
“...Δυστυχῶς σ᾽ αὐτό τό στιµόνι ὑφαίνονται ὅλες οἱ διορθόδοξες συναντήσεις.
Kαί γιά τό λόγο αὐτό δέ φέρνουν ἀποτέλεσµα. Kαταστρώνεται ἕνας σχεδιασµός
τελετουργικῆς λαµπρότητας καί κοσµικῆς ἐθιµοτυπικῆς ἐπισηµότητας καί στρε-
βλώνεται ἤ καί ἐξοβελίζεται τό σεµνό πνεῦµα τῆς Συνοδικῆς συνοδοιπορίας τῶν
ποιµένων τῆς Ἐκκλησίας. Ἀκούγονται κολακευτικά λόγια, ἀλλά δέν ἀναπτύσσεται
γόνιµος διάλογος. Tιµῶνται οἱ ἀξιωµατοῦχοι, ἀλλά δέν ἀναγνωρίζεται καί δέν
τιµᾶται ἡ ἰσότητα τῶν ποιµένων καί ἡ ἀγάπη. Ἐµφανίζεται στό προσκήνιο ἡ ὑπο-
κριτική ἀδελφοσύνη. Ἀλλά δέν καλλιεργεῖται ἡ «ἑνότητα τοῦ Πνεύµατος ἐν τῷ
συνδέσµῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφεσ. δ΄ 3).

Ἀποτέλεσµα αὐτῶν τῶν συµβατικῶν καί ἐθιµοτυπικῶν ἐπικοινωνιῶν εἶναι νά
διατηροῦνται οἱ ρίζες τῆς πικρίας καί νά εὐρύνωνται τά χάσµατα. Oἱ ἐπίσκοποι δέ
βιώνουν τή Συνοδική ἑνότητα. Kαί ὁ λαός δέ γίνεται ἀποδέκτης τοῦ µηνύµατος τῆς
δυνατῆς, Eὐχαριστιακῆς ἀγάπης.

Tά γεγονότα µαρτυροῦν ὅτι ἡ διορθόδοξη ἐπικοινωνία πρέπει νά ἀλλάξη κλίµα
καί νά ἀναπτυχθῆ σέ διαφορετικές τροχιές. Nά παραµεριστοῦν οἱ ἡγεµονικές βλέψεις
τῆς δεύτερης ἤ τῆς τρίτης ἤ τῆς ὁποιασδήποτε πλασµατικῆς «Pώµης». Nά µπῆ ὡς
θεµέλιο ἡ ἰσοτιµία καί τό συνυπεύθυνο τῶν ἐπισκόπων. Nά ἐπικεντρωθῆ τό ἐν-
διαφέρον στήν ἀποστολική καί στήν ποιµαντική αὐθεντικότητα τῶν ἐκκλησια-
στικῶν ἡγετικῶν παραγόντων. Kαί νά ἀνοιχτοῦν δρόµοι κοινῆς πορείας καί δια-
κονίας στό ἀπέραντο γήπεδο τοῦ σύγχρονου κόσµου...”
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ραγµατικά τραγικά τά
γε γονότα στόν Ναό τᾹς
Μεταµορφώσεως Κε φα-
λαρίου, ὅπου ἡ παράνο -
µη  (µετά τήν ἀπόφαση

ἀνα στολᾹς τοῦ Σ.τ.Ε.) «τοποτηρη-
τεία» ἐπιχείρησε διά τριῶν µητρο -
πο λιτῶν (Βαρθολοµαί ου, Ἀγα θονί -
κου καί Περιστερίου Χρυσοστόµου)
νά τελέσει τόν πανη γυρικό Ἑσπερι -
νό κεκλεισµένων τῶν θυρῶν (!) Κί -
νη ση πού προκάλεσε σειρά ἐπει -
σοδίων ἀπό τόν, ἀπο κλει σµένο ἐ -
κτός Ναοῦ, πιστό λαό, ὁ ὁποῖος ἀ -
γα νακτισµένος εἰσόρµησε στό Ναό
καί ἔβγαλε τούς µητροπολίτες ἔξω.

Πέντε µέρες µετά ἀπό αὐτά τά
πρωτόγνωρα γεγονότα (στίς 10 Αὐ -
γούστου 1993), µέσα στό δεκαπεν -
ταύγουστο, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, θυ -
µω µένος, ὅρισε συνεδρίαση τᾹς ∆ι -
αρ κοῦς Ἱερς Συνόδου (∆ΙΣ). Σκο -
πός του τό ξεκίνηµα µις διαδικα -
σίας ––µέ ἀφορµή τά ἐπεισόδια τοῦ
Κεφαλαρίου- ἀνατροπᾹς τοῦ καθε-
στῶτος νοµιµότητας τῶν τριῶν µη -
τροπολιτῶν καί ἐκ νέου ἐκτο πίσεώς
τους. Γιά τό λόγο αὐτό ἐφηῦρε πρω -
τάκουστη γιά τό Κανονικό ∆ίκαιο
ποινή σέ ἐπίσκοπο (µέ τήν συµ βου -

λή εἰδικοῦ, ὅπως θά δοῦ µε παρα -
κάτω), τό «ἐπιτίµιο τᾹς ἀ κοι νωνη -
σίας» (καί ἀπό τήν ὀνοµασία του
δέν µοιάζει γιά ποινή ἀλλά γιά
παιδαγωγικό µέτρο ὑπέρ παρεκ -
τρε ποµένου µέλους τᾹς Ἐκ κλη σί -
ας). Μετά τή συνεδρίαση τᾹς Συνό-
δου ἐκδόθηκε τό παρακάτω Ἀνα-
κοινωθέν:

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος διαπι -

στώ σασα διά µίαν εἰσέτι φοράν ὅτι
οἱ Σεβ. Μητροπολῖται  κ. κ. Νικόδηµος,
Θεολόγος καί Κωνσταντῖνος ὑπέπε-
σαν ἀµετανοήτως εἰς σωρείαν ἀντι -
κανονικῶν παραπτωµάτων, δηµι -
ουρ γούντων ἐν τοῖς πράγµασι σχῖ -
σµα ἐντός τῶν κόλπων τᾹς Ἐκκλη -
σίας τᾹς Ἑλλάδος, ἐπιβάλλει εἰς αὐ -
τούς τό ἐπιτίµιον τᾹς ἀποκοπᾹς ἐκ
τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς κοινωνίας, ἤτοι
τό ἐπιτίµιον τᾹς ἀκοινωνησίας. Κατά
τήν περίοδο ταύτην ὁ διά τοῦ ἐπι-
τιµίου αὐτοῦ τιµωρηθείς δέν δύναται
νά τελᾹ τήν Θείαν Λειτουργίαν πς
δέ µετ᾿ αὐτοῦ λειτουργῶν ὑπόκειται
εἰς τήν αὐτήν ποινήν, κατά τήν θεµε-
λιώδη κανονικήν ἀρχήν "ὁ ἀκοινω -
νήτῳ κοινωνῶν ἀκοινώνητος". 

Πρός τούτοις ἡ ∆.Ι.Σ. κρίνει τούς
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ὡς ἄνω Ἀρχιερεῖς καθαιρετέους καί
ἀπογυµνωτέους πάσης ἱερατικᾹς τι -
µᾹς και ἀξίας διά τά κατά συρροήν
ἀν τικανονικά των παραπτώµατα
καί τήν δογµατικήν καί ἐκκλησιολογι -
κήν των παρέκκλισιν ἐκ τᾹς Ὀρθο -
δόξου πίστεως καί παραδόσεως, εἰς
δέ τούς λαϊκούς, οἱ ὁποῖοι προεπη -
λάκισαν Ἀρχιερεῖς καί ἐδηµιούργη -
σαν εἰς βάρος αὐτῶν ἐπεισόδια, ἐπι -
βάλλονται τά ὑπό τοῦ Γ́  Κανόνος τᾹς
ἐν Ἁγί Σοφί Συνόδου προβλε πό -
µενα ἐπιτίµια.

Ὡσαύτως ἀπεφασίσθη ὑπό τᾹς
∆.Ι.Σ. πς κληρικός, οἱουδήποτε βαθ-
µοῦ, προσφυγών καί προσφεύγων
κατά ἀποφάσεων τῶν ἐκκλησιαστι -
κῶν ἀρχῶν εἰς τά πολιτικά δικαστή -
ρια θά καθίσταται ἐκκλησιαστικῶς
ὑπόδικος ἐπισύρων εἰς βάρος αὐτοῦ
τά ὑπό τοῦ Λ´  ́Ἀποστολικοῦ Κανόνος
προβλεπόµενα.    

(Ἐκ τοῦ γραφείου τᾹς Ἱερς Συνό -
δου)».

Οἱ δηµοσιογράφοι δυσκολεύτη -
καν νά κατανοήσουν τήν δόλια
αὐτή ἀπόφαση τᾹς ∆ΙΣ καί ζήτησαν
τήν βοήθεια τῶν ἐπισκόπων. Στό
µεσηµεριανό δελτίο τοῦ ραδιοφω-
νικοῦ ΑΝΤ1, πού τό παρουσίαζε ὁ
δηµοσιογράφος Πνος Παναγιωτό-
πουλος, κλήθηκε ὁ «∆ηµητριάδος»
Χριστόδουλος (ὁ µετέπειτα Ἀρχι ε -
πί σκοπος), πού ἦταν συνοδικός,
γιά νά δώσει ἐξηγήσεις τοῦ τί διαµεί -
φθη κε µέσα στή Σύνοδο. Μέ τό προ -
φίλ τοῦ νέου ἐκκλησιαστικοῦ ἡγέτη,
τοῦ ὑποσχοµένου πολλά, παρουσι -
άστηκε ὡς διαφωνῶν στά πάντα,

ὅσα ἐκτυλίχτηκαν στή Σύνοδο, τά
ὁποῖα τά παρουσίαζε µέ πνεῦµα
εἰ ρωνικό καί σκωπτικό. Μέ τόν πα-
ρακάτω τρόπο (τή συµµετοχή του
στό διάλογο, µέ τίς ἐρωτήσεις του
καί τίς τοποθετήσεις του) παρου-
σίασε τί συνέβη µέσα στή Σύνοδο.
Εἶπε λοιπόν ὁ Χριστόδουλος:

Ὅταν µπήκαµε, ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος µς ἔβαλε νά δοῦµε ἕνα βίντεο
µέ περιστατικά ἀπό τά γεγονότα
τοῦ Κε φαλαρίου, ὅπως καταγρά -
φη καν ἀπό τίς κάµερες τῶν τηλεο -
πτικῶν στα θµῶν. Στή συνέχεια πᾹ -
ρε τό λόγο καί εἶπε:

-Μετά ἀπό αὐτά πρέπει νά τιµω -
ρηθοῦν.

Παίρνοντας τόν λόγο ἐγώ διατύ -
πωσα µιά ἀπορία:

-Ἄν κατάλαβα καλά, ἐννοεῖτε νά
τιµωρηθεῖ ὁ Νικόδηµος, ἀφοῦ ἐκεῖ
προκλήθηκαν τά ἐπεισόδια.

-Καί οἱ ἄλλοι δύο (Κωνσταντῖνος
καί Θεολόγος) ἴδιοι εἶναι, πρόσθε-
σε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, τί ποινή θά
ἐπιβάλουµε;

Τότε ἔφερα τήν ἀντίρρηση:
-∆έν πρέπει νά ὁρίσουµε ἀνακρι -

τή καί νά γίνει ἐκκλησιαστικό δικα-
στήριο;

-Ἐµεῖς πρέπει νά ἀποφασίσου -
µε.

-Ἄ! Ἐννοεῖτε νά λειτουργήσει ἡ
Σύ νοδος ὡς δικαστήριο. Τότε µή -
πως πρέπει νά καλέσουµε µάρτυ -
ρες καί νά φωνάξουµε τούς ἴδιους
νά ἀπολογηθοῦν; πρότεινα. 

-∆έν χρειάζεται τίποτα, τό βίντεο
τά λέει ὅλα.
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Τέλος, στήν ἀντίρρηση ὅτι µιά τέ-
τοια ἀπόφαση θά πάσχει ἀπό ἀκυ -
ρότητες στό Σ.τ.Ε., ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος εἶπε τόν τελευταῖο λόγο:

-Ἡ Ἐκκλησία θά ἀποφασίσει ὅ,τι
θέλει. 

Αὐτά σέ σχέση µέ τή διαδικασία.
Μέ µιά αὐθαίρετη ἀπόφαση, χωρίς
τήν παραµικρή δικαστική διαδικα -
σία, ἐπιβλήθηκε µέ 9 ψήφους ἀνύ -
παρκτη γιά ἐπίσκοπο ποινή. Μερι-
κές παρατηρήσεις γύρω ἀπό αὐτή
τήν ψευδοποινή:

Α) Ὁ ὅρος «ἐπιτίµιο» συσκοτίζει
δόλια τή φύση τᾹς ποινᾹς. Ἄλλο
«ἐπιτίµιο» ἄλλο «ποινή». Τό πρῶτο
εἶναι παιδαγωγικό, θεραπευτικό,
προσωρινό µέτρο, πού ἐπιβάλλε-
ται στόν ἑκούσια προσερχόµενο µε-
τανιωµένο ἄνθρωπο. Ἡ «ποινή» εἶ -
ναι τιµωρία πού ἐπιβάλλει τό ἐκ -
κλησιαστικό δικαστήριο στόν παρ -
εκ τρε πόµενο καί µή µετανοοῦντα.
Γιατί δέν τήν ὀνοµάζει «ποινή» ἡ
Σύνοδος ἀφοῦ πιστεύει ὅτι οἱ 3 µη -
τροπο λίτες παρεκτρέπονται καί
δέν µετανοοῦν; Καί γιατί δέν τούς
κάνει ἐκκλησιαστικό δικαστήριο γιά
νά τούς τήν ἐπιβάλει;

Β) Ἰσχυρίζεται ἡ Σύνοδος ὅτι µε-
τά τήν ἐπιβολή τοῦ «ἐπιτιµίου τᾹς
ἀκοινωνησίας» δέν µποροῦν πλέον
νά λειτουργοῦν. Μά δέ µιλάει ἡ ἀνα-
κοίνωση γιά καθαίρεση! Μόνο σέ
περίπτωση καθαίρεσης, τήν ὁποία
ἐπιβάλλει ὑποχρεωτικά ἐκκλησια-
στικό δικαστήριο (µετά ἀπό συγκε-
κριµένη διαδικασία -ἀνακρίσεις, πρω-
τοβάθµιο καί δευτεροβάθµιο δικα-

στήριο), ἀπαγορεύεται πλέον ὁ Ἀρ -
χιερέας νά λειτουργεῖ. Αὐτό λένε οἱ
Ἱεροί Κανόνες. Αὐτό ἐπιβεβαιώνε -
ται καί ἀπό τόν Νόµο τῶν Ἐκκλη -
σιαστικῶν ∆ικαστηρίων.

Γ) Ἀπαντµε ἐδῶ εὐθέως καί στήν
ἑξᾹς ἐρώτηση: ∆έν ὑπάρχει λοιπόν
καθόλου «ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησί -
ας»; ∆έν προβλέπεται καθόλου «ποι-
νή ἀκοινωνησίας» γιά ἐπίσκοπο; Οἱ
ἀσχολούµενοι µέ τό Κανονικό ∆ί -
καιο µποροῦν νά ἐπιβεβαιώσουν
ὅτι ὑπάρχει γιά τόν ἐπί σκοπο (µό-
νο) ἡ ποινή excommunicatio frater-
na. Πρόκειται γιά προσωρινή ποι-
νή γιά ἐπίσκοπο πού κατηγορήθη-
κε γιά κάτι. Μέχρι νά διερευνηθεῖ ἡ
ἀλήθεια τῶν κατηγοριῶν (νά γίνουν
οἱ ἀνακρίσεις καί τά 2 ἐκκλησιαστικά
δικαστήρια), προ σωρινά τοῦ ἐπι-
βάλλει τήν ἀκοινωνησία, πού ἔχει
τά ἑξᾹς χαρακτηριστικά:

-κυρίως κόβεται προσωρινά (µέ -
χρι τελεσίδικης ἐκκλησιαστικᾹς δί -
κης) ἡ κοινωνία µέ τούς ἄλλους ἐπι -
σκόπους (ὄχι συλλείτουργα, ὄχι µε-
τοχή τοῦ ἐπισκόπου σέ Σύνοδο, δη -
λαδή γενικά, προσωρινά: ὄχι ἐκκλη -
σιαστική κοινωνία µέ τούς ἄλλους
ἐπισκόπους)

-δέν ἐπηρεάζεται τό ἐπισκοπικό
του ἀξίωµα (παραµένει ἐπίσκοπος
στήν ἐπισκοπή του)

-δέν ἐπηρεάζεται ἡ ἄσκηση τοῦ
ἐπισκοπικοῦ ἀξιώµατός του στήν
ἐπισκοπή του (παραµένει ὁ πατέ -
ρας, ὁ ποιµένας, ὁ λειτουργός τῶν
µυστηρίων, ὁ ἀσκῶν διοίκηση). 

∆ιευκρινίσεις γύρω ἀπό τό ἐπι -
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τί µιο τᾹς ἀκοινωνησίας ἔδωσε ὁ δι -
κηγόρος τῶν µητροπολιτῶν ∆ηµή -
τρι ος Παπουτσιδάκης στά Ὑποµνή -
µατά του στό Σ.τ.Ε. Στό Ὑπόµνηµα
τᾹς 17ης Νοεµβρίου 1993 γράφει µε -
ταξύ πολλῶν ἄλλων:

«...Β. Ἐάν τό "ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινω -
νησίας" εἶναι ποινή καί ποιά εἶναι ἡ
φύση του.

Ἀπό τήν πιό πάνω παράθεση    ὅ -
λων τῶν ἐκκλησιαστικῶν ποινῶν
προ κύπτει ὅτι "ποινή ἀκοινωνησίας"
δέν προβλέπεται, οὔτε γιά κληρικό
γενικά, οὔτε εἰδικώτερα γιά ἐπίσκο-
πο. 

Τό ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας, πού
προβλέπεται γιά τούς λαϊκούς στό
µυστήριο τᾹς Ἱερς Ἐξοµολογήσεως,
κατά τήν διδασκαλία τοῦ κανονικοῦ
∆ικαίου τᾹς ἈνατολικᾹς Ἐκκλησίας,
δέν εἶναι ποινή, δέν εἶναι τιµωρία µέ
τήν κυρία ἔννοια τᾹς λέξεως, εἶναι
"ἐπίκριση, ἔλεγχος (censurae), φάρ-
µακο ἰαµατικό καί σωτήριο, µέχρις
οὗ ὁ ἁµαρτωλός µετανοήσ᾽ τελείως
καί καθαρίσ᾽ οὕτως ἑαυτόν ἀπό τοῦ
ρύπου τᾹς ἁµαρτίας" (δεῖτε Νικ. Μί -
λας: Τό Ἐκκλησιαστικόν ∆ίκαιον σελ.
804) καί ἐπιβάλλεται ἀπό µόνο τόν
πνευµατικό κατά τό µυστήριο τᾹς Ἱε-
ρς Ἐξοµολογήσεως (Νικ. Μίλας ἔ.ἀ.
σελ. 802), Ἱ. Κανών ΡΒ´ τᾹς ἐν Τρούλ -
λῳ Συνόδου, Ἀ. Χριστοφιλοπούλου:
Ἑλληνικόν Ἐκκλησιατικόν ∆ίκαιον
σελ. 271, ὅπου καί ἄλλες παραποµ-
πές). 

Τό ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας εἶναι
ὁ κατά τήν ἐξοµολόγηση ἐπιβαλ-
λόµενος ἀποκλεισµός ἀπό τᾹς Θείας

Κοινωνίας, ὁ λεγόµενος µικρός ἀφο-
ρισµός (Ἁ. Χριστοφιλοπούλου ὄ.ἀ.,
σελ. 271), ὁ ὁποῖος δύναται νά ἐπι -
βληθεῖ µόνον στούς ἑκουσίως πρός
ἐξοµολόγηση προσερχοµένους ἤ ἀ -
πό τόν µητροπολίτη εἰς πρόσωπα
γιά τά ὁποῖα ἔχει πεισθεῖ ὅτι εἶναι
ὑπαίτια ἁµαρτηµάτων συνεπαγοµέ -
νων τήν ἐκκλησιαστική αὐτή ποινή
(Ἁ. Χριστοφιλοπούλου ὅ.ἀ., σελ. 272),
ἀντιδιαστέλλεται δέ ἀπό τόν "µέγα
ἀφορισµό" ἤ "ἀνάθεµα", συνεπαγό -
µενο τόν ὁλοσχερᾹ καί διαρκᾹ (ἰσό -
βιο) ἀποκλεισµό ἀπο τήν Ἐκκλησία
καί τήν ἀπώλεια τᾹς ἰδιότητας τοῦ
µέλους της (Ἁ. Χριστοφιλοπούλου ὅ.
ἀ. παρ. 31 καί σελ. 273). 

Ἡ κατά τήν ἀνωτέρω ἔνδειξη γ. 1.
"excommunicatio fraterna" εἶναι ποινή
µέ τήν ὁποία οἱ δἰ  αὐτᾹς τιµωρούµε-
νοι ἐπίσκοποι "ἀπείργονται πάσης
ὑπηρεσιακᾹς πρός τούς λοιπούς ἐπι -
σκόπους ἐπικοινωνίας", ἤτοι α) δέν
δύνανται νά παρευρίσκονται στίς
ἐπαρχιακές καί µείζονες συνόδους,
στίς ὁποῖες προσέρχονται οἱ λοιποί
ἐπίσκοποι καί β) δέν γίνονται δεκτοί
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ὡς ἐπίσκοποι σέ ἄλλη ἐπισκοπή, οὔ -
τε δύνανται σ᾿ αὐτήν νά τελοῦν τά
ἱερατικά τους καθήκοντα, µάλιστα
δέ τά ἐπισκοπικά, ΑΛΛΑ, "διά τᾹς ex-
communicatio fraterna, οὔτε τό ἐπι -
σκο πικόν ἀξίωµα τοῦ ταύτ᾽ ὑποβλη -
θέν τος οὔτε ἡ τούτου ἄσκησις ἐν τῇ
ἰδί ἐπισκοπῇ ἐπηρεάζετο. ῞Οθεν ἐ -
δύνατο ἐν ταύτ᾽ νά τελᾹ ἱεροτελε -
στίας, βα πτίσεις, χειροτονίας καί
πάντα καθόλου τά ἱερατικά αὐτοῦ
καθή κον τα καί νά ἀσκᾹ πλήρη τήν
ἑαυτοῦ δικαιοδοσίαν" (δεῖτε Κων.
Ράλλη: Ποινικόν ∆ίκαιον σελ. 130, 131).
Πρό κειται γιά τήν περίπτωση στήν
ὁποία βρίσκεται σήµερα (*τίς µέρες
που γραφόταν αὐτό τό κείµενο) ὁ
Πα τρι άρχης Ἱεροσολύµων µετά τήν
περί αὐτοῦ ἀπόφαση τᾹς Ὑπερτελοῦς
Συν όδου, ἡ ὁποία συνᾹλθε στό Οἰ -
κου µενικό Πατριαρχεῖο, µετά τήν
ὁποία ὁ Πατριάρχης κύριος ∆ιόδω -
ρος συνεχί ζει νά ἀσκεῖ πλήρη τήν δι-
καιοδοσία του». 

Πιστό ἀντίγραφο µέ τό παραπά-
νω ἀνακοινωθέν τᾹς Συνόδου ἦταν
καί τό ἔγγραφο πού ἐστάλη ἀπό
τόν Πρόεδρο τᾹς Συνόδου Ἀρχιεπί -
σκοπο Σεραφείµ στόν καθένα ἀπό
τούς τρεῖς µητροπολίτες. Σύντοµη
ἀνάλυση καί τοποθέτηση πάνω
στά πανοµοιότυπα αὐτά δύο ἔγ -
γρα φα δίνει ὁ µητροπολίτης Ἀττι -
κᾹς:

«Μιά σύντοµη ἀνάλυση τοῦ Συν -
οδικοῦ ἐγγράφου καί τᾹς ἀνακοι νώ -
σεως µς δίνει τό παρακάτω φάσµα
προβληµατισµοῦ:

1. Ἀναφέρεται ὅτι ἡ Σύνοδος δια -

πί στωσε γιά µιά ἀκόµα φορά ὅτι
ὑπο πέσαµε καί οἱ τρεῖς Μητροπο λί -
τες σέ σωρεία ἀντικανονικῶν πα ρα -
πτωµάτων. Ἀλλά ποιά εἶναι αὐτά
τά παραπτώµατα; Καί ποιοί οἱ Ἱεροί
Κανόνες πού παραβήκαµε; Ἡ Σύνο-
δος, γιά νά τό διαπιστώσει, ἔπρεπε
νά εἶχε κάνει ἔρευνα. Γιατί δέν µς
κοινοποίησε τό ἀποτέλεσµα τᾹς ἔ -
ρευ νάς της; Σέ µιά καταγγελία, πολύ
δέ περισσότερο σέ µιά διατύπωση
ποινᾹς, τά παραπτώµατα πρέπει νά
ἀναφέρονται µέ λεπτοµέρεια κι οἱ
Κα νονικές ἤ Νοµικές διατάξεις πού
παραβιάζονται, πρέπει νά καταχω -
ροῦνται. Γιατί αὐτό δέν ἔγινε;

2. Στή συνέχεια γίνεται λόγος καί
γιά δογµατικές καί ἐκκλησιολογικές
παρεκκλίσεις. Ποιές εἶναι αὐτές; Εἶναι
δυνατόν νά κατηγορεῖται ἐπί σκοπος
καί νά καταδικάζεται γιά δο γµατικές
καί ἐκκλησιολογικές παρεκκλίσεις,
δίχως νά προσδιορίζονται οἱ ἀπο -
κλίσεις µέ σαφήνεια; 

3. Ἀφοῦ ἡ Σύνοδος διαπίστωσε
δο γµατικές καί ἐκκλησιολογικές παρ-
εκκλίσεις καί σωρεία ἀντικανονικῶν
παραπτωµάτων, γιατί δέν διάταξε
τή διενέργεια ἀνακρίσεων; Γιατί δέν
παράπεµψε τήν ὑπόθεση σέ ἐκκλη -
σιαστικό ∆ικαστήριο; Γιατί δέν µς
κάλεσε νά ἀπολογηθοῦµε; Τόσο φο-
βερά παραπτώµατα τά ἀντιµετώπι-
σε µέ µιά βιαστική ἀπόφαση, δίχως
νά τηρήσει τή διαδικασία πού ὁρί -
ζουν οἱ Ἱεροί Κανόνες; 

4. Μά ἔτσι πού ἐνήργησαν, ὁ πρόε-
δρος καί τά µέλη τᾹς Συνόδου, διέ -
πραξαν ἐκεῖνοι βαρύτατο παρά -
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πτωµα. Παραβίασαν καί τούς Ἱε ρούς
Κανόνες καί τίς διατάξεις τῶν ἑλλη -
νικῶν Νόµων, πού θεσµοθετοῦν τή
διαδικασία τῶν ἀνακρίσεων καί τᾹς
ἀπολογίας τοῦ κατηγορούµενου καί
τᾹς δίκης, πού πρέπει νά γίνει µέ ὅλες
τίς ἐγγυήσεις τᾹς ἐντιµότητας καί τᾹς
ἀµεροληψίας. Οἱ παραβάται, λοιπόν,
τῶν Ἰερῶν Κανόνων καί τῶν Νόµων
καταδίκασαν ἐµς γιά Κανονικές πα-
ραβάσεις;

5. Τό Συνοδικό αὐτό σχᾹµα, µέ τήν
ἴδια σύνθεση, στίς ἀρχές τοῦ ἴδιου
ἔτους εἶχε καταδικάσει τόν Μητρο-
πολίτη Λαρίσης Θεολόγο σέ δεκαετᾹ
ἀργία. Καί εἶχε προκληθεῖ σάλος ἐξ
αἰτίας τᾹς σωρείας τῶν παραβιάσε -
ων τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν Νό -
µων. Καί γι᾿ αὐτές τίς παραβιάσεις
τους εἶχε κινηθεῖ ὁ Εἰσαγγελέας καί
τούς εἶχε παραπέµψει στά πολιτικά
∆ικαστήρια. Ἡ Κυβερνητική παρέµ -
βαση, πού ἀνάστειλε τή δίωξή τους,
ἦταν ἐντελῶς πρόσφατη. ∆έν εἶχε
στεγνώσει ἀκόµα τό µελάνι τῶν ὑπο-
γραφῶν. Πῶς τόσο γρήγορα λησµό -
νη σαν τήν ταραχή πού τούς προ -
ξένησε ἡ παραποµπή, καί µεθόδευ-
σαν τή νέα αὐτή σκηνοθεσία καί τήν
καινούρια καταδίκη τοῦ Μητροπο -
λίτη Θεολόγου; ∆έν γνώριζαν ὅτι δέν
µποροῦν νά δικάσουν γιά δεύτερη
φορά; Ὅτι εἶναι ὑποχρεωµένοι νά
αὐτοεξαιρεθοῦν;

6. Ἆραγε ἄλλα ἦταν τά παρα-
πτώµατα γιά τά ὁποῖα δικάστηκε ὁ
Μητροπολίτης Θεολόγος τόν Ἰανου -
άριο τοῦ ἴδιου ἔτους καί ἄλλα τά πα -
ραπτώµατα πού εἶχαν σάν ἀπο τέ   -

λεσµα τήν καταδίκη τοῦ Αὐγούστου;
Ἄν εἶναι ἄλλα, γιατί δέν ἀναφέρον-
ται µέ λεπτοµέρεια; Ἄν εἶναι τά ἴδια,
πῶς ἐπιβάλλεται γιά τά ἴδια παρα-
πτώµατα δεύτερη ποινή;      

7. Σύµφωνα µέ τίς πληροφορίες,
πού ἔφτασαν καί σέ µς, κάποιος
ἀπό τούς Συνοδικούς συνέδρους ζή -
τησε νά κληθοῦµε νά δώσουµε ἐξηγή -
σεις. Ἀλλά ὁ πρόεδρος τοῦ Σώµατος
τόν ἀντέκρουσε µέ τό πειστικό(!!!)
ἐπιχείρηµα ὅτι δέν χρειάζεται νά
κληθοῦµε γιά παροχή ἐξηγήσεων, µιά
καί ἔχουν στά χέρια τους τή βιντεο-
κασσέτα, πού δείχνει τά γεγονότα
τοῦ Κεφαλαρίου. Ἡ βιντεοκασσέτα
ἦταν γιά τούς Συνοδικούς ὁ αὐθεν-
τικός µάρτυρας κατηγορίας καί τῶν
τριῶν Μητροπολιτῶν καί ἡ ἀπολογία
τους καί ἡ ἀναγκαία ὑπεράσπιση τῶν
κατηγορουµένων. Καί γιά τήν ἀκρί -
βεια τοῦ πράγµατος πρέπει νά σηµει-
ωθεῖ, ὅτι σ᾿ ὅλη τή σειρά τῶν γεγο -
νότων, πού εἶχαν καταγραφεῖ στή
βιντεοκασσέτα, ἐγώ ἀπουσιίαζα. Για -
τί πᾹγα στόν Ναό, ἀφοῦ τέλειωσε ἡ
συµπλοκή τῶν ἱερέων µέ τόν συνα -
γµένο λαό.       

8. ὙπᾹρξε καί δεύτερη ἀντίδραση
ἀπό Συνοδικό. Παρατήρησε ὅτι τό
πειστήριο τοῦ ἐγκλήµατος εἶναι  ἡ
βιντεοκασσέτα τοῦ Κεφαλαρίου. ∆η -
λαδή, γεγονότα πού ἐκδιπλώθηκαν
στήν Μητρόπολη τᾹς ἈττικᾹς. Πρόσ -
θεσε ὅτι ἡ Σύνοδος µπορεῖ νά ἔχει
κάποια παράπονα καί µέ τόν Μη -
τροπολίτη Λαρίσης Θεολόγο, πού
ἐγκαταστάθηκε στό Ἐπισκοπεῖο. Ὅ -
µως, γιά τόν Θεσσαλιώτιδος Κων-
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σταντῖνο ποιά εἶναι ἡ κατηγορία καί
γιά ποιό λόγο τοῦ ἐπιβάλλεται τό
ἀν τίστοιχο ἐπιτίµιο; Ἡ ἀπάν τηση,
πού πᾹρε ἀπό τόν προκαθή µενο καί
πρόεδρο τᾹς Συνόδου, ἦταν ξερή: «Κι
αὐτός τέτοιος εἶναι». Μ᾿  αὐτό τό «κι
αὐ τός τέτοιος εἶναι» καταδικάστηκε
ἕνας Μητροπολίτης ἀπό τή Σύνοδο,
πού προεδρευόταν ἀπό τόν κ. Σερα-
φείµ.     

9. Ἡ ποινή πού ἐπιβλήθηκε εἶναι
ἀνυπόστατη. Αὐτό τό διασαλπίζουν
ὅλοι οἱ σοβαροί Κανονολόγοι. Βέβαια,
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἐπιστράτευσε κά -
ποιον τοῦ δικοῦ του µορφωτικοῦ ἐπι -
πέδου, κάποιον πού παραπαίει σέ
παραχαράξεις καί παρερµηνεῖες τῶν
Ἱεροκανονικῶν κειµένων, γιά νά στη -
ρίξει τίς ἀνυπόστατες Συνοδικές ἀπο-
φάσεις. Ἀλλά τά ἐπιχειρήµατα αὐτοῦ
τοῦ ἀγράµµατου καθηγητή εἶναι τό -
σο φαιδρά, πού καί ἕνας πρωτοετής
φοιτητής µπορεῖ νά τά ἀντικρούσει.     

10. Τό ἔγγραφο πού στέλλεται σέ
µένα καί στούς δυό ἀγαπητούς συλ -
λειτουργούς Ἀρχιερεῖς, περιέχει καί
τήν ἀπειλή ὅτι ὅποιος κληρικός, ὁ -
ποι ουδήποτε βαθµοῦ, προσφύγει σέ
πολιτικό δικαστήριο, θά ἐπισύρει
ἐναντίον του «τά ὑπό τοῦ Λ'  ́Ἀπο-
στολικοῦ Κανόνος προβλεπόµενα».
Ἡ παράγραφος αὐτή ἀποτυπώνει
τή σύγχυση καί τήν ἀµάθεια. Νά τί
λέει ὁ Ἱερός αὐτός Κανών: «Εἴ τις
Ἐπίσκοπος κοσµικοῖς ἄρχουσι χρη-
σάµενος, δἰ  αὐτῶν ἐγκρατής Ἐκκλη -
σίας γένοιτο, καθαιρείσθω, καί ἀφο-
ριζέσθω. Καί οἱ κοινωνοῦντες αὐτῷ
πάντες». ∆ηλαδή, ἐκεῖνος ὁ Ἐπίσκο-

πος (καί µόνο ἐπισκόπους ἀφορ,
ὄχι  κληρικούς ὁποιουδήποτε βαθ -
µοῦ) που θά ἁρπάξει Ἐπισκοπή µέ
τή βοή θεια κοσµικοῦ ἄρχοντα, αὐτός
νά καθαι ρεῖται. Τί σχέση ἔχει ἡ ἁρπα -
γή ἐπι σκοπᾹς µέ τήν προσφυγή κά -
ποιου ἀδικούµενου κληρικοῦ στά Νό -
µιµα καί θεσµοθετηµένα δικαστήρια;
Αὐτό εἶναι τό µεγάλο ἐρώτηµα. Μόνο
κά ποιος πού πλαστογραφεῖ τούς
Κα νό νες καί παραπληροφορεῖ τόν
λαό µπορεῖ νά ἐξηγήσει.      

11. Ἀνακοινώνεται σέ µς ὅτι ἡ
Σύνοδος µς κρίνει καθαιρετέους καί
ἀπογυµνωτέους πάσης ἱερατικᾹς
τιµᾹς καί ἀξίας. Αὐτό τί σηµαίνει; Ὅτι
ἐκ τῶν προτέρων, πρίν συσταθεῖ τό
ἐκκλησιαστικό ∆ικαστήριο, πρίν γί -
νουν οἱ ἀνακρίσεις, πρίν κληθοῦµε νά
ἀπολογηθοῦµε γιά τίς συγκεκριµένες
κατηγορίες, ἡ Σύνοδος ἔχει ἐκδώσει
τήν καταδικαστική ἀπόφασή της. Μέ
ποιό δικαίωµα ἡ ἀρχή πού καταγ-
γέλλει, διατυπώνει µαζί µέ τήν κα-
ταγγελία καί τήν ἀπόφαση; Αὐτό
οὔτε στήν ἐκκλησιαστική ∆ικαιοσύνη
ἐπιτρέπεται νά συµβεῖ οὔτε στήν πο-
λιτική. Κι ὅµως συνέβηκε µέ τήν ἀπό -
φαση τᾹς Συνόδου τᾹς 10ης Αὐγού -
στου τοῦ 1993».

Τά παραπάνω ἀποτελοῦν µόνο
µιά µικρή κριτική στό κανονικό αὐ -
τό ἐξάµβλωµα πού λέγεται «ἐπιτί -
µιο τᾹς ἀκοινωνησίας». Ἄν θελήσει
κανείς νά κάνει µιά ἐκτενέστερη ἔ -
ρευνα, πού νά συµπεριλαµβάνει
ὅλη τήν ἔγκυρη κριτική κατά τᾹς
πρωτοφανοῦς αὐτᾹς ποινᾹς, πρέ-
πει νά συγκεντρώσει ὅλο αὐτό τό
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ὑλικό σέ ἕνα µεγάλο τόµο.
Ἡ ψευτοποινή αὐτή ἔµπαζε ἀπό

παντοῦ. Φοιτητές τᾹς θεολογίας
ρώ ταγαν τούς καθηγητές τους γιά
τό «ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας». Καί
κεῖνοι εἴτε ἀπέφευγαν νά ἀπαντή-
σουν, µέ ἕνα µειδίαµα στά χείλη,
εἴτε προσπαθοῦσαν µέ παιδαριώδη
ἐπιχειρήµατα κατά κάποιο τρόπο
νά καλύψουν τίς αὐθαιρεσίες τᾹς
διοικήσεως τᾹς Ἐκκλησίας. ∆ιαφο-
ρετική στάση κράτησε γνωστός
καθηγητής µέ πολλές σχέσεις καί
µέ τή διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς
Ἑλλάδος καί µέ τό Πατριαρχεῖο.
Ὅταν τοῦ ἔθεσαν τό θέµα κατά πό-
σον τό «ἐπιτίµιο» αὐτό εἶναι κανο-
νική ποινή κι ἄν ἐπιβλήθηκε µέ κα-
νονικό τρόπο, ἐκεῖνος ἀπάντησε:
«Κοιτάξτε κάτι. Μετά τίς ἀποφά-
σεις τοῦ Συµβουλίου τᾹς Ἐπικρατεί -
ας οἱ τρεῖς µητροπολίτες ἦταν πλέ -
ον νόµιµοι στίς µητροπόλεις τους.
Μοῦ ζητήθηκε λοιπόν ἀπό τή Σύνο-
δο (τόν Σεραφείµ) µιά φόρµουλα
γιά νά δροµολογήσει τήν ἔκπτωσή
τους καί πάλι. Καί ἐγώ ἔδωσα αὐτή
τή φόρµουλα τοῦ «ἐπιτιµίου». Πά-
νω σ�� αὐτήν τήν ποινή µποροῦσαν
πλέον νά πατήσουν γιά νά τούς
ὁδηγήσουν στή  δεύτερη ἔκπτωση
ἀπό τόν θρόνο τους». Αὐτό πού
προ ξένησε τήν ἐντύπωση στούς
φοιτητές ἦταν:

-πόσο εὔκολα (καί µέ κάποια αὐ -
ταρέσκεια) ἀποκάλυψε ὁ καθηγη -
τής ὅτι αὐτός ἦταν ὁ ἐφευρέτης αὐ -
τᾹς τᾹς φόρµουλας ––πού ὀνοµά -
σθη κε «ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας»-

πού θά διευκόλυνε τόν Ἀρχιεπίσκο-
πο νά ἐκτοπίσει τούς δικαιωθέντες
µητροπολίτες.

-πώς δέν προσπάθησε καθόλου
νά τεκµηριώσει νοµοκανονικά αὐτό
τό δικό του κατασκεύασµα. Ἔµοια-
ζε νά λέει στούς φοιτητές. Βρήκαµε
µιά νέα φόρµουλα δίωξης τῶν τρι -
ῶν ἀπό τίς µητροπόλεις τους, µή
ζηττε τίποτε παραπέρα!

Στή συνέχεια θά φανεῖ ὅτι πρά -
γµατι ἐκεῖ ὁδηγήθηκαν τά πράγµα-
τα. Χρησιµοποιήθηκε αὐτή ἡ ἀντι-
κανονική καί δόλια ποινή, πού ἐπι -
βλήθηκε χωρίς καµιά δικαστική δια-
δικασία, µόνο καί µόνο γιά νά δρο-
µολογηθεῖ ἡ δεύτερη παράνοµη καί
βίαιη ἐκδίωξη τῶν 3 µητροπολιτῶν
ἀπό τίς µητροπόλεις τους.

Θά δοῦµε πῶς ἐκτυλίχτηκαν τά
γεγονότα. Τό σίγουρο ὅµως εἶναι
ὅτι ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος σήκωσε
αὐτό τό ἀκάνθινο στεφάνι τοῦ ἄδι-
κου, δόλιου καί ἀντικανονικοῦ ἐπι-
τιµίου 20 χρόνια µέχρι τήν ἡµέρα
τᾹς ἐξόδου του ἀπό τόν κόσµο τοῦ -
το καί τή διαφυγή, διά τοῦ θανά-
του του, ἀπό τή διωκτική µανία τῶν
«ἀδελφῶν» του!

Στό µεταξύ ἐξέπνεε καί ἡ προθε-
σµία γιά νά δώσουν τήν ἀπάντησή
τους οἱ τρεῖς µητροπολίτες γιά τήν
τοποθέτησή τους στίς τρεῖς προ -
σω ποπαγεῖς µητροπόλεις (ὁ Θεσ -
σαλιώτιδος Κωνσταντίνος στή µη -
τρόπολη Φαρσάλων καί ∆οµοκοῦ,
ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος στή µητρό-
πολη Ἀµαλιάδος καί ὁ Λαρίσης Θε-
ολόγος στή µητρόπολη Λιοσἰων).
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Ἡ ἐκλογή ἔγινε στίς 15 Ἰουλίου 1993
καί ὁ Νόµος ὅριζε ὅτι ἐντός ἑνός
µηνός ἔπρεπε οἱ τρεῖς νά ἀποδε -
χθοῦν τίς µητροπόλεις καί νά δώ -
σουν τά µηνύµατα. Στίς 11 Αὐγού -
στου 1993 οἱ τρεῖς ἔστειλαν τήν ἀρ -
νητική ἀπάντησή τους πρός τήν
Σύνοδο. 

Τεκµηριώνοντας τήν ἄρνησή  τους
τόνισαν ὅτι ἡ ἐκλογή πού ἔγινε πά -
σχει κανονικά. Ἀντικανονική ἦταν
ἡ δηµιουργία τοῦ πρωτοφανοῦς αὐ -
τοῦ θεσµοῦ τῶν προσωποπαγῶν
µητροπόλεων (στίς ὁποῖες τούς ἐ -
ξέ λεξαν). Σηµειωτέον ὅτι ἀργότερα
ἀµφισβητήθηκε ἐπίσηµα ἡ δηµι -
ουργία προσωποπαγῶν µητροπό-
λεων ὡς ἀντικανονικῶν (πᾹραν ἀπο-
φάσεις τόσο ἡ Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλά-
δος ὅσο καί τό Πατριαρχεῖο Κων-
σταντινουπόλεως γιά τήν µητρό-
πολη Γουµενίσσης ––γιατί ἆραγε µό-
νο γι��  αὐτή καί ὄχι καί γιά τήν µητρό -
πολη Σταγῶν;- νά γίνει µόνιµη µη -
τρόπολη, γιατί δέν νοεῖται προσω-
ποπαγής µητρόπολη στούς Κανό-
νες τᾹς Ἐκκλησίας). ∆εύτερη ἀντι-
κανονικότητα ἦταν ἡ µετάθεση τῶν
δύο ἐκ τῶν τριῶν σέ µητροπόλεις
ἄλλες ἀπό αὐτές πού εἶχαν ἐκλε-
γεῖ. 

Ἡ ἐκλογή τους ὅµως πάσχει καί
νοµικά. Τό Σύνταγµα δέν προβλέ-
πει ἔκδοση προσωπικοῦ Νόµου (ὁ
Νόµος τῶν προσωποπαγῶν µητρο -
πόλεων λέγει: οἱ µητροπόλεις αὐ -
τές... καί αὐτές... ἱδρύονται γιά αὐ -
τούς... καί αὐτούς... τούς µητρο-
πολίτες). ∆εύτερο σοβαρό νοµικό

πρόβληµα εἶναι ὅτι δέν µπορεῖ ἡ
βουλή νά νοµοθετεῖ ἀντίθετα στό
Σ.τ.Ε. καί µέ τόν νόµο τῶν προσω-
ποπαγῶν µητροπόλεων νά ἀναγ-
κάζει τούς µητροπολίτες νά ποιµά-
νουν µητροπόλεις ἄλλες ἀπό αὐτές
πού τό Σ.τ.Ε. θεώρησε ὡς µητροπό-
λεις τους. Ἐπίσης δέν µπορεῖ ἡ δι -
οίκηση τᾹς Ἐκκλησίας νά ἀποφα -
σίζει ἀντίθετα ἀπό τίς ἀποφάσεις
τοῦ Σ.τ.Ε. (γιά τό λόγο αὐτό εἶχε
ἀσκηθεῖ ποινική δίωξη κατά 33
µητροπολιτῶν καί τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που, προχωροῦν ὅµως ἀπτόητοι
τήν παρανοµία). Συγκεκριµένα τό
Σ.τ.Ε. λέει: Ὁ Νικόδηµος εἶναι ὁ νό-
µιµος µητροπολίτης στή µητρό-
πολη ἈττικᾹς. Καί ἡ Ἱεραρχία λέει:
Ἐκλέγω τόν Νικόδηµο στή µητρό-
πολη Ἀµαλιάδος. Καί τρίτο σοβαρό
νοµικό πρόβληµα. Ἀφοῦ οἱ 3 µητρο -
πολίτες (παρ᾿ ὅλον ὅτι εἶναι νόµι-
µοι) δέν µετέχουν στό σῶµα τᾹς
Ἱεραρχίας, ὅλες οἱ ἀποφάσεις πά -
σχουν καί προσβάλλονται ὡς ἄκυ -
ρες.

Ἡ νέα αὐτή ἀπάντηση τῶν 3 µη -
τροπολιτῶν ἐρέθισε ἀκόµα περισ-
σότερο τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τό
περιβάλλον του. Ἀπάντησε λοιπόν
µέ τήν σύγκληση τᾹς ∆ΙΣ, καί µεγά -
λη ἐξαγγελία γιά ποινές κατά τῶν 3
µητροπολιτῶν. «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
κά λεσε τή Σύνοδο γιά τίς 25 Αὐγού -
στου. Αὐτή θά ἦταν ἡ τελευταία συν -
εδρίαση τᾹς περιόδου 1992-1993. Τοῦ
χρονικοῦ διαστήµατος πού ὑπερ -
πληρώθηκε µέ τά µεγαλύτερα ἐκκλη -
σια στικά ἐγκλήµατα» (Εἰπέ τῇ Ἐκ -
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κλη σί, σελ. 498). Τό ἀνακοινωθέν
τᾹς Συνόδου θεωρεῖ «διασάλευση
τᾹς κανονικᾹς τάξεως» τήν µή ἀπο-
δοχή τῶν µητροπόλεων στίς ὁποῖες
ἐξέλεξαν τούς 3. Θεωρεῖ τήν ἐκ νέου
προσφυγή τῶν 3 στό Σ.τ.Ε. γιά τά
«ἐπιτίµια» «δογµατική καί ἐκκλησιο-
λογική ἀπόκλιση». Κρίνει προκατα-
βολικά αὐτούς (χωρίς καί πάλι καµ-
µιά δικαστική διαδικασία) «καθαιρε -
τέους καί ἀπογυµνωτέους πάσης ἱε-
ρατικᾹς τιµᾹς καί ἀξίας» (ἐφ᾿ ὅσον
κατά τήν -αὐθαίρετη- γνώµη της
πρέ πει νά καθαιρεθοῦν, γιατί δέν
παρα πέµ πει σέ ἐκκλησιαστικό δι -
κα στή ριο;) καί προωθεῖ τό ὅλο θέ-
µα στήν Ἱεραρχία γιά νά τούς ἐπι -
βά λει ἐ κείνη ὅ,τι προβλέπουν οἱ
Ἱεροί Κα νόνες (δέν ἔχει τό δικαίωµα
ἡ Ἱεραρ χία νά ἀποφασίζει γιά ποι-
νές σέ µητροπολίτες χωρίς νά τη -
ρεῖται ἡ δικαστική διαδικασία). 

Ὅλες αὐτές οἱ κινήσεις τοῦ Ἀρ -

χιεπισκόπου ἦταν ἐν πολλοῖς ἀνα-
ποτελεσµατικές, ἀφοῦ τόσο ὁ Λα-
ρίσης Θεολόγος ὅσο καί ὁ ἈττικᾹς
Νικόδηµος βρίσκονταν στίς µητρο -
πόλεις τους, λειτουργοῦσαν στίς ἐ -
νορίες τῶν µητροπόλεών τους καί
ἀσκοῦσαν (µέ δυσκολία λόγῳ ὅλων
αὐτῶν τῶν γεγονότων) τά ποιµαν-
τικά τους καθήκοντα. Ἐπίσης, στή
Λάρισα ἄλλαζαν συνεχῶς οἱ τοπο -
τηρητές, ἀφοῦ τό Σ.τ.Ε. ἀκύρωνε
τήν τοποθέτησή τους. Ἀλλά καί
στήν Ἀττική, µετά ἀπό τήν ἀνα-
στολή τοποθέτησης ὡς τοποτηρη-
τή ἀπό τό Σ.τ.Ε. τοῦ Βαρθολοµαίου,
τό πεδίο ἦταν ἐλεύθερο γιά τόν Νι -
κόδηµο. Ἡ ἐπιλογή τοῦ Σεραφείµ
ἦταν νά ἀντιπαρατεθεῖ στήν Ἀττι-
κή βάζοντας ἀπέναντι στόν Νικόδη -
µο πρόσωπο πού θά µποροῦσε νά
µήν τό βάλει στά πόδια. Ἀλλά αὐτά
θά τά δοῦµε στή συνέχεια.

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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Στή σύναξη τῶν προκαθηµένων τῶν
Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν στό Φανάρι
τό Μάρτιο τοῦ 2014 ὁ Πατριάρχης
Μό σχας Κύριλλος, κατά τά ρεπορ -
τάζ, ἐπεσήµανε σύγχρονες προκλή -
σεις, µέ τίς ὁποῖες βρίσκεται ἀντιµέ -

τω πη ἡ Ἐκκλησία. Μεταξύ αὐτῶν οἱ
«προσπάθειες καλλιέργειας τῆς κα-
ταλυτικῆς, διά τίς ἠθικές καί οἰκογε-
νειακές ἀρχές, οὕτως λεγοµένης φι-
λοσοφίας τοῦ φύλου», καθώς καί «ὅ -
σα διεκδικοῦν τήν ἐπέµβαση εἰς τήν

««ΚΚοουυλλττοούύρραα  ΘΘααννάάττοουυ»»



ἴδια τή θεόπλαστη φύση (τοῦ ἀνθρώ -
που)». Ὄντως, στίς δυτικές κοινωνίες
ἕνα κρεσέντο προβολῆς νέων ἰδεῶν
πε ρί τό φύλο διακηρύσσει ὡς «ἀτοµι -
κό δικαίωµα» τό νά βιώνει ὁ ἄνθρω-
πος τή συνάντησή του µέ τόν ἄλλο
ἄνθρωπο καί γενικά νά πολιτεύεται,
χωρίς τή «δέσµευση» νά ἐνεργεῖ µέ
βάση στα θε ρά καθιερωµένες λειτουρ -
γίες ἑνός φύ λου σέ ἀτοµικό ἤ κοινω-
νικό πεδίο. Προωθεῖται δηλαδή ἕνας
τύπος ἀν θρώπου µέ ἀσταθές, ἐλεύθε-
ρα ἐπιλέξιµο φύλο, ὅσο ἀλλόκοτος
καί ἄν εἶναι στήν πανανθρώπινη συ ν -
είδηση καί ἐντελῶς ξένος πρός τή
«θεόπλαστη φύ ση» τῆς χριστιανικῆς
ἀνθρωπολο γίας. Ποιές ὅµως εἶναι οἱ
συνέπειες αὐτῆς τῆς κουλτούρας;

Ὁ θεσµός πού καίρια πλήττεται,
εἶ ναι ὁ γνωστός µας γάµος. Νέα σχή -
µατα συµβιώσεων χαλαρῶν καί ἐ -
κτός βιολογικῶν ὅρων καί ἀντικειµε-
νικῶν συνθηκῶν γιά ἐπαρκή ἀνανέω-
ση τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ἐµπεδώνον-
ται ὡς ὑποκατάστατα αὐτοῦ, µετά
µακροχρόνια «πλύση ἐγκεφάλου» τῆς
κοινῆς γνώµης. Ἡ «ἀγάπη», πού στό
ὄνοµά της ὀµνύουν οἱ «ἀναδοµητές»
τῆς φύσης, πρός ὅποιον καί ἄν ἀπευ -
θύ νεται, «σύντροφο», παιδί (ἤ ἀκόµη
καί ζῶο) ἱκανοποιεῖ ναρκισσιστικές ἀ -
ναζητήσεις περιπαθῶν ἐµπειριῶν τοῦ
ἀτόµου, καί ὄχι ὁράµατα συνεργειῶν
ἀγάπης, πού ἀντιπαλεύει τό θά νατο
µέ τήν ἀτίµητη καρποφορία
ἀνθρώπινης ζωῆς µέ µέλλον ἀθανα -
σίας. 

Στίς ἀνατρεπικές αὐτές περί φύλου

θεωρήσεις, τό φεµινιστικό κίνηµα βρί -
σκει ἐρείσµατα νά βάλλει κατά τῆς
ἴδιας τῆς φυσικῆς γενετήσιας τάξης,
τήν ὁποία µέµφεται ὅτι «µεροληπτεῖ»
ὑπέρ τοῦ ἄνδρα, κατανέµοντας ἄνι-
σα τά βάρη τῆς συνέχειας τῆς ζωῆς
στά δύο φύλα. Στό ὄνοµα δέ τῆς ἰσό -
τη τας τά φεµινιστικά λόµπι ἔχουν ἐπι -
τύχει τή θεσµοθέτηση γιά τή γυναίκα
δικαιωµάτων πάνω στό σῶµα της,
κατά παράβαση ἀρχῶν βιολογίας,
ἠθικῆς καί δικαίου. Δέν πρόκειται δη -
λαδή γιά µέτρα προστασίας τοῦ σώ -
µατός της ἀπό ἐξευτελιστική µετα -
χείριση, ἀλλά, γιά δικαιώµατα ζωῆς
καί θανάτου ἀνθρωπίνων ὑπάρξεων,
πού ἔχουν σπαρεῖ µέσα σ’ αὐτό καί
κυοφοροῦνται σύµφωνα µέ τούς βιο-
λογικούς νόµους: δικαιώµατα γιά ἐκ -
τρώσεις κατά τό δοκοῦν. Γενικότερα
δέ, µετά ἀπό πιέσεις «προοδευτικῶν»
λόµπι καί τῶν δύο φύλων, ἔχει γίνει
ἀποδεκτή ἡ διάσπαση τῆς «θεόπλα-
στης» γενετήσιας τάξης σέ δύο αὐτό-
νοµες λειτουργίες: α) τή φευγαλέα ἠ -
δυ πάθεια καί β) τήν ἐν δυνάµει ἀκό-
λουθη ἔµπονη διαδικασία καρποφο-
ρίας νέας ζωῆς. Ἡ ἀνεξέλεγκτη δέ λει-
τουργία τῆς πρώτης («σεξοµανία»)
καί ὁ στραγγαλισµός τῆς δεύτερης
προστατεύονται καί τά δύο, κάτω
ἀπό τήν ὀµπρέλα τῶν «ἀτοµικῶν δι-
καιωµάτων»! 

Στό δεύτερο µισό τοῦ 20οῦ αἰῶνα,
ἔζησε στήν Ἑλλάδα, ὅπου καί ἀπεβί -
ωσε, ὁ αὐστριακός Ρωµαιοκαθολικός
ἱερέας, Λαυρέντιος Γκέµερεϋ. Δήλωνε
«πολιτισµικός πρόσφυγας». Λάτρης
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τῆς ἀνατολικῆς ἐκδοχῆς τοῦ εὐρω -
παϊ κοῦ πνεύµατος καί δεινός κριτής
τῆς δυτικῆς κουλτούρας, δηµοσίευσε
τό 1977 τό βιβλίο «Ἡ δύση τῆς Δύσης»
(Ἐκδ. Παπαζήση). Κινεῖται σέ πλαί -
σια ἱστορικο-κοινωνικο-φιλοσοφικά.
Κάποιες θέσεις του ἐγγίζουν τό θέµα
µας. Γράφει: «Πῶς ἐξελίχτηκε τό κορί -
τσι σέ δευτερεύοντα γιό…, πῶς ἔγινε
ἡ µητέρα µία µέγαιρα τῆς ἔκτρωσης,
συνεχής καταναλώτρια τοῦ «χαπι -
οῦ», πῶς κατάντησε ἡ γυναίκα τοῦ
µεσαίωνα, πού ὀνοµαζόταν Ma-Da me,
Madonna, Δέσποινα,… µέσα στήν
ἀνδρική πλειονότητα, στήν διακο -
σµη τική “κυρία καθηγήτρια”, “κυρία
ὑπουργίνα”…; Πῶς ἔχει µεταβληθεῖ
τό κράµα ἀρχοµανίας καί δέους, πού
χαρακτήριζε στόν µεσαίωνα τή σχέ-
ση τοῦ ἄνδρα µέ τή γυναίκα, στίς κυρι -
αρχικές -γιά τόν ἄνδρα-  συνθῆκες τῆς
ἀστικῆς τάξης, πού τίς δέχτηκε καί ἡ
ἴδια ἡ γυναίκα, γιά νά προσαρµοστεῖ
ἀπόλυτα, ἀκόµα καί στίς ἀπελευθε -
ρω τικές της προσπάθειες, σ’ αὐτές,
χω ρίς νά συµβάλλει µέ κάτι τό δικό
της σέ ἕνα καινούργιο κόσµο;… Ἕνα
φαίνεται σίγουρο: ἡ ψυχολογική κα-
τάσταση στήν ὁποία βρίσκεται σήµε-
ρα ἡ γυναίκα τῆς µεταγενέστερης ἀ -
στικῆς κοινωνίας εἶναι θαυµάσια προ -
καθορισµένη στό νά ἐπιταχύνει τό τέ-
λος αὐτῆς τῆς κοινωνίας µέ τή συνεχή
µείωση τῆς γεννητικότητας. Μέ τήν
παύση τῆς µητρότητας παύει ἡ ἴδια ἡ
ἀνθρώπινη ζωή – ἐκτός ἄν ἡ χηµική
βιοµηχανία ἀναλάβει τήν ἀναπαρα-
γωγή τοῦ ἀνθρώπου. Θά εἶναι ἄρα-

γε αὐτό τό ἑπόµενο κεφάλαιο τῆς Τε -
χνολογικῆς Ἐπανάστασης; Ἕνας τέ-
λειος κόσµος τοῦ ροµπότ, µιά ἀνθρω -
πότητα χωρίς φύλο;» (σελ. 141,143).

Τό θέµα ἀπασχολεῖ πολλές σύγ -
χρο νες διανοούµενες, πού ἐπικρίνουν
ἔν τονα αὐτόν τόν οἶστρο ἀνατροπῆς,
στόν ὁποῖον καί ἀντιτάσσουν τούς
παλιούς πανανθρώπινους τρόπους
ζωῆς. Μία ἀπ’ αὐτές, ἡ Hilary White,
σέ ἄρθρο της στόν ἰστότοπο LifeSite-
News.com (10/1/2013), µέ τόν εὔ -
γλωττο τίτλο: «Οἱ νέοι ἄνδρες ἀπο-
φεύγουν τό γάµο: Οἱ γυναῖκες δέν εἶ -
ναι πιά γυναῖκες», παραθέτει στατι-
στικές ἀπό τίς ΗΠΑ, πού δείχνουν ὅτι
ἀπό τό 1997 µέχρι σήµερα, τό ἐνδιαφέ -
ρον γιά ἕνα γάµο ἐπιτυχή, ἐνῶ στίς
νέες ἔχει αὐξηθεῖ σηµαντικά, στούς
συνοµηλίκους τους νέους ἔχει µειωθεῖ
σέ βαθµό ἀντίστοιχο. Ἀναφέρει δέ θέ-
σεις ἄλλης ἀντι-φεµινίστριας, ἐρευνή -
τριας σέ θέµατα σχέσεων τῶν φύλων
καί γάµου, τῆς Suzanne Venker, πού,
σέ ἄρθρο της µέ τόν ἐµβληµατικό τί τ -
λο «Πόλεµος κατά τῶν ἀνδρῶν»,
ἀναλύει πλῆθος στατιστικῶν στοιχεί -
ων ἀπό τίς ΗΠΑ καί συµπεραίνει ὅτι
ὁ φεµινισµός ἔχει καταφέρει νά ἐκτο -
πίσει πολλούς ἄνδρες ἀπό τή δηµό-
σια σκηνή, ἀπονευρώνοντας τόν πα-
ραδοσιακό τους ρόλο ὡς πυλώνων,
φυλάκων καί τροφοδοτῶν τῆς οἰκο-
γένειας καί γενικά τῆς κοινωνίας. Κρί -
νει δέ ὅτι οἱ ἄνδρες δέν ἕλκονται πιά
ἀπό τό γάµο ὅπως πρῶτα, δέν τόν
βλέπουν σάν πεδίο ὁλοκλήρωσης,
ἀλ λά σάν ἀρένα στηµένου ἀγώνα,
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µετά τίς ἀπανωτές ἀναµορφώσεις
τοῦ οἰκογενειακοῦ δικαίου, πού τά
φε µινιστικά λόµπι ἔχουν ἐµπνεύσει:
περιπέτεια χωρίς νόηµα!

Ἡ νεωτερική µετάλλαξη τοῦ ἀν -
θρώπου τῆς Δύσης ἀφορᾶ ὄχι µόνο
τή γυναίκα ἀλλά καί τόν ἄνδρα, πού
ὄχι σπάνια ἐγγίζει ἐκτρωµατικές κα-
ταστάσεις. Συχνά οἱ φυλετικές του
µε ταλλάξεις προκαλοῦν τό κοινό αἴ -
σθηµα. Μάχεται δέ, µέ τρόπο βίαιο
καί προκλητικό, νά τίς ἐπιβάλει σάν
«ἀτοµικό δικαίωµα», ἐγκαλώντας ἐπί
ρατσισµῷ ὅποιον ἁπλά διαπιστώνει
ἰδίοις ὄµµασι, τήν ἀλήθεια περί τοῦ
βι ολογικοῦ φύλου του! Ἄλλοτε πάλι,
πολλοί µοντέρνοι ἄνδρες ἀποδεικνύ -
ονται στυγνοί καιροσκόποι. Στηρί -
ζουν ἐκθύµως τήν ἀπελευθέρωση τῆς
γυναίκας ἀπό τήν «ἀνδρική κυριαρ -
χία» (ἐννοεῖται βέβαια ὅτι ἡ «ἀπε-
λεύθερη» ἐπωµίζεται πολλές ἀπό τίς
δικές τους εὐθύνες). Αὐτοί δέ, πλέον-
τας σέ πελάγη ἀδιαφορίας, τρυγοῦν
ἀνέµελα, κάποτε καί µέ τό ἀζηµίωτο,
ὅποιο καρπό βροῦν στό διάβα τους
καί «κάνουν τή ζωή τους» χωρίς τύ -
ψεις. Μήπως δέν πλειοδοτοῦν σέ µα-
νιφέστα, ὅπως ὅτι ἡ γυναίκα δέν τούς
ἔχει ἀνάγκη; Δέν τῆς ἀναγνωρίζουν
ἱκανότητες σάν τίς δικές τους, ἄν ὄχι
µεγαλύτερες; Δέν προσυπογράφουν
φεµινιστικά κηρύγµατα περί «στερε-
ότυπων ρόλων» τῶν φύλων, πού τήν
ἔχουν χαντακώσει, καί ὅτι «ἦλθε ὁ
καιρός νά ἀνοίξει τά φτερά της»; Ἐν -
νοώντας βέβαια: «νά φύγει, νά µᾶς
ἀφή σει ἥσυχους»!  

Τέτοιοι εἶναι οἱ καρποί τῆς νέας πε-
ρί φύλου ἰδεοληψίας: ὄντα ἐγωπαθή,
ἀνέραστα, ἄκαρπα. Ἐκεῖνος: δόλιος
ἀ καµάτης, φιλήδονος ὑποκριτής, ὕ -
που λος ἀτοµιστής. Ἐκείνη: ὑστερική
τῆς «τρεχάλας», ἀφιονισµένη µέ φαν-
τασιώσεις αὐτάρκειας, δύναµης, κα-
ταξίωσης, ἕτοιµη νά συντρίψει ὅποι-
ον καταφρονεῖ τήν ἀνωτερότητά
της! Πῶς αὐτά τά ὄντα νά συναντη -
θοῦν; Πῶς νά νιώσουν τήν ἀνάγκη
τό ἕνα τοῦ ἄλλου, γιά νά ὁλοκληρω -
θοῦν δηµιουργικά; Πῶς νά κάνουν
οἰκογένεια; Στίς «ἐµπόλεµες» αὐτές
συνθῆκες πάµπολλες εἶναι οἱ «ἀπώ -
λει ες»: ἀγόρια καί κορίτσια, πού ἐπι -
θύµησαν γάµο καί οἰκογένεια, βλέ-
πουν τούς πόθους τους νά σαπίζουν
σέ «χωµατερές» διαζυγίων ἤ τούς
ἀπωθοῦν σάν δυνητικά σενάρια γιά
τήν ἔσχατη ὡριµότητά τους. Ἡ ἀµοι-
βαία καχυποψία, πού οἱ µοντέρνες δι-
δαχές περί φύλου ἔχουν ἐκθρέψει, λυ -
µαίνονται κάθε φυσιολογική µεταξύ
τους συνεκτική ἕλξη. 

Οἱ προωθητές τῶν νέων θεωρή-
σεων περί φύλου, σεµνύνονται ὅτι ἀ -
πελευθέρωσαν τή γυναίκα καθιερώ -
νοντας γι’ αὐτήν ἴσα δικαιώµατα µέ
τόν ἄνδρα. Στό µέτρο πού ἰσότητα
δέν σηµαίνει ἰσοπέδωση τῶν φύλων
ἀλλά ἴσος σεβασµός στό πρόσωπο
καί τήν ξεχωριστή λειτουργία κάθε
ἀνθρώπου ἀνεξαρτήτως φύλου, πα-
ραβιάζουν ἀνοικτές θύρες. Ἐδῶ καί
2000 χρόνια ὁ Χριστιανισµός ἔχει δια -
κηρύξει τή γυναίκα ἰσότιµη µέ τόν ἄν -
δρα, ὅπως ἐξ ἀρχῆς δηµιουργήθηκε.
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Οἱ ἐπιτυχίες δέ, πού ἐπικαλοῦνται τά
φεµινιστικά κινήµατα, στήν ἀναµόρ-
φωση τοῦ θεσµικοῦ πλαισίου τῶν κοι-
νωνιῶν πρός ὄφελος τῶν γυναικῶν,
λίγο διαφέρουν ἀπό «πύρρειες νίκες».
Πολύ ἀµφίβολο ἄν σήµερα εἶναι πιό
εὐτυχισµένη ἡ γυναίκα καί ἀξιοποιεῖ
καλύτερα τά τάλαντά της περνών -
τας τίς µέρες ἤ τίς νύχτες της πίσω
ἀπό γκισέ καί γραφεῖα γεµάτα χαρ-
τιά, ὑπό τό κράτος ἀγχωτικῶν προ -
θεσµιῶν καί ὑποχρεώσεων, ἤ σέ µα -
ρα θώνια διαβούλια «στελεχῶν» καί
«συµβούλων», ἤ σέ συνεργεῖα προ-
σφορᾶς ὑπηρεσιῶν, κτλ., ἄν εἶναι πιό
ἀσφαλής καί ἔπαψε νά κινδυνεύει νά
πέσει θύµα ἐκµετάλλευσης ἤ παρενό -
χλησης, κυνηγώντας τήν «ἀνέλιξή»
της, στόν ἀνελέητο, ἀνταγωνιστικό,
ἠθικά ξεσαλωµένο κοινωνικό χῶρο,
ἀπ’ ὅσο ἦταν, ὅταν τά δύο φύλα συµ -
πορεύονταν µέ ρόλους ἀλληλοεξαρ -
τώµενους, παρά τά προβλήµατα πού
ἔχει ὄντως ἐκθρέψει στίς σχέσεις τους
ἡ φθορά τῆς ἀνθρώπινης φύσης. Ἕνα
πάντως εἶναι σίγουρο: οἱ δυτικές κοι-
νωνίες ἀπειλοῦνται ἀπό δηµογραφι -
κό λιµό. Ἡ Δύση ἤδη δύει, ὅπως εἶχε
προβλέψει ὁ Γκέµερεϋ πρίν ἀπό 40
χρό νια.

Ἀξιοσηµείωτη ἐπίσης καί ἡ διαίσθη-
σή του ὅτι ὁ ἄνθρωπος τῆς δυτικῆς
κουλτούρας ἴσως θελήσει νά ἐπέµβει
στήν ἴδια τή «θεόπλαστη φύση» του
καί, στρεβλώνοντας τή δηµιουργική
ἑ τερότητα τῶν φύλων, νά ἀναθέσει
τήν ἀναπαραγωγή του στή βιοχη -
µεία! Δέν συζητιέται σήµερα ἡ δυνα -

τότητα παραγωγῆς «ἀντιγράφων»
ἀνθρώπων µέ «κλωνοποίηση»; Δέν
γνωρίζουµε ἄν, µέ τήν ἀνοχή τοῦ Θε-
οῦ (τήν «κατ’ ἐγκατάλειψη»;…), ὁ ἄν -
θρωπος τῆς ἀποστασίας θά τό ἐπι -
τύχει οὔτε τί ὄντα θά παραχθοῦν. Τό
δηµογραφικό πάντως κενό στή Δύση
δέν πρόκειται νά καλυφθεῖ διά τῆς βιο-
τεχνολογίας µέ ἄφυλα ροµπότ. Ἡ φυ-
σική νοµοτέλεια ἀπεχθάνεται τό κενό:
τό νερό πού ρέει, γεµίζει ὅποια λακ-
κούβα βρεῖ στό διάβα του. Ἔτσι καί
λαοί µετακινοῦνται, εἴτε ὡς µαχητι-
κοί εἰσβολεῖς εἴτε ὡς ἐξαθλιωµένοι
οἰκονοµικοί ἤ πολεµικοί πρόσφυγες,
καί διακινδυνεύουν τή ζωή τους ἀναζ-
ητώντας καλύτερη τύχη σέ περιοχές
δηµογραφικά διψασµένες. Δέν ἔχει
γίνει ἡ Μεσόγειος ὑγρός τάφος γιά
χιλιάδες δύστυχους πρόσφυγες πού
πληρώνουν χαράτσι σέ µαφιόζους
δουλεµπόρους, γιά νά τούς µεταφέρ-
ουν λαθραία στήν Εὐρώπη στοιβαγ-
µένους σέ σαπιοκάραβα πού βυθίζον-
ται; 

Τό ὅτι ἡ Εὐρώπη περιθάλπει θα -
λασ σοδαρµένους ναυαγούς εἶναι ἀξι -
έ παινη. Ἡ τραγικότητα ὅµως τοῦ δι-
κοῦ της προβλήµατος εἶναι ἐφιαλτι-
κή: ἡ ὑπογεννητικότητα κάνει τό µέλ-
λον της ζοφερό. Πρόσφατες στατι-
στικές τή φέρουν πρωταθλήτρια κό-
σµου στό… «ἄθληµα» αὐτό. Κατ’
ἀδή ριτη λοιπόν συνέπεια, ὅσο καί ἄν
σπάνια ὁµολογεῖται, ἡ Εὐρώπη σ’
αὐτά τά θαλασσοδαρµένα ράκη, ὅσα
ἐπιζήσουν, προσβλέπει γιά νά κρα-
τήσει σέ λειτουργία τόν παραγωγικό
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ἱστό της καί ὄρθιο τό ἀσφαλιστικό σύ -
στηµα τῶν γερασµένων γηγενῶν
πληθυσµῶν της. Ἐπισήµως ἐκτιµᾶται
ὅτι ἡ ΕΕ θά χρειαστεῖ νά ἐνσωµα τώ -
σει κάπου 56 ἑκατοµµύρια νέων µετα-
ναστῶν µέχρι τό 2050, «προκειµένου
νά καταπολεµηθεῖ ἡ µείωση τοῦ ἐρ-
γατικοῦ δυναµικοῦ της» (βλ. ἰστοσ.
Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου euro parl. -
eu ropa.eu). Πράγµα πού σηµαίνει ὅτι
θά πρέπει νά δεχθεῖ τήν εἰσροή ἄνω
τῶν 150 ἐκατοµµυρίων νέων ἀνθρώ -
πων στόν εὐρωπαϊκό χῶρο. 

«Δύση τῆς Δύσης», λοιπόν, δέν
σηµαίνει ἀκατοίκητη Δύση. Σηµαίνει
τό τέλος τοῦ περίφηµου χριστιανικοῦ
δυτικοῦ πολιτισµοῦ. Ἴσως τά περί -
λαµπρα χριστιανικά ἐπιτεύγµατα
τῆς γηραιᾶς µας ἠπείρου θά τά ἐπι-
δεικνύουν κάποτε σάν µουσειακά του -
ριστικά ἐκθέµατα νεήλυδες λαοί, µου-
σουλµάνοι, ὡς ἐπί τό πλεῖστον, µιά
καί γι’ αὐτούς ἡ πολυτεκνία εἶναι κα -
θῆκον ἱερό! Καί αὐτό δέν θά ἦταν τό
χειρότερο σενάριο: κανείς δέν µπορεῖ
νά ἀποκλείσει τήν ἐπέκταση τοῦ αἱ -
µατηροῦ τζιχάντ τῆς Μέσης Ἀνατο -
λῆς στά πατρογονικά µας ἐδάφη. Καί

τότε… Ἄς µή τό συζητάµε! 
Θά βγοῦµε οἱ Εὐρωπαῖοι, καί ἰδίως

ἐµεῖς οἱ Ἕλληνες, ἀπό τόν χαυνωτικό
εὐδαιµονισµό µας, ὥστε ἡ δυναµική
τῆς τραγικῆς αὐτῆς πορείας νά ἀνα-
κοπεῖ; Ἔρχεται πάντως στό νοῦ µιά
ρή ση τοῦ διάσηµου Ἄγγλου ἱστορι-
κοῦ Ἄρνολντ Τόϋµπη, πού ἔχει πεῖ:
«Οἱ πολιτισµοί ὅταν χάνονται, εἶναι
θύµατα αὐτοκτονίας, ὄχι δολοφονί -
ας»! Ρήση ζοφερή, τραγικά ὅµως ἐπί -
καιρη µέ ὅσα συµβαίνουν σήµερα
στούς λαούς τῆς Εὐρώπης, τοῦ λίκνου
τοῦ περίφηµου εὐρωπαϊκοῦ πολιτι-
σµοῦ. Ἐµεῖς, οἱ δοκησίσοφοι κρετίνοι,
οἱ «Χριστιανοί» τῆς Δύσης, χλευά -
ζουµε τό χριστιανικό µας πολιτισµικό
ὑπόβαθρο καί, «δαφνοστεφεῖς» κήρυ-
κες τῆς περήφανης αὐτοχειρίας, προ-
βάλλουµε στήν οἰκουµένη σάν πρό-
ταση προόδου τό «ἐπίτευγµα» τῆς
στείρας µεταλλαγµένης φυσικῆς τά -
ξης! Κατ’ οὐσίαν, ἕνα πολιτισµό λαῶν
σέ ἐπιθανάτια κλίνη, µιά «µαύρη τρύ -
πα», πού τούς ρουφᾶ καί τούς ἀφα -
νίζει! Κάποιοι εὔστοχα τόν ἔχουν ὀνο-
µάσει «κουλτούρα θανάτου»!... 

Ἐ. Χ. Οἰκονοµάκος 
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