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Τό ἐρειπωµένο ἀνάκτορο

ά µέ στιγµατίζατε καθυστερηµένο ἤ θά µέ χαρακτηρίζατε

ἀνεδαφικό, ἄν διατύπωνα τήν ἄποψη, πώς τό ἀνάκτορο

τᾹς ἐγκάρδιας προσέγγισης καί τᾹς ὁλόψυχης ἀφοσίωσης

εἶναι τό ζεστό οἰκογενειακό σπίτι; Θά µέ ἀπορρίπτατε, ἄν

σς κατέθετα, ὡς ἀποκλειστικό συµπέρασµα πολυεπίπε -

δης µελέτης καί µακρς προσωπικᾹς ἐµπειρίας, τή µαρ τυρία, ὅτι οἱ

κύριοι, χα ρισµατικοί οἰκοδόµοι καί-ταυτόχρονα-δυναµικοί

στηλοβάτες τᾹς κοινωνίας τᾹς ἀγάπης εἶναι οἱ δυό ὑπάρξεις, πού

ἀπο φασίζουν νά ἑνώσουν τίς δυό φλεγόµενες νεανικές τους καρδιές

σέ µία καί νά συντονίσουν τά ὁράµατά τους καί τούς ἀγῶνες τους

στή «διά βίου παντός» συµπορεία καί συνάθληση; 

Η ἀτέλειωτη, παγκόσµια ἱστορική ἐγγραφή, µέ τό φόρτο τοῦ

ὑλικοῦ της, περνάει ἀπό ἀνοιχτές ἤ κλειστές συστάδες

κοινωνικᾹς διαµόρφωσης, ἀποτυπώνει κλιµακωτές ἐξελίξεις,
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ζυγίζει τά βαθειά πιστεύµατα ἤ τά ἐποχιακά ἰδεολογήµατα, φω το -

γραφίζει καί ἀναλύει τίς συµπεριφορές καί ἀποθέτει τόν πλοῦτο-

δίχως τήν ἀπαίτηση τᾹς ἀνέλεγκτης ἀποδοχᾹς-στόν εὐσυνείδητο

ὥριµο µελετητή καί στό σφριγηλό, ἐναγώνιο ἐξερευνητή τοῦ

περιβάλλοντός του, πού ἀναζητάει τήν κοινωνία τᾹς  ζεστασις,

τᾹς ἀνυστε ρόβουλης ἐµπιστοσύνης καί τᾹς ἀδιατάρακτης ἀγάπης.

Αὐτός ὁ ἱστορικός πλοῦτος βεβαιώνει, µέ σφραγίδα ἀπολυτότητας

καί ὑπογράφει µέ σταθερό χέρι ὑπευθυνότητας, ὅτι ἡ οἰκογενειακή

ἑστία εἶναι ἡ κοιτίδα τᾹς ἀγάπης.  

Η ἀπογοήτευση ἐνσκύπτει, σάν καταιγίδα, ἀπό τή στιγµή, πού

ὁ ὁποιοσδήπτε ἀπό µς, θέλοντας νά τσεκάρει προσωπικά τή

µαρτυρία τᾹς ἱστορίας, θά βρεῖ τό κουράγιο νά περπατήσει,

ἐρευνητικά, στίς κατάφωτες λεωφόρους τοῦ σύγχρονου πολιτισµοῦ

µας καί νά ἐπισκεφτεῖ-ἕνα πρός ἕνα-τά ἀνάκτορα τᾹς ἐγκάρδιας

κοινωνίας καί τᾹς οἰκογενειακᾹς εὐτυχίας. Ὁ τρόµος θά τόν ἀφήσει

ἄναυδο. Τά πολλά, τά περισσότερα στέγαστρα τᾹς οἰκογενειακᾹς

ἀλληλοπεριχώρησης, θά τά ἀνακαλύψει χτυπηµένα καί ἐρειπω -

µένα. Ἀποµεινάρια ὀνείρων, πού δέ χάρηκαν τήν ἐπαλήθευσή τους.

Μουσεῖα τᾹς σύγχρονης, ἄρτιας καί καλαίσθητης, οἰκοδοµικᾹς

τέχνης, ἀλλά-στήν πραγµατικότητα-ἀποθηκευτικούς χώρους τᾹς

ἀντιπαλότητας καί τοῦ µίσους.

Πρόσφατη στατιστική δηµοσίευση µς ἔδωσε τό στίγµα, ὅτι

στή µικρή, τήν ἀγαπηµένη µας πατρίδα, δηλώνονται 60.000

γάµοι τό χρόνο καί 15.000 διαζύγια. Τά ἑξήντα χιλιάδες ζευγάρια,

ἀνθοστόλιστα καί γελαστά, ἀνεβαίνουν τά σκαλοπάτια τᾹς εὐτυχίας.

Καί, κατά τόν ἴδιο χρόνο, οἱ δεκαπέντε χιλιάδες τῶν ζευγαριῶν,

κλείνουν, ὀργισµένα, τίς πόρτες τᾹς εὐτυχίας τους καί ἀφήνονται

στό σκοτάδι τᾹς βαρεις κατάθλιψης καί στό θολό ὁρίζοντα τᾹς

ἀβεβαιότητας. Πίσω τους, τόν ἑπόµενο χρόνο, θά περπατήσει ἡ

διάδοχη λεγεώνα τῶν τραγικῶν θυµάτων τᾹς σύγχρονης πνευµα -

τικᾹς ἀποσύνθεσης καί τό βαρύ κλίµα θά φορτιστεῖ περισσότερο. 

Ητραγικότητα καταντάει ἀφόρητα πνιγηρή, ὅταν ξεφυλλίζει

κανείς τά ντοκουµέντα καί τίς δηµοσιογραφικές ἐπισηµάνσεις
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καί ὅταν βάζει αὐτί νά πιάσει τά κουτσοµπολιά τῶν τηλεοπτικῶν

παραθύρων ἤ τῶν κοσµικῶν σαλονιῶν. Τότε, δίχως νά παραβιάσει

τίς κλειστές πόρτες τᾹς οἰκογενειακᾹς περιπέτειας, µα θαίνει, ὅτι σέ

πολλά νοικοκυριά-ἔστω καί ἄν δέ δηλώνουν διαλυµένα-ἔχουν

ραγίσει τά στηρίγµατα τᾹς ἀφοσίωσης. Τήν καθηµερινό τητα τήν

ποτίζει καί τή δηλητηριάζει ἡ ὑποψία τᾹς συζυγικᾹς ἀπιστίας. Καί

οἱ προσδοκίες, πού ἔφεραν τούς δυό συζύγους στή στέγη τᾹς

ἀµοιβαίας ἀγάπης, κυριολεκτικά προ δώθηκαν. Τό «σήµερα» εἶναι

ἐφιαλτικό. Καί τό «αὔριο» αἴνιγµα.

Τό σύγχρονο σύνθηµα, πού ἔπεσε, ὡς λυτρωτικό εὕρηµα, στίς

προβληµατισµένες κοινωνίες µας, εἶναι ἡ εὐχέρεια ἀλλαγᾹς

τοῦ συζυγικοῦ συντρόφου.Τό δικαίωµα ἐγκατάλειψης τᾹς

ἐρειπωµένης στέγης καί ἀνοικοδόµησης νέας, λαµπρότερης καί

ἀσφαλέστερης ἑστίας τᾹς οἰκογενειακᾹς εὐτυχίας. Ἡ διαλεκτική

καί τό σλόγκαν, πού δροµολογοῦν τήν ἀλλαγή, εἶναι γνωστό: Ἀπό

τή στι γµή, πού ἡ πρώτη συµβίωση ἀποδεικνύεται ἀτελέσφορη,

πνικτική καί ἀφόρητη, γιατί νά µήν τολµήσει ὁ ἀδικηµένος τήν

ἀπόδραση καί γιατί νά µή σκύψει σέ ἄλλη καρδιά, πού ὑπόσχεται

ἀφοσίωση καί προσφέρεται σέ συνοδοιπορία; Οἱ διαφηµίσεις τᾹς

ἄκρατης ἐ λευθερίας καί τά καινοφανᾹ σχήµατα τᾹς «ἐλεύθερης

συµβίωσης» ἐπηρεάζουν εὐρύτατες µάζες καί τίς συνωθοῦν στά

γήπεδα τῶν διαδοχικῶν ἐπιλογῶν καί τῶν πρόσκαιρων

συνοικήσεων, πού ἐπιλέγονται, ὡς ἐπιθέµατα, ἰαµατικά τᾹς

προηγούµενης, µεγάλης πληγᾹς, ἀλλά βιώνονται, ὡς παράτολµα

πηδήµατα στό χαοτικό σκοτάδι.

Αὐτά τά στοιχεῖα µς δίνει ἡ διαταραγµένη καθηµερινότητα. Ἡ
ἀναστροφή µας µέ τά πρόσωπα τᾹς οἰκογενειακᾹς συµβίωσης

καί τᾹς ἀγαπητικᾹς οἰκειότητας. Καί τό ἄνοιγµα στό φιλικό µας
περίγυρο. Ἡ κοινωνία τᾹς ἀγάπης παραµένει αἴτηµα ψυχᾹς,
ἀδιάψευστο καί ἀνυποχώρητο. Φυτεµένο στά βάθη τᾹς ψυχᾹς µας
ἀπό τό ∆ηµι ουργό καί Πατέρα µας, ἀπό τό Θεό, πού εἶναι τό α καί
τό ω τᾹς Ἀγάπης. Καί ἐµεῖς, ἀλόγιστα, ἐκφυλίζουµε τήν ὕπαρξή
µας, πού εἶναι τό λαµπρό καί δυναµικό ἀνάκτορο τᾹς ἀγάπης καί
τή µετα πλάθουµε σέ ἀξιοθρήνητο ἐρείπιο.        



έ πόνο ψυχᾹς δανείζοµαιτό βαθύ στεναγµό τοῦ ἁ -γίου Γρηγορίου τοῦ Θεολό -γου, γιά νά περιγράψω καίνά ἀποτιµήσω τή σύγχρο -νη ἐκκλησιαστική µας ἀπο -διοργάνωση. Ἐκεῖνος, «ποιµενικόςαὐλός τᾹς Θεολογίας» καί ὑπηρέτηςτᾹς γνήσιας ἀποστολικότητας, βρέ -θηκε, ἀπρόσµενα, στή θύελλα τῶνἀνταγωνισµῶν, στό κλίµα τᾹς ἐξηµ -µένης ἐµπάθειας, στόν κυκλώνατοῦ µίσους, στό σκοταδισµό καίστήν ἐπιθετικότητα τῶν σφετερι-στῶν τοῦ ἀρχιερατικοῦ ὑπουργή-µατος, τῶν «µηδέ τράπεζαν µυστι-κήν δεδοικότων». Κουρασµένος, τα-λαιπωρηµένος καί βαθειά θλιµµέ-νος µοιράζεται τήν ὀδύνη του µέ τόφίλο του Φιλάγριο: «...τά τῶν φίλωνἄπιστα, τά τᾹς Ἐκκλησίας ἀποίµαν-τα. ἔρει τά καλά, γυµνά τά κακά...».Ἡ πιστότητα τᾹς φιλίας τῶν λει -τουρ γῶν τᾹς Ἐκκλησίας ἔχει διαρ -ραγεῖ. Οἱ συµπεριφορές τῶν φί λωνἐκφράζουν ἐπιπολαιότητα καί δο-λιότητα. Καί ἡ Ἐκκλησία, ἡ τιµηµένη

Σύναξη τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, παρα-µένει ἀποίµαντη καί ἀκυβέρνητη.Ἐµπειρίες ἀπογοήτευσης καίαἰσθήµατα βαθεις ὀδύνης, βιώνει,τούτη τήν περίοδο καί τό πλήρωµατᾹς ἑλληνικᾹς Ὀρθοδοξίας µας.Πρίν δυό χρόνια, εἶχε συνοδεύσει,µέ ἐλπίδες καί  µέ προσευχές, τόν«ἀπό Θηβῶν» Ἱερώνυµο στόν ἀρχι -επισκοπικό θρόνο τῶν Ἀθηνῶν. Μέτήν ἐντολή καί τήν προσδοκία νάπερπατήσει στά ἴχνη τῶν Πατέ ρωνµας. Στά χαράγµατα τοῦ κρυστάλ-λινου ἤθους τους. Καί στίς προδια-γραφές τῶν Ἱερῶν Κανόνων τους,πού τούς ὁριοθέτησαν καί τούς ψή-φισαν, σέ Οἰκουµενικές ΣυνοδικέςΣυνελεύσεις, ὡς τόν κώδικα χαρι-σµατικᾹς ἀνάπτυξης τᾹς ποιµαν-τικᾹς διακονίας καί ἀποτελεσµα-τικᾹς ἐπίλυσης τῶν προβληµάτωνκαί τῶν δυσχερειῶν, πού παρεισά-γει ἡ ἄστατη ἐπικαιρότητα. Καί σή-µερα, δυό µόλις χρόνια µετά τήν ὁ -µόθυµη δοξολογική λιτανεία πρόςτόν Καθεδρικό Ναό τῶν Ἀθηνῶν,διακρίνει νά σβήνει, στόν ὁρίζοντα,
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«Τά τᾹς Ἐκκλησίας ἀποίµαντα»
(α)



ἡ ἀχνή ἀκτίνα τᾹς ἐλπίδας καί τόπυχτό σκοτάδι τᾹς παρακµᾹς νάπνίγει τά ὁράµατα καί νά ἀλλοτρι -ώνει τήν ἱστορία.Ἀνήσυχοι καί προβληµατισµέ-νοι-ὅλοι ὅσοι ἐπεξεργαζόµαστε τήνἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα-ἐλευ -θερώνουµε τό στεναγµό µας. Ξεχύ -νουµε, µπροστά στό ΣταυρωµένοΚύριο, τόν πόνο µας. Ἱκετεύουµεµέ πάθος. Ἁπλώνουµε τά χέρια νάστηριχτοῦµε στήν ἄπειρη θεϊκή Ἀ -γάπη. Καί, τότε, περνµε στήν ἄλληὄψη τᾹς ζωᾹς καί τᾹς ἱστορίας. Στήδιπλή, ἀποκαλυπτική µαρτυρίακαί, παράλληλα, στήν ἄµεση, προ-σωπική ἐµπειρία, ὅτι «ὁ κόσµος ὅλοςἐν τῷ πονηρῷ κεῖται» (Α~΄Ἰωάν. ε~ 19)καί «ὅτι πσα δόσις ἀγαθή καί πνδώρηµα τέλειον ἄνωθεν ἐστί κατα -βαῖνον, ἀπό τοῦ πατρός τῶν φώ των».
� � �

Ἄν ἐπιχειρήσει κανείς νά συν -οψίσει τόν ὀργανωτικό καί τόν ποι-µαντικό µόχθο, πού ὁραµατίστηκεκαί ἐπωµίστηκε ὁ σηµερινός Ἀρχιε -πίσκοπος, κατά τή διετία τᾹς ἀνά-παυσής του στόν προεδρικό Συνο-δικό θρόνο, δέ θά τόν βρεῖ νά ὑπερ -βαίνει τή µηδενική διάσταση. Θάσυναντήσει, µπροστά του, µιά τρα -γική πλαδαρότητα. Μιά ἀµήχανη,παγερή σιωπή. Μιά κρυφή, ὕπο-πτη, «µή ἀνακοινώσιµη» καί, ταυ-τόχρονα, ἄκαρπη διασύνδεση µέτήν ἐλίτ τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς δια -φθο ρς. Μιά τραγική φοβία δυνα-µικᾹς ἐπέµβασης στίς ἑστίες τᾹς

«φιλοχρηµατίας» καί τᾹς «φιληδο -νίας», πού χρεώνονται τό διασυρµόκαί τή διαπόµπευση  τᾹς ἀρχιερατι -κᾹς ἀξιοπρέπειας. Μιά, συνολική,ἀκαρπία, ἔλλειψη ὁδηγητικοῦ φω -τός καί ἔλλειψη ἀγαπητικᾹς ζεστα-σις, πού βιώνεται ὡς «ξύλον δαυ-λοῦ καπνιζοµένου» (Ἡσαΐου ζ~ 4). Καί ἄν, ὁ ἀνήσυχος βλαστόςτᾹς ἐκκλησιαστικᾹς ἀµπέλου δένπείθεται µέ τήν περιρρέουσα ἐκτί -µηση τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ ἔργου,ἄς ἀνατρέξει στά ἐπίσηµα, γραπτάντοκουµέντα. Ἄς βρεῖ τό κουράγιονά ξεφυλλίσει τό µηνιαῖο περιοδικό«Ἐκκλησία», πού εἶναι τό ἐπίσηµοδηµοσιογραφικό βᾹµα τᾹς ἐκκλη -σιαστικᾹς διοίκησης. Ἐκεῖ θά πάρειπληροφορίες καί γεύσεις αὐτᾹς τᾹςπαγερᾹς ἀπραξίας. Στίς πυκνές σε -λίδες του, ἄλλοι ἐκκλησιαστικοί πα -ράγοντες φιλοτιµοῦνται νά κα τα -χωρίσουν τό δηνάριο τοῦ µό χθουτους ἤ τό στεναγµό τοῦ προβληµα-τισµοῦ τους. Ὁ Ἱερώνυµος, µακά -ριος ἤ, ἀκριβέστερα, µακαριώτα-τος στήν ἀπόλαυση τᾹς ἀβουλίαςτου καί τᾹς ἀπραξίας του, δέν ἔχειτίποτα νά ἀνακοινώσει στήν πα -ρεµβολή τᾹς ἑλληνικᾹς Ἐκκλησίας.Καί δέν ἐµφανίζεται νά ἀγωνι, κον-τά στό ποίµνιό του καί µαζί µέ τόποίµνιό του, στό ἀντίκρυσµα τῶνπνευµατικῶν ἐρειπίων, πού κατάτούς ἔσχατους καιρούς ἔχει σω -ρεύσει ἡ ἐπιπόλαιη, ἀθεϊστική προ-παγάνδα. Ἐξ ἴσου παγερή ἡ ἐµφάνισητοῦ προκαθήµενου Ἱερώνυµου στίς
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σελίδες καί στά παράθυρα τᾹς κα -θηµερινᾹς ἐνηµέρωσης. Προβάλλε-ται καί φωτογραφεῖται, ὡς δηµό-σιο πρόσωπο τοῦ περιθωρίου. Ὡςπαρητηµένος τᾹς ἐπίµοχθης καί θυ-σιαστικᾹς ἐπισκοπικᾹς δεοντολο -γίας. Καί ὡς βοηθητικός ἀκόλουθοςτᾹς κοσµικᾹς ἐξουσίας. Καταθέτει,ταπεινά, τά «ναί» του στίς τράπεζεςτῶν κοµµατικῶν συµφερόντων. Καίἀποσύρεται, περίτροµος, ὅταν ἀνα -κύπτουν περιστάσεις καί προ βλη -µατισµοί, πού χτυποῦν προσκλη τή-ριο στήν τόλµη καί στήν αὐτο θυσία.  ∆έ θά ἐπιστρέψω στή λεπτο-µερή, ἐρευνητική φυλλοµέτρησητᾹς δίχρονης ἐπικάλυψης τοῦ ἀρχιε-πισκοπικοῦ θρόνου µέ τό µανδύατοῦ Ἱερώνυµου. Ἀρκετές φορές ἔχωἐπιχειρήσει νά ἐπισηµάνω κάποιεςἀπό τίς µαῦρες τρύπες, µερικές ἀπότίς ἀδέξιες γκάφες καί, ἐπιλεκτικά,ὁρισµένες ἀπό τίς ἀσύστολες πα -ρα βιάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων τᾹςἘκκλησίας µας, πού ἐντάσσονταιστό βιογραφικό τοῦ σηµερινοῦ προ -καθήµενου. Μέ τοῦτο τό κείµενόµου θά ἑστιάσω τό φακό τᾹς ἀνάλυ -σής µου στό µεῖζον θέµα τούτης τᾹςπεριόδου, πού ἐξελίσσεται καί δια-γράφεται, ὡς σεισµός, ἀνατρεπτι -κός τοῦ Συνοδικοῦ διευθυντηρίουτᾹς Ἐκκλησίας µας καί ὡς τό Βατερ -λώ τοῦ ἡγεµόνα κ. Ἱερώνυµου.Ποιό εἶναι αὐτό; Ἡ σκοτεινήκαί ὕποπτη διαχείριση τᾹς ὑπόθε-σης Παντελεήµονα Μπεζενίτη. 
� � �

Τό θέµα Μπεζενίτη ἔχει µακρό -τατη ἐξέλιξη. Εἶναι πληγή τᾹς Ἐκ -κλησίας τᾹς Ἑλλάδος, πού πυορ -ροεῖ ἐπί σειρά ἐτῶν καί ἡ δυσοσµίατης ἀναστατώνει τίς συνειδήσεις. Προσπερνῶ τίς πρῶτες ἐπιση -µάνσεις καί δηµοσιοποιήσεις τᾹςµεγάλης πληγᾹς, ὄχι γιατί αὐτές δένεἶναι φορτωµένες µέ τρανταχτάντοκουµέντα, ἀλλά γιατί τά καυτάστοιχεῖα τους πνίγηκαν στά σκο -τεινά ἑρµάρια τοῦ Συνοδικοῦ ἀρ -χείου.   
Στίς 19-6-2006 τό Τριµελές ‘Ε -φετεῖο ἀσχολήθηκε, σέ ἀνοιχτή,δηµόσια δίκη, µέ τόν τότε Μητρο-πολίτη Παντελεήµονα Μπεζενίτηκαί τόν καταδίκασε, πρωτόδικα, σέκάθειρξη 8 ἐτῶν. Ἐκεῖνος ἔκανε ἔφε -ση καί ἀφέθηκε ἐλεύθερος, µέ κατα -βολή ἐγγύησης ὕψους 30.000 Εὐρώ. Ὁ Ἱερώνυµος, µέ τήν ἀνάρρη-σή του στήν προεδρική Συνοδικήκαθέδρα, παρέλαβε, πρός διαχείρι-ση, ἀποσαφήνιση καί ἐπίλυση, τόνὀγκώδη φάκελλο καί, ταυτόχρονα,ἔγινε ἀποδέκτης καί τᾹς παλλαϊκᾹςἀνησυχίας καί διαµαρτυρίας, πούδέν ἄφηνε περιθώρια γιά παρελκύ -σεις καί γιά κρυφές µεθοδεύσεις.Εἴτε τό ἤθελε, εἴτε δέν τό ἤθελε, φορ -τίστηκε µέ τήν ὑποχρέωση νά κινη -θεῖ  ταχύτατα καί δυναµικά, γιά νάἀποκαθάρει τό Ἱερώτατο Θυσια-στήριο ἀπό τό µολυσµό καί νά ἠρε-µήσει τίς συνειδήσεις τοῦ ἐπανα-στατηµένου ποιµνίου.Τρεῖς µᾹνες µετά τήν τελετήτᾹς ἀρχιεπισκοπικᾹς ἐνθρόνισης,
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διαβάζουµε στό δελτίο ἐνηµέρωσηςτᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου καίπού ἔχει τήν ἔνδειξη, ὅτι δίνει πλη -ροφόρηση γιά τήν πρώτη Συνεδρίατης, τοῦ Μαΐου 2008, τούτη τήν ἐπι-σήµανση:«...Ε~  Ἐξ ἀφορµᾹς τῶν πληρο-φοριῶν σχετικά µέ τόν Σεβασµιώτα-το Μητροπολίτη πρ. ἈττικᾹς κ. Παν-τελεήµονα, ἡ ∆.Ι.Σ. ἐπανέλαβε ὅτιἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουν ὅσα προ -βλέπει ὁ Καταστατικός Χάρτης τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος (Ν. 590/1977)καί εἰδικά τό ἄρθρο 44 γιά τέτοιουεἴδους ζητήµατα». Κάνει ἐντύπωση καί ἀφήνεικάποια ἐρωτηµατικά ἡ γενική καίἀόριστη ἀναφορά στό ἄρθρο 44 τοῦΚαταστατικοῦ Χάρτη καί ἡ δήλω-ση, ὅτι ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύουνὅσα προβλέπει «γιά τέτοιου εἴδουςζητήµατατα.Γιά κατατόπιση τῶν ἀναγνω-στῶν µου ἀποσαφηνίζω, ὅτι τό ἄρ-θρο αὐτό ὁρίζει, ὅτι «τά παραπτώ -µατα τῶν κληρικῶν καί µοναχῶν τάσχετικά πρός τά καθήκοντα καί τάςἐπαγγελίας τᾹς ὁµολογίας αὐτῶν,τά συνεπαγόµενα κανονικάς κυρώ -σεις, ἐκδικάζονται ὑπό τῶν ἐκκλησια-στικῶν δικαστηρίων». Καί στή συνέχεια ὁρίζει, ὅτιἴσαµε νά ἐκδοθεῖ ὁ νέος Νόµος, πούθά ρυθµίζει τή διαδικασία ἐκδίκα-σης τῶν ὑποθέσεων, ἐξακολουθεῖνά ἰσχύει ὁ παλιός Νόµος, ὁ 5383,πού ἐκδόθηκε τό 1932. Ὁ ὁποιοσδήποτε ἀναγνώ στηςαὐτᾹς τᾹς ἐνηµερωτικᾹς πληροφο-

ρίας, θά περίµενε, κατά τή συνε-δρία τᾹς ἑπόµενης µέρας, νά ἀντα-ποκριθεῖ ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδοςστή δέσµευση τοῦ Νόµου καί νάδρο µολογήσει ὅλες τίς διεργασίες,πού θά ἔφερναν, τό δικασµένο καίκαταδικασµένο πρωτόδικα ἀπό τόἘφετεῖο κακουργηµάτων, Παντε-λεήµονα Μπεζενίτη στό ἑδώλιο τοῦΣυνοδικοῦ ∆ικαστηρίου, γιά νά ἀ -πο λογηθεῖ καί γιά νά κριθεῖ ἀντί -στοιχα.   Στήν ἐπίσπευση τᾹς διαδικα -σίας αὐτᾹς συνηγοροῦσε καί προ-σανατόλιζε καί τό ἄρθρο 143 τοῦΝόµου 5383. Ἐκεῖ διαβάζουµε: «Ἡ ἹεράΣύνοδος λαβοῦσα γνῶσιν εἴτε κατ΄ἀκολουθίαν µηνύσεως εἴτε ἄλλωςπως ὅτι Ἀρχιερεύς ὑπέπεσεν εἰς πα-ράπτωµα ἐπαγόµενον ἐκκλησιαστι-κήν ποινήν, ἐντέλλεται, ἐάν κρίν᾽, ὅτισυντρέχει περίπτωσις διώξεως, εἰςἕνα τῶν Ἀρχιερέων, ὅπως προβῇ εἰςτάς ἀναγκαίας ἀνακρίσεις, µετά προ -ηγουµένην πρόσκλησιν τοῦ κατηγο-ρουµένου πρός παροχήν πληροφο-ριῶν».Τό πόσο ἐπιτακτική ἦταν ἡπρο ώθηση τῶν ἀνακρίσεων ἀπότήν Ἱερά Σύνοδο, τό ὑποδηλώνειτό πρῶτο µέρος τοῦ ἄρθρου, πούἀναφέρεται ὄχι σέ τελική δίκη καίκαταδίκη τοῦ ἱερωµένου, ἀλλά σέἁπλή πληροφορία (προφανῶς ἀνε-πιβεβαίωτη) «ὅτι Ἀρχιερεύς ὑπέπε-σεν εἰς παράπτωµα ἐπαγόµενονἐκκλησιαστικήν ποινήν». Ἄν, µετάἀπό ἁπλή ἔνδειξη παραπτώµατος,
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ἡ Σύνοδος ὑποχρεοῦται νά διερευ-νήσει ἀνακριτικά τήν ὑπόθεση καίνά τήν παραπέµψει στό Συνοδικό∆ικαστήριο, πόσο δέσµιο ἦταν τόχρέος της νά ζητήσει τό δικαστικόφάκελλο  ἀπό τό Πρωτοβάθµιο Ποι-νικό Ἐφετεῖο, πού δίκασε, νά διατά -ξει πρόσθετες, ἐκκλησιαστικές ἀνα-κρίσεις καί νά δροµολογήσει τήνἐκκλησιαστική, δικαστική διερεύ -νηση τῶν δεδοµένων; 
� � �

Αὐτή ἦταν ἡ µία ὄψη τοῦ δι -πτύ χου, πού προσδιορίζει καί δε-σµεύει τήν ἐκκλησιαστική διοίκηση,κατά τή διαχείριση τῶν σοβαρῶνπαραπτωµάτων τῶν λειτουργῶντης. Εἶναι ἡ πλευρά ἡ καθαρά νοµι-κή. Στήν ἄλλη ὄψη τοῦ διπτύχουκαταχωρίζεται ἡ δεοντολογία, πούἐπιβάλλεται ἀπό τούς Ἱερούς Κανό-νες καί ἀπό τή νηφάλια, τήν ἀντικει -µενική, τήν «ἐν φόβῳ Θεοῦ» ἄσκησητοῦ δικαστικοῦ λειτουργήµατος ἀ -πό τούς φωτισµένους Πατέρες τᾹςἘκκλησίας µας. Ἡ ἐπιταγή τῶν Ἱερῶν Κανό-νων, κατά τή διαχείριση τῶν σοβα-ρῶν (θά ἔλεγα τῶν εἰδεχθῶν) παρα-πτωµάτων τοῦ ρασοφόρου Παντε-λεήµονα Μπεζενίτη, ὑποχρέωνετόν Ἀρχιεπίσκοπο-πρόεδρο τᾹς Ἱε-ρς Συνόδου, νά εἰσηγηθεῖ τήν πα-ραποµπή τῶν πολλαπλῶν καταγ-γελιῶν στή θεσπισµένη Ἐκκλησια-στική ∆ικαιοσύνη, πού ἐρευνάει καίκρίνει τά παραπτώµατα τῶν Ἀρχιε-ρέων καί νά δροµολογήσει «ἐν

σπουδῇ» τίς ἀναγκαῖες ἀνακρίσειςκαί τήν πρωτοβάθµια ἐκδίκαση. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµοςοὔτε σ΄ αὐτό τό χρέος του ἀνταπο -κρίθηκε. Μέ ὕποπτη ἐπιµονή, ἔµει-νε στήν ἀδράνεια. Σά νά ἦταν µα-κρινός ἀκουστής τᾹς «ἐν Ἑλλάδι»ἐκκλησιαστικᾹς ἀνωµαλίας. Ἤ σάνά ἦταν-τό ἐντελῶς ἀντίστροφο-φίλτατος συµπαραστάτης τοῦ ὑπό-δικου ρασοφόρου καί τόν εἶχε δια -λύσει ὁ τρόµος.   Ψυχρός καί οἱονεί κρυψίνους,ἀρκέστηκε στήν πληροφόρηση τοῦλαϊκοῦ πληρώµατος, ὅτι ὑπάρχειτό ἄρθρο 44 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρ -τη, πού θεσπίζει τά Ἐκκλησιαστικά∆ικαστήρια καί πού ἀνανεώνει τήνἰσχύ τοῦ Νόµου «Περί τῶν Εκκλη -σιαστικῶν ∆ικαστηρίων» του 1932.Πολλοί, ἀπό τούς ἀποδέκτεςτᾹς ἀρχιεπισκοπικᾹς κρυάδας, βα-σάνισαν τό µυαλό τους, γιά νά ἀνα-καλύψουν τά΄αἴτια τᾹς µυστηριώ -δους ἀδράνειας. Γιατί ὁ κ. Ἱερώνυ -µος δέν ἐνοχλήθηκε ἀπό τόν πολυ -χρόνιο σκανδαλισµό τοῦ ἐκκλησια-στικοῦ πληρώµατος καί γιατί δένἔσπευσε νά ἀποκαταστήσει τήν εἰ -ρήνη στήν Εὐχαριστιακή Κοινότητα.Γιατί δέν εὐθυγραµµίστηκε «ἐν σπου-δᾹ» στίς προσταγές τῶν Ἱερῶν Κα -νόνων καί γιατί δέν ἀντιµετώπισε,µέ τόν καυστήρα τῶν ἐκκλησιαστι -κῶν ποινῶν,  τήν πυορροοῦσα πλη -γή.    Τά ἐρωτήµατα αὐτά παρα-πέµπουν σέ µυστήριο. Σέ βαθύ σκό-τος. Καί σέ διασυνδέσεις, πού δέν
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ἀντέχουν στό φῶς καί στήν ἐπεξερ -γασία. Κάποιοι τολµηροί καί κάποι-οι, πού εἶναι ὁπλισµένοι µέ τήν ἱκα -νότητα διείσδυσης στά µυστικά δια-βούλια τοῦ Συνοδικοῦ χώρου, ἀνοί -γουν τό στόµα τους καί «ἐξερεύ -γονται» πολλά καί διάφορα. Ἄλλοιµιλοῦν γιά στενές φιλίες καί κοινέςδιαδροµές. Ἄλλοι διαγράφουν στόνὁρίζοντα τήν καταιγίδα τοῦ τρό-µου, πού µπορεῖ νά τήν προκαλέ-σει τό ἀπύλωτο στόµα τοῦ κατηγο-ρούµενου, µιά καί διακήρυξε, πώςθά πάρει πολλούς στά τάρταρα.Καί ἄλλοι δηµοσιοποιοῦν τή δικήτους, σοφή ἤ ἐπιπόλαιη ἑρµηνεία. 
� � �

Περίπου ἕνα σαραντάµερο µε-τά τή δήλωση τᾹς ∆ιαρκοῦς ἹερςΣυνόδου, ὅτι γιά τήν περίπτωσηΜπεζενίτη ἐξακολουθοῦν νά ἰσχύ -ουν ὅσα προβλέπει ὁ ΚαταστατικόςΧάρτης καί συγκεκριµένα στίς 20Ἰουνίου τοῦ 2008, συζητεῖται ἡ ἔ -φεση τοῦ Παντελεήµονα Μπεζενίτηστό πενταµελές Ἐφετεῖο. Καί, ὕστε-ρα ἀπό λιπαρή ἐξέταση τῶν στοι -χείων καί ἀγόρευση τῶν κατήγο -ρων καί τῶν ὑπερασπιστῶν τοῦὑπόδικου, συνεδριάζει τό ∆ικα-στήριο καί ἐκδίδει τήν ἀπόφασήτου. ∆έχεται τήν ἐνοχή τοῦ κατη -γορούµενου. Ἀλλά µειώνει τήν ποι-νή του ἀπό ὀκτώ, σέ ἔξι χρόνια κά-θειρξης.   Ἀµέσως µετά τή δηµόσια ἐκ -φώνηση τᾹς ἀπόφασης, ὁ Παντε-λεήµων ὁδηγεῖται στίς φυλακές τοῦ

Κορυδαλλοῦ, γιά νά ἐκτίσει ἐκεῖ τήνποινή του. Οἱ συνήγοροί του, µέπαραγγελία τοῦ ἐντολέως τους, κα-ταθέτουν στόν Ἄρειο Πάγο αἴτησηγιά ἀναίρεση τᾹς τελεσίδικης ἀπό -φασης τοῦ Πενταµελοῦς Ἐφετείου.Μέ τήν αἴτηση αὐτή ἐγκαινιάζουντό καινούργιο κεφάλαιο τᾹς ὑπόθε -σης Μπεζενίτη καί δίνουν τήν ἀ -φορ µή γιά νέα ἐκστρατεία χλευα-σµοῦ καί ἀπαξίωσης τᾹς ἐκκλησια-στικᾹς, ΣυνοδικᾹς ἐξουσίας.      Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµοςκαί οἱ Συνοδικοί συνεργοί καί συν -υπεύθυνοί του, παραδοµένοι στήραστώνη τῶν θερινῶν διακοπῶν,δέ δείχνουν νά ἀνησυχοῦν ἤ νά προ -βληµατίζονται µέ τή δεύτερη, ἐντο -νώτερη δικαστική πρόκληση. ∆ένἀποφασίζουν νά µαζευτοῦν γύρωἀπό τή Συνοδική τράπεζα, γιά νάπροσµετρήσουν τό δικό τους χρέοςκαί γιά νά ἀνακοινώσουν, στό σκαν-δαλισµένο καί ἐπαναστατηµένο λαό,τίς διεργασίες, πού ἔκριναν ἀπα -ραί τητο νά δροµολογήσουν. Ἔτσι,τήν ἐκρηκτική ἀπόφαση τοῦ Πεν-ταµελοῦς Ἐφετείου τή διαδέχεται ἡἀσύµβατη σιωπή τοῦ ἐκκλησιαστι-κοῦ χώρου. Σά νά µήν πᾹραν εἴδη -ση, ὅτι κάποιος συνάδελφός τους(ἴσαµε κείνη τήν ὥρα) καταδικά-στηκε καί σύρθηκε στή΄φυλακή, ὄχιγιά τήν πιστότητά του στίς προδια -γραφές τοῦ ἀποστολικοῦ του δια-κονήµατος, ἀλλά γιά κλοπή ἰδιαίτε-ρα µεγάλου χρηµατικοῦ ποσοῦ,πού ἀποτελεῖ πράξη ποινικά κολά-σιµη. Καί σά νά µήν ἄκουσαν τήν
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ὀχλοβοή, πού ἔθαβε τό ἐπισκοπικότους κύρος. Ἡ προβληµατική σιωπή καί ἡἀπαράδεκτη ἀδράνεια τοῦ Ἱερώ -νυµου καί τῶν στενῶν συνεργατῶντου, στοιχεῖα καί φάσεις τοῦ «ἐνσκότει» καί «ἐν ὑπόπτῳ διαπλοκῇ»βηµατισµοῦ τοῦ σηµερινοῦ προκα -θήµενου, κορύφωσε τήν ἔνταση καίδιεύρυνε τό χάσµα ἀνάµεσα στόπροδοµένο ποίµνιο καί στούς ποι-µένες, πού µέ τίς ἀγοραῖες συµπερι -φορές τους ἀθετοῦν ἀσύστολα τούςὅρκους τους, παραβιάζουν τήν Ἱε-ροκανονική΄τάξη καί προδίδουντήν ἀποστολή τους. 
� � �

Τό µήνα Σεπτέµβριο ἀνανε -ώθηκε ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος.Ἔληξε ἡ θητεία τῶν παλιῶν καί ἦρ-θαν οἱ ἑπόµενοι. Αὐτοί βρᾹκαν τόπακέτο τῶν ἀνοµιῶν Μπεζενίτηἀνοιχτό, ἀλλά ἀνεξερεύνητο, πά-νω στό τραπέζι. Ἔρριξαν µιά φευ-γαλέα µατιά. Καί τό προσπέρασαν.∆έ βρᾹκαν τήν τόλµη νά΄τό ἀνασκα -λέψουν. Ὁ πρόεδρος, ὁ θεσµικά ἁρ -µόδιος νά συντάσσει τήν ἡµερήσιαδιάταξη καί νά ἐπιλέγει τά θέµατα,πού ἐπείγουν, δέ θέλησε ἤ δέ θάρ -ρεψε νά θέσει τό πρόβληµα πρόςσυζήτηση καί νά προτείνει τήν ἐνερ -γοποίηση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ∆ι-καστηρίου, γιά νά  δικάσει τόνκαταδικασµένο, µέ τελεσίδικη ἀπό -φαση τοῦ Ποινικοῦ ∆ικαστηρίου,στενό του φίλο.Οἱ ἐντός τοῦ Συνοδικοῦ κυ -

κλώµατος σώφρονες παρατηρητέςκαί τό ἐκτός τᾹς ΣυνοδικᾹς αὐλᾹςἀνήσυχο ποίµνιο ἀνακύκλωναν τάἐρωτηµατικά τους καί τήν ὀδύνητους. ∆έν ἔβρισκαν τή δύναµη νάφιµώσουν τίς ἀνησυχίες τους καίνά ἀµνηστεύσουν «τούς ποιοῦνταςτήν ἀνοµίαν» (Ματθ. ιγ~ 41). Καί ὅληαὐτή ἡ ἔνταση, ἡ ἀπογοήτευση καίἡ ἐναγώνια κραυγή γινόταν δηµο -σίευµα, γινόταν µπλόγκ, γινότανκαυτός διάλογος ἤ ἀσταµάτητοςψίθυρος καί κυκλοφοροῦσε πρόςκάθε κατεύθυνση. «Οἶκος κωφα-λάλων» ἄν΄ ἦταν τό Συνοδικό Μέ-γαρο, θά ἔπαιρναν εἴδηση οἱ τρόφι -µοι καί θά σήµαιναν συναγερµό. Θάξυπνοῦσαν οἱ συνειδήσεις τους καίθά δροµολογοῦσαν τίς ἀντιδράσεις. Καθώς ἀποδεικνύουν οἱ ἐξελί -ξεις, τό Συνοδικό διευθυντήριο ἦτανκάτι ἐπικινδυνότερο ἀπό «Οἶκοςκωφαλάλων». Ἦταν ἄντρο κλει-στᾹς διαβούλευσης, πού µοναδικόστόχο εἶχε τήν ἐπικάλυψη καί τήδικαίωση τῶν ἐνόχων. 
� � �

Στίς 13/1/2009 ὁ δηµοσιο -γράφος Γεώργιος Παπαθανασό -που λος, γνώριµος καί πιστός ἀκό -λου θος τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιεπι -σκόπου Χριστόδουλου, δηµοσίευ-σε στήν ἐφηµερίδα «Ἐλεύθερος Τύ -πος» µιά ἰδιότυπη ἄποψη:«Ὑπάρχει µιὰ πληροφορία ὅτιτὸ Ἐκκλησιαστικὸ ∆ικαστήριο ἐπι-διώκεται νὰ συνεδριάσει πρὶν ἀνα -
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κοινωθεῖ στὴν Ἱερὰ Σύνοδο ἡ ἀ πό -φαση τοῦ Ἀρείου Πάγου, γιατί ἂναὐτὴ εἶναι καταδικαστικὴ καὶ ἀµε -τάκλητη γιὰ τὸν κ. Παντελεήµονα,τότε εἶναι ὑποχρεωµένη, χωρὶς ἄλληδιαδικασία, νὰ τὸν καθαιρέσει καὶ νὰτὸν ἐπαναφέρει στὴν τάξη τῶν µο-ναχῶν.Κατὰ τὴν ἴδια πληροφορία, ἐπι-διώκεται τὸ Ἐκκλησιαστικὸ ∆ικα-στήριο νὰ τοῦ ἐπιβάλει τὴν ἠπιότερηποινὴ τᾹς ἔκπτωσης, κάτι ποὺ τοῦἔχει ἤδη ἐπιβληθεῖ ἀπὸ τὴν ἹερὰΣύνοδο, ὥστε ὅταν ἀνακοινωθεῖ ἡἀπόφαση τοῦ Ἀνώτατου ∆ικαστη -ρίου, νὰ ἐπικαλεστεῖ τὸ δεδικασµένοκαὶ νὰ µὴν ἐπανέλθει γιὰ νὰ τοῦ ἐ -πιβάλει τὴν ἐσχάτη τῶν ἐκκλησια -στικῶν ποινῶν, ποὺ εἶναι ἡ καθαί -ρεση.Ἔτσι θὰ «τὸν ρίξει, κατὰ τὸ δυ -νατόν, «στὰ µαλακά» καὶ ὅταν ἀπο-φυλακιστεῖ θὰ µπορεῖ νὰ ἱερουργεῖκαὶ νὰ τελεῖ µυστήρια, µνηµόσυνα,κηδεῖες κ.λπ. Πρέπει νὰ σηµειωθεῖ ὅτι τὸ σε -νάριο αὐτὸ ἱεράρχες τὸ βλέπουν µὲπολλὴ ἐπιφύλαξη, γιατί φοβοῦνταιὅτι ἂν ὑπερισχύσουν τὰ «φιλάδελ -φα» καὶ γεµάτα ἀπὸ «συντεχνιακὴἀλληλεγγύη» αἰσθήµατα τῶν µελῶντοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ∆ικαστηρίου,αὐτὰ θὰ προκαλέσουν τὸ λαὸ καὶθὰ χειροτερέψουν ἀκόµη περισσότε-ρο τὴν εἰκόνα τᾹς Ἐκκλησίας. Καὶ ἐπι -πλέον πιστεύουν ὅτι µιὰ τέτοια ἀπό -φαση θὰ ἐκπέσει στὰ κοσµικὰ δικα-στήρια, κάτι ποὺ σηµαίνει ὅτι ἡ Ἐκκλη-σία θὰ ἐκτεθεῖ καὶ γί αὐτὸ τὸ λόγο.

Στίς 20 τοῦ Ἰανουαρίου, µέσαστό θολό κλίµα τῶν ἀµφιταλαντεύ -σεων καί τῶν δολοπλοκιῶν, ὁ Ἄ -ρειος Πάγος, τό Ἀνώτατο ∆ικαστή -ριο τᾹς Χώρας,  ἄνοιξε τό φάκελλοΜπεζενίτη καί µελέτησε προσεκτι-κά τήν αἴτησή του, γιά ἀναίρεσητᾹς ἀπόφασης τοῦ ΠενταµελοῦςἘφετείου. Τίς αἰτιάσεις του δέν τίςβρᾹκε ἰσχυρές καί δέν τίς ἀποδέ -χτηκε. Ὁ Ἀντεισαγγελέας κ. Γ. Χρυ-σός, σαφής καί κατηγορηµατικός,ἀνέτρεψε ὅλα τά ἐπιχειρήµατά τουκαί πρότεινε τήν ἀπόρριψη τοῦ αἰ -τήµατός του. Ἡ ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πά-γου, ὅπως ἦταν φυσικό, δέ δηµο-σιεύτηκε τήν ἴδια µέρα. Οἱ προτά-σεις ἔπρεπε νά συζητηθοῦν σέ εἰδι-κή διάσκεψη τοῦ ∆ικαστηρίου, ἡἀπόφαση νά καθαρογραφεῖ, νά ὑ -πογραφεῖ καί, µετά, νά περάσειστή δηµοσιότητα. Ἡ δηµοσίευσή της ἔγινε κατάµήνα Μάϊο. Ἔτσι, τό µεσοδιάστηµαἀξιοποιήθηκε ἀπό τήν ἐκκλησιαστι-κή ὑπόγεια διαβούλευση, γιά τόστήσιµο κάποιου «ἄλλοθι». Γιά τήσκηνοθεσία µις ἄλλης διαδικασίας,πού θά µποροῦσε νά προβληθεῖ ὡςθεµελιωµένη στούς Ἱερούς Κανό-νες τᾹς Ἐκκλησίας καί ὡς ἡ µόνηπρόσφορη, γιά τήν ἐκτίµηση τῶνπαραπτωµάτων τοῦ Μπεζενίτη. Στίς 9 Μαρτίου, δυό µᾹνεςπρίν ἀνακοινωθεῖ ἡ ἀπόφαση τοῦἈρείου Πάγου, πού θά ἀναδείκνυεἀµετάκλητη τήν ἀπόφαση τοῦ Πεν-ταµελοῦς Ἐφετείου, συνεδρίασε,
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κατ΄ ἐντολή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱε-ρώνυµου, τό Πρωτοβάθµιο Συνο-δικό ∆ικαστήριο, γιά νά «διεξέλθει»τό φάκελλο Μπεζενίτη καί νά ἀπο-φανθεῖ ἄν πρέπει νά προχωρήσεισέ ἐκδίκαση ἤ ἄν πρέπει νά παρα -πέµψει τήν ὅλη ὑπόθεση στό ἀρ -χεῖο. Καί τό θαῦµα-τό διαβολικόθαῦµα-ἔγινε. Τό Συνοδικό ∆ικαστή -ριο, µέ ψήφους ἑπτά, ἔναντι πέντε,ἔκρινε ἀνεπαρκή τό δικαστικό φά-κελλο, τόν ἔσπρωξε στό ἀρχεῖο καίδιακήρυξε ἐντελῶς ἀθῶο τόν κατα-δικασµένο ἀπό τρία Ποινικά ∆ικα-στήρια ρασοφόρο. Ὁ σάλος τύλιξε, τήν ἴδια µέρακαί τό Συνοδικό Μέγαρο καί τούςδικαστές Μητροπολίτες. ∆έ βρέθη-κε ἕνας νά πεῖ καλό λόγο καί νά δι-καιώσει τούς ἑπτά ἐπιπόλαιους ἤ«φίλα προσκείµενους» δικαστές.Ὅλοι τούς τοποθέτησαν «πρό πέν-τε βηµάτων» καί τούς χλεύαζαν. Τήν ἑπόµενη µέρα, ὁ Ἀρχιεπί -σκοπος Ἱερώνυµος ἀναγκάστηκενά καλύψει τόν ἑαυτό του καί τούςσυνενόχους του µέ µιά πλαδαρήδήλωση.Στό δελτίο πληροφοριῶν τᾹς∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου, πού ἐκδό -θηκε, διαβάζουµε, ὅτι ὁ Ἀρχιεπι -σκοπος, «ἀφοῦ ἐπεσήµανε ὅτι δὲνµετεῖχε κατὰ Νόµο, στὴ σύνθεση τοῦΠρωτοβαθµίου δι' Ἀρχιερεῖς Συνοδι-κοῦ ∆ικαστηρίου, τόνισε ὅτι ἡ ἀπό -φαση ἀφορ µόνον σὲ οἰκονοµικὰζητήµατα ποὺ ἔχουν ἀνακύψει µε-ταξὺ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητρο-πολίτου κ. Παντελεήµονος καὶ τᾹς

Ἱερς ΜονᾹς Εὐαγγελισµοῦ τᾹς Θε-οτόκου Νέας Μάκρης καὶ ὄχι σὲ ἄλλεςκρίσιµες παραµέτρους τοῦ θέµατος.Στὴ συνέχεια ὁ Ἀρχιεπίσκοποςὑπογράµµισε, µεταξὺ ἄλλων τὴν ἀ -κράδαντη πίστη του ὅτι "ἡ ὑπόθεσηθὰ ἔπρεπε νὰ παραπεµφθεῖ σὲ δίκη,διότι ἔτσι µόνον θὰ δινόταν ἡ εὐκαι-ρία, ἡ ἀλήθεια νὰ ἀποκαλυφθεῖ µέσαἀπὸ δικαστικὲς διαδικασίες µὲ µαρτυ -ρικὲς καταθέσεις" .Τελειώνοντας, πρότεινε νὰ ζη -τηθεῖ ἄµεσα, καὶ ἐν ὄψει τᾹς ἀµετά -κλητης ἀπόφασης τοῦ Ἀρείου Πά -γου, ἡ συνδροµὴ εἰδηµόνων καὶ ἐµ -πείρων ἐπιστηµόνων γιὰ τὴν ταχείαἀντιµετώπιση τοῦ ὅλου θέµατος,ποὺ ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα γιὰ τὴνµαρτυρία τᾹς Ἐκκλησίας στὴν κοι-νωνία.Ἡ ἐκδίκαση αὐτή, (κυριολε -κτικά διαδικασία µαϊµοῦ) δέν ἄντε-ξε τό δηµόσιο ἔλεγχο. Ἡ κοινή γνώ -µη τήν περιφρόνησε καί τήν ἀγνόη-σε. Ἀκόµα καί οἱ ἴδιοι οἱ Συνοδικοί,πού πᾹραν µέρος στό Συνοδικόφιάσκο, ἀναδιπλώθηκαν καί κρύ -φτηκαν. Ἕνας µάλιστα ἀπ~΄αὐτούς,ὁ Μητροπολίτης Ἰγνάτιος, ἀναγκά-στηκε νά ἀναγνωρίσει τή δικαστι-κή ἀνεπάρκειά του καί νά ζητήσεισυγγνώµη γιά τήν ἀθωωτική ψᾹφο,πού ἄκριτα πρόσφερε στόν Παντε-λεήµονα Μπεζενίτη.  
� � �

Ἀπό κεῖ καί πέρα, τό τιµόνιτῶν διαβουλεύσεων καί τῶνπρογραµµατισµῶν ξέφυγε ἀπό τά
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Τό 1977, πρίν καταρρεύσει στή
Ρωσία τό σοβιετικό καθεστώς, γεν-
νήθηκε ὁ Εὐγένιος Ροντιόνωφ. Μητέ -
ρα καί γιαγιά φρόντισαν νά βαπτιστεῖ
Ὀρθόδοξος Χριστιανός καί, στούς δύσ-
κολους ἐκείνους καιρούς, τόν καθο-
δήγησαν στή βίωση µις ζωντανᾹς
πίστεως. Τό 1995, µετά τήν µεταπο -
λίτευση, στρατεύτηκε καί τοποθετήθη-
κε στά σύνορα µέ τήν Τσετσενία, ὅπου
ἀκόµα συνεχίζεται ὁ πόλεµος µεταξύ
τοῦ ρωσικοῦ στρατοῦ καί ἰσλαµιστῶν
Τσετσένων ἀνταρτῶν. Ὁ Ροντιόνωφ
αἰχµαλωτίστηκε καί οἱ ἀντάρτες ζητοῦ -
σαν λύτρα ἀπό τήν οἰκογένειά του γιά
νά τόν ἀφήσουν. Βλέποντας ὅτι φο -
ροῦσε σταυρό προσπάθησαν µέ ἀπει-

λές νά τόν κάµψουν ψυχικά, νά πετά-
ξει τό σταυρό, νά γίνει µουσουλµάνος
καί νά ἐνταχθεῖ στίς τάξεις τους. Παρά
τίς πιέσεις καί τά βασανιστήρια ἀρνή -
θηκε. Ὅταν δέ  εἶδαν ὅτι ἡ οἰκογένεια
δέν εἶχε νά τούς δώσει ὅσα ἤλπιζαν,
τόν ἀποκεφάλισαν. Γιά νά πάρει ἡ µη -
τέρα του  τό λείψανο γιά ταφή στή Ρω -
σία, πούλησε τό σπίτι της καί πλήρω-
σε τούς δολοφόνους, οἱ ὁποῖοι ξέθα-
ψαν τό νεκρό σῶµα καί τᾹς τό παρέ-
δωσαν.  

Στίς 20/11/2009, δολοφονήθη-
κε στή Μόσχα ὁ ἱερέας π. ∆ανιήλ Συ -
σόγιεφ, πατέρας τριῶν ἀνήλικων παι-
διῶν. Ἡ εἴδηση γιά τή δολοφονία προ -
κάλεσε αἴσθηση. Γνωστός ὁ π. ∆ανιήλ
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χέ ρια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώ -νυµου.  Ὁ λόγος του κατάντησεψελισµός ἀσύµβατος µέ τή σοβαρό -τητα καί τήν τραχύτητα τῶν γε-γονότων. Καί οἱ σχεδιασµοί τουἀπρόσφοροι γιά τή διαλεύκανσηκαί τήν ἐπίλυση τῶν ἐµπλοκῶν. Ὅλα ἀφέθηκαν στά ρεύµατατᾹς κάθε µέρας. Καί τό ἀποτέλεσµαἦρθε µόνο του. Ἁπλώθηκε πηχτόσκοτάδι πάνω ἀπό τό κέντρο δια-

βούλευσης τῶν ἡγετικῶν στελεχῶντᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος. Καί τότσουνάµι τοῦ ἀφανισµοῦ διακινή -θηκε ἴσαµε τό Βόσπορο καί ἔπνιξετά ὁράµατα καί τίς φιλοδοξίες τοῦΠατριάρχη Βαρθολοµαίου.Αὐτή τήν τραγική φάση θά τήνἱστορήσουµε στό ἑπόµενο φύλλοτοῦ δελτίου µας. Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ    

_.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__._

∆ιωγµοί πρό τῶν πυλῶν;



ὡς ἀξιόλογος θεολόγος, εἶχε ἀνα-
πτύξει δράση ἱεροποστολική. Με πει-
στικό τρόπο πρόβαλλε τήν πίστη σέ
µουσουλµάνους καί νέο-παγανιστές.
Τόν τελευταῖο καιρό ὑπᾹρξε δέκτης
ἀπειλῶν κατά τᾹς ζωᾹς του. Ὁ δολο-
φόνος, πού δέν ἔχει µέχρι τώρα ἐντο-
πιστεῖ, ἀναζητεῖται µέσα σέ χώρους
ἐξτρεµιστῶν, ἰσλαµιστῶν ἤ νέο-παγα-
νιστῶν.  

∆ιωγµοί δέν συµβαίνουν µόνο
ἐντός Ὀρθοδοξίας. Πρό ἐτῶν ἰσλαµι-
στές εἶχαν δολοφονήσει προτεστάντη
στόν Πόντο τᾹς Τουρκίας γιατί διέδι-
δε τήν Ἁγία Γραφή. Πολλά ρεπορτάζ
δέ τῶν τελευταίων ἐτῶν, ἀναφέρουν
διώξεις Κοπτῶν Χριστιανῶν ἀπό ἰσλα-
µιστές. Τά τελευταῖα χρόνια µαχητι-
κές ὀργανώσεις δροῦν στό Καΐρο καί
στήν Ἄνω Αἴγυπτο, περιοχές µέ πυκνό
πληθυσµό Κοπτῶν. Μέ ἔνοπλη βία καί
δολοφονίες θέλουν νά ἐγκαθιδρύ -
σουν στή χώρα κυβέρνηση βασισµένη
στούς νόµους τοῦ Ἰσλάµ. Ἀνάλογα πε-
ριστατικά ὀργανωµένων διωγµῶν κα-
τά Χριστιανῶν ἀναφέρονται καί στήν
Ἰνδονησία, καθώς καί στίς Ἰνδίες ἀπό
ἰνδουϊστές. 

Ἐνδιαφέρον γιά τούς Χριστια-
νούς τᾹς «ἀνεξίθρησκης» ∆ύσεως πα-
ρουσιάζουν οἱ διωγµοί Χριστιανῶν
στό Ἰράκ τᾹς µετασαντάµ ἐποχᾹς, ὅταν
οἱ δυνάµεις τοῦ ΝΑΤΟ κυριάρχησαν.
Οἱ Χριστιανοί αὐτοί, κατά τό πλεῖστο
νεστοριανοί, κατόρθωσαν νά διατη -
ρήσουν τήν πίστη τῶν προγόνων τους

µέσα ἀπό ποικίλους διωγµούς πολ-
λῶν αἰώνων. Στό καθεστώς τοῦ Σαν-
τάµ Χουσεΐν εἶχαν σχετική εἰρήνη. Ὁ
στυγερός αὐτός καί αἱµοχαρής δικτά-
τορας ἀκολουθοῦσε τίς ἀρχές τοῦ κόµ-
µατος Μπάαθ, πού ἔχει ἔντονες ἐθνι-
κοµαρξιστικές καταβολές. Συνέπεια
αὐτοῦ ἦταν ὅτι ὁ Σαντάµ Χουσεΐν, ὁ
ἴδιος µουσουλµάνος, δέν εὐνοοῦσε
θεοκρατικές τάσεις στήν ἐπικράτειά
του. Χρησιµοποιοῦσε ἀκόµα καί Χρι-
στιανούς ὡς ὑπουργούς. Οἱ ἀκραῖοι
ἰσλαµιστές δέν ἔβρισκαν ἐλεύθερο τό
ἔδαφος νά δράσουν. Τό βρήκαν ὅµως
ὅταν οἱ ∆υτικές δυνάµεις ἀνέτρεψαν
τό δικτάτορα. Εἰδήσεις, πού εἶδαν τό
φῶς τᾹς δηµοσιότητας τότε, ἀνέφε -
ραν ὅτι οἱ Ἀµερικάνοι καί οἱ σύµµαχοί
τους ἐπ΄ οὐδενί ἤθελαν νά φανεῖ ὅτι
διεξάγουν «θρησκευτικό» πόλεµο κα-
τά τοῦ ἰσλάµ. Ἔτσι ἄφησαν ἐλεύθερο
τό πεδίο στούς ποικίλους ἰσλαµιστές
νά ξεσπάσουν σέ ἄγριο κυνηγητό τῶν
«ἀπίστων». Κατά κύριο λόγο τῶν Χρι-
στιανῶν. Αὐτοί, ἄν δέν ἤθελαν νά ἐξι-
σλαµιστοῦν, ἔπρεπε νά ἐπιλέξουν εἴτε
νά ἀποφεύγουν κάθε πράξη ἤ σηµεῖο
ἐνδεικτικό τᾹς πίστεώς τους σάν κρυ-
πτοχριστιανοί, εἴτε τό µαρτύριο. Ἄλλη
ἐπιλογή δέν εἶχαν.

∆έν γνωρίζουµε ἄν καί σέ τί
βαθµό οἱ συνειδητοί Χριστιανοί τοῦ
∆υτικοῦ κόσµου, πού ἀποτελοῦν ἤδη
µειονότητες, λάβουν πείρα µαρτυρίου
αἵµατος σέ κάποιο προσεχές ἤ ἀπότε-
ρο µέλλον. Ὁ Θεός οἶδεν. Ἐκεῖνο
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ὅµως, πού εἶναι βέβαιο, εἶναι ὅτι τό
µαρτύριο τᾹς συνειδήσεως δέν εἶναι
µακρά. Πολλές εὐαίσθητες πιστές
συνειδήσεις τό νοιώθουν ἤδη παρόν.
Καί δέν ἐννοοῦν τόν συνήθη πόλεµο,
πού πάντοτε εἶχε ἡ Ἐκκλησία καί θά
ἔχει µέσα στόν πεπτωκότα κόσµο.
Ἐννοοῦν τόν ἔντεχνα σχεδιασµένο
ἀποχριστιανισµό τοῦ κόσµου, πού διε-
ξάγεται ἀπό τίς πάλαι ποτέ χριστιανι-
κές ἡγεσίες τᾹς ∆ύσεως. Σάν τούς
ΝΑΤΟϊκούς νικητές τοῦ πολέµου τοῦ
Ἰράκ, οἱ δυτικές ἡγεσίες σύρονται ἀπό
µειονοτικές ὁµάδες πιέσεως, πού ἐπι-
διώκουν νά περιθωριοποιήσουν τήν
εὐαγγελική διδασκαλία καί ζωή. 

Τά θεµέλια τῶν χριστιανικῶν
κοινωνιῶν, οἱ ἀπόλυτες ἀξίες τοῦ Χρι -
στιανισµοῦ, σχετικοποιοῦνται καί ἀπα-
ξιώνονται σάν παλιά µουσειακά εἴδη.
Ἡ ἀπόλυτη ἀρχή, πού διέπει ὅλο καί
περισσότερο τήν κοινωνική ζωή εἶναι
τό «πολιτικῶς ὀρθό». Ἡ ἀρχή αὐτή
ἀναγνωρίζει ὡς ἀξία µόνον ὅ,τι νοµι-
µοποιοῦν εὐκαιριακές κοινοβουλευ-
τικές πλειοψηφίες. ∆ηλαδή, θεσπίζε-
ται διά νόµων κάθε τί, πού ἀφοῦ ἐπίµο-
να διαχυθεῖ στό λαό ἀπό τήν καθαρτι-
κή τῶν ἐγκεφάλων προπαγάνδα, προ -
βάλλεται, χωρίς τεκµηρίωση, ὅτι συγ -
κεντρώνει ὑπέρ αὐτοῦ τήν εὐρεία συν -
αίνεση τοῦ «κυρίαρχου» λαοῦ, ἀνεξ -
άρτητα τοῦ ἄν συγκρούεται ἤ ὄχι πρός
τό εὐαγγελικό ἦθος. Ἀντίθετα, θά λέ-
γαµε, στή «νέα ἐποχή» µας ἡ σύγκρου -
ση πρός τό Εὐαγγέλιο ἔχει φτάσει νά

ἀποτελεῖ ἀδιάσειστο τεκµήριο «ὀρθό -
τητας»! Αὐτό ἔχουν ἐπιβάλλει ποικίλες
µειονότητες, πού φωνασκώντας διεκ-
δικοῦν τήν προάσπιση τᾹς ἀσυδοσίας
ὡς «προσωπικοῦ δεδοµένου». Ἡ µό -
νη µειονότητα, πού δέν µπορεῖ νά ἔχει
δικαιώµατα εἶναι ἐκείνη τῶν συνειδη -
τῶν Χριστιανῶν! Ὄχι ὅτι ὁ Χριστιανός
ἐµποδίζεται, (γιά τήν ὥρα), νά πιστεύει
καί νά ζεῖ κατά τίς εὐαγγελικές ἀρχές,
ἀλλά δέν πρέπει νά τίς διακηρύττει
γιατί, µέ βάση τό νόµο, κάποιοι τίς θε -
ωροῦν προσβλητικές γιά τήν προσω-
πικότητά τους. Μέ ἄλλα λόγια, περν
τήν κόκκινη γραµµή τᾹς «πολιτικᾹς
ὀρθότητας» καί, οὔτε λίγο οὔτε πολύ,
κινεῖται σέ καθεστώς παρανοµίας, µέ
ὅ,τι αὐτό µπορεῖ νά συνεπάγεται.

Ἄς γίνουµε πιό σαφείς µέ ἕνα
παράδειγµα. ∆ιεθνείς ὀργανισµοί,
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ὅπως π.χ. ὁ ΟΗΕ, προωθοῦν πρός τά
κράτη µέλη τους ὁδηγίες πῶς νά κά-
νουν τούς λαούς νά δεχθοῦν ὅτι δέν
ὑπάρχουν ἠθικοί φραγµοί στή σεξου -
αλική ἔκφραση. Κάθε ἔκφραση τοῦ
σέξ, ἀνεξάρτητα ἀπό τό εἶδος τᾹς πρά-
ξεως, τό φύλο, τήν ὡριµότητα, ἤ τήν
προσωπική σχέση αὐτῶν, πού συµµε-
τέχουν, ἀποτελεῖ δικαίωµα τοῦ ἀν -
θρώπου, κατοχυρωµένο µέ νόµο. Μό-
νοι περιορισµοί, πού ἐπιβάλλονται,
εἶναι οἱ κανόνες προστασίας ἔναντι
µολύνσεων ἀπό ἀσθένειες σεξουα-
λικῶς µεταδιδόµενες καί ἀποφυγᾹς
ἀνεπιθύµητων συνεπειῶν. Ἡ σεξουα-
λική ἐνηµέρωση προτείνεται νά ἀρχί -
ζει ἀπό τό νηπιαγωγεῖο, νά µήν ἐπαφί -
εται δέ στούς γονείς, καί προπαντός
σέ κληρικούς. Αὐτοί, ὡς φορείς
συντηρητικῶν ἀρχῶν, εἶναι ἐπικίνδυ -
νοι γιά τόν στραγγαλισµό «προσωπι -
κῶν δεδοµένων». Καταλληλότεροι εἶ -
ναι ἐντεταλµένοι «εἰδικοί» ἐκπαιδευτές. 

Μετά ἀπό αὐτά, πῶς κάποιος
κληρικός ἤ λαϊκός νά προβάλλει τήν
εὐαγγελική διδασκαλία γιά τή χει -
ραγώγηση τοῦ σεξ µέσα στά πλαίσια
τᾹς εὐλογηµένης συζυγίας δύο ἑτε -
ρόφυλων προσώπων καί νά µήν κατη -

γορηθεῖ ὅτι περν τά ὅρια τᾹς «πολι-
τικᾹς ὀρθότητας»; Πῶς νά ἐκθέσει τήν
ἀποδοκιµασία τοῦ Ἀπ. Παύλου γιά τά
«πάθη ἀτιµίας», ὅτι δηλαδή, «αἵ τε θή-
λειαι µετήλλαξαν τήν φυσικήν χρᾹσιν
εἰς τήν παρά φύσιν, ὁµοίως τέ καί οἱ
ἄρσενες ἀφέντες τήν φυσικήν χρᾹσιν
τᾹς θηλείας ἐξεκαύθησαν ἐν τῇ ὀρέξει
αὐτῶν εἰς ἀλλήλους, ἄρσενες ἐν ἄρ-
σεσι τήν ἀσχηµοσύνην κατεργαζόµε-
νοι» (Ρωµ. α΄ 26-27), χωρίς νά ξε-
σηκωθοῦν ὁµοφυλόφιλοι ζητώντας
τήν καταδίκη του ὡς ὑβριστᾹ νόµιµων
«προσωπικῶν δεδοµένων» τους; 

Εἶναι τραγικό ὅτι καί µέσα
στήν Ἐκκλησία κάποιοι ζητοῦν τήν
κάλυψη τοῦ νόµου ὥστε οἱ ὁµοφυλο-
φιλικές συµπεριφορές ἱερωµένων νά
προστατεύονται ἔναντι τᾹς δηµόσιας
κριτικᾹς ὡς «προσωπικά δεδοµένα».
Τό θέµα ἔχει ἀπασχολήσει κατ' ἐπα-
νάληψη τίς στᾹλες αὐτοῦ τοῦ περιοδι-
κοῦ (τ. 195, 206). Ἐδῶ σηµειώνουµε
µόνο ὅτι οἱ «µειοψηφίες» τῶν συνειδη -
τῶν Χριστιανῶν µπορεῖ νά διωχθοῦν
ἀκόµα καί µέσα στήν Ἐκκλησία τους
µέ τήν κατηγορία τᾹς παραβάσεως τᾹς
ἀρχᾹς τοῦ «πολιτικῶς ὀρθοῦ»!

Ἐ. Χ. Οἰκονοµάκος 
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