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Τό πολιτιστικό µας ὅραµα

Παγκοσµιοποίηση:

Αὔρα προσέγγισης ἤ θύελλα τυραννίας;

ό ἐντυπωσιακό καί συναρπαστικό σχέδιο τᾹς νεωτερι -κότητας: Ἡ προσέγγιση τῶν λαῶν. Ἡ ἑνοποίηση τῶνπο λιτισµῶν. Ἡ σύµπτυξη τᾹς παγκόσµιας κοινωνίας.Ἡ ἀνάδειξη -πραγµατική ἤ σχηµατική-κοινοῦ τοῦ ἐπι-στηµονικοῦ µόχθου, κοινᾹς τᾹς τεχνολογικᾹς προό-δου, κοινῶν τῶν ὠφεληµάτων, κοινᾹς τᾹς εὐµάρειας.Ἀ  πό τή µιά ἄκρη τοῦ πλανήτη µας, ἴσαµε τήν ἄλλη.Ἀ πό τά λίκνα τοῦ στοχασµοῦ καί τᾹς σοφίας, ἴσαµετά σπήλαια τᾹς φυγᾹς καί τᾹς ἀπόκρυψης. Μέρα µέ τή µέρα ὁ ἐν -τυπωσιακός σχεδιασµός νά ἐπεκτείνεται καί νά ἐµπλουτίζεται.Νά ψάχνει τά µυστικά τᾹς ∆ηµιουργίας. Νά ἀνασύρει καί νά µε -τρά ει τούς θησαυρούς τοῦ πλανήτη µας καί τοῦ φωτισµένου ἤσκο τεινοῦ σύµπαντος. Νά κατακτάει τήν πράσινη εὐτυχία. Τόν
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ἐνάλιο πλοῦτο. Τά ὀρυκτά ἀποθηκεύµατα. Τά πάµπολλα δῶρα,πού µς ἐξασφάλισε ἡ πρόνοια τοῦ ∆ηµιουργοῦ, γιά νά τά διαχει -ρι στοῦµε ἔντιµα, νά τά ἀξιοποιήσουµε ἰσόρροπα καί νά τά ἀπο -
λαύ σουµε "περισσεύοντες ἐν εὐχαριστί" (Κολασ. β΄7). Καθώς ἡ παγκόσµια προβολή αὐτοῦ τοῦ σχεδίου περνάει ἀπόµηχανισµό χαµηλᾹς προβολᾹς  σέ µηχανισµό µαγευτικᾹςδια φήµισης καί ἀπό τά παλιά, κουρασµένα σχήµατα διεθνοῦςσυν εργασίας στά καινούργια, διευρυµένα καί ἀναµορφωµένα, οἱἀπορίες, τά ἐρωτήµατα, καί  οἱ καυτοί προβληµατισµοί τοῦ ἁπλοῦὁ δίτη τᾹς ἱστορικᾹς στράτας, πού σηκώνει τό θαµπό πανώ τᾹςἀχνᾹς ἐλπίδας καί πνίγεται στό σκοτάδι τᾹς ἀγνωσίας, συνεχῶςαὐ ξάνονται καί σκοτεινιάζουν τόν ὁρίζοντα τῶν προσδοκιῶν. Ἆραγε, ἄν ἁπλώσει κανείς τόν παγκόσµιο χάρτη τῶν πλούσιων,τῶν ἀναπτυγµένων καί σέ ἡγετική πρωτοπορία διακινούµε-νων δυνάµεων καί, παράλληλα, ἀνοίξει καί τά κατάστιχα τῶνσχεδιαστῶν καί οἰκοδόµων τοῦ ἀνακτόρου τᾹς παγκοσµιοποιη -µένης ἀνθρωπότητας, ποιές χῶρες θά βρεῖ µπροστά του, σηµαιο-φόρες, κυριολεκτικά ξετρελλαµένες, τᾹς ἀλλαγᾹς; Καί ποιούς ἐ γ -κεφάλους θά προσµετρήσει στό θάλαµο πλοήγησης τοῦ ἰδιόµορ-φου σκάφους; Θά συναντηθεῖ µέ χῶρες φτωχές, πού λαχταροῦντήν ἀνάπτυξη; Ἤ θά δεῖ µπροστά του, στηµένη, τήν ἔπαρση καί
τή βουληµία τοῦ πλούτου; Τίς χῶρες µέ τήν ἐπιστηµονική, τήντεχνολογική καί τήν οἰκονοµική ὑπερανάπτυξη καί τίς ἡγετικέςστελεχώσεις τους, πού στόχο τους µοναδικό ἔχουν τήν περαιτέρωαὔξηση τᾹς πολιτικᾹς τους ἐπιρροᾹς στίς ἠπείρους καί στίς θάλα σ-σες τοῦ πλανήτη γᾹ καί τῶν πλανητῶν τᾹς ἀστρικᾹς γειτονιςµας καί τήν ἄγρια ἐκµετάλλευση τῶν ὑλικῶν ἀγαθῶν καί-κατάπρο έκταση-τᾹς ὑποτιµηµένης καί ἀπροστάτευτης ἀνθρώπινηςµά ζας;Τό πρῶτο καυτό ἐρώτηµα: Οἱ κυρίαρχες δυνάµεις, πού πρωτο-στατοῦν στή διαδικασία τᾹς παγκοσµιοποίησης, διαχειρίζον-ται καί ἀνανεώνουν-ὁλοένα καί περισσότερο-τά πολυεπίπεδασυγκροτήµατα τᾹς πολεµικᾹς βιοµηχανίας τους. Βελτιώνουν καίἐπαυξάνουν τά πυραυλικά τους συστήµατα. Πολλαπλασιάζουντά ἐντελῶς ἐκσυγχρονισµένα ἀεροπλάνα τους. Ἐνισχύουν τούςστό λους τῶν ἀεροπλανοφόρων τους καί τῶν ὑποβρυχίων τους.
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Γίνονται πανίσχυροι καί φοβεροί γιά κείνους,  πού σέρνουν στή γᾹµας τήν ἀµάθειά τους καί τή φτώχεια τους. Πουλοῦν τά ὁπλικά
τους συστήµατα στούς συµµάχους καί φίλους. Καί τά στήνουν,φό  βητρα καί παγίδες, γιά κείνους, πού λαχταροῦν µιά ἀναπνοήἐλευθερίας καί δέ σκύβουν τό κεφάλι στήν ὑποδούλωση.Τό δεύτερο καυτό ἐρώτηµα: Μέ τά ἀεροπλανοφόρα στίς ἀνοιχτέςθάλασσες, µέ τούς πυραύλους στηµένους καί πυροδοτηµέ-ν ους, µέ τή φτώχεια καί τήν ἐκµετάλλευση σέ τραγική ἔξαρση καίσέ πλήρη ἐπαλήθευση τοῦ Ἁγιογραφικοῦ "ὅς µέν πεινᾷ, ὅς δέ µε-
θύει"(Α΄Κορινθ. ια΄21), πῶς νά βλαστήσει ἡ ἀνθρωπιά, πῶς νάπλησιάσει ὁ φτωχός τόν πλούσιο καί ὁ πλούσιος τό φτωχό, πῶςνά ἀναπτυχτεῖ ἡ κοινωνία τᾹς ἀγάπης καί τᾹς συνεργασίας, πῶςἡ παγκοσµιοποίηση νά µεταβάλει τή σύγχρονη κόλαση σέ ἀνθό -κηπο τῶν ἀνθρωπίνων χαρισµάτων; Μέ τά σκοτεινά σχήµατα τᾹς σύγχρονης ἀνάπτυξης καί µέτόν ἐπιλεκτικό διαχωρισµό τῶν ἀνθρώπων σέ προνοµιού -χους καί σέ σκλάβους, ἡ ἅµαξα τοῦ πολιτισµοῦ δέν ἀνηφορίζειστήν πρόοδο καί τά ροζιασµένα χέρια τῶν κουρασµένων καί ἀπο-γοητευµένων µαχητῶν δέν γίνονται δεκτά, σέ χειραψία φιλίαςκαί ἀγάπης, σύµπνοιας καί ἰσότιµης ἀναγνώρισης ἀπό τούς Κροί -σους τοῦ πλανήτη µας. Ἔτσι, σέ τούτη τήν τραγική ἐποχή µας, οἱπύ ραυλοι θά συνεχίζουν νά σχίζουν τούς αἰθέρες. Τά ἀεροπλά-να νά ἁπλώνουν τόν τρόµο. Τά οἰκονοµικά συστήµατα νά αὐξά-νουν τά στραόπεδα τῶν πεινασµένων καί τά ἀνάκτορα τῶν πλου -σίων νά ἐξελίσσονται σέ µεγάλη, τραγική πρόκληση καί σέ κα-ταλύτες τοῦ ὀνείρου τᾹς παγκοσµιοποίησης. 



Πολλὲς φορὲς πληροφορούµε�

θα ἀπὸ τὰ Μ.Μ.Ε. ὅτι ὑπάρχουν

Ἐκκλησιαστικὰ σκάνδαλα οἰκονο �

µικῆς φύσεως. Ἀρκετοί, τό ἀπο δέ �

χονται. Ἄλλοι ἴσως νὰ τὸ θε ω  ρ  οῦν

ὑπερβολικὴ ἀντεκκλησιαστικὴ προ �

παγάνδα.

∆υστυχῶς, ὅµως, ἦλθε ἐπίσηµο

κείµενο, ἀπὸ ἕνα κατ’ ἐξοχὴν ὑπεύ �

θυνο πρόσωπο νὰ ἐπιβεβαιώσει τήν

τραγική πραγµατικότητα.

Ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων

κ. Θεόκλητος ὑπῆρξε ἐπὶ σειρὰν ἐ �

τῶν Πρόεδρος τῆς ∆ιοικούσης Ἐπι�

τροπῆς  τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. (Ἐκκλησια�

στικῆς Κεντρικῆς Ὑπηρεσίας Οἰκο�

νοµικῶν), καὶ ἐπὶ Ἀρχιεπισκόπου

Χριστοδούλου καὶ ἐπὶ Ἀρχιεπισκό�

που Ἱερωνύµου Β΄. Ὑπῆρξε δηλαδὴ

ἐπὶ µακρὸν ὁ λεγόµενος “Ὑπουργὸς

τῶν Οἰκονοµικών” τῆς Ἐκκλησίας

τῆς Ἑλλάδος. Γνωρίζει τὰ ζητήµα�

τα πολὺ καλὰ καὶ µάλιστα ἐκ τῶν

ἔ σω. Καὶ ὅσα γράφει ἀσφαλῶς καί
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Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Κ. ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ
ΙΕΡΩΝΥΜΟ.

ΣΥΝΑΜΑ ΤΟΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ!



εἶναι πραγµατικά, ἀναγνωρίζονται

ὡς ἀληθῆ καὶ ἀξιόπιστα.

Λοιπόν, ὁ ἐν λόγῳ Μητροπο �

λίτης, ὑπέβαλε τὴν παραίτησή του

ἀ πὸ τὴν θέση τοῦ Προέδρου τῆς

Ε.Κ.Υ.Ο., µὲ τὴν ἐπιστολὴ τῆς 22ας

Μαρτίου τοῦ 2011 (Μητρόπολις Ἰ �

ω αννίνων, Ἀρ. Πρωτ. 274, ∆ιεκπ.

178).

Στὸ κείµενο αὐτό, κατ’ οὐσίαν,

κατηγορεῖται ὁ Προκαθήµενος τῆς

Ἐ  κκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ ἀντι �

κα νονικές, ἄνοµες καὶ παράνοµες

πρά ξεις. (∆εῖτε τήν ἄµεση ἀναφορά

τοῦ µητροπολίτη στό πρόσωπο τοῦ

Ἀρχιεπισκόπου παρακάτω, στήν

παράγραφο 2). Τὸ ἐρώτηµα εἶναι,

για τί, ὁ παραιτη θείς Μητροπολίτης

ἀπὸ τὴν Προεδρία τῆς Ε.Κ.Υ.Ο., δὲν

καταγγέλλει µὲ µεγαλύτερη σαφή �

νεια τὶς πα ρανοµίες στὴν Ἱεραρχία

τῆς Ἐκ κλησίας τῆς Ἑλλάδος, στὴ

∆ικαιο σύνη τῆς χώρας καὶ πρὸς τὸν

εὐσεβῆ λαό;;;

Προφανῶς, αὐτὸς πού καταγ�

γέλλει βαρύτατες παρανοµίες καὶ

δὲν τὶς συγκεκριµενοποιεῖ, κατ’ οὐ �

σίαν καλύπτει τοὺς ἐνόχους. Ἑπο �

µέ νως, µήπως ἐπιχειρεῖ συγκάλυψη

παρανοµιῶν καὶ µήπως πρέπει νὰ

ἀ νακληθεῖ στὴν τάξη, γιὰ ἀπόκρυ�

ψη ἐγκληµατιῶν;

Γιὰ νὰ τεκµηριώσουµε αὐτὴ

τὴν πραγµατικότητα σηµειώνουµε

µε ρικὰ στοιχεῖα τῆς ἐπιστολῆς�

παραιτήσεως τοῦ Μητροπολίτου Ἰ �

ω αν νίνων κ. Θεοκλήτου. 

Ἀξιοσηµείωτο εἶναι ὅτι, στὴν

ἐπιστολὴ αὐτὴ διατυπώνονται δύο

εἰδῶν κατηγορίες.

Α. Κατηγορίες πνευµατικῆς

ἀποτυχίας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου κ.

Ἱερωνύµου Β΄ καὶ τῶν Ἱεραρχῶν.

Εἶναι σηµαντικὸ νὰ µελετή �

σου µε µερικὰ συγκεκριµένα στοι �

χεῖ α τῆς ἐπιστολῆς παραιτήσεως τοῦ

κ. Θεοκλήτου.

1. Ἐξωσυνοδικὴἀπό φα σις και

προεκλογική συµφωνία;;

“Μακαριώτατε, Παρῆλθον ἤ �

δη τριάκοντα καὶ ἑπτὰ µῆνες ἀπὸ

τῆς ἡµέρας κατὰ τὴν ὁποίαν ἡ Ὑµε�

τέρα Μακαριότης τίµησε τὴν ἐλαχι�

στότητά µου, προσερχοµένη ἐν Ἰω �

αννίνοις, ὅπως µὲ παρακαλέση καὶ

ἀναθέση µοι τὰ καθήκοντα τοῦ Προ�

έδρου εἰς τὴν ∆ιοικοῦσαν Ἐπιτρο �

πὴν τῆς Ε.Κ.Υ.Ο., ὡς ἐµπνέοντα Ὑ �

µῶν τὴν Ἐµπιστοσύνην…”. (Σηµ.: Οἱ

λέξεις µέ τά χοντρά γράµµατα ἔγι�

ναν ὄχι ἀπό τόν συντάκτη τῆς ἐπι�

στολῆς, ἀλλά ἀπό ἡµᾶς).

Ἐδῶ τίθεται τὸ ἀµείλικτο ἐρώ �

τηµα: Ἔτσι µοιράζονται τὰ ἀξιώµα�
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τα καὶ οἱ ὑψηλὲς ἁρµοδιότητες στὴν

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καὶ ὄχι µὲ

Συνοδικὲς ἀποφάσεις; Εἶχε στὰ χέ �

ρια του γραπτή, ἢ ἔστω προφορική,

Συνοδικὴ ἀπόφαση ὁ κ. Ἱερώ νυµος,

ὅταν ἔφθασε στὰ Ἰωάννινα γιὰ νὰ

“παρακαλέσει” τὸν Μητροπολίτη

κ. Θεόκλητο, νὰ ἀναλάβει τὰ καθή�

κοντα τοῦ προέδρου τῆς Ε.Κ.Υ.Ο.;

Ἐπιπροσθέτως, ἀπὸ πλευρᾶς

Ἐκκλησιαστικῆς δεοντολογίας, ἁρ �

µόζει ὁ ἴδιος ὁ Προκαθήµενος τῆς

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, νὰ µετα�

βαίνει σὲ µία Μητρόπολη γιὰ νὰ

“παρακαλέσει” ἕναν Ἀρχιερέα, ὥ �

στε αὐτὸς νὰ ἀναλάβει µία ὑψηλὴ

δι ακονία καὶ ἁρµοδιότητα; Κατ’

αὐτὸν τὸν τρόπο, δὲν ὑποβαθµίζε�

ται τὸ ὑψηλό του Ἀρχιεπισκοπικὸ

ἀ ξίωµα;

Μήπως ἐδῶ ὑπονοοῦνται

προεκλογικὲς συµφωνίες καὶ συν �

αλ  λα γὲς κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι;;

Συµφωνίες ποὺ κινοῦνται ἔξω ἢ καὶ

ἀντίθετα ἀπὸ τὸ Συνοδικό µας Σύ �

στηµα;;

2. Καταγγέλλεται ὅτι τὸ Σκά�

φος τῆς Ἐκκλησίας ἔχει πάρει λά �

θος κατεύθυνση, ἀλλὰ δὲν λαµβά�

νουν µέτρα ὁ ἄβουλοςἈρχιεπίσκο�

πος καὶ οἱ Ἱεράρχες. 

“…Ὅµως, ἡ ἐµπειρία τὴν ὁποί �

αν ἀπέκτησα κατὰ τὴν διατρέξα�

σαν θητείαν µὲ ὡδήγησε εἰς τὴν

σκληρᾶν διαπίστωσιν ὅτι δὲν ὑπ �

άρ  χει ἡ ἀναγκαία βούλησις, καὶ εἰς

Ὑµᾶς προσωπικῶς καὶ εἰς τὰ µέλη

τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας, διὰ τὴν ἐπι�

βαλλοµένην, λόγω τῶν περιστάσε �

ων καί, γενικῶς, τῆς σχηµατισθεί �

σης κοινῆς γνώµης ἔναντι τῆς ἀπο �

στο λῆς τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ

ἔργου Αὐτῆς, ἀλλαγὴν κατευ θύν �

σε ως εἰς τὴν πλοήγησιν τῆς νηὸς

τῆς Ἐκ κλησίας…”.

Ἐδῶ, προφανῶς, κατηγορεῖ �

ται, ἐν πρώτοις ὁ προηγούµενος Ἀ ρ�

χιεπίσκοπος κυρὸς Χριστόδουλος

ὅτι ἐξέτρεψε τὸ πλοῖο τῆς Ἐκκλη �

σί ας ἀπὸ τὴν σωστή του πορεία,

συν άµα ὅµως κατηγορεῖται, τόσο ὁ

νῦν Προκαθήµενος, ὅσο καὶ τὰ µέ �

λη τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας, ὅτι δεικνύ �

ουν ἀβουλία, ὥστε νά ἐπιφέρουν

τὴν “ἐπιβαλλοµένην... ἀλλαγὴν κα�

τευθύνσεως”!

3. Κατηγοροῦνται οἱ Ἱεράρχες

γιὰ κοσµικὸ πνεῦµα καὶ γιὰ ἐξυπη �

ρέτηση προσωπικῶν σκοπιµοτή �

των.

“…Ἡ ἐπικράτησις τοῦ κοσµι �

κοῦ πνεύµατος, πέραν πάσης ἐκ �

κλη σιολογικῆς οἰκονοµίας, καὶ ἡ

συµπεριφορὰ τῶν ἀδελφῶν Ἀρχιε�
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ρέων ἐν τῇ ἐνασκήσει τῶν Συνοδι �

κῶν των καθηκόντων, µὲ ὡδήγη σαν

εἰς τὸ συµπέρασµα ὅτι ἡ Ἐπισκο�

πικὴ αὐθεντία χρησιµοποιεῖται

εὐκαίρως�ἀκαίρως καὶ ὅλως ἀντι �

εκκλησιολογικῶς διὰ τὴν ἐξυπηρέ �

τη σιν κοσµικῶν καὶ προσωπικῶν

σκοπιµοτήτων…”.

Ἐν προκειµένῳ, κατηγοροῦ �

νται οἱ ἀδελφοὶ Ἀρχιερεῖς ὅτι

κινοῦνται ἀπὸ κοσµικὸ πνεῦµα, πέ �

ραν πάσης Ἐκκλησιολογικῆς οἰκο�

νοµίας (ἐπιεικείας, συγκαταβάσε �

ως). 

Βαρυτάτη κατηγορία, πού ἐ �

πι τείνεται ἔτι περαιτέρω ἀπὸ τὴν

προσθήκη ὅτι οἱ Ἐπίσκοποι κινοῦ �

νται ἀντιεκκλησιολογικῶς, προκει�

µένου νὰ ἐξυπηρετήσουν κοσµικὲς

καὶ προσωπικὲς σκοπιµότητες. Κα�

τά τά ἄλλα, ὅταν κάποιοι ὁµιλοῦν

περί πραγµατικῶν σκανδάλων (ἠθι �

κῶν, οἰκονοµικῶν κ.τ.λ.), χαρακτη �

ρίζονται ὡς συκοφάντες καί ἐχθροί

τῆς Ἐκκλησίας!

4. Κατηγοροῦνται οἱ Ἱεράρχες

ὅτι κατεβάζουν τὴν “οὐράνιο τάξη”

τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν “τάξη τοῦ

κό σµου”.

“…Ὅπως πολλάκις ἔχω δηλώ �

σει ἐν τῇ Συνόδῳ τῆς Ἱεραρχίας,

δὲν ἔχοµεν ἀποφασίσει νὰ θεσπί �

σωµεν συµπεριφοράς καὶ κανόνας,

δυνάµει τῶν ὁποίων θὰ ἠδυνάµεθα

νὰ πείσωµεν τὸ πλήρωµα τῆς Ἐκ �

κλησίας ὅτι ἐπιδιώκοµεν τὴν ἄνο�

δον τοῦ κόσµου πρὸς τὴν οὐράνιον

τάξιν. Τουναντίον, καταβιβάζοµεν

τὴν τάξιν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὴν ὑπο�

δουλώνοµεν εἰς τὴν τάξιν τοῦ κό�

σµου. …”

Ἐδῶ κατηγορεῖται ἡ τοπικὴ

Ἐκ κλησία τῆς Ἑλλάδος ὅτι καταβι �

βάζει στὴν “οὐράνιον τάξιν” καὶ τὴν

ὑποδουλώνει στὴν “τάξιν τοῦ κό�

σµου”. Ὁ ἐν λόγῳ Ἱεράρχης, δηλα�

δή ὁµιλεῖ, γιὰ οὐσιαστικὴ ἐκτροπὴ

τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ πνεῦµα µέ�

σα στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ κινεῖται.

Ἐπί τό ἀληθέστερον, κατηγο ροῦν �

ται εὐ θέως οἱ Ἱεράρχες, ὅτι ἄλλα�

ξαν τήν πορεία τοῦ Σκάφους µετά

τοῦ Πλη ρώµατος τῆς Ἐκκλησίας ὁ �

λοκληρω τικά! Ἀντί νά κινεῖται πρός

τόν Οὐ ρανό, προσπαθεῖ νά κατε�

βάσει τόν Οὐρανό στή Γῆ καί νά µε�

τατρέψει τήν Ἐκκλησία, σέ ἀνθρώ �

πινο κατα σκεύασµα!

Ἡ Ἐκκλησία ὅµως, εἶναι Βασι �

λεία τοῦ Θεοῦ καὶ ὄχι ἐνδοκοσµικὸ

σχῆµα καὶ σύστηµα τοῦ αἰῶνος τού �

του τοῦ ἀπατεῶνος.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Οἱ πνευ �

µα τικὲς κατηγορίες καὶ οἱ µοµφές,
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πρωτίστως ἐναντίον τοῦ Ἀρχιεπι �

σκό που, ἀπὸ τὸν πρώην φίλο του

καὶ συνεργάτη εἶναι βαρύτατες καὶ

οὐσιαστικές. Βέβαια, κάποιος µπο�

ρεῖ νὰ ἰσχυρισθεῖ, ὅτι, εἶναι ὑπερ�

βολὲς πού προέρχονται ἀπὸ τὶς προ �

σωπικὲς πικρίες τοῦ Μητροπολί �

του. 

Ὅµως ὁ Ἐπίσκοπος ἢ δὲν ἐπι�

τρέπεται νὰ ἐκτοξεύει ἐλαφρᾷ τῇ

καρδίᾳ τόσες καὶ τέτοιου εἴδους µοµ�

φὲς καὶ ἐὰν τὸ κάνει εἶναι ὑπόλο�

γος γι’ αὐτό. Ἐάν τὰ λεγόµενα εἶναι

πραγµατικὰ ἀκριβῆ καὶ πέρα γιὰ

πέρα ἀληθινά, τότε, προφανῶς καθ �

ίσταται ὑπόλογος ὁ Προκαθήµενος

καὶ συνυπόλογοι οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ

συγκροτοῦντες τὴν Ἱεραρχία τῆς

Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος!

∆ὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἐπιλέξου �

µε τί ἐκ τῶν δύο συµβαίνει. Προφα �

νῶς, ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννίνων ὀ �

φείλει νὰ µὴ σιωπᾷ, ἀλλὰ, ἐπί πλέ �

ον, καί νὰ προβεῖ στὴν τεκµηρίω�

ση τῶν καταγγελλοµένων. Νὰ γίνει

πιὸ σαφὴς καὶ µὲ συγκεκριµένα

στοιχεῖα νὰ θεµελιώσει τὶς βαρύτα�

τες µοµφὲς ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν

του Ἐπισκόπων. Αὐτό µοιάζει σάν

νά σηµαίνει µέν πνευµατικὸ συναγερ�

µὸ πρός τὸ λαό, ἀλλὰ δὲν τὸν ἐνη �

µερώνει ποῦ βρίσκονται οἱ ἑστίες

τῆς φωτιᾶς, τῆς ἐπικειµένης ἢ ὑφι�

σταµένης καταστροφῆς!

Β. Κατηγορίες περί τοῦ ὅτι,

σὲ κάποιους τοµεῖς γίνονται κατά

συρροήν καί συστηµατικῶς ἄνο�

µες καὶ παράνοµες πράξεις!

1. ∆ὲν ἐπιθυµεῖ νὰ ἀναφερθεῖ

ἐκτενῶς, ἀλλὰ καταγγέλλει τὴν ἐκ �

καθάριση τῆς Μ.Κ.Ο. «Ἀγάπη», (τῆς

πρώην “Ἀλληλεγγύης”).

“…Χαρακτηριστικὸν παρά δει �

γµα, εἰς τὸ ὁποῖον δὲν θὰ ἀνα φερ �

θῶ ἐκτενῶς, ἀποτελεῖ ἡ ἐκκαθάρι�

σις τῆς Μ.Κ.Ο. «ΑΓΑΠΗ», διὰ τὴν

ὁποίαν, ἐνῷ ἡ Ἐκκλησία, διὰ τὴν

ἐξυπηρέτησιν ποιµαντικῶν της σκο�

πῶν, ἐχρησιµοποίησε κοσµικὴν δο�

µήν, κατὰ τὴν σύστασίν της, εἰς τὴν

ἐκκαθάρισιν δὲν ἠκολούθησε τὴν

κειµένην νοµοθεσίαν, ἥτις διεῖπε

τὴν εἰρηµένην ὀργάνωσιν, ἀλλά τὴν

Ἐπισκοπικὴν αὐθεντίαν, ἥτις καὶ

παρέδωσε τὴν ἐνεργούµενην ἐκκα �

θά ρισιν εἰς τὰ συµφέροντα τῆς µιᾶς

πλευρᾶς καὶ µάλιστα οὐχὶ τῆς ἀνα�

λαµβανούσης τὰς ὑποχρεώσεις τῆς

ἐκ καθαριζοµένης Ἑταιρείας…”

Εὐθέως ἐδῶ κατηγορεῖται ὁ

Ἀρ χιεπίσκοπος ὅτι στὴν Ἐκκλησια�

στικὴ ὀργάνωση “ΑΓΑΠΗ” (Μ.Κ.Ο.),

ἐνῶ χρησιµοποίησε “κοσµικὴν δο�

µήν”, δηλαδή ἐβάδισε σύµφωνα µέ
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τούς Νόµους, κατὰ τὴν ἐκκαθάριση

δὲν ἀκολούθησε τὴν “κειµένη νο�

µοθεσία”, ἀλλὰ τὴν “Ἐπισκοπικὴ

αὐθεντία”. ∆ηλαδή, ἐννοεῖ πῶς, πα�

ρανόµησεὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἐν ὀνό�

µατι τοῦ Ἀρχιερατικοῦ ἀξιώµατος!!!

Ἐπὶ πλέον, κατηγορεῖται ὁ Ἀρ�

χιεπίσκοπος ὅτι παρέδωσε τὴν ἐκ �

κα θάριση τῆς ὀργανώσεως αὐτῆς

“στὰ συµφέροντα τῆς µιᾶς πλευ �

ρᾶς”. ∆ηλαδὴ ἐζηµίωσε τὴν Ἐκκλη �

σία. Ὀφείλει νά µᾶς ἀναφέρει ὁ Σε�

βασµιώτατος, πόσο µεγάλο εἶναι

αὐτὸ τὸ ποσὸ τῆς ζηµίας!!!

∆ηµοσιεύµατα τοῦ “Τύπου”

θέλουν αὐτὴ τὴ ζηµία νὰ ἀνέρχεται

σὲ πάρα πολλὰ ἑκατοµµύρια εὐρώ. 

Προφανῶς, µὲ τὰ ἀνωτέρω γρα�

φόµενα, ὁ Μητροπολίτης Ἰωαννί �

νων ἐπιβεβαιώνει τὰ δηµοσιεύµα�

τα, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ὕπαρξη ζηµίας

εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά�

δος. Καὶ βέβαια ἐὰν αὐτὴ ἡ ζηµία

εἶναι πάνω ἀπὸ τὸ ποσὸ τῶν 150.000

εὐρώ, τότε ἡ πρᾶξις εἶναι κακουρ �

γηµατική καί ἐπάγεται βαρύτατες

ποινὲς πολυετοῦς καθείρξεως πού

µπορεῖ νὰ φθάσει ἕως καὶ τά ἰσόβια

δεσµὰ, γιὰ συνειδητὴ ζηµία ἑνός

Ν.Π.∆.∆., ὅπως εἶναι ἡ Ἐκκλησία.

∆ηλαδή, κατ’ οὐσίαν ὁ ἐν λόγῳ

Ἐπίσκοπος, σὲ συνδυασµὸ µὲ τὰ δη �

µοσιεύµατα, κατηγορεῖ τὸν Προ�

καθήµενογιὰ κακουργηµατικὲς πρά�

ξεις;;; Ἐρωτᾶµε καλοπίστως καὶ

ζητᾶµε ἀπαντήσεις. ∆ὲν δικαιοῦται

ὁ κατήγορος νὰ σιωπᾷ, διότι αὐτὸ

ἀποτελεῖ φοβικὴ συνενοχὴ καὶ ἀ �

πό κρυψη ἐγκληµατιῶν καὶ ἐγκλη �

µατικῶν πράξεων. Ἐπί πλέον, κα�

τά τούς Ἱ. Κανόνες, ἐάν συκοφαν�

τεῖ καί κατηγορεῖ ψευδῶς, πρέπει

νά τοῦ ἐπιβληθεῖ ἡ ποινή πού θά ἐ �

πεβάλετο στόν κατηγορούµενο, ἐάν

ἦτο ἔνοχος!!! (Κανών Στ΄, Β΄ Οἰκου �

µενικῆς Συνόδου).

2. Ἀναφέρεται µία παράνοµος

ἀλληλογραφία:

Ὁ Πρόεδρος τῆς Ε.Κ.Υ.Ο. λαµ�

βάνει τὸ ὑπ. ἀριθ. 419/644/ µὲ ἡµε �

ροµηνία 22�02�2011, ἔγγραφο τῆς

∆ι αρ κοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, ὅπου ὑ �

πά ρ  χουν τὰ στοιχεῖα στὰ ὁποῖα

στη ρίχθηκε ἡ ἀπόφαση τῆς ∆.Ι.Σ.

τῆς 12ης Ἰανουαρίου 2011. Τὰ στοι �

χεῖα αὐτῆς τῆς ἀποφάσεως εἶναι δύο

ἔγγραφα.

Πρῶτον, τὸ ἔγγραφο τοῦ Μη �

τροπολίτου Ἠλείας ἀπὸ 3ης Ἰανου �

αρίου 2011. Αὐτὸ δὲν θέλει νὰ τὸ

σχο λιάσει ὁ Σεβασµιώτατος Μη �

τρο πολίτης Ἰωαννίνων. Γιατί; Εἶναι

ἐπικίνδυνο, ἢ ἐµπεριέχει µήπως

ἄλλα ὕποπτα στοιχεῖα;
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∆εύτερον, ἡ εἰσήγηση τοῦ Ἀρ �

χιεπισκόπου πρὸς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο

µὲ ἡµεροµηνία 3η Φεβρουαρίου

2011. Πῶς ἡ εἰσήγηση τῆς 3ης Φεβρου�

αρίου 2011 συζητήθηκε στή ∆ΙΣ τῆς

12ης�1�2011 καί ἐλήφθη σχετική

ἀπόφαση; Προφανῶς ἐδῶ ἔχουµε

ἕνα ἔγγραφο ποῦ συνετάχθη µετὰ

τὴν ἀπόφαση τῆς 12ης Ἰανουαρίου

2011. 

Ἑποµένως ὁ Σεβασµιώτατος

θέτει θέµα πλαστογραφηµένης ἀ �

πο φάσεως.

“…Ὄντως ἀναρωτῶµαι· πὼς

ἐξεδόθη ἡ ἀπόφασις, γενοµένη µά�

λιστα ἐκτελεστὴ ἀπὸ 14ης Ἰανουα�

ρίου 2011, πρό, δηλαδή, τῆς πρὸς

τὴν Ἱερὰν Σύνοδον εἰσηγήσεως τῆς

Ὑµετέρας Μακαριότητος, ἤτις ση �

µειωθήτω ἀποστέλλεται πρὸς τὴν

∆ιοικοῦσαν Ἐπιτροπὴν τῆς Ε.Κ.Υ.Ο.

καὶ τὸν Πρόεδρον αὐτῆς ὡς αἰτιο�

λογικόν τῆς ληφθείσης τὴν 12ην

Ἰανουαρίου 2011 ἀποφάσεως; …”

Προφανῶς ἡ προσκοµισθεῖσα εἰ �

σήγηση ἔγινε 22 ὁλόκληρες µέρες µετὰ

ἀ πὸ τὴν Συνοδικὴ ἀπόφαση τὴν ὁποία

ὑποτίθεται ὅτι στηρίζει. Κατὰ συνέ �

πειαν, ἐὰν ἔτσι ἔχουν τὰ πράγ µατα,

ἐδῶ πρόκειται γιὰ πα ρανοµία, γιὰ προ �

χρονολόγηση�µεταχρονολόγη ση ἐγ γρά�

φων, ἢ καὶ γιὰ πλαστὲς ἀποφάσεις.

Μήπως ὅλες αὐτὲς οἱ παράνο�

µες πράξεις δὲν ὁδηγοῦν σὲ βαρύ �

τατες ποινικὲς εὐθύνες;

Καὶ ὑποχρεοῦται ὁ Σεβασµιώ �

τατος Ἰωαννίνων νά πεῖ ποιό ἀκρι �

βῶς εἶ ναι τὸ περιεχόµενο αὐτῆς τῆς

ἀποφάσεως, πού ὡδήγησε τὸν µὲν

Ἀρχιεπίσκοπο προδήλως νὰ παρα�

νοµήσει µὲ διάφορα ἔγγραφα καὶ

τὸν Ἰωαννίνων νὰ ἀντιδράσει σ’ αὐ �

τὲς τὶς µεθοδεῖες. Ποιό εἶναι τό περι �

εχόµενο τῆς “ἐκκαθαρίσεως” στήν

ὁποία ἀναφέρεται;

3. Στὴν ἐπιστολὴ τοῦ Μητρο�

πολίτου Ἰωαννίνων προστίθεται

καὶ ζήτηµα ἄλλων ὑπόπτων πρά�

ξεων:

“…Μάλιστα δέ, πρὸ αὐτοῦ τοῦ

ἐγγράφου καὶ ἐξ ἄλλης ἀφορµῆς,

ἀποστέλλεται ἐντολὴ τῆς Συνόδου

πρὸς τὴν Ε.Κ.Υ.Ο. «ἵνα ἐφ' ἑξῆς µὴ

τεχνολογῶνται, µηδὲ ἐπιστρέφων�

ται ὑπὸ τῆς καθ' ἡµᾶς Ὑπηρεσίας

αἱ Ἀποφάσεις τῆς ∆ιαρκοῦς Ἱερᾶς

Συνόδου»…”.

Τί ἐννοεῖ ἐδῶ τὸ κείµενο νὰ

“µὴ τεχνολογῶνται” οἱ ἀποφάσεις

τῆς ∆.Ι.Σ.; Γιὰ ποιὸ λόγο ὑφίσταντο

τεχνικὴ ἐπεξεργασία ἀπὸ τὸν Μη �

τρο πολίτη; Μήπως εἶχαν λάθη ἢ µή�

πως περιεῖχαν ἄλλα ἀξιόµεµπτα

στοιχεῖα;;
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Καὶ τὸ κείµενο τῆς ἐπιστολῆς

προσθέτει καὶ κάτι ἀκόµη πιὸ φο�

βερό, λέγοντας “µηδὲ ἐπιστρέφων�

ται”. Τόσο ἀπαράδεκτες ἦσαν οἱ

συγ κεκριµένες ἀποφάσεις, ὥστε

ὑπε χρεώθη ὁ Μητροπολίτης Ἰωαν�

νίνων νά τίς ἐπιστρέψει;;

Ποία εἶναι λοιπὸν ἡ ἀλήθεια;

Προφανῶς συµβαίνει ἕνα ἀπὸ τὰ

κάτωθι σενάρια:

Πρῶτο ἐνδεχόµενο εἶναι, οἱ ἀ �

ποφάσεις νὰ ἦσαν µὲν σωστές, ἀλλὰ

ὁ Μητροπολίτης τὶς διόρθωνε καὶ

τὶς ἐπέστρεφε στὴν προLσταµένη

ἀρχή, ἐπειδὴ ἁπλῶς δὲν τοῦ ἄρεσαν

ἢ δὲν συµφωνούσε στὴν οὐσία αὐ �

τῶν!!!

Ἐν προκειµένῳ, αὐτὸ δὲν ση �

µαίνει πώς αὐτὸς ἤθελε νὰ εἶναι πά�

νω ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Σύνοδο καὶ νὰ

ἀποφασίζει µόνος, χωρὶς τὶς διαδι�

κασίες τοῦ Συνοδικοῦ συστήµατος;;;

Ἄρα, ἐάν αὐτό ἰσχύει, θέτει τόν ἑαυ�

τό του στή θέση τοῦ ὑπολόγου καί

κατηγορουµένου!

∆εύτερο ἐνδεχόµενο εἶναι, ἡ

∆.Ι.Σ. νὰ ἔπαιρνε πράγµατι πολὺ

κακὲς ἀποφάσεις καὶ νὰ τὶς ἔστελ�

νε πρὸς ἐκτέλεση πρὸς τὴν Οἰκονο�

µικὴ ὑπηρεσία!!! Καὶ τότε ὁ Μη �

τροπο λίτης ὀρθά ἀντιδροῦσε, διορ�

θώνοντας τὶς ἀποφάσεις καὶ ἐπι�

στρέφοντας αὐτές πρὸς τὴν ∆.Ι.Σ..

Ἐὰν ὅµως ἔτσι ἔχει τὸ πράγµα,

δὲν εὐθύνεται ὁ Μητροπολίτης Ἰω �

αν νίνων, διότι δὲν δηµοσιοποιεῖ ὅ �

λες αὐτὲς τὶς παρανοµίες ἢ τίς ἀνο �

µίες πού ἔφθαναν στὰ χέρια του;;;

Τρίτο ἐνδεχόµενο εἶναι, νὰ

συν έβαιναν πολλὰ ἀπαράδεκτα

πράγµατα στὴν οἰκονοµικὴ διαδι�

κασία καὶ γι’ αὐτὸ τὸ λόγο δὲν µπο�

ροῦσαν νὰ συµφωνήσουν ὁ Προ�

καθήµενος καὶ ὁ Πρόεδρος τῆς

Ε.Κ.Υ.Ο..

Τέταρτον ἐνδεχόµενο εἶναι,

γιὰ κάποιους σοβαροὺς λόγους νὰ

διαταράχθηκαν καί νά κατέστησαν

ἄσχηµες οἱ σχέσεις τοῦ Προκαθηµέ�

νου καὶ τοῦ Προέδρου τῆς Ε.Κ.Υ.Ο.,

τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαννίνων. Ἔ �

τσι κάποιες ἀποφάσεις ἔφευγαν ἀ �

πὸ τὸν δεύτερο ὄροφο τῶν Συνο�

δικῶν Γραφείων πήγαιναν στὸν

τέταρτο ὄροφο τῶν Οἰκονοµικῶν

ὑ πη ρεσιῶν καὶ ἐπεστρέφοντο πάλι

πίσω, ὡς… περίπου ἀπαράδεκτες.

∆ηλαδὴ, τὸ χάσµα µεταξὺ “δευτέ �

ρου” καὶ “τετάρτου” ὀρόφου ἦτο

ἀγεφύρωτο, ὥστε χρειαζόταν νὰ

πη γαινοέρχεται µία παράξενη ἀλ �

ληλογραφία!!!

Ἐπί πλέον, τίθεται τό ἑξῆς ἐ �

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 11



ρώ τηµα: Ἐὰν ἡ ∆.Ι.Σ. ἔστελνε ἕνα

ἔγγραφο πρὸς τόν Πρόεδρο τῆς

Ε.Κ.Υ.Ο., λέγοντας ὅτι, “ἡ Ὑπηρε �

σία ὑµῶν τυγχάνει παρ’ ἡµῖν ὑπηρε �

σία”, θὰ εἶχε  δίκαιο ἤ ἄδικο;;;

Γ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ἂς συνοψίσουµε ὅµως τὰ τε �

θέντα ζητήµατα.

Ἡ ἐπιστολὴ τοῦ Προέδρου τῆς

Ε.Κ.Υ.Ο., τοῦ Μητροπολίτου Ἰωαν�

νίνων, θέτει τόσο τὸν ἑαυτὸ του ὑπὸ

κατηγορία καί ἑποµένως ὀφείλει νά

ἀπολογηθεῖ, ὅσο καὶ τὸν Προκαθή�

µενο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Καὶ νὰ γιὰ ποιὸ λόγο:

Ἐὰν ὁ κ. Ἱερώνυµος ἔκανε αὐ �

τὰ πού διαλαµβάνονται στὴν ἐπι�

στολή, τότε πρέπει νὰ ὑποστεῖ τὶς

ποινικὲς καὶ τίς ἐκκλησιαστικὲς

συν έπειες. 

Ἀλλά, καὶ ὁ Μητροπολίτης, ἐ �

ὰν συνεργάσθηκε σ’ αὐτὲς τὶς πρά�

ξεις µέχρι τὴν παραίτησή του, τότε

εἶναι καὶ αὐτὸς ὑπόλογος καὶ συν �

υπεύθυνος. Ἐὰν, παρά ταῦτα, ἰσχυ �

ρισθεῖ ὅτι, δὲν ἀντελήφθη ἐγ καί ρως

τὰ τεκταινόµενα τότε, γιατί τώρα

πού τὰ ἐπληροφορήθη δὲν τὰ κα�

ταγγέλλει; Γιατί δὲν παραπέµπει τὰ

ἐµπλεκόµενα πρόσωπα, ὅσο ψηλὰ

καὶ νὰ εὑρίσκονται,  δεόντως στὴν

Ἐκκλησιαστικὴ  δικαστικὴ διαδικα�

σία, καὶ ἀσφαλῶς, στὴν Ποινικὴ καὶ

στὴν Ἀστικὴ ∆ικαιοσύνη τῆς Χώ �

ρας; 

Οὐδεὶς ρασοφόρος, ἤ ἄλλος

ἀξιωµατοῦχος εἶναι ὑπεράνω τῶν

Νόµων τῆς Πολιτείας καὶ φυσικὰ

ὑπεράνω τῶν Ἱερῶν Κανόνων τῆς

Ἐκκλησίας, ὅποια θέση καὶ ἐὰν κα�

τέχει στὸ πνευµατικὸ καὶ στὸ διοι �

κητικὸ µηχανισµό. Κανεὶς Ἱεράρχης

δὲν εἶναι ἰσόβιος, ἐὰν ὑποπέσει σὲ

βαριὰ οἰκονοµικά ἐγκλήµατα καί

ἄλλες παρανοµίες!!! Ἀπό τή στιγµή

µάλιστα, πού προσκοµίζονται τά ἀ �

µάχητα τεκµήρια, εἶναι τόσο κα θ �

αιρετέος, ὅσο καί προφυλακιστέ �

ος!!!

Τό παράδειγµα τοῦ µοναχοῦ

Παντελεήµονα Μπεζενίτη, βεβαι �

ώνει “τοῦ λόγου τό ἀληθές”!!!

Μήπως, ὅµως, γιά ὅσα ἀνω�

τέρω ἀναφέρονται (καί ποιός ξέρει

γιά πόσα ἄλλα!), ὁ σηµερινός Προ�

καθήµενος καί ἡ συντριπτική πλει�

οψηφία τῶν Ἱεραρχῶν, ἔκαναν τά

πάντα καί γιά νά προλάβουν τίς

ἀποφάσεις τῶν Ποινικῶν δικαστη �

ρίων, εἰς βάρος τοῦ κ. Μπεζενίτη,

καί στή συνέχεια, γιά νά τόν “βγά�

λουν λάδι” καί νά τόν  ἀποκαταστή�

σουν;;;
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∆υστυχῶς, τὰ τελευταία χρό�

νια µέσα στὴν Ἐκκλησιαστικὴ ∆ιοί �

κησι µερικοὶ κρατοῦν ἀµφίσηµη

στά ση. Κινοῦνται σέ διπλό ταµπλό.

Μιλᾶνε γιά τήν ἀλήθεια, ἀλλά δέν

τήν ὑπερασπίζονται στήν πράξη.

Ἑ ποµένως, δὲν τοὺς ἐνδιαφέρει πρα�

γµατικὰ ἡ ἀλήθεια. Εὐτυχῶς ὅµως

ὁ Θεός φροντίζει, ὥστε ἡ ἀλήθεια

ἀπὸ µόνη της νά φωνάζει. Ἡ ἀλήθει �

α ἀπὸ µόνη της νά ἀποκαλύπτεται

καί νά λάµπει. 

Καί ἐν προκειµένω, µέ τήν συγ �

κεκριµένη ἐπιστολή τοῦ Ἰωαννί �

νων, τήν ἀλήθεια τήν βλέπουµε κα �

θα ρά, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι κάποιοι

προσπαθοῦν νὰ µᾶς “στραβώσουν”

καί νά µήν ἐννοοῦµε τά πασιφανέ�

στατα!!! Ἐν πάσει περιπτώσει, ὁ

Μα καριώτατος καί ὁ Σεβασµιώτα�

τος, ἄς κατανείµουν µεταξύ τους

τά βάρη τά ὁποῖα προσπαθεῖ νά

διαµοιράσει ἤ νά διαγράψει ἡ ἐπι�

στολή!!! 

Ἐν κατακλείδι σηµειώνουµε

πώς, δηµοσιοποιοῦµε τὶς σκέψεις µας

µέ ἀληθινό φόβο Θεοῦ, ἐπειδή λαµ�

βάνουµε ὑπ’ ὄψιν τὸ “Μεγάλο Πλά�

νο”, τῆς γνήσιας Ἐκκλησίας, καὶ ὄχι

τὸ “Ὅποιο Καφενεῖο” τῆς µικρο�

νοLκότητος καὶ τῆς σκοπιµότητος...!

Σ.Κ.Χ.
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Ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία εἶναι θε

σµὸς θεῖος καὶ θεῖο καθίδρυµα. Μὲ

ἀφετηρία τὸ ὑπερῶο τῆς Πεντηκο 

στῆς συνεχίζει διὰ µέσου τῶν αἰ ώ 

νων τὴν ἀποστολικὴ της πορεία καὶ

θὰ τὴ συνεχίζει µέχρι τῆς συντελεί 

ας τοῦ κόσµου τούτου, µὲ ἀγῶνες,

µὲ διωγµούς, µὲ δοκιµασίες, ἀλλὰ

µὲ κατάληξη πάντοτε τὸ θρίαµβο καὶ

τὴν Ἀνάσταση, γιατί ἔχει ταχθεῖ κατὰ



τὸν προορισµό της ἀπὸ τὸν Ἰδρυτή

της «ἵνα ᾖ ἁγία καὶ ἄµωµος». Μέλη

τοῦ σώµατος τῆς Ἁγίας µας Ἐκκλη 

σί ας εἶναι ὅλοι  ἀνεξαιρέτως οἱ πι

στοί, κληρικοὶ καὶ λα-κοί, χωρὶς κα 

νένα διαχωρισµὸ σ’ αὐτὴ τὴν  κατά 

ταξη.

Ἀλλὰ ἐδῶ θὰ πρέπει νὰ γίνει

µία διάκριση. Θὰ πρέπει νὰ διαφο 

ρο ποιήσουµε αὐτὸ καθ᾿ ἑαυτὸ τὸ θε

σµὸ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὰ ἑκάστοτε

ὄ ργανα καὶ ἰδιαίτερα ἀπὸ τοὺς φο

ρεῖς τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως.

Ἀπὸ τὰ πρόσωπα δηλαδὴ ἐκεῖνα, τὰ

ὁποῖα ἔχουν ταχθεῖ νὰ ἐνεργοῦν,

καὶ πρέπει νὰ ἐνεργοῦν, ὡς ὄργανα

τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτη 

ρία τῶν πιστῶν. Καὶ ἐνῶ ὁ θεσµὸς

τῆς Ἐκκλησίας «ὅλον τὸν ὁποῖον

συγ κροτεῖ τὸ Πνεῦµα τὸ Ἅγιον» εἶ 

ναι θεσµός, θεῖος καὶ ἅγιος, τὰ ἐντε

ταλµένα γιὰ τὴ διοίκησή της ὄργα

να, ὡς ἄνθρωποι ἀτελεῖς καὶ πεπε

ρασµένοι, µὲ πάθη καὶ φιλοδοξίες,

δυστυχῶς ὄχι σπάνια ὑποπίπτουν σὲ

σφάλµατα, καὶ ὄχι ὀλίγοι σὲ σφάλ 

µατα σοβαρά, ἐµφανίζοντας συµπε

ριφορὲς ἰδιόρρυθµες, ποὺ ἀπάδουν

πρὸς τὸ κύρος τῆς ἱερατικῆς ἀπο

στολῆς τους. Καὶ τὸ πιὸ ἀπαισιόδο

ξο καὶ ἀπογοητευτικὸ εἶναι ὅτι τὰ

θλι βερὰ αὐτὰ φαινόµενα αὐξάνον

ται καὶ πολλαπλασιάζονται.

Καὶ εὔλογα γεννᾶται τὸ ἐρώτη 

µα καὶ ἡ ἀπορία. Τί µπορεῖ, τί πρέπει

νὰ γίνει σ᾿ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις; Ἡ

ἀ πάντηση εἶναι µία καὶ µοναδικὴ καὶ

ἀποτελεῖ µονόδροµο. Ἡ ἐκκλησια 

στι κὴ ἠγεσία πρέπει νὰ προβληµατι

σθεῖ σοβαρὰ καὶ νὰ ἀντιµετωπίσει

ἀ ποτελεσµατικὰ τὶς παρασιτικὲς αὐ 

τὲς καταστάσεις. Καὶ θὰ πρέπει νὰ

κι νεῖ «ἀµελλητί» τοὺς διοικητικοὺς

µηχανισµοὺς ἄµεσα καὶ ἔγκαιρα καὶ

πρὸς κάθε κατεύθυνση, τόσο γιὰ τὴν

πρόληψη ὅσο κυρίως γιὰ τὴν κατα

στολὴ αὐτῶν τῶν φαινοµένων, τὰ

ὁ ποῖα δὲν εἶναι µὲν ἱκανὰ νὰ θίξουν

τὸ ἅγιο σῶµα τῆς Ἐκκλησίας µας, τὸ

ἄ σπιλο καὶ ἀµόλυντο, πλήττουν ὅ 

µως βαρύτατα τὸ θεσµὸ τῆς ἱερω 

σύνης καὶ πρέπει πάραυτα νὰ ἐντο 

πίζονται, καὶ οἱ ὑπαίτιοι νὰ ἀποµακρύ 

νονται, γιὰ νὰ διαφυλάσσεται ἔτσι

ἀκέραιη καὶ ἀµείωτη ἡ ἐµπιστοσύνη

τοῦ πληρώµατος πρὸς τοὺς πνευµα

τικοὺς του ποιµένες. Ἡ πραγµατικό 

τη τα ὅµως µᾶς διαψεύδει, µὲ ἀποτέ 

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG14



λεσµα τὰ ἀντιεκκλησιαστικὰ αὐτὰ

φαι νόµενα νὰ πολλαπλασιάζονται

καὶ οἱ πρωταγωνιστὲς νὰ ἀποθρασύ 

νονται.

Καὶ παλαιότερα, ἀλλὰ καὶ τε

λευταία, µὲ τὴν πρόοδο τῶν ἠλεκ 

τρο νικῶν καὶ ἔντυπων µέσων, γινό 

µαστε πολὺ συχνὰ ἀκροατές, θεα 

τὲς καὶ ἀναγνῶστες πολλῶν ἰδιόρ 

ρυθµων περιστατικῶν ἀναφερο  µέ 

νων ἀκόµη καὶ σὲ θέµατα ἠθικῆς τά 

ξεως. Καὶ εἶναι πράγµατι θλιβερὸ

τὸ φαινόµενο νὰ ἀκοῦµε καὶ νὰ δια 

βάζουµε τὶς δραστηριότητες αὐτῶν

τῶν κληρικῶν, µὲ ἐντοπισµὸ ἀκόµη

καὶ τῶν χώρων δράσεώς των, ὅπως

Β. Ἑλλάδος, Κεντρικῆς Ἑλλάδος, Πε

λοποννήσου, Λεκανοπεδίου κλπ.,

λέτε καὶ παρακολουθοῦµε µετεωρο 

λογικὸ δελτίο.

Ἀκολουθοῦµε τὴ συνετὴ καὶ

λο γικὴ ἄποψη ὅτι ἴσως µερικὰ ἢ πολ

λὰ ἀπὸ ὅσα καταγγέλλονται, νὰ εἶ 

ναι ἀβάσιµα ἢ καὶ συκοφαντικά. Ἡ

ἀµ φιβολία ὅµως πλανᾶται, µὲ εὐθύ 

νη τῆς ἐκκλησιαστικῆς διοικήσεως,

γιὰ ὅλους ἐκείνους, στοὺς ὁποίους

ἀ ποδίδονται σοβαρὲς κατηγορίες.

Καὶ ἡ ἀµφιβολία αὐτὴ  εὔκολα µπο

ρεῖ νὰ διαλυθεῖ καὶ νὰ ἐντοπισθοῦν

ὅσοι πρόδωσαν τὴν ἱερὴ ἀποστολή

τους, ἂν ἡ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας

θελήσει νὰ κινήσει τοὺς µηχα νι 

σµοὺς τῆς ἔρευνας καὶ τῶν ἀνα  κρί 

σεων ποὺ ἔχει στὴν ἐξουσία της, γιὰ

νὰ διαγνωσθεῖ σοβαρὰ καὶ ὑπεύθυ

να ἡ βασιµότητα ἢ µὴ τῶν ὅσων κα

ταγγέλλονται. Σ’ αὐτὴ ὅµως τὴν τό 

σο εὔλογη ἀξίωση τοῦ πληρώµατος

ἀ ποροῦµε βλέποντας τὴ διοίκηση

τῆς Ἐκκλησίας νὰ προσπαθεῖ, κατὰ

πα λιὰ τακτική, νὰ ἀντιπαρέλθει καὶ

νὰ ἀποσιωπήσει αὐτὰ τὰ θλιβερὰ

φαι νόµενα. Καὶ ἄλλοτε µὲν ἀκολου 

θεῖ ἀπὸ παλιότερες ἀκόµη περιπτώ 

σεις τὴν ὁδὸ τῆς ἀπραξίας καὶ ἀδια

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 15

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG
Dejapemhüleqo Dekt¥o

˘Ejjkgsiastij°r ˘Emglóqysgr
Jydij¡r 2360

˘Idiojtütgr-˘Ejd¡tgr
¿ Lgtqopok¥tgr

˘Attij°r ja¥ Lecaq¥dor
MIJODGLOS

Die…humsg
19011 A«k÷m ˘Attij°r

Tupocqave∂o Jymstamt¥mou SamidÑ
˘Iyamm¥mym 6, LoswÇto

ISSN 1790-482W



φορίας, ἄλλοτε πιεζόµενη ἐκ τῶν

πραγµάτων προτρέπει τὸν ἐγκαλού 

µενο (συνήθως  Ἀρχιερέα) νὰ παραι 

τηθεῖ τῶν διοικητικῶν του καθηκόν 

των παραµένοντας ὅµως ὡς λειτουρ 

γὸς (λέτε καὶ τὸ τελευταῖο εἶναι πάρ

εργο), ἄλλοτε καλεῖ τὸν καθ᾿ οὗ οἱ

κα ταγγελίες «πρὸς παροχὴ ἐξηγή 

σε ων» ποὺ κρίνονται συνήθως «ἐπαρ

κεῖς» καὶ ἀνακόπτεται ἔτσι ἡ περαι 

τέρω ἔρευνα, ἄλλοτε ἐκδηλώνει τὴ

«συµπαράσταση» σὲ Ἀρχιερεῖς γιὰ

πε ριπτώσεις ποὺ ἀποτέλεσαν ἀντι

κείµενο δικαστικῆς διαµάχης καὶ

ἄλλοτε καταφεύγει σὲ παράδοξες

µε θοδεύσεις καὶ τεχνάσµατα πρὸς

ἀ ποτροπὴ τῆς ἔρευνας καὶ τῶν ἀνα

κρίσεων (π.χ. ὁ καταγγέλλων Ἐπί 

σκο πος τελεῖ σὲ «Ἀκοινωνησία» ἢ

σύσταση ἄτυπης  παράνοµης  συµ βου

λευτικὴς Ἐπιτροπῆς, κλπ.).

Ἀποτέλεσµα ὅλης αὐτῆς τῆς

ἀνορθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς δια

δικασίας εἶναι νὰ ἐπιτείνεται ἡ ἀµ

φ ι βολία τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ γιὰ τὸ

ἦθος τῶν ποιµένων του καὶ τὸ κυρι 

ότερο νὰ πλήττεται τὸ κύρος τῆς Ἐκ 

κλησίας. Καὶ αὐτὸ τὸ τελευταῖο δὲν

τὸ ἀνέχεται καὶ ἀσφαλῶς καὶ δὲν

θὰ τὸ ἀνεχθεῖ γιὰ πολὺ ὁ εὐσεβὴς

λαός µας ποὺ θέλει τὴν Ἐκκλησία

του νὰ εἶναι κατὰ τὴν θεόπνευστη

ἀποστολικὴ ρήση, «ἁγία καὶ ἄµω

µος, µὴ ἔχουσα σπίλον ἢ  ρυτίδα ἢ τι

τῶν τοιούτων…

Ὁ Σχολιαστὴς
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