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ὉἈρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµος κα-τά µήνα Φεβρουάριο τοῦ τρέ -χοντος ἔτους ὀργάνωσε ἐπίση µητε λετή γιά νά φωτίσει καί νά τιµή-σει τόν κόπο του καί τήν προσφο-ρά του πού χαράχθηκαν στίς σελί -δες τᾹς πρώτης πενταετίας µετάτήν ἀνάδειξή του στόν Ἀρχι επισκο -πικό θρόνο. Τά δηµοσιο γρα φικά ὄρ-γανα µίλησαν γιά τήν τελετή ἀλλάδέ βρᾹ καν τό θάρρος νά ἀνυψώ -σουν τήν Ἀρ χιεπισκοπική προσω-πικότητα στήν καθέδρα τᾹς πατερι -κᾹς λάµ ψης καί οἱ σκιές τᾹς ἀµφι-σβήτησης καί τᾹς ἀντίπαλης πολε-µικᾹς δέν χάθηκαν ἀπό τόν ὁρίζοντα.

Ἡ φιλοτιµία του νά φωτογρα -φίσει τήν ὕπαρξή του στό βᾹµα τοῦἐκκλησιαστικοῦ λόγου καί νά ὑπο-γραµµίσει κρίσεις του ἤ διδαχές του,πού ἀκούστηκαν στή διαδροµή τᾹςπενταετίας, ἀντί νά φωτίσουν τήνἱστορική πραγµατικότητα τήν παρα-σιώπησαν καί τήν ἀκύρωσαν. ἩἘκκλησία εἶναι ἀνοικτή στήν πρα  -γµατικότητα, στή ροή τῶν γεγονό -των καί στίς µεταβολές πού χαρο-ποιοῦν ἤ πού καταθλίβουν τήν ἀν -θρώπινη προσωπικότητα καί τόσύν  ολο τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώµα -τος. Τά γεγονότα τᾹς κάθε στιγµᾹςεἶναι ἐρεθίσµατα πού διδάσκουν ἤ
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ἀπο γοητεύουν, ἀνυψώνουν ἤ ὑπο -βα   θ µίζουν τίς ἀτέλειωτες µάζες τῶνλαϊκῶν κοινοτήτων καί κίνητρα πρόςτούς ποιµένες καί διδασκάλους νάφέρουν τό φῶς καί τή χαρά τᾹς φα-νέρωσης καί ἀποκάλυψης τοῦ Θε-οῦ καί νά ἀνοίξουν τό δρόµο πρόςτό φῶς τᾹς ΠεντηκοστᾹς καί πρόςτή χαρά τᾹς πνευµατικᾹς ἀνακαίνι-σης. Ἡ Ἐκκλησία γράφει ἱστορίακαί ἁπλώνει φῶς, πρώτιστα, µέ τήλειτουργική της πραγµατικότητα.Ὅταν συνάγονται ποιµένες καί ποι-µαινόµενοι στό ναό τοῦ Θεοῦ καί ἀ-φήνουν τήν καρδιά τους νά ἐκφρα -στεῖ µέ προσευχές ἀφοσίωσης στόπρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, οὐσιαστικάβιώνουν τά γεγονότα τᾹς ἱστορίας,τή χαρά καί τό νόηµα τᾹς διδαχᾹςτοῦ Κυρίου µας, πού ἄρχισε µέ τήν«ἐπί τοῦ ὄρους ὁµιλία» καί συνεχίζε-ται σέ κάθε γωνιά τᾹς γᾹς καί σέ κά-θε στιγµή τῶν ἀτέλειωτων αἰώνων.Προσεγγίζουµε µέ βαθύ πόνο τόνΓολγοθ τοῦ Κυρίου µας καί σκύ -βουµε στό κενό µνηµεῖο γιά νά προσ-κυνήσουµε τόν Ἀναστηµένο Λυ τρω-τή µας καί νά περπατήσουµε µαζίΤου στίς ὧρες τᾹς χαρς καί τᾹς λύ -πης. Συναγόµαστε ἀδιάκοπα στήνΤρά πεζα τοῦ Μυστικοῦ ∆είπνου ἀ -κούγοντας τήν πρόσκληση: «Λάβε-τε φάγετε τοῦτο ἐστί τό Σῶµα µου...»καί «Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες τοῦτο ἐ -στί τό Αἷµα µου...» καί βιώνουµε τήνἀνακαίνιση τοῦ προσώπου µας,τήν ὁλοκληρωτική κάθαρσή του καί

τήν ἔνταξή του στό ἀναγεννηµένοσῶµα τᾹς Ἐκκλησί ας, στό φῶς καίστή χαρά τᾹς ἀτέλειωτης Πεντηκο-στᾹς.Οἱ λειτουργοί τᾹς Ἐκκλησίας,οἱ ποιµένες καί διδάσκαλοι ἔχουνπρώτιστο χρέος καί εὐαίσθητη ὑπο -χρέωση νά µς διδάσκουν καί νάµς χειραγωγοῦν. Νά βηµατίζουνκον τά µας ὡς πατέρες στοργικοί καίνά µς ἀνοίγουν τόν κώδικα τᾹςθεϊκᾹς Ἀποκάλυψης γιά νά µς δεί -ξουν ὅτι ὁ Κύριός µας εἶναι «ἡ ὁδόςκαί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ’ 6).Ἔχοντας µπροστά µας τίς δι -δα χές καί τήν πνευµατική διαφώ -τιση πού ἅπλωσαν στό διψασµένολαό µεγάλοι φωτισµένοι καί καθα-γιασµένοι πατέρες τᾹς Ἐκκλησίαςµας δέν νιώθουµε νά µς συγκινεῖκαί νά µς φωτίζει ἡ φτωχότατηπεν  τάχρονη ποιµαντορική ἐ να  σχό -ληση τοῦ σηµερινοῦ Ἀρχιεπι σκό -που τᾹς Ἑλλάδος κ. Ἱερώ νυ  µου.Πέντε χρόνια ὁ Ἀρχιεπίσκο-πος Ἱερώνυµος κάθεται στόν θρό-νο καί τό ἡµερολόγιο τᾹς προσφο-ρς του ἀντί νά γεµίζει καί νά φορ -τίζει τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία µέἀποστολικό πνεῦµα, µέ διδαχές θε-ολογικᾹς πυκνότητας καί µέ ἀκάµα -τη θυσιαστική προσφορά χάραξεἕνα µεγάλο καί ἀπογοητευτικό µη -δε νικό. Ἐπίσκοποι τᾹς ἘκκλησίαςτᾹς Ἑλλάδος πού τόν ζοῦν ἀπό κον-τά καί µετέχουν στίς συνεδριάσειςτῶν ἐκκλησιαστικῶν συνοδικῶν ὀρ -γάνων ἐκπέµπουν σήµατα κινδύ -
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νου, διαµαρτύρονται ὅτι ἡ προσφο -ρά τοῦ σηµερινοῦ Ἀρχιεπισκόπουδέν εἶναι ἀπλῶς µηδενική ἀλλά καίφοβερά ἐπικίνδυνη. Φέρνει τή συγ-κροτηµένη ἐκκλησιαστική διοίκησηστίς ἀκρότητες τᾹς φθορς καί τᾹςδιαφθορς καί ἀφήνει τά λυτρωτι-κά µηνύµατα τᾹς Ἐκκλησίας βυθι-σµένα στή σιωπή.Θά µπορούσαµε νά γράψου -µε ἀτέρµονες σελίδες γιά νά φέρου -µε στό πλήρωµα τᾹς Ἐκκλησίας µαςτά γεγονότα πού εὐτέλισαν κυριο-λεκτικά τόν ἀρχιεπισκοπικό ρόλοκαί ὁδήγησαν ὁλόκληρη τήν ὀρθό -δο ξη Ἑλληνική Ἐκκλησία στίς ἀκρό -τητες τοῦ µεγάλου κινδύνου. ∆ένθά ἐπιτρέψουµε στόν ἑαυτό µας νάλεπτολογήσει γιά τήν πενταετία τῶνπέντε µηδενικῶν. Θά περιορίσουµετή γραφίδα µας στίς σκιαγραφίεςµερικῶν ἐντυπωσιακῶν ἐκδηλώσε -ων πού καί µόνες αὐτές φωτογρα-φίζουν τούς χαµηλούς τόνους, τήνἀπραξία καί τά γλιστρήµατα τοῦ κ.Ἱερωνύµου καί φέρνουν τό λαό σέἀπόγνωση καί σέ ἐπαναστατική ἔ -κρηξη.Τά γεγονότα πού θά περιγρά-ψουµε εἶναι λίγα ἀλλά σαφέσταταἀποδεικτικά.1) Μετά τήν ἀνύψωσή τουστόν τιµητικό Ἀρχιεπισκοπικό θρό-νο ὁ κ. Ἱερώνυµος ἀποφάσισε νάἐ πισκεφθεῖ ἕνα στενό του φίλο πούµαζί πρωτοστατοῦσαν σέ ἐπιδει -κτικές ἐµφανίσεις καί σέ ἀγώνα ἐπι-κράτησης. ΠᾹγε στήν ἕδρα τᾹς µη -

τρο πόλεώς του καί ἡ πρώτη κου-βέντα πού εἶπε ἦταν: «ἀδελφέ µουθαυµάζω τήν ἀρχοντιά σου». Ὁ φί -λος ἄρχοντας ἐντυπωσιάστηκε, συγ-κινήθηκε καί φρόντισε νά ἀποκρι -θεῖ µέ ὑψηλᾹς τάξης φιλοξενία. Πέρασε κάµποσος καιρός. Ἡπνοή τᾹς ἀγάπης, τᾹς ἀδελφικᾹς ἐ -πικοινωνίας καί τᾹς ὑπεύθυνης ἐπί -λυσης τῶν διαφορῶν δέν ἁπλώθη-κε στήν Ἱερά Σύνοδο. Ὁ µέχρι τότεἀ γαπητός φίλος τοῦ Ἱερώνυµου πέ-ρασε στήν ἄλλη πτέρυγα, στό λόχοτᾹς µάχης καί στό στρατόπεδο τῶνκατηγόρων τοῦ κ. Ἱερώνυµου. Φτά-νουµε στό ∆εκέµβριο τοῦ 2011 καίστήν παγωνιά τᾹς συνοδικᾹς ἀπρα -ξίας προκλήθηκε θύελλα. Ὁ παλαι-ός ἐπίσκοπος τᾹς ἀρχοντις ἔδωσεστή δηµοσιότητα σειρά κειµένωνπού φωτογράφιζε τό συνοδικό χά-ος καί καταλόγιζε εὐθῦνες. Μέ σκλη-ρή γλώσσα καί µέ σειρά ἐπιθέτωνἔκρινε πώς ὁ κύριος δράστης τῶνἀνωµαλιῶν εἶναι ὁ ἈρχιεπίσκοποςἹερώνυµος. Ὁ ἀδελφός του καί φί -λος του καί συλλειτουργός του, πούµέχρι πρότινος τόν ἀνακήρυττε καίτόν διαφήµιζε ὡς ἄρχοντα.Τρία χρόνια µετά τήν προα -γω γή τοῦ φίλου του Ἱερώνυµου, ὁµητροπολίτης τᾹς ἀρχοντις στή -θη  κε σέ στάση µάχης καί σώρευ σετίς κριτικές του καί τίς βολές του ἐ -ναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώ -νυµου, πού ἴσαµε ἐκείνη τήν ἐποχήτόν ἀνακήρυττε ἄρχοντα. Ἔστειλεστίς 18-12-2011 ἐπιστολή στήν ἐφη -
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µερίδα Ε ΛΕΥ ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ γεµάτη προσ-βλητικές καί ἀπαξιωτικές κρίσειςἐναντίον του. Ἔγραψε: «...Ἐάν ὁ συν-τάκτης τοῦ σχολίου ἐπιθυµεῖ τήν Ἀ -λή θεια, ἄς ρωτήσει τόν πληροφορι ο -δότη του, γιά ποιόν ζήτησα νά παραι -τηθεῖ καί γιά ποιούς λόγους!...Ἔε, λοιπόν, αὐτός πρέπει νάεἶναι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἐπειδή ἀ πο -δείχτηκε ἄβουλος, ἀνίκανος καί ἐ πι -κίνδυνος πλέον, δεδοµένου ὅτι ἄγε-ται καί φέρεται δίχως ἐνεργό ρό  λοστά δρώµενα τᾹς ἐποχᾹς. Γιά τήν κακή συγκυρία, τήν ὁ -ποί α διέρχεται ἡ πατρίδα µας καίµαζί της ἡ Ἐκκλησία µας, χρειάζεταιἐκκλησιαστικός ἡγέτης µέ ἀπο φα -σιστικότητα καί ἦθος, χαρα κτη  ρι -στικά πού ∆ΕΝ διαθέτει ὁ Ἱε ρώ νυµοςὁ Β’, ἐπειδή ἀκριβῶς ἔχει κλη ρονο -µήσει καί ἀποδεχθεῖ τήν ἴδια ὕποπτηκαί καταδικασµένη αὐ λή τᾹς ἐποχᾹςτοῦ Χριστοδού λου. Καλές Ἑορτές +ὁ ∆ωδώνης Χρυσόστοµος»Πέρασαν πέντε µόλις µέρες µε-τά τήν ἐκρηκτική κυκλοφορία τᾹςπα ραπάνω ἐπιστολᾹς καί ὁ πρώηνΖακύνθου µέ πλατιά συνέντευξήτου, πού τήν ἔδωσε στό δηµοσιο -γράφο Νῖκο Πα παδηµητρίου καίδη µοσιεύ τηκε στήν ἐφηµερίδα FREESUNDAY (23/25-12-2011), δέν παρέ-λειψε νά φορτίσει µέ εὐθῦνες κατα -λυτικές παράγοντες τοῦ ἐκ κλη σι -αστικοῦ βίου µή ἐξαιρών τας τόνπα λαιό φίλο του καί νῦν Ἀρχι επί -σκοπο. Γράφει καί ὑπο γραµµίζει:

« ...Σέ αὐ τούς τούς ἀρ χηγούς πού δένἔχουν καί πολλά κότσια ἀρέσει τόκοινῶς λεγόµενο γλείψιµο. Εἶναι ἡγνω στή πα ροι µία µέ τόν ἀετό καί τόσαλίγ καρο» . Ὁ δηµοσιογράφος τόνδιακόπτει ρωτώντας τον:«Ὅταν µι -λτε γιά ἀρχηγούς πού δέν ἔχουν κό -τσια...» . Καί ὁ κύριος Χρυσόστοµοςδιακόπτωντάς τον, ἀπαντ: «Ἐν -νοῶ καί τόν Ἀρχιεπίσκοπο. Ὅτανἔχεις ἀδυναµίες, πρέπει νά κρύβεσαι.Νά µήν ἀνεβαίνεις σέ σκαλοπάτιαψη λότερα ἀπό ἐκεῖ να πού µπορεῖς». Ἡ δήλωση αὐτή, πού ἀµφισβή -τησε ὑπεροπτικά καί ἀπόλυτα τίςἱ   κανότητες καί τό κύρος τοῦ Ἀρχιε-πικόπου, αἰφνιδίασε τό δηµοσιο -γράφο καί τόν προκάλεσε σέ ἀντί -λογο: «∆έν βλέπετε κάτι θετικό σέαὐ τά τά τέσσερα χρόνια (τοῦ Ἀρ χι -επι σκόπου);» Ἡ ἀπάντηση  τοῦ πρώ-ην Ζακύνθου ἐπιµένει στό κούρε µατῶν ἱκανοτήτων τοῦ Ἀρχιεπι σκό -που Ἱερώνυµου καί στήν ὁρι στικήἀπόρριψή του. «Ναί. Ὅτι δέν βγαί -νουµε στούς δρόµους νά κραυγά -ζουµε. Ἕνα χα µηλό προφίλ περνάειπιό εὔκολα καί τίς ἀνο µίες».Αὐτές οἱ βολές ρίχτηκαν τότεἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀπόἀνθρώπους πού ἦταν στενοί τουφίλοι καί συµπορευτές του.
Φυλλοµετρώντας τόν καθηµε-ρινό τύπο, τήν ἡλεκτρονική ἐνηµέ -ρω ση καί τήν προφορική ὑποτί µη -ση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυµουσταµατοῦµε ἀπότοµα καί µέ πολ-
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λά ἐρωτηµατικά σέ ἕνα κείµενο πούδηµοσιεύθηκε στήν ἐφηµερίδα «Πα-ρασκήνιο» καί πέρασε στό διαδί -κτυο. Ἐκεῖ διαβάσαµε:  «Σπρώχνουν σέ παραίτηση τόνἹερώνυµο ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 24/02/2013 15:58 Πηγή: <http://www.paraskh ni -o.gr/2013/02/24/sprochnoun-se-pa -retisi- ton- ieronimo2/?do ing_ wp_ -cron=1362140119.7997419834136962890625>Τοῦ ΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥ -ΛΟΥ «Λουλούδια» καί… γαϊδουράγ -καθα πού βρᾹκαν λίπασµα, γιά νάθεριέψουν στά χρόνια πού ἀποκα -λυπτόταν τό παραεκκλησιαστικό κύ  -κλωµα, κατά τήν τριετία 2005 - 2007φαίνεται ὅτι βρίσκει µπροστά του ὁἈρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµος. «Ἀγκά -θια» ἱκανά ὄχι µόνο νά «µατώσουν»τήν ἀρχιεπισκοπία του, ἀλλά -σύµ -φωνα µέ κάποιες ἀπολύτως ἔγκυρεςπηγές- ἀκόµη καί νά ὁδηγήσουν τήνἘκκλησία σέ κρίση καί τόν προκα -θήµενο σέ «ἡρωική» (;) ἔξοδο… Αὐτήἡ τελευταία φράση κάθε ἄλλο παράἀποτελεῖ ἕνα δηµοσιογραφικό πυρο -τέχνηµα. Ἀντιθέτως, σύµφωνα µέπλη ροφορίες του «Π», ἀρκετοί ἀπότούς Μητροπολίτες τᾹς νέας γενις,ἀπό αὐτούς πού χαρακτηρίζονται«νέοι καί φιλόδοξοι», ὑποδαυλίζουνἕνα κλίµα παραίτησης τοῦ κ.κ. Ἱε-ρώνυµου καί µάλιστα σέ σύντοµοχρο νικό διάστηµα. Οἱ σχετικές ζυµώ -σεις, πού εἶναι σέ θέση νά γνωρίζει

τό «Π», χάνονται στό βάθος τῶν πολλές φορές βυζαντινολογούντωνἐκ κλησιαστικῶν διαδρόµων. Καλά πληροφορηµένη πηγή ἔ -λε γε στό «Π» στήν ἀρχή τᾹς ἑβδο -µάδας µάλιστα πώς αὐτή ἡ σεισµικήἐξέλιξη θά συµβεῖ ἐντός τοῦ 2013, µήνἀποκλείοντας νά συνέλθει καί πάλιἡ Ἱεραρχία τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλ λά -δος πού συνᾹλθε τήν Πέµπτη γιά νάἐκλέξει τόν νέο Μητροπολίτη Μα-ρώνειας καί Κοµοτηνής, εἴτε στήντακτική της Σύνοδο, τόν προσεχᾹὈκτώβριο νά διαχειριστεῖ τή… βόµ -βα τᾹς παραίτησης Ἱερώνυµου. ∆ένεἶναι ὑπερβολή νά ποῦµε ὅτι ὑπάρ -χουν ἄνθρωποι πού καταλογίζουνστόν Ἀρχιεπίσκοπο ἀκόµα καί συνα-ναστροφές µέ ἐπιφανᾹ ἄτοµα πούἔχουν πρόσφατα ἀπασχολήσει τή∆ικαιοσύνη. ∆υό «εἰσηγήσεις» πού,σύµφωνα µέ πληροφορίες του «Π»,κυκλοφοροῦν ὡς… διαθέσεις τοῦἈρχιεπισκόπου περιγράφονται ὡςἐπιχείρηση γεφύρωσης τῶν σχέσεωντοῦ κ. Ἱερώνυµου µέ «τά παιδιά» τοῦΜακαριστοῦ Χριστόδουλου… Θέλεινά τούς ἐπαναφέρει. Μόνον πού οἱ«διαθέσεις» αὐτές ἔχουν ἤδη ἀνά -ψει… φωτιές στούς κόλπους τῶνΜη τροπολιτῶν, διότι ἀφοροῦν, σύµ -φωνα µέ πληροφορίες, τήν… ἀπο -κα τάσταση σέ ἐπισκοπικούς θρό -νους, ἔστω καί χωρίς… Μητρόπολητοῦ Πρώην ἈττικᾹς ΠαντελεήµοναΜπεζενίτη, ὁ ὁποῖος πέρασε ἀπότᾹς… φυλακᾹς τά σίδερα, τήν ἐποχήπού βρέθηκαν νά… ἀναπαύονται
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στόν τραπεζικό τοῦ λογαριασµό 2ἐκατ. εὐρώ, σταλµένα -µλλον- ἐξοὐρανοῦ. Τήν ἴδια ὥρα, ἐνῶ γιά τόνκρίσιµο, λόγω τοπικᾹς εὐνόητης ἰδιαι -τερότητας, θρόνο τᾹς Μητρόπο ληςΜαρώνειας καί Κοµοτηνής ἦταν γνω-στό πώς τή µάχη θά ἔδιναν ὁ πρω -τοσύγκελος τᾹς Μητρόπολης Ξάν -θης Παντελεήµονας Μουτάφης καί ὁὁµόλογός του τᾹς Μητρόπολης Κο-µοτηνᾹς, Κωνστάντιος, κύκλοι τοῦἈρχιεπισκόπου προσπάθησαν -λει-τουργώντας, εἶπαν, ἐξ ὀνόµατόςτου- νά ἐπιβάλουν πρός ἀποκατά -σταση τόν ἄλλοτε φερόµενο νά ἐµ -πλέκεται σέ σεξουαλικό σκάνδαλο,Μητροπολίτη Βρεσθένης (σ.σ. ἄνευχαρτοφυλακίου) πρώην Θεσσαλιώ -τιδος Θεόκλητο Κουµαριανό. Ἐκκλη -σι  αστικές πηγές µέ τίς ὁποῖες συν -οµίλησε τό «Π» ἐξέφρασαν πάντωςτήν ἄποψη πώς «ἡ κρίσιµη αὐτή Μη -τρόπολη τᾹς Θράκης, γιά ἐθνικούςλόγους, δέν προσφέρεταιγιά “τακτο -ποίηση προγραφών”». Ἄλλωστε, τόζήτηµα αὐτό εἶναι τόσο λεπτό πούφαίνεται πώς ἀπασχόλησε συνάν -τηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου µέ τόν ὑ -πουργό Ἐξωτερικῶν, ∆ηµήτρη Ἀβρα -µόπουλο, ἡ ὁποία ἔγινε στό γρα φεῖοτοῦ προκαθηµένου τᾹς ἘκκλησίαςτᾹς Ἑλλάδος. Ἄν καί χαρακτηρίστηκε«ἐθιµοτυπική», ἀλλοῦ κατευθύνουντόσο ὅσα ἔθεσε ὁ Ταγίπ Ἐρντογάνστόν Ἀντώνη Σαµαρά στό Κατάρ,ἀναφορικά µέ τούς Ἰµάµηδες τᾹςΘρά κης, ὅσο καί ἡ δήλωση τοῦ Οἰ -κου µενικοῦ Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολο-

µαίου ὅτι «ἡ Θεολογική Σχολή τᾹςΧάλ κης εἶναι σέ ὑψηλή ἐτοιµότητα».Οἱ Τοῦρκοι θά ἐπιτρέψουν τήν ἐπα-ναλειτουργία τᾹς σχολᾹς, ἴσως καίἐντός τοῦ ἔτους, «ἀλλά τί θά ζητή -σουν ὡς ἀντάλλαγµα;» ἀναρωτι οῦν -ται οἱ πιό καχύποπτοι…Συνάξεις διαδοχᾹς :Ὅλες αὐτέςοἱ «καυτές πατάτες» ἀλλά καί οἱ πι έ -σεις πού δέχεται ὁ κ.κ. Ἱερώνυµος γιάζητήµατα ἠθικᾹς καί οἰκονοµικᾹς τά -ξεως, στά ὁποία φέρονται νά ἐµπλέ -κονται ὑψηλόβαθµοι ρασοφόροι,τρο φοδοτοῦν σενάρια… παραίτη -σής του µέσα στό 2013, µέ πρόφασητήν εὐαίσθητη ὑγεία του. Ὅσο κι ἄνἀκούγεται πρόωρο, ὁ «χορός τᾹς δια-δοχᾹς» τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἔχει ἤδηἀ νοίξει. Καλά πληροφορηµένες πηγές,µάλιστα, µιλοῦν γιά ἔναρξη τῶν δεί -πνων καί τῶν συνάξεων, µέ διοργα-νωτές τούς «βιαστικούς» ἐπίδοξουςδιαδόχους τοῦ κ.κ. Ἱερώνυµου στόνἀρχιεπισκοπικό θρόνο. Συγκεκριµέ -να, λένε πώς ὁ Μητροπολίτης Σύ ρου∆ωρόθεος καί ὁ Μητροπολίτης ∆ηµη -τριάδος Ἰγνάτιος ἔχουν ἤδη ἀρχίσεινά κινοῦνται, ἀθροίζοντας ἄλλουςἈρχιερεῖς στό ἅρµα τᾹς προσωπικᾹςτους φιλοδοξίας. Σέ αὐτούς οἱ καλά γνωρίζοντεςπροσθέτουν τόσο τόν Μεσογαί αςκαί Λαυρεωτικής Νικόλαο, ὅσο καίτόν Σεβασµιότατο Μεσσηνίας πούδέν κρύβουν τίς φιλοδοξίες τους......Ὁ Μεσσηνίας βασίζει µεγάλοµέρος τῶν φιλοδοξιῶν του στήν πο-
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λιτική του φιλία µέ τόν πρωθυπουρ -γό Ἀντώνη Σαµαρά. Αὐτή ἡ «συνο-µοταξία» Ἱεραρχῶν εἶναι ἐκείνη πούτό 2008 στήριξαν τόν ἀπό Θηβῶνκαί Λεβαδείας Ἱερώνυµο µέ βασικόἐπιχείρηµα -πού εἶχε ἀκουστεῖ στούςδιαδρόµους τᾹς Ἱερς Συνόδου- «νάξεµπερδεύουµε γρήγορα νά πάρου -µε κι ἐµεῖς σειρά». Τώρα λοιπόν…στοιχίζονται. Καί σέ µιά ἀτµόσφαιραπού θά ἔχει στό ἄµεσο µέλλον ὀσµήἀκόµη καί ἑνός πολύπλοκου πολιτι-κοῦ θρίλερ, θά ἀνασύρονται χαρτιάκαί φάκελοι πού «καῖνε» τόν ἄµεσοκληρικό καί λαϊκό «κύκλο» τοῦ Ἀρχιε-πισκόπου…...Ἀπειλοῦν µέ «γαϊτανάκι» ἀ -πο  κα λύψεων. Εἶναι δεδοµένο, σύµφωνα µέαὐ τά πού µεταφέρουν στό «Π» ἀξιό -πιστες πηγές πού γνωρίζουν καλάτά τεκταινόµενα ἐντός τᾹς Ἐκκλη -σίας, πώς ὁ χορός τᾹς διαδοχᾹς ἔχειἀρχίσει στήν Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος,γιά πολλούς πολύ πρόωρα, γιά ἄλ -λους -πού κλείνουν τό µάτι µέ νόηµαστή σχετική συζήτηση- «στήν ὥρατου». Εἶναι δέ κάποιοι πού λέγεταιπώς στέλνουν «µηνύµατα» στόν ἡ -γέ τη τᾹς ἙλλαδικᾹς Ἐκκλησίας νά…«δι ευκολύνει τή διαδικασία» ἀπει -λών τας µέ ἀποκαλύψεις πού θάἀφο ροῦν στό ἄµεσο περιβάλλον τουκαί στίς ἐπιλογές του. ∆ίχασε τήν Ἱεραρχία ὁ Βρεσθέ -νης. Νέος Μητροπολίτης Μαρωνεί -

ας ἐξελέγη ὁ πρωτοσύγκελος τᾹςΜη τρόπολης Ξάνθης, ΠαντελεήµωνΜουτάφης. Τό ἐνδιαφέρον, ὅµως, εἶναι ὅτι ὁΘεόκλητος Βρεσθένης, παρά τίς «σκι -ές» τοῦ παρελθόντος, ἔκανε δυναµι -κό come back παίρνοντας στήν πρώ -τη φάση τᾹς διαδικασίας 38 ψήφουςκαί, στή δεύτερη, 23 -λόγω τᾹς πα-ρέµβασης τοῦ Ἀρχιεπισκόπου εἶπανκάποιοι- διχάζοντας τήν Ἱεραρχίαστά τρία, ἀφοῦ στήν πρώτη ψηφο-φορία µετεῖχε καί ὁ πρωτοσύγκελοςτᾹς Μητρόπολης ΚοµοτηνᾹς, Κων-στάντιος. ∆έν εἶναι λίγοι αὐτοί πού λένεπώς ὁ Θεόκλητος Κουµαριανός πά -ει… φούλ γιά τή Μητρόπολη Ἀργο -λίδος, τόν προσεχᾹ Ὀκτώβριο, πα-ρά τό ὅτι µερικοί κραδαίνουν τίς ἀπο-καλύψεις τοῦ παρελθόντος καί δια-φωνοῦν µέ τήν ἀποκατάστασή του». 
Ἡ µακρότατη ἐκκλησιαστικήἱστορία ἀφήνει πίσω της ἴχνη. Τόἕνα ἐνδεχόµενο εἶναι ἡ ἐντυπωσια-κή ἐπικράτηση τῶν ἐπισκόπων πούἀποφάσισαν νά ζήσουν τήν πι-στότητα στό πρόσωπο τοῦ Κυρίουκαί τή θυσία στήν καθηµερινή ἄ -σκηση τοῦ λειτουργήµατός τους.Τά ὀνόµατά τους γράφτηκαν στόνκατάλογο τῶν ἁγίων καί οἱ γενιέςπού ἀκολουθοῦν τούς ἀποδέχον-ται ὡς πατέρες καί ὡς ἄρχοντες καίὡς χειραγωγούς στή ζωή τᾹς ἁγι-ότητας. Παράλληλα, διακινεῖται ἡἄλλη σειρά τῶν ἐπισκόπων πού
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Τό θέμα ἔχει ἀπασχολήσει τίς
στῆ λες αὐτοῦ τοῦ περιοδικοῦ καί πα -
λαιότερα. Συγκεκριμένα στό τ. 252/1-
5-2009 εἶχε γίνει ἀναφορά σέ μιά συν -
ο δική ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλ λάδος τοῦ ἔτους 2005, ἡ ὁποία εἶχε
ληφθεῖ κάτω ἀπό τήν πίεση τῆς λαϊ-
κῆς κατακραυγῆς ἐξ ἀφορμῆς τῶν ἐκ -
κλησιαστικῶν σκανδάλων, πού εἶχαν
ἀνακύψει τήν ἐποχή ἐκείνη. Μέ τήν
ἐν λόγῳ ἀπόφαση ἡ Ἱ. Σύνοδος εἶχε
ζητήσει ἀπό τήν Πολιτεία νά θεσπίσει
τό «πόθεν ἔσχες» γιά τούς Ἐπισκό -
πους καί γιά ἄλλα ἐκκλησιαστικά πρό-
σω πα. Πράγματι, στό ἀπό 15-12-2005
ἀνα κοινωθέν τῆς ΔΙΣ, μεταξύ ἄλλων
διαβάζουμε: «...Ἡ ΔΙΣ ἔχει ζητήσει
μέ τήν ἀπό 24-02-2005 ἐπιστολή της
(ἀρ. πρωτ. 785) πρός τήν Ὑπουργό
Ἐθνικῆς Παιδείας καί Θρησκευμά -
των κ … τήν προώθηση νομοθετικῶν
ρυθμίσεων, μεταξύ ἄλλων: α) γιά τήν

ὑποχρέωση ὑποβολῆς ἀπό 1ης Ἰα -
νου αρίου 2006 ἀπό τούς Ἀρχιερεῖς
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος δήλω -
σης «πό θεν ἔσχες» καί β) γιά τήν
ὑπο χρέωση ὑποβολῆς στή ΔΙΣ ἀπό
1ης Ἰανουαρίου 2006 ἀπό τούς
Ἀρχιε ρεῖς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, τούς Διευθυντές τῶν κάθε
φύσης ἐκ κλησιαστικῶν ὀργανισμῶν,
τούς Προ ϊσταμένους τῶν ἐν γένει ὑ -
πηρεσιῶν, πού ἔχουν ὡς ἀντικείμενο
τή δια χείρηση ἐκκλησιαστικῆς περι -
ουσίας, καί τούς λογιστές ἐκκλησια-
στικῶν διαχειρίσεων ἀντιγράφου τῆς
φορολογικῆς δήλωσής τους καί τοῦ
εἰδικοῦ ἐντύπου Ε9». Τό περιοδικό
εἶχε τότε (2009) ἐπισημάνει καί σχο-
λιάσει ὅτι, ἄν καί ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱ.
Συνόδου τοῦ 2005 ἴσχυε, στήν πραγ-
ματικότητα εἶχε ἐνταφιασθεῖ. 

Ἀλλά καί πιό πρόσφατα εἶχε
ἐ  γερθεῖ, στίς στῆλες αὐτοῦ τοῦ περιο-
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«Πόθεν ἔσχες» 
καί στό χῶρο τῆς Ἐκκλησίας

ἀπολαµβάνουν τήν τιµή τᾹς ἐξου-σίας ἀλλά δέν τολµοῦν νά ἐπωµι-σθοῦν στήν ἀκεραιότητά του τόβάρος τοῦ ποιµαντορικοῦ χρέους.Ὁ χρόνος καθώς κυλάει ἀποτυ -πώνει τίς διαστροφές καί ἀπο-καλύπτει τίς λαθεµένες κινήσεις.Αὐτές τίς κινήσεις πού διαµορ-φώνουν τό ἦθος καί τήν προσφο-ρά τοῦ σηµερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου

τίς παρακολουθοῦµε ὅλοι καί τίςβιώνουµε δυστυχῶς ὡς προσωπι-κή µας δοκιµασία. Τήν τελική κρίσηθά τήν διατυπώσει ἡ αὐριανή γενιάπού θά ὑποχρεωθεῖ νά φορτιστεῖστό σύνολό της τήν ἀπογοήτευσηκαί τήν περιπέτεια.Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 



δικοῦ ἀπό συνεργάτη του, θέμα ἀνάγ-
κης, νά ἐξηγηθεῖ τό «πόθεν ἔσχες» ἀπό
ὑψηλόβαθμο ἐκκλησιαστικό πρόσω-
πο, συγκεκριμένα ἀπό τόν τιτουλάριο
μητροπολίτη Δωδώνης κ. Χρυσόστο-
μο. Πράγματι στό τ. 311/1-12-2011 κα-
ταχωρήθηκε σχολιασμός συνέντευ -
ξής του, πού εἶχε δώσει ὡς μητρο πο -
λίτης Ζακύνθου, σέ δημοσιογρά φους
τοῦ νησιοῦ αὐτοῦ,  καί ἡ ὁποία ἀναρ -
τήθηκε στόν ἰστότοπο romfea.gr στίς
26/7/2011. Ἀντιγράφουμε κάποια ση -
μεῖα του σχολίου: «Ἐκθέτoντας ὁ Σε-
βασμιώτατος τό ἐντυπωσιακό, … φι-
λανθρωπικό ἔργο του στόν τομέα τῶν
ὑποτροφιῶν, ἀνέφερε ὅτι …. προσέ -
φε ρε καί ὁ ἴδιος ἕνα σημαντικό ποσό
γιά τό σκοπό αὐτό. Μέ δικά του λό-
για: «ἀπό τά χρήματα τά δικά μου,
ἀ  πό τά ἀνήκοντα εἰς ἐμέ 400.000 εὐ -
ρώ στά χρόνια πού εἶμαι ἐδῶ». Καί ἡ
ἀπορία μου εἶναι: ποῦ τά βρῆκε τό-
σα λεφτά; Τό συνοπτικό βιογραφικό
του, ὅπως ὁ ἴδιος τό ἐκθέτει στήν ἐν
λόγῳ συνέντευξη, δέν μπορεῖ νά τό
ἐξηγήσει... Δέν γνωρίζω τί δηλώνει
στήν ἐφορία ὁ Σεβασμιώτατος. Ὅ -
μως αὐτά «τά χρήματα τά δικά του,
τά ἀνήκοντα εἰς αὐτόν» δέν μπορεῖ
νά προέρχονται ἀπό ἁπλή μισθοδο -
σία. Πρέπει νά ὑπάρχουν εἴτε ἄδηλοι
πόροι εἴτε ἐπιχειρηματική δραστηρι -
ότητα. Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ὀφείλει
νά πεῖ «πόθεν ἔσχες», τουλάχιστο γι’
αὐτό τό ποσό, πού ὁ ἴδιος εἶπε ὅτι τό
ἔχει διαθέσει σέ ὑποτροφίες σέ παι-
διά τῆς Ζακύνθου». 

Ἐπανερχόμαστε σήμερα στό
θέμα κάνοντας τή θλιβερή διαπίστω-

ση ὅτι, ἄν καί ἔχουν παρέλθει πάνω
ἀπό ἑπτά χρόνια, ἡ ἀπόφαση τῆς Ἱε-
ρᾶς Συνόδου τοῦ 2005 μένει ἐνταφια-
σμένη. Ἤδη δέ κατατέθηκε πρόσφα-
τα ἀπό βουλευτές τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. ἐπερώ -
τηση στή Βουλή πρός τόν ὑπουργό Οἰ -
κονομικῶν γιά τούς λόγους τῆς μή ἐφ-
αρμογῆς μέχρι σήμερα τῆς ἀπόφασης
(βλ. AMEN.gr/10-10-12). Ἀνεξάρτητα
τοῦ ποιές εἶναι οἱ θέσεις τοῦ ἐν λόγῳ
κόμματος γιά τήν Ἐκκλησία, στήν προ-
κειμένη περίπτω ση ἐκφράζει τόν σκαν-
δαλισμό καί πολλῶν πιστῶν γιά τό
«πέ πλο μυ στη ρίου», πού καλύ πτει τά
οἰκονομικά πολλῶν ἐκκλησιαστικῶν
προσώπων καί ὀργανισμῶν.

Στίς μέρες μας, λόγῳ τῆς οἰκο-
νομικῆς κρίσης, Μητροπολίτες, πού
ἔχουν στίς ἐπαρχίες τους φιλανθρω-
πικά ἱδρύματα, κάνουν ἐκκλήσεις πρός
τούς πιστούς γιά οἰκονομική ἐνί σχυ -
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ση. Τά ἔσοδα, λέγουν, ἀπό προσφορές
φιλανθρωπίας ἔχουν μειωθεῖ δραμα-
τικά, καί οἱ ὅποιες εἰσφορές καί προ-
νοιακά ἐπιδόματα γιά τούς τροφίμους
τῶν ἱδρυμάτων ἀπό ἀσφαλιστικά τους
ταμεῖα ἔχουν σχεδόν μηδενισθεῖ. Τό
ἴδιο συμβαίνει καί σέ ἐνορίες ὅπου οἱ
ἐφημέριοι κάνουν συνεχεῖς ἐκκλήσεις
πρός τούς ἐνορίτες προκειμένου νά
συνεχίσουν τή λειτουργία συσσιτίων
καί παροχῆς βοήθειας σέ ἀπόρους. Τό
πρόβλημα εἶναι ὀξύ καί θλίβει τόν
πιστό λαό, πού ἐπιθυμεῖ νά συνδρά-
μει, ἀλλά δυσκολεύεται γιατί ἡ κρίση
ἔχει πλήξει τούς πάντες. Ἀκόμα καί
ἄτομα, πού συμβαίνει νά ἔχουν κά-
ποια σχετική οἰκονομική ἄνεση, κα-
λοῦνται συχνά νά καλύπτουν μεγά-
λες ἀνάγκες τοῦ εὐρύτερου οἰκογενει-
ακοῦ τους χώρου (παιδιῶν καί ἐγγονι -
ῶν, νέων) καί οἰκογενειῶν μέ παιδιά, πού
μαστίζονται ἀπό τά μέτρα λιτότητας
καί τήν ἀνεργία.

Αὐτός ὁ λαός, ὁ ὁποῖος, παρότι
μαστίζεται ἀπό τήν κρίση, πλαισιώνει
ρέκτες κληρικούς καί, ἐκτελώντας τό
χρέος τῆς ἀγάπης, συντηρεῖ μέ θυσίες
τά ἔργα φιλανθρωπίας τῆς Ἐκκλησί -
ας, ἀγανακτεῖ βλέποντας τά ἀπανωτά
πολυαρχιερατικά συλλείτουργα μέ
πλήθη περιπλανώμενων δεσποτάδων
νά ἐπιδεικνύουν τή χλιδή τῶν βαρύ -
τι μων ἀμφίων τους. Οἱ πληροφορίες
λέ νε ὅτι τό κόστος μιᾶς τέτοιας στολῆς
μέ τά ἀξεσουάρ της μπορεῖ νά φτάνει
διψήφιο ἀριθμό χιλιάδων εὐρώ. Ἀ κού-
γονται δέ ὀνόματα, πού διαθέτουν
στήν γκαρνταρόμπα τους ἑκατοντά-
δες τέτοιες στολές. Περιουσίες, δηλα-

δή. Εἶναι, λένε, δῶρα πού ἔχουν δε -
χθεῖ καί ἀντιπροσφέρει ὁ ἕνας στόν
ἄλ λο «ἀπό τά χρήματα τά δικά τους,
ἀ πό τά ἀνήκοντα εἰς αὐτούς»! Ἀνά-
λογα φαινόμενα παρατηροῦνται καί
στίς τάξεις τῶν πρεσβυτέρων, κατ’
ἐξοχήν δέ Ἀρχιμανδριτῶν, πού δια -
κατέχονται ἀπό πόθους Ἀρχιερωσύ -
νης.

Καί κάτι, πού κάθε ἄλλο πα-
ρά ἔκπληξη θά μποροῦσε νά προκα-
λέσει. Γράφει ὁ ἐκκλησιαστικός δημο-
σιογράφος Σωτήρης Τζούμας στόν
ἱστότοπό του sotirioslogos.gr στίς 3/ -
11/12: «Μέσα στή λίστα Λαγκάρντ,
οἱ πληροφαρίες λένε ὄτι ὑπάρχουν
καί Ἐκκλησιαστικά πρόσωπα… Γίνε-
ται λόγος γιά τρεῖς Μητροπολίτες
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος… Ὁ ἕ -
νας καρατσεκαρισμένος… Εἶναι δυ -
νατόν;; Καί ὅμως εἶναι… Μιλᾶμε γιά
πολλά ἑκατομμύρια! Τί κρίμα… Ἄν
ἐπαληθευθεῖ πρέπει τήν ἑπομένη κι-
όλας νά κατασχεθοῦν ἀμέσως αὐτά
τά χρήματα… Καί νά διανεμηθοῦν
σέ πάσχοντες συνανθρώπους μας στή
Μητρόπολη πού ποιμαίνει… θεοφι -
λῶς, ὁ φιλάργυρος πολιός ἅγιος!!!»

Ὁ πιστός λαός, πού πονᾶ γιά
τήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί μέ θυ-
σίες συντηρεῖ τό φιλανθρωπικό της
ἔρ γο στούς καιρούς αὐτούς τῆς κρί -
σης, ἀγανακτεῖ καί ἀπαιτεῖ ἀπό τήν
Κυβέρνηση νά ξεθάψει τό αἴτημα τῆς
Ἱ. Συνόδου τοῦ 2005 καί νά νομοθε-
τήσει τό «πόθεν ἔσχες» καί στόν χῶρο
τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι θέμα δικαιο -
σύ νης.

Μακαβαῖος  
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Συµπληρtθηκαν�τόν�περασµoνο�Φε-
βρουnριο�πoντε�χρrνια�Nπό�τήν�N�-

νnρρηση�στόν�Πρxτο�Θρrνο�τuς�Wλλα-
δικuς�Vκκλησqας�τοw�Μακ.�Qρχιεπι�-
σκrπου�Κου aερωνsµου,�σέ�διαδοχή�τοw
προκατrχου�του�µακαριστοw�Χριστο-
δοsλου.�[�Rπoτειος�αhτή�τuς�πενταε�τq�-
ας,�dπως�πληροφορηθpκαµε�Nπό�τά�µo�-
σα�Rνηµερtσεως,�γιορτnστηκε�Rπqσηµα
µέ�τήν�παρnθεση�γεsµατος,�στό�cποvο
µnλιστα�Zταν�προσκεκληµoνος�καί�c
Πρωθυπουργός�τuς�χtρας.

Θα�Nκοsσθηκαν�προφανxς�dσα
τετριµµoνα�συνηθqζεται�νά�λoγονται�σ’
αhτοw�τοw�ε^δους�τίς�Rπετειακές�Rκδη�-
λt�σεις.�Εhχές�πολλές�καί�πλοsσια�λr�-
για.

Vµείς�dµως�θά�Sστιnσουµε�τό
λrγο�µας�σέ�κnτι�τό�πιό�σοβαρό�καί�πιό
οhσιxδες.�Γιατq,�πoρα�Nπό�τόν�πρrδηλο
κοσµικό�χαρακτpρα�πού�διoπει�αhτές
τίς�Rκδηλtσεις,�τό�εhσεβές�ποqµνιr�µας
Rνδιαφoρεται�κυρqως�καί�προεχrντως
νά�πληροφορηθεv�ποιά�Zταν�τά�καθα-
ρxς�Rκκλησιαστικοw�περιεχοµoνου�Rπι-
τεsγµατα�αhτuς�τuς�πενταετοwς�περι�r�-
δου�καί�Rπί�πλoον�ποιά�Zταν�X�σοβαρή
Nντιµετtπιση,�τήν�cποqα�ε_χαν�dλα�R�-
κεv��να�τά�πολλά�προβλpµατα,�τά�cποvα
κινοwνται�µoσα�στόν�\διαqτερο�Rκκλησι�-

αστικό�χxρο,�τά�cποvα�Nπασχολοwν�σο-
βαρxς�τό�ποqµνιο�καί�τά�cποvα�Nπαι-
τοwν�τήν�iπεsθυνη�καί�Tντονη�παρου-
σqα�τuς�Vκκλησqας�µας�στήν�προσoγγι-
ση� καί� Nντιµετtπισp� τους.�Καί� Rδx,
πολύ�φοβοsµεθα,�dτι�c�δεqκτης�τxν
�συµ�περασµnτων�µας�µέ�πολλή�δυσκο�-
λqα�θά�µπορoσει�νά�ξεπερnσει�τό�µηδέν
καί�νά�Rγγqσει�Tστω�τό�Rλnχιστο.

Καί�γιά�νά�γqνουµε�πιό�συγκεκρι�-
µoνοι�καί�πιό�σαφεvς�στίς�παραπnνω
Rκτιµpσεις�µας,�θά�Rπιλoξουµε�Rνδεικτι�-
κά�καί�θά�περιορqσουµε�τίς�Nναφορoς
µας�σέ�τoσσερα�µrνο,�τά�πλoον�οhσιtδη
κατά�τήν�Pποψp�µας,�κεφnλαια�τοw�Rκ�-
κλησιαστικοw�µας�βqου,�τά�cποvα�µnλι-
στα�ε_χαν�κατά�τό�παρελθόν�Nπασχο�-
λp�σει�καί�τόν�^διο�τόν�Μακαριtτατο,
πρό�τοw�χρrνου�τuς�Rκλογuς�του,�καί�ε_�-
χαν�Nποτελoσει�καί�Nντικεqµενο�τxν�κα-
τά�καιρούς�δηλtσεtν�του.

ΤΟ�ΠΡΩΤΟ.�e�Μακαριtτατος
πρό�τuς�Rκλογuς�του�ε_χε�θqξει�τό�σs�-
στη�µα�τuς�Rκλογuς�τxν�Vπισκrπων,�κα-
ταφερrµενος�Tντονα�κατά�τοw�τρrπου
τuς�µoχρι�τtρα�λειτουργqας�του�καί�το-
ποθετpθηκε�εhθoως�γιά�«ΑΜΕΣΗ» R�-
πα��νεξoταση�καί�Nναθεtρησp�του.�Καί
Rδx,�µέ�πολλή�Nπογοpτευση,�διαπιστt�-
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νουµε�τοwτο.�Οhδεµqα�πρrοδος�σηµει�-
t�θηκε,�οhδεµqα�Rξoλιξη�παρατηρpθηκε
καί�οhδέν�Nποτoλεσµα�καταγρnφηκε.
Ο]�Rκλογές�τxν�Vπισκrπων�κινοwνται
στά�αhτn,�στά�̂ δια,�νοµοθετικά�καί�πραγ-
µατικά�πλαqσια.�Μέ�τίς�^διες�διεργα�-
σqες.�Μέ�τίς�̂ διες�ρυθµqσεις.�Μέ�τίς�̂ διες
διαδικασqες�καί�προδικασqες,�dπως�καί
κατά�τό�παρελθόν�(βλ.�καί�δηλtσεις�σέ
«ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ»�11.10.2006).

ΤΟ�∆ΕΥΤΕΡΟ.�e�Μακαριtτα-
τος,�καί�πnλι�πρό�τuς�Rκλογuς�του�σέ
Qρχιεπqσκοπο�Qθηνxν,�Nναφoρθηκε
στό�θεσµό�τuς�λειτουργqας�τuς�Rκκλησι�-
α�στικuς�δικαιοσsνης,�τήν�cποqα�χαρα�-
κτpρισε�lς�«iπνtττουσαν» καί�«διατε�-
τα�γµoνην»!�Βαρεvς�ο]�χαρακτηρισµοq,
dταν�αhτοί�προoρχονται�Nπό�iπεsθυνο
καί�κορυφαvο�στoλεχος�τuς�aεραρχqας
καί�Nνακοινtνονται�µnλιστα�σέ�Rπqση�-
µη�συνεδρqα�τοw�Nνtτατου�διοικητικοw
bργnνου�τuς�Vκκλησqας.

Qλλά�καί� Rδx� τό�Nποτoλεσµα
ε_ναι�δυσnρεστο�καί�Nπογοητευτικr.�[
Rκκλησιαστική�δικαιοσsνη�Rξακολουθεv
νά�«iπνtττει».�fχι�µrνο�δέν�ε^δαµε�κα-
µιά�πρωτοβουλqα�γιά�νοµοθετική�Nνα�-
θεtρηση�τuς�κεqµενης�Rκκλησιαστικuς
νοµοθεσqας�Rπnνω�στό�Rπqµαχο�αhτό
θoµα,�Nλλά�οjτε�καί�διαπιστtσαµε,�T�-
στω�κnποια�Rκδpλωση�Y�Tνδειξη�διnθε-
σης�πρός�αhτήν�τήν�κατεsθυνση.�Τά�πnν-
τα�παραµoνουν�lς�ε_χαν�καί�lς�Tχουν.

Qλλά,�τό�Nκrµη�πιό�δυσnρεστο
ε_ναι�dτι�δέν�παρατηρpσαµε�κnποια�προ-
σπnθεια�κnθαρσης,�Nναφορικά�µέ�dσα
φοβερά�καί�τραγικά�κατά�τό�πρrσφατο
παρελθόν�ζpσαµε,�Nκοsσαµε�καί�ε^δα-
µε�Nπό�τίς�στuλες�τοw�καθηµερινοw�καί

Rκκλησιαστικοw�τsπου�καί�τούς�δoκτες
τxν�τηλεορnσεων,�τά�cποvα�µnλιστα
καί�c�προκnτοχrς�του,�Μακ.�Χριστr�-
δουλος,�Oπλxς�τά�ε_χε�Nποδεχθεv,�µι�-
λtν�τας�γιά�«φιλοχρpµατους» καί�«φι�-
λp�δονους�κληρικοsς» καί�γιά�«Nνθο�κp�-
πια�Nθλιοτpτων»,�χωρίς��dµως�καµιά�πε-
ραιτoρω�Rνoργεια.

ΤΟ�ΤΡΙΤΟ. Τό�κεφnλαιο�αhτό
N�ναφoρεται�στό�πnντα�Rπqµαχο�καί�δυσ�-
επqλυτο�θoµα�τuς�Rκκλησιαστικuς�περι�-
ουσqας.�∆έν�θά�Rπεκταθοwµε�σέ�λεπτο�-
µoρειες.�Ε_ναι�γνωστές�καί�χιλιοειπω�-
µoνες.�Θά�Nναφερθοwµε�Rπιγραµµατι-
κά�στήν�κατnληξη.�Καµµιά�σοβαρή�Rξo�-
λιξη�καί�καµιά�χαρακτηριστική�πρrο-
δος.�Καί�θά�θoλαµε�Rδx�νά�µεταφoρου�-
µε�Uνα�µικρό�Nπrσπασµα�Nπό�τήν�κα�-
λrπιστη�καί�µέ�πολύ�σεβασµό�Nπαντητι-
κή�Rπιστολή�Sνός�εhλαβοwς�κληρικοw
στούς�προβληµατισµούς�τοw�Μακαρι�-
ωτnτου�σχετικά�µέ�τό�Rναποµεvναν�τµu�-
µα�τuς�Rκκλησιαστικuς�περιουσqας.�Γρn-
φει�c�καλός�αhτός�κληρικrς:�«...Q�πnν�-
τη�ση�στό�Rρtτηµα�καί�τήν�πρrτασp�Σας
Tδωσε�πρίν�Nπό�περqπου�σαρnντα�χρr�-
νια�c�Μακαριστός�Προκnτοχrς�Σας�Qρ-
χιεπqσκοπος� aερtνυµος� Α΄...� Τίς� λε-
πτοµoρειες�καί�τό�τq�Tγινε�µoχρι�τήν�N�-
ποχtρησp�του,�µπορεvτε�νά�τά�βρεvτε
στά�πρακτικά�τuς�aεραρχqας�Nπό�15�Uως
30�Νοεµβρqου�1972,�dπου�c�Μακαρι-
στός�Rκθoτει�µέ�κnθε�λεπτοµoρεια�τά
πεπραγµoνα�της�∆.Ι.Σ.�Nπό�17.5.1967�U�-
ως�14.11.1972,�καθώς�Rπqσης�καί�στά
Nρχεvα�τuς�συσταθεqσης�Τεχνικuς�kπη�-
ρε�σqας.�Wποµoνως,�Μακαριtτατε,�δέν
χρειnζεται�νά�ξεκινpσετε�Nπό�τήν�Nρχp.
kπnρχει�προεργασqα�καί�µnλιστα�πολύ
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προχωρηµoνη...».
ΤΟ�ΤΕΤΑΡΤΟ.�Καί�Nφpσαµε

lς�τελευταvο�Κεφnλαιο�τxν�Nναφορxν
µας�τά�θλιβερά�καί�τραγικά�γεγονrτα,
τά�cποvα�σηµnδεψαν�καqρια�τόν�Rκκλη�-
σιαστικr�µας�βqο�καί�τά�cποvα�συνδoον-
ται�ΑΦΕΝΟΣ µέ�τίς�κατά�τό�Tτος�1974
αhθαqρετες�καί�Nντικανονικές�Rκπτt�-
σεις�τxν�δtδεκα�Pξιων�καί�Nνεπq�λη�-
πτων�Qρχιερoων,�ο]�cποvοι�Nποµακρsν�-
θηκαν�«βιαqως»(βλ.�χαρακτηρισµό�Μακ.
Χριστοδοsλου)�Nπό�τίς�µητροπολιτικές
τους�Uδρες,�µέ�βnση�καί�µrνο�τίς�Rπαq�-
σχυντες�Συντακτικές�Πρnξεις�τuς�δι�-
κτατορqας�τοw�`ωαννqδη,�χωρίς�καµµιά
διαδικασqα�οjτε�κάν�Nκρrαση�καί�ΑΦ�-
ΕΤΕΡΟΥ µέ�τή�νοσηρή�Rπινrηση�τxν
Nνυπrστατων,�Nντικανονικxν�καί�πα-
ρnνοµων�«Vπιτιµqων�Qκοινωνησqας!»,
τά� cποvα� Rπιβλpθηκαν� τό� Tτος� 1993
στούς�τrτε�Rναποµεqναντες�τρεvς�Nγω-
νιστές�Μητροπολqτες�(Θεσσαλιtτιδος,
Λαρqσης�καί�Qττικuς),�µετά�τήν�πλpρη
δικαqωση�καί�Nποκατnστασp�τους�µέ
τίς� πολλoς,� τριnντα� καί� πλoον,� Nπο-
φnσεις�τοw�Qνtτατου�Qκυρωτικοw�∆ι-
καστηρqου�τuς�χtρας.

gλες�αhτές�ο]�Nπανωτoς,�Nντι-
κανονικές�καί�αhθαqρετες�διtξεις,�ο]
cποvες�καλsπτουν�χρονικό�διnστηµα
Rγγqζον�τήν�τεσσαρακονταετqα�καί�προ�-
κnλεσαν�µnλιστα�καί�ε\σαγγελική�πα-
ρoµβαση,�Rπικρqθηκαν�καί�Nπό�διακε-
κριµoνους�Nκαδηµαϊκούς�δασκnλους
τuς�Θεολογqας�καί�Nπό�θαρραλoους�aε-
ρnρχες,�καί�θά�Zταν�περιττό�νά�Rπα�-
νoλθουµε�καί�νά�τά�Rπαναλnβουµε.�Με-
ταξύ�µnλιστα�Rκεqνων�πού�κατά�και�ρούς
καταδqκασαν�πολλές�Nπό�τίς�Nντικανο-

νικές�αhτές�Rνoργειες�στήν�Rξoλιξη�τxν
γεγονrτων�Zταν�καί�c�τrτε�Μητροπο�λq�-
της�Θηβxν�καί�σηµερινός�Qρχι�ε�πqσκο�-
πος,�πού�Tλαβε�θέση�σέ�Rπqσηµες�καί
κατ’�\δqαν�δη�λtσεις�του.

Και�Nντί�X�διοικοwσα�Vκκλησqα
νά�Nνατρoξει�στό�χρrνο�τuς�Nφετηρqας
αhτxν�τxν�Nθλιοτpτων,�νά�Nνακαλoσει
d�λα�τά�κακxς�πραχθoντα�lς�µή�γενrµε-
να�καί�νά�Nποκαταστpσει�Nναδροµικxς
τήν�προδpλως�καί�κατ’�Rπανnληψη�πα-
ραβιασθεqσα�Rκκλησιαστική�καί�κανο-
νική�τnξη,�σέ�dλο�τό�φnσµα�τxν�σαρnν�-
τα�Rτxν,�Nνoχεται�νά�πληγtνουν�τό�Rκ�-
κλη�σιαστικό�φρrνηµα�τοw�ποιµνqου�µας
ο]�συνoπειες�αhτxν�τxν�θλιβερxν�γεγο�-
νrτων�µέ�τίς�περαιτoρω�µoχρι�καί�σpµε-
ρα�Rξελqξεις�τους.

Και�Rδx�θά�πρoπει�νά�Rπισηµn�-
νουµε�καί�τοwτο.�e�Σεβ.�Μητροπολqτης
∆ρυϊνουπrλεως,�µέ�παλαιrτερη�ε\σpγη�-
σp�του�στήν�Rξoλιξη�αhτxν�τxν�γεγονr�-
των,�ε_χε�διατυπtσει�εhθαρσxς�τήν�N�-
πο�καταστατική�του�πρrταση,�συνοδεs�-
οντάς�την�µέ�τοwτες�τίς�χαρακτηριστι-
κές�φρnσεις�τοw�]εροw�iµνωδοw�«Η�ΜΑ�Ρ�-
ΤΟΜΕΝ,�ΗΝΟΜΗΣΑΜΕΝ,�Η∆ΙΚΗ�-
ΣΑ�ΜΕΝ».�Qλλά�δυστυχxς�X�διαπqστω-
ση�καί�πρrταση�αhτή�τοw�σοβαροw�αh�-
τοw�aερnρχη�Tµεινε,�καί�µoνει�Nκrµη
καί�τtρα,�Nναπnντητη.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ.� mς� τqτλο� τοw
σχολqου�µας�θoσαµε�τό�Rρtτηµα�«ΤΙ
ΕΠΡΑΞΑΜΕΝ;» καί�θoσαµε�καί�τoσ�-
σερα�οhσιtδη�συγκεκριµoνα�θoµατα�κι-
νοsµενα�Nποκλειστικά�στόν�Rκκλησια-
στικό�χxρο�καί�Nναγrµενα,�lς�Rκ�τοs�-
του,�στήν�Nπrλυτη�δικαιοδοσqα�τuς�δι-
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Σ
υγκλονιστικά καί ἀποκαλυπτικά εἶναι
τά λόγια τοῦ “ἁγίου τῶν ἑλλη νι κῶν

γραµµάτων” καί τῆς “κορυφῆς τῶν κο�
ρυφῶν”, ὅπως τόν ἀπεκάλεσαν, τοῦ
περιφήµου Ἀλεξάνδρου Παπαδιαµάντη
(1851�1911):

«Μέγας πόνος µέ κατέχει γιά τήν
πτώχεια τοῦ λαοῦ µας στήν ἀπελευθε �
ρω µένη Ἑλλάδα, µετά τήν ἐπανάστασι
τοῦ 1821. Τραγωδία τά ρακένδυτα ὀρ�
φανά, τά τέκνα τῶν νεκρῶν Ἡρώων τῆς
Ἐθνικῆς Παλιγγενεσίας. Καί µέσα στό
κλίµα τῆς ἠθικῆς καταπτώσεως προ�
βάλλουν οἱ διεφθαρµένοι Ἀρχιερεῖς
ὡς φαντάσµατα!».

1. Ἕνα ἑορταστικό τραπέζι 
πρός τόν Πρωθυπουργό τῆς Χώρας

Τήν 5ην Φεβρουαρίου τοῦ 2013

ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί Πάσης
Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυµος προσεκάλεσε
σέ δεῖπνο τόν Πρωθυπουργό κ. Ἀντώνη
Σαµαρᾶ καί τά µέλη τῆς Ἱερᾶς Συνό�
δου, ὑποτίθεται µέ τήν εὐκαιρία συµ �
πλη ρώσεως πενταετίας ἀπό τήν ἀνοδό
του στόν Ἀρχιεπισκοπικό θρόνο.

Ἐπειδή ζοῦµε στήν ἐποχή τῶν σε�
ναρίων, ὅπου ἡ ἀχαλίνωτη φαντασία
κυ ριαρχεῖ, παραδίδουµε στήν κρίσι τῶν
ἀναγνωστῶν ἕνα φανταστικό διάλο�
γο, πού θά µποροῦσε νά εἶχε διεξαχθῆ
ἀνάµεσα στούς δύο κορυφαίους ἄνδρες
τῆς Ἐκκλησίας καί τῆς Πολιτείας:

Ἀρχιεπίσκοπος: �Ἐξοχώτατε κ.
Πρωθυπουργέ, βλέπετε ἐδῶ εἴµεθα ὁ �
λόκληρος ἡ Ἱερά Σύνοδος, δηλαδή ἡ
∆ιοικοῦσα Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί
σᾶς παρακαλοῦµε νά προστατεύσετε τήν
Ἐκκκλησία µας ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν ἐχ�
θρῶν της.

Πρωθυπουργός: �Εὐχαρίστως
Μα καριώτατε νά κάνω ὅ,τι µοῦ ζητήσε�
τε γιά νά προστατεύσω τήν Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος. Ἀλλά ποιός προτίθεται
νά ἐπιτεθεῖ ἐναντίον της;

Ἀρχιεπίσκοπος: �Οἱ οἰκονοµικοί
ἐλεγκτές, οἱ δικαστικοί λειτουργοί καί
τά Μ.Μ.Ε. ἐπιθυµοῦν νά κτυπήσουν τήν
Ἐκκλησία µέ τήν εὐκαιρία τῶν µεγά�
λων καταθέσεων τῶν Μητροπολιτῶν.

Πρωθυπουργός (µετά ἀπό λίγη
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ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ, 

ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

οικοsσης�Vκκλησqας.�Τήν�Nπnντηση
καί�τήν�Rξαγωγή�τxν�συµπερασµnτων,
σέ�dσα�παραθoσαµε,�τήν�Nφpνουµε�στήν
καλrπιστη�διnθεση�καί�τήν�κρqση�τοw
κnθε�Nναγνtστη.�Vµεvς�Oπλxς�Rπιση�-
µαqνουµε�τοwτο.�Κατά�τό�κοινό�-κοσµι�-
κό�δqκαιο�lς�χρrνος�παραγραφuς�τxν
Nξιtσεων�(βλ.�καί�iποχρεtσεων�καί
δε�σµεsσεων)�cρqζεται�κατά�κανrνα,
πλήν�Rξαιρoσεων,�X�πενταετqα.�Καί�Yδη
c�χρrνος�αhτός�συµπληρtθηκε.

e�Σχολιαστής



σκέ ψη): �∆ηλαδή δέν ὑπάρχουν Μητρο �
πολίτες µέ ἀδικαιολόγητες καταθέσεις,
µέ δυσθεώρητα ποσά στούς λογαρια�
σµούς των;

Ἐδῶ ἡ συζήτηση ἀρχίζει νά γίνεται
νευρική!

Ἀρχιεπίσκοπος: �∆έν γνωρίζω,
ἀλλά ζητῶ νά µᾶς προστατεύσετε ὅλους!

Ὁ Πρωθυπουργός αἰφνιδιάζει τόν
Ἀρχιεπίσκοπο µέ τήν πρότασί του:

Πρωθυπουργός: �Μακαριώτατε,
ἔχετε τήν δυνατότητα εὐκολότατα νά
προ στατεύσετε τήν Ἐκκλησία. Ζητήσατε
ἄ  µεσα τήν παραίτησι τῶν ἐπιόρκων Ἐπι �
σκόπων καί τότε ὅλοι θά σᾶς ἐπαινέ�
σουν καί κανένα πρόβληµα δέν θά ἔχει
ἡ Ἐκκλησία. Οἱ δέ ἔνοχοι ἄς ὑποστοῦν
τίς κατά τόν νόµο ἀναγκαῖες συνέπειες.

Σύµβουλος Πρωθυπουργοῦ (σι�
γά πρός τόν Πρωθυπουργό): Καί βέ�
βαια τήν ἴδια διαδικασία θά πρέπει νά
προτείνετε καί γιά τούς κορυφαίους
τῆς Ἐκκλησίας Ἡγέτες �Προκαθηµένους!

Πρωθυπουργός: Καί φυσικά αὐτή
ἡ πρόταση ἰσχύει γιά ὅλους. Ἀπό τή βά�
ση ἕως τήν κορυφή. Τήν ὁποιαδήποτε καί
ὁπουδήποτε κορυφή. Εἶµαι νοµίζω σαφής!

Ὑπενθυµίζουµε βέβαια ὅτι ἡ συ �
ζήτηση εἶναι φανταστική, ἀλλά θά µπο�
ροῦσε νά εἶναι καί πραγµατική ἐάν στήν
κορυφή τοῦ  Ἔθνους ὑπῆρχαν ἄξιοι  Ἡ �
γέτες καί διάδοχοι ἑνός Καποδίστρια!

2. ∆εύτερη ὑποθετική συζήτηση 
µεταξύ δύο Προκαθηµένων 

Ὀρθοδόξων Ἑλληνοφώνων Ἐκκλησιῶν
Μεταφέρουµε τώρα ἕνα δεύτε�

ρο φανταστικό διάλογο, πού ὅµως θά
µποροῦσε νά ἔχει διεξαχθῆ πραγµατι�
κά:

Α΄ Προκαθήµενος: �Μακαριώτα�
τε, νοµίζω ὅτι πρέπει νά σταµατήσουµε
τόν ἐπικείµενο διασυρµό τῆς Ἐκκλησίας,
µέ τήν ἀποµάκρυνση τῶν πιό κραυγαλέ �

ων περιπτώσεων Μητροπολιτῶν, µέ ὑ �
πέρογκες καταθέσεις. Ὅλοι ἔχουµε αὐ�
τή τήν ὑποχρέωση.

Β΄ Προκαθήµενος: �Ναί Πανα�
γιώτατε! Νοµίζω ὅτι πρέπει νά ἐκδιώ �
ξου    µε ἀρκετούς, ὥστε νά γλυτώσουµε
ἀπό τήν καταιγίδα. Ἀλλά δέν εἶναι καί
τόσο εὔκολο.

Α΄ Προκαθήµενος: �Μακαριώτα�
τε, τό ἀντιλαµβάνοµαι, ἀλλά ὁ κίνδυνος
εἶναι τεράστιος γιά ὅλους. Σκεφθεῖτε,
πῶς ὑπεχρεώθηκαν σέ παραίτηση οἱ
στενοί συνεργάτες τοῦ µακαρίτη τοῦ
Χρι στοδούλου. Σᾶς ἀναφέρω τήν πα �
ραί τηση τοῦ ἰδίου τοῦ Πάπα κ. Βενε δί �
κτου κάτω ἀπό τό βάρος µή “κουκουλω �
θέντων σκανδάλων”.

Β΄ Προκαθήµενος: �Ναί Πανα�
γιώτατε! Συµφωνῶ, ἔτσι πρέπει νά κά�
νουµε...

Φανταστικός διάλογος, “Φαντα�
στική Συνέχεια”, πού µπορεῖ νά σηµαίνει
ὑπέροχη καί κατά Θεόν λαµπρή ἐξέ�
λιξη. Μπορεῖ ὅµως καί νά σηµαίνει στά�
ση καί ὄχι ἐνέργεια. ∆ηλαδή δηµιούρ �
γη µα φαντασίας. Στήν πορεία θά ξεκα  �
θαρίσουν οἱ ἀλήθειες ἀπό τά φανταστι �
κά σενάρια.
3. Συζήτησις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου 

µέ µεγαλοκαταθέτες Μητροπολίτες
Καί µία τρίτη φανταστική συζήτη �

ση:
Ἀρχιεπίσκοπος: �Σεβασµιώτατε,

θά σᾶς παρακαλοῦσα νά ὑποβάλλετε
τήν παραίτησί σας, διότι στόν λογαρια�
σµό σας ὑπάρχουν ἑκατοµµύρια ἀδικαι �
ολόγητα εὐρώ. Θά διευκολύνετε τήν
Ἐκ κλησία καί τούς ἄλλους Ἐπισκόπους,
ἀλλά καί τόν ἑαυτό σας. ∆έν θά µπεῖτε
στό µάτι τοῦ κυκλώνα καί δέν θά σᾶς
διασύρουν. ∆ιότι κανείς δέν θά ἀσχο �
λη θεῖ µέ τά µεγάλα ποσά ἑνός πρώην
Μητροπολίτου.
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Α΄ Μητροπολίτης: �Εὐχαρίστως
Μακαριώτατε...

Β΄ Μητροπολίτης: �Μακαριώτα�
τε, νά παραιτηθοῦµε γιά τά ἑκατοµµύρια
εὐρώ τῶν καταθέσεών µας. Ναί!, ἀλλά
µαζί µέ ἐκείνους πού δέν ἔχουν µόνον
ἑκατοµµύρια, ἀλλά δεκάδες ἑκατοµµύ �
ρια εὐρώ στίς καταθέσεις τους! Λένε π.χ.
γιά περίπτωση µέ καταθέσεις 35 ἑκα �
τοµ µυρίων εὐρώ! Τότε πράγµατι δέν θά
διασυρθῆ ἡ Ἐκκλησία!

Ἀρχιεπίσκοπος: ∆έν καταλαβαί �
νω τί µου λέτε, ἀλλά νά προχωρήσου �
µε στήν παραίτησή σας!

Β΄ Μητροπολίτης: �Μακαριώτα�
τε, νά προχωρήσουµε ὅλοι οἱ ἔνοχοι
καί συνένοχοι µαζί στόν ἀνηφορικό δρό�
µο. ∆υστυχῶς ἡ ἐποχή µας εἶναι πολύ
δύσκολη καί γιά τ. Ὑπουργούς καί γιά
τ. Πρωθυπουργούς καί γιά Ἀρχιερεῖς
καί γιά Προκαθηµένους!!!

4. Ἡ θεία Βουλή 
παρουσίασε µία µοναδική εὐκαιρία

Ἀσφαλῶς ἡ Θεία Βουλή, µέσα
ἀ πό τούς ἀνεξιχνιάστους δρόµους της
παρουσιάζει τήν µοναδική εὐκαιρία, 16
αἰῶνες µετά ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Ἱεροῦ
Χρυσοστόµου, νά γίνει πραγµατική καί
ἴσως ὁλοκληρωτική Ἐκκλησιαστική κά�
θαρση!

Μποροῦν νά ὑπάρξουν “∆ιάδο �
χοι” στό ἔργο τοῦ Ἱεροῦ Πατρός καί
αὐ  τοί νά εἶναι Κληρικοί, ἀλλά καί Πολι �

τικοί ἤ Ἀνώτατοι Κρατικοί Λειτουργοί ἤ
Λειτουργοί τῶν Μέσων Ἐνηµερώσεως.
Ἕκαστος κατά τήν προαίρεσή του ἀνα �
λαµ βάνει τά “ Ὅπλα τῆς Τιµῆς” καί ὑπηρε�
τεῖ τόν Θεό ὑπερασπίζοντας τήν ἀρετή
καί πολεµώντας τή διαφθορά.

Πλήν ὅµως, ἐκτός ἀπό τούς ἀληθι�
νούς “∆ιαδόχους” µποροῦν νά ὑπάρ�
ξουν δυστυχῶς καί ἀντιδιατιθέµενοι
λύ κοι µέ “δοράν προβάτου”, δηλαδή
“Ἀντιδιάδοχοι”!  Ὅπως µέσα στήν ὄν �
τως Ἐκκλησία ἕρπει καί µία γλοιώδης
“Ἀντιεκκλησία”!

Ἀσφαλῶς ὁ Κύριος θά ζητήσει
τό λόγο καί ἀπό τούς ἐνόχους, ἀλλά
καί ἀπό ἐκείνους πού ἐν ὀνόµατι τῆς
φι λίας θά καλύψουν τούς ἐνόχους.

Στά αὐτιά µας ἠχοῦν τά ἐπίκαιρα
φοβερὰ λόγια του Κυρίου µας: “Οὐ πᾶς
ὁ λέγων µοι͵ Κύριε Κύριε͵ εἰσελεύσε�
ται εἰς τήν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν͵
ἀλλ᾿ ὁ ποιῶν τό θέληµα τοῦ Πατρός
µου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. Πολλοί ἐ ροῦ σί
µοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡµέρᾳ· Κύριε Κύριε͵ οὐ
τῷ σῷ ὀνόµατι προεφητεύσαµεν͵ καί
τῷ σῷ ὀνόµατι δαιµόνια ἐξεβάλοµεν͵
καί τῷ σῷ ὀνόµατι δυνάµεις πολλάς
ἐποιήσαµεν; καὶ τότε ὁµολογήσω αὐ �
τοῖς ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑµᾶς· ἀποχω �
ρεῖτε ἀπ᾿ ἐµοῦ οἱ ἐργαζόµενοι τήν ἀνο �
µίαν.” (Ματθ. 7, 21�23).

Σ.Κ.Χ.
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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

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου)

∆ιεύθυνση: www.spora.gr


