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Σταυροφανῶς Μωϋσῆς ἐν τῷ ὄρει, 

χεῖρας ἐκτείνας πρός ὕψος, 

τόν Ἀμαλήκ ἐτροποῦτο·

σύ δέ Σωτήρ τάς παλάμας ἁπλώσας,

ἐν τῷ σταυρῷ τῷ τιμίῳ,

ἐνηγκαλίσω με σώσας, 

τῆς δουλείας τοῦ ἐχθροῦ,

καί ἔδωκάς μοι σημείωσιν ζωῆς,

ἀπό τόξου φυγεῖν τῶν ἐναντίων μου·

διά τοῦτο Λόγε προσκυνῶ,

τόν Σταυρόν σου τόν τίμιον.

Ὅταν στό ὄρος ὁ Μωϋσῆς 
σήκωσε τά χέρια ψηλά σέ σχῆμα σταυ-
ροῦ,
κατατρόπωνε τόν Ἀμαλήκ.
Σύ δέ Σωτήρα ὅταν ἅπλωσες τίς πα-
λάμες,
πάνω στόν τίμιο σταυρό,
μ’ ἀγκάλιασες καί μ’ ἔσωσες,
ἀπό τήν ὑποδούλωση στόν ἐχθρό,
καί μοῦ ἔδωσες σφραγίδα ζωῆς,
γιά νά ξεφεύγω ἀπό τά τόξα τῶν ἐχ -
θρῶν μου.
γιαυτό Λόγε προσκυνῶ
τόν Σταυρό σου τόν τίμιο.

Σταυρός: 
Σφραγίδα ἐλευθερίας καί ζωῆς

Παρακλητική, Ἀπόστιχο τῶν Αἴνων, ἦχος Γ΄, Τετάρτη πρωΐ 
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Ἡ τελευταία δε -
κα ετία (γιὰ νὰ περιορί -
σου µε τὶς ἀνα φο ρές
µας ἐκεῖ µό νο) ση  µα -
δεύθηκε ἀ πὸ τρα γικὰ
καὶ θλιβερὰ περιστα -
τικά, τὰ ὁποῖα ἐκ τυ λί -
χθηκαν στὸν ἐκκλη σι -
α  στικό µας χῶρο καὶ
σκανδάλισαν καίρια τὸ
πλήρωµα.

Ἀποκορύφωµα
ὅλων αὐτῶν τῶν γεγο -
νότων ἦταν τὸ ξέσπασµα µὲ τὸ
«τσουνάµι» τῶν φοβερῶν αὐ τῶν
φαι νοµένων στὶς ἀρχὲς τοῦ ἔ τους
2005, ποὺ ἀποτέλεσαν θλιβε ρὸ ἀ -
νά  γνωσµα στὶς στᾹλες τῶν ἐφη -

µερίδων καὶ συγκλο νι -
στικὸ θέαµα στοὺς δέ-
κτες τῶν τηλεορά σε ων.

Καταγγελίες γιὰ
σο   βα   ρὰ πε ριστατικὰ καὶ
ἰ δι αίτερες συµπε ρι φο -
ρὲς κληρικῶν, ἀνταλ -
λα  γὲς ἐ πιστο λῶν καὶ
δη λώσε ων µεταξὺ ἰε -
ραρ  χῶν µὲ βαρεῖς χα -
ρα κτηρισµούς, γε γο -
νὸς ποὺ ἐρέθισε ἔν το -
να καὶ τὴν ἐκ κλησια -

στική µας ἡγεσία, ψίθυ ροι καὶ συζη -
τήσεις διάχυτες, συν εντεύ ξεις καὶ
δη λώσεις τρίτων ποὺ κινοῦνται, ἄ -
γνωστο ὑπὸ ποιὰ ἰδιό τητα, στὸν ἐκ -
κλησιαστικὸ χῶρο, εἶ ναι µερικὰ ἀ -

Ἐπιβαλλόµενες ἀναδροµές 

Ὁ ἅγιος ποιµένας 
στό εἰκονοστάσι τῶν νεοµαρτύρων



πὸ τὰ θλιβερὰ φαινόµε να ποὺ συν -
θέτουν µία δυσάρεστη πλευρὰ τᾹς
ἐκκλησιαστικᾹς µας ζω Ᾱς.Καὶ πάνω σ�ὅλα αὐτὰ, ἔρχε-
ται τὴν ἴδια χρονικὴ στιγµὴ (ἀρχὲς
τοῦ 2005) καὶ ἡ συνταρακτική, ἐπί -
σηµη καὶ δηµόσια διαπίστωση (βλ.
ἐπιβεβαίωση) τοῦ προηγούµενου
Ἀρ χιεπισκόπου Χριστοδούλου ἐ -
νώπιον τοῦ ἀνώτατου διοικητικοῦ
ὀργάνου τᾹς Ἐκκλησίας, ἐνώπιον
τοῦ Σώµατος τᾹς Ἱεραρχίας, µὲ τὴν
ὁποία ἀναφέρονταν σὲ «φιλήδο -
νους» καὶ «φιλοχρήµατους κληρι -
κούς» καὶ σὲ «ἀνθοκήπια ἀθλιο -
τήτων», ὅπως ὁ ἴδιος τὰ κατονόµα-
σε!!!

Ὅλες αὐτὲς τὶς καταγγελίες
καὶ κατηγορίες ἡ διοικοῦσα Ἐκ -
κλη σία τὶς ἀντιπαρέρχονταν καὶ τὶς
ἀντιπαρέρχεται. Καὶ τελικὰ κανένας
ὁ ἔνοχος καὶ κανένας ὁ ὑπεύθυ-
νος. Ὅλα καλῶς γενόµενα!

Οἱ µόνοι «ἐγκληµατίες», ποὺ
ἀναστάτωσαν καὶ τάραξαν τὴν ἐκ -
κλησιαστική µας ἠρεµία, ἦταν οἱ
δώ δεκα Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι ἐ -
πὶ ἕνα τέταρτο τοῦ αἰῶνα ὑπέστησαν
ἀπανωτὲς διώξεις καὶ τιµωρήθηκαν
βαρύτατα καὶ µάλιστα µὲ «συνοπτι -
κὲς διαδικασίες!», χωρὶς νὰ τοὺς
δο θεῖ ποτὲ ἡ δυνατότητα νὰ συµ -
µετάσχουν σ�αὐτὲς οὔτε κἄν νὰ ἀ -

κουσθοῦν. Αὐτοὶ λοιπὸν ἦταν οἱ
µοναδικοὶ ἔνοχοι καὶ αὐτοὶ µόνο
ἔπρεπε νὰ ὑποστοῦν τὶς γνωστὲς
βαρύτατες κυρώσεις. Καὶ πάντων
τούτων «µεγαλύτερος ἐγκληµατίας»
ὁ Γέροντας Μητροπολίτης Θεολό -
γος. Τὸ ἄκακο ἀρνίο, ἡ ἁγία αὐτὴ
µορφὴ τᾹς Ἐκκλησίας µας, γιὰ τὸν
ὁποῖο οἱ ἐπερχόµενες γενεὲς θὰ
ὁµιλοῦν µὲ δέος καὶ σεβασµὸ καὶ
θὰ τὸν τιµοῦν ὡς νεώτερο ἅγιο. Κα -
νένας ἄλλος Ἱεράρχης στὴ νεώτε-
ρη (ἀλλὰ καὶ στὴν παλαιότερη) Ἑλ -
λαδικὴ ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία δὲ
φέρεται νὰ ἔχει τιµωρηθεῖ µὲ τόσες
καὶ τέτοιες βαρύτατες ἐκκλησιαστι -
κὲς ποινές. Καὶ εἶναι πέντε (5) τὸν
ἀ ριθµό. Τὸ «πέντε»ἀριθµητικῶς καὶ
ὁλογράφως γιὰ νὰ µὴν καταλείπεται
καµµιὰ ἀµφιβολία. Τὶς µεταφέρου -
µε ἀποσπασµατικὰ ἀπὸ παλαιότε-
ρο δηµοσίευµα τᾹς περιοδικᾹς µας
ἔκδοσης:

«Ἡ πρώτη ἦταν ἡ βίαιη «ἔκ-
πτωσή του», µαζὶ µὲ ἄλλους ἕνδε-
κα ἀνεπίληπτους Συνεπισκόπους
του, τὸ ἔτος 1974, µὲ βάση ἀποκλει -
στικὰ καὶ µόνο τὶς ἐπαίσχυντες Συν -
τακτικὲς Πράξεις τᾹς δικτατορίας
Ἰωαννίδη χωρὶς καµµιὰ κανονικὴ
διαδικασία καὶ χωρὶς ἐκκλησιαστι -
κὴ δίκη, οὔτε κἄν ἀπολογία ἢ ἔστω
ἁπλὴ ἀκρόαση. Ἡ δεύτερη ἦταν «ἡ
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διαθεσιµότητα». Νοµικὸς καὶ κανο -
νικὸς Τραγέλαφος. Στὴν περίπτω-
ση αὐτὴ ἡ ἀντίφαση καὶ ἡ παρανο -
µία ἔφθασαν στὸ κατακόρυφο. Γνω-
στὰ τὰ γεγονότα καὶ δὲν θὰ τὰ ἐπα-
ναλάβουµε. Ἡτρί τη ἦταν «ἡ δεκαε-
τὴς ἀργία», ἡ κατάληξη µις διαδι -
κα σίας, τὴν ὁποία ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχι ε -
πίσκοπος Χριστόδουλος (τότε σύν -
εδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ∆ικα-
στηρίου) χαρακτήρισε «ΠΑΡΩ∆ΙΑ
∆ΙΚΗΣ». Ἐπακολούθησε µάλιστα
καὶ ποινικὴ δίωξη κατὰ τῶν συνέ -
δρων Ἀρχιερέων, γιὰ ὅσες παρανο -
µίες ἔλαβαν χώρα κατὰ τὴ διεξαγω -
γὴ τᾹς δίκης αὐτᾹς. Ἡ τέταρτη ἦταν
«ἡ ἀποκοπὴ ἀπὸ τὸ σῶµα τᾹς Ἐκ -
κλη σίας» µετὰ τὴ δικαίωση τοῦ ἰδίου
καὶ τῶν ἄλλων ὁµοιοπαθῶν Ἀρχιε-
ρέων µὲ τριάντα καὶ πλέον ἀποφά -
σεις τοῦ Συµβουλίου τᾹς Ἐπικρα-
τείας. Καὶ τέλος ἡ πέµπτη ἦταν τὰ
δι α βόητα «Ἐπιτίµια Ἀκοινωνησί -
ας», τὰ ὁποῖα ἐπέβαλε ἡ εὐκαιρια -
κὴ Σύνοδος τᾹς 10ης Αὐγούστου
1993 στὸ µακαριστὸ Γέροντα Θεο -
λόγο καὶ στοὺς ἄλλους δυὸ ἐναπο-
µείναντες πλέον (σήµερα ἕναν) ἀ -
γω νιστὲς Μητροπολίτες, στὸν Σεβ.

Θεσσαλιώτιδος Κων σταντῖνο (σή -
µε ρα µακαριστό) καὶ στὸν Σεβ. Ἀττι -
κᾹς Νικόδηµο. Ἐ  πιτίµια κανονικῶς
ἀ  νυ πόστατα καὶ νοµικῶς παράνο -
µα, µὲ βάση τὰ ὁ ποῖα ἀποµακρύν -
θηκαν καὶ πάλι οἱ τρεῖς Μητροπο -
λίτες ἀπὸ τὶς ἕδρες τους».

ΕΠΙΜΕΤΡΟ. Ὁ  συναξαρι-
στὴς τοῦ µέλλοντος θὰ ἀναφερθεῖ
σὲ ὅλο τὸ µαρτύριο ποὺ ὑπέστη ὁ
ἅ γιος αὐτὸς Ἐπίσκοπος κατὰ τὴν
ἐ πίγεια ἀρχιερατικὴ του πορεία. Ἀλ -
λὰ ἐξιστορώντας καὶ περιγράφον-
τας τὶς πολλὲς ἄδικες διώξεις καὶ ἐ -
πιθέσεις, θὰ συνδέσει ἀναγκαστικὰ
τὰ γεγονότα αὐτὰ καὶ µὲ τὰ πρόσω-
πα ποὺ δηµιούργησαν τὰ γεγονότα
ἢ ποὺ συνέπραξαν σ�αὐτὰ ἢ ποὺ τὰ
ἀνέχθηκαν.

Ἤδη συµπληρώθηκαν 16 ἔ -
τη ἀπὸ τὴν κοίµηση τοῦ ἁγίου Γέ -
ροντα. Καὶ ἄς θεωρηθοῦν αὐ τὲς οἱ
ἀναδροµὲς εὐλαβικὴ κατά θεση στὴ
µνήµη Του. Βρεθήκαµε πολὺ κον-
τὰ στὸ µακαριστὸ Ἅγιο Λαρίσης καὶ
ἀκολουθήσαµε τὴν ἔµπονη πορεία
Του. Καὶ αὐτὸ τὸ κα  ταγράφουµε ὡς
ἐξαιρετικὴ εὐλογία καὶ ὡς θεῖο δῶ ρο.

Ὁ Σχολιαστὴς
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Τήν 6η Ἰουλίου 2012,ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύν -οδος ἐξέδωσε ἀνα-κοινωθέν, τό ὁποῖοἀναφέρεται στά θέ-µατα πού τά µέλητης σκέπτονται νάθέσουν στήν τράπε-ζα τᾹς συζητήσεωςκαί τῶν ἀποφάσεων κατά τήνσυνέλευση τοῦ σώµατος τᾹς Ἱε-ραρχίας τόν προσεχή Ὀκτώβριο.Γιά τήν εὐρύτερη ἐνηµέρωση, γιάτήν προσέγγιση τοῦ πλήθουςτῶν µελῶν τᾹς Ἐκκλησίας στίςπρα γµατικές ἤ ὑποθετικές ἀνη -συχίες τῶν ποιµένων της καί γιάτήν ἀντίστοιχη προσέγγιση τῶνποιµένων στά ἐρωτήµατα καί

στίς ἀγωνίες τοῦ ποιµαντικοῦπλη ρώµατος µεταφέρουµε ἀκέ -ραιη τή συνοδική ἀνακοίνωση: «Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος ὁ -λο κλή ρωσε τήν ἐπεξεργασία τῶνθε µάτων γιά τήν κατάρτιση τᾹςἩ µερησίας ∆ιατάξεως τᾹς προσε -χοῦς συγ κλήσεως τᾹς Ἱερς Συνό-δου τᾹς Ἱεραρχίας, ἀπό 2 ἕως 5Ὀ κτωβρίου 2012.Τά κύρια θέµατα θά εἶναι:-῾῾Ἡ ποιµαντική τᾹς Ἐκκλη -σίας στήν ἐποχή τῶν µνηµονίων᾿᾿ -῾῾Οἱ δυσκολίες τᾹς Ἐκκλησίαςκατά τήν ἄσκηση τᾹς ποιµαντικᾹςΤης᾿᾿ καί-῾῾Ἐκκλησία, νέες ἀντιλήψειςκαί νέα τεχνολογία.̓ ᾿»Ἡ ἀνάγνωση τᾹς συνοδικᾹς

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 5

Τό φοβισµένο ὕφος καί τό θαρρετό ἦθος



ἀ νακοινώσεως, ἀτυχῶς, δέν εἰ -σά γει µό νο προσδοκία γονίµουἀ νανε ωτικᾹς ποιµαντικᾹς πνο -Ᾱς, ἀλλά καί δέσµη ἐρωτηµάτωνπού πολλαπλασιάζουν τήν ἀπό -γνωση καί ἀκυρώνουν τήν ἀνα-νέωση. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δήλω-σε ὅτι θά ἀσχοληθεῖ µέ τήν ποι -µαντική στήν ἐποχή τῶν µνη µο -νίων.
1) Ποιά προετοιµασία ἔχεικάνει γιά νά ἐξερευνήσει καί δια -πιστώ σει τήν ἔκταση καί τήν ποι -ότητα τᾹς σύγχρονης ἀρρωστη -µένης ποιµαντικᾹς καί ποιά προ -ετοι µα σία γιά νά συγκροτήσει ἐ -πιτροπές σοβαρᾹς καί ὑπεύθυ-νης µελέτης πού θά ξεπεράσειτά ἀ πατηλά καθηµερινά φλύαραἐ πιφωνήµατα καί τίς ἐντυπω-σιακές δηλώσεις, ὅτι ἡ Ἐκκλησίαἔχει µετρήσει τίς ἀγωνίες τοῦ νῦνχρό νου καί ὅτι εἶναι ἕτοιµη νά ἀ -νανεώ σει τό κήρυγµά της καί νάκαταστήσει θετική καί ἀποτελε -σµατική τήν ποιµαντική φροντί -δα; Ὁ προκαθήµενος καί οἱ συν -οδικοί, στό σύνολό τους 13, ἐµ -φα νί στη καν στίς ἀρχές τοῦ Ἰου-λίου καί ὑποσχέθηκαν βαθειά µε-λέτη καί ὁλοκληρωτική ἀνανέω-ση. Εἶναι ἕτοιµοι γιά ἕνα τέτοιοἄνοιγµα; Ποιές εἶναι οἱ ἐπιτρο-πές πού θά δουλέψουν µέ γνώσηκαί ἐπιµέλεια; Ποιά τά ἐρωτήµα-

τα πού συνέχουν τίς καρδιές καίτίς συν ειδήσεις; Ποιές οἱ πτυχέςτοῦ ση µερινοῦ ποιµαντικοῦ λει -τουργή µα τος πού ἔχουν ἐκπέσεισέ ἀρρω στη µένη ἀδράνεια; Καίποι ά τά ξεκινήµατα τᾹς ὑπεύ θυ -νης ἡ γε σί ας πού θά ἐπαναφέρειτήν ποι µαντική της στό πνεῦµα,στή δυναµική προβληµατική καίστό χαρισµατικό µόχθο τᾹς περ-ιόδου τῶν ἁγίων ἀποστόλων καίτῶν φωτισµένων πατέρων µας;Οἱ ἀνησυχίες καί τά θέµατα πούἡ Ἐκκλησία σήµερα σχεδι άζει νάπροσεγγίσει ἀντί γιά ἐλ πίδα ἁ -πλώ νουν φόβους καί ἀντί γιά ἀ -ποτελεσµατικό τη τα προµη νύ -ουν νοσηρή ἀκαρ πία. 
2) Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱε -ρώνυ µος, Πρόεδρος ὁλοκλήρουτοῦ σώ µατος τᾹς Ἱεραρχίας καίκατά δεύτερο λόγο τοῦ περιορι-σµένου συνοδικοῦ σχήµατος πούλει τουργεῖ καθ᾿ ὅλο τό διάστηµατοῦ ἔτους, µέ τήν πρόσφατη αὐ -τή ἀνακοίνωσή του, δέ στόχευ-σε στό κέντρο τοῦ σηµερινοῦ παγ-κόσµιου προβληµατισµοῦ. Μιάἁ πλή ἀναδροµή στήν Ἑλληνικήκαί στήν παγκόσµια δηµοσιο γρα-φία ἀποδεικνύει καί πιστοποιεῖὅτι ἡ περιπέτεια τᾹς Ἑλλάδος εἶ -ναι ταυτόχρονα περιπέτεια πολ -λῶν λαῶν τᾹς ὑφηλίου πού ἐµ -πλέ κονται, εἴτε ὡς θῦτες εἴτε ὡς
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θύµατα, στό σχᾹµα τοῦ ἀτέλειω-του δανεισµοῦ καί στό χάος τᾹςἀπροσδόκητης πτώχευσης. Αὐτή τή στιγµή, µεγάλεςχῶρες τᾹς ΕὐρωπαϊκᾹς Ἕνωσηςπνίγονται στά δάνεια καί στήνἀ πόγνωση καί µικρές χῶρες, ὅ -πως ἡ λατρευτή πατρίδα µας,κα λοῦνται νά ἐνταχθοῦν στά σχή-µατα τοῦ δουλεµπορίου καί στήνἀναγνώριση τῶν δικαιωµάτωντᾹς ὑπεροχικᾹς οἰκονοµικᾹς ἀνά -πτυξης καί τᾹς ἀντίστροφης ὑ -ποχρέωσης τῶν πτωχῶν νά δου -λεύουν καί νά ζοῦν ὡς δουλοπά -ροικοι.Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τᾹς Ἑλ λά-δος, κεντρικός παράγοντας τᾹςζωᾹς τᾹς Ἐκκλησίας, ἀποδέκτηςκαί ἀποστολεύς τῶν µηνυµάτωντᾹς Ἁγίας ΓραφᾹς, τοῦ µακροῦκαί γόνιµου θεολογικοῦ λόγουτῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων καίἀ ναλυτής καί ἀντιµέτωπος τῶνδυσχερειῶν τᾹς ἐπικαιρότητας,ἔ χει χρέος νά ἀνεβεῖ στό βᾹµακαί, ἀποφεύγοντας τίς ἀποκρύ -ψεις καί τίς διαστροφές, νά ἐκφέ -ρει, ἐνώπιον τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ,ἀκέραιη τήν ἐκτίµηση τᾹς τραγι -κᾹς ἐπικαιρότητας. Νά µιλήσειγιά τούς κρυφούς σχεδιασµούςτῶν σχεδιαστῶν τᾹς οἰκονοµικᾹςκαµπάνιας. Νά ἀποκαλύψει τάµυ στικά πού διατυπώνονται καίσυλλέγονται σέ µυστικές διασκέ -

ψεις καί, πού τελικά, δέν τίς µα -θαίνει κανένας. Κρατοῦνται ὡςσχεδιασµοί ἀγῶνος πού µένουνµυ στικοί καί ἐκδηλώνονται αἰφ -νί δια, ὅταν τά περιστατικά τούςδι ευκολύνουν. Πόσες συναντή -σεις τέτοιων ὀργανισµῶν καί µη -χανισµῶν πραγµατοποιήθηκανσέ διάφορα σηµεῖα τοῦ πλανήτη,ἀκόµα καί στή δική µας πατρίδα,καί δέν ἀνακοινώθηκε τό παρα -µι κρό στοιχεῖο πού νά πληροφο -ρεῖ καί νά ἐνηµερώνει τό πλᾹθοςγιά τά ἀνοίγµατα τοῦ πολιτικοῦµετώπου ἤ τῶν µηχανισµῶν τᾹςκρυφᾹς οἰκονοµικᾹς διάρθρω-σης; Ὅλοι µας ζοῦµε στά σκοτά-δια. Ὅλοι µας µαθαίνουµε µόνονὅτι συµπληρώνονται καί ἐνεργο-ποιοῦνται προγράµµατα δράσης.Ὅλοι µας φοβόµαστε τό σκοτά-δι τᾹς ἑπόµενης µέρας καί τίς κρυ-φές ἐπιθέσεις τῶν ἰ σχυ ρῶν τᾹςγᾹς, ἀλλά δέν µποροῦµε νά µά -θου µε ποιοί εἶναι οἱ πρωτοστά-τες καί ποιά τά ὁράµατα πούτούς ἐντάσσουν στή µυστική δρα-µατική διακίνηση. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος εἶπε καίτό παρέδωσε καί ἐγγράφως, ὅτιθά ἀσχοληθεῖ µέ τήν ποιµαντικήτᾹς περιόδου τῶν µνηµονίων. Τόµεγάλο πλᾹθος δέν ἔχει στά χέ -ρια του τά στοιχεῖα πού διασα-φηνίζουν τά µνηµόνια καί εἶναιφυσικό ὅτι, µέσα στή σιωπή καί
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τήν ἀπουσία τᾹς πληροφόρη-σης, κανένας περιπατητής τοῦπλανήτη δέν εἶναι ἰκανός νά χα -ράξει προσωπική ἀνανεωτικήπο ρεία καί νά ἐπιδοθεῖ σέ δρα-στηριότητες πού µποροῦν νά τόνφέρουν ἔξω ἀπό τή σκληρή ἐκµε-τάλλευση καί τήν ἐξαντλητική ὑ -ποδούλωση. Ὅλοι, ὁδῖτες τοῦπλα νήτη, περπατοῦν καί θά περ -πατοῦν στά σκοτάδια καί τό µό-νο στοιχεῖο πού θά συναντοῦνµπροστά τους θά εἶναι ἡ ἀποτυ -χία. Ἄλλα τά ἀφεντικά, ἄλλοι οἱσταθµοί στούς ὁποίους µαζεύ -ονται καί κουβεντιάζουν, ἄλλατά συµπεράσµατα πού ἰχνογρα-φοῦν τίς προθέσεις τους καί ἄλ -λα τά ἀποτελέσµατα πού κατα -χωροῦνται στήν ἱστορία τοῦ πλα-νήτη.Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, πού ξε -κί  νησε µέ ἀναφορές στά µνηµό-νια καί µέ δηλώσεις ὅτι θά καλ-
λιεργήσει ἐλεύθερα µέσα σ�αὐτότό κλίµα τήν ποιµαντική τᾹς Ἐκ -κλησίας, πρέπει νά ἀποφύγειτούς κρυφούς δρόµους καί τίςµυστικές συνεννοήσεις. Νά κα-ταθέσει τήν ἀλήθεια καί µόνη τήνἀλήθεια.-Τί ἐννοεῖ µέ τήν ἔνδειξη «ποι-µαντική στήν περίοδο τῶν µνη -µονίων»;-Πῶς βλέπει καί πῶς κρα -τάει στό χέρι του καί στήν καρ -

διά του τό θησαύρισµα τᾹς ἀπο  -κά λυψης τοῦ Θεοῦ µέσα στόν κό-σµο; -Ποιά εἶναι ἡ ποιότητα τᾹςζωᾹς τῶν ἀνθρώπων πού µέ ἀ -νοι χτή καρδιά ἐντάσσονται στόσῶµα τᾹς Ἐκκλησίας, ἀλλά περ -πατνε στούς δρόµους τᾹς σύγ -χρονης διαφθορς. Ποιά µπορεῖνά εἶναι ἡ ποιότητα τᾹς ζωᾹς, ὁδυναµισµός τοῦ ἤθους καί ἡ ἀπο -τελεσµατικότητα τῶν ἀγώ νων,ὅταν µέλη τᾹς Ἐκκλησίας, θύµα -τα τᾹς σύγχρονης προ βληµατι -κᾹς, δέν παραµένουν στό φωτι-σµό τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, ἀλλάἐξέρχονται σέ ἀναζήτηση τυ  χε -ρῶν συνεταίρων ἄγνωστης προ -έλευσης καί, ἀκόµα περισσότε -ρο, ἄγνωστης σκοπιµότητας; Θυ-µί ζου µε στόν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτιοἱ Πατέρες τᾹς Ἐκκλησίας, πούἔβγαλαν ἀπό µέσα τους τό θη -σαυ ρό τᾹς γνώσεως καί τᾹς ἐµ -πειρίας, ἔδωσαν φῶς στή σύν -ολη ἀνθρωπότητα καί ἄνοιξανδρόµους πού δέν ἀνέχονται τήνπλάνη καί τήν σκοπιµότητα, τόαἶσχος τᾹς ἐκµετάλλευσης καίτήν ἀναγκαστική ὑποτίµηση τᾹςεἰκόνος τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ ἄν-θρωπος.Ἄν πράγµατι ὁ Ἀρχιεπίσκο-πος φλέγεται νά ἐκφράσει τόνπρο σωπικό του δυναµισµό καίνά φέρει στούς δρόµους τᾹς ζω -

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ8



Ᾱς τίς διδαχές καί τίς ἐµπειρίεςτῶν πατέρων µας, πρέπει πρῶ -τα νά ἀποκρυβεῖ στό ἡσυχαστή -ριό του, νά µελετήσει µέ πολλήπροσοχή τήν ἱστορία, νά ταξινο -µήσει στή συνείδησή του τόνπνευ µατικό πλοῦτο, νά ἀνακα -λύ ψει τά προσόντα καί τίς ἰκα -νό τητες τᾹς ἀνακαινισµένης εἰ -κό νας τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ ἄν -θρωπος καί, ἀφοῦ πλησθεῖ, νάτά προσφέρει ὡς πατρικά δῶραστό λαό τοῦ Θεοῦ, µέ τήν εὐχήκαί τή σύσταση ὁ ἄνθρωπος πούµετέχει στή ζωή τοῦ Θεοῦ νά ξε -περάσει τίς θηλιές τᾹς αἰχ µα λω -σίας καί νά κινηθεῖ ἐλεύθερος καίδηµιουργικός στήν Ἐδέµ τῶν θεί -ων εὐλογιῶν.Τέσσερα χρόνια τώρα ὁ Ἀρ -χιεπίσκοπος Ἱερώνυµος ἐπενδύ -εται καθηµερινά τούς χαµηλούςτόνους τοῦ φόβου καί τᾹς ἀπρα -ξίας καί περπατάει µέ ὕφος δειλόκαί πατηµασιά φοβικῶν συστο -λῶν, χαράσσοντας ἁπλῶς κά-ποια ἄτονη παρουσία καί ἐπι-ταχύνοντας τό βηµατισµό, ὅτανἡ ἀγριότητα τῶν σηµερινῶν κοι-νωνικῶν ἀντιπάλων τοῦ κόβει τόθάρρος καί τοῦ πνίγει τή φωνή.Αἰσθάνοµαι τήν ὑποχρέωση νάτονίσω στόν Ἀρχιεπίσκοπο ὅτι,γιά νά προσεγγίσει τούς σύγχρο -νους προβληµατισµούς καί νάσταθεῖ ὄρθιος στό βᾹµα τᾹς Ἀρ -

χιεπισκοπικᾹς ὑπευθυνότητας,πρέπει νά ἀποσυρθεῖ ὁριστικάκαί ἐνσυνείδητα ἀπό τό κλίµατῶν χαµηλῶν τόνων, ἀπό τό ὕ -φος τᾹς φοβίας καί νά ἐνταχθεῖστό θαρρετό ἦθος, στή δυναµικήπατρότητα τᾹς ἐκκλησιαστικᾹςζωᾹς καί στήν ἄφοβη διακονίατοῦ µεγάλου του ὑπουργήµατος.Ἀρχιεπίσκοπος χαµηλῶν τόνωνστή σύγχρονη ἰχνογραφία τᾹςζω Ᾱς εἶναι σηµάδι ὁριστικᾹς ἀ -που σίας, πνιγµένου λόγου καίσκοταδιστικᾹς ἀπόκρυψης. Ὅλααὐτά τά λέµε εἰσαγωγικά, ἀλλάἀπό βάθους ψυχᾹς, στόν Ἀρχιε -πίσκοπο καί περιµένουµε τόν ἦ -χο τᾹς καµπάνας πού θά ἀναγ -γείλει τή γόνιµη ἤ τήν ἀπονε κρω -µένη εἴσοδό του στό χῶρο τᾹςµά χης. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 
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Σέ προηγούμενο ἄρθρο εἴχαμετο   νίσει τήν ἀνάγκη τήρησης τῶν Κα -νό νων καί ἀπό τό ἱερατεῖο (ἐπισκό -πους καί πρεσβυτέρους). Ὁ ἐπίσκοπος(καί σέ μικρότερο βαθμό βεβαίως καίὁ πρεσβύτερος) ἔχει κληθεῖ ἀπό τόνΘεό νά ἐπιτελεῖ ἕνα μεῖζον λειτούργη -μα στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ φυσι-κή παρουσία του στόν ἐπισκοπικό θρό -νο εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέ τόἀνύστακτο ποιμαντικό του ἔργο, μέτή συνεχή ταπεινή διακονία τῶν πι-στῶν. Ποτέ ἡ Ἐκκλησία, ὡς χαρισμα-τικό σῶμα Ἰησοῦ Χριστοῦ, δέν ἀνέχθη-κε νά κατέχει ἕνα μέλος της τόν τίτλοκαί τήν ἐξουσία τοῦ ἐπισκόπου καί νάἀδιαφορεῖ γιά τούς κληρικούς του καίτό λαό του. Ἀντέδρασε δυναμικά στόνά ἀποδεχθεῖ τό ἐπισκο πικό ἀξίωμαὡς μιά κοσμικοῦ τύπου ἐξουσία. Δένἀνέχθηκε, ὁ ἐπίσκοπος τῆς τοπικῆςἘκ  κλησίας νά ἀποποιεῖται τό κύριοἔρ γο του, τήν καθοδήγη ση τοῦ ποι -μνίου πρός τήν ἐν Χριστῷ ζωή, τή διδα -σκαλία, στούς κληρικούς καί τούς πι-στούς, τῶν δογμάτων τῆς εὐσεβείαςκαί τῶν ἔργων τῆς ἀρετῆς,τήν παιδείακαί νουθεσία τοῦ στοργικοῦ πνευματι -κοῦ πατέρα πρός τά παιδιά του.

Ἡ σταθερή πεποίθηση τῆς Ἐκ -κλη σίας, ὡς χαρισματικοῦ σώματος,ὅ  τι ὁ ἐπίσκοπος πρέπει νά ἐπιτελεῖ τόλειτούργημά του, νά ἀνταποκρίνεταιστήν κλήση του ἀπό τό Θεό νά διακο-νεῖ στό μυστήριο τῆς σωτηρίας τῶνπι στῶν, ἀποτυπώθηκε καί στούς Κα -νό νες τῆς Ἐκκλησίας. Ἕνας σημαντι -κός, κεντρικός Κανόνας, ὁ ΝΗ΄ τῶνἉγίων Ἀποστόλων, ἔρχεται νά διατυ -πώσει τό αὐτονόητο, πού στήν ἐποχήμας θεωρεῖται ἀπό τούς ἐπισκόπουςἀδιανόητο. Δέν ἐπιτελεῖς τό λειτούρ -γη μα γιά τό ὁποῖο κλήθηκες ἀπό τόνΘεό; Δέν μπορεῖς νά παραμένεις στήνἐπισκοπική καθέδρα. Ἄς διαβάσουμετόν Κανόνα καί τήν ἑρμηνεία του μέπολλή προσοχή.
“Ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτερος

ἀ  μελῶν τοῦ κλήρου, ἤ τοῦ λαοῦ,
καί μή παιδεύων αὐτούς τήν εὐσέ-
βειαν, ἀφοριζέσθω· ἐπιμένων δέ
τῇ ἀμελείᾳ καί ραθυμίᾳ καθαιρεί -
σθω” Ἑρμηνεία: Χρέος ἀπαραίτητονεὑρίσκεται εἰς τόν Ἐπίσκοπον νά δι-δάσκει καθ’ ἑκάστην τόν ὑποκείμε-νον αὐτῷ λαόν τά εὐσεβῆ δόγματα,καί νά ρυθμίζει αὐτόν πρός πίστιν ὀρ-θήν καί πολιτείαν ἐνάρετον. Λέγει γάρ
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Οἱ Ἱεροί Κανόνες 
καί ἡ εὐθύνη 

τῶν λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας



ὁ Θεός διά τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ,  πρόςτούς προεστῶτας τῶν λαῶν. “Υἱέ ἀν -θρώ που, σκοπόν τέθεικά σε τῷ οἴκῳἸσ ραήλ, καί τῷ οἴκῳ Ἰούδα· εἰ μή δια-στείλῃ, μηδέ λαλήσῃς, ἀποθανεῖται ὁἄ νομος ἐν τῇ ἀνομίᾳ αὐτοῦ, καί τό αἷ -μα αὐτοῦ ἐκ τῆς χειρός σου ἐκζητή-σω”. Διά τοῦτο καί ὁ παρών Κανώνδι ορίζεται· Ὅποιος ἐπίσκοπος, ἤ πρε-σβύτερος (διδακτικούς εἶναι καί τούςπρεσβυτέρους χρή) ἀμελεῖ τούς κλήρουςτου καί ὅλον τόν ἐπίλοιπον λαόν, καίδέ διδάσκει αὐτούς τά τῆς εὐσεβείαςδόγματα καί ἔργα, ἄς ἀφορίζεται ἕωςοὗ νά διορθωθῇ. Εἰ δέ καί ἐπιμένοι εἰςτήν ἀμέλειαν καί ραθυμίαν του, ἄςκα θαιρεῖται ὁλότελα, ὡς τῆς ἐπισκο -πῆς καί τοῦ πρεσβυτερίου ἀνάξιος. (Πη-δάλιον Κανών νη΄, σελ. 73-74)Δέν εἶναι ὁ ἐπίσκοπος ὁ ἀδιάφο-ρος παρατηρητής τοῦ ποιμνίου του.Δέν μπορεῖ νά ἐφησυχάζει ὅταν βλέ-πει τό ποίμνιό του νά εἶναι βυθισμένοστό σκοτάδι τῆς ἄγνοιας καί βουτη -γμένο στό βόρβορο τῆς ἔκλυτης ζωῆς.Πρέπει ὡς “σκοπός” νά παρατηρεῖ τόνκλῆρο καί τόν λαό του. Τίς ἐλλείψειςτους στή γνώση τῆς πνευματικῆς ζω -ῆς, τίς μικρές ἤ μεγάλες πτώσεις τους,τόν ἀποπροσανατολισμό τους ἀπό τίςσύγχρονες ἰδεολογίες καί τίς μορφέςζωῆς πού πλασάρονται στό λαό μέσαἀπό τά σύγχρονα μέσα ἐνημέρωσης.Ὁ ἑρμηνευτής τοῦ Κανόνα αὐτοῦ Βαλ-σαμών λέγει: “Σκοπός γάρ τίθεται (ὁἐ πίσκοπος), χάριν τοῦ ἐπισκοπεῖν τάὑ πό τόν λαόν αὐτοῦ· κἀντεῦθεν καί ἐ -πίσκοπος κέκληται”. Ἀπό ἐκεῖ πῆρεκαί τό ὄνομά του λοιπόν “ἐπίσκοπος”,γιατί τίθεται ἀπό τόν Θεό σκοπός νάἐ πισκοπεῖ ὅλα αὐτά πού συμβαίνουνστό λαό του.Σκοπός λοιπόν, ἀλλά ὄχι ἁπλός πα-

ρατηρητής. Ὁ σκοπός ἔχει ἕνα χρέος. Ὅ-ταν δεῖ τόν ἐχθρό, ὅταν διαπιστώσει τόνκίνδυνο, νά σημάνει συναγερμό. Ἡπα ρέμβασή του εἶναι καθοριστική καίγιαυτό ἡ εὐθύνη του μεγάλη. Νά χτυπή-σει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Νά ἐ -ξη γήσει τόν ἐρχόμενο κίνδυνο πού λαν-θάνει τῆς προσοχῆς τῶν πολλῶν. Νάτούς διδάξει καί νά τούς νουθετήσειγιά τόν τρόπο ἀντίδρασης, ἄμυνας καίἀντιμετώπισης τοῦ κινδύνου. Ἄν τήν ὥρα τοῦ κινδύνου ὁ σκο -πός κοιμᾶται, χάθηκαν τά πάντα. Ἀλ -λά καί ἄν ἀντιληφθεῖ τόν κίνδυνο καί“μή διαστείλῃ, μηδέ λαλήσῃ”, ὅπωςλέ γει ἡ προφητεία τοῦ Ἰεζεκιήλ, δέ μι -λήσει, δηλαδή, στό λαό, δέν ἐκφρά σειρη τά καί δέ διασαφηνίσει τόν ἐρχόμε-νο κίνδυνο, ὁ Θεός θά ζητήσει τό αἷ ματοῦ ἀνθρώπου, πού δέν προειδοποιή -θη κε καί χάθηκε, ἀπό τά χέρια τοῦἐπισκόπου. Λόγο θά ἀποδώσει λοι πόνὁ ἐπίσκοπος γιά τίς ἀπώλειες τοῦ ποι -μνίου πού ὀφείλονται στή δική του ἔλ -λειψη πνευματικῆς ἐγρήγορσης, στήραθυμία καί στήν ἀμέλειά του. Ἡ κα-ταδικαστική κρίση τοῦ Θεοῦ στόν ἐ -πίσκοπο αὐτό εἶναι βέβαιη.  Τό σίγουρο πάντως εἶναι ὅτι ἡἘκκλησία-μέ τόν παραπάνω Κανόνα-δέν ἀφήνει αὐτόν τόν ράθυμο ἐπίσκο-πο ἤ πρεσβύτερο ἀντί τῆς σωτηρίαςνά σύρει ἔστω καί ἕνα μόνο μέλος τῆςἘκκλησίας στήν ἀπώλεια. Τόν προειδο-ποιεῖ, κάνοντάς τον προσωρινά ἀκοι -νώνητο, νά μήν ἀμελεῖ, νά μή ραθυμεῖ,κι ἄν ἐπιμένει τόν καθαιρεῖ. Νά μήνἀ πωλεσθεῖ μαζί μ’ αὐτόν καί τό ποί -μνιο. Τόν ἀπομακρύνει ἀπό τό λει-τούργημά του ὡς ἀνάξιο τῆς ἐπισκο -πῆς καί τοῦ πρεσβυτερίου. 
Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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Ὁµοφυλοφιλία: Μιά µάστιγα
γιά τή δῆθεν Χριστιανική ∆ύση (ΙΙ)

Πέντε µύθοι γύρω ἀπό 
τό «γάµο» ἀτόµων ἴδιου φύλου

(Σ.µ. Τό δεύτερο ἄρθρο τῆς σειρᾶς, πού δηµοσιεύουµε, ἀποσκοπεῖ

στήν ἀνασκευή ἐπιχειρηµάτων τῶν ὑποστηρικτῶν τῆς θεσµο -

θέτησης “γάµου” µεταξύ ὁµοφυλοφίλων. Τό ἄρθρο τό εἴδαµε ἀ -

ναρ τηµένο στό δικτυακό τόπο www.orthodoxytoday.org/blog, ἀπ’

ὅπου καί τό µεταφράσαµε. Συγγραφέας του εἶναι ἀµερικανίδα

δια νοούµενη, µέ πλούσια δράση στήν ἀνώτατη ἐκπαίδευση, στήν

ἀρ θρογραφία καί στήν πολιτική, µέ τή γενικότερη ἔννοια.)

Αὐτό, πού καλοῦµε “γάµο” ἀ -
τόµων τοῦ ἴδιου φύλου, ἔχει νοµι -
µοποιηθεῖ σέ κάποιες πολιτεῖες
τῶν ΗΠΑ. Οἱ ὁροι “γαµπρός” καί
“νύφη” ἔχουν ἀντικατασταθεῖ µέ
τά ὀνόµατα τῶν ἀτόµων, πού τό
καθένα χαρακτηρίζεται ὡς “ταί -
ρι” (spouse), ἤ µέ τίς ἐνδεί ξεις
“Πρόσωπο Α” καί “Πρόσωπο Β”.
Ἀντιδράσεις βέβαια ὑπάρ χουν,
ἀλλ’ ὅσοι ἀντιδροῦν στολί ζονται

µέ ἐπίθετα ἀπαξιωτικά: µο   χθη -
ροί, µισαλλόδοξοι, στενό µυ   α λοι,
εἶ ναι τά πιό εὐγενικά. Στό  χος αὐ -
τῶν τῶν χαρακτηρισµῶν εἶ ναι ἡ
συσκότιση τῆς ὠµῆς πρα γµα τικό -
τητας, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό
τήν ἐπιδίωξη νά ἀπαξιωθεῖ καί
ὑ πονοµευθεῖ ὁ γάµος καί ἡ οἰ  κο -
γένεια ὅπως τά ξέρουµε. 

Ὡς βασικό ἐπιχείρηµα προ-
βάλλεται ὅτι κάποιοι ἄνθρωποι



γεννιοῦνται ἐκ φύσεως ὁµοφυλό -
φιλοι. Ἰσχύει ἐδῶ µιά παλιά ἀρ -
χή, πού οἱ ἀκτιβιστές ὁµοφυλό -
φι λοι ἐφαρµόζουν κατά κόρον:
λέγε κάτι συνεχῶς καί τελικά θά
γίνει πιστευτό. Στή συγκεκριµένη
περίπτωση, ἡ ἐπιστήµη δέν τεκµη -
ριώνει τή θέση ὅτι ἡ ὁµοφυλοφι -
λία εἶναι ἀναπόδραστο γενετικό
δε δοµένο. Οἱ µελέτες, πού λέγεται
ὅτι στηρίζουν αὐτή τήν ἰδέα, ἀµ -
φι σβητοῦνται. Ἀντίθετα, ἔχουµε
πολ λούς ὁµοφυλόφιλους, πού µέ
τή θέλησή τους ἐγκαταλείπουν τό
ὁµοφυλοφιλικό στύλ ζωῆς. Ἐκτός
αὐτοῦ, οἱ ἴδιοι οἱ ὁµοφυλόφιλοι
ἀ  κτιβιστές διεκδικοῦν ὡς δικαίω-
µα τοῦ καθενός νά δηλώνει τό φύ -
λο του ἐλεύθερα, χωρίς νά δεσµεύ-
εται ἀπό γενετικά δεδοµένα, ἤ καί
νά ζεῖ ὡς ἀµφι-φυλόφιλος. Γενι-
κά, γίνεται ἀποδεκτό ἀπό τήν ἐπι-
στήµη ὅτι κάποια πρόσωπα µπο-
ρεῖ νά ἔχουν γεννηθεῖ εὐάλωτα
σέ ἔξωθεν ἐπιρροές, ὅπως ἡ γονι -
κή καταπίεση ἤ ἡ περιρρέουσα
κουλτούρα τῆς κοινωνίας, ὅσον
ἀ φορᾶ τό φύλο. 

Ἄς ἐξετάσουµε τώρα πέντε
µύθους, πού διατυµπανίζουν οἱ
ὑποστηρικτές τοῦ “γάµου” ἀτό-
µων τοῦ αὐτοῦ φύλου.

Μύθος 1ος. Τό δικαίωµα τοῦ
νά νοµιµοποιοῦν ζευγάρια τοῦ
αὐ τοῦ φύλου ἐπίσηµα τόν ἔρωτά

τους, δέ βλάπτει τό γάµο κανε -
νός ἄλλου οὔτε καταστρέφει τό
θε σµό τοῦ γάµου. Παλιό τό ἐπι -
χεί ρηµα: «τό τί κάνω εἶναι δική
µου δουλειά, καί δέν πειράζει κα-
νέναν ἄλλο»! Ἡ νοµική ὑπόστα-
ση τοῦ γάµου ὑπῆρξε διαχρονι-
κά, σχεδόν σ’ ὅλους τούς πολιτι-
σµούς, θεσµός, πού προστατεύει
τίς µητέρες καί τά παιδιά. Ὁ γά-
µος σήµερα δέχεται ἐπίθεση ἀπό
µιά ἀτοµοκεντρική, χωρίς ἀρχές,
κουλτούρα. Ὁ ἄντρας, πού περι -
ορίζει “ἀτοµικά του δικαιώµατα”
γιά νά ὑπηρετήσει τή γυναίκα του
καί τά παιδιά του, χλευάζεται ὡς
“ἀδύναµο ἀνθρωπάκι”· ἡ κοπέ-
λα, πού “ὀνειρεύεται” ἕνα γάµο
χαρακτηρίζεται ἐπιεικῶς ὡς “σε -
µνότυφη γυναικούλα”. Οἱ ἀλλοι -
ώσεις στήν κουλτούρα µας εἶναι
τραγικές. Ἄν ὁ γάµος χάσει τό
νό ηµα πού εἶχε, ἡ κοινωνία ἀφή -
νεται ἕρµαιο σέ καταστροφικά πο-
λιτισµικά τσουνάµια µέ ἀνοιχτές
τίς πόρτες τῶν νοµικῶν της φρα -
γµάτων. Εἶναι κανόνας: οἱ παρα -
χαράξεις φθείρουν τίς γνήσιες ἀ -
ξίες. Ἡ παραχάραξη τοῦ γάµου
ὁ δηγεῖ σέ ἑνώσεις τραγελαφικές.
Χωρίς νοµικούς φραγµούς, ὅποι-
ος θέλει µπορεῖ νά διεκδικήσει
θέ ση κάτω ἀπό τήν ὀµπρέλα ἑνός
“γάµου”. ∆έ θά µετράει οὔτε ἡ
ἡλικία, οὔτε ἡ συγγένεια αἵµα-
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τος. Οὔτε κάν ὁ ἀριθµός αὐτῶν,
πού ζητοῦν νόµιµη “γαµήλια” τε-
λετή, θά ἔχει σηµασία. Ὅλος ὁ
θεσµός τοῦ γάµου θά χάσει τό νό -
ηµά του. Στή Σκανδιναβία νοµι -
µο  ποίησαν τό “γάµο ὁµοφυλοφί -
λων”· ἀποτέλε σµα: ἡ συνοίκηση-
συµβίωση ἐκτόπισε τήν οἰκογενει -
ακή ἑστία.
Μύθος 2ος. Ὁ “γάµος” ἀτόµων τοῦ
αὐτοῦ φύλου εἶναι θέµα “δικαιω -
µάτων ἰσότητας”. Οἱ ἀκτιβιστές
ἰσχυρίζονται ὅτι ὁ “γάµος” ἀτό-
µων τοῦ αὐτοῦ φύλου εἶναι ἀτο-
µικό τους δικαίωµα, ἀνάλογο µέ
τήν ἰσότητα ἀτόµων διαφορετι -
κῶν φυλῶν· “δικαιοῦνται” δηλα-
δή καί αὐτοί νά ἔχουν τή δυνατό -
τη τα “γάµου” καί νά ἀπολαµβά-
νουν τά αὐτά νοµικά προνόµια
καί προστασίες µέ τά ἑτερόφυλα
ζευγάρια. Ἡ στέρηση αὐτοῦ τοῦ
“δικαιώµατος” συνιστᾶ, κατ’ αὐ -
τούς, “φυλετική διάκριση”. Ἡ πρα-
γµατικότητα βέβαια εἶναι ἄλλη.
Ἡ καθιέρωση τοῦ “γάµου” ὁµο-
φυλοφίλων στοχεύει στήν κοινω-
νική καταξίωση τοῦ τρόπου ζωῆς
τους, καί δέν ἔχει σχέση µέ προ -
νόµια καί προστασίες. ∆έν ὑπάρ -
χουν νόµοι, πού νά ἀπαγορεύουν
στούς Ἀµερικανούς πολίτες νά
συγκατοικοῦν καί νά ζοῦν µαζί
µέ ὅποιον θέλουν. Ὅλες οἱ προ-
στασίες, πού οἱ ὁµοφυλόφιλοι δι -

εκδικοῦν, ὑπάρχουν ἤδη στό ἀµε-
ρικανικό δίκαιο. Κάθε πολίτης
ἔχει ἐκ τοῦ νόµου τήν εὐχέρεια
νά ὁρίζει ὅποιον θέλει γιά κληρο -
νόµο του· µπορεῖ ἐπίσης νά ἐπι-
λέγει ποιούς θέλει καί ποιούς δέν
θέλει νά τόν φροντίζουν στίς ἀ -
νάγκες του, π.χ., ὅταν ἀρρωστή-
σει. Εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι οἱ πιέ-
σεις, πού ἀσκοῦνται, ἀποβλέπουν
στήν ἐπίσηµη καθιέρωση ἑνός νέ -
ου σέτ ἀξιῶν, πού ἀποκλίνουν ἀ -
πό τις κανονικές, καί ὄχι στή θέ -
σπιση “δικαιωµάτων”, πού ὑπάρ -
χουν ἤδη στήν ἀµερικανική νοµο -
θεσία. Ὁ γάµος εἶναι κάτι πολύ
πά νω ἀπό τόν ἁπλό νοµικό θε-
σµό· τόν δέχεται ἡ κοινωνία ὡς
θε µέλιο γιά τήν οἰκογένεια καί ἰ -
δανικό περιβάλλον γιά νά µεγα -
λώνουν παιδιά· ὡς πηγή ἀριστεί -
ας καί εὐρωστίας γιά τό ἔθνος.
Οἱ ὁµοφυλόφιλοι ἀκτιβιστές διεκ-
δικοῦν ὡς δικαίωµά τους τήν  ἀµ -
φισβήτηση τῆς πανανθρώπινης ἀ -
λήθειας ὅτι τό ἀρσενικό καί τό
θηλυκό ἔχουν πλασθεῖ ἔτσι ὥστε
νά συµπληρώνει τό ἕνα τό ἄλλο
“εἰς σάρκα µία”, ἡ ὁποία πρέπει
νά προστατεύεται ὡς τό φυσικό
ὄργανο γιά τή συνέχεια καί πρό -
οδο τοῦ ἀνθρώπινου γένους. 

(Συνεχίζεται)
Janice Shaw Crouse
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Ἡ Ἱερωσύνη εἶναι ἔργο τοῦ
Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τῶν ἀνθρώ �
πων. Σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο ὁ Κληρικὸς
διαθέτει τὸν ἑαυτὸ του (ψυχή, σῶ �
µα, δυνάµεις) νὰ γίνει ὄργανο τοῦ
Θεοῦ. Ἀφοῦ ἔτσι εἶναι τὰ πράγµα�
τα, ἀπαραίτητο γιὰ τὸν Κληρικὸ
εἶ ναι νὰ βρίσκεται σὲ συνεχὴ ἐξάρ�
τηση καὶ κοινωνία µὲ τὸν Θεό, ἀπὸ
τὸν Ὁποῖο θὰ ἀντλεῖ Χάρη καὶ δύ �
ναµη γιὰ τὴ διεκπεραίωση τοῦ ἱε�
ροῦ ἔργου Του. Πρέπει νὰ εἶναι ἄν�
θρωπος προσευχῆς καὶ λατρείας
τοῦ Θεοῦ, µὲ συνειδητὴ Μυστηρι �
α κὴ καὶ λειτουργικὴ ζωή, µὲ ἔµπρα�
κτη καὶ συνεπὴ ζωὴ πίστεως, µὲ
φόβο Θεοῦ καὶ ἐπίγνωση ὅτι «οὐχ
ἐαυτῷ τις λαµβάνει τὴν τιµήν, ἀλ �
λὰ καλούµενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ» (Ἑβρ.
5,4). Προ7στάµενος καὶ «ἐργοδό �
της» τοῦ Κληρικοῦ εἶναι πρώτι�
στα ὁ Θεός, στὸν Ὁποῖο θὰ δώσει
λόγο γιὰ τὸν τρόπο µὲ τὸν ὁποῖο
διαχειρίστηκε τὴν Ἱερωσύνη ποὺ
τοῦ δόθηκε.

Πόσο τὰ παραπάνω τὰ βιώ �
νουν οἱ Κληρικοὶ τοῦ σήµερα; Ἀ �
σφαλῶς δὲν µποροῦµε, νὰ ξέρου µε
τὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τοῦ καθενός
γιὰ νὰ βγάλουµε στατιστικὰ στοι �
χεῖα. Σίγουρο ὅµως εἶναι ὅτι πολ�
λοὶ Κληρικοὶ προσπαθοῦν καὶ ἀν �
ταποκρίνονται στὸ πρότυπο ποὺ
ἀ ναφέραµε. Κάποιοι ἄλλοι ὡστό �
σο�ὄχι λίγοι, δυστυχῶς�ἀντιµετω �
πί ζουν τὴν Ἱερωσύνη τους µὲ τρό �
πο ποὺ δείχνει ὅτι δὲν τὴ βλέπουν
ὡς ἔργο Θεοῦ καὶ ὅτι δὲν ἔχουν
φό  βο Θεοῦ. Αὐτὸ προβληµατίζει ἔν�
τονα τόσο τοὺς συµπρεσβυτέρους
τους, ὅσο καὶ τοὺς λα7κοὺς ἀδελ �
φούς. Μερικοὶ ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς
Κληρικοὺς βλέπουν τὴν Ἱερωσύνη
σὰν µέσο πορισµοὺ ἢ  καὶ πλουτι�
σµοῦ ἀκόµη. Τοὺς ἐνδιαφέρουν µό�
νο τὰ Ἱερατικὰ καθήκοντα, ποὺ
«ἀποδίδουν» οἰκονοµικά, τὰ ὁποῖα
καὶ «κυνηγοῦν» ἐπιµελῶς, ἐνῶ ὅλα
τὰ ἄλλα τοὺς ἀφήνουν ἀδιάφορους.
Νοιάζονται γιὰ τὶς κηδεῖες, τὰ µνη �
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µόσυνα, τὶς Βαπτίσεις, τοὺς Γάµους,
τοὺς Ἁγιασµούς, τὰ Εὐχέλαια, ἐνῶ
τὸ Κήρυγµα, τὸ Κατηχητικό, ἡ Ἐ �
ξο µολόγηση, οἱ τακτικὲς Ἀκολου �
θίες τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ὁ Ὄρ �
θρος καὶ ὁ Ἐσπερινός, εἶναι ἐκτὸς
ἢ ἐλάχιστα µέσα στὸ πρόγραµµά
τους. Ἄλλοι πάλι τελοῦν τὰ Ἱερα �
τι κὰ µὲ πολλὴ προχειρότητα, βια �
σύνη καὶ ἀπροσεξία µέχρις ἀθεο �
φο βίας. Κάνουν κατὰ βούληση πε�
ρικοπὲς στὶς Ἀκολουθίες�σὲ βαθµὸ
«σφαγιασµοῦ» ἐνίοτε�µασᾶνε τὰ
λό για, ἔτσι ποὺ ἡ Ἀκολουθία ἀ �
κούγεται σὰ συνειρµὸς ἀκατά λη �
πτων ἤχων, µεταλαµβάνουν τοὺς
πι στούς, χωρὶς νὰ προσέχουν µὴν
πα  ραπέσει κάτι ἀπὸ τὴν Ἁγία Κοι�
νωνία, µεταβάλλουν τὸ Μυστήριο
τῆς Ἐξοµολογήσεως σὲ µιὰ πρόχει�
ρη διαδικασία, «στὸ  πόδι». Ἄλλοι
φθάνουν νὰ δίνουν ἀθεόφοβες συµ�
βουλὲς στοὺς πιστούς, ὅπως «ἐλᾶτε
ὅλοι νὰ κοινωνήσετε, σᾶς τὸ λέω
ἐγώ» κ.ἄ. παρόµοιες. Αὐτοὶ ὅλοι
ἀ µαυρώνουν τὴν εἰκόνα τοῦ Ὀρ�
θοδόξου Κληρικοῦ.

Μπορεῖ ἄραγε νὰ γίνει κάτι
ποὺ θὰ διορθώσει τὰ πράγµατα;

Μακροπρόθεσµα, ἐὰν προσεχθεῖ
ἀ πὸ τοὺς Μητροπολίτες καὶ τοὺς
πνευµατικοὺς πατέρες ἡ ποιότητα
τῶν προσερχοµένων στὸν Κλῆρο,
µπορεῖ νὰ βελτιωθεῖ τὸ ἐπίπεδο
τῶν Κληρικῶν µας. Τὸ Εὐαγγέλιο
καὶ οἱ Ἱεροὶ Κανόνες, ἐὰν ἐφαρ�
µοστοῦν πιστὰ στὸ θέµα αὐτό, εἶ �
ναι  οἱ ὁδηγοὶ γιὰ τὸ ποιοὶ πρέπει
νὰ εἰσέρχονται στὶς τάξεις τοῦ Κλή�
ρου. Κάποια βελτίωση ἐπίσης µπο�
ροῦµε νὰ περιµένουµε στὸ ἐγγὺς
µέλλον στὶς Μητροπόλεις ἐκεῖνες,
ποὺ ὁ ποιµενάρχης τους θὰ ἐνδια�
φερθεῖ γιὰ τὴν ἀναβάθµιση καὶ δι �
όρθωση τῶν πρεσβυτέρων τῆς ἐ �
παρ χίας του, µὲ τὶς συµβουλές, µὲ
τὴν ἐκπαίδευση σὲ ἱερατικὲς συνά �
ξεις ἢ καὶ τὴν αὐστηρότητα, ὅπου
χρειάζεται.

Στὴν κοσµογονικὴ ἐποχή µας
εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ἡ Ἐκκλη �
σία νὰ ἔχει ποιµένες εὐλαβεῖς καὶ
ἁ γίους. Ἔτσι µόνο θὰ συνεχίσει
θεαρέστως τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας
τῶν ψυχῶν.

Ἀρχαῖος µαθητής
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Ἡ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο.
∆ιεύθυνση: www.el�pliroforisi.gr

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