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ώδεκα χρόνια δια -
δροµῆς κάλυψε πρό-
σφατα τό µικρό φυλ-
λάδιό µας, ἡ “Ἐλεύ -
θερη Πληρο φό ρη -
ση”. Ἐρευ νών τας καί
γρά φον τας, ἀνα στρα-

φήκαµε µέ τίς ἁγιασµένες προ-
σωπικότητες τοῦ ἐκκλησιαστι -
κοῦ βίου. Σταµατή σα µε ὅµως µέ
πόνο καί ἀγωνία στίς στροφές
τοῦ ἱστορικοῦ δρό µου πού µᾶς
παρουσίασαν πολ λά ἀπό τά δά -
κρυα τῆς ἀπογοή τευσης καί τά
αἵµατα τῶν ἰσχυ ρῶν κοσµικῶν

ἀντιπαραθέσεων. Περπατήσαµε
ἀνηφοριές καί κα τηφοριές τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ βίου, γίναµε µέ -
τοχοι τῶν ἐµπει ριῶν τοῦ πόνου
καί τῶν µηνυ µά των τῆς ἐλπίδας
πού στοιχειοθέ τησαν καί ἔγρα -
ψαν τή µακραί ωνη ἱστορία. ∆έ
µείναµε µόνο στίς σελίδες τῆς
δόξης. Ἀναγκαστήκαµε νά δια-
τρέξουµε καί στίς σελίδες τῆς
ἀπογοήτευσης καί τῆς ἀγωνίας.
Τά σκοτεινά παρα δεί γµατα καί
τά κεντρίσµατα τῆς θλίψης δέν
εἶναι οὔτε σβησµένα οὔτε χαµέ-
να. Βρίσκονται ἀποτεθειµένα
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στήν ἄκρη τοῦ δρόµου ὡς ἐφό-
δια ἤ ὡς προβληµατισµοί γιά τήν
ἑπόµενη διαδροµή τῆς ἐκ  κλη σι -
α στικῆς µας ὀρθόδοξης οἰκογέ -
νειας. Οἱ δώδεκα τόµοι, πού δι -
έσωσαν τά ὄνειρά µας καί τίς
 προσδοκίες µας καί πού φωτο-
γράφισαν τούς πόνους µας καί
τίς ἀπογοητεύσεις µας, δέν ἀπο-
τελοῦν ψυχρή ἀποτύπωση τῶν
ἱστορικῶν γεγονότων, ἀλλά στε-
ναγµούς τῆς καρδιᾶς µας καί
ἐξοµολογητική ἐπισήµανση τῶν
ἐλπίδων µας.

Ἡ Ἐκκλησία µας δέν εἶναι
µόνο τό λαµπρό οἰκοδόµηµα τοῦ
ναοῦ. Εἶναι ἡ ἀνάσα καί ἡ ἐµπει-
ρία καί ὁ ἀγώνας καί ὁ πνευµα-
τικός πλοῦτος τῆς µεγάλης µας
οἰκογένειας, πού ἀντλεῖ τόν ψυ -
χικό της πλοῦτο ἀπό τόν Ἐσταυ -
ρωµένο, τόν Ἐνταφιασµένο καί
τόν Ἀναστηµένο Σωτῆρα µας, Ἰ -
η σοῦ Χριστό καί καλλιεργεῖ τό
ἦθος τῆς ἀπόλυτης Ἀλήθειας καί
τοῦ ἔντιµου ἁγιασµοῦ. Οἱ παρά-
γοντες πού λιτανεύουν τόν ἱστο-
ρικό πλοῦτο, τή διδαχή τοῦ σαρ-
κωµένου Λόγου, τοῦ Κυρίου µας
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τή Χάρη τῶν
ἱερῶν µυστηρίων, εἶναι οἱ λει -
τουρ γοί τῆς Ἐκκλησίας, οἱ διά -
δο  χοι τῶν ἁγίων ἀποστόλων, δη -
λαδή οἱ ποιµένες καί διδάσκα-
λοι καί ὅλοι ἐκεῖνοι ὅσοι διαδέ -
χονται κατά καιρούς τούς ποιµέ -
νες καί συνεχίζουν µέ πιστότη τα

καί διακριτική φροντίδα τή δι-
δαχή τῆς θεϊκῆς ἀποκάλυψης
καί τήν τροφοδοσία τοῦ λαοῦ µέ
τήν ἀτίµητη Χάρη τῶν ἱερῶν µυ -
στηρίων.

Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι,
κατά τήν πρώτη ἐποχή τοῦ ἐκ -
κλη σιαστικοῦ βίου, τήν κύρια
φρον τίδα τῆς τελέσεως τῶν µυ -
στη ρί ων, τῆς πιστῆς διδαχῆς καί
τοῦ ἐξ αγιασµοῦ τοῦ λαοῦ, τήν
εἶ     χε ὁ στενός κύκλος τῶν ἁγίων
ἀποστόλων, οἱ ζηλωτές µαθητές,
πού ἄνοιξαν τήν καρδιά τους νά
δεχθοῦν τή θεϊκή κλήση, πού
περ πάτησαν µαζί Του κατά τά ἀ -
ποστολικά ἀνοίγµατα, πού κοι  -
νώ νησαν στά δωρήµατα καί στά
ὑποδείγµατα τοῦ Μυστικοῦ ∆εί -
πνου καί πού δέχτηκαν τήν
κλήση καί τήν εὐ θύνη νά µετα -
φέρουν σέ Ἀνα το λή καί ∆ύση τή
διδασκαλία τοῦ Κυρίου καί τή
λυτρωτική Χάρη, πού ἀνακαίνισε
τίς ὑπάρξεις  τους. Οἱ διάδοχοι
λειτουργοί ἀκολού θησαν µέ πι -
σ τό τητα τίς συµπερι φορές καί
τό µόχθο τῶν ἀποστόλων, διε -
σπά ρησαν σέ ἀ να   τολή καί δύση,
σέ βορρά καί σέ νότο καί κήρυ -
ξαν τήν ἀλή θεια πού ἔφερε ὁ
Κύριός µας στόν κόσµο καί τήν
καινούργια ζωή, πού θεµελιώθη -
κε µέ τή θυσία τοῦ Γολγοθά. Ὁ -
λόκληρη αὐ τή ἡ περίοδος ὀνοµά -
στηκε ἀ πο στολική γιατί τή θε-
µελίωσαν καί τήν ὑπηρέτησαν
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οἱ ἅγιοι ἀ πό  στολοι καί γιατί δια-
τήρησε µέ προσοχή, µέ σεβασµό
καί µέ εὐ θύνη τίς διδαχές καί τήν
ἁγια στική πράξη πού πῆρε ἀπό
τά χέ ρια καί ἀπό τίς καρδιές τῶν
πρώ των µαθητῶν τοῦ Κυρίου. Ἄν
ἐπιχειρήσουµε συστηµατική µε-
λέτη τῶν ἑποµένων κεφαλαίων
τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς
ἱστορίας µας, θά συναντήσουµε
τίς χαρισµατικές φυσιογνωµίες
ἁγιασµένων ποιµέ νων, πού ἀκο -
λούθησαν µέ πιστό τητα τό ἦθος
καί τήν ποιότητα δια κονίας τῶν
ἁγίων ἀποστόλων καί ἔγραψαν
ἕνα δεύτερο δυναµικό καί ἀτί -
µη το κεφάλαιο ἱστορικοῦ ἐκ -
κλη  σιαστικοῦ βίου, πού διακρί -
νεται, χαρακτηρίζεται καί ἐκτι -
µᾶται ὡς ἀτίµητη προσφορά τῶν
µεγάλων ἐκκλησιαστι κῶν µας
πα τέρων. Γυρίζοντας τά φύλ  λα
τῆς ἀτίµητης αὐτῆς πατερι κῆς
προσφορᾶς γινόµαστε ἀπο δέ -
κτες δύο µεγάλων ἀπροσδόκη -
των δωρηµάτων. Τό πρῶτο δώ -
ρη µα εἶναι ὅτι οἱ πατέρες αὐτοί,
πού ποίµαναν τό λαό τοῦ Θεοῦ,
µέ τόν πρόσθετο γραπτό λόγο
τους, ἔδωσαν µιά ἀ θάνατη µορ-
φή στή διδαχή τους, τήν ἔκαναν
πλούσια καί φωτι στική καί διδα -
κτική γιά τό πλή ρω µα τῆς Ἐκ -
κλη σίας, πού ἔσκυ ψε νά τούς ἀ -
κούσει ὅσο ζοῦσαν καί ἐξακο -
λουθεῖ µέχρι καί σήµερα καί θά
ἐξακολουθεῖ καί στό µακρινό

µέλ λον νά ἐµπλουτίζει µέ τό σο -
φό τους λόγο καί τήν πειστι κό -
τατη διδαχή τήν ἐκ κλησιαστική
ἐµπειρία. Τό δεύτερο δώ ρηµά  τους
ἦταν ἡ ἁγιότητα τοῦ βίου τους.
∆έν ἀντέγραφαν νόθα καί πλα -
σµατικά ὑποδεί γµατα τῆς τρέ -
χουσας ἐποχῆς, ἦ ταν οἱ ἴδιοι κα -
θαρά, κρυστάλλινα ὑποδεί γµα -
τα ἄσπιλου βίου καί λαµπρῆς
εἰσφορᾶς ἁγιότητος στόν κόσµο
τῆς ἁµαρτίας καί τῆς δολοπλο -
κίας.

Στήν Καινή µας ∆ιαθήκη ἀ -
ποτυπώθηκαν καί διασώθηκαν
δύο ἰδιαίτερα σοβαρές καί ἀπο-
τελεσµατικές παρορµήσεις τοῦ
Κυρίου µας, πού δίδαξαν τούς
ἁγίους ἀποστόλους καί διαµόρ-
φωσαν ἀποφασιστικά τό χρέος
τους καί τή δραστηριοποίηση
τῆς ἀγάπης τους. Τό πρῶτο. Ἐπη -
ρεασµένοι οἱ ἅγιοι ἀπόστολοι
ἀπό τό πνεῦµα καί τά συνθήµα-
τα τῆς ἐποχῆς τους παρασύρθη-
καν σέ ἕνα διάλογο πού σκόπευε
στό ποιός ἀπό αὐτούς εἶναι ὁ
µείζων ἡγέτης. ∆ιαβάζουµε στό
κείµενο τοῦ εὐαγγελιστοῦ Μάρ-
κου:“καί ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόµενος
(ὁ Κύριος) ἐπηρώτα αὐτούς· τί ἐν
τῇ ὁδῷ πρός ἑαυτούς διελογίζε-
σθε; οἱ δέ ἐσιώπων· πρός ἀλλή-
λους γάρ διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ
τίς µείζων. καί καθήσας ἐφώνησε
τούς δώδεκα καί λέγει αὐτοῖς· εἴ
τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔστε πάν -



των ἔσχατος καί πάντων διάκο -
νος” (Μάρκ.θ΄33-35). Ὁ ἡγετι -
κός σας ρόλος δέ σᾶς παρα χω -
ρεῖ τό δικαίωµα νά ἀνυψωθεῖτε
σέ θρόνο ἐξουσίας καί τυραννι -
κῆς ἐπιβολῆς τῶν σχεδίων σας.
Σᾶς καθοδηγεῖ, σᾶς ἐµπνέει ἀλ -
λά καί σᾶς ἐπιβάλλει τό ἔργο σας
νά εἶναι διακονία καί θυσία. Νά
προσφέρετε τίς ὑπηρεσίες σας
ἐκεῖ πού ὁ πόνος περισφίγγει τίς
καρδιές καί νά ἀνοίγετε τούς
δρό µους ἐκεῖ πού τά συµφέρον-
τα τῆς ἐγωπάθειας ἀπαγορεύουν
τή διακίνηση τῶν πτωχῶν καί πο  -
νεµένων. 

Θά ξεδιπλώσω µπροστά σας
καί τό περιστατικό πού ἠλέκτρι-
σε τίς καρδιές καί κέρδισε τήν
ἀγάπη κατά τίς ὥρες πού γρά -
φονταν οἱ τελευταῖες σελίδες
τῆς εὐαγγελικῆς ἱστορίας. Ἦταν
οἱ ὥρες τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου.
Ὁ Κύριος κάλεσε στό δεῖπνο τούς
µαθητές του καί πρίν τό προσ-
κλητήριό του γράψει τίς λέξεις
τοῦ πόνου ἔκανε µιά προσωπική
πράξη θυσίας καί ἀγάπης. Ὁ σαρ-
κωµένος Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ Κύρι -
ος τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, ὁ δι -
δά σκαλος τῆς οἰκουµένης, ὁ ὑ -
πο  δει γµατικός διάκονος τῆς ἀ -
γά    πης κάλεσε τούς δώδεκα καί
τούς εἶπε:“οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν
κυριεύουσιν αὐτῶν, καί οἱ ἐξου-
σιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται κα-
λοῦνται· ὑµεῖς δέ οὐχ οὕτως,

ἀλλ’ ὁ µείζων ἐν ὑµῖν γινέσθω
ὡς ὁ νεώτερος, καί ὁ ἡγούµενος
ὡς ὁ διακονῶν. τίς γάρ µείζων ὁ
ἀ νακείµενος ἤ ὁ διακονῶν; οὔχί
ὁ ἀνακείµενος; ἐγώ δέ εἰµί ἐν µέ -
σῳ ὑµῶν ὡς ὁ διακονῶν” (Λουκ.
κβ΄25-27).Ὁ Κύριος δέν ὑποσχέ -
θηκε ἐξουσίες καί τιµές. Ἔγρα-
ψε χρονικό θυσίας καί ἀγάπης.
Ἐκείνη τήν ὥρα περπατοῦσε  πρός
τή Γεθσηµανή καί τό Γολγοθά,
πού ἦταν τό τέρµα τῆς µεγάλης
θυσίας καί προσπάθησε νά ἀπο-
σπάσει τήν προσοχή τῶν δώδε-
κα ἀπό τίς ἐξουσίες καί τίς τιµές
καί νά τούς χειραγωγήσει στή
µε  γάλη πράξη τῆς θυσίας. Τούς
εἶπε:“ὑµεῖς φωνεῖτέ µε ὁ ∆ιδά -
σκαλος καί ὁ Κύριος, καί καλῶς
λέ γετε, εἰµί γάρ. εἰ οὖν ἐγώ ἔνι-
ψα ὑµῶν τούς πόδας, ὁ Κύριος
καί ∆ιδάσκαλος, καί ὑµεῖς ὀφεί -
λετε ἀλλήλων νίπτειν τούς πό-
δας. ὑπόδειγµα γάρ δέδωκα ὑµῖν,
ἵνα καθώς ἐγώ ἐποίησα ὑµῖν , καί
ὑµεῖς ποιεῖτε. ἀµήν ἀµήν λέγω
ὑ  µῖν, οὐκ ἔστι δοῦλος µείζων τοῦ
κυρίου αὐτοῦ, οὐδέ ἀπόστολος
µείζων τοῦ πέµψαντος αὐτόν. εἰ
ταῦτα οἴδατε, µακάριοι ἐστέ ἐάν
ποιεῖτε αὐτά” (Ἰωάν. ιγ΄ 13-17).
Ἐ  σεῖς µέ τήν ἐκδήλωση τοῦ σε-
βασµοῦ σας καί µέ τό πειθαρχικό
σχῆµα πού µέ προσεγγίζετε, ἀπο-
καλώντας µε ὁ Κύριος καί ὁ δι-
δάσκαλος, ἐγγίζετε ταπεινά τό
πάθος µου καί τή θυσία µου καί
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ἀρχίζετε νά γράφετε τό κείµενο
τῆς δικῆς σας προσφορᾶς καί
τῶν δικῶν σας µεγάλων θυσιῶν.
Αὐτό πού κάνετε εἶναι ἀναγνώ -
ρι ση τοῦ µόχθου καί τοῦ χρέους
εὐθυγράµµισης µέ τή δική µου
θυ σία. Ἀναλαµβάνετε τήν εὐθύ -
νη νά θυσιαστεῖτε ἐσεῖς γιά τή
σωτηρία τοῦ λαοῦ καί νά ἀνοίξε-
τε τό δρόµο πού ὁδηγεῖ στήν πλη -
ρότητα τῆς χαρᾶς τοῦ παραδεί -
σου. Τό ἔργο σας δέ θά εἶναι κο-
σµική ἀνάδειξη σέ θρόνους ἐξου-
σίας ἀλλά ταπεινή διακονία καί
χειραγωγία τοῦ λαοῦ ἔξω ἀπό
τήν τραγικότητα τοῦ κόσµου καί
καθοδήγηση στήν πληρότητα
τῆς ἁγιότητας καί στήν πλήρη
ὑ ποταγή στό νόµο τῆς ἀγάπης.

Αὐτό ἦταν τό θεολογικό καί
πρακτικό πλαίσιο πού οἰκοδό -
µη σε τήν ἀποστολική Ἐκκλησία
καί τή διάδοχη ἐµπειρία τῶν µε-
γάλων πατέρων µας. Βίωσαν τό
πνεῦµα πού τούς ὑπέδειξε ὁ Κύ -
ριος καί περπάτησαν στούς δρό -
µους τῆς γῆς φωτισµένοι καί ὁ -
δηγηµένοι ἀπό τό κλίµα τοῦ οὐ -
ρανοῦ. Τά θεολογικά κείµενα πού
προέκυψαν ἀπό τήν καλλιεργη -
µένη γραφίδα τῶν ἀποστολικῶν
πατέρων καί τῶν διαδόχων τους
καί οἱ βιογραφίες πού ζωγράφι-
σαν τό πνεῦµα καί τίς θυσίες τῶν
ἁγίων ἦταν, εἶναι καί θά παρα-
µείνουν στήν αἰωνιότητα ὡς γνή-
σια ἑρµηνεία τῶν εὐαγγελικῶν

διδαχῶν καί ὡς φωτισµένη καθο -
δήγηση τῶν νεώτερων γενεῶν
τῶν διδασκάλων καί λειτουργῶν
τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας µας.
Ὅλα αὐτά παραµένουν στή διά -
θεσή µας καί φωτίζουν ἀνελ λι -
πῶς τήν πορεία µας.

∆έ θά σιωπήσουµε τό γεγο -
νός ὅτι, κατά τή µεγίστη διαδρο-
µή τοῦ ἱστορικοῦ χρόνου πού
µᾶς µετεβίβασε ἀπό τήν πληρό -
τητα καί καθαρότητα τῆς ἀπο -
στολικῆς περιόδου στήν τρα χύ -
τη τα, στό πνεῦµα ἀλλοτρίωσης
καί στό σκοτισµό τῆς σηµερινῆς
παραχάραξης, παρουσιάστηκαν
παραχαράκτες, πού ἀντί γιά τήν
ἁγιότητα δίδαξαν τήν αὐτοπρο-
βολή καί τήν ποικίλη ἐκµετάλ-
λευση.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, βλέ-
ποντας τά ἀλλοτριωτικά ρεύµα-
τα τῆς ἐποχῆς του, συµβουλεύει
ἀπό θησαύρισµα καρδιᾶς τά µέ -
λη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώµης νά
µήν ἐπηρεάζονται ἀπό τίς ποι κί -
λες ἀνώριµες κοσµικές διδαχές
καί τά στρεβλωτικά βιώµατα τῶν
ἀνθρώπων τῆς εἰδωλολατρείας.
Γράφει:“νά µή συσχηµατίζεσθε
(νά µήν ἐξοµοιώνεστε) στόν τρό -
πο ζωῆς τῶν ἀνθρώπων πού εἶναι
ὑλόφρονες, οἱ ὁποῖοι εἶναι προ -
σκολληµένοι στίς µάταιες σκέ-
ψεις καί φροντίδες τοῦ κόσµου”
(Ρωµ. ιβ΄ 2). Παράλληλα ὁ κορυ -
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φαῖος ἀπόστολος Πέτρος µέ ἔµ -
φαση καί µέ τόνο αὐστηρό συµ -
περιλαµβάνει στήν Α΄ Καθολική
του ἐπιστολή τήν ὑπόµνηση καί
τή σύσταση νά µήν προσδένον-
ται καί νά µήν ὑποκύπτουν στίς
ἐπι θυµίες τοῦ ἐξωχριστιανικοῦ
κό σµου:“νά ζεῖτε σάν γνήσια παι-
διά, πού µητέρα ἔχουν τήν ὑπα-
κοή καί δέν ἀπειθοῦν ποτέ στήν
ἀ  λήθεια, χωρίς νά συσχηµατίζε -
σθε (συµµορφώνεσθε) µέ τίς ἁ -
µαρ τωλές ἐπιθυµίες τῆς περιό -
δου τῆς ἀγνοίας σας” (Α΄Πέ τρου
α΄ 14).

Οἱ ζωηρές καί ζωντανές αὐ -
τές ὑποµνήσεις, πού προσδιορί -
ζουν τό πνεῦµα τῆς ἀποστολικῆς
περιόδου, διαγράφονται στό προ-
σκήνιο καί στόν πίνακα τοῦ ὀρ-
θόδοξου χριστιανικοῦ λόγου τῆς
ἐποχῆς µας. Τό κήρυγµα τῆς ἐκ -
κλησιαστικῆς διδαχῆς τοῦ εἰκο -
στοῦ πρώτου αἰώνα δέν ἐπιτρέ -
πεται καί δέν πρέπει νά παραβι -
άσει τήν ἀποστολικότητα καί νά
ὑποταχτεῖ σέ σχήµατα καί διδα -
χές τοῦ αἰώνος τούτου. Ἡ πρα -
κτι κή τῆς ἐποχῆς, ἡ ψεύτικη ἐµ -
βάπτιση τῶν ἀποκεκαλυµµένων
ἀ ληθειῶν στό πνεῦµα τοῦ σύγ -
χρονου κόσµου, πρέπει νά κα θαρ-
θεῖ. Ἡ ἀλήθεια πρέπει νά περνά-
ει στή ζωή µας ἀτόφια, ἀλάθητη
καί ἀναλλοίωτη καί νά µᾶς φέρ-
νει µέ πιστότητα καί σεβασµό
µπροστά στόν Ἐσταυρωµένο Λυ -

τρωτή µας καί νά µᾶς τρέφει, νά
µᾶς καθαρίζει καί νά µᾶς ἐξα γι -
ά ζει µέ τή διδαχή πού µᾶς ἄ  φη  -
σε ὁ Κύριος καί µέ τά ὁλο φώ -
τεινα παραδείγµατα πού µᾶς κλη-
ρο δότησαν οἱ ἅγιοι πατέρες µας. 

Τό χρέος τῆς ἐποχῆς µας εἶ -
ναι νά καθάρουµε τόν σύγχρονο
ὀρθόδοξο λόγο µέ τήν πιστή καί
ἀποτελεσµατική ἀνάλυση τῶν
πνευµατικῶν θησαυρῶν µας. Ἡ
δική µας µικρή προσφορά, πού
φωτίζεται καί ἐκσυγχρονίζεται
µέ τίς σελίδες τῆς “Ἐλεύθερης
Πλη ροφόρησης”, εἶναι ὑποχρε -
ω µένη νά δακτυλοδεικτεῖ καί τό
θαῦµα τῆς ὀρθόδοξης ἱστορίας
ἀλλά καί τά λάθη καί τίς στρε -
βλές ἑρµηνεῖες πού διαχέουν
σκό πιµα πλανεµένοι πράκτορες
τῶν συγχρόνων ἰδεολογικῶν ρευ-
µάτων, πού µάχονται νά νοθεύ -
σουν τήν ἐκκλησιαστική ζωή. Οἱ
στρεβλές αὐτές διδαχές µπαί -
νουν στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο
ἀπό τήν πίσω πόρτα µέ τή δηµο-
σιογραφία τῆς ἐποχῆς. Μέ τήν
εἰ κόνα τῆς προπαγάνδας. Μέ τά
συνθήµατα τῆς ἀγορᾶς. Γιά τούς
λόγους αὐτούς δηλώνουµε ὅτι δέ
θά προσπεράσουµε ἐπιφανειακά
τό κλίµα τῆς διαστροφῆς ἀλ λά
θά φέρουµε ντοκουµέντα. Κείµε-
να, παράγωγα κοσµικῶν ἤ καί
ἐκ κλησιαστικῶν δακτύλων, κα-
κοδουλεµένα ἤ παραποιηµένα ἤ
στρεβλωτικά τῆς ἀλήθειας καί
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πρακτικές πού δέν ὑπηρε τοῦν τό
ἐκκλησιαστικό χρέος ἀλ   λά ἐν -
τάσ σονται στόν ἀγῶνα προώ θη -
σης τῶν προσωπικῶν ἰ δε ολο γη -
µάτων ἤ τῶν ὁραµάτων  τῆς προ -
σω πικῆς κοσµικῆς καί ἰ διοτε -
λοῦς ἀνάδειξης. 

Τή δική µας ἐνηµέρωση θά
τήν ἐνισχύσει καί θά τήν ἀπο -
δείξει  ἡ ἀναψηλάφηση τοῦ γρα -
πτοῦ καί προφορικοῦ λόγου κά -
ποιων πλανεµένων σύγ χρο νων

ἐκκλησιαστικῶν παρα γόντων καί
ἡ κριτική τῶν πράξε ων πού µετα -
ποιοῦν τήν ἱερή συν οδική ἐκκλη -
σιαστική διοίκηση σέ κλιµάκιο
παραποίησης τοῦ ὀρθοδόξου
πλού του καί σέ ἀτρα πό παράνο -
µης καί θολῆς διακί νη  σης πρός
κατάκτηση ἐξουσι ῶν, δηµόσιας
προβολῆς καί ὕποπτου πλούτου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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Φίλος καλός ἀπό τά παλι ά,καθηγητής Πανεπιστημίου, γέν -νη μα θρέμμα τῆς Ἐκκλησίας,σχο  λιάζοντας δηλώσεις Ἱεραρ -χῶν γιά τήν κρίση, πού περνᾶσή μερα τό ἔθνος μας, παρατή -ρη σε: «Δέν εἶναι λόγος προφητι -κός, “ἐν σάκκῳ καί σποδῷ”. Εἶ -ναι λόγος πολιτικός, καταγγελ -τικός. Ἀναζητᾶ ἀποδιοπομπαίουςτράγους, ἀλλά δέν ὁδηγεῖ σέ με-τάνοια». Βρήκα τήν παρατήρησηεὔστοχη. Μέ ἀφορμή τήν τρέχουσακρί ση βλέπουμε σέ πολλές ἀναρ -

τήσεις στό διαδίκτυο ἕνα κείμε-νο τοῦ νέου Ἁγίου τῆς ΣερβικῆςἘκκλησίας Νικολάου Βελιμίρο-βιτς(1881-1956). Εἶναι ἕνα γράμ-μα «Στόν παπα-Κάραν γιά τήνκρί ση τοῦ κόσμου», γραμμένοπρίν ἀπό 80 σχεδόν χρόνια. Ἀ -παντώντας σέ ἐρωτήματα κά -ποι ου παπα-Κάραν, ἀναφέρεταιστήν τότε σοβούσα κρίση ἀπό τόοἰκονομικό κράχ στήν Ἀμερική,πού ταλαιπωροῦσε ὅλο τόν κό-σμο. Ὁ Ἅγιος ἐπισημαίνει ὅτι οἱσύγχρονοι ἄνθρωποι ἔχουμε ἀλ -λοιώσει τό νόημα τῆς ἑλληνικῆς

«Ἐν σάκκῳ καί σποδῷ».



λέξης «κρίση», ἡ ὁποία χρησιμο -ποιεῖται διεθνῶς. Ὄντως, σέ μιάἀπό τίς ἔννοιές της ἡ λέξη ση -μαί νει «δίκη». Ἔτσι τή συναντά -με στήν Κ. Διαθήκη καί στή χρι -στιανική παράδοση (πρβλ. «κρῖ -ναι ζῶντας καί νεκρούς»). Ὅτανλοιπόν βιώνουμε οἰκονομική, ἤὅποια ἄλλη, «κρίση», κατά τήνἐκ  κλησιαστική συνείδηση, δικα -ζόμαστε γιά ἐγκλήματα, οἰκονο -μι κά, ἤ ἄλλα, πού, εἴτε ὡς ἄτο-μα εἴτε ὡς λαός, ἔχουμε διαπρά-ξει. Καί ὁ Ἅγιος καταλήγει: «Μέρωτᾶς γιά τήν αἰτία τῆς τωρινῆςκρίσης, ἤ τῆς τωρινῆς θείας δί -κης! Ἡ αἰτία εἶναι πάντα ἡ ἴδια.… Μέ τήν ἁμαρτία τῆς Θεο-απο-στασίας οἱ ἄνθρωποι προκάλε-σαν αὐτή τήν κρίση, καί ὁ Θεόςτήν ἐπέτρεψε, ὥστε νά τούς ξυ -πνήσει, νά τούς κάνει ἐνσυ νεί -δη  τους, πνευματικούς καί νάτούς γυρίσει πρός Ἐκεῖνον. Στίςμοντέρνες ἁμαρτίες, μοντέρνακαί ἡ κρίση. Καί ὄντως ὁ Θεόςχρησιμοποίησε μοντέρνα μέσαὥστε νά συνετιστοῦν οἱ ἄνθρω-ποι: χτύπησε τίς τράπεζες, τάχρηματιστήρια, τίς οἰκονομίες,τίς συναλλαγές χρημάτων. Ἀνα-κάτωσε τά τραπέζια στίς συναλ-λαγές σ’ ὅλο τόν κόσμο, ὅπωςκά ποτε στό ναό τῶν Ἱεροσολύ -μων. Προξένησε πρωτόγνωρο πα-νικό μεταξύ ἐμπόρων καί αὐτῶν

πού ἀνταλλάσσουν τό χρῆμα.Προκάλεσε σύγχυση καί φόβο.Ὅ λα αὐτά τά ἔκανε γιά νά ξυ -πνή σουν τά ὑπερήφανα κεφαλά-κια τῶν σοφῶν τῆς Εὐρώπης καίτῆς Ἀμερικῆς, νά ἔλθουν εἰς ἑαυ-τούς καί νά πνευματοποιηθοῦν.Καί ἀπό τήν ἄνεση καί τό ἀγκυ -ρο βόλημα τῆς ὑλικῆς σιγουριᾶςνά θυμηθοῦμε τίς ψυχές μας, νάἀ ναγνωρίσουμε τίς ἀνομίες μαςκαί νά προσκυνήσουμε τόν ὕψι-στο Θεό, τό ζωντανό Θεό. Μέχριπότε θά διαρκέσει ἡ κρίση; Ὅσοτό πνεῦμα τῶν ἀνθρώπων παρα-μείνει δίχως ἀλλαγή. Ὥσπου οἱὑ περήφανοι ὑπαίτιοι αὐτῆς τῆςκρίσης νά παραιτηθοῦν μπρο-στά στόν Παντοδύναμο. Ὥσπουοἱ ἄνθρωποι καί οἱ λαοί νά θυ -μη θοῦν καί νά μεταφράσουν στήγλώσσα τους τήν ἀκαταλαβί στι -κη λέξη «κρίση», ὥστε μέ στενα -γμό καί μετάνοια νά φωνάξουν:ἡ θεία δίκη!».Ἱερή ἡ παράδοση Προφη-τῶν, Ἀποστόλων καί Πατέρων:σέ καιρούς κρίσεων, οἱ Ποιμέ-νες ὁδηγοῦν τό λαό, μέ βιωμένολό γο, σέ συναίσθηση πνευματι -κῆς χρεωκοπίας καί λυτρωτικήμετάνοια. Οἱ Ἐπίσκοποί μας ὅ -μως ἐπιμένουν νά ἐκφέρουν ξύ -λι νο πολιτικό λόγο, συνήθως ἀ -δέξιο καί ἀντιφατικό. Χτυπητόπαράδειγμα οἱ δηλώσεις τοῦ Ἀρ -χιεπισκόπου κ. Ἱερωνύμου στό
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Ἀγρίνιο στίς 9/5/11. Εἶπε: «Τόπρῶτο πού πρέπει νά ἐξετάσου -με ἐμείς ὡς Ἐκκλησία καί ἡ Πο-λιτεία εἶναι γιατί φτάσαμε σ’αὐ   τή τήν κατάσταση. Ἔχουμε ὅ -λοι εὐθύνη. Πρέπει νά διαγνώ -σουμε ποιά ἦταν τά αἴτια, νά ἀ -ποδώσουμε τίς εὐθύνες. Εὐθύ -νες ὑπάρχουν παντοῦ, σέ ὅλουςτούς θεσμούς. Νά μιλήσουμε γι -αυτούς πού μᾶς πρόδωσαν. Για -τί ἀλλιῶς δέν μποροῦμε νά ξεκι -νήσουμε τήν προσπάθεια ἀνα -σύνταξης». Καί ποιούς θεωρεῖπρο δότες; Τούς πολιτικούς. Εἶ -πε: «ὅταν κανείς δέν εἶναι πι-στός στό καθῆκον του καί ξεχνά-ει αὐτά πού ἔχει ὑποσχεθεῖ καίδέν τά κάνει, φέρνει ἀπελπισία,αὐτό εἶναι προδοσία». Καί παρα -κάτω: «τό μπαλάκι πέφτει στήνψῆ φο τοῦ λαοῦ. Ὁ λαός πού ψη -φίζει ξέρει τί ἔχει νά κάνει. Ὅ -ταν ψηφίζει λάθος, ἔχουμε αὐτάτά ἀποτελέσματα». Οὔτε λόγοςγιά συσσωρευμένο ἔλλειμμα στήνἠθική θωράκιση τοῦ λαοῦ, ἀρ -χόν των καί ἀρχομένων. Μόνοἀπόδοση εὐθυνῶν σέ ὅσους, κά-ποιους ἄλλους, δέν ἔκαναν τόκα θῆκον τους. Οὔτε λόγος γιάπάν δημη μετάνοια «ἐν σάκκῳκαί σποδῷ», ἀλλά μόνο γιά «προ-σπάθεια ἀνασύνταξης» μέ τίς ἴ -διες σαθρές συνταγές.Σύγχρονοι ἁγιορεῖτες πατέ -ρες ἔχουν διατυπώσει μιά καίρι -ας σημασίας παρατήρηση: «πολ-

λοί ἐξομολογοῦνται, λίγοι μετα -νοοῦν». Μετάνοια σημαίνει ὑ πευ-θυ νότητα ζωῆς. Ξεκινάει ἀπό τήνσυντριβή, προχωρεῖ στόν αὐτοέ-λεγχο καί τήν ὁμολογία τῶν ἀνο -μιῶν καί ἐπιστεγάζεται μέ ἔμ -πρα κτη ἀποκατάσταση ὅποιωνβλαβῶν οἱ ἀνομίες προκάλεσαν,κατά τό ὑπόδειγμα τοῦ Ζακχαί -ου: «ἰδού τά ἡμίσυ τῶν ὑπαρχόν -των μου, Κύριε, δίδωμι τοῖς πτω -χοῖς, καί εἴ τινός τι ἐσυκοφάντη -σα, ἀποδίδωμι τετραπλοῦν»(Λουκ.ιθ΄ 8). Ὁ Ζακχαῖος, δημόσιος λει-τουργός, εἶπε ὅτι, ἄν κατά τήνἐ   ξάσκηση τοῦ ἔργου του κινήθη-κε δόλια καί σφετερίστηκε κάτι,πού δέν τοῦ ἀνῆκε, τό ἐπιστρέ-φει στό τετραπλάσιο! Ποῦ τέτοιαλόγια σήμερα…Δέ θά ἀσχοληθοῦμε μέ τήνΠολιτεία καί τήν πολιτική, οὔτεμέ τά κέντρα διαχείρισης τοῦπλούτου τῆς χώρας, χώρους ὄν -τως διάτρητους καί ἀπαξιωμέ-νους, ἀναζητώντας τή ρίζα τοῦκακοῦ. Θά μείνουμε στήν Ἐκκλη -σία, γιατί καί ἐκκλησιαστικοίτα γοί, ἐνεργητικά ἤ παθητικά,διαπλέχτηκαν σ’ αὐτούς τούςχώ   ρους καί μιμήθηκαν (ἤ ἐνέ -πνευ  σαν…) τά ἐκεῖ τεκταινόμε-να. Ἐξ ἄλλου, ἡ μοναδική βίαιηἐνέργεια τοῦ Κυρίου τῆς Ἐκκλη -σίας μας ἦταν νά ἀνατρέψει τάτραπέζια τῶν ἀργυραμοιβῶν ἀ -πό τό χῶρο τοῦ Ναοῦ. Αὐτό μᾶςἀναγκάζει, θέλουμε δέ θέλουμε,
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νά ἔχουμε τούς ἱερούς μας χώ -ρους ἀψεγάδιαστους. Ἄλλωστε,«ἐάν τό ἅλας μωρανθεῖ, ἐν τίνιἁ   λισθήσεται;» (Ματ. ε΄ 13), πῶςἡ Ἐκκλησία θά σώσει τήν κοινω -νία; Στήν ἐγκύκλιο, πού ἐξαπέλυ-σε ἡ Ἱ. Σύνοδος τό Δεκέβριο 2010γιά τήν κρίση, μέ ἀπογοήτευσηδιαβάσαμε: «Ἐμεῖς οἱ πνευματι-κοί σας πατέρες … ξέρουμε ὅτικά ποιες φορές σᾶς πικράναμε,σᾶς σκανδαλίσαμε ἴσως. Δέν ἀν-τιδράσαμε ἄμεσα καί καίρια σέσυμπεριφορές πού σᾶς πλήγω-σαν. Οἱ ἔμποροι τῆς κατεδάφι-σης τῆς σχέσης τοῦ λαοῦ μέ τήνποιμαίνουσα Ἐκκλησία του ἐκ -με  ταλλεύτηκαν στό ἔπακρο πρα -γματικά ἤ κατασκευασμένα σκάν-

δαλα καί προσπάθησαν νά διαρ -ρήξουν τήν ἐμπιστοσύνη σαςστήν Ἐκκλησία». Παγιωμένη δυσ-τυχῶς τακτική ἡ ὑπεκφυγή: ὁμο-λογοῦμε ὅτι σᾶς πικράναμε, σᾶςσκανδαλίσαμε, σᾶς πληγώσαμεμέ τήν ἀβελτηρία μας νά ἀντιμε -τωπίσουμε τά σκάνδαλα, μήν ἀ -παιτεῖτε ὅμως νά ἐπουλώσουμεἐ μεῖς τίς πληγές πού ἀνοίξαμεκαί σᾶς ἀποξένωσαν ἀπό τήνἘκ κλησία, γιατί κύριοι φταῖ χτεςεἶναι ἄλλοι, οἱ «ἔμποροι τῆς κα-τεδάφισης…»! Ἄμποτε νά δοῦμε κάποτε νάἀναδεικνύονται Ζακχαῖοι καίστήν Ἐκκλησία καί στήν Πολι-τεία, γιά νά σωθεῖ ὁ τόπος…
Ε. Χ. Οἰκονομάκος
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Ἐπιστροφή στήν ἐποχή τῶν γενναίων
Ζώντας τήν τραγικότητα τῆς ἠθικῆς, τῆς πολιτικῆς καί τῆς οἰκονομικῆς

σύγχρονης κατάρρευσης, νοιώσαμε τό χρέος νά προσφέρουμε στόν πονεμένο
λαό μας τό κείμενο μιᾶς ἐπιστολῆς πού τήν ἔγραψε ὁ ἥρωας καί μάρτυρας τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης Διονύσιος, τότε μητροπολίτης Λήμνου, τή δημοσίευσε ἡ καθ η -
με ρινή ἐφημερίδα τῶν Ἀθηνῶν “Ἐθνικός Κήρυξ” στίς 17-4-56 καί τήν γνωστο -
ποίησε εὐρύτατα στό λαό μας ἡ Πρόνοια Στρατιώτου τῆς Χριστιανικῆς Φοιτη -
τικῆς Ἑνώσεως.

Δέ θά ἱστορήσουμε λεπτομερῶς τά περιστατικά καί τίς πιέσεις πού ὁδή -
γησαν τόν ἀκλόνητο ἱεράρχη τῆς ὀρθοδοξίας νά ἀναφερθεῖ μέ πόνο καί μέ πα-



«Πόσον ἤλλαξαν τὰ πράγµα-
τα! Τότε ἀνοίγαµε τὴν ἀγκάλην µας,
διὰ νά σᾶς περιθάλψωµεν, διὰ νά
σᾶς σώσωµεν ἀπὸ τὸ χιτλερικὸν τέ -
ρας, πού σᾶς ἐδίωκεν εἰς ὅλην τὴν
ἑλ ληνικὴν γῆν. Σᾶς ἐθεωρούσαµεν
ἀ δέλφια µας, συµπολεµιστὰς εἰς τὸν
κοινὸν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ὡραῖον
ἀγῶνα µας. Ἠσθανόµεθα τὴν ὑπο -
χρέωσιν νὰ διακινδυνεύσωµεν ἡµεῖς
τὰ πάντα διὰ νὰ εὕρητε σεῖς καταφυ -
γὴν καὶ σωτηρίαν.

Τότε αὐτά… Τώρα εἶναι σφι -
γµένη ἡ καρδιά µας καὶ στάζει πι-
κρίαν πολλήν. Τώρα κλείοµεν τὸ στό-
µα µας διὰ νὰ ἀποφύγωµεν τὴν ἔκρη -
ξιν τῆς ἀγανακτήσεως ποὺ γεµίζει
τὰ στήθη µας.

∆ιατί; Πῶς συνέβη ἡ ἀλλαγὴ
αὐτή; Πῶς συνέβη; Μά µᾶς ἐπλήγω-
σαν οἱ κυβερνῆται σας εἰς τὰ ἰερώ -
τε ρα τῶν αἰσθηµάτων µας. Μᾶς ἠρ -
νήθησαν τὸ δικαίωµα νὰ θεωροῦµεν
ἀδελφοὺς µας τοὺς Ἕλληνας Κυπρί -
ους. Μᾶς ἀπηγόρευσαν νὰ ζητοῦµε
τὴν ἕνωσιν τῆς θυγατρὸς µετὰ τῆς
Μητρός της, καὶ νὰ θέλωµεν τὴν ἐλευ -

θερίαν 420.000 συµπατριωτῶν µας,
ποὺ ἀναπνέουν καὶ ζοῦν µὲ ἕναν πό -
θον νὰ ἑνωθοῦν µὲ ἐµᾶς τοὺς ἀδελ -
φούς των.

Καὶ οἱ ὕµνοι ὑπὲρ τῆς ἐλευθερί -
ας; Καὶ οἱ ἀγῶνες οἱ κοινοὶ ποὺ ἐκά -
µαµεν ἡµεῖς καὶ σεῖς διὰ νὰ πατάξω-
µεν τὸ χιτλερικὸν τέρας τῆς τυρα ννί -
ας καὶ ὑποδουλώσεως; Τώρα ὅλα
αὐ τὰ καταπατοῦνται εἰς τὸ ὡραῖον
αὐ τὸ νησὶ τὴν Κύπρον ἀπὸ τοὺς Κυ -
βερνήτας σας, κατὰ τρόπον ποὺ δὲν
ἀπέχει πολὺ ἀπὸ ἐκεῖνον τοῦ Χίτλερ.
Τὴν ὥραν ποὺ ἡτοιµάζετο ν’ ἀναχω -
ρήση δι’ Ἀθήνας ὁ σεπτὸς Πρωθιε -
ράρ  χης καὶ Ἐθνάρχης τῆς Κύπρου,
οἱ στρατιῶται σας τὸν ἥρπασαν ὡς
ἄλλοι λησταὶ καὶ τὸν ἀπήγαγαν διὰ
τῆς βίας εἰς τὰ µακρυνὰ νησιὰ τοῦ
Ἰνδικοῦ Ὠκεανοῦ.

Πῶς θὰ τὸ ἐθεωρούσατε σεῖς ἐ -
ὰν αὐτὸ ἐγίνετο εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκο-
πον τοῦ Καντέρµπουρυ καὶ εἰς ἄλ -
λους ἰεράρχας καὶ κληρικοὺς τῆς ἐκ -
κλησίας σας; Θὰ ἠνείχεσθε τὴν προ-
σβολήν; ∆ὲν θὰ ἐθίγεσθε εἰς ὅ,τι ἱε-
ρώτερον ἔχετε εἰς τὸν κόσµον αὐτόν;
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ράπονο στούς Ἄγγλους πολεμιστές καί στόν Ἀγγλικό λαό, γιατί τό ἴδιο τό
κείμενο τῆς ἐπιστολῆς ἀναφέρεται λεπτομερῶς στό σκοτισμένο ἱστορικό ὁρί -
ζον τα. Καί δέ θά κοινοποιήσουμε τίς ἀντιδράσεις τῶν ὑπεύθυνων γιατί (τό γρά-
φουμε μέ πολύ πόνο) οἱ ἀγωνιστές Ἄγγλοι δέν ἔδειξαν δείγματα ἐντιμότητας
καί ἀξιοπρέπειας.

Μεταφέρουμε στούς ἀδελφούς μας ἀναγνῶστες ἀκέραιη τήν ἐπιστολή
τοῦ μητροπολίτου Διονυσίου καί ἀφήνουμε τούς ἴδιους νά βγάλουν τά συμπερά -
σματα πού περνοῦν στή σύγχρονη λειτουργία καί πολιτιστική προσφορά ὁλό -
κληρης τῆς σύγχρονης Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης.  



Καὶ ὁ Χίτλερ ἐδίσταζε νὰ προβῆ εἰς
παροµοίας ἐνεργείας. Καὶ ὁ Στάλιν
δεδηλωµένος ἄθεος καὶ ἐχθρὸς τῆς
Ἐκ κλησίας, δὲν γνωρίζω ἂν ἔκαµε
τί ποτε περισσότερον, ἀπὸ ὅ,τι ἔκα-
ναν οἱ συµπατριῶται σας εἰς τὴν Κύ -
προν.Ἀλλὰ παρακαλῶ, ἐνθυµηθῆτετὸ ἔτος ἐκεῖνο ποὺ ἡ Πατρίς µου µόνη,µαχοµένη παρὰ τὸ πλευρὸν τῆς Ἀγ -γλί ας διὰ τὰ πανανθρώπινα ἰδανι -κά, ἔπεσεν αἱµόφυρτος εἰς τᾶς χείραςτοῦ ἀντιθέτου Ναζισµοῦ. Στιγµαὶφο βεραί! Κυνηγηµένοι σεῖς ἀπὸ τὸνἄγριον κατακτητήν, ἐξουθενωµένοι,τροµαγµένοι ἐζητούσατε κάποια φι -λό ξενη ἑλληνικὴ γωνιά, διὰ νὰ µὴπέσετε εἰς τὰ χέρια τοῦ βαρβάρουτυ ράννου. Ἐκτυπήσατε τὴν πόρτα τοῦΜοναστηριοῦ µου εἰς τὴν Λέσβον τὸ1942. -Τί εἶσθε; -Ἄγγλοι. Καὶ χωρὶςκανένα ἐνδοιασµόν σᾶς εἶπα: Περά -στε, ἐνῶ ὁ δυνάστης ἔτριζε δόντια,ὕ ψωνε ἐπάνωθέν µας µαστίγια, ἀ -πει  λοῦσε φυλακίσεις, στρατόπεδασυγκεντρώσεως, ἐβασάνιζε, ἐθανά -τω νε ὅσους ἐδέχοντο νὰ περιθάλ -ψουν Ἄγγλους στρατιώτας. Ἐνθυ -µη θῆτε το, παρακαλῶ. Ἐδίστασα καὶδιὰ µίαν στιγµὴν νὰ ἀπλώσω τὰ χέ -ρια µου, νὰ ἀνοίξω τὴν ἀγκαλιά µου,νά σᾶς δεχθῶ εἰς τὸ φιλόξενο µονα-στήρι µου, νὰ προβάλω τὰ στήθηµου, νὰ διακινδυνεύσω ἐγὼ διὰ νὰσώ σω ἐσᾶς; Τί µοῦ ἐστοίχισε αὐτό,θὰ τὸ γνωρίζετε ἴσως. Σύλληψιν, φρι-κτὰ βασανιστήρια, καταδίκην εἰς δε-καετῆ εἰρκτήν, µεταφορὰ εἰς τὸ στρα -

τόπεδον Παύλου Μελᾶ Θεσσαλονί -κης καὶ ἐκεῖθεν εἰς τὰ τροµερὰ στρα -τόπεδα τῆς Γερµανίας Στάιν καὶΜπερ νάου. Τριάντα ὀκτὼ ὁλοκλή -ρους µήνας, ἐπὶ νύκτα καὶ ἡµέραν ἐ -γὼ ὁ «ἀγγλόφιλος» (κατὰ τὸ κατη -γο ρητήριον τοῦ γερµανικοῦ στρατο-δικείου), ἐρραβδίσθην, ἐλιθάσθην,ἐβασανίσθην, ἐπριονίσθην, ὑπέστηντὰ πάνδεινα.
Τότε οἱ κυβερνῆται σας ἐπαι-

νοῦσαν καὶ ὑµνούσαν τὴν ἀνάµιξιν
τῶν Ἑλλήνων Ἱεραρχῶν καὶ κληρι -
κῶν εἰς τὸν ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ἀγῶ -
να καὶ ἀνεγνώριζαν ὅτι οἱ Ἕλληνες
κληρικοὶ ἀποτελοῦσαν τὸ καύχηµα
τῆς συµµαχικῆς παρατάξεως… Ἀ πό-
δειξις καὶ τὸ δίπλωµα πού µοῦ ἐχο-
ρήγησε τὸ συµµαχικὸν ἐν Μέσῃ Ἀνα-
τολῇ Στρατηγεῖον, ὑπογραφόµενον
ὑ πὸ τοῦ Ἄγγλου στρατηγοῦ Ἀλε -
ξάν τερ. Τώρα οἱ κυβερνῆται σας χα-
ρακτηρίζουν ὡς ἀναµιγνυοµένους
εἰς τὴν «πολιτικήν» τοὺς ἀγωνιζοµέ -
νους ὑπὲρ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς
ὑ ποδούλου Κύπρου Ἕλληνας Ἰε -
ράρ χας καὶ κληρικούς. Πῶς ἠµπορεῖ
νὰ χαρακτηρισθῆ ἡ διαγωγὴ αὐτὴ
τῶν κυβερνητῶν σας; Πῶς νὰ µὴ
πλη  γωθεῖ βαθύτατα ἡ καρδιά µας;

Κυττάξατε πόσα κακά µᾶς ἔκα-
νε ἡ κυβέρνησίς σας:

∆ιὰ νὰ κρατήση ὑπὸ δουλείαν
τὴν Ἐλληνικωτάτην Κύπρον ἐλη -
σµό νησε τὴν φίλην της Ἑλλάδα, τοὺς
φιλάγγλους Ἕλληνας, τὰς θυσίας,
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τὰ αἵµατα, τὰ δάκρυα ὅλων ἡµῶν,
ποὺ τὰ ὑπέστηµεν διὰ τὴν ἀγάπην
µας πρὸς τὴν Ἀγγλίαν. Καὶ συγ χρό -
νως ἐφανάτισε τοὺς Τούρκους ἐναν -
τί ον µας. Ὑπεκίνησε καὶ ὑπεδαύλι-
σε τοὺς βανδαλισµοὺς τῆς Κωνσταν -
τινουπόλεως, ὅπου ἐξωντώθη τὸ ἑλ -
ληνικὸν στοιχεῖον καὶ ἐδιώχθησαν
ἀνεκτίµητοι προγονικοὶ θησαυροί,
καὶ ἐξαίρετα µνηµεῖα πολιτισµοῦ,
γε γονὸς ποὺ θὰ ἀποτελῆ αἰώνιον
στίγµα ὄχι τῆς ἀπολιτίστου Τουρ -
κίας, ἀλλὰ τῆς «πολιτισµένης» Ἀγ -
γλί ας. Καὶ τὸ πρῶτον ἀνοσιούργη -
µα διεδέχθη δεύτερον. Βεβηλώνον-
ται εἰς τὴν Κύπρον Ναοὶ καὶ Μονα-
στήρια. Προπηλακίζονται οἱ ἱερεῖς
των καὶ οἱ µοναχοί των. Ἀπάγονται
ὡς ἐγκληµατίαι Ἱεράρχαι καὶ κληρι -
κοί, τῶν ὁποίων τὸ µόνον ἔγκληµα
εἶναι ὅτι ἀγωνίζονται ὑπὲρ Πατρί -
δος καὶ Ἐλευθερίας.

Ἱεράρχης καὶ ἐγὼ τῆς Ἑλληνι -
κῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἐξορι-
σθεὶς ὡς φίλαγγλος καὶ τιµηθεὶς διὰ
τὰς ὑπὲρ τῶν Ἄγγλων ὑπηρεσίας
µου, αἰσθάνοµαι τὸ καθῆκον νὰ δια-
µαρτυρηθῶ ἐντόνως δι’ ὅλα αὐτὰ
πρός σᾶς τοὺς πολεµήσαντας εἰς τὴν
Ἑλλάδα Ἄγγλους καὶ πρὸς ὅλον τὸν
ἀγγλικὸν λαόν. Ἐπιστρέφω λοιπόν,
τὸ δίπλωµα πρὸς τοὺς κυβερνήτας
σας διότι δὲν ἔχει πλέον σήµερον δι’
ἐµὲ αὐτὸ καµµίαν ἀξίαν. ∆ὲν µετα-
νοῶ δι’ ὅσα ἔκαµα τότε. Λυποῦµαι

µόνον διὰ τὴν διαγωγὴν τῆς ἀγγλι -
κῆς κυβερνήσεως. Καὶ καλῶ ἐσᾶς
καὶ τὸν λαόν σας, ποὺ δὲν ἐπηρεάζε-
σθε ἀπὸ τὰ συµφέροντα τῆς στιγµῆς
καὶ δὲν ἐπιδοκιµάζετε τὰς ἀχαρα -
κτη ρίστους ἐνεργείας τῶν κυβερνη -
τῶν σας, ν’ ἀγωνισθῆτε ἕναν νέον
εὐ γενῆ ἀγῶνα. Τὸν ἀγῶνα διὰ τὴν
ἄ µεσον ἐπάνοδον τῶν ἐξορίστων Ἱε-
ραρχῶν µας, διὰ τὴν ἀναγνώρισιν
τῆς αὐτοδιαθέσεως τῆς Κύπρου, διὰ
τὴν ἀπόδοσιν τῆς ἐλευθερίας εἰς τοὺς
µαρτυρικοὺς ἀδελφούς µας, ποὺ δὲν
ζητοῦν τίποτε ἄλλο παρὰ δικαιοσύ -
νην καὶ ἀναγνώρισιν καὶ εἰς αὐτοὺς
τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωµάτων. Ἔ -
τσι µόνον θὰ ἀποπλυθῆ ἡ διαγωγὴ
τῆς κυβερνήσεώς σας καὶ θὰ ἀποκα -
τασταθῆ ἡ ἀγάπη τοῦ Ἕλληνος πρὸς
τὴν Ἀγγλίαν.

Ο ΛΗΜΝΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
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Στά�πλαίσια�τbν�Sσων�Dχουµε�πε_
γιά�τήν�Xποχρεωτική�τήρηση�τbν�Κανό-
νων�µέσα�στήν�Fκκλησία,�τίθεται�µέ
Bπίταση�Eνα�βασικό�Bρώτηµα.�Vταν
Dχουµε�παραβατικές�συµπεριφορές�µέ-
σα�στό�?γιο�Σbµα�τ]ς�Fκκλησίας�ποιά
πρέπει�νά�εOναι�H�στάση�τbν�ποιµένων
καί�Sλου�το`�πληρώµατος�τbν�πιστbν;
Θά�χρησιµοποιήσουν�τούς�Κανόνες�γιά
νά�διατυπώσουν�κατακριτικό�καταλο-
γισµό�στά�µέλη�αWτά�πού�παρεκτρέπον-
ται,�I�<πό�µιά�κακbς�νοουµένη�Bπι�εί�-
κεια�θά�<νεχθο`ν�<ντιευαγγελικές�συµ�-
περιφορές�καί�µέ�τήν�<νοχή�τους�αWτή
θά�τίς�δικαιώσουν�νά�Xπάρχουν�καί�γιά
τά�>λλα�µέλη�τ]ς�Fκκλησίας;

Στό�Bρώτηµα�αWτό�µ\ς�βοηθάει
νά�<παντήσουµε�Eνα�γεγονός�πού�ξετυ�-
λίχθηκε�στήν�νεοπαγή�Fκκλησία�τ]ς
Κορίνθου.�Χαρακτηρίσθηκε�[ς�τό�σκάν-
δαλο�το`�αLµοµίκτου(Α΄�Κορινθ.�ε΄�1-8).
Vταν�R�µεγάλος�<πόστολος�Πα`λος�<�-
ναφέρεται�σέ�αWτό�τό�γεγονός,�Bκφρά-
ζει�µεγάλη�Qργή.�Tργή�γιά�µιά�πράξη
πού�«οWδέ�Bν�το_ς�Dθνεσιν�Qνοµάζεται»,
γιά�µιά�µεγάλη�Bκτροπή�πού�οYτε�µετα�-
ξύ�τbν�εKδωλολατρbν�δέν�<ναφέρεται.
ΑWτό�πού�Bνοχλε_�τόν�<πόστολο�εO�ναι
Sτι�µιά�πράξη�πού�<κόµα�καί�στόν�πα�-

ραδοµένο�στά�πάθη�τ]ς�<τιµίας�εK�δω��-
λολατρικό�κόσµο�δέ�συναντ\ται�συχνά,
συνέβη�µέσα�στό�χαρισµατικό�σbµα�τ]ς
Fκκλησίας�<πό�Eνα�πιστό�µέλος�της.�Aν
µάλιστα�διαβάσουµε�τό�κεί�µενο�µέ�πιό
πολλή�προσοχή,�θά�δο`µε�καθαρά,�Sτι
H�Qργή�το`�Παύλου�κορυ�φώνεται�Sταν
<ντιλαµβάνεται�τήν�Xποτονική�I�<νύ�-
παρκτη�<ντίδραση�το`�Bκ�κλησιαστικο`
σώµατος,�ποιµένων�καί�πληρώµατος,�σ’
αWτή�τήν�παρεκτροπή.�ΕMσαστε�«πεφυ-
σιωµένοι»,�φαντασµένοι�καί�φουσκω-
µένοι�γιά�τή�σοφία�σας, τούς�λέγει,�«καί
οWχί�µ\λλον�Bπενθήσατε,�Nνα�Bξαρθ^�Bκ
µέσου�Xµbν�R�τό�Dργον�το`το�ποιήσας»,
καί�δέν�κηρύξατε,�δηλαδή,�µ\λλον�πέν�-
θος�Bπίσηµο�καί�γενικό�γιά�νά�Bκδιω�-
χθε_,�Xπό�το`�Θεο`,�<πό�τήν�κοινωνία
σας,�Bκε_νος�πού�Dκανε�αWτή�τήν�πράξη.
J�εWθύνη�πέφτει�R�λό�κληρη�πάνω�σας.
ΑWτό�Bνόχλησε�τόν�<πόστολο.�J�Dλλει�-
ψη�εWαίσθητου�κρι�τη�ρίου�<πό�τό�Bκ�-
κλησιαστικό�σbµα.�Συν���έβη�αWτό�σέ�Eνα
µελος�τ]ς�Fκκλη�σίας�καί�τό�σbµα�δέν
<ντέδρασε.�∆έν�Bνοχλήθηκε,�δέν�πόνε-
σε,�δέν�πένθησε�γιά�τήν�<κραία�Bκτρο-
πή�γιά�νά�δείξει�πόσο�ξένη�πρός�τήν
ποιότητα�τ]ς�πνευ�µατικ]ς�καί�Gθικ]ς
ζω]ς�τ]ς�Fκκλησίας�εOναι�H�πράξη�αWτή.
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Τό�κυριότερο,�δέν�<ντέδρασε�τό�σbµα
δραστικά�καί�παιδαγωγικά�γιά�νά�δεί�-
ξει�καί�στόν�παρεκτραπέντα�πιστό�<λ�-
λά�καί�στά�>λλα�µέλη�τ]ς�Fκκλησίας�S��-
τι�τέτοιες�στάσεις�δέ�χωρο`ν�µέσα�στό
?γιο�Σbµα�τ]ς�Fκκλησίας.�Vτι,�S�ποιος
τολ�µήσει�τέ�τοιες�στάσεις�ζω]ς,�R�χbρος
στόν�R�πο_ο�µπορε_�πλέον�νά�κινε_ται
εOναι�D�ξω�<πό�τόν�περίβολο�τ]ς�Fκκλη�-
σίας.�Θέλοντας�λοιπόν�νά�δείξει�τήν
>λλη�στάθ�µη�πνευµατικ]ς�ζω]ς�στήν
Rποία�πρέπει�νά�βρίσκεται�τό�Bκκλησι�-
αστικό�σbµα,�R�Πα`λος,�µέ�τήν�<ποστο�-
λική�παρ�ρησία�του,�<ποφαίνεται�Sτι
«κέκρικα�[ς�παρών�τόν�οZτω�το`το�κα-
τεργασάµενον»,�Dχω,�δηλαδή,�κρίνει
καί�Dχω�καταδικάσει,�σά�νά�Iµουν�πα-
ρών,�αWτόν�πού�Dκανε�αWτήν�τή�µισητή
πράξη.�Προ�τρέπει�µάλιστα,�«Bν�Qνόµα-
τι�το`�Κυρίου�Hµbν�Pησο`�Χριστο`»,νά
προβε_�H�τοπική�Fκκλησία�στή�δηµό-
σια�<ποκοπή�του�<πό�τή�σύναξη�καί
στήν�παράδοσή�του�στό�σατανά�γιά�νά
τιµωρηθε_�σκλη�ρά�τό�σbµα�του�καί�νά
σωθε_�H�ψυχή�του�κατά�τήν�Hµέρα�τ]ς
παρουσίας�το`�Κυρίου.�Θά�πε_τε.�Σκλη�-
ρή�H�στάση�καί�H�παιδαγωγική�τιµωρία
το`� <ποστόλου� πρός� τόν� =µαρτωλό.
Γίνεται�Sµως�<πό�<γάπη�καί�πρός�τόν
Mδιο� καί� πρός� Sλα� τά� µέλη� τ]ς
Fκκλησίας�καί�κυρίως�γιά�νά�περάσει
τό�µήνυµα�τ]ς�διαφύλαξης�τ]ς�στάθµης,
τ]ς�Gθικ]ς�καί�πνευµατι�κ]ς,�στό�χbρο
τ]ς�Fκκλησίας.�Vταν�µετά�µετάνιωσε
R�<δελφός�πού�παρεκτρά�πηκε,�R�Mδιος
R�<πόστολος,�µέ�πολλή�φιλανθρωπία
πλέ�ον,�τούς�προέτρεψε�νά�βιαστο`ν�νά
τόν� <ποκαταστήσουνε� σέ� κοινωνία-
«κυ���ρώσατε�εKς�αWτόν�<γάπην»,δε_ξτε

του�δηµόσια�καί�πραγµατική�<γάπη(Β΄
Κορινθ.,�β΄�8).

Μητέρα�φιλόστοργος�εOναι�H�Fκ�-
κλησία.�Μέ�πολλή�<γάπη�φέρεται�στά
παιδιά�της�πού�παρεκτρέπονται.�Vλοι
Sµως�γνωρίζουµε�Sτι�καί�H�µητρική�<�-
γάπη�τότε�εOναι�<ληθινή,�Sταν�Bπιτιµ\
πρόσκαιρα,�Sταν�Bπιµένει�νά�παιδαγω-
γε_,�Sταν�<γαπητικά�τιµωρε_,�Sταν�δη�-
λα�δή�<ρνε_ται�νά�<νεχθε_�καί�νά�δικαι�-
ώσει� συµπεριφορές�<νάρµοστες� καί
φθο��ροποιές.�Πρέπει�H�µητέρα�µέ�τόν
Dλεγχο�καί�τήν�παιδαγωγική�τιµωρία
νά�<ποτρέψει�τό�παιδί�της�<πό�στάσεις
ζω]ς�πού�θά�τό�βάλουν�στό�µέλλον�σέ
περιπέτειες�καί�θά�Rδηγήσουν�τή�ζωή
του�σέ�Eνα�ναυάγιο,�µιά�καταστροφή.

Σκεφθε_τε�ποιό�εOναι�τό�διακύ�-
βευ��µα�στήν�περίπτωση�τ]ς�καταστρο�-
φικ]ς�Bπιλογ]ς�στήν�προσωπική�ζωή
Cνός�µέλους�τ]ς�Fκκλησίας.�J�Mδια�H
σωτηρία�του,�H�µετοχή�του�στό�εWχαρι-
στιακό�σbµα,�H�εKσδοχή�του�στήν�αKώνια
βασιλεία.�Γιά�νά�µή�συνυπολογίσουµε
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Παπα-Γιάννη
Κι’ ἄλλος δεσπότης ἀπασχόλη -

σε τίς ἀρχές. Ἐποχή πού παντοῦ ὑ -
πά ρ  χει ἔλλειψη ρευστότητας, βρέ -
θη κε δεσπότης, σέ μπλόκο στήν Ἐ -
θνι κή Ὁ δό, μέ δεκάδες ἑκατομμύρια
εὐρώ σέ σακούλες καί δύο ὅπλα  

Συνελήφθη καί ὁδηγήθηκε στίς
ἀστυνομικές ἀρχές. 

Κατά ἕνα παράξενο τρόπο τό
θέ μα κουκουλώθηκε. 

Μάθε περισσότερα καί πές μου. 
Παπα-Γιώργης



καί�τή�φθορά�πού�Bπιφέρει�H�στάση�του
καί�στά�>λλα�µέλη�τ]ς�Fκκλησίας.

Καί�στήν�Fκκλησία�λοιπόν,�τόσο
οL�ποιµένες�της�Sσο�καί�Sλο�τό�σbµα
δέν�µπορο`ν�νά�παραµένουν�<διάφο�-
ροι�στήν�<λλοίωση�I�<λλοτρίωση�πού
<ναπτύσσεται�λόγa�τ]ς�κακ]ς�χρήσης
I�Cρµηνείας�τbν�Bκκλησιαστικbν�<ρχbν
καί�Κανόνων.�∆έν�Dχουν�δικαίωµα�νά
<��νέχονται�συµπεριφορές�πού�δέ�συνά-
δουν�µέ�τήν�=γιοπνευµατική�πορεία�το`
σώµατος.�Tφείλουν�νά�στιγµατίζουν,
νά�Bπιτιµο`ν�καί�νά�καταδικάζουν�στά-
σεις�ζω]ς�<ντιευαγγελικές�καί�<ντικα-

νονικές.�Uχι�µέ�πνε`µα�Bµπάθειας�νά
κατακρίνουν�τούς�=µαρτωλούς�(Bξ�>λ�-
λου�Sλοι�εMµαστε�=µαρτωλοί).�@λλά�σέ
Eνα�κλίµα�πένθους,�Sπως�τό�<παιτε_�R
<πόστολος�Πα`λος,�νά�Bπιτιµο`ν�<γα�-
πη�τικά�τούς�<δελφούς�τους�πού�παρεκ-
τρέπονται,�µέ�προοπτική�τή�θεραπεία
τους.�Νά�καταδικάζουν�τήν�Bκτροπή
<πό�τή�γραµµή�πού�χαράσσουν�οL�Κα�-
νόνες.�ΟL�Κανόνες�πρέπει�νά�λει�τουρ�-
γήσουν�µέσα�στήν�Fκκλησία�γιά�νά�δια-
γράψουν�τά�Sρια�µέσα�στά�Rπο_α�Qφ-
είλει�νά�κινε_ται�τό�χαρισµατικό�σb�µα.��������������

@ρχιµ.�ΕKρηνα_ος�Μπουσδέκης���
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«Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο.
∆ιεύθυνση: el"pliroforisi.gr

Καί οἱ Ἐκδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο
(γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου)
∆ιεύθυνση: spora.gr

Ἡ ἐλευθερία στόν ὁρίζοντα 

τῆς Ἐκκλησίας
Τό νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Ἀτ τι -

κῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου εἶναι μιά

με λέτη ἱστορική καί θεολογική πού ἐγ -

γίζει ἕνα καυτό θέμα τῆς ἐποχῆς. Τήν

πλή ρη ἀποδέσμευση τῆς Ἐκκλησίας ἀ -

πό τά φορτικά δεσμά τῆς πολιτικῆς καί

κοσμικῆς ὑποδούλωσης καί τήν ἐλεύθε-

ρη σεβαστική κυκλοφορία τῶν μηνυμά-

των της, πού ἀνυψώνουν τήν ἀνθρώπινη

προ σωπικότητα στήν ἀτμόσφαιρα τῆς

Θείας Χάριτος καί σέ γόνιμους δημιουρ-

γούς τοῦ πολιτισμοῦ.


