
--

Ἡ προίκα τᾹς καχυποψίας

ουλεύω µέσα µου, µέ λαχτάρα ἀκοίµητη, τά ὁράµατα, τά δειλά
καί-παράλληλα-τά τολµηρά ἀνοίγµατα, τίς ἀπανωτές ἀγωνίες,
τίς χαρές καί τίς ἀπογοητεύσεις, πού συνοδεύουν στήν πορεία
τους τούς ἀνθούς τᾹς νειότης. Τόν παλµό τᾹς εὐτυχίας τους,

τόν βιώνω σά λάµψη ἐλπίδας. Τό σκυθρώπασµα τοῦ προσώπου τους
τό ἀποθηκεύω µέσα µου σάν κατακάθι ἀγωνίας. ∆έ σχεδίασα καί δέ θά
σχεδιάσω ποτέ, γιά τόν ἑαυτό µου, τό ρόλο τοῦ τιµητᾹ ἤ τήν περιπέ-
τεια τοῦ κοινωνικοῦ ἀναµορφωτᾹ. Περπατάω στούς δρόµους τᾹς
σύγχρονης ζωᾹς, κάτω ἀπό τά σύννεφα τῶν διαδοχικῶν καταιγίδων.
Μερίζοµαι, µέ τούς διπλανούς µου, τήν περιπέτεια. Καί ἀντιπροσ -
φέρω, στό δικό τους στεναγµό, τόν ἀνασασµό τᾹς δικᾹς µου ἀγωνίας.
Μέ τό φόρτο αὐτᾹς τᾹς ἐµπειρίας, πού τή διογκώνει καί τήν ἐπιβα-
ρύνει ἡ προβληµατική καθηµερινότητα, τολµῶ νά ἐµπιστευτῶ στή φά-
λαγγα τᾹς ἐφηβικᾹς ζωτικότητας, τό µνηµόνιο τᾹς πολυχρόνιας ὁδοι-
πορίας µου καί τά µαζέµατα ἀπό τόν πλούσιο καί φανταχτερό ἀγρό τᾹς
σύγχρονης, ἀπεριόριστης, ἀλλά-θά τό πῶ-τυφλᾹς εὐµάρειας. 
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Φίλοι νέοι, διάδοχοί µας στή χαρά καί στή θλίψη, τό πλήρωµα τᾹς
καρδις, τό γοητευτικό καί ἀποτελεσµατικό θησαύρισµα τᾹς ὕπαρ -

ξης, δέν εἶναι ὁ φόρτος τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν. Εἶναι ἡ ἀγάπη. Ἡ κοινω -
νία τῶν ψυχῶν, ἡ ταύτιση τῶν ὁραµάτων, ὁ συντονισµός τῶν βηµατι-
σµῶν, στή διαδροµή τᾹς µεγάλης περιπέτειας, πού βιώνεται καί ἱστορεῖ -
ται µέ τή συµβολή τᾹς προσωπικᾹς µας ὑπευθυνότητας. ∆ικοί µας οἱ
σχεδιασµοί, δικά µας τά ἀθλήµατα, δικές µας οἱ νίκες, δικά µας τά λάθη.
Ἡ παρουσία, ὅµως καί ἡ συνάθληση τῶν ἀγαπηµένων προσώπων, τό
γλυκό σκίρτηµα τᾹς καρδις τους, νοηµατίζει διαφορετικά τή ζωή µας
καί καταξιώνει δυναµικά τούς ἀγῶνες µας. 

Σύνδροµο τᾹς ἐποχᾹς, πού κατατίθεται µπροστά σας, σάν µοναδικό
ἀπόκτηµα τᾹς νεωτερικότητας, εἶναι ὅτι ἡ ἀγάπη ταυτίζεται ἀπό -

λυτα µέ τή σεξουαλικότητα. Καί ὁδηγία-κατά τό τεκµήριο τᾹς διαφήµι -
σης, ἀλάθητη-εἶναι ἡ ὅσο τό δυνατό πρωϊµότερη ἐπίδοση καί ἡ πληρέ-
στερη δοκιµή τῶν εὐεργετηµάτων της. Ὁ ὁρίζοντας, ὅπως σς παρου-
σιάζεται, πρέπει νά εἶναι πάντοτε ἀνοιχτός. Ἡ ἐλευθερία σας ἀδέσµευ-
τη καί ἀπεριόριστη. Οἱ προτιµήσεις σας, σταθερές ἤ ἐπιπόλαιες, ἐπι-
λογές τᾹς κάθε στιγµᾹς καί ἀνταποκρίσεις τᾹς στιγµιαίας ἐπι θυµίας. 

Αὐτά εἶναι τά συνθήµατα, πού πέφτουν στό παζάρι τᾹς σύγχρονης
κουλτούρας. Πού σαλπίζονται ἀπό τά ὀρθάνοιχτα παράθυρα τοῦ

τηλεοπτικοῦ πανηγυρισµοῦ. Πού παραδίνονται, ὡς ἐκσυγχρονισµένα
µαθήµατα, ἀπό τή νοµενκλατούρα τᾹς παραπλάνησης. Τό καυτό, ὡστό-
σο, ἐρώτηµα, πού ἀνακύπτει, ὄχι ἀπό τή «σεξουαλική διαπαιδαγώγηση»,
ἀλλά ἀπό τήν ὀδυνηρή ἐµπειρία τᾹς καθηµερινότητας, οὔτε προβάλλε-
ται, οὔτε σχολιάζεται. Καί τό ἐρώτηµα εἶναι, ἄν στό σχᾹµα αὐτό τᾹς
ἀσύδοτης ἐλευθερίας, τᾹς πρόσκαιρης ἐπιλογᾹς καί τῶν πολλαπλῶν,
διαδοχικῶν ἐναλλαγῶν, λειτουργεῖ ἡ ἀγάπη. Ἄν πληροῦται ἡ καρδιά
ἀπό τή βεβαιότητα τᾹς γνήσιας καί ἀποτελεσµατικᾹς διασύνδεσης. Ἄν
οἱ βηµατισµοί ταυτίζονται καί τό ἀγαπητικό σκίρτηµα δείχνει νά ἐπεκ-
τείνεται σ’ ὅλο τό µᾹκος τοῦ βίου καί νά λειτουργεῖ, ἀκόµα καί πέραν
τοῦ τάφου. 

Ηδειγµατοληψία τᾹς ἐποχᾹς µας δίνει τίς πιό ἀπαισιόδοξες στατι-
στικές, πού διάβασαν οἱ αἰῶνες. Τά νέα παιδιά, ὁλοένα καί σέ
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πρωϊ µότερες στιγµές, δηµιουργοῦν δεσµούς καί καταθέτουν, ὅ ἕνας
στόν ἄλλο, τήν ὑπόσχεση, ὅτι ἡ συµπορεία τους θά εἶναι «διά βίου».
Καί πρίν τό λυκόφως σκιάσει τόν ὁρίζοντα, οἱ ὑποσχέσεις προδίδον-
ται καί οἱ δεσµοί κατακοµµατιάζονται. Τό παράπονο κάθεται στήν καρ -
διά. Καί ἡ ὑποψία, γιά τό ἐνδεχόµενο µις δεύτερης ἀποτυχίας, γίνεται
τό σταθερό, πνικτικό κλίµα τᾹς ψυχᾹς. Καί ὅταν ἡ ἀποτυχία δέν εἶναι
µόνο µιά ἤ δυό ἤ τρεῖς, ἀλλά διαδοχικές καί συντριπτικές, ἡ ὕπαρ ξη
χάνει τή ζωτικότητά της καί παραδίνεται στήν κατάθλιψη. ∆έν εἶναι
τυχαῖο σύµπτωµα, ἡ διαπιστωµένη κατάθλιψη µεγάλου µέρους τᾹς
σύγχρονης νεότητας. Τό καταθέτουν οἱ στατιστικές. Τό ἐπεξεργάζον-
ται οἱ ψυχίατροι. Τό συναντοῦν µπροστά τους τά νέα παιδιά, πού ἀπο-
τολµοῦν τήν περιπέτεια τοῦ σχήµατος τᾹς «σεξουαλικᾹς ἀπελευθέρω-
σης».

Ηἀγάπη, φίλοι µου νέοι, δέν εἶναι πουκάµισο, πού τό ἀλλάζει κα-
νείς κατά τίς ἀπαιτήσεις τᾹς µόδας ἤ κατά τίς ἀνάγκες τᾹς στι -

γµᾹς. Εἶναι ἡ ἴδια ἡ καρδιά, πού προσφέρεται καί θυσιάζεται, δηµι -
ουργώντας στέρεο δεσµό, ἱκανό νά φωτίσει καί νά θερµάνει ὁλόκληρη
τήν ἐπίγεια διαδροµή καί νά γράψει ἱστορία προσφορς καί συναν-
τίληψης. Ἡ ἀγάπη δέ διακόπτεται στίς στιγµές τᾹς θύελλας καί στίς
διαβάσεις τοῦ τρόµου. Καί δέν προδίδεται, ὅταν τά φανταχτερά συνα-
παντήµατα ξεγελοῦν µέ τίς διαφηµίσεις τᾹς πλασµατικᾹς ἀναβάθµισης
τᾹς εὐµάρειας καί τᾹς εὐτυχίας. Εἶναι θησαύρισµα καί τύπωµα ψυχᾹς.
Εἶναι ὁ πλοῦτος τᾹς ὕπαρξης, πού δέν κοµατιάζεται καί δέ διασπείρε-
ται στούς πέντε ἀνέµους τᾹς σεξουαλικᾹς ἐπιπολαιότητας.  

Σς σκέφτοµαι, φίλοι µου νέοι καί σς παρακολουθῶ νοερά κατά τίς
ὧρες τῶν ἀµφιβολιῶν σας καί τῶν ἐπιλογῶν σας. Καί, σά νά σς

ἔχω µπροστά µου, σς ἐµπιστεύοµαι τήν ἀγωνία µου καί τό ἐρώτηµά
µου: Ἄν στήν ἐφηβική διαδροµή σας, ἀποδεχτήκατε τά συνθήµατα τᾹς
ἐλεύθερης σεξουαλικότητας καί χτίσατε τήν πρώτη καί τή δεύτερη καί
τήν πολλοστή στέγη τᾹς κοινωνίας καί τᾹς ἀγάπης, θά διατηρεῖτε τήν
καθαρότητα τοῦ µυαλοῦ καί τήν ἀκεραιότητα τῶν αἰσθηµάτων, γιά νά
οἰκοδοµήσετε τό ἰσόβιο παλάτι τᾹς εὐτυχίας σας; Θά µπορέσετε νά
ἐµπλουτίσετε καί νά θερµάνετε τήν καθαρή καί πλούσια ἑστία τᾹς



ποτυχηµένες καί προκλη -τικά ὕποπτες χαρακτηρί -ζονται, ἀπό ὅλους τούς ἀ -µερό ληπτους σχολιαστές,οἱ κινήσεις τοῦ ἈθηνῶνἹερώνυµου στά µολυσµένα λασπό -νερα τᾹς ὑ πόθεσης ΠαντελεήµοναΜπεζενίτη. Προδίδουν τήν ἐνεργο-ποίηση καί ΄τήν ἔντονη διακίνησηµυστικᾹς σκοπιµότητας. ∆ίκτυοκρυ φοῦ διαπραγµατευτικοῦ διαλό-γου µεταξύ τᾹς ΣυνοδικᾹς ∆ικαστι -κᾹς καθέδρας καί τοῦ ἑδώλιου τᾹςβαρεις ἐνοχᾹς. Πλέγµα συσκότι -σης, προστατευτικό τοῦ διάστι κτουµανδύα συγκάλυψης καί ἀπόκρυ-

ψης τῶν βαρύτατων, ἑκατέρωθεν,ἀνοµιῶν. Ποιός θά περίµενε, ὅτι ὁ βα-ρύς ρύπος τᾹς ἑλληνικᾹς Ἐκκλησίαςθά συρόταν ἐκβιαστικά, µέ τήνπρω τοβουλία καί τήν εὐθύνη τοῦπρο καθήµενου τᾹς ἄλλοτε βασι-λεύουσας καί στά Συνοδικά΄ἕδρανατᾹς πρώτης Ὀρθόδοξης καθέδρας,γιά νά ἀφήσει καί ἐκεῖ τά στίγµατατᾹς διαφθορς καί τή σφραγίδα τᾹςἀλλοίωσης τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἤθους;Ὁ Πατριάρχης µας Βαρθο-λοµαῖος, ἀνήσυχος καί΄ἀχόρταγοςστήν προσπάθειά του νά στερεώ -σει δεύτερο Παπικό πρωτεῖο στίς
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ἀγάπης, πού θά πληµµυρίσει τίς καρδιές τῶν παιδιῶν σας καί θά ἀνα-
δείξει σς, τούς γονιούς, ἥρωες τοῦ µεγάλου ἀθλήµατος, τᾹς διά βίου
προσφορς καί τᾹς χαρισµατικᾹς αὐτοθυσίας; Ἤ µήπως, φορτισµένοι
µέ τίς παλιές σας ἐµπειρίες, θά βολοδέρνετε στό σκοτάδι καί θά ἐπεξερ -
γάζεστε, ἀδιάκοπα καί ἀθέλητα, τίς βιωµένες πικρίες καί τίς καχυποψίες,
ὅτι ἡ θύελλα, πού ἀφάνισε τό χτεσινό δεσµό, µπορεῖ νά περάσει καί
σήµερα καί νά γκρεµίσει τό σηµερινό ἀνάκτορο τᾹς ἀγά πης καί τᾹς
εὐτυχίας;                               

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

«Τά τᾹς Ἐκκλησίας ἀποίµαντα»(β)



ἀκτές τοῦ Βοσπόρου, θεώρησε κα-τάλληλη τή στιγµή καί πρόσφορητήν πρόκληση νά λειτουργήσει ὡςὁ ἀνώτατος καί ἀδιαµφισβήτητοςδικαστής τᾹς ΟἰκουµενικᾹς Ὀρθο-δοξίας, ἐκφέροντας, δικαιωµατικά,τήν τελική, ἀµετάκλητη, κρίση στήνὑπόθεση Μπεζενίτη. Καί νά ὑπο -γραµµίσει, µέ τήν παρέµβασή τουαὐτή, τήν ἀπαρασάλευτη(!!) ὑπερ -εξ ουσία του. Τό λάθος του, µέγιστο. Ἡ ἐπι -χείρησή του, τραγική. Ρυµούλκησετό ὑπέρβαρο βυτίο  τοῦ Ἀττικοῦ ἠθι-κοῦ ρύπου στό ἱστορικό ὑπόλειµµατοῦ Ὀρθόδοξου µεγαλείου. Καίπροσ παθεῖ, τώρα, νά ἐξαργυρώσειτό ἀποκρουστικό ἀπόκτηµά του µέτήν ὑπό ἀµφισβήτηση, δόξα τοῦΠρωτείου. Τό πῶς θά ἐξελιχθεῖ τό ἐγχεί -ρηµα καί ποιά θά εἶναι τά κέρδη,θά τό δείξει ὁ χρόνος.               Ἐκεῖνο, πού θεωρῶ χρέος µουνά ὑποµνηµατίσω καί νά ὑπογραµ-µίσω, τούτη τήν ὥρα, εἶναι ὅτι ὁΠατριάρχης, µέ τήν παρέµβασή του,ζηµίωσε τό θεολογικό καί τό διοι -κητικό του προφίλ καί ἐµφανίστηκεστήν ἐξέδρα τᾹς διορθόδοξης προ-βολᾹς ὡς διεκδικητής προνοµίων,πού δέν τοῦ τά παρέχει ἡ Ἱεροκα-νονική Τάξη καί δέν τά ἐπαληθεύειἡ ἱστορία.
���

1. Tό δικαίωµα τοῦ «ἐκκλήτου».
Στό ἐπίσηµο ἀνακοινωθέν,

πού ἐξέδωσε τό Πατριαρχεῖο στίς17 Φεβρουαρίου 2010, διαβάζουµε:«Ἐξ ἀφορµᾹς τοῦ ἐπισήµου Ἀνακοι-νωθέντος τᾹς Ἱερς Συνόδου τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος ὑπό ἡµερο -µηνίαν 12ης Φεβρουαρίου 2010, τοῦἀναφεροµένου εἰς τήν πρός τό Οἰκου -µενικόν Πατριαρχεῖον ἔκκλητον προσ -φυγήν τοῦ καταδικασθέντος εἰς ἔκ -πτωσιν ἀπό τοῦ θρόνου αὐτοῦ καίκαθαίρεσιν Μητροπολίτου ἈττικᾹςΠαντελεήµονος, ἀνακοινοῦνται τάἀκόλουθα: 1. Τό Οἰκουµενικόν Πατριαρ -χεῖον δέχεται ἐκκλήτους προσφυγάςκαταδικασθέντων ἀρχιερέων βάσειτῶν ἱερῶν κανόνων, ὡς οἱ 9ος καί17ος τᾹς ∆~  ΟἰκουµενικᾹς Συνόδου,καί ὄχι ἁπλῶς καί µόνον ἐπί τῇ βάσεινόµων οἱουδήποτε κράτους.Τοῦτο ἀποτελεῖ ἀναφαίρετονκανονικόν δικαίωµα αὐτοῦ, τό ὁ -ποῖον οὐδείς ἐπιτρέπεται νά ἀµφι-σβητήση, ἤσκησε δέ τοῦτο καί εἰς τήνπερίπτωσιν τᾹς ὡς ἄνω προσφυγᾹς,ἡ ὁποία, ἐκτός τῶν µνηµονευθέντωνἱερῶν κανόνων, ἐστηρίζετο καί εἰςσχετικόν νόµον τοῦ Ἑλληνικοῦ κρά-τους...».Ἐπικουρικά, σέ στήριξη αὐτᾹςτᾹς διατύπωσης τοῦ ἐπίσηµου Πα-τριαρχικοῦ ἀνακοινωθέντος, ὁ πρω-τοπρεσβύτερος Γεώργιος Τσέτσηςὑπογράµµισε: «...Τό "ἔκκλητον" οὔτεΦαναριωτικᾹς ἐµπνεύσεως "κατα -σκεύασµα" εἶναι, οὔτε τό Αὐτοκέφα-λο τᾹς ἙλλαδικᾹς Ἐκκλησίας προσ -βάλλει, οὔτε συνιστ παρέµβαση στάτοῦ οἴκου της, οὔτε δέ ἀσκεῖται προ-
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κειµένου νά προβληθεῖ τό γόητρο τοῦΟἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου καί ἐπεκ-ταθοῦν τά "λεγόµενα κυριαρχικά τουδικαιώµατα" στήν Ἑλλάδα. Τό "ἔκκλη -το" εἶναι ἕνα θεσµικό προνόµιο, τόὁποῖο παρεχώρησε στήν ἘκκλησίαΚωνσταντινουπόλεως ἡ ∆~  Οἰκουµε-νική Σύνοδος (451), µέ τούς 9ο καί 17οκανόνας της, προκειµένου ἡ ΠρώτητᾹς Ὀρθοδοξίας Καθέδρα νά ἀπο -φαίνεται ἀµετάκλητα ὁσάκις ἀναφύ -ονται διαφορές µεταξύ Ἐπισκόπωνκαί τᾹς προϊσταµένης ἐκκλησιαστικᾹςτους ἈρχᾹς (τήν ἐποχή ἐκείνη τῶνἘξάρχων καί τῶν Μητροπολιτῶν),καί νά ρυθµίζει ἔκτακτες ἀνάγκες καίκαταστάσεις. Καθώς ἀποφαίνεται ὁσχολιαστής τῶν Ἱ. Κανόνων Ματ -θαῖος Βλάσταρις, "τῷ Κωνσταντι-νουπόλεως προέδρῳ, ἔξεστι καί τάςἐν τοῖς ἄλλοις θρόνοις γινοµέναςἀµφισβητήσεις ἐπιτηρεῖν καί διορ -θοῦσθαι καί πέρας ἐπιτιθέναι ταῖςκρίσεσιν"».
���

2. Σύνοψη τῶν Πατριαρχικῶνἀρχῶν.
Στή σύντοµη αὐτή Πατριαρχι-κή δήλωση καί-κατά προέκταση-στήν ἐπικουρική στήριξη, πού εἰσέ -φερε ὁ πρωτοπρεσβύτερος Γεώρ-γιος Τσέτσης, διαγράφονται καί το -νίζονται δυό θεµελιακές ἀρχές, οἱὁποῖες προβάλλονται ὡς ὀργανω-τικές κατευθύνσεις καί ἐπιταγέςτῶν Ἱερῶν Κανόνων τᾹς Ἐκκλησίαςµας.  

1. Τό Οἰκουµενικό Πατριαρ -χεῖο εἶναι τό ἀνώτατο δικαστικόΣῶµα, πού δέχεται τίς τελικές προσ-φυγές, τό ἔκκλητο, τῶν Ἀρχιερέων,πού δικάζονται καί καταδικάζον-ται ἀπό τά κατά τόπους Ἐκκλησια-στικά ∆ικαστήρια. Τό "ἔκκλητον"παραχωρήθηκε γιά νά΄ἀποφαίνε -ται ἡ Πρώτη τᾹς Ὀρθοδοξίας Κα -θέδρα τελεσίδικα. 2. «Τοῦτο ἀποτελεῖ κανονικόνδικαίωµα αὐτοῦ, τό ὁποῖον οὐδείςἐπιτρέπεται νά ἀµφισβητήση».
���

3. Οἱ αὐθεντικές ἑρµηνεῖες.
Λυπµαι βαθύτατα, πού θάἀναγκαστῶ νά΄καταθέσω ἀµφι-σβήτηση καί ἀντίθετη ἄποψη.  Ἀνατρέχοντας στίς ἑρµηνεῖεςτῶν δυό αὐτῶν Ἱερῶν Κανόνων,πού µς κληροδότησαν ἁγιασµένεςπροσωπικότητες καί φωτισµένοιΚανονολόγοι, διαπιστώνουµε, πώςοἱ Κανόνες 9 καί 17 τᾹς ΤέταρτηςΟἰκουµενικᾹς Συνοδου δέν ὑπηρε-τοῦν τήν ἀπόλυτη ἐξουσία τοῦ Θρό -νου τᾹς Κωνσταντινούπολης. Ἡ τέ -τοια ἑρµηνεία ἀποτελεῖ παραχά -ραξη. Μετακίνηση τοῦ κέντρου βά -ρους τᾹς ἹεροκανονικᾹς ὁδηγίαςκαί παρεµβολή φιλοδοξιῶν, πούἐκτρέπουν ἀπό τήν ἀποστολική τα-πεινότητα στήν κοσµική ἀλαζονεία. Μεταφέρω ἐδῶ κάποια ἀπο-σπάσµατα ἀπό τίς χαρισµατικέςἑρµηνευτικές προσεγγίσεις στούςδυό αὐτούς Ἱερούς Κανόνες. Καί πι-
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στεύω, πώς οἱ ἀναγνῶστες µου θάδιακρίνουν τήν παραχάραξη.Ὁ Βαλσαµώνας, Κανονολό-γος τοῦ ιβ~ αἰώνα, ἑρµηνεύει: «Εἰ κληρικός ἔχει ἀγωγήν κατάτοῦ ἰδίου ἐπισκόπου, ἤ καθ᾿ ἑτέρουἐπισκόπου, τά τᾹς ὑποθέσεως ἐξε-τασθήσονται παρά τῷ µητροπολίτ᾽τᾹς ἐπαρχίας. Εἰ δέ κατά µητρο-πολίτου ἔχει ἀγωγήν ἐπίσκοπος, ἤκληρικός τοῦ µητροπολίτου, διορίζε-ται ὁ κανών δικάζειν τήν ὑπόθεσιν, ἤτόν ἔξαρχον τᾹς διοικήσεως, ἤ τόνπατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως».Στό ἴδιο κείµενό του, ὁ ἑρµη -νευτής Βαλσαµώνας, προσδιορίζειµέ σαφήνεια, ποιός εἶναι ὁ ἔξαρχοςτᾹς διοικήσεως, πού-κατά τήν ἐπο -χή τᾹς διατύπωσης τῶν σχετικῶνΚανόνων-εἶχε ἰσότιµο µέ τόν Πατρι -άρχη δικαίωµα ἐκδίκασης.«Ὁ µέν τοι ἔξαρχος τᾹς διοική-σεώς ἐστιν, ὡς ἐµοί δοκεῖ, οὐχ ὁ ἑκά-στης ἐπαρχίας µητροπολίτης, ἀλλ᾿ ὁτᾹς ὅλης διοικήσεως µητροπολίτης.∆ιοίκησις δέ ἐστιν ἡ πολλάς ἐπαρχίαςἔχουσα ἐν ἑαυτῇ».              Τήν ἴδια ἑρµηνεία δίνει καί ὁΖωναρς:«Εἰ δέ κληρικοί τῷ ἰδίῳ ἐπισκόπῳ"ἐπεγκαλοῦσιν" ἤ ἑτέρῳ, καί δίκην ἐνι-στῶσι κατ᾿  αὐτοῦ, τούς τᾹς ἐπαρ -χίας ἐκείνης ἐπισκόπους καθίζει δικα-στάς ὁ κανών. Συνιόντες γάρ, ἀκρο -άσονται τῶν ὑποθέσεων, καί ψηφί -σονται. Εἰ δέ πρός τόν µητροπολίτηντᾹς ἐπαρχίας ἔχει πργµα, ἤγουνἀµφιβολίαν τινά καί δίκην ἐπίσκοπος,ἤ κληρικός, τόν τᾹς διοικήσεως ἐκεί -

νης, παρ᾿ ᾗ καί οἱ ἀµφισβητοῦντεςἀλλήλοις εἰσίν, ἔξαρχον, βούλεται ὁκανών διαιτητήν τᾹς ὑποθέσεως γίνε-σθαι, ἤ τόν Κωνσταντινουπόλεωςἀρχιεπίσκοπον. Ἐξάρχους δέ τῶν δι-οικήσεων, τούς πατριάρχας εἶναιφασίν, ἄλλοι δέ τούς µητροπολίτας».Ὁ Ἀριστηνός, τρίτος ἑρµηνευ -τής τᾹς ἴδιας ἐποχᾹς, συµ φωνεῖ µέτούς δυό προηγούµενους, προσθέ-τει, µόνο, τήν παρατήρηση, ὅτι τόπρονόµιο νά δικάζει ἐκτός ἀπό τόνἔξαρχο, ὁ Πατριάρχης Κωνσταντι-νούπολης, δέ δόθηκε σέ ἄλλο Πα-τριάρχη.     Ἄν περάσουµε καί στίς ἑρµη -νεῖες τοῦ 17ου Ἱεροῦ Κανόνα, πούµς τίς προσφέρουν, µετά ἀπό β α -θειά µελέτη καί µέ εὐαισθησία ἀ -κρίβειας, οἱ ἴδιοι ἑρµηνευτές, θά πά -ρουµε περισσότερες πληροφορίες,πού θά µς βοηθήσουν νά ἀποσα-φηνίσουµε τά ἐρωτηµατικά µας.Ὁ Ζωναρς, µεταξύ πολλῶνἄλλων, γράφει:«...Ὅτε δέ ἐπίσκοπος κατά µη -τροπολίτου αὐτοῦ δίκην ἔχει, τότετῷ Κωνσταντινουπόλεως ἐπιτρέπειντό δικαστήριον. Οὐ γάρ πάντων δέτῶν µητροπολιτῶν πάντως ὁ Κων -σταντινουπόλεως καθιεῖται δικα-στής, ἀλλά τῶν ὑποκειµένων αὐτῷ.Οὐ γάρ δή καί τούς τᾹς Συρίαςµητροπολίτας, ἤ τούς τᾹς Παλαι στί -νης, καί Φοινίκης, ἤ τούς τᾹς Αἰγύ -πτου, ἄκοντας ἑλκύσει δικάσασθαιπαρ᾿ αὐτῷ. ἀλλ᾿ οἱ µέν τᾹς Συρίας,τῷ τᾹς Ἀντιοχείας ὑπόκεινται φόρῳ,οἱ δέ τᾹς Παλαιστίνης, τῷ τοῦ Ἱερο -
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σο λύµων, οἱ δέ τᾹς Αἰγύπτου, παράτῷ Ἀλεξανδρείας δικάσονται, παρ᾿ ᾧκαί χειροτονοῦνται, καί οἷς περ ὑπό-κεινται».Ὁ Βαλσαµώνας ἐπικυρώνει:«...Ἐάν µητροπολίτης ἀδικῇ ἐπί -σκοπον αὐτοῦ, παρά τῷ ἐξάρχῳ τᾹςδιοικήσεως, ἤ παρά τῷ πατριάρχ᾽,τά περί τᾹς ἐνορίας κριθήσεται...».      
���

4. Οἱ ἰσότιµοι δικαστές.
Καί οἱ τρεῖς σοφοί καί ἱεροπρε -πεῖς κανονολόγοι, ἑρµηνεύονταςτούς δυό αὐτούς Ἱερούς ΚανόνεςτᾹς τέταρτης ΟἰκουµενικᾹς Συνό-δου, δέν µιλοῦν γιά κλιµάκωση τᾹςδικαστικᾹς διαδικασίας. ∆έν κά-νουν λόγο γιά ἕνα σχᾹµα, πού δια-κινεῖ τό δικαστικό φάκελλο ἀπό τόµητροπολίτη τᾹς περιοχᾹς στόν ἔξ -αρχο τᾹς διοίκησης καί ἀπό αὐτόνστόν Πατριάρχη τᾹς Κωνσταντινού -πολης, γιά νά ἐκδικαστεῖ ἐκεῖ σέ τε-λευταῖο βαθµό. Τό διαζευκτικόσχᾹµα τᾹς διατύπωσης, (ἤ τόν ἕναἤ τόν ἄλλο) κάνει φανερό, ὅτι ὁ Μη -τροπολίτης, ὁ ἐγκατεστηµένος στήνἕδρα τᾹς ἐξαρχίας καί ὁ ΠατριάρχηςτᾹς Κωνσταντινούπολης εἶναι ἰσό-τιµοι καί ἰσόκυροι. Καί ὁ µηνυτήςἘπίσκοπος, πού δέν ἔχει ἐµπιστο -σύνη στό δικαστή, προϊστάµενότου µητροπολίτη, ἤ πού ἐγείρει΄δίκηκατά τοῦ προϊσταµένου του («κα-τά µητροπολίτου αὐτοῦ δίκην ἔχει»)τότε «διορίζεται ὁ Κανών δικάζειν τήνὑπόθεσιν, ἤ τόν ἔξαρχον τᾹς διοι -

κήσεως, ἤ τόν πατριάρχην Κωνσταν-τινουπόλεως».Στήν περίπτωση, πού οἱ δυόαὐτοί Ἱεροί Κανόνες θέσπιζαν κλι-µακωτή ἐκδίκαση, θά ἀποσαφήνι-ζαν, ὅτι ἡ ἐκδίκαση στό Πατριαρ -χεῖο δέν εἶναι πρωτόδικη. Ὅτι ἡδιαβίβαση τᾹς ὑπόθεσης στόν Πα-τριάρχη καί στό, περί αὐτόν, δικα-στικό σῶµα, εἶναι παραποµπή στόἀνώτατο καί µεῖζον δικαστήριο.Μετά ἀπό αὐτή τήν ἀποσα -φήνιση, ὁ ἰσχυρισµός τοῦ Πατρι -άρχη Βαρθολοµαίου καί τῶν συνερ -γατῶν του, ὅτι «Τό Οἰκουµενικό Πα-τριαρχεῖο εἶναι τό ἀνώτατο δικα-στικό Σῶµα, πού δέχεται τίς τελικέςπροσφυγές, τό ἔκκλητο, τῶν Ἀρχιε-ρέων», ἐµφανίζεται ἕωλο καί ἀδι -καίωτο. Μπορεῖ-γιά τούς γνω -στούς ἱστορικούς λόγους-νά τό δέ -χτηκε ἡ Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος, µε-τά τήν ἔκδοση τᾹς ΠατριαρχικᾹςΠράξης τοῦ 1928, ἀλλά ἡ ἀποδοχήαὐτή δέν ἀνταποκρίνεται καί δένεὐθυγραµµίζεται µέ τό γράµµα καίµέ τό πνεῦµα τῶν δυό Ἱερῶν Κανό-νων, πού θέσπισαν οἱ Πατέρες µαςστήν τέταρτη Οἰκουµενική Σύνοδότους.  Πρός µείζονα καί πειστική κα-τοχύρωση τοῦ δικαιώµατος ἀνώτα -της δικαστικᾹς κρίσης, πού διεκδι-κεῖ σήµερα ἡ Πατριαρχική ἐξουσία,ἐπιστρατεύει ὁ πρωτοπρεσβύτε -ρος Γεώργιος Τσέτσης τό σχόλιο τοῦΜατθαίου Βλάσταρη, ὅτι «τῷ Κων-σταντινουπόλεως προέδρῳ ἔξεστικαί τάς ἐν τοῖς ἄλλοις θρόνοις» ἀνω-
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µαλίας νά ἐπιτηρεῖ καί νά διορθώ -νει. Ἀτύχησε, ὡστόσο ὁ πρωτοπρε -σβύτερος κατά τήν ἐπιστράτευσηαὐτοῦ τοῦ σχολίου, γιατί δέν πρό-σεξε, ὅτι ἡ διατύπωση «ἔξεστι» δένἐπιβεβαιώνει θεσµοθετηµένη ὑπο -χρέωση, ἀλλά δηλώνει ἁπλή δυνα -τότητα, ἐνδεχόµενης ἀνάµιξης, σέπερίπτωση ἀνάγκης, δίχως ἡ πα-ρέµβαση νά δηµιουργεῖ Κανόνα ἤ∆ίκαιο. Μιά τέτοια παρέµβασηµπορεῖ νά ἐπιχειρηθεῖ µόνο, ὅτανδυσχερεῖς συνθᾹκες ἐµποδίζουντήν ὁµαλή καί σύµφωνα µέ τίς προ -διαγραφές τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἀντι-µετώπιση τᾹς κρίσης.       
���

5. Ὁ 28ος Ἱερός Κανόνας. 
Θά ὑποµνήσω, ὅτι στόν Κώ -δικα τῶν Ἱερῶν Κανόνων, πού θέ-σπισε ἡ Τέταρτη Οἰκουµενική Σύνο-δος, περιλαµβάνεται καί ὁ 28ος,πού ἀφορ, ἀποκλειστικά καί µό-νο, στό Πατριαρχεῖο τᾹς Κωνσταν-

τινούπολης. ‘Αναβαθµίζει τίς τιµητι -κές διακρίσεις τοῦ Πατριαρχικοῦπροσώπου καί διαγράφει, µέ ἀκρί -βεια, τήν εὐρύτερη περιοχή δράσηςτου καί τή µορφή τῶν παρεµβά-σεών του. Τόν µεταφέρω ἐδῶ, στό σύν -ολό του, γιά νά διακριβώσει ὁ ἀνα -γνώστης, ποιά προνόµια ἀπένειµεἡ Σύνοδος στόν Πατριάρχη τᾹςΚωνσταντινούπολης καί γιά ποιόλόγο  τόν τίµησε τόσο ἁπλόχερα.Καί γιά νά συµπεράνει, ποιά ἀπό

αὐτά µποροῦν νά διατηρήσουν καίσήµερα τή λειτουργικότητά τουςκαί ποιά-γιά τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο λο-γο-ἀποσύρθηκαν στό µουσεῖο τᾹςἱστορίας. 
<PamtawoÀ to∂r tÿm Åc¥ym Pató -

qym ≈qoir ñp¡lemoi, ja¥ t¡m Äqt¥yr
Ämacmyshómta Jam¡ma tÿm ñjat¡
pemtüjomta HeovikestÇtym ˘Epi -
sj¡pym, tÿm sumawhómtym ïp¥ toÀ
t°r e«seboÀr lmülgr lecÇkou Heodo -
s¥ou, toÀ cemolómou basikóyr ïm t´
basik¥di Jymstamtimoυp¡keyr móã
Q÷l®, cmyq¥fomter: tÇ a«tÇ ja¥
ûle∂r ¿q¥folóm te ja¥ xgvif¡leha
peq¥ tÿm pqesbe¥ym t°r ÅciytÇtgr
˘Ejjkgs¥ar, t°r a«t°r Jymstamti-
moup¡keyr móar Q÷lgr. Ja¥ cÇq t‚
hq¡mfl t°r Pqesbutóqar Q÷lgr diÇ
t¡ basike…eim tüm p¡kim ïje¥mgm, o≥
Patóqer e≤j¡tyr Äpoded÷jasi tÇ
pqesbe∂a˚ ja¥ t‚ a«t‚ sjop‚ ji-
mo…lemoi o≥ ñjat¡m pemtüjomta
Heovikóstatoi ˘Ep¥sjopoi, tÇ ∑sa
pqesbe∂a Äpómeilam t‚ t°r móar
Q÷lgr ÅciytÇtfl hq¡mfl, e«k¡cyr
jq¥mamter, tüm basike¥ã ja¥ sucjkü -
tfl tilghe∂sam p¡kim, ja¥ tÿm ∑sym
Äpoka…ousam pqesbe¥ym t´ pqe -
sbutóqã Basik¥di Q÷l®, ja¥ ïm to∂r
ïjjkgsiastijo∂r ’r ïje¥mgm lecak… -
meshai pqÇclasi, deutóqam let˘ ï -
je¥mgm »pÇqwousam. Ja¥ ¤ste to…r
t°r Pomtij°r, ja¥ t°r ˘Asiam°r, ja¥
t°r Hqajij°r Dioijüseyr Lgtqo -
pok¥tar l¡mour, ôti dó ja¥ to…r ïm
to∂r baqbaqijo∂r ˘Episj¡pour tÿm
pqoeiqglómym Dioijüseym weiqo-
tome∂shai »p¡ toÀ pqoeiqglómou
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ÅciytÇtou hq¡mou t°r jatÇ Jym -
stamtimo…pokim ÅciytÇtgr ˘Ej jkg -
s¥ar˚ dgk. ñjÇstou Lgtqopo k¥tou
tÿm pqoeiqglómym Dioijü seym,
letÇ tÿm t°r ïpaqw¥ar ˘E pi sj¡pym
weiqotomoÀmtor to…r t°r ïpaqw¥ar
˘Episj¡pour, jah÷r to∂r he¥oir Ja -
m¡si digc¡qeutai. Weiqotome∂shai
dó, jah÷r e∑qgtai, to…r Lgtqopo -
k¥ tar tÿm pqoeiqglóνym Dioijü -
seym paqÇ toÀ Jymstam timoup¡ -
keyr ˘Aqwiepisj¡pou, xgvi slÇtym
sulv÷mym, jatÇ t¡ ôhor, cimoló --
mym, ja¥ ïp˘ a«t¡m Ämaveqolómym>.Εἶναι σαφές: Ἐπειδή ἡ Κων σταν -τινούπολη ἀναδείχτηκε ἡ βασιλεύ -ουσα τοῦ ἀνατολικοῦ Ρωµαϊκοῦκράτους, ἀπονεµήθηκαν στόν Ἐπί -σκοπό της ἴσα πρεσβεῖα τιµᾹς, µέἐκεῖνα τοῦ Ἐπισκόπου τᾹς «πρε -σβυτέρας» Ρώµης. Καί-παράλληλαπρός τίς τιµητικές διακρίσεις-τοῦπροσφέρθηκε τό δικαίωµα νά χει -ροτονεῖ, µόνο, τούς Μητροπολίτες
τᾹς Pomtij°r, t°r ˘Asiam°r, ja¥ t°r
Hqajij°r Dioijüseyr, ja¥ to…r  ˘E -
pisj¡pour tÿm βαρβαρικῶν περιο -χῶν αὐτῶν τῶν διοικήσεων. Ἡ πα-ρουσία του, κατά τίς χειροτονίες,ἦταν τιµητική καί ἀναγνωριστικήτᾹς πρωτοκαθεδρίας του, ἀλλά δέσηµατοδοτοῦσε δικαίωµα οἱασδή-ποτε ὑπεροχικᾹς, αὐθαίρετης πα-ρέµβασης στή διοίκηση τᾹς τοπικᾹςἘκκλησίας, ἔστω καί ἄν αὐτή ἀνᾹκε
στό γεωγραφικό πλαίσιο τᾹς Pom -
tij°r, t°r ˘Asiam°r, ja¥ t°r Hqa -
jij°r Dioijüseyr. Πολύ περισ σό -τερο, δέν τοῦ ἄνοιγε ὁρίζοντα πα-

ρέµβασης καί ἐπιρροᾹς στίς δικαιο-δοσίες καί στούς προβληµατισµούςτῶν ἄλλων Πατριαρχείων ἤ τῶν Αὐ -τοκέφαλων Ἐκκλησιῶν.    Ἡ ἀντιπαράθεση τοῦ Ἱεροῦ αὐ -τοῦ Κανόνα µέ τούς δυό, τᾹς ἴδιαςΟἰκουµενικᾹς Συνόδου, πού τούςἐπικαλεῖται, σήµερα, τό Πατριαρ -χεῖο, γιά νά στερεώσει καί νά ἐπι-βάλει τήν Οἰκουµενικότητά του,ἀποκαλύπτει, ποῦ βρίσκεται τό«ἠθεληµένο» λάθος. Μετά τήν ἀπο-σαφήνιση τᾹς ὁριοθέτησης δρα-στηριοτήτων καί ἐπεµβάσεων, πούκάνει ὁ 28ος Ἱερός Κανόνας, προ -κύπτει, ὅτι καί τό δικαίωµα προσ -φυγᾹς στή δικαστική κρίση τοῦ Πα-τριάρχη τᾹς Κωνσταντινούποληςπαρεχόταν καί παρέχεται ἴσαµεσήµερα-µόνο στούς Ἐπισκόπουςκαί στούς Μητροπολίτες τῶν περι -οχῶν τᾹς δικαιοδοσίας του. Οἱ ἄλ -λοι, εἶχαν καί  ἔχουν τό δικαίωµακαί τή δυνατότητα νά προσφύγουνστούς ἄλλους Πατριάρχες, «παρ᾿ὧν καί χειροτονοῦνται καί οἷς περὑπόκεινται» καί σ᾿ αὐτούς νά ἀνα -θέσουν τήν ἐπίλυση ἤ τήν ἐκδίκασητοῦ προβλήµατός τους. Ἡ ἱστορική ἐξέλιξη, πού κύλησεἀπό τόν πέµπτο αἰώνα ἴσαµε τόνεἰκοστό πρῶτο, ἀνάδειξε Πατριάρ -χες καί σέ ἄλλες περιοχές τοῦ πλα-νήτη, ἀναγνώρισε µιά σειρά Αὐτο-κέφαλων Ἐκκλησιῶν, πού διοικοῦν -ται καί διαποιµαίνονται ἐλεύθερακαί αὐτόνοµα καί συµπίεσε-ἀθέ λη -τα καί ἀπροσδόκητα-τά προνόµια καίτίς ἁρµοδιότητες κάποιων ἐπιφα -
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νῶν θρόνων. Οἱ ἀπροσδό κητες ἐξε -λίξεις µπορεῖ νά ἐγγρά φουν σελίδεςκατήφειας καί ὀδύνης γιά κά -ποιους, «εἰθισµέ νους» στίς δοξαστι -κές ὑπερχει λίσεις. Ἀνοίγουν, ὅµως,ταυτόχρονα, καί ὁρίζοντες νέαςδράσης γιά τούς γνήσιους λειτουρ-γούς τᾹς ΟἰκουµενικᾹς Ἐκκλησίας.   
���

6. Ὁ ἄπραγος Ἱερώνυµος.
Ἡ συγκεκριµένη ἐµπλοκή κα -τα χωρίζει σοβαρή ἀνικανότητα καίἀπροσµέτρητη ἐνοχή στό ἱστορικόὁδοιπορικό τοῦ Ἀθηνῶν Ἱερώνυ -µου. Τό «Φανάρι» κινήθηκε, φώνα -ξε, ἀπείλησε, διατύπωσε, µέ ὕ φοςτραχύ, τίς ἀπαιτήσεις του. Ἡ Ἀθή -να, δειλή, ἄπραγη, µάζα συρό µενη,δήλωσε δουλική ὑποταγή, δίχως νάκαταθέσει σοβαρή καί πειστικήἀντιπρόταση. Ἡ ἐκεῖθεν πλευρά, ἐπιστρά -τευσε τούς δυό Ἱερούς Κανόνες τᾹςΤέταρτης ΟἰκουµενικᾹς Συνόδου,

τούς µετέγραψε σύµφωνα µέ τίς δι -κές της σκοπιµότητες καί τίς ἐπέ-βαλε πεισµατικά. Καί ἡ ἐντεῦθεν,ἀµπαρώθηκε στό καβούκι τοῦ θυ -µοῦ καί παράτησε, ἀκυβέρνητο τόσκάφος τᾹς ἙλλαδικᾹς Ἐκκλησίας. Θά µποροῦσε, ἤρεµα, ὁ κ. Ἱε -ρώ νυµος, νά ἀνοίξει τό «Πηδάλιο»τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Νά τούς µε -λετήσει προσεκτικά καί νά τούς πα-ρουσιάσει, µέ πειστική ἀνάλυση,γιά νά ἀνακόψει τή δυναστική ἐπέ-λαση. Ἀλλά, ποῦ τό θάρρος; Ποῦ ἡθεολογική καί Ἱεροκανονική πληρό -τητα; Ποῦ ἡ συνέπεια τοῦ χρέους;Ποῦ ἡ ἀφοβία µπροστά στίς ἀπει-λές τοῦ µοναχοῦ Μπεζενίτη; Τό σκυµµένο κεφάλι τοῦ ἄτολ -µου Ἱερώνυµου ἄνοιξε καινούργιεςπληγές στό ἱερό Σῶµα τᾹς Ἐκ κλη -σίας. Καί φόρτισε µέ βαρειές συννε-φιές τόν ἐκκλησιαστικό µας ὁρίζον-τα. (Συνεχίζεται)
Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ     

Παπα-Γιάννη
Πῶς ἐξηγεῖς τό φαι νό µενο,

µετά τούς ἐναγ  κα λισµούς νάἀκολουθοῦν τά δαγκώµατα;
Φιλικά

Παπα-Γιώργης



Στὶς ἀρχὲς τοῦ νέου ἔτους κα -
θηµερινὴ ἀθηναϊκή ἐφηµερίδα
ἔφερε στὴ δηµοσιότητα µιὰ ἐπισή -
µανση-παρατήρηση, ἀπευθυνοµέ -
νη στὴν Ι. Σύνοδο ἀπὸ ἐνεργὸ µέλος
τᾹς Ἱεραρχίας.

Κατά τὸ δηµοσιογραφικὸ αὐτὸ
ρεπορτὰζ ὁ παραπάνω Μητροπο -
λίτης ἐπισήµανε µιὰ παράλειψη
ποὺ παρατηρεῖται κατὰ τὶς συνε-
δριάσεις τᾹς Ἱεραρχίας, καὶ εἰδικό -
τερα σὲ ἐκεῖνες ποὺ ἀφοροῦν στὶς
ἐκλογὲς Ἐπισκόπων. Καὶ ἡ παρά -
λειψη αὐτὴ ἐστιάζεται στὸ γεγονὸς
ὅτι οἱ µετέχοντες, εἰδικὰ σὲ αὐτὲς
τὶς συνοδικὲς συνεδριάσεις, Ἱεράρ -
χες προσέρχονται «µὴ φέροντες
ἐπανωκαλύµµαυχο». Καὶ χαρακτη -
ρίζεται τοῦτο, καὶ ὀρθῶς, ὡς παρα -
βίαση τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς τάξεως
κατὰ τὰ ἐκκλησιαστικῶς κανονι-
σµένα.

Μεταφέροντας αὐτὴ τὴν πα -
ρατήρηση τοῦ Ἱεράρχη στὴν ἐφη -
µερίδα του ὁ δηµοσιογράφος τοῦ ἐκ-
κλησιαστικοῦ ρεπορτὰζ προσθέτει
καὶ τὴ δική του κριτικὴ ἄποψη καὶ
διερωτται, πῶς ὁ ἐν λόγῳ Ἰεράρ -
χης περιορίζει τὴν παρατήρησή του
σὲ αὐτὴ µόνο τὴν τυπικὴ παρά -
λειψη, ἀφήνοντας προφανῶς νὰ
ἐννοηθεῖ, γιατί δὲν ἐπεκτείνεται
καὶ σὲ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἐκκλησιαστικὰ
ἀπαράδεκτα ποὺ παρατηροῦνται
κατὰ τὴ λειτουργία τῶν θεσµοθε -
τηµένων καταστατικῶν ὀργάνων
τᾹς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ γενικότε-
ρα σὲ ὅσα συµβαίνουν στὸ δικό µας
τὸν ἐλλαδικὸ ἐκκλησιαστικὸ χῶρο.

Ἐµείς δὲν θὰ συµφωνήσουµε
µόνο µὲ τὸ σκεπτικὸ τοῦ συντάκτη
τοῦ ρεπορτάζ, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον θὰ
ἐξειδικεύσουµε καὶ θὰ συγκεκρι-
µενοποιήσουµε τὶς παρατηρήσεις,
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ἀναφερόµενοι σὲ ἐνέργειες καὶ
συµπεριφορές, οἱ ὁποῖες ξεπερνοῦν
τὰ τυπικὰ ὅρια «τοῦ ἐπανωκα -
λύµµαυχου!» καὶ οἱ ὁποῖες ἐντο -
πίζονται σὲ σοβαρὰ καὶ σπουδαῖα
περιστατικά, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν
ὄχι µόνο ἁπλὴ παρέκκλιση ἀπὸ τὴν
ἐκκλησιαστικὴ τυπικὴ διαδικασία,
ἀλλὰ προσδίδουν πρόδηλη περι -
φρόνηση καὶ οὐσιαστικὴ ἐκτροπὴ
ἀπὸ τὴν κανονικὴ τάξη. Γεγονότα
καὶ περιστατικά, τὰ ὁποῖα ἀπὸ µα-
κροῦ συνέβαιναν καὶ συµβαίνουν
καὶ τὰ ὁποῖα τραυµατίζουν τὸ κύ -
ρος τᾹς Ἐκκλησίας καὶ προκαλοῦν
αἰσθήµατα ἀπογοητεύσεως καὶ πι-
κρίας στὸ ἐκκλησιαστικὸ πλήρω-
µα.

Και τὰ παραθέτουµε ἐντελῶς
ἐνδεικτικὰ καὶ ὅλως ἐπιλεκτικά.

1) ∆ὲν ἀποτελεῖ παρέκκλιση
ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ κανονικὴ
τάξη, ὅταν, ἐνῷ σὲ ἐπίσηµη συνε-
δρία τοῦ ἀνώτατου ὀργάνου τᾹς
Ἐκκλησίας (Ι.Σ.Ι.) καὶ ἀπὸ στόµα-
τος τοῦ µακαριστοῦ προηγούµενου
Ἀρχιεπισκόπου µεταφέρονται, ὄχι
ὑποψίες, ἀλλὰ οἱ διαπιστώσεις του
γιὰ «φιλήδονους» καὶ «φιλοχρήµα-
τους κληρικούς» καὶ γιὰ «θερµο -
κήπια ἀθλιοτήτων», τὸ Σῶµα τᾹς
Ἱεραρχίας, µπροστὰ σὲ αὐτὲς τὶς
θλιβερὲς διαπιστώσεις, παραµένει
οὐσιαστικὰ ἀνενεργό, χωρὶς νὰ δώ -
σει περαιτέρω συνέχεια;

2) ∆ὲν ἀποτελεῖ σαφᾹ περι -
φρόνηση τῶν ἐπιταγῶν τῶν Ἱερῶν
Κανόνων, ὅταν, ἐνῷ σὲ βάρος Ἀρ -
χιερέως διατυπώνονται σοβαρὲς

καταγγελίες γιὰ ὑπεξαίρεση µεγά -
λων χρηµατικῶν ποσῶν ἀπὸ Ἱ. Μο -
νὴ τᾹς δικαιοδοσίας του, οἱ ὁποῖες,
µετὰ δυὸ οὐσιαστικὲς καταδίκες,
βεβαιώθηκαν τελικὰ καὶ µὲ ἀµε -
τάκλητη ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πά -
γου, ἡ διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας,
καίτοι τὰ ἐγνώριζε ἀπὸ προηγούµε-
να στοιχεῖα (ἐπιστολὴ Ι. ΜονᾹς,
ἔγγραφη ἐπιβεβαίωση Μητροπο -
λίτη κ.ἄ.), τὰ ἀνέχονταν καὶ τὰ
ἀντιπαρέρχονταν;  Καὶ τότε µόνο,
ἐφαρµόζοντας κατὰ δέσµια ἐνέρ-
γεια ἐπιβαλλόµενη ρητὴ νοµικὴ
ὑποχρέωση, ἀναγκάσθηκε στὴν κα -
θαίρεσή του, ὅταν ἔντιµοι δικαστές,
σὲ τρία στάδια διαδικασίας, ἀµετά -
κλητα χαρακτήρισαν τὶς πράξεις
τοῦ Ἰεράρχη ὡς κακούργηµα καὶ
ἐπέβαλαν τὴ βαρειὰ ποινὴ τᾹς καθ-
είρξεως.

3) ∆ὲν ἀποτελεῖ παρέκκλιση
ἀπὸ τὴν κανονικὴ τάξη, ὅταν Ἱε-
ράρχες, εἴτε στὰ συνοδικὰ ὄργανα
εἴτε σὲ ἰδιαίτερες ἐπιστολὲς καὶ ἀνα-
κοινώσεις τους, ἀνταλλάσσουν βα-
ρεῖς χαρακτηρισµούς, ὅπως: «εἶσαι
πονηρός, ὑβριστὴς τῶν Ἱεραρχῶν,
ψευδολόγος καὶ συκοφάντης», «ὄχι
µόνο παράγεις (στὴ Μητρόπολή
σου) ἀλλὰ κάνεις καὶ ἐξαγωγὴ ἀτό -
µων (κληρικῶν) µὲ εἰδικὲς συµπε-
ριφορές», «ἡ ἐπιστολή σου ἀποτε-
λεῖ ὑπόδειγµα ἀλητείας», «καταγώ -
για τᾹς ὁδοῦ Ἁγίας Φιλοθέης» καὶ
ἄλλα. Καὶ ἐνώπιον ὅλων αὐτῶν ἡ
διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας ἀδιαφο -
ροῦσε καὶ ἀπρακτοῦσε, ἐνῶ ὁ
πιστὸς λαὸς µένει ἀκόµη µὲ ἀνα -
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πάντητη τὴν ἀπορία, ποῦ εὑρίσκε-
ται ἡ ἀλήθεια ἢ ποῦ ὑπάρχει ἡ συκο-
φαντία.

4) ∆ὲν ἀποτελεῖ προσβολὴ τᾹς
κανονικᾹς τάξεως, ὅταν ἡ Σύνοδος
µὲ ἀπόφασή της ἐκφράζει τὴν ἠθι -
κὴ «συµπαράσταση!» σὲ Ἀρχιερέα,
ὅταν πρόσφατα ὁ τελευταῖος εἶχε
καταδικασθεῖ ἀπὸ τὸ ποινικὸ δικα-
στήριο γιὰ σοβαρὰ ἀδικήµατα ποὺ
ἅπτονται καὶ κανονικῶν παραβά -
σεων καὶ ἐνῶ ἐπὶ πλέον εὑρίσκον-
ταν σὲ ἐξέλιξη ἄλλη ποινικὴ διαδι-
κασία, ποὺ κατέληξε στὴν παρα-
ποµπὴ τοῦ ἰδίου καὶ τᾹς οἰκονόµου
του γιὰ ἄλλο ποινικὸ ἀδίκηµα σὲ
βαθµὸ κακουργήµατος;

5) ∆ὲν ἀποτελεῖ ἀπαράδεκτη
ἐκκλησιαστικὴ συµπεριφορά, ὅ -
ταν, ἐνῷ ἡ Ἀρχὴ Προστασίας Προ-
σωπικῶν ∆εδοµένων δέχθηκε µὲ
ἀπόφασή της ὅτι οἱ Ἀρχιερεῖς ὡς
δηµόσια πρόσωπα, καὶ µάλιστα ὡς
ἐκκλησιαστικοὶ Ποιµένες, δὲν µπο -
ροῦν νὰ ἔχουν «προσωπικὰ δεδο -
µένα» ποὺ νὰ ἑξαιροῦνται τᾹς δη -
µοσιογραφικᾹς ἐνηµέρωσης, ἔσπευ-
σε ἡ τότε διοικοῦσα Ἐκκλησία (προ -
καλώντας ἔντονες ἀπορίες καὶ ἐρω -
τηµατικά) νὰ ζητήσει τὴν ἀνά κλη -
ση (!!!) αὐτᾹς τᾹς ἀποφάσεως. Καὶ
ἐνῶ ἡ αἴτηση ἀνακλήσεως παρου-
σιάσθηκε ὡς «συνοδικὸ ἔγγραφο»,
ἔρχονται, καθυστερηµένα βέβαια
µετὰ δυὸ περίπου ἔτη, ἐννέα Ἀρχιε-
ρεῖς, νὰ δηλώσουν ρητῶς ὅτι ὄχι
µόνο δὲν ὑπέγραψαν τὴν ἐπίµαχη
ἀνακλητικὴ αἴτηση, ἀλλὰ εἶναι ἐπὶ
πλέον πλήρως ἀντίθετοι µὲ τὸ περι -

εχόµενό της.  Καὶ ἐδῶ καµιὰ συνέ -
χεια, καµιὰ ἔρευνα, καµιὰ ἄλλη ἐ -
νέργεια.

6) Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ
πλήρη περιφρόνηση καὶ πρόδηλη
παρέκκλιση ἀπὸ τὴν κανονικὴ ἐκ -
κλησιαστικὴ τάξη εἶναι τὸ µέγα ἐκ -
κλησιαστικὸ ἀτόπηµα τῶν «ἐκπτώ -
σεων» καὶ µετέπειτα «τῶν ἐπιτι -
µίων ἀκοινωνησίας» στὴ γνωστὴ
χορεία τῶν ἔντιµων καὶ κατὰ πάντα
ἀνεπίληπτων Ἀρχιερέων. Ἐπὶ τρι -
άντ πέντε καὶ πλέον ἔτη, δικαι-
ωθέντες ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο Ἀκυρω-
τικὸ ∆ικαστήριο (ΣτΕ), διώκονται
χωρὶς νὰ τηρηθεῖ καµιὰ κανονικὴ
διαδικασία, χωρὶς νὰ τοὺς ἀποδοθεῖ
καµιὰ κανονικὴ παράβαση, χωρὶς
δίκη, χωρὶς ἀπολογία οὔτε κν
ἀκρόαση. Ἐπὶ τᾹς προηγούµενης
ἐκκλησιαστικᾹς ἡγεσίας τὸ θέµα
ἐνταφιάσθηκε καὶ µὲ τὴν παροῦσα
τέθηκε ὁριστικὰ ἡ ταφόπετρα.  Καὶ
τοῦτο, παρὰ τὶς ἀντίθετες τοποθε -
τήσεις τους, εἴτε δηµόσια εἴτε στὶς
κατ᾿ ἰδίαν συζητήσεις τους, µὲ τὶς
ὁποῖες ἀναγνωρίζονταν ἡ ἀντικα-
νονικότητα ὅλων τῶν ἀτοπηµάτων
τοῦ παρελθόντος.  Καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ
πέρα δέχονταν (καὶ δέχονται) τὴν
παράταση αὐτῶν τῶν θλιβερῶν
καταστάσεων, ἀποφεύγοντας σκο -
πίµως, µὲ µεθοδεύσεις καὶ τεχνά -
σµατα, τὴν ἐπαναφορὰ τᾹς κανο-
νικᾹς τάξεως, ποὺ τόσο βάναυσα
καταπατήθηκε ὅλα αὐτὰ τὰ τριάντα
πέντε ἔτη.

Αὐτά τὰ ὀλίγα, τὰ ὁποῖα ὅλως
ἐπιλεκτικὰ παρατέθηκαν, ἀποτε-
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λοῦν σοβαρότατες οὐσιαστικὲς πα-
ρεκκλίσεις ἀπὸ τὴν κανονικὴ ἐκ -
κλησιαστικὴ τάξη.  Καὶ ὅµως γιὰ
κανένα ἀπὸ τὰ ζητήµατα αὐτά,
καίτοι ἀπασχολοῦν καὶ τραυµα -
τίζουν καὶ σήµερα τὸ πλήρωµα,
κανένας ποτὲ δὲν ἐνδιαφέρθηκε καὶ
καµιὰ ἐκκλησιαστικὴ διαδικασία
δὲν κινήθηκε.  Καί, συµφωνοῦντες
καὶ ἐµεῖς µὲ τὸ σχολιαστὴ δηµοσιο-
γράφο τοῦ παραπάνω ρεπορτάζ, θὰ
προσθέσουµε καὶ τοῦτο.  Ἡ παρου-
σία τῶν Ἀρχιερέων µας στὶς Συνό -
δους, εἰδικὰ κατὰ τὶς ἐκλογὲς τῶν
Ἐπισκόπων, «ΧΩΡΙΣ ΕΠΑΝΩ -
ΚΑΛΛΥΜΑΥΧΟ», αὐτὸ µς µάρα-
νε, αὐτὸ καὶ µόνο µς πείραξε καὶ
τὸ παρατηρήσαµε; Καὶ µόνο σὲ αὐτὸ
ἐντοπίζουµε τὴν διατάραξη τᾹς ἐκ -
κλησιαστικᾹς τάξεως;  Γιὰ ὅλα τὰ
ἄλλα, τὰ οὐσιώδη, τὰ σπουδαῖα καὶ
τὰ σοβαρά, ποὺ συµβαίνουν καὶ ἔρ -
χονται στὴ δηµοσιότητα, ἄκρα τοῦ
τάφου σιωπή.

ΕΠΙΜΥΘΙΟ.  Στὴν εἰσαγω-
γικὴ παράγραφο τοῦ ἐφετινοῦ Χρι-
στουγεννιάτικου µηνύµατος τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου ἀναφέρονται καὶ τὰ
ἑξᾹς:

«Ὅπου κι ἂν στρέψουµε τὸ
βλέµµα στὸν τόπο µας καὶ στὴν
Οἰκουµένη ὁλόκληρη εἶναι εὔκολο
νὰ νοιώσουµε τὸ ἀγκάθι τᾹς ἀπο-
γοήτευσης νά µς πληγώνει. Τὰ
ἁπανταχοῦ τᾹς γᾹς εἰδησεογραφικά
δεδοµένα εἶναι ἀψευδεῖς καθηµερι-
νοὶ µάρτυρες τῶν προβληµάτων
καὶ τῶν ὀδυνῶν ποὺ µαστίζουν

κάθε γωνιὰ τᾹς γᾹς».
Ἀκολουθώντας τὴ φρασεο -

λογία τοῦ κειµένου θὰ σταµατή -
σου µε στὴ διαπίστωση γιὰ «ἀπο-
γοήτευση».  Καὶ ἁπλῶς θὰ περιορί -
σουµε ἀφενὸς τὸν «τόπο µας» στὸν
εἰδικὸ ἐκκλησιαστικό µας χῶρο καὶ
ἀφετέρου τά «ἁπανταχοῦ τᾹς γᾹς
εἰδησεογραφικ δεδοµένα» στὴ δι -
κή µας ἔντυπη καὶ ἠλεκτρονικὴ
δηµοσιογραφία, ὡς «ἀψευδεῖς µάρ -
τυρες» τῶν ἐκκλησιαστικῶν µας
πραγµάτων «πάλαι τε καὶ ἐπ᾿ ἐσχά -
των». Καὶ «ἄς στρέψουµε τὸ βλέµµα
µας» πρὸς στιγµὴν ὄχι «στὴν Οἰ -
κου µένη ὁλόκληρη», ἀλλὰ σὲ ὅσα
συµβαίνουν στὸ δικό µας τὸν ἑλλα-
δικὸ ἐκκλησιαστικὸ χῶρο, τὰ ὁποῖα
καὶ τὰ γνωρίζει καὶ τὰ ζεῖ τὸ πλή -
ρωµα καὶ τὰ ὁποῖα δυστυχῶς ἐπι-
τείνουν καὶ αὐξάνουν «τὴν ἀπο-
γοήτευσή του».

Ὁ Σχολιαστὴς
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Ἀπορῶ τί γράψω. Ἄρα
γάρ ὡς παραιτούµενον µέµ-
ψοµαί σε, ἤ ὡς τόν καιρόν
ὁρῶντα καί κρυπτόµενον διά
τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων;
Πλήν εἴτε ἄλλως  εἴτε οὕτως
ἄξιον µέµψεως τό παρά σοῦ
γεγενηµένον, ἀγαπητέ ∆ρα -
κόντιε. Οὐ γάρ ἔπρεπε λα -
βόντα σε τήν χάριν κρύπτε -
σθαι, οὐδέ φρόνιµον ὄντα δι -
δόναι τοις ἄλλοις προφάσεις
φυγῆς. Πολλοί γάρ ἀκούσαν-
τες σκανδαλίζονται, οὐχ ὡς
ἁπλῶς τοῦτό σοι ποιοῦντος,
ἀλλά συνορῶντες τόν καιρόν
καί τάς ἐπικειµένας θλί ψεις
τῇ Ἐκκλησίᾳ.

∆έν ξέρω τί νά γράψω. Νά
σέ κατηγορήσω, γιατί παραιτή -
θηκες ἤ γιατί βλέπεις τή δύσ -
κολη περίσταση καί κρύβεσαι,
γιά τό φόβο τῶν Ἰουδαίων;. Ὅ -
µως, εἴτε ἔτσι, εἴτε ἀλλιῶς, ἀ -
γαπητέ ∆ρακόντιε, αὐτό, πού
ἔκανες εἶναι ἄξιο µοµφᾹς. ∆έν
ἔπρεπε, ἀφοῦ ἔλαβες τήν ἀρχιε -
ρατική χάρη, νά κρύβεσαι, σύ,
πού εἶσαι φρόνιµος καί νά δί -
νεις ἀφορµές στούς ἄλλους νά
φεύγουν. Γιατί, πολλοί πού ἄ -
κουσαν, σκανδαλίστηκαν, ὄχι
µόνο, γιατί τό ἔκανες αὐτό ἐσύ,
ἀλλά καί γιατί τό ἔκανες δια-
κρίνοντας τή δυσχέρεια τῶν
καιρῶν καί τάς θλίψες, πού
ἔρχονται στήν Ἐκκλησία.      

(Μ. Ἀθανασίου, 
Ἐπιστολή πρός τόν ∆ρακόντιον, 

πού ἐξελέγη Ἐπίσκοπος  καί κρύφτηκε). 


