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Προσφυγή στίς πηγές

δίψα γιά ὁλοένα καί περισσότερο ἐµπλουτισµένη εὐµάρεια-κυρί -
αρχη σήµερα-στηλώνει τό βλέµµα στήν «αὔριο» καί σχεδιάζει τήν
ταχύτερη ἐξέλιξη τᾹς τεχνολογίας, τή σοφότερη ὀργάνωση τῶν
οἰκονοµικῶν µηχανισµῶν, τή δυναµικότερη εἰσβολή στίς ἀγορές
τῶν ἀγαθῶν καί, πρό πάντων, τήν ἐπιτυχέστερη διακίνηση καί

διαπλοκή στό γήπεδο τᾹς ὑπεραυξηµένης καί παγκοσµιοποιηµένης κυριαρ -
χίας ἤ τυραννίας. Τό ὅραµα γιά ὑπέρβαση τῶν σκοτεινῶν, πολιτιστικῶν ρηγµατώσεων τᾹς

ἐποχᾹς µας-ἀνησυχία καί δίψα καρδις-δέν ἀφήνεται σέ ἐφησυχασµό.
Καί ὁ ἀγώνας γιά ἀνάπλαση τᾹς κοινωνίας τᾹς ἀγάπης καί γιά ἀπόσβεση τῶν
ἐγγραφῶν τᾹς µοναξις καί τᾹς κατάθλιψης (ὅπου ὑπάρχει καί ὅσο ὑπάρχει),
ἁπλώνεται σέ διαστάσεις οἰκουµενικές καί σέ ἐντάσεις ἐκρηκτικές. Μελετάει
µέ προσοχή τίς καθηµερινές ἐγγραφές τᾹς σύγχρονης περιπέτειας. Ἀλλά,
ταυτόχρονα, σκύβει, µέ ἐρευνητικό ἐνδιαφέρον στίς ἱστορικές πηγές. Στίς
πρωτογενεῖς διατυπώσεις καί διαστρωµατώσεις τῶν κοινωνικῶν ἰδεολογιῶν.
Στά ἀποµνηµονεύµατα τῶν καυτῶν καί ἐξοντωτικῶν ἀντιπαραθέσεων. Καί-
παράλληλα-στίς προσωπικές ἐµπειρίες τῶν προγόνων µας, πού δια σώζουν
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καί ἀναζωογονοῦν ὅλο τό φάσµα τῶν ἐναλλαγῶν, τῶν θετικῶν ἤ τῶν ἀρν-
ητικῶν, τῶν ἐξοντωτικῶν ἤ τῶν ἀγαπητικῶν,  πού χαράχτηκαν στίς στροφ-
ές τᾹς παγκόσµιας ἱστορίας.  Ἕνα πρῶτο διαφωτιστικό στοιχεῖο, πού µς κληροδοτεῖ ἡ καθολική

ἱστορική βίβλος καί οἱ ἐπιλεκτικές ἐµπειρίες τῶν προγόνων µας, εἶναι
ἡ ἀπάνθρωπη διάκριση καί κλιµάκωση τῶν ὑπάρξεων σέ ἐλεύθερους καί σέ
δούλους. Οἱ ἐλεύθεροι, οἱ προύχοντες, οἱ κάτοχοι τῶν ὑψηλῶν διακρίσεων
τᾹς γνώσης, τᾹς τέχνης καί τᾹς διπλωµατίας, ἀνακηρύσσονται ἡγετικές
προ σωπικότητες. ∆ιαχειρίζονται τό θησαυρό τᾹς γνώσης καί τᾹς ὕλης. Καί
γυρίζουν πλάτη περιφρόνησης στίς ἀδύναµες µάζες. Ὅσο βαθειά, στά χρο -
νι κά µήκη τᾹς ἱστορίας, κι᾿ ἄν προωθήσεις τήν ἔρευνα, θά συναντήσεις τό
ἴδιο φαινόµενο. Ἀκόµα καί στίς προοδευµένες πολιτιστικά ὁµάδες τᾹς
ἀρχαιότητας, στίς κοινωνίες, πού σχεδίαζαν καί οἰκοδοµοῦσαν τίς Πυρα µί -
δες ἤ τόν Παρθενώνα, ἡ τοµή τᾹς ἀνθρώπινης µάζας ἦταν βαθειά καί τό χά-
σµα ἀδιαπέραστο. Οἱ ἐλεύθεροι, οἱ προύχοντες, εἶχαν-µόνοι αὐτοί-τό δι-
καίωµα τοῦ λόγου στίς συνάξεις τᾹς ἐκκλησίας τοῦ δήµου, τό προνόµιο τᾹς
ψήφου καί, ἀκόµα, τή δύναµη νά ἐκµεταλλεύονται τόν ἀφόρητο κάµατο τῶν
ὑποταγµένων σ’ αὐτούς δούλων, γιά νά πολλαπλασιάζουν τόν πλοῦτο τους
καί νά εὐρύνουν τήν εὐµάρειά τους. Οἱ συνθᾹκες, ὅπως µς τίς περιγράφουν
τά κείµενα τῶν ἱστορικῶν καί ὅπως µς τίς ἀποκαλύπτουν οἱ σκαπάνες τῶν
ἀρχαιολόγων, ἦταν τραγικές. Μά κανένας δέν εἶχε τό δικαίωµα νά ἀντιδρά-
σει δυναµικά καί νά προσπαθήσει νά ἀνατρέψει τήν κατεστηµένη τάξη. Ἕνα δεύτερο πακέτο ἱστορικᾹς κληρονοµις, ἰδιότυπο καί χαρισµατικό,

µς τό ἐµπιστεύεται ἡ ἐκκλησιαστική µας ἱστορία. Εἶναι τό χρονικό,
πού ζωντανεύει ἀδιάκοπα τήν ἀγαπητική παρουσία τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου
στή γᾹ µας, τίς Θεϊκές διδαχές Του, τή σταυρωµένη Ἀγάπη Του, τά γεγο -
νότα τοῦ Γολγοθά, πού µιλοῦν στίς καρδιές µας καί διαµορφώνουν τό ἀ δελ -
φικό, κοινωνικό µας ἦθος. Ἡ µεγάλη ἀξία, στό χῶρο τᾹς Ἔκκλησίας, ἀλλά καί στήν ἱστορία τᾹς

Ἐκκλησίας,  εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ἡ ὕπαρξη, ἡ προικισµένη µέ τό νοῦ,
µέ τήν ἐλευθερία καί µέ τό προνόµιο νά προσδιορίζει ὑπεύθυνα τούς βηµα-
τισµούς της, ἀλλά καί νά βιώνει τίς συνέπειες τῶν προσωπικῶν ἐπιλογῶν
της. Ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, πού µοχθεῖ, πάσχει, χαίρεται ἤ ἀπογοητεύεται, κα-
τά τή διαδροµή τοῦ βίου, ἀλλά ὁδεύει, πάντοτε, κάτω ἀπό τή  σκέπη τᾹς
Θείας Ἀγάπης. Καί, ὅταν συνειδητοποιεῖ τό µεγαλεῖο της καί τήν ἀποστολή
της, γεµάτη φῶς καί ἔµπνευση, συναδελφώνεται µέ τούς συνοδοιπόρους της



έν γνωρίζω, ἄν ἐνηµερω -θή κατε... Στίς ἀρχές τοῦὈκτώβρη, ἀπό τίς 5 ἴσαµετίς 8 τοῦ µήνα, πραγµατο-ποιήθηκε στήν Ἑλλάδα µας ἕνα γε-γονός µείζονος ἐκκλησιαστικᾹς καίἐθνικᾹς σηµασίας. Τό µεγάλο Σῶµατῶν Μητροπολιτῶν, ἡ «Ἱεραρχία

τᾹς Αὐτοκέφαλης Ἐκκλησίας τᾹςἙλλάδος», πού-καθ᾿ ὑπόθεση-δια-ποιµαίνει, µέ διάκριση καί µέ πι-στότητα στήν ἀποστολική καίστήν πατερική µας παράδοση, τόεὐσεβές πλήρωµα καί ἀντιµε-τωπίζει-καί πάλι καθ᾿ ὑπόθεση-µέχειρισµούς διάφανους, τούς κοι-
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ἀγωνιστές καί οἰκοδοµεῖ τήν κοινωνία, πού ὁ µεγάλος ἀπόστολος Παῦλος,
τήν ὀνοµάζει Σῶµα Χριστοῦ. «Ὑµεῖς δέ ἐστε σῶµα Χριστοῦ καί µέλη ἐκ
µέρους» (Α΄ Κορινθ. ιβ΄ 27). Στό χρονικό τᾹς Ἐκκλησίας ἱστορεῖται, µέ σεβασµό καί µέ εὐπρέπεια τό

ἄνοιγµα τᾹς καρδις καί ἡ ἐπίπονη ὕφανση τᾹς ἀδελφωσύνης. Γυρίζον-
τας τά φύλλα καί µελετώντας τίς διδαχές καί τίς συµπεριφορές, µετρµε τόν
παλµό τᾹς κοινωνικᾹς σύµπνοιας, τή χαρά τᾹς φιλίας καί τά ἀποτελέσµατα
τᾹς συνεργατικότητας. Καί, ἀντίστοιχα, διεξερχόµαστε τήν ἐννοιολογική
διαφορά καί τήν πρακτική ἀνοµοιογένεια τᾹς ἑκούσιας, ἀδελφικᾹς συστέγα-
σης τῶν ὑπάρξεων, εἰκόνων καί τέκνων τοῦ Θεοῦ, στήν ἐκκλησιαστική
οἰκογένεια, ἀπό τίς θανατηφόρες ἀναµετρήσεις τῶν κοινωνικῶν παρατά-
ξεων, πού δέν καταλήγουν ποτέ σέ ἑνότητα καί δέν καταξιώνουν τήν ἀγάπη.  Ἀναψηλαφώντας τό δίπτυχο τῶν γνώσεών µας καί τῶν ἐµπειριῶν µας,

ὁπλιζόµαστε µέ τήν ἱκανότητα καί τήν εὐχέρεια νά ψαύουµε, ἐρευνητι-
κά, τίς ἀνοιχτές, σύγχρονες, πληγές, νά µελετοῦµε, προσεκτικά καί µέ
ἐπίγνωση εὐθύνης, τά συµπτώµατα, καί-ἐλεύθερα-νά ἀξιοποιοῦµε τήν
πολύτιµη ἐµπειρία τῶν ἁγίων µας, τῶν πατέρων µας καί ἀδελφῶν µας, γιά νά
ξεπεράσουµε τό χάος τῶν διακρίσεων καί τῶν φονικῶν ἀναµετρήσεων καί
νά ἐντα χτοῦµε, µέ µιά ψυχή καί µέ µιά καρδιά, στήν κοινωνία τᾹς ἀγάπης.  

Χαµηλοί παράφωνοι τόνοι



νωνικούς κυµατισµούς τᾹς ἐπικαι-ρότητας, συγκεντρώθηκε στή θε-σµοθετηµένη ἐτήσια Συνέλευσήτης. Καί, συγκλονισµένη(!!!) ἀπότήν ἀσταµάτητη, θρηνώδη κραυ-γή τῶν λαϊκῶν στρωµάτων, ἅπλω-σε στήν τράπεζα τᾹς ΣυνοδικᾹςµελέτης καί τᾹς χρεωστικᾹς ἀνά -λυσης τήν ἀφόρητη ἀγωνία τοῦποιµνίου της καί τόν πηγαῖο στε-ναγµό του. Ἀσχολήθηκε, σέ «πλά-τος καί βάθος», µέ τίς συµπληγά-δες τᾹς διογκωµένης οἰκονοµικᾹςκρίσης, πού καθηµερινά περι-σφίγγει καί καταπιέζει τόν ἑλλα-δικό χῶρο, βγάζει στό περιθώριοτᾹς ἀνεργίας φτωχούς βιοπαλαι -στές, στερεῖ τό ψωµί ἀπό τήν ἀ -θώα νεότητα, ἐγκαταλείπει ἀπροσ-τάτευτα τά κουρασµένα γηρατειά.Κάποιοι, ἀπό τήν κοινωνίατῶν Ἑλλήνων πολιτῶν, ἐθισµένοιστόν πικρόχολο ἀντίλογο, γύρι-σαν τίς πλάτες στή δηµόσια προ-βολή τοῦ Συνοδικοῦ, πατρικοῦἐνδιαφέροντος. Καί ἀφέθηκαν νάἀναµασοῦν τήν πικρία τους καίτήν αἰχµηρή διαλεκτική τους, πού-µεθοδικά-στοχεύει στήν ἀποδόµη -ση τῶν στηλωµάτων τᾹς ἐκκλησια-στικᾹς κοινωνίας τᾹς ἀγάπης καίστήν ἀπόσβεση τᾹς ἐλπίδας ἀπότή χάρτα τῶν ὑπαρξιακῶν ὁραµά-των. Οἱ πιστοί, οἱ ἄνθρωποι, πούἀκου µποῦν τό αὐτί καί τήν καρδιάστό Γολγοθά τᾹς µεγάλης Θυ σίας

τοῦ Θεανθρώπου Κυρίου µας καίστό δοξολογικό ἀνασασµό τᾹς ἀ -πέραντης στρατις τῶν ἁγίων µας,στάθηκαν προσεκτικοί, γιά νά πε-ριµαζέψουν τά ἄνθη τᾹς διδαχᾹςκαί γιά νά ἐµβαθύνουν στά µηνύ -µατα τᾹς ποιµαντικᾹς ἀγάπης. Οἱ Συνεδριάσεις τοῦ Ἀνώτα -του Συνο δικοῦ Σώµατος κράτη -σαν τέσσερις µόλις µέρες. Σέ χρο-νικό διάστηµα ὄχι ἐπαρκές γιά τήνπαρουσίαση καί τήν ἀνάλυση τᾹςσύγχρονης τραγικᾹς περιπέτειαςτοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, γιά τή διερεύ -νηση καί τήν ἐπισήµανση τῶν εὐ -θυνῶν καί γιά τή χάραξη ἑνός προ -γράµµατος ποιµαντικᾹς συµπα -ράστασης καί διακονίας στίς κα-ταπονηµένες καί καταπτοηµένεςὑπάρξεις. Ἡ ὁρµητική, ἡ καταλυτικήκα ταιγίδα τᾹς ἔσχατης φτώχειας,ὁ βρόχος τᾹς ὑπερχρέωσης τοῦκοινοῦ, κρατικοῦ ταµείου καί τῶνµικρῶν βαλαντίων τῶν βιοπαλαι-στῶν Ἑλλήνων καί ἡ πηχτή σκο-τεινιά, πού πνίγει τᾹν προσδοκίαµις ἀλλαγᾹς, ἀπασχόλησαν τούςΠατέρες καί Ποιµένες τᾹς Ἐκκλη -σίας τᾹς Ἑλλάδος µόνο ἀπό τήνΤρίτη µέρα τᾹς Ἑβδοµάδας, ἴσαµετήν Παρασκευή. Καί τή ροή τῶνσυζητήσεων, συχνά, τή διέκοπτεἡ συνειρµική ἤ καί ἡ βίαιη παρέκ -κλιση τοῦ διαλόγου σέ ἄλλα πλέ -γµατα ἐρωτηµάτων καί ἀγκαθιῶν. Ἡ σήµανση λήξης τᾹς Συνέ -
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λευσης τᾹς Ἱεραρχίας δέ σηµατο -δότησε καί τήν παύση τῶν κυµα-τισµῶν τᾹς ἐλεύθερης κοινᾹςγνώµης, πού, θετικά ἤ ἀρνητικά,πρόσθεσε τή δική της κρίση καίτήν προσωπική της σφραγίδα στήσυγκεκριµένη σελίδα τᾹς σύγχρο -νης ἐκκλησιαστικᾹς ἱστορίας.Ἀπό τή δική µου σκοπιά, ὡςἀνταπόκριση στό ἐπισκοπικό µουχρέος, καί ὡς κατάθεση τᾹς προ-σωπικᾹς µου ἀγωνίας, θά χαρά-ξω καί θά παραδώσω στούς συνιε-ρουργούς µου καί στή διευρυµένηαὐλή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώ -µατος ἕνα µικρό πίνακα ἐκτιµή-σεων καί παρατηρήσεων. Ἄνκάποιοι τόν βροῦν περιττό ἤ ἐνο -χλητικό, ἄς τόν διαγράψουν. Ἄντόν ἀποδεχτοῦν ὡς κατάθεση καρ -δις καί ἀγωνία ἐπισκοπικᾹς συν -είδησης, ἄς κάνουν τόν κόπο νάἐπεξεργαστοῦν, πλατύτερα καίβαθύτερα, τούς προβληµατισµούςκαί ἄς καταθέσουν τό µόχθο τουςστήν κοινή τράπεζα τῶν ἐξαγια-σµένων ἐµπειριῶν καί τᾹς ἀδελφι -κᾹς ἀγάπης.
y1. Κατά τήν ἐναρκτήρια Συν -εδρίαση τᾹς Ἱεραρχίας, ὁ Ἀρχιε -πίσκοπος κ. Ἱερώνυµος, µέ συµ -πυκνωµένο λόγο, παρουσίασε τόἀποκλειστικό θέµα, πού εἶχε ὁρι-στεῖ νά ἀπασχολήσει τό ἹεραρχικόΣῶµα. Τή βαθειά καί καταλυτική

οἰκονοµική κρίση, πού ξέσπασεἀπροσδόκητα καί συνταράσσει,ἀπ᾿ ἄκρη σ᾿ ἄκρη, τή σύγχρονηἑλληνική κοινωνία. Μεταξύ ἄλλων, εἶπε: «Ἡ πα-ροῦσα Σύνοδος τᾹς Ἱεραρχίας τᾹςἘκκλησίας συνέρχεται σέ µία χρονι-κή στιγµή πού ἡ Πατρίδα µας ἀλλάκαί ἡ παγκόσµια κοινότητα βρίσκον-ται στό µέσον µις ἀπό τίς σοβαρό-τερες κρίσεις τῶν νεότερων χρόνων.Ἡ προσωπική µου ἐκτίµηση εἶναιὅτι ἔχουµε ἀπόλυτο καθᾹκον καίὑποχρέωση νά ἀσχοληθοῦµε µέ τόἐν λόγω ζήτηµα, γιά λόγους πρω -τίστως ποιµαντικούς καί θεολογι-κούς, ἀλλά καί κοινωνικούς καί πρα -κτικούς. Οἱ δύσκολες ἡµέρες, πούδιέρχεται ὁ τόπος µας, καλοῦν τήνἘκκλησία νά καταστήσει ἐµφανᾹτήν προφητική διάσταση τᾹς ἐν Ἁ -γίῳ Πνεύµατι παρουσίας Της στήζωή τοῦ κόσµου. Οἱ καιροί µς κα-λοῦν νά ἀρθρώσουµε λόγο οὐσια-στικό, νά διεισδύσουµε στά βαθύτε-ρα καί οὐσιωδέστερα τᾹς κρίσεωςκαί, ἀκόµη, νά ἐξετάσουµε πῶς µπο-ροῦµε νά συµβάλουµε στήν ὑπέρ-βασή της».Στή συνέχεια, ὁ Προκαθήµε-νος, Πρόεδρος, παρουσίασε τούςδυό εἰσηγητές Μητροπολίτες, τόνΣισανίου καί Σιατίστης Παῦλο,πού ἀνέλαβε νά ἐπισηµάνει τήνἔκταση, τήν ποιότητα καί τίς συνέ-πειες τᾹς οἰκονοµικᾹς κρίσης καίτόν ∆ηµητριάδος Ἰγνάτιο, πού ἐπι -
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φορ τίστηκε νά εἰσηγηθεῖ µιά πρώ -τη χάραξη τοῦ χρέους τᾹς Ἐκκλη -σίας, κατά τήν παροῦσα κρίσιµηἱστορική φάση καί, στή συνέχεια,ἕνα πρῶτο σχεδιασµό δραστηριο-τήτων τῶν Συνοδικῶν Ὀργάνωνκαί τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων. Ἡ πρώτη ἐκτίµηση εἶναι, ὅτικαί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ δυόεἰσηγητές Μητροπολίτες, µέ σο-βαρότητα, µέ δέος καί µέ ποιµαν-τική εὐαισθησία ἄνοιξαν, στήΣυνοδική τράπεζα τᾹς µελέτης καίτοῦ προγραµµατισµοῦ, τό βαρύφάκελλο τᾹς χρεωκοπίας τῶν σύγ -χρονων πολιτιστικῶν σχηµάτων,τᾹς χυδαίας ἀλλοτρίωσης καί δια-φθορς. Ὡστόσο, καθώς ἀποδεικνύ -ουν οἱ πλατειασµένοι διάλογοι καίἀντίλογοι, οἱ εἰσφορές ἄσχετωνἀπόψεων καί προτάσεων, ἡ ἐκτόςτοῦ περιβόλου τᾹς σηµερι νᾹς δυσ -πραγίας διακίνηση ση µαιῶν προ-σωπικᾹς διαφήµισης, τό Κυβερ-νεῖο τοῦ σκάφους δέν κατάφερενά κρατήσει σταθερά τό τιµόνι. Ἡστόχευση τοῦ Συνοδικοῦ διαλόγουπαραχαράχτηκε. Ἡ Θεολογική καίἡ ἐκκλησιολογική σαφήνεια ἐπι-καλύφθηκαν µέ λεκτικά φούµαραπροχειρότητας. Καί ἡ ἔκβαση τᾹςσυζήτησης ἦταν ἕνα ἄνοιγµα καίµιά περιπλάνηση στό χάος. 
y

2. Τό ἐπίσηµο ἀνακοινωθέν,πού συντάχτηκε καί παραδόθηκεστό δηµοσιογραφικό καί ἠλεκτρο-νικό κύκλωµα τᾹς ἐνηµέρωσης,εἶναι ἕνα κείµενο γενικόλογο, ἀσα-φές, δίχως πνοή ποιµαντικᾹς ἀµε -σότητας καί ἁγιοπνευµατικᾹς ἐπι -φώτισης, λόγος ἐκ τοῦ µακρό θεν,πού δέν ἐµπνέει, δέν στρατεύει σέπνευµατική ἄσκηση, δέν ἐπανα -συνδέει τίς ἀποµονωµένες καί ἀ -πελπισµένες ὑπάρξεις στό ∆εῖπνοτᾹς Εὐχαριστίας καί στήν κοινήεὐωχία τᾹς ἀγάπης. Οἱ Συνοδικοί πατέρες, µέ τό ἀ-νακοινωθέν τους, διακηρύττουν,ὅτι ἡ οἰκονοµική κρίση εἶναι ἀπο-τέλεσµα τᾹς πνευµατικᾹς καί τᾹςἠθικᾹς κρίσης. Ἀλλά δέν τό ἀπο -σαφηνίζουν αὐτό καί δέν τό ἀ -ναλύουν. Γράφουν:Μελέτησε "τά αἴτια τᾹς συγ -χρό νου ποιλικοµόρφου κρίσεως" καίπροβληµατίσθηκε σχετικά µέ τίς δυ -νατότητες συµβολᾹς στήν ἀντιµε -τώπισή της µέ ἀφετηρία τό δεδοµέ-νο-και συγχρόνως ζητούµενο-"ἩἘκκλησία ὡς ἐλπίδα καί ἑνότητα τᾹςκοινωνίας καί ὡς νοηµατοδότησητᾹς ζωᾹς τοῦ ἀνθρώπου...Ἡ οἰκονοµική κρίση εἶναι τόὀρατό ἀποτέλεσµα τᾹς γενικᾹς ἠθι -κᾹς καί πνευµατικᾹς κρίσεως. Ταυ-τοχρόνως, ἔγινε φανερό, ὅτι ἡ Ἐκ -κλησία ἔχει τό χρέος καί τή δυνα -τ ό́τητα νά στηρίξει τόν λαό µας στά
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προβλήµατά του, νά καλλιεργήσειτήν ἐλπίδα καί νά σταθεῖ ἄµεσα καίοὐσιαστικά στό πλευρό κάθε ἐµπε-ρίστατου καί δοκιµαζόµενου ἀδελ -φοῦ µας ἀνεξαρτήτως χρώµατος,γλώσσης, θρησκείας καί πολιτι-σµοῦ...Ἡ µόνη ἔξοδος ἀπό τό ἀδιέξο-δο εἶναι ἡ ἀλλαγή αὐτᾹς τᾹς νοο -τρο πίας. Εἶναι καιρός µετανοίας για΄́ὅλους µας. Ὁ λαός µας ζοῦσε καίζεῖ, ἐµπνεονόταν καί θά ἐµπνέεταιἀπό τήν πίστη του στόν Χριστό καίδιδάχθηκε ἀπό τήν Ἐκκλησία πῶςνά µετακινεῖται  ἀπό τήν δουλείατοῦ ἐγωκεντρισµοῦ στήν ἐλευθερίατοῦ "Ἐµεῖς", ἀπό τή σκλαβιά τοῦκατα ναλωτισµοῦ στή χαρά τᾹς δη -µι ουργίας καί τᾹς προσφορς.Αὐτό τό ἦθος ἔκφράζει µέ λό-για καί ἔργα ἡἘκκλησία καί µέσα σέαὐτά τά πλαίσια µέ ἀνύστακτο καίστοργικό ἐνδιαφέρον µελετ µέ σο-βαρότητα καί ὑπευθυνότητα, ζητή-µατα πού ἐνδέχεται νά κρύβουνκινδύνους ἀλλοιώσεων καί ἀλλοτρι -ώσεων τᾹςπίστεως ἤ τᾹς ἐθνικᾹς καίκοινωνικᾹς µας ζωᾹς, ὅπως ἡ κάρ-τα τοῦ πολίτη..,».
y3. Εἶναι αὐτόδηλο, ὅτι ἡ ἀνα-κοίνωση αὐτή τᾹς Ἱεραρχίας, εἶναιἰσχνή καί πεζή, δίχως τό ἔµπονοσκίρτηµα τᾹς καρδις, δίχως τόσοφό καί διακριτικό ἄγγιγµα τᾹςἐκτροχιασµένης κοινωνικᾹς καί

πολιτιστικᾹς ἀνάπτυξης, δίχως τόἀπαραίτητο ἑρµηνευτικό καί δια -φωτιστικό σχόλιο, πού θά µπο -ροῦσε νά ἀποσαφηνίσει τή µορ-φή, τήν ποιότητα καί τή λειτουρ-γικότητα τᾹς σηµερινᾹς πνευµα-τικᾹς κρίσης καί τᾹς ἠθικᾹς ἀλλο-τρίωσης, πού εὐτέλισε τίς θεµε-λιακές ἀξίες τᾹς ζωᾹς, θόλωσε τόνοῦ µας καί µς ἔσυρε στή βαρβα-ρότητα. Τή σηµειώνω µέ πολλή λύπηκαί τό ἐµπιστεύοµαι στούς ἀγαπη -τούς ἀναγνῶστες µου καί-γιατίὄχι-καί στούς ἀδελφούς µου καίσυνιεράρχες µου, οἱ ἐµπειρίες,πού διαδέχτηκαν τήν ἀνάγνωσηαὐτοῦ τοῦ ἀνακοινωθέντος, ἦτανἡ βαθύτατη λύπη καί τό ἀθερά-πευτο πένθος. ∆έν εἶδα σέ κανέ-να ἀπό τούς πίνακες τᾹς ἐνηµέρω -σης, µιά φράση ἀποδοχᾹς αὐτοῦτοῦ Ἱεραρχικοῦ ἀνακοινωθέντος,ἕνα σχόλιο ἐπικυρωτικό ἤ ἕνα ἄρ-θρο, πού νά τό ἀναλύει καί νά τόπροβάλλει, ὡς τή µόνη σοφή χει -ραγωγία ἀπό τή βαθειά, ἐξουθε -νωτική καταχνιά στήν ἀνακαι νι -σµένη, ὁλοφώτεινη πραγµατικό -τητα.Ἡ Συνοδική ἀνακοίνωσηπερ πάτησε βιαστικά πάνω στάψιλά γράµµατα τῶν ἐφηµερίδων,προ βλήθηκε, σέ κλάσµα χρόνουκαί ἀπαξιωτικά, πάνω στίς φωτι-σµένες τηλεοπτικές ὀθόνες καίἀφέ θηκε νά βυθιστεῖ στό σκοτάδι

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 7



τᾹς περιφρόνησης. Μέ τίς συνθᾹκες τίς σηµερι-νές, πού ἀπωθοῦν τήν Ἐκκλησίαἔξω ἀπό τό πλατύ γήπεδο τᾹς κοι-νωνικᾹς ἄθλησης καί ἐγκλωβίζουντούς λειτουργούς Της στό περι -θώριο τᾹς σιωπᾹς, ὁ Συνοδικός λό-γος, γιά νά ξεπεράσει τά φράγµα-τα καί νά δονήσει τίς συνειδήσεις,ἔπρεπε νά ἔχει ἄρθρωση σφιχτήκαί διαλεκτική πειστική. Νά λάµ-πει σέ καθαρότητα. Νά ἀντικατο-πτρίζει τίς σύγχρονες ἀγωνίες. Νάἀποκρίνεται µέ σαφήνεια. Καί κάτι παραπάνω. Ἡ Συνο-δική ἀπόφαση καί ἀπόφανση, σάνἐκκλησιατικός λόγος, σέ πατρικήπροσέγγιση τοῦ ποιµνίου, δένµπορεῖ νά εἶναι στεγνή διαπίστω-ση καί, ἐκ τοῦ µακρόθεν, ἐπιµέ -τρηση ξένων εὐθυνῶν. Πρέπει νάδιαποτίζεται µέ τό δάκρυ τᾹς συν -τριβᾹς τῶν ποιµένων. Μέ τήν ἐξ -οµολογητική ἀναγνώριση τῶν λα -θεµένων προσωπικῶν ἤ Συνοδι -κῶν ἐπιλογῶν καί µέ τή θαρρετήἀνάληψη ὅλων τῶν ἐνδοεκκλησια-στικῶν εὐθυνῶν. Οἱ ποιµένες, οἱ διάδοχοι τῶνἉγίων Ἀποστόλων,  δέν εἶναι ἐξου-σιοδοτηµένοι νά µιλοῦν ex cathe-dra ἀπόλυτης ἀναµαρτησίας καίἐξουσίας καί νά διδάσκουν ἤ νάἐπιτιµοῦν δίχως νά καταθέτουνἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Θυσιαστηρίουκαί τό δικό τους θυµίαµα τᾹς µε-τάνοιας καί τήν προσωπική τους

ἱκεσία: «...Κατά τό πλᾹθος τῶνοἰκτιρµῶν Σου ἐξάλειψον τό ἀνό -µηµά µου...». Σ᾿ αὐτό τό κλίµα τᾹς µετάνοι-ας καί τᾹς συντριβᾹς, τῶν ποιµέ-νων καί πατέρων, ἔχει νόηµα καίδύναµη ἡ τίµια, ἡ ἀπαλλαγµένηἀπό φοβικά σύνδροµα ἤ ἀπό ἰδιο-τελεῖς σκοπιµότητες, παρουσία-ση στό ἐκκλησιαστικό πλήρωµατᾹς σύγχρονης πραγµατικότητας.ΤᾹς ἔλλειψης τοῦ νοήµατος τᾹςζωᾹς. ΤᾹς διαπιστωµένης καί δια -κηρυγµένης διαφθορς. ΤᾹς ὑποτί -µησης τοῦ ἀνθρώπινου προσώ -που, τῶν ὁραµάτων του καί τᾹς ἐ -λευθερίας του. ΤᾹς σκληρᾹς ἐκµε-τάλλευσης. Τοῦ πλουτισµοῦ τῶνλίγων καί τᾹς ἔσχατης φτώχειαςτῶν πολλῶν. Κάνοντας µιά τίµια τέτοια ἀ -νάλυση ἡ Ἱεραρχία τᾹς ἘκκλησίαςτᾹς Ἑλλάδος (δίχως νά ἐξαιρέσει,κατά τή σήµανση τῶν ἐνόχων, τόνἑαυτό της), θά εἶχε τό δικαίωµακαί ὅλο τό θάρρος, νά ἀνοίξει τήΒίβλο τῶν Θείων µηνυµάτων καίνά ἐνσταλάξει στίς καρδιές τήν πα-ρηγοριά καί τήν ἐλπίδα. Νά σηµα-τοδοτήσει καί νά ἱστορήσει τήν κοι-νωνία τᾹς ἀγάπης, πού βιώνεταικαί θερµαίνεται ἀδιάκοπα ἀπό τήσταυρωµένη Ἀγάπη τοῦ θεανθρώ -που Κυρίου µας. Καί νά δώσει µιάπνοή θάρρους καί ἀγωνιστικότη -τας σ᾿ ὅλους ἐκείνους, πού σιτίζον-ται µέ τό ψωµί τᾹς ἀπόγνωσης καί
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περπατοῦν στήν ἔρηµο τᾹς ἀπόλυ -της µοναξις. Μέ τήν ἴδια πνευµατική ἐξάρ -τηση καί µέ τό ἴδιο ταπεινό φρόν-ηµα, θά µποροῦσαν ὁ Συνοδικόςλόγος καί ἡ Συνοδική διδαχή νάἀπευθυνθοῦν στή σύγχρονη δια -νόηση καί στή σύγχρονη πολιτικήἐξουσία καί νά ὑποµνήσουν πολι -τιστικές παραµέτρους, πού ἀνα δύ -ονται ὁλοκάθαρες ἀπό τό ΕὐαγγέλιοἸησοῦ Χριστοῦ καί ἀπό τή µακρό -τατη, καταξιωµένη ἐκ κλη σιαστικήἐµπειρία, ἱκανές νά καθάρουν τόσύγχρονο πνευµατικό καί ἠθικόβοῦρκο καί νά νοηµα τίσουν τά ὁρά -µατα καί τούς µό χθους τᾹς καθεµιςὕπαρξης. «Οὐδέν ἄνθρωπος καί µέγα ἄν -θρωπος. ἐάν πρός τήν φύσιν µόνονἀποβλέψ᾽ς, τό µηδέν καί τοῦ µηδενόςἄξιος, ἐάν δέ πρός τήν τιµήν ἥν ἐτι-µήθη, µέγα ἄνθρωπος» (ΓρηγόριοςΝύσσης, Περί τᾹς τοῦ ἀνθρώπου γε-νέσεως).    
y4. Ἡ ἀπρονοησία καί τό ἀτύ -χηµα ἦταν, ὅτι τό Σῶµα τᾹς Ἱεραρ -χίας (σηµείωσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος-πρόεδρος) ἐξαπόλυσε τό ἀνακοι-νωθέν της πρός κάθε κατεύθυνση,χωρίς νά τό συµπληρώσει καί νά τόὁλοκληρώσει µέ τήν ἔντιµη ἀναγ-νώριση τῶν δικῶν της εὐθυνῶν.Χωρίς νά ὁµολογήσει, ὅτι καί ἐµεῖς,οἱ πατέρες καί διδάσκαλοι, «ἡµάρ -

τοµεν, ἠνοµήσαµεν, ἠδικήσα µεν ἐ -νώπιον τοῦ Κυρίου, οὐδέ συνετηρή-σαµεν, οὐδέ ἐποιήσαµεν καθά ὁ Κύ -ριος ἐνετείλατο ἡµῖν» καί ὅτι, µέ τίςἐκκοσµικευµένες συµ πε ριφορέςµας, δίνουµε ἀ φορ µές νά αὐτο -µολοῦν οἱ προβλη µα τισµένες ὑ πάρ -ξεις στήν αὐλή τᾹς ἐγωκεντρι κότη -τας, τᾹς ἀκόρεστης εὐµάρειας καίτᾹς εὑρηµατικᾹς διαφθορς. Ποιός δέ γνωρίζει, ὅτι ἡ ὁ -ποια δήποτε ἀναφορά-κατά τούςἔ σχατους τούτους καιρούς-στάπρόσωπα καί στίς ἐνασχολήσειςτῶν ἡγετικῶν στελεχῶν τᾹς Ἐκ -κλησίας µας συνοδεύεται µέ ἀπο-καλύψεις εἰδεχθῶν σκανδάλων καίµέ σχολιασµούς, πού καταβρω -µίζουν τίς σελίδες τᾹς ἱστορίας; ΟἱΣυνοδικοί παράγοντες, µέ µιά τε -χνητή, ἐντελῶς πλασµατική, ἀνα-βάθµιση τᾹς κοινωνικᾹς παρου-σίας τους καί τοῦ ἔργου τους,στρέφου τό δοξαστικό θυµιατή ριοστά πρόσωπά τους καί ἱκανοποι-οῦν τή φιλοπρωτεία τους. Καί ἡπλατειά θάλασσα τᾹς λαϊκᾹς ἀνη -συχίας, µαζεύει, ἀπό τίς κρυφέςγωνιές καί ἀπό τά πεζοδρόµια, τάµαντάτα τᾹς διαφθορς καί τάχρησιµοποιεῖ, σάν κόπανο διαµαρ -τυρίας καί ἀφύπνισης, µέ τήν ἐλ -πίδα πώς κάποτε, σύντοµα ἤ ἀρ -γά, θά ξυπνήσουν οἱ ἔνοχοι καί θάβάλουν µετάνοια. 
y
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5. Μέσα σ᾿ αὐτό τό σκιερόκλίµα ἀσυµµετρίας λόγων καί ἀπο-φάσεων, βρέθηκε, ἐµβόλιµη, ἡ πρό-ταση γιά ἀγορά νέου πακέτου µε-τοχῶν τᾹς ἘθνικᾹς Τράπεζας. Ἐκτός ἡµερήσιας διάταξηςκαί πρίν ἐκδιπλωθοῦν οἱ ἀπόψειςκαί οἱ προτάσεις τῶν δυό εἰσηγη -τῶν Μητροπολιτῶν, γιά τήν πνευ -µατική ὁριοθέτηση τᾹς καταλυ -τικᾹς οἰκονοµικᾹς κρίσης, προ -βλήθηκε, ἐπίµονο, τό αἴτηµα τοῦπροέδρου τᾹς «ἘκκλησιαστικᾹςΚεντρικᾹς Ὑπηρεσίας Οἰκονο-µικῶν» (Ε.Κ.Υ.Ο.) νά µετάσχει ἡἘκκλησία τᾹς Ἑλλάδος στήν αὔξη -ση τοῦ µετοχικοῦ κεφαλαίου τᾹςἘθνικᾹς Τράπεζας.Τό ἐπίσηµο ἀνακοινωθέν ἐν -ηµερώνει:«Ἡ Ἱεραρχία ὁµόφωνα ἀπο-φάσισε, ἡ Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος νάἀσκήσει τό δικαίωµά Της καί νάσυµµετάσχει στήν αὔξηση τοῦ Με-τοχικοῦ Κεφαλαίου στήν ἘθνικήΤράπεζα διά δανεισµοῦ, ὥστε νάδιασφαλίσει καί νά συνεχίσει τήν κοι-νωνική διάσταση τᾹς διακονίας Τηςκαί συµβάλει συγχρόνως στήν ἀνα-πτυξιακή προσπάθεια τᾹς Χώρας». Τό ἀνακοινωθέν, ὅπως µέ τήνπρώτη µατιά διαπιστώνει ὁ ἀνα -γνώστης, εἶναι ἀσαφές καί προ -βληµατικό. α) Ἡ Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος,ὡς ἕνας ἀπό τούς βασικούς µε -τόχους τᾹς ἘθνικᾹς Τράπεζας, ἔχει

τό δικαίωµα, νά µετάσχει στήναὔξηση τοῦ κεφαλαίου της. Ἀλλάἡ ραγδαία ἐλάττωση τῶν εἰσο -δηµάτων Της, δέν τᾹς ἐξασφαλίζειαὐτή τήν εὐχέρεια. Καί, προκειµέ-νου νά ἀγοράσει νέες µετοχές, ἀ -ποφάσισε νά καταφύγει σέ δανει-σµό. Καί, µετά ἀπό τό ὁµόφωνο«ναί» τῶν µελῶν τᾹς Ἱεραρχίας,πᾹρε δάνειο 27 ἑκατοµµυρίωνΕὐρώ ἀπό τό Ταχυδροµικό Ταµιευ-τήριο, γιά νά ἀγοράσει τίς µετοχές. β) Τό δάνειο αὐτό θά ἐπιβα -ρυνθεῖ µέ τόκους ἑνός ἑκατοµµυ -ρίου καί τό σύνολο τοῦ ποσοῦ, πούθά πληρώσει ἡ Ἐκκλησία, θά σκα -λώσει στά 28 ἑκατοµµύρια Εὐρώ. γ) ∆ηλώνεται στό ἀνακοινω -θέν, ὅτι µέ τήν ἀγορά, διά δανει-σµοῦ, νέων µετοχῶν, ἡ Ἐκκλησίαδιασφαλίζει «τήν κοινωνική διάστα-ση τᾹς διακονίας Της» καί, ταυ-τόχρονα, «συµβάλλει στήν ἀνα-πτυξιακή προσπάθεια τᾹς Χώρας».                  Ὁ πρῶτος στόχος, ἡ διεύρυν -ση τοῦ κοινωνικοῦ ἔργου τᾹς Ἐκ -κλησίας, δέν ὑπηρετεῖται καθόλουµέ τή σύναψη νέου δανείου καί,µάλιστα, ὄχι γιά τήν κάλυψη προ -γραµµάτων ἀνακούφισης τῶν ἐµ -περίστατων οἰκογενειῶν, ἀλλά γιάτήν ἀγορά µετοχῶν. Ἄν ἡ Ἱεραρχία συγκλονιζό-ταν ἀπό τήν ἀγωνία καί τό κλάµατῶν πεινασµένων καί ἄρρωστωνπαιδιῶν Της καί διαπίστωνε, ὅτιτά δικά Της ταµεῖα εἶναι κενά, θά
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ἐδικαιοῦτο νά συνάψεει τό δάνειοτῶν 27 ἑκατοµµυρίων Εὐρό, ἔστωκαί ἄν αὐτό ἐπιβαρυνόταν µέ τήνπροσθήκη τῶν τόκων. Καί θά  µπο-ροῦσε, µοιράζοντάς τα σέ 54 µι-κρές καί φτωχές Μητροπολιτικέςπεριφέρειες, νά σφουγγίσει τάδάκρυα καί νά δώσει φῶς ἐλπίδαςστό ἐκκλησιαστικό πλήρωµα, πούβολοδέρνει µέσα στή βαριά σκο-τεινιά. Τώρα, τά χρήµατα µπᾹκανστά χρηµατοκιβώτια τᾹς Τράπε-ζας καί ἡ Ἐκκλησία θησαύρισε τάχαρτιά, τίς µετοχές, πού θυµίζουντό ἀσήκωτο χρέος Της, στά δικάΤης χρηµατοκιβώτια. δ) Ἡ προσθήκη τοῦ δεύτερουστόχου, τᾹς συµβολᾹς στήν ἀνά-πτυξη, αὐξάνει τόν προβληµατι-σµό καί τίς ἀντιδράσεις τοῦ κάθεἀναγνώστη. Ἡ πρόθεση τᾹς Τράπεζας,πού κίνησε τή διαδικασία αὔξησηςτοῦ µετοχικοῦ κεφαλαίου της,ἦταν νά διευρύνει τή ρευστότητάτης. Νά αὐξήσει τό ἀποθεµατικότης. Καί νά ἀποκτήσει τήν εὐχέ -ρεια δανεισµοῦ. Πρόδηλο, ὅτι ἡ εὐχέρεια αὐτήδέ θά ἔξυπηρετήσει καί δέ θά θερα -πεύσει τά πεινασµένα πλήθη. Ὅ -λοι αὐτοί οἱ ἀδελφοί µας, µή ἔχον-τας τήν ἀντοχή νά φορτωθοῦν τήνἔν τοκη πληρωµή ἑνός δανείου, δέθά τολµήσουν µηδέ νά πλησιά-σουν τήν πόρτα τᾹς Τράπεζας. Θά

ἐ πωφεληθοῦν, ὅµως, οἱ προύχον-τες καί, περιφρονώντας τό στε-ναγµό καί τό δάκρυ τῶν πεινα-σµένων, θά πάρουν τήν εἰσφοράτᾹς Ἐκκλησίας, γιά νά βελτιώσουνκαί νά αὐξήσουν τίς ἐπιχειρήσειςτους καί τήν κερδοφορία τους.
yΧαµηλοί οἱ τόνοι κατά τίςσυνεδριάσεις τᾹς Ἱεραρχίας τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος. Παράφωνοι οἱ τόνοι τᾹς Θε-ολογικᾹς καί ἹεροκανονικᾹς ἀκρί -βειας, τᾹς ἐπισκοπικᾹς εὐσυνει -δησίας, τᾹς ἀγάπης καί τᾹς ἀξιο-πρέπειας. Ἆραγε, θά ἐγγίσει τίς καρδιέςἡ νότα τᾹς µετάνοιας;

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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ά παραθέσουµε σήµερα δύο
δικαστικές ἐκκλησιαστικές πε -
ριπτώσεις. Ὅµοιες κατά τό τυ -
πικό ἀντικείµενο. Ἐντελῶς ὅ -

µως διάφορες κατά τό ὑποκείµενο. Ἡ
πρώτη ἀφορά στόν πρώην Μητροπολίτη
κ. Παντελεήµονα. Καί ἡ δεύτερη ἀνα -
φέρεται σ' ἕνα σύγχρονο ἅγιο Ἐπίσκο-
πο, τόν µακαριστό Γέροντα Μητρο-
πολίτη Λαρίσης κυρό Θεολόγο.

1. Ὁ πρῶτος, µετά δύο καταδι-
καστικές ποινικές ἀποφάσεις τοῦ Ἐφε-
τείου, ἡ µία σέ κάθειρξη ὀκτώ ἐτών καί
ἡ ἄλλη σέ κάθειρξη ἕξι ἐτῶν, κρίθηκε,
κατ' ἐπικύρωση τᾹς δεύτερης ἐφετει -
ακᾹς ἀπόφασης, τελικά καί ἀµετά κλη -
τα ἀπό τό Ἀνώτατο ∆ικαστήριο, τόν
Ἄρειο Πάγο, ὡς ἔνοχος γιά τό σοβαρό
κακούργηµα τᾹς ὑπεξαίρεσης σηµαντι-
κοῦ χρηµατικοῦ ποσοῦ ἀπό Ἱ. Μονή τᾹς
δικαιοδοσίας του. Μετά τήν ἀµετά -
κλητη αὐτή ποινική καταδίκη, ἡ ὁποία
ἀνακοινώθηκε κατά νόµο στήν Ἐκ -
κλησία, τό Πρωτοβάθµιο Συνοδικό ∆ι-
καστήριο, ἐνεργώντας, εἰδικά σ' αὐτή
τήν περίπτωση, ὄχι ὡς δικαστήριο µέ δι-
καιοδοτική κρίση, ἀλλά ὡς συλλογικό
διοικητικό ὄργανο (βλ. πλούσια νοµο-
λογία ΣτΕ), ἀπήγγειλε ἁπλῶς, κατά-δέ-

σµια-ἐνέργεια, µέ διαπιστωτική ὑποχρε -
ωτική διοικητική πράξη, σέ συµµόρφω-
ση µέ τή ρητή ἐπιταγή τοῦ ἄρθρου 160
τοῦ ν. 5383/1932 «Περί Ἐκκλησια-
στικῶν ∆ικαστηρίων», τήν καθαίρεση
τοῦ καταδικασθέντος Μητροπολίτη καί
τόν µετάγαγε στήν τάξη τῶν µοναχῶν.
Ἡ πράξη αὐτή τᾹς καθαίρεσης κατά τό
ἄρθ. 160 δέν ἦταν ἀπόφαση δικα-
στηρίου, ἀλλά διαπιστωτική διοικ. πρά -
ξη. Ἑποµένως, κατά τᾹς πράξης αὐ τής
δέν µποροῦσε νά ἀσκηθεῖ «ΠΑΡΑ -
∆ΕΚΤΩΣ» οὔτε ἔφεση στό ∆ευτε ρο -
βάθµιο Ε.∆. (τήν ὁποία ἄλλωσ τε οὔτε
καί ὁ ἴδιος ἄσκησε µέσα στή νόµιµη
προ θεσµία), οὔτε, κατά µείζονα λόγο,
προσφυγή «ἐκκλήτου» ἐνώπιον τοῦ Πα-
τριαρχείου, γιά τόν ἰδιαίτερο  µάλιστα
λόγο, ὅτι «τό ἔκκλητον» προβλέπεται
µόνο ἀπό τόν Κ.Χ.Ε.Ε. (ἀριθ. 44 παράγ.
2) γιά τά κανονικά παραπτώµατα τῶν
Ἀρχιερέων, πού ἐκδικάζονται καί κι-
νοῦνται αὐστηρῶς στά πλαίσια τᾹς
ἐκκλησιαστικᾹς δίκης.

Ὁ καθαιρεθείς Μητροπολίτης δέν
άσκησε µέν ἔφεση, προσέφυγε ὅµως
ἐνώπιον τοῦ Πατριαρχείου µέ «ἔκκλη -
τον προσφυγήν». Τό Πατριαρχεῖο, προ-
δήλως ἀβάσιµα, παρέπεµψε τήν ὑπόθε-
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ση στήν Ἑλλαδική Ἐκκλησία, µέ τήν
«ὑπόδειξη» νά κριθεῖ ἀπό τό ∆ευτερο-
βάθµιο Ε.∆. Καί τότε µόνο, µετά δέκα
περίπου µᾹνες καί µετά µακρό χρόνο
ἀπό τήν ἄσκηση τᾹς «ἔκκλητης προσ -
φυγᾹς», ὁ καταδικασθείς πρώην Μητρο -
πολίτης κατέθεσε ἔφεση κατά τᾹς κα -
θαιρετικᾹς διαπιστωτικᾹς πράξης τοῦ
Πρωτοβάθµιου Ε.∆.

Ἐδώ παρατηροῦµε τοῦτο τό πα-
ράδοξο καί ἰδιαίτερα ἐντυπωσιακό. Ἡ
Σύνοδος «ἀµελητί»! συγκρότησε ∆ευ-
τεροβάθµιο ∆ικαστήριο καί «ἀµέσως»!
διαβίβασε σ' αὐτό τήν ἔφεση τοῦ πρώην
Μητροπολίτη. Τό δικαστήριο αὐτό ἀ -
πέρριψε, ὅπως ἦταν ἑπόµενο, καί ἐπι-
βεβληµένο  κατά νόµο, τήν ἔφεση µέ κύ -
ρια αἰτιολογία «ὡς ἀπαραδέκτως ὑπο -
βληθεῖσα» καί µέ τήν πρόσθετη ἐπικου -
ρική «ὡς ἐκπρόθεσµη».

Ἐπισηµαίνουµε ἐδώ καί κρατοῦ -
µε στά ὑπόψη µας τή συνοδική σπουδή
γιά τή συγκρότηση τοῦ ∆ευτεροβαθµίου
Ε.∆. καί τήν ἄµεση διαβίβαση σ' αὐτό
τᾹς ἀπαράδεκτης, ἄλλως ἐκπρόθεσµης,
ἔφεσης.

2. Ἡ δεύτερη περίπτωση ἀναφέ -
ρεται στό Μητροπολίτη Λαρίσης, τό
µακαριστό Γέροντα Θεολόγο, ὁ ὁποῖος
ἀντάλλαξε τήν ἅγια βιοτή του, τό ἀκέ -
ραιο ἐκκλησιαστικό του φρόνηµα και
τήν αὐστηρή καί µέ προσωπικές θυσίες
ἀφο σίωσή του στήν κανονική ἐκκλη -
σιαστική τάξη, καί ὄχι µόνο γι' αὐτά,
µέ πέντε (τό «πέντε», ἀριθµητικῶς καί
ὁλογράφως) βαρύτατες ἐκκλησιαστικές
ποινές, χωρίς νά τοῦ ἀποδοθεῖ κανένα
κανονικό παράπτωµα, χωρίς δίκη, χω -
ρίς ἀπολογία. Ἡ µοναδική περίπτωση

πού παραπέµφθηκε σέ Ε.∆. ἦταν ἐκείνη
πού κατέληξε τό 1993 στήν ἐπιβολή τᾹς
δεκαετοῦς ἀργίας (!!), µόνο καί µόνο
γιατί συµµορφώθηκε σέ πληθώρα δικα-
στικῶν ἀποφάσεων τοῦ Ἀνώτατου Ἀκυ -
ρωτικοῦ ∆ικαστηρίου (Σ.τ.Ε.), οἱ οποῖες
ἐπέβαλλαν στήν Ἐκκλησία, µέσα στά
πλαίσια τᾹς ἀπόλυτης δικαστικᾹς του
δικαιοδοσίας, πλήρη ὑπακοή στό Σύν -
ταγµα καί στούς νόµους τοῦ κράτους,
ὑποχρέωση, ἄλλωστε, τήν ὁποία ρητῶς
ἀναλαµβάνουν οἱ Ἀρχιερεῖς µας δίδον-
τας τή διαβεβαίωση κατά τήν ἀνάληψη
τῶν ποιµαντικῶν τους καθηκόντων.

Τί νά πεῖ κανείς γιά τή διεξαγω-
γή αὐτᾹς τᾹς δίκης. Ἐρυθριά καί ἡ γρα-
φίδα µπροστά στά ὅσα συνέβησαν. Ἡ
ἀνάκριση δέν εἶχε κἄν περαιωθεῖ, εἶχε
ἁπλῶς διακοπεῖ καί ἔπρεπε νά συνεχι-
σθεῖ πρό τᾹς δίκης (βλ. καί πρακτικό
διακοπᾹς). Τό Ἐκ. ∆/ριο ἀδιαφόρησε
πλήρως. Ὁ ἐγκαλούµενος Μητροπολί -
της Θεολόγος τήν ἡµέρα τᾹς δίκης ἦταν
ἀσθενής µέ πολύ ὑψηλό πυρετό, πού
εἶχε ἐπηρεάσει σοβαρά τήν ἀκοή του
καί ζήτησε ἀναβολή ὀλίγων ἡµερῶν.
∆έν τοῦ δόθηκε ὅµως. Τά ὅσα περαι-
τέρω συνέβησαν στή δίκη τά ἀποδίδουν
ἀνάγλυφα καί χαρακτηριστικά οἱ ἀνα-
κοινώσεις δύο συνέδρων Μητροπολι -
τῶν. Ἡ πρώτη, τοῦ τότε Μητροπολίτη
∆ηµητριάδος καί µετέπειτα Ἀρχιεπι -
σκόπου Χριστοδούλου, ὁ ὁποῖος δήλω-
σε «Ἀποτελεῖ παρωδία δίκης. ∆έν µε-
τέχω, ἁπλώς παραµένω νά παρακολου -
θῶ τά συµβαίνοντα». Καί ἡ δεύτερη τοῦ
τότε Μητροπολίτη Πειραιῶς Καλλι νί -
κου, ὁ ὁποῖος δήλωσε τή δεύτερη ἡµέρα
τᾹς δίκης: «Ἡ περαιτέρω παραµονή µου
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στήν αίθουσα ἀποτελεῖ µαρτύριο καί
γιά τό λόγο αὐτό ἀποχωρῶ». Καί τό
σπουδαιότερο. Ὁ ἁρµόδιος Εἰσαγγε-
λέας Ἀθηνῶν, µετά προκαταρκτική δι-
καστική ἔρευνα, ἄσκησε ποινική δίωξη
κατά τῶν µελῶν τοῦ Ε.∆. γιά παράβα-
ση καθηκόντων, ὅπως αὐτά ὑπαγορεύ -
ονταν ἀπό τούς ἴδιους τούς ἐκκλησια-
στικούς νόµους. Μπορεῖ νά ὑπάρξει πιό
κραυγαλέα ἀπόδειξη γιά ὅσα ἔλαβαν
χώρα σ' αὐτή τήν «παρωδία» δίκης;

Ἡ ἀπόφαση ἐκδόθηκε, ὅπως ἐκ -
δόθηκε, καί ἐπιβλήθηκε µ' αὐτή στό  µα-
καριστό Θεολόγο ἡ ποινή τᾹς ἀργίας
τῶν δέκα ἐτών!! Ὁ Γέροντας ἄσκησε
ἀµέσως ἔφεση κατά τᾹς θλιβερᾹς αὐτᾹς
ἀπόφασης στό ∆ευτεροβάθµιο Ε.∆.,
ὅπως αὐτό ρητά προβλέπεται ἀπό τίς
διατάξεις τοῦ νόµου 5383/1932 «Περί
Ε.∆.». Καί εὔλογα θά διερωτται κα-
νείς. Τί ἀπέγινε τελικά; Ποιά ἦταν ἡ ἀ -
πόφαση τοῦ ∆ικαστηρίου ἐπί τᾹς νο-
µοτύπως ἀσκηθείσης ἔφεσης; Καί ἡ ἀ -
πάντηση εἶναι τούτη. Ἀπόφαση ἐπί τᾹς
ἔφεσης, µέχρι σήµερα, πού σύρονται
αὐτές οἱ γραµµές καί συµπληρώθηκαν
ήδη δέκα ἑπτά (!) ἔτη ἀπό τήν ἐπιβολή
τᾹς ποινᾹς, δέν ὑπάρχει. Καί δέν ὑπάρ -
χει, γιατί οὐδέποτε ἡ ὑπόθεση τᾹς ἀργίας
τοῦ ∆εσπότη ἔφθασε στό ∆ευτεροβά -
θµιο Ε.∆. Καί δέν ἔφθασε, γιατί ἔτσι τό
θέλησε ἡ τότε ἐκκλησιαστική διοίκηση,
φοβούµενη τό ἀποτέλεσµα.

Καί γιά περισσότερες «κατατο-
πιστικές» πληροφορίες ἀναδηµοσιεύ -
ουµε σήµερα παλαιότερο ἄρθρο τᾹς πε-
ριοδικᾹς µας ἔκδοσης, πού δηµοσιεύθη-
κε µέ τή συµπλήρωση «τεσσάρων ἐ -
τῶν!!» ἀπό τήν, κατά τό ἔτος 1996, κοί -

µηση τοῦ µακαριστοῦ αὐτοῦ Ἱεράρχη.
“ΕΡΩΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ”

Ἐρωτοῦµε καί πάλι καί θά ἐπιµεί -
νουµε στό ἐρώτηµά µας αὐτό, ἀφοῦ δέν
πήραµε ποτέ µιά ὑπεύθυνη ἀπάντη ση
γιά ἕνα τόσο σοβαρό θέµα, πού σηµάδε -
ψε χαρακτηριστικά τή ζωή τᾹς Ἐκκλη -
σίας κατά τήν προηγούµενη δεκαετία.

Τί ἀπέγινε ἡ ἔφεση τοῦ µακαρι-
στοῦ Μητροπολίτη Λαρίσης Θεολόγου
κατά τᾹς ἀποφάσεως τοῦ Πρωτοβα -
θµίου Ἐκκλησιαστικοῦ ∆ικαστηρίου,
πού Τοῦ ἐπέβαλε τόν Ἰανουάριο τοῦ
1993 τήν ποινή τᾹς 10ετοῦς ἀργίας µετά
ἀπό µία «παρωδία» δίκης; Καί ὁ χαρα -
κτηρισµός αυτός δέν εἶναι δικός µας,
ἀνήκει στόν ἴδιο τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ.
Χριστόδουλο, τότε Σύνεδρο Μητρο-
πολίτη ∆ηµητριάδος.

Ἐκδόθηκε ἀπόφαση; Ἔπαυσε ἡ
ἐκκλησιαστική δίκη; Ἤ µήπως εἶχε
ἄλλη κατάληξη; Ἀλλά γιά νά γίνουν
αὐτά ἔπρεπε, κατά τήν αὐστηρῶς ὁρι -
ζόµενη ἐκκλησιαστική τάξη, νά συνέλ -
θει τό ∆ευτεροβάθµιο Ἐκκλησιαστικό
∆ικαστήριο, καί αὐτό, ὡς µόνο ἁρµό-
διο, νά κρίνει καί νά ἀποφασίσει ἐπί
τᾹς, κατά πάντα νοµοτύπως καί ἐµπρο -
θέσµως κατατεθείσης, ἐφέσεως. Κάτι
τέτοιο ὅµως, ἐξ' ὅσων γνωρίζουµε, δέν
ἔγινε µέχρι σήµερα, ἐνῶ πλησιάζουµε
ἤδη στή συµπλήρωση τᾹς δεκαετίας.
Καί πρέπει ἐδῶ νά λεχθεῖ ὅτι κανένα
ἄλλο ὄργανο τᾹς Ἐκκλησίας δέν εἶχε
ἁρµοδιότητα νά κρίνει ἐπί τᾹς ἐφέσεως.

Συνεπῶς ἡ ἔφεση βρίσκεται κά-
που πεταµένη καί παραµεληµένη σέ
κάποιο συρτάρι τῶν Συνοδικῶν Γρα -
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φείων. Καί ἐρωτται: Ἔτσι ἀντιλαµβά-
νεται ἡ διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας καί τό
νοµικό της περιβάλλον τό σεβασµό στή
νοµιµότητα, πράγµα τό ὁποῖο ἀξιώνει
ἐπίµονα ἀπό τήν Πολιτεία µέ τήν εὐκαι-
ρία τοῦ ἀνακύψαντος θέµατος γιά τίς
ἀστυνοµικές ταυτότητες;

Θά θέλαµε ἐπάνω στό θέµα αὐτό
νά ἔχουµε τή «σηµερινή» θέση τοῦ Μα-
καριωτάτου, καθώς καί τοῦ ἐπ' ἐσχά-
των λαλίστατου σέ θέµατα νοµιµότητας
Μητροπολίτη πρώην Ἀλεξανδρουπό-
λεως κ. Ἀνθίµου, πού διετέλεσε κατά τήν
κρίσι µη ὀκταετᾹ αὐτή περίοδο ἀρκετές
φορές µέλος τῶν Συνοδικῶν ὀργάνων.

Καί τότε µέν πού ἐπιβλήθηκε ἡ
ποινή αὐτή ἀπό ἕνα εὐκαιριακό Συνο-
δικό ∆ικαστήριο, κατά τῶν µελῶν τοῦ
ὁποίου εἶχε ἀσκηθεῖ ἀπό τήν ἁρµόδια
εἰσαγγελική ἀρχή ποινική δίωξη γιά
πολλές παραβιάσεις τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ νόµου, δέν διενοεῖτο κανείς ὅτι µπο-
ρούσε νά συγκληθεῖ ἀπό τόν τότε Ἀρ χι -
επίσκοπο τό ∆ευτεροβάθµιο Ε.∆. πρό
 τοῦ ἐνδεχόµενου κινδύνου ἀνατροπᾹς
τᾹς καταδικαστικᾹς ἀποφάσεως. Σήµε-
ρα ὅµως, µέ τή νέα ἡγεσία τᾹς Ἐκκλη -
σίας ἐξακολουθοῦν νά ὑπάρχουν τέτοι-
οι φόβοι καί ἐνδοιασµοί; Ἤ, µήπως, πα-
ρεµποδίζουν τήν ἐξέλιξη τᾹς ἐκκλησια-
στικᾹς αὐτᾹς δίκης κάποιες ἄλλες σκο-

πιµότητες;
Ἐπιτατική λοιπόν καθίσταται ἡ

ἄµεση σύγκληση τοῦ ἀποκλειστικά ἁρ -
µόδιου ∆ευτεροβάθµιου ∆ικαστηρίου,
γιά νά κρίνει καί νά ἀποφασίσει, ἔστω
καί µέ τόσο µεγάλη καθυστέρηση, ἐπί
τᾹς ἐκκρεµοῦς ἀκόµη ἐφέσεως τοῦ µα-
καριστοῦ Θεολόγου κατά τᾹς ἀποφά-
σεως τᾹς ἀργίας, πού ὑπᾹρξε τό προϊόν
µις δίκης, τήν ὁποία ὁ µέν σηµερινός
Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος χα -
ρακτήρισε τότε ὡς «παρωδία», ὁ δέ
ἁρµόδιος εἰσαγγελέας, ἀσκώντας ποι-
νική δίωξη κατά τῶν Συνέδρων Ἱεραρ -
χών, θεώρησε ὡς «παράνοµη».

Αὐτές οἱ ἐπισηµάνσεις γράφονται
µέ βαθύ σεβασµό στή µνήµη τοῦ ἁγίου
Γέροντα, µέ τήν εὐκαιρία τᾹς συµπλη -
ρώσεως τεσσάρων ἐτῶν ἀπό τήν κοίµη -
σή Του».

Ἄς συγκρίνει ὁ καθένας τίς δυό
αὐτές περιπτώσεις καί κατά τό ἀντικεί -
µενο καί κατά τίς συµπεριφορές καί ἐν -
έργειες τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς διοίκησης
καί κατά τή σπουδή τῶν ἐκκλησιαστι -
κῶν ὀργάνων. Καί ἡ ἐξαγωγή τῶν
συµπερασµάτων ἀπό αὐτή τή σύγκριση
ἔρχεται εὔκολα καί ἀβίαστα.

Ὁ Σχολιαστής
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Καυτή ἀπορία

Στήν ἐφηµερίδα "τό
ΒᾹµα" τᾹς 10ης Ὀκτωβρί -ου πέρασε µιά ἀπρόσµε -νη εἴδηση:

“Ἀπό τόν Ἰανουάριο
θά ξεκινήσουν οἱ διαδι -κασίες γιά τή  νοµοθε τι -κή κατοχύ ρωση τᾹς συµ -βίωσης ὀµό φυλων ζευγα-ριῶν. Ἡ νο µοπαρα σκευ -αστική ἐπι τροπή τοῦ Ὑ -π ουργείου ∆ι και οσύνηςγιά τόν ἐκσυγ χρονισµότοῦ οἰκογενεια κοῦ δικαί ου, λειτουργεῖἤ δη ἀπό τό καλοκαίρι καί ἀπό τήν Πρω -τοχρονιά τοῦ 2011 ἀνα µένεται νά ἀσχο -ληθεῖ µέ ζητήµατα πού ἀφοροῦν τή
συµ βίωση ὁµόφυλων ζευγαριῶν”.

Ἀπό ὅ,τι βλέπετε, µς περιµένει µιάµεγάλη πρόοδος(!!!) στό διαβολικό ἀ -γώνισµα τοῦ ἐκχυδαϊσµοῦ τοῦ οἰκογε-νειακοῦ δεσµοῦ. Πλήθη λαοῦ, πού ἀναθέτουν τίς συν -ειδησιακές ἀγωνίες τους στά ἡγετικάστελέχη τᾹς Ἐκκλησίας καί ἀναζητοῦνἀγωνιστική σηµαία στά παράθυρα τῶνΣυνοδικῶν διαβουλεύσεων, περιµέ -νουν νά ἀ κούσουν ἀπό ἐκεῖ τά µη νύ -µατα τᾹς εὐπρέπειας καί τίς διδαχές τοῦἐξαγιασµένου ἤθους. Τί σκέπτονται καίτί λένε οἱ πατέρες; Πρός τό παρόν, δέν ἀκούστηκε ὅτι ἡΣύνοδος συζήτησε τό θέµα.  Ἐµεῖς, πιό ἄµεσα καί πιό ἐναγώνια,θά ρωτήσουµε τούς δυό στενούς καίὁµόψυχους φίλους καί συγκυρίαρχουςτοῦ Συνοδικοῦ προεδρείου, τόν Ζακύν -θου Χρυσόστοµο καί τόν Ἀθηνῶν Ἱερώ -νυµο: Ἅγιοι πατέρες, πῶς ἀξιολογεῖτετήν πρωτάκουστη αὐτή ὑπουργικήπρω  τοβουλία καί πῶς µεθοδεύετε τήνἀν τίδρασή σας ἤ τήν ἀνταπόκρισή σας; 

Τά µπαλάκια τῶν
Ἐπιτροπῶν

Κατά τή ΣυνέλευσητᾹς Ἱεραρχίας, πού πρα -γµα το ποιήθηκε τόν περα-σµέ νο Ὀκτώβριο, ἔγινε ἕ -να πα ράξενο παιχνίδι µέτήν ἀ να διάρθρωση τῶνΣυνοδικῶν Ἐπιτρο πῶν. Ἴσαµε τόν περασµένοὈκτώβριο, λειτουρ γοῦ -σαν συνολικά εἰκοσιεπτάἘπι τροπές. Οἱ δώδεκα,ἐξαρ τηµένες ἄµεσα ἀπότή Συνοδική διοίκηση, ἀποτελοῦν τούςἐπί µέρους κλάδους τᾹς ΣυνοδικᾹς δι -οίκησης. Οἱ ἄλλες δεκαπέντε, ἐπιτρο-πές µελέτης καί κατάρτισης εἰση γη -τικῶν προτάσεων, ἐξυπηρετοῦν τούςΣυνοδικούς Συνέδρους στήν προσπά -θειά τους νά ἀποκρυσταλλώσουν γνώ -µη καί νά κατευθύνουν τήν ψᾹφο τους.Κατά τή Συνεδρίαση τοῦ Ὀκτωβρίουἐκδηλώθηκε τυφώνας. Πολλές Ἐπιτρο-πές καταργήθηκαν. Καί ἄλλες, ἐντελῶςδιαφορετικῶν προορισµῶν, θεσπίστη -καν καί ἐγκαινιάστηκαν. Τί θά γίνει, ἴσαµε την ἑπόµενη χρο-νιά, κανένας δέν ξέρει. Θά ἀνοίξει ὁὁρίζοντας; Θά ξεµυτίσει ὁ πρόεδρος τῶνδυό Συνοδικῶν Σωµάτων, κ. Ἱερώνυµοςστό ἀγωνιστικό προεδρικό βᾹµα, γιά νάδώσει πνοή καί κατεύθυνση στόν κλᾹροκαί στό λαό; Ἤ θά συνεχίσει νά κρύβε-ται πίσω ἀπό τόν µπερντέ τᾹς "εὐπρε-ποῦς σιωπᾹς" ἀφήνοντας τήν ἔπαλξητοῦ ἀ γώνα στήν ἰδιορρυθµία τᾹς αὐτο-προβαλλόµενης φωνασκίας, πού κραυ-γάζει καί ἐπιτίθεται στούς ἔξω ἀπό τήν
ἑλληνική ἐπικράτεια καί λουφάζει “σε -
µνοπρεπῶς”, ὅταν στή δηµοσιότητα πα-
ρελαύνουν οἱ ἀθλιότητες τῶν µιτρο -φόρων συναδέλφων της;
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