκκλη -σιαστικῶν στελεχῶν, κληρικῶν καὶλαϊκῶν. Τρίτον, στὸ ἄ νοι γµα στὴν

κοινωνία µέσα ἀπὸ µιὰ δυναµική,θεολογικᾹς-ποιµαντικᾹς-πο λιτι σµι -κᾹς ὑφᾹς, ποὺ ἑδράζεται στὴ µα -κραί ωνη ἐκκλησιαστική παράδοση».

aaa

Οἱ ἐξελίξεις πού σηµάδεψαντήν χρονική περίοδο πού προβλή -θη κε ὡς χρόνος δηµιουργικᾹς ἔν -τα σης ἔφεραν τά ἐντελῶς ἀντίθεταἀ πο τελέσµατα. 1) Μέσα στίς 550 µέρες πούἔ τρεξαν δέν ἀκούσαµε πώς τά διο -ρι σµένα συνοδικά ὄργανα ἀφοσι -ώ  θη καν στήν ἐντατική µελέτη τῶνζω τικῶν καί ταυτόχρονα ἐπικίν -δυ νων προβληµατισµῶν καί συν έ -ταξαν φω τισµένες εἰσηγήσεις πρόςτήν Ἱ εραρχία. Καί ὄχι µόνο αὐτό.Τόν Ὀ κτώβριο τοῦ 2010 πραγµα -τοποιή θη κε ἡ συνέλευση τοῦ ἀ νώ -τατου σώµατος τᾹς Ἐκκλησίας τᾹςἙλλάδος καί τά θέµατα αὐτά δένβρέθηκαν γραµµένα στήν ἡµερή-σια διάταξη. Γιά πόσα ἄραγε χρό -νια οἱ ἀγωνίες καί οἱ πληγές πούκυ ριαρχοῦν στήν Ἐκκλησία µαςκαί ἐκθέτουν τούς ποιµένες της,θά µένουν κουκουλωµένες στή σι -ωπή τοῦ ἰχθύος καί στήν ἀπραξίατοῦ βα τράχου; Ἕνα πρόγραµµαπού συν τάσσεται ἤ ὑποτίθεται ὅτισυν τάσσεται µέ τήν προοπτική νάἐφα ρ µοστεῖ καί νά ἀποδώσει σέδιά στη µα 100 ἡµερῶν. Γιά πόσο χρό -
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νο θά σέρνεται στό πεζοδρόµιο τᾹςπεριφρόνησης ἤ τᾹς ἀ µάθειας;2) Τό ὅτι στό διάστηµα αὐτόὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶχε κρυφές συν -ο µι λίες µέ τόν πρωθυπουργό εἶναιγε  γονός. Ἔφτασε νά καθίσει στήντρά πεζα διασκέψεως τοῦ ὑπουρ -γικοῦ Συµβουλίου(ἀνεξήγητη πρω-το  τυπία γιά τόν Ἕλληνα Ἀρχι επί -σκο πο), νά ἀφουγκραστεῖ νωχε-λικά καί ἀπρόσφορα τούς φόβουςτῶν ὑ πεύθυνων ὑπουργῶν γιά τήνἐξέλιξη τᾹς σηµερινᾹς οἰκονοµικᾹςκρί σεως καί νά ἀποσυρθεῖ, µετάτήν ὁλοκλήρωση τᾹς διασκέψεως,στήν τυποποιηµένη ἀπραξία του. Ἄν αὐτή ἡ πρωτότυπη πράξητου ἦταν βηµατισµός στό σχεδια-σµό τῶν ἑκατό ἡµερῶν, τότε πρέ-πει ἤ νά µειδιάσουµε ἄν δέν σεβό -µαστε τήν Ἐκκλησία ἤ νά κλά ψου -µε ἄν τήν πονµε. 3) Γιά τόν προβληµατισµό πούεἶναι κύριο θέµα τᾹς ἐποχᾹς καίἐγ  γράφεται ὡς µέρος τοῦ σχεδια-σµοῦ τῶν 100 ἡµερῶν, τήν ὑπέρβα -ση τοῦ ἀποµονωτικοῦ ἀτοµισµοῦκαί τήν ἔξοδο στήν κοινωνία τᾹςἀδελφοσύνης καί τᾹς ἀγάπης, µήἔ χοντας νεώτερη καί συνθετικότε-ρη ἄποψη προοπτικᾹς, περιορίζο-µαι στήν ἀναδηµοσίευση δύο µι-κρῶν σχολίων πού παρουσίασαστίς 15 Ὀκτωβρίου 2010 µέ τίτ λους:«Γεννήθηκε ἡ ἀγάπη», «Ἡ ἀγάπηπέθανε». Τό πρῶτο σχόλιο ἀναφέ -ρεται στήν δήλωση τᾹς Συνόδου

τᾹς ἐποχᾹς ἐκείνης ὅτι παραµερί -ζεται ἡ ἁµαρτωλή «Ἀλληλεγγύη»καί ἱδρύεται νέα ὀργάνωση µέ ὄνο-µα ΑΓΑΠΗ:«Ἡ ἀνακοίνωση αὐτή, ἀφυ -πνι στική καί δυναµική, ἐνηµερώνειὁλόκληρο τό ἀνήσυχο πλήρωµα τᾹςἙλλη νικᾹς Ὀρθόδο ξης Ἐκκλησίαςµας, ὅτι ὅλοι οἱ πατέρες µας καί ποι-µένες µας, φωτισµένοι ἀπό τό  ἍγιοΠνεῦµα,  ἐνέγραψαν, κατά τήν ἱστο-ρική αὐτή ἡµέρα, ὡς πρώτιστο καίἀπα ραβίαστο χρέος τους, τήν προ-σωπική καλλιέργεια καί ἄσκηση τᾹςἈγάπης καί τόν Εὐαγγελισµό τοῦλαοῦ, ὅτι πρώτη καί µέγιστη ἐντολήτοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ΑΓΑΠΗ.Γνωρίζοντας πόσο κενοί εἶναιοἱ χῶροι τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρουκαί, εἰδικά, τοῦ Συνοδικοῦ ΑΡΧΕΙΟΥἀ   πό τά ἀποτυπώµατα τοῦ µό χθουκαί ἀπό τά πρόσφατα θησαυρισµέ-να µνηµόνια τᾹς ἀγάπης ἤ τοῦ µί -σους καί πόσο στερηµένο ζωτικῶνχυµῶν εἶναι τό σηµερινό-κατά συν -θή κη-φλύαρο, ἀλλά τυποποιηµένο,κήρυγµα τᾹς ἀγάπης, ἐνθουσιά στη -καν οἱ ἀνα γνῶστες τᾹς εἴδησης καίὕψωσαν βλέµµα συγκίνησης καίεὐχριστίας στό θρόνο τᾹς ἄπειρηςΑΓΑΠΗΣ».Τό δεύτερο σχόλιο ἀναφέρε-ται στό πρωτότυπο γεγονός ὅτι ἡΑΓΑΠΗ ἔζησε δύο µόνο µᾹνες καί... πέθανε:«Λυποῦµαι, γιατί ἀναγκάζο-µαι νά φέρω στή δηµοσιότητα τό
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θλιβερό γεγονός τοῦ θανάτου τᾹςἈγάπης καί νά συλλυπηθῶ τούςσυνεπισκόπους µου, τόν Μακαρι ώ -τα το Πρόεδρο τᾹς Ἱερς Συνόδου,τά µέλη τᾹς ἹερᾹς Συν έλευσης καί ὅ -λους τούς σύγχρονους ποιµένες,πού λιτανεύουν, τού τη τήν ὥρα, τόλείψανο τᾹς ΑΓΑΠΗΣ.Καί θλίβοµαι περισσότερο, για -τί εἶµαι ὑποχρεωµένος νά µεταφέ -ρω στό λαό τοῦ Θεοῦ τά δηµοσιεύ -µα τα, πού ἀναγγέλλουν τή διά λυσητᾹς Μ.Κ.Ο. ΑΓΑΠΗ, πού εἶναι ἡ διά -δο χη καί ἡ συνέχεια τᾹς ΑΛΛΗ ΛΕΓ -ΓΥΗΣ...Ἡ «Ἀγάπη» γεννήθηκε στίς 23Ἰουνίου 2010 στήν Ἐκκλησία τᾹς Ἑλ -λά δος καί πέθανε στίς  26 Αὐγού στου2010. Ἔζησε, δηλαδή, 64 µέρες. ὉἈρ   χι επίσκοπος κ. Ἱερώνυµος πρό -λαβε νά χαρεῖ καί νά δια φη µ ί σει τήγέννησή της. Ἀλλά δέ βρᾹκε τό χρό -νο καί, προ φανῶς, οὔτε τό κουράγιο,νά θρηνήσει τό θάνατό της. Τοῦ εὐ -χόµαστε καλή πα ρη γοριά». Ὅσον ἀφορ τήν ἀνάπτυξητοῦ φιλανθρωπικοῦ ἔργου αὐτόπού ἔγινε εὐρύτερα γνωστό ὡςσχε διασµός καί πρόταση τοῦ προ-καθήµενου Ἱερώνυµου εἶναι νάπροσφέ ρει ἡ Ἐκκλησία κτηµατικήἤ οἰκοπεδική περιουσία καί τό κρά-τος τήν ἀπαραίτητη δαπάνη γιάτήν ἀνάπτυξη καί λειτουργία τῶνἱδρυµάτων. Στήν οὐσία αὐτό ση -µαί νει ὅτι τό ὅλο φιλανθρωπικόἔρ γο προσδένεται στόν κρατικό

µη χανισµό καί στά κρατικά ταµεῖατά ὁποῖα τούτη τήν ὥρα βρίσκον-ται σέ πτώχευση καί δέν ἔχουν τήνἱκανότητα νά προσφέρουν οὔτεµιά πεντάρα.Καί τό αἴτηµα πρός τό Κρά -τος πού τό παρουσίασε καί τό ὑ -πο στή ριξε σέ τηλεοπτική συνέν -τευ ξη ὁ Ἀρ χιεπίσκοπος, «ἀπελευ -θε ρῶστε τήν δεσµευµένη  ἐκκλη σι -α  στική περιουσία καί µεῖς θά τήνἀξιοποιήσουµε στήν περαιτέρωἀ  νάπτυξη τᾹς φι λ ανθρωπίας», εἶ -ναι ἀπλῶς πυροτέχνηµα διότι ἡδε σµευµένη ἀστική καί κτηµατικήπεριουσία εἶναι κατά τό πλεῖστονκαταπατηµένη. Ἀ να γνωρίζεται τόἰδιοκτησιακό δικαίωµα τᾹς Ἐκκλη -σίας µέ ἀποφάσεις ἀ νωτάτων δι -καστηρίων ἀλλά ἡ ἄρνη ση τῶν κα -τε χόντων παρανόµως τά κτί σµα -τα ἤ τούς χώρους νά ἀποχω ρή   -σουν θά ὑποχρε ώσει γιά µιά ἀ κό -µα φο ρά τήν Ἐκ κλησία νά ἐκδα πα  -νηθεῖ σέ νέες δικαστικές διαµάχες.

aaa

Τό δηµοσιογραφικό ἄνοιγµαἀναγγέλλει ὡς δεύτερο τοµέα τοῦµόχ θου τῶν 100 ἡµερῶν τήν προ-σπάθεια ἀνάδειξης ἑνός καταρτι-σµένου καί ἐξειδικευµένου σώµα-τος ἐκκλησιαστικῶν στελεχῶν πούθά καλύψουν, θά βελτιώσουν καίθά ἐπεκτείνουν τό σύνολο ποιµαν -
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τικό ἔργο τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος. ∆ιαβάζουµε: «διαµόρφωση, ἔ -πει τα ἀπὸ ἐπιµόρφωση-κατάρτι-ση, ἑνὸς σώµατος ἐκκλησιαστικῶνστελεχῶν, κληρικῶνκαὶ λαϊκῶν»...« Οἱὑπόλοιπες τέσσερις ἐπιτροπὲς (κοι-νωνικὸ ἔργο, παιδεία-νεότητα, ἐκ -κλη σιαστικὴ ἐκπαίδευση-κλᾹρος, πο-λι τισµός-νέες τεχνολογίες) ἀλληλο-συνδέονται (ὅπως ὅλες οἱ ἐπιτροπὲςποὺ θὰ εἶναι σὲ ἐπαφὴ µεταξύ τους,ὥστε νὰ βγεῖ ἕνα συνολικὸ ἀποτέ -λε σµα) ἀκριβῶς µὲ τὴ διαµόρφωσηἑ  νὸς σώµατος στελεχῶν, µὲ ὑψηλοῦἐπιπέδου κατάρτιση-ἐπιµόρφωση.Ὁ σκοπὸς αὐτὸς ἐντάσσεται σὲ µιὰἀντίληψη «διὰ βίου µάθησης», ἐξ οὗκαὶ τὸ ὁµώνυµο -καὶ Θρησκευµά -των- ὑπουργεῖο Παιδείας θὰ συν -δρά µει µέσα ἀπὸ τὸ ΕΣΠΑ»Ποιός δέ θά χαιρόταν τήν ὑλο-ποίηση αὐτοῦ τοῦ ὁράµατος. Ἀλλάκαί ποιός θά µπορέσει νά προ-σπεράσει ἀσχολίαστη τήν ἄπνοιατῶν τριῶν ἐτῶν κατά τά ὁποῖα προ-εδρεύει τῶν συνοδικῶν ὀργάνων ὁκ. Ἱερώνυµος; Κατά τά τρία χρόνι -α τᾹς προβολᾹς του στόν Ἀρχιεπι -σκοπικό θρόνο δέν ἔκανε καµιάµορφωτική ἐξόρµηση καί δέν ἔδω-σε καµιά ἀποτελεσµατική ὁδηγίαστούς ἐπιτελεῖς ἱερεῖς του. Μιά µό -νη φορά(τό ὑπογραµµίζουµε µιάµόνη φορά) κάλεσε ὅλους τούς ἱε-ρεῖς τᾹς ἈρχιεπισκοπᾹς σέ σύναξηκαί ὀργισµένος τούς ἐπέπληξε ὅτιδέν ἔχουν καταθέσει ἔκθεση ποι-

µαντικῶν πεπραγµένων καί τούςἀ πείλησε ὅτι ἄν συνεχίσουν νά ἀ -ναπαύονται στήν ἄσκηση µιςἐπαγγελµατικᾹς ἱερωσύνης θά ἀ -ναγ κασθεῖ νά τούς ἀντιµετωπίσειµέ ἄλλο τρόπο. ∆έν εἶχε κουρα-στεῖ ὡς τότε καί δέν κουράστηκεἀ πό τότε πού διατύπωσε τίς ἀπει-λές ἔως σήµερα νά τούς χειραγω-γήσει ὡς ὑπεύθυνος πνευµατικόςἡγέτης καί πατέρας σέ ὅλες τίς δια-στάσεις τοῦ ποιµαντικοῦ ἔργου καίδέν τούς ἔδωσε συγκεκριµµένεςὁδηγίες γιά τήν ὀργάνωση τῶνσηµερινῶν ποιµαντικῶν ἀνοιγµά-των του. Ἁπλῶς ἀπείλησε καί ἀπότότε ξέχασε καί ξεχάστηκε. Ξέχα-σε νά ἐπανέλθει σέ διάλογο µέ τούςἱερεῖς του καί ξεχάστηκε ἀπό τόσύ νολο τῶν συνεργατῶν. Ὁ κ. Ἱε -ρώ νυµος γύρισε στήν ἀφωνία καίἀπραξία καί οἱ ἱερεῖς(ἐκτός τῶνφωτισµένων ἀνήσυχων λειτουρ -γῶν) στό ἐπάγγελµά τους.

aaa

Ἄς µή ξεγελαστοῦµε, τήν ποι-µαντική καί κοινωνική δράση πούεἰσηγεῖται ἡ τρίτη πτυχή τοῦ σχε -δίου τῶν 100 ἡµερῶν, δηλαδή «ἄ-νοιγµα στὴν κοινωνία µέσα ἀπὸ µιὰδυναµική, θεολογικᾹς-ποιµαντικᾹς-πολιτισµικᾹς ὑφᾹς, ποὺ ἑδράζεταιστὴ µακραίωνη ἐκκλησιαστικᾹ πα -ρά  δοση», εἴµαστε ἐντελῶς ἀνίκα -
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νοι νά τά πραγµατώσουµε. Ἡ Ἱε -ραρ χία τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος εἶναι φορτισµένη µέ τό λει-τούργηµα καί τήν εὐθύνη νά εὐαγ-γελισθεῖ στό λαό, νά διδάξει τήνἀ λήθεια, νά ἀποκαταστήσει τήνκοινωνία τᾹς ἀγάπης, νά προσα -να τολίσει πρός τά φωτεινά ἀνοί -γµατα τᾹς πνευµατικᾹς ἀναγέννη -σης καί νά ἐµπλουτίσει τίς σύγχρο -νες ἐµπειρίες µέ τήν γόνιµη ἀνα-γεννητική ἐκκλησιαστική παράδο-ση, βρίσκεται σέ πλήρη παρακµήκαί ἄπνοια. Πρέπει νά ξεκινήσου -µε ἀπό τήν ταπεινή ὁµολογία τᾹςὁλικᾹς πτώχευσής µας, νά καταθέ -σουµε τήν µετάνοιά µας καί τήνσυντριβή µας γιά τήν καταλυτικήἐκ κοσµίκευσή µας, νά προστρέ -ξου  µε µέ πάθος καί πόθο στίς πη -γές τᾹς ἱστορίας µας καί ἀφοῦ ἐφο -διαστοῦµε καί ἀναµορφωθοῦµε νάἐπιχειρήσουµε τό ἀπαραίτητο ἄ -νοι γµα πρός τό λαό. Ἄνθρωποιπού ἐµπλέκονται, ὑποτάσσονταικαί καταδαπανώνται στό ὅραµατᾹς φιλοχρηµατίας καί τᾹς φιλη -δονίας δέν ἔχουν τήν ἱκανότητανά ἀνοίγουν δρόµους πρός τίς κο-ρυφές τοῦ θείου φωτός καί τᾹςθείας ἀλήθειας. Ἁπλά αὐτοπρο-βάλλονται ὑπεροπτικά ἐπενδύον-ται µέ φανταχτερή ἀµφίεση καί µέτίτλους ποµπώδεις, προβάλ λον -ται ὡς ἐξαρτήµατα ἐκκλησιαστι -κῶν θιάσων ἀλλά δέν εἶναι σέ θέ-ση νά ἐµπνεύσουν καί νά διδά-

ξουν. Ὅσους σχεδιασµούς καί ὅσαπρογράµµατα χαράξει ἡ ∆ιαρκήςἹερά Σύνοδος καί σύνοδος τᾹς Ἱε-ραρχίας τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος ὡς χρεωστική ἀνταπόκρισηστίς ἀνακοινώσεις τοῦ δηµοσιο-γράφου µας δέν θά ἔχουν κανέναἀποτέλεσµα ἐάν δέν ἐγγράψουνµιά πορεία καί µιά ταπεινή λιτα-νεία πρός τήν Νινευΐ τᾹς εἰλικρι-νοῦς συντριβᾹς καί τᾹς γενναίαςµετάνοιας. Πρώτα θά ντυθοῦµεσάκ κο καί σποδό, θά κλάψουµεγιά τίς ἐνοχές µας, θά ἀλλάξουµεδροµολόγιο, θά µποῦµε στό πνεῦ -µα τῶν ἁγίων ἀποστόλων καί τῶνΠατέρων µας καί µετά θά φέρου -µε τήν ὀρθόδοξη θεολογία καί τήνὀρθόδοξη ἐµπειρία στό ἀγαπηµέ-νο µας πλήρωµα.

aaa

Τελικό συµπέρασµα. Ἡ προ -δη µοσίευση ἑνός ὁράµατος καί ἑ -νός προγράµµατος µέ τέτοιο περι -ε χόµενο καί ἡ σιωπή τοῦ προκαθη -µένου τᾹς ἙλληνικᾹς Ἐκκλησίαςτῶν συνεργατῶν του καί τῶν συν -υπευθύνων του ἐπί 550 µέρες, πι-στοποιοῦν τά ἀκόλουθα.1) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυ -µος εἶναι ἐντελῶς ἀνίκανος νάκλείσει καί νά σφραγίσει ὁριστικάτή βίβλο τῶν σκοπιµοτήτων, τῶνσυν αλλαγῶν, τῶν πτώσεων καί
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µε ταπτώσεων στόν πλοῦτο, τήχλι δή καί τήν ἐκφυλλιστική ἡδονήγιά νά ἀνοίξει ἀπό κεῖ καί πέρασυναξάρια γνήσιας προσαρµογᾹςστό βίο, τή θεολογία καί στό κήρυ-γµα τῶν φωτισµένων Πατέρωνµας καί νά προβληθεῖ στό σύγχρο -νο δηµόσιο γήπεδο ὡς πιστός καίἔντιµος διάδοχός τους.2) Τό ὅλο σῶµα τᾹς Ἱεραρχίαςδυστυχῶς στήν συντριπτική τουπλειονότητα εἶναι θεολογικά ἀ -παί δευτο καί ἠθικά πεσµένο. Ἐµεῖςµεταφέρουµε στό πλήρωµα αὐτή

τήν ἀγωνία καί δύο συγκεκριµέ-νες προτάσεις. Νά στρατευθοῦνστήν κάθαρση τοῦ ἀρχιερατικοῦκαί ἱερατικοῦ σώµατος ὥστε νάβιώσει ἡ σηµερινή ἡγεσία τά πα-τερικά µηνύµατα καί νά γίνει ἱκα-νή νά τά µεταφέρει στόν κόσµο.Νά ἐντείνουν τήν προσευχή τουςστόν Ἀρχηγό τᾹς Ἐκκλησίας «ὅπωςἐκβάλ᾽ ἐργάτας εἰς τόν θερισµόναὐτοῦ»(Ματθ. θ~ 37).Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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Τὶς τελευταῖες ἡµέρες κατα �
χω ρίσθηκε  στὸν ἡµερήσιο ἀθηνα<κὸ
τύ πο δηµοσίευµα, τὸ ὁποῖο ἀφοροῦσε
στὴ θέση τῆς Ἐκκλησίας, καὶ συγκεκρι �
µένα σὲ ἀνακοινωθὲν ποὺ ἐκδόθηκε
ἀπὸ τὴ ∆.Ι.Σ., σχετικὰ µὲ τὶς ἐκδη λώ �
σεις καὶ κινητοποιήσεις τῶν λεγοµέ �
νων «Ἀγανακτισµένων» πολιτῶν ἔ �
ναντι τοῦ Μνηµονίου. Μεταφέρουµε
κα τὰ λέξη ἕνα µικρὸ χαρακτηριστικὸ
ἀ πόσπασµα ἀπὸ τὸ κείµενο αὐτό, ὅ �
πως προβάλλεται ἀπὸ τὸ ρεπορτὰζ
µιᾶς ἀπὸ τὶς παραπάνω ἐφηµερίδες.

Τὸ ἐν λόγῳ ἀπόσπασµα ἀποδίδεται
ἀ πὸ τὸ συντάκτη τοῦ δηµοσιεύµατος
σὲ Μητροπολίτη, ἐνεργὸ µέλος τῆς
Ἱ εραρχίας, καὶ ἀναφέρονται σ’ αὐτὸ
µὲ ἔµφαση καὶ τὰ ἑξῆς:

«Ὁ ∆εσπότης αἰφνιδιαστικὰ
πετάει στὸ πρόσωπο τῶν συντακτῶν
του τὸ κείµενο ποὺ ἔχει τὴν εὐχὴ
καὶ τὴν ἔγκριση καὶ τοῦ Ἀρχιεπισκό 

που Ἱερωνύµου, λέγοντας χαρακτη 

ριστι κά: “Σᾶς ἐπιστρέφω τὸ ἀνακοι 

νωθέν σας γιὰ τὴν κρίση” ξεκαθα 

ρίζοντας ὅ τι οἱ παπάδες του δὲν

Ἀντιφάσε ις



θέλουν νὰ τὸ δοῦν στὰ µάτια τους
οὔτε νὰ τὸ δια βάσουν στὶς ἐκκλη 

σίες τους».

∆εν θὰ τοποθετηθοῦµε σ᾿ αὐτὴ
καθεαυτὴ τὴν ἐνέργεια τοῦ ∆εσπότη,
οὔτε καὶ στοὺς λόγους ποὺ τὴν ὑπα �
γό ρευσαν. Θὰ διατυπώσουµε ὅµως,
καὶ µάλιστα ἐµφατικά, τὴν ἔκπληξή
µας καὶ τὴν ἀπορία µας, ποὺ προκα �
λοῦ νται ἀπὸ τὴν ἀνάγνωση αὐτοῦ τοῦ
κειµένου. Καὶ θὰ ἑστιάσουµε τὴν ἔκ �
πληξή µας στὸ γεγονὸς ὅτι σὲ ἄλλες
τραγικὲς καὶ φοβερὲς ἀντικανονικὲς
ἐνέργειες καὶ συµπεριφορὲς τῆς διοι �
κούσης Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖες κινήθη�
καν ἀποκλειστικὰ στὸ χῶρο τῆς δι�
καιοδοσίας της, οὔτε ὁ ἴδιος ὁ Ἱερά ρ�
χης (ἀπὸ ὅσα  εἴµαστε σὲ θέση νὰ
γνω  ρίζουµε) οὔτε ἄλλος ἀδελφὸς
του συνεπίσκοπος, ἀντέδρασαν κατὰ
τὸν αὐτὸν ὅµοιο ἢ ἔστω καὶ κατ᾿ ἄλλο
παρόµοιο τρόπο. Γιατί οὐδεµία παρό �
µοιου ὕφους καὶ περιεχοµένου ἀντί �
δραση ὑπέπεσε στὴν ἀντίληψη τὴ δική
µας καὶ τοῦ πληρώµατος τῆς Ἐκκλη �
σίας καὶ µάλιστα µὲ ἐπιστροφὴ συνο�
δικῶν πράξεων:

1) Ὅταν δώδεκα ἄξιοι καὶ ἀ �
νε  πί ληπτοι Ἀρχιερεῖς ἐξέπεσαν ἀπὸ
τὶς µητροπολιτικὲς τους ἕδρες, ἐν µέ �
σῃ δικτατορίᾳ τοῦ Ἰωαννίδη, µὲ µία
καὶ µόνη ἀπόφασή τῆς τότε εὐκαιρι α �
κῆς Συνόδου, χωρὶς νὰ ἀποδοθεῖ σ᾿
αὐ τοὺς κατηγορία, χωρὶς κανονικὴ
ἐκ  κλη σιαστικὴ δίκη, χωρὶς ἀπολογία
οὔ τε κἄν ἀκρόαση.

2) Ὅταν µετὰ τὴν πλήρη δι �

καί  ωση τῶν παραπάνω Μητροπολιτῶν
µὲ τριάντα καὶ πλέον ἀποφάσεις τοῦ
(ἔ χοντος ἀπόλυτη συνταγµατικὴ δι�
καιοδοσία) Ἀνώτατου Ἀκυρωτικοῦ ∆ι�
καστηρίου τῆς χώρας, τοῦ Σ.τ.Ε, οὐδεὶς
ἐπανῆλθε στὶς ἕδρες τους, ἀλλ᾿ ἐξα �
κο λούθησαν κατ᾿ αὐτῶν οἱ ἀντικανο �
νι κὲς καὶ παράνοµες διώξεις µὲ ἐπα�
νειληµµένες συνοδικὲς ἀποφάσεις
καὶ διωκτικὲς πράξεις, οἱ ὁποῖες µάλι�
στα προκάλεσαν καὶ εἰσαγγελικὴ πα�
ρέµβαση µὲ τὴν ἄσκηση ποινικῆς δίω �
ξης κατὰ µελῶν τῆς Ἱεραρχίας γιὰ
πα  ράβαση συνταγµατικῶν ἐπιταγῶν.

3) Ὅταν, µετὰ τὴ δικαστικὴ
δι καίωση τῶν δώδεκα «ἔκπτωτων»
Μη  τροπολιτῶν, ἡ ἐκκλησιαστικὴ διοί �
κηση µὲ συνοδικὴ καὶ µόνο ἀπόφαση,
τὸν Αὔγουστο τοῦ 1993, ἐπέβαλε
στοὺς ἐ ναποµείναντες τρεῖς Μητρο�
πολίτες, Σεβ. Λαρίσης, Θεσσαλιώ τι �
δος καὶ Ἀτ τικῆς, τὰ ἄθλια καὶ ἀντι �
κανονικὰ «Ἐ πιτίµια Ἀκοινωνησίας».
Θὰ µεταφέρουµε τοῦτο µόνο. Ὁ ἔν �
τιµος καὶ γεν ναῖος Καθηγητὴς τοῦ
Κανονικοῦ ∆ικαίου καὶ Πρόεδρός τῆς
Π.Ε.Θ. ἀεί µνηστος Κων. Μουρατίδης,
τὴν ἴδια ἀ κριβῶς ἡµέρα τῆς ἐπιβολῆς
τῶν «Ἐπιτιµίων», ἐδήλωσε εὐθαρσῶς
καὶ ἐν υ πογράφως τοῦτο τὸ σπουδαῖο:
«Τὰ ἐ πιβληθέντα ἐπιτίµια ἀκοινωνη �
σίας εἶναι ἀντικανονικὰ καὶ ὡς ἐκ
τού  του ἀνυπόστατα καὶ συνεπῶς οὐ �
δὲν ἀπο τέλεσµα ἐπάγονται».

4) Ὅταν µὲ ἀπόφαση τῆς Ἱε �
ραρ χίας τὸ ἔτος 1998, ἐπὶ Ἀρχι επι �
σκό  που Χριστοδούλου, ἀπορρίφθηκε
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χωρὶς καµµιὰ κανονικὴ αἰτιολογία ἡ
ἄρση τῶν «Ἐπιτιµίων» στοὺς τρεῖς
Ἀρχιε ρεῖς. Καίτοι κατὰ τὴ σύνοδο αὐτὴ
τῆς Ἱεραρχίας ἀκούσθηκαν καὶ µερι �
κὲς φω νές, ποὺ προκαλοῦν πράγµατι
ὄ νειδος γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς χειρι �
σµούς, ὅπως: «Τὰ ἐπιτίµια αὐτὰ ἐπιβλή �
θηκαν διὰ βοῆς καὶ ἐλαφρᾷ τῇ καρ �
δίᾳ!!» καὶ «Τὰ Ἐπιτίµια ἐπινόησε ἡ Ἐκ �
κλησία γιὰ νὰ ἀνακοπεῖ ἡ πορεία τῶν
ὑποθέσεων στὸ Σ.τ.Ε.!!».

5) Ὅταν (ὁποία ἐντροπή) µὲ
συ   νοδικὴ ἀπόφαση κινήθηκε ἡ ἐκ κλη �
σιαστικὴ πειθαρχικὴ διαδικασία καὶ
κλή θηκαν σὲ ἀπολογία Ἰεράρχες ἀ �
δά µαντες, ποὺ κοσµοῦσαν τὸ Σῶµα
τῆς  Ἐκκλησίας, µεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ
ὁ ἅγιος Γέροντας Σεβ. Σιδηροκά στρου
π. Ἰωάννης, γιὰ τὸ λόγο ὅτι πα  ρέ �
στησαν στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία στὴ
Λάρισα τοῦ κοιµηθέντος «µὲ τὸ Ἐ �
πιτίµιο Ἀκοινωνησίας» νεοτέρου ἁγί�
ου Ἐπισκόπου τῆς Ἐκκλησίας µας, τοῦ
µακαριστοῦ Θεολόγου, καὶ µάλιστα
χωρὶς τὴν ἔγκριση τοῦ οἰκείου Ἱεράρ �
χη εὑρισκοµένου κάπου στὴ Σαλα µί �
να.

6) Ὅταν µὲ προτάσεις καὶ
πρά ξεις τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἀρχικὰ ἀντι�
κανονικῶς τριχοτοµηθείσα τὸ 1974
Ἱ.Μ. Ἀττικῆς καὶ Μεγαρίδος, διασπά �
σθηκε ἐκ νέου πρόσφατα (2010), καὶ
πάλι ἀντικανονικά, σὲ δυὸ περαιτέρω
τµήµατα, στὰ ὁποῖα ἐκλέχθηκαν νέοι
Μητροπολίτες.  Ἐνῶ ἡ κανονικὴ ἐκκλη �
σιαστικὴ τάξη, παρὰ τὶς ὑπαγορευθεῖ �
σες νοµοθετικὲς ρυθµίσεις, ἐπέβαλε

αὐστηρῶς τὴν ἄµεση ἐπαναφορὰ καὶ
ἀ ποκατάσταση στὴν Ἱ. Μ. Ἀττικῆς τοῦ
µό νου κανονικοῦ Μητροπολίτη Σεβ.
Νικοδήµου, µὲ τὴν ἄδεια καὶ τὴν ἔγ �
κρι ση αὐτοῦ καὶ µόνο θὰ µποροῦσε ἴ �
σως νὰ συζητηθεῖ ἡ περαιτέρω διαίρε �
ση τῆς Μητρόπολης.

7) Ὅταν ἡ ἐκκλησιαστικὴ δι �
και  οσύνη ἀπέδιδε ἀθῶο στὸ πλήρωµα
γνω στὸ (τότε) Μητροπολίτη, µετὰ δυὸ
καταδικαστικὲς ποινικὲς ἀποφάσεις
γιὰ κακούργηµα καὶ ἕνα περίπου µήνα
πρὶν ἀπὸ τὴν ἀµετάκλητη καταδίκη του
ἀ πὸ τὸν Ἄρειο Πάγο σὲ ἑξαετῆ κάθειρ�
ξη. Σύνεδρος Μητροπολίτης, πρὶν πε�
ράσουν 24 ὧρες ἀπὸ τὴν ἀθώωση,
ἀ  νακάλεσε τὴν ἀθωωτικὴ του ψῆφο
καὶ ζήτησε συγγνώµη ἀπὸ τὸ λαό. Ἄς
ἐκτιµήσουν οἱ ἀναγνῶστες µας τὸ
βαθ µὸ τῆς σοβαρότητας. Ὁ ἴδιος ὁ
ἐγ  καλούµενος Μητροπολίτης ἦταν
ἐκεῖνος ποὺ εἶχε κατηγορηθεῖ γιὰ κα�
ταθέσεις, πού, ὅπως προβλήθηκε ἀπὸ
τὰ Μ.Μ.Ε., ξεπερνοῦν τὸ 1 δὶς Εὑρὼ καὶ
γιὰ συµµετοχή του σὲ ὑπεράκτιες ἑται�
ρεῖες.
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Ἔχει ἀποδειχθεῖ πόσο µεγάλη ση -
µα σία γιά τήν εἰρηνική συµβίωση µις
κοι νωνίας παίζει ἡ νοµοθεσία της. Ὁ νό-
µος καθορίζει µέ λεπτοµέρεια, καί σέ ὅ -
λες τίς ἐκφάνσεις τᾹς ζωᾹς, τά ὅρια στίς
ἀν θρώπινες σχέσεις πού δέν πρέπει κα-
νείς νά ὑπερβεῖ. ∆ιατυπώνει τά δικαι ώ -
µα τα τᾹς κάθε ἀνθρώπινης προσωπικότη -
τας καί τίς ὑποχρεώσεις τοῦ καθενός ὥστε
νά µή καταπατοῦνται τά δικαιώµατα τῶν
ἄλλων. ∆ίνει τή δυνατότητα σέ κάθε ἀδι-
κούµενο νά διεκδικεῖ τά δικαιώµατά του
καί  ὁρίζει ποινές πού ποικίλουν, ἀνάλο-
γα µέ τή βαρύτητα τᾹς πράξεως, σέ ὅποι-

ον ἐπιλέγει τήν παραβατική συµπεριφο-
ρά στό ὑπάρχον νοµικό σύστηµα.

Κοινή εἶναι ἡ διαπίστωση σέ ὅλους
µας ὅτι ἕνα σωστά συγκροτηµένο νοµικό
σύστηµα σέ µιά κοινωνία, σέ συνδιασµό
µέ τήν σωστή λειτουργία τᾹς δικαιοσύνης-
πού αὐτή κρίνει πότε παραβιάζονται τά
ὅρια στίς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων-ἔχει ὡς
ἀποτέλεσµα τήν εἰρηνική συµβίωση τῶν
ἀν θρώπων τᾹς κοινωνίας. ∆ιαφορετικά
ὁ κίνδυνος τᾹς ἀσυδοσίας, τᾹς διαφθο-
ρς καί τᾹς ἀναρχίας παραµονεύει καί
καταλύει τήν εὔρυθµη λειτουργία τᾹς κοι-
νωνίας ἤ τοῦ κράτους. 
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Για ὅλες αὐτὲς τὶς πρόδηλες
ἀν τικανονικὲς καὶ ἀντιεκκλησιαστικὲς
συνοδικὲς πράξεις καὶ ἀποφάσεις, ὄ �
χι µόνο ἀντίδραση ἐπιστροφῆς δὲν
ἐ κδηλώθηκε, οὔτε κἄν παρατηρήθηκαν
οἱ ἐπιβαλλόµενες ἐκκλησιαστικὲς ἀν �
τιδράσεις. Καὶ τοῦτο γιὰ τὸν πρόσθε�
το µάλιστα λόγο ὅτι ὅλες οἱ συνοδι �
κὲς αὐτὲς ἀποφάσεις καὶ πράξεις κι �
νή θηκαν ἀποκλειστικὰ καὶ µόνο στὸν
περιορισµένο ἐκκλησιαστικὸ χῶρο,
καὶ συνεπῶς ἀνῆκαν, ὅπως καὶ σὲ ἄλ �
λο σχόλιο τῆς περιοδικῆς µας ἔκδο�
σης ἐπισηµάνθηκε, στὴ µοναδικὴ καὶ
ἀ πόλυτη εὐθύνη τῆς διοικούσης  Ἐκ �
κλη σίας καὶ τῶν ὀργάνων της.

Για νὰ γίνει ὅµως κάτι τέτοιο
ἀ  παιτεῖται γενναῖο ἐκκλησιαστικὸ φρό�
 νηµα καὶ ὑψηλὸ σθένος, µπροστὰ στὰ
ὁποία παρακάµπτεται καὶ ὑποχωρεῖ
καὶ τὸ ὁποιοδήποτε προσωπικὸ κό �
στος καὶ ἡ ὅποια ἄλλη σκοπιµότητα.
Ὅ λα τὰ ἄλλα, ποὺ ἀκούονται καὶ ἀνα�
κοινώνονται, λέγονται ἐπὶ τοῦ ἀσφα�
λοῦς, ὁπότε, θὰ ἔλεγε κανείς, ὅτι γί �
νονται γιὰ λόγους προβολῆς καὶ ἐν �
τυπωσιασµοῦ. Καὶ ἑποµένως, ὅπως
καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν εἰπώθηκε, προ �
βάλλονται χωρὶς κανένα οὐσιαστικὸ
ἀποτέλεσµα.

Ὁ Σχολιαστὴς

Τό δίκαιο τᾹς Χάριτος.
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Οἱ Ἱεροί Κανόνες τᾹς Ἐκκλησίας
µας, µέ τή σειρά τους, συγκροτοῦν καί
αὐ τοί ἕνα νοµικό σύστηµα. Νοµίζουµε
λοιπόν πολλές φορές καί µεῖς οἱ πιστοί,
ὅ  τι ἡ διατύπωση αὐτή τῶν Κανόνων ἔχει
τήν ἴδια σκοπιµότητα µέ τό κοσµικό δί -
και ο. Νά ἐξασφαλίζει τήν εὔρυθµη λειτουρ-
γία τᾹς Ἐκκλησίας, καί τήν εἰρήνη µετα -
ξύ τῶν µελῶν της. 

Αὐτός ὅµως εἶναι ἕνας ὑποβιβα-
σµός τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Ἡ πορεία µέ-
σα στήν Ἐκκλησία εἶναι κατά πολύ ἀνώ -
τερη ἀπό µιά ἁπλή εἰρηνική συµβίωση
τῶν µελῶν της, πού ἐξασφαλίζεται ἀπό ἕ -
να νοµικό σύστηµα, πού τιµωρεῖ τίς παρ-
εκτροπές καί ἀποδίδει τήν δικαιοσύνη
στόν ἀδικούµενο. Ἡ πορεία µέσα στήν
Ἐκ κλησία εἶναι µιά πορεία πρός τήν βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ. Αὐτό πού ἐπιτάσσει ὁ
Κανόνας γιά µένα καί γιά τά ἄλλα µέλη
τᾹς Ἐκκλησίας εἶναι αὐτό πού βοηθάει
ὅ  λο τό σῶµα τᾹς Ἐκκλησίας στήν πορεία
του αὐτή πρός τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 

Ὅταν στούς πρώτους αἰῶνες τᾹς
ζωᾹς τᾹς Ἐκκλησίας προ έκυπτε µιά δυσ -
λειτουργία, ἕνα πρόβληµα, µιά συµπερι -
φο ρά πού δέν ταίριαζε µέ τόν εὐαγγε-
λικό Νόµο, οἱ Πατέρες ἔφερναν τό θέµα
µέσα στή Σύνοδο(µή ξεχνµε ὅτι οἱ Ἱε -
ροί Κανόνες πᾹραν τήν τελική µορφή
 τους µέσα σέ Οἰκουµενικές Συνόδους ἤ
σέ το πικές πού ἐπικυρώθηκαν ἀπό τίς

Οἰ κουµενικές). Ἡ Σύνοδος λοιπόν µε τά
ἀ πό ἐνδελεχή διάλογο, σοβαρή διά σκε -
ψη, µέ φόβο Θεοῦ, ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι
(θυµηθεῖτε τό «ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι
καί ἡµῖν» τᾹς ἈποστολικᾹς Συνόδου), µέ
γνώµονα τόν εὐαγγελικό Νόµο τοῦ Κυρί -
ου µας, καί µέ µοναδικό σκοπό τήν ἀπρό -
σκοπτη πορεία τοῦ σώµατος πρός τήν βα-
σιλεία τοῦ Θεοῦ, διατύπωνε τούς Κανό-
νες της.

Ἡ τήρηση λοιπόν τῶν Κανόνων ἐ -
πιβεβαι ώνει τήν συµφωνία τᾹς ζωᾹς τοῦ
πιστοῦ µέ τό εὐαγγέλιο καί τήν ἐν Ἁγίῳ
Πνεύµατι πορεία ὅλου τοῦ σώµατος πρός
τήν βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  

Μέ ἄλλα λόγια. Ἄν τηροῦµε τούς
Κα  νό νες τᾹς Ἐκκλησίας βρισκόµαστε
στήν αὔρα τᾹς Χάριτος τοῦ Θεοῦ, βιώνου -
µε τήν εὐαγγελική ζωή, πορευόµαστε πρός
τόν ἐρχόµενο Κύριο καί λυτρωτή µας. Νά
γιατί οἱ Κανόνες τᾹς Ἐκκλησίας µας, τό
δίκαιο τᾹς Ἐκκλησίας µας ὀνοµάζεται
«δίκαιο τᾹς Χάριτος». Ξεπερνάει τά ὅρια
τᾹς νοµικιστικᾹς θεώρησης τᾹς πνευµατι -
κᾹς ζωᾹς. Ξεπερνάει τά ὅρια τᾹς ἐπιβολᾹς
τᾹς τάξεως, τᾹς ἡρεµίας καί τᾹς εἰρήνης
µεταξύ τῶν πιστῶν µέ τήν ἐπιβολή τοῦ
σκληροῦ Νόµου πού θά πατάξει τίς πα -
ρεκ τροπές. Ἡ τήρηση ἤ ὄχι ἀπό µς τοῦ
Κα νόνα ἀφορ τήν παρουσία µας ἤ ὄχι
στό χαρισµατικό σῶµα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Θέλεις νά εἶσαι ἀδελφέ µου στήν
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κιβωτό τᾹς σωτηρίας; Μέσα στό κλίµα τᾹς
Χάριτος τοῦ Θεοῦ καί τᾹς ἀσφαλοῦς πο-
ρείας πρός τήν βασιλεία, ὅλου τοῦ σκάφους
τᾹς Ἐκκλησίας; Τήρησε τούς Κανόνες
τᾹς Ἐκκλησίας µας. Ἀλλιῶς θά βρεθεῖς
ἔ   ξω ἀπό τήν κιβωτό καί θά ἀπολεσθεῖς.

Ἀβίαστα ἀπό τά παραπάνω ἐξάγε-
ται ἕνα καί µοναδικό συµπέρασµα πού
ἀφορ τήν ζωή ὅλων τῶν πιστῶν µελῶν
τᾹς Ἐκκλησίας, ὅλης τᾹς ἱεραρχικᾹς κλί -
µακας. Οἱ Ἱεροί Κανόνες, «τό δίκαιο» αὐ -
τό «τᾹς Χάριτος», εἶναι κάτι πού ἀδιαπρα -
γµάτευτα πρέπει νά τηρεῖται µέσα στήν
Ἐκκλησία. Ὄχι ἁπλά καί µόνο γιά νά ἐ -
ξασφαλίζει µιά τάξη καί εἰρήνη µεταξύ
τῶν µελῶν τᾹς Ἐκκλησίας. Ἡ ἀπαρέγκλι -
τη τήρηση ὅλων τῶν Κανόνων εἶναι ὁ

πλέ ον εὐαίσθητος δείκτης πού ἀποδει -
κνύ ει τή ζωή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώµα-
τος µέσα στή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύµα-
τος. ∆έν χωράει καµιά διαπραγµάτευση
στήν τήρηση τοῦ ἑνός ἤ τοῦ ἄλλου Κανό-
να, καµιά ἡπιότερη διατύπωση(ἡ χρήση
τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς οἰκονοµίας εἶναι κά-
τι διαφορετικό στό ὁποῖο θά ἀναφερθοῦ -
µε σέ ἄλλη περίπτωση). Ἐκτροπή ἀπό τό
πνεῦµα τοῦ Κανόνα σηµαίνει ἐκτροπή ἀ -
πό τόν εὐαγγελικό Νόµο καί κίνδυνο γιά
τήν σωτηρία τοῦ πιστοῦ. Ἀβαρία στήν τή -
ρηση ἑνός Κανόνα µεταφράζεται σέ ἀβα-
ρία στήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ
καί ἐκτροπή ἀπό τήν ὁδό τᾹς σωτηρίας.   

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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Ἐνηµέρωση στούς ἀγαπητούς ἀναγνῶστες
Ἐνηµερώνουµε τούς ἀγαπητούς ἀνα γνῶστες µας ὅτι µετά ἀπό τήν ψή -

φιση τοῦ ν. 3986/2011(Ἄρθ. 48, παράγρ. 2) τετραπλασιάστηκε ἡ δαπάνη ἀ  -
πόστολᾹς τοῦ περιοδικοῦ ἀπό 1ης Αὐγούστου 2011. 

Λόγω αὐτᾹς τᾹς ἀλλαγᾹς ἀποφα σίσαµε τό περιοδικό µας, προσωρινά,
νά γί  νει ἀπό δεκαπενθήµερο µηνιαῖο. 

Στήν προσπάθειά µας νά µειώσουµε κατά τό δυνατόν τά ταχυδροµικά
ἔξοδα παρακαλοῦµε θερµά τούς ἀναγνῶστες µας:

1) Ἄν κάποιοι δέν ἔχουν τόν ἀπαιτούµενο χρόνο νά τό παρακολουθοῦν
νά µς τό γνωρίσουν.

2) Ὅσοι χρησιµοποιοῦν τό διαδίκτυο ἔχουν δυό δυνατότητες: 
Ἤ νά τό διαβάζουν στήν ἰστοσελίδα el-plirofo ri si.gr, 
ἤ ἄν ἐπιθυµοῦν νά τό παραλαµβάνουν στό δικό τους e-mail, 
ἐνηµερώνοντάς µας καί στίς δύο περιπτώσεις γιά νά µήν  ἀποστέλεται

ταχυδροµικῶς (e-mail περιοδικοῦ µας: elplirofo ri  si@el-plirofo ri si.gr).
Ὑπό αὐτές τίς δύσκολες συνθᾹκες  ἡ ὁµάδα συντάξεως τοῦ περιοδικοῦ

µας σς εὐχαριστεῖ καί ὑπόσχεται νά παραµένει στήν πρώτη γραµ µή τοῦ
ἀγῶνα καί νά συνεχίσει τήν ὑπεύθυνη ἐνηµέρωσή σας ἐπί τῶν ἐκκλη σι α -
στικῶν γεγονότων, σταθερή στόν δυναµικό καί θαρραλέο σχολιασµό τους.      


