
TΡΙΣΣΕΥΟΜΕΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΕΥΟΜΕΝ

Ὅσο περνάει ὁ καιρός καί πληθαίνουν τά τεύχη τοῦ περιοδικοῦ μας,
ὅσο αὐξάνεται τό πρός δημοσίευση ὑλικό, ὅσο κατατίθενται ἀπό

ἐπαΐοντες ἀξιόπιστες προτάσεις γιά τήν ἐξέλιξή του, τόσο συναυξά νεται ἡ
αἴσθηση τῆς εὐθύνης μας ἔναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων, μέσα ἀπό τό πρωτό-
γνωρο γιά τήν ἐπαρχιακή μας Μητρόπολη ἐγχείρημα. Τονίζαμε στό προηγούμενο
τεῦχος ὅτι τό περιοδικό μας δέν εἶναι κομ μάτια ἄψυχο χαρτί, ἀλλά κατά θεση
ψυχῆς ἀπό ὅλους ὅσοι συμμε τέχουν στή δημιουργία του καί ἀναζήτηση πορείας
ζωῆς ἀπό ὅσους συμμετέχουν στή μελέτη του. Κι αὐτό ἀποδεικνύεται καθημε-
ρινά στήν πράξη. Ὄχι ἐπειδή τό περιοδικό μας πλέον παραπέμπεται ἀπό ἐπι-
στημονικά συγγράμματα καί ἐργασίες, ἀλλά διότι καταγράφεται ἡ ἱκανότητά
του νά προβληματίζει καί νά ἀντιπαλαίει ἰδεοληψίες καί προκαταλήψεις.

Τρίτο τεῦχος. Τά δύο πρῶτα ὀφειλετικά στούς δύο μεγάλους Ἁ γίους καί
συμπολιούχους τῆς πόλης μας, τῆς Λάρισάς μας, Ἀχίλλιο καί Βησσαρίωνα,
Ἀρχιεπισκόπους καί Πολιούχους Λαρίσης. Τό τρίτο καθηκόντως στή μάνα
μας, τήν Ἐκκλησία. Ὄχι γιά ἄλλο λόγο, ἀλλά γιά νά δώσουμε ἀφορμές νά
ἐλέγξουμε τή συνείδησή μας καί νά διε ρευνήσουμε τήν αὐτοσυνειδησία μας ὡς
Ὀρθόδοξοι, ἰδίως τήν εὐθύνη μας ἔναντι τῆς Ἐκκλησίας πού μᾶς προσφέρει
τή σωτηρία, τή Θέωση, τή Χάρη!

Δέν τό ἀφιερώνουμε τό τεῦχος μας γενικά στήν Ἐκκλησία, ἀλ λά στήν ἑνό-
τητά της. Αὐτό πού πολλοί δηλώνουν ὅτι διακυβεύεται στίς ἡμέρες μας.
Παράξενη λέξη: «διακυβεύεται». Δηλαδή, παίζεται στά ζάρια, στούς κύβους.
Κι ἀπό ποιούς παίζεται στά ζάρια; Ἀπό ἐκείνους πού στό ὄνομα τῆς Ἐκκλη-
σίας δροῦν καί ἐνεργοῦν ἐναντίον Της. Ἀπό ἐκείνους πού ἀσχολοῦνται μέ τήν
Ἐκκλησία, ἀντί νά τήν ζοῦν. Ἀπό ἐκείνους πού παίζουν μέ τήν Ἐκκλησία, ἀντί
νά τήν σεβα στοῦν. Ἔχουν χορτάσει τά αὐτιά μας ἀπό κηρύγματα διχαστικά,
συν θήματα μίσους, ἐπιχειρηματολογία ἀνακόλουθη πού, κάνοντας λήψη τοῦ
ζητουμένου, ἐπιχειρεῖ νά δικαιώσει τήν ἁμαρτία καί νά τήν καθι ερώσει ὡς ἀρε-
τή, καί μάλιστα, ἰσοπεδώνοντας ὅποιον τολμήσει και μι λήσει λογικά, θεολο-
γικά, ἱεροκανονολογικά…

Ὁρισμένοι στίς ἡμέρες μας αὐτοχρίονται καί αὐτοθαυμάζονται ὡς αὐθεν-
τικοί ἐκφραστές ἐκκλησιαστικότητας, τήν ἴδια στιγμή πού διαπράττουν τήν
ὑπέρτατη ἁμαρτία, τή βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τό ὁποῖο ἐπι-
μένει νά τούς ἀγνοεῖ. Καί ἡ βλασφημία τους στοχεύει τήν Ἐκκλησία τῆς Χάρι-
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τος, προσπαθῶντας νά καθιερώσουν θεσμικό τμῆμα της καί χαρισματικό,
ὥστε μέ ἀσφάλεια νά κτυποῦν τό πρῶτο ἐπικαλούμενοι ὅτι ἀνήκουν στό δεύ-
τερο. Κι ὅλ’ αὐτά, ἐνῶ στό Σύμβολο τῆς Πίστεως, ὅσοι Ὀρθόδοξοι, ἐπιμένουμε
νά ὁμολογοῦ με τήν Ἐκκλησία ὡς Μία! Συνήθεις στόχοι τῆς ἐμμανοῦς χολῆς
πού ἐκτοξεύουν συκοφαντικά: οἱ Σύνοδοι τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ Ἐπίσκο ποι,
καί μάλιστα οἱ τά πρῶτα, κυρίως στήν εὐθύνη, φέροντες, ὅσοι τολ μοῦν νά
ψελλίσουν λόγο διαφωνίας μαζί τους. Κύριο χαρακτηριστικό τῆς διεστραμμέ-
νης θεολογικῆς τους σκέψης εἶναι ὅτι ἀντί νά διεκδι κοῦν τόν ἄνωθεν φωτισμό
τοῦ ἡγεμόνα νοῦ, ὥστε μέ κριτήρια οὐρα νοῦ νά διερμηνεύουν τά ἐπί τῆς γῆς,
«ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς», διεκδικοῦν τό ἀκριβῶς ἀντίθετο. Μέ ἐπιμονή
στόν σκοτασμό τοῦ νοός νά διεκδικοῦν μέ ἀπολυταρχική νοοτροπία τά σκύ-
βαλα τῆς γῆς, στά ὁποῖα θέλουν νά ὑποτάξουν αὐτούς πού ἀπό τόν Θεῖο
Ἱδρυτή καί Δο μήτορα τῆς Ἐκκλησίας, τόν Χριστό μας, ἔχουν τήν ἐντολή νά
ποιμαί νουν τά πρόβατά Του «κηρύσσοντες αὐτοῖς πάντα ὅσα ὁ Κύριος ἐνε -
τείλατο» καί ὄχι ἀπαράδεκτα φληναφήματα ἤ ἐξυπνακισμούς ἀν θρώπων!

Γιά ὅλους ἐκείνους μᾶς προειδοποιεῖ ὁ Στ΄ Κανόνας τῆς Ἁγίας Β΄ Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου, περιέχοντας ἕναν περίφημο ὁρισμό: «(…) Αἱρετικοὺς δὲ λέγο-
μεν, τοὺς τε πάλαι τῆς ἐκκλησίας ἀποκηρυχθέ ντας, καὶ τοὺς μετὰ ταῦτα ὑφ’
ἡμῶν ἀναθεματισθέντας· πρὸς δὲ τού τοις, καὶ τοὺς τὴν πίστιν μὲν τὴν ὑ γιῆ
προσποιουμένους ὁμολογεῖν, ἀποσχίσαντας δὲ, καὶ ἀντισυνάγοντας τοῖς κανο-
νικοῖς ἡμῶν ἐπισκό ποις (…).». Ἑρμηνεύει ὁ Ζωναρᾶς τόν Κανόνα: «(…) Αἱρετι-
κοὺς δὲ πά ντας καλεῖ τοὺς παρὰ τὴν ὀρθόδοξον πίστιν δοξάζοντας, κἄν
πάλαι ἀπεκηρύχθησαν, κἄν προσφάτως, κἄν παλαιαῖς αἱρέσεσι κοινωνῶσι,
κἄν νέαις (…) ἀλλὰ καὶ τοὺς ἀποσχίσαντας ἐκ τῶν ἰδίων ἐπισκόπων, καὶ ἐκεί-
νοις ἀντισυνάγοντας, κἄν δοκῶσιν ὀρθοδοξεῖν.». Ἐπεξηγεῖ ὁ Βαλσαμών: «Οὐκ
ἐπαύσατο ποτὲ ὁ πόλεμιος ἡμῶν Σατὰν διὰ συκο φαντίας μολύνων τὰς ὑπο-
λήψεις τῶν ἀγαθῶν ἀνθρώπων, καὶ μᾶλ λον τῶν ἐπισκόπων». Καί αὐτό ἡ
αὐτοσυνειδησία τῆς Ἐκκλησίας μας τό ὀνο μάζει αἵρεση!

Ἐπειδή εἴμαστε νεώτεροι στήν Ἀρχιερωσύνη, κρίνουμε σκόπιμο νά δώσου-
με τόν λόγο σέ κάποιους ἀπό αὐτούς πού ἔχουν καθιερωθεῖ στή συνείδηση
τῆς Ἐκκλησίας ὡς ἐκφραστές τοῦ Θείου θελήματος, ὡς «γενόμενοι καί τρόπων
μέτοχοι» διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων. Δύο κεί μενα ἰσχυρά περί ἑνότητας τῆς
Ἐκκλησίας. Τό πρῶτο ἀπό ἕναν Ἐπί σκοπο πού τώρα εὑρίσκεται στή Θριαμ-
βεύουσα Ἐκκλησία συμβασι λεύοντας καί συνδιαιωνίζοντας μέ τόν Ἀρχιποίμε-
να Χριστό: ἡ εἰσήγη ση περί ἑνότητας τῆς Ἐκκλησίας ἡ ὁποία παρουσιάστηκε
στήν τακτι κή Συνεδρίαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἱεραρχίας τό 1972 ἀπό τόν

AXIΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ
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Μη τροπολίτη Χαλκίδος κυρό Νικόλαο Σελέντη. Τό δεύτερο ἀπό ἕναν Ἐ πίσκοπο
τῆς Στρατευο μένης ἐπί γῆς Ἐκκλησίας, ἀπό τούς ἰσχυρότε ρους ἐκφραστές τῆς
Ὀρθόδοξης Θεολογίας: «Ἐκκλησία συστήματος καὶ συνόδου ἐστὶν ὄνομα», ἄρθρο
τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυ πάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου.
Καί κοντά σέ αὐτά τά δύο ἄρθρα, πολλά ἄλλα πού διδάσκουν τήν ὑπέρβαση
τῆς ἀγάπης ὡς ἀ ντίδοτο στούς θιασῶτες τοῦ μίσους, πού ἐκκλησιοποιοῦν καί
δέν δι αιροῦν, πού ὑπουργοῦν τό «εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσεν»!

Τό λοιπόν, προσευχή, μετάνοια, ἐκζήτηση τοῦ Θείου Ἐλέους, ὥ στε νά μή
φθάσουμε ποτέ νά κατηγορηθοῦμε ὅτι ἐξαιτίας μας σχί σθηκε ὁ ἄρραφος χιτών
τοῦ Χριστοῦ! Γιά νά μήν ἀκούσουμε ποτέ τό «οὐαί δι’ οὗ τό σκάνδαλον ἔρχε-
ται» (Ματθ. 18, 7)! Γιά νά μή γίνει ἡ συκοφαντία «ἀνεκτή συνήθεια» στόν
ἐκκλησιαστικό χῶρο. Γιά νά μήν ἀφορᾶ σέ ἐμᾶς ἡ κατηγορία τοῦ Κυρίου ὅτι
«δι’ ὑμᾶς βλασφημεῖ ται τό ὄνομά μου τοῖς ἔθνεσιν» (Ρωμ. 2, 24). Γιά νά μᾶς
ἀναγνωρίζει ὁ Ἅγιος Θεός ὅτι πορευόμαστε τά διαβήματά μας κατά τό λόγιόν
Του καί μόνον!

† Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος
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