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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

“Ἀνέστη ὁ Κύριος, καί τήν οἰ -
κου μένην ἑαυτῷ συνανέστησε.
Καί αὐτός μέν ἀ νέστη, τά δε -
σμά τοῦ θανάτου διαρ ρήξας, ἡ -
μᾶς δέ ἀνέστησε, τάς σειράς
τῶν ἡμετέρων ἁμαρτιῶν δια -
λύσας”. (Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

Ἀναστήθηκε ὁ Κύριος, καί μαζί
Του συν ανέστησε ὅλη τήν οἰκου -
μένη. Κι’ Ἐ κεῖνος μέν ἀνα στή -
θηκε, σπά ζον τας τά δεσμά τοῦ
θανά του, ἐμᾶς δέ μᾶς ἀ νέστησε,
δια λύ οντας τίς ἁ  λυ σίδες τῶν
ἁμαρ τιῶν μας.

Χριστός Ἀνέστη



ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ2

οιώθω τό χρέος νά ἐνη -µε ρώσω καί νά ἀποσα -φηνίσω, µπροστά σέ ὁ -λόκληρο τό πλήρωµατᾹς Ὀρθόδοξης Ἑλληνι -κᾹς Ἐκκλησίας µας, τήνεὐθύνη τᾹς συνοδικᾹς ἡγεσίαςκαί τό φόρτο τοῦ µόχθου πούτᾹς ἀνα τί θεται γιά νά µένει ἀκέ -ραιος ὁ θη σαυρός τᾹς πίστης µαςκαί νά λειτουργεῖ πάντοτε ἀπο -στολικά καί πάντοτε χαρισµατι-κά καί γιά νά λειτουργεῖ ἡ κοινό -τητα τοῦ ἁ γιασµοῦ καί τᾹς ἀγά -πης. Πρίν ὅ µως προχωρήσω σέθεολογική ἀ νάλυση τοῦ θέµατοςκαί σέ ἐπεξεργασία τῶν δεδοµέ-νων τᾹς ταραγµένης ἐποχᾹς µας,

θά ἤθε λα νά ρίξω τό φῶς σέ δύοπερι στα τι κά πού συνέβηκανἀµέσως µετά τήν ἀνάδειξη τοῦσηµερινοῦ Ἀρ  χιεπισκόπου Ἱερ-ωνύµου καί πού τυπώθηκαν στίςσυνειδή σεις τοῦ πληρώµατος ὡςεἰσαγω γές σέ δυό µεγάλα κεφά-λαια τᾹς ἀναποτελεσµατικᾹς ἤκαί κατα λυ τι κᾹς σύγχρονης συν -οδικᾹς δραστηριότητας. Τό πρῶ -το περι στα τικό: Ὁ σηµερινός Ἀρ -χιεπί σκο πός µας, Ἱερώνυµος, µε-τά τήν ἀνάρρησή του στό θρόνοτῶν Ἀθηνῶν, προγραµµάτισε καίπραγµατοποίησε ἐπίσκεψη στήµητρόπολη Ζακύνθου καί συν -άντηση µέ τόν ἐκεῖ µητροπολίτη.Κατά τή συνάντηση, σέ κλίµα χα -

Συνοδικός θεσµός, 
ὁ σοβαρά ἄρρωστος



ρς καί ἐνθουσιασµοῦ, κατάθεσεµιά δήλωση, πού ἀπο τελοῦσεταυτόχρονα καί ἀνα γνώ ριση τοῦἀδελφοῦ του συν  ιε ράρχη καί κα -τά φαση στή λάµψη τοῦ ὕφουςτου: «Ἀγαπητέ Χρυ σόστοµε, θαυ-µάζω τήν ἀρ χοντιά σου». Ἡ δή -λω  ση αὐτή φτε ρούγισε ἴσαµε τίςἀκραῖες γωνιές τᾹς ἙλληνικᾹςΠατρίδας καί ἔβαλε σέ ἕναν προ -βληµα τισµό πιστούς καί ἄπι στους.Τό δεύτερο: Μετά παρέλευση ἀρ -κετοῦ χρόνου καί ὅταν ἡ ἡγε µο -νι κή προέλαση τοῦ νέου Ἀρχιεπι -σκό που ἄρχισε νά θαµπώνει καίνά γενν ἐρωτήµατα, ὁ µητρο -πο λίτης Ζακύνθου µπᾹ κε ὁρµη -τικός στό Ἀρχιεπισκοπι κό Μέγα -ρο καί ἄρχισε νά ἐπιτιµ καί νάἐ ξουθενώνει καί νά ὑβρίζει τό θαυ-µαστή τᾹς προσωπικᾹς του ἀρ -χοντις, τόν Ἀρχιεπίσκο πο Ἱε -ρώ  νυµο. Καί βγαίνοντας ἔ ξω, νάκάνει δηλώσεις σέ δηµοσιογρά-φους καί νά ἰσχυρίζεται ὅτι ὁ Ἀρ -χιεπίσκοπος Ἱερώνυµος πρέπειπλέον νά παραιτηθεῖ «ἐπειδή ἀ -ποδείχθηκε ἄβουλος, ἀνίκανος καίἐπικίνδυνος πλέον, δεδοµένου ὅτιἄγεται καί φέρεται δίχως ἐνεργόρόλο στά δρώµενα τᾹς ἐποχᾹς».Καί δέ σταµάτησε ἐκεῖ. Ἐπίµονακαί ὀργισµένα συνέ  χι σε: «Γιά τήνκακή συγκυρία, τήν ὁποία διέρχε-ται ἡ πατρίδα µας καί µαζί της ἡἘκκλησία µας, χρειάζεται ἐκκλη -σιαστικός ἡγέτης µέ ἀποφασιστι -

κότητα καί ἦθος, χαρακτηριστικάπού ∆ΕΝ διαθέτει ὁ Ἱερώνυµος ὁΒ~ , ἐπειδή ἀκριβῶς ἔχει κληρονο -µή σει καί ἀποδεχθεῖ τήν ἴδια ὕπο-πτη καί καταδικασµένη αὐλή τᾹςἐποχᾹς τοῦ Χριστόδουλου» (ΕΛΕΥ -ΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 18/12/2011).Τά δυό αὐτά περιστατικά,δί χως ἰδιαίτερη ἐπεξεργασία, µαρ-τυροῦν, urbi et orbi, ὅτι τό ἡγε τι -κό σῶµα τᾹς ἙλλαδικᾹς Ἐκκλησί -ας δέ βρίσκεται ἐναρµονισµένοσέ ἀτµόσφαιρα ἀγάπης καί ἀδελ-φοσύνης καί δέν ἐκδηλώνει τήνπα ρουσία του ὡς ἀποστολικόκαί ποιµαντικό χάρισµα. Οἱ ἀντι -πα ραθέσεις βρίσκονται σέ συνε -χή ὄξυνση. Οἱ µικρότητες θολώ -νουν τό µεγαλεῖο τᾹς ἀποστολι -κότητας. Καί ἡ ἀγάπη τῶν ποιµέ -νων διολισθαίνει σέ ἐπαγγελµα-τική τραχύτητα...   Ἰδιαίτερα µιά προσεκτικήµε   λέτη τῶν ἐπισήµων συνοδικῶνἀνακοινώσεων καί τῶν ποικίλωνδηµοσιογραφικῶν σχολίων πεί -θει τόν ὁποιονδήποτε ἀνήσυχοἀ ναγνώστη ὅτι ἡ σηµερινή συνο-δική δραστηριότητα εἶναι, στόσύ  νολό της, διπολική καί ἀντα -πο κρίνεται στά σχήµατα καί στίςἐπιδιώξεις πού χαράσσουν τάδύο αὐτά στελέχη τᾹς Ἐκκλη σί -ας. Θά τολµοῦσα νά πῶ ὅτι τόσύ νολο τῶν ὑπεύθυνων µελῶντᾹς συνοδικᾹς λειτουργίας ἀκο-λουθοῦν ἤ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱε-
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ρώνυµο ἤ τόν πρώην Ζακύνθουστήν συνοδική τους πρακτική. Ἀρκετά µέλη τᾹς συνόδου,ὕποπτα ἤ καί ἐκτεθειµένα γιά ἀ -σύγνωστες παραβιάσεις τῶν Ἱε-ρῶν Κανόνων, πού ὁριοθετοῦντή συνοδική λειτουργία, ἤ καί δια-φηµισµένα γιά φθορά καί διαφθο-ρά τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἤθους καίπροδοσία τοῦ χρέους των, ἐπιλέ -γουν, ὡς µοναδικό ὄφελος ἀπότή συνοδική συνάθροιση, τήν ἐ -ξασφάλιση φιλικοῦ πλαισίου καίτή στέγαση στό φιλάδελφο καίστήν ἀρχιερατική ἐπικάλυψη τῶνλαθῶν τους ἤ τῶν ἐνσυνείδητωνπροσχωρήσεων σέ τεχνάσµατατοῦ διεφθαρµένου βίου. Συχνάἀ  κοῦµε, κατά τίς εὐκαιρίες πούἕ νας νέος ἱεράρχης ἀνεβαίνει τάσκαλοπάτια τοῦ πρώτου καί βα -ρυφορτωµένου µέ εὐθῦνες ἀρχι -ε  πισκοπικοῦ θρόνου, ὅτι δέν πρό-κειται νά παραπέµψει σέ ἐπισκο -πικό δικαστήριο κανέναν «ἀδελ -φό» καί δέν πρόκειται νά στερή-σει τά προνόµια καί τά ὀφελήµα -τα ἀπό κανένα, ἔστω καί ἄν κά-ποιος ἀπ�αὐτούς ἔχει διαφηµι-στεῖ ὡς δροµέας τοῦ σκοτεινοῦπεζοδροµίου. Ἡ τάση αὐτή διαπι στώ νε -ται εὔκολα ἄν κανείς φυλλοµε -τρήσει τίς ἀνακοινώσεις τοῦ τύ -που πού ἀναφέρονται σέ ἐκκλη -σιαστικές δίκες ἤ σέ χαρισµατι-κή ἀπαλλαγή ἐπισκόπων ἤ καί

σέ παρεµπόδιση ἀκόµα καί τῶνἐκκλησιαστικῶν ἀνακρίσεων, µέὁ ριοθετηµένη σκοπιµότητα τόσβή σιµο τᾹς φωτις πρίν ἐπε -κτα θεῖ καί πυρπολήσει τή συνο-δική ἀξιοπρέπεια. Ἀλλά καί ὁ δεύ-τερος τρόπος µετοχᾹς καί δρα -στηριοποίησης τοῦ συνοδικοῦχρέους πού ἐκφράστηκε, ὁρµη -τικά καί πεισµατικά, ἀπό τόν πρώ-ην Ζακύνθου ὡς ἔνοχη πρακτι-κή, ἡ καταφορά, ἡ ἐνοχοποίησηκαί ἡ διαµαρτυρία, πού διατυ πώ-θηκαν µέ ἔµφαση καί ἔνταση ἐ -ναντίον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καίἄλ  λων ἁρµοδίων συνοδικῶν πα-ραγόντων, υἱοθετοῦνται ἐποχια-κά, ἀνάλογα µέ τόν ἄνεµο πούπνέ ει καί τούς κινδύνους πούκτυ ποῦν τίς πόρτες κάποιων ἐ -νό χων. Ἀποφεύγεται ἡ προσφυ-γή στά θεσπισµένα ὄργανα, πούεἶναι τά ἐκκλησιαστικά δικαστή -ρια, πού ἔχουν τήν ἐξουσία νάἀ  παλλάξουν ἤ νά καταδικάσουνκάποιον κατηγορούµενο καί ἀκο-λουθοῦν τήν πρακτική τᾹς ὀργᾹςκαί τᾹς δυσφήµισης.

Ἡ συνοδικότητα δέν εἶναι ἡθέσπιση ἑνός γραφειοκρατικοῦὀργάνου πού µπορεῖ νά ἐκµε ταλ-λευτεῖ τίς προσωπικές φιλίες καίτόν ἀκατάσχετο διάλογο γιά ἐξυ -πηρέτηση προσωπικῶν βλέψε -
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ων ἤ γιά νά ἐπιλύσει κάποιες δια-φορές πού προκαλοῦν ὑπόνοιες.Εἶναι ἡ ἱερότατη λειτουργία τοῦσώµατος τῶν ἐπισκόπων πού ἀ -ναζητάει σέ κάθε στιγµή καί γιάκάθε θέµα τό βιβλικό ὅραµα καίτήν καθιέρωση πιστότητας στόθεῖο θέληµα καί ἀπόλυτη καθα -ρό τητα στό χειρισµό τῶν δυσχε -ρειῶν καί τῶν κοσµικῶν παρεµ -βά σεων. Ἡ συνοδικότητα ἀρχί -ζει ἀπό τήν ἐποχή τῶν ἁγίων ἀ -ποστόλων καί τῶν πρώτων δια -δόχων τους. Καθώς ἐκεῖνοι ἁ -πλώ θηκαν στήν ὑφήλιο καί συν -άντησαν ποικίλες δυσχέρειες καίἀµείλικτο πόλεµο, ἀναζήτησανσέ κοινή συνάντηση µελέτης καίπροσευχᾹς τό φωτισµό τοῦ Θεοῦγιά τή λύση τῶν προβλη µάτωνκαί προσηλώθηκαν στίς ἀ πο σα -φηνισµένες διδαχές τοῦ Κυρίουκαί στήν πράξη τᾹς ἀρχέγονηςἘκ κλησίας καί µέ τόν ὁπλισµόαὐτό δηµιούργησαν, σταδιακά,σει ρά ἱερῶν Κανόνων πού διατη -ροῦν τήν καθαρότητα καί τήν πι -στότητα σέ ὅλο τό σῶµα τᾹς Ἐκ -κλησίας. Συσφίγγουν τό δεσµότᾹς ἀγάπης τῶν ποιµένων καίκρατοῦν ὅλο τό πλήρωµα στή θυ-σία τᾹς ἀγάπης καί τᾹς χάριτος,πού εἶναι τό σταυρικό πάθος καίἡ ἀνάσταση τοῦ λυτρωτή µας Ἰ -η σοῦ Χριστοῦ. Εἶναι γνωστό ὅτι,ἀ κόµα ἀπό τήν περίοδο πού κα -θοδηγοῦσαν τό ἱερό σῶµα οἱ ἴδι-

οι οἱ ἀπόστολοι, προέκυψαν προ-βλήµατα καί δυσχέρειες καί τότεσυγκροτήθηκε ἡ πρώτη, ἡ λεγό-µενη ἀποστολική, σύνοδος πού,µέ τήν ἔµπνευσή της καί τίς ἀπο-φάσεις της, χειραγώγησε στήνσύ σφιγξη τῶν δεσµῶν τᾹς ἀγά -πης καί στήν ὁµόγνωµη ὁµολο -γία πίστεως. Στό βιβλίο τῶν πρά -ξεων τῶν ἀποστόλων διαβάζου -µε: «Συνήχθησαν οἱ ἀπόστολοι καίοἱ πρεσβύτεροι ἰδεῖν περί τοῦ λό-γου τούτου...» (Πραξ. ιε~ 6). Καίµετά τήν ὁλοκλήρωση τοῦ διαλό-γου στή συνοδική αὐτή συνάν-τηση ἔστειλαν στήν Ἀντιόχειατούς ἀποστόλους Παῦλο καί Βαρ-νάβα µαζί µέ τό Σίλα καί τόνἸούδα γιά νά ἀνακοινώσουν τή-συνοδική ἀπόφαση. Ἡ ἀπόφα-ση αὐτή, χαρακτηριστική καί πει-στική, ἀρχίζει µέ τήν ἑξᾹς φράση:«ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Πνεύµατι καίἡµῖν...» (Πράξ. ιε~ 28). Οἱ ἀποδέ -κτες τᾹς ἐπίσηµης αὐτᾹς συνο -δικᾹς ἀπόφασης ἄνοιξαν τίς καρ -διές, ἀσπάσθηκαν τήν πνευµα -τική καθοδήγηση, ἔκλεισαν τήθύ ρα στίς διαφωνίες καί στίς µι-κρές ἤ µεγάλες διαµάχες καί ἑνώ -θηκαν στό ἕνα σῶµα τᾹς εὐχαρι -στίας καί τᾹς λατρείας τοῦ Ἐσταυ -ρωµένου Λόγου τοῦ Θεοῦ.Στούς αἰῶνες πού διέρρευ-σαν µετά τήν ἀποστολική σύνο-δο ἐπισηµοποιήθηκαν οἱ συνοδι-κές συνάξεις καί ἔγιναν τά κύρια
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ὄργανα τᾹς καθοδήγησης τοῦ ἐκ -κλησιαστικοῦ σώµατος ἤ καί τᾹςκάθαρσης ἀπό τά ἐποχιακά µο -λύ σµατα. ∆ηµιουργήθηκαν οἱ ἐ -παρ χιακές σύνοδοι, πού ἀντιµε -τώ πιζαν προβλήµατα περιορι-σµένου χώρου καί οἱ Οἰκουµενι-κές, πού χάρασσαν γραµµές στήδιοίκηση καί στήν καθηµερινότη -τα ὥστε νά εἶναι ἐνιαία ἡ ζωή τᾹςἘκκλησίας καί ὁµότροπη ἡ ἐµ -πειρία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώ -µα τος. Ἐκεῖνο πού µς χάρισε ἡἱστορία εἶναι ὁ συντονισµός τῶνσυνοδικῶν διασκέψεων καί ἡ δη -µιουργία τοῦ corpus τῶν ἹερῶνΚα νόνων πού ἑνοποιοῦν τή λα-τρεία, τή µοναστική ἄσκηση καίτήν πνευµατική ὁµοθυµία τοῦλαϊκοῦ σώµατος σέ τρόπο πού ἡἘκκλησία εἶναι µία, ἑνωµένη στήλατρεία, στήν ἄσκηση καί στάπνευµατικά χαρίσµατα. «(Πι στεύ ω)εἰς µίαν, ἁγίαν, καθολικήν καί ἀπο -στολικήν Ἐκκλησίαν» καί ἀγωνί -ζο µαι µαζί µέ ὅλους τούς ἀδελ -φούς µου πιστούς γιά τή διακρά -τηση τᾹς ἑνότητας καί τήν ἀνθο -φορία τῶν ποικίλων πνευµατι -κῶν χαρισµάτων. 

Μέ πόνο θά κινήσω τό δά -κτυλο γιά νά προσδιορίσω τό κο-λοσσιαῖο σηµερινό λάθος. Γιά νά

εἶ µαι ἀκριβέστερος νά ἐπισηµά-νω τό µεγάλο µας ἔγκληµα. Οἱτα  γοί τᾹς Ὀρθόδοξης ἙλληνικᾹςἘκκλησίας µας, οἱ ἐµφανιζόµε-νοι καί αὐτοδιαφηµιζόµενοι ὡςδιάδοχοι τῶν ἁγίων ἀποστόλωνκαί τῶν φωτισµένων πατέρων,µε τα ποίησαν τή συνοδική λει -τουρ γι κότητα καί τό συνοδικόσῶ µα, πού ἔχει χρέος νά ζεῖ στήνπροσευχή καί στή διακονία, σέσχᾹµα κοσµικᾹς συνάθροισης,πού, τίς προσωπικές βλέψεις, τάφτη νά ὁράµατα καί τίς κοσµικέςλαµπρότητες τά διαφηµίζει ὡςχα ρισµατική ἀνύψωση τῶν κοι -νῶν ἀνθρώπων τᾹς καθηµερινᾹςβιοπάλης σέ χαρισµατικούς ἡγέ-τες καί µοναδικούς διαχειριστέςτοῦ θησαυροῦ τᾹς πίστεως. Εἶµαι βέβαιος καί θά τό κα -ταθέσω µέ ὀδύνη ὅτι ἡ πλειονό -τη τα τῶν σηµερινῶν ποιµένωνπού συνέρχονται σέ συνοδική διά-σκεψη δέν ἔχουν µελετήσει µέπροσοχή τήν ἱστορία, δέν ἔχουνδιαβάσει πρακτικά τοπικῶν ἤ Οἰ -κουµενικῶν Συνόδων γιά νά δι -δα χθοῦν καί νά συντονιστοῦν,δέν ἔχουν σκύψει στά θεολογικάκείµενα τῶν σοφῶν καί ἁγίωνπα τέρων µας γιά νά ἐξακριβώ -σουν πῶς ὑπηρετεῖται ἡ ὀρθοδο -ξία καί πῶς διακρατεῖται ἀλώβη -τη ἡ ἀλήθεια. Πολλοί ἀπό τούςσηµερινούς ποιµένες φτάνουν
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στή βέβηλη στήριξη τᾹς δικᾹς τους θέλησης καί σέ παραµερι -σµό καί πλήρη διαγραφή τᾹς θεο -λογίας τῶν πατέρων καί τᾹς ἀ -κρί βειας τῶν Ἱερῶν Κανόνων. Ἀ -κούγεται ἀπό µερικούς µητρο -πο λίτες, θά µοῦ ἐπιτραπεῖ νάτούς χαρακτηρίζω ἀγράµµατουςκαί ἀσύνετους, ὅτι ὑπάρχει διά -κρι ση καί ἀπόσταση µεταξύ Ἱε-ρῶν Κανόνων καί Ἐκκλησίας. ΟἱἹεροί Κανόνες διασώζουν κρί σειςκαί ἀποφάσεις παρωχηµένων χρό-νων καί ἡ πράξη τᾹς σηµερι νᾹςἘκκλησίας ἐγγράφει καινή δε ον -τολογία καί καινά σχήµατα. Ὁδι αχωρισµός αὐτός ἀποτελεῖ βέ-βηλη πράξη καί ξεσχίζει προκλη -τικά τήν ἑνότητα τᾹς Ἐκκλησίας.Ἐδῶ, θά µοῦ ἐπιτραπεῖ νά κοινο-ποιήσω καί νά δηµοσιοποιήσωµιά δική µου προσωπική ἐµπει-ρία. Σέ κάποια στιγµή, µέ ἐπισκέ -φθηκε ὁ µητροπολίτης ΝικόλαοςΧατζηνικολάου καί µέ ρώτησε(ἀ φελῶς ἤ πονηρῶς;) τί παράπο-νο ἔχω µαζί του. Τό ἐρώτηµά τουαὐτό ἄνοιξε µιά συζήτηση µα -κρό τατης διάρκειας. Φτάνονταςσέ κάποιο τέλος καί ἐπιθυµών -τας νά συνοψίσω τά ὅσα εἴπαµε,µέ αὐστηρό τόνο τοῦ ὑπο γράµ -µισα τό λάθος του καί τό ἐ πι σκο -
πικό ἔγκληµα. Τοῦ εἶπα: “Ἄκου-σε Νικόλαε, δέ σέ ἤξερα καί δέµέ ἤξερες. Εἶχα ἀκούσει γιά σένα

κα λά λόγια ἀπό ἀδελφούς πούτούς ἀγαποῦσα καί τούς σεβό-µουνα καί κράτησα µέσα µου µιάκαλή εἰκόνα τοῦ προσώπου σου.Κάποτε ἔµαθα ὅτι προσπαθεῖςνά γίνεις ἐπίσκοπος. Μέ τίς κα-λές πληροφορίες πού εἶχα χάρη-κα τήν εἴδηση. Ἀλλά σέ κάποιαστρο φή τᾹς προσπάθειας εἶδανά σκοτεινιάζει ὁ οὐρανός καίνά θολώνει τό τοπίο. Ἔφθασεςστήν ὥρα τᾹς χειροτονίας σουσέ ἐπίσκοπο. Τότε, πρόβαλες στήνὩραῖα Πύλη τοῦ ναοῦ, σέ ὥραπού ἐτελεῖτο ἡ Θεία Ευχαριστίακαί κατάθεσες ἐνώπιον τοῦ θυ-σιαστηρίου καί τοῦ λαοῦ ἕνανὅρκο. Εἶπες ὅτι ὡς ἐπίσκοπος θάσεβαστεῖς πλήρως καί θά τηρή-σεις µέ ἀκρίβεια τούς Ἱερούς Κα -νόνες τᾹς Ἐκκλησίας. Μετά τήνὁρκωµοσία σου αὐτή, ἔκανες µι-σή στροφή, ποδοπάτησες τούςἹερούς Κανόνες  καί πλησίασεςτήν Ἁγία Τράπεζα γιά νά γονα -τίσεις καί νά δεχθεῖς τό χάρισµακαί τήν εὐθύνη τοῦ ἐπισκόπου.Πιστεύω ὅτι δέ θά ἀµφισβητή-σεις ὅτι ἡ ἐπιορκία σου τᾹς στιγ-µᾹς ἐκείνης ἦταν µιά προδοσία.Λυπµαι, διότι µετά ἀπό τίςπληροφορίες πού εἶχα γιά τόπρό σωπό σου δέ φανταζόµουνὅτι θά προχωροῦσες τόσο εὔκο-λα στήν ἐπιορκία. Αὐτό ἔχω νά
σοῦ πῶ καί τίποτα ἄλλο”. Ὁ µη -
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τρο πολίτης Νικόλαος ἐκείνη τήστιγµή ἄλλαξε χρῶµα καί µέ µιάφράση ἄτονη καί θολή µοῦ εἶπε:
“Ἐγώ δέν ἤξερα αὐτές τίς λεπτο -µέρειες, σπούδασα ἄλλες ἐπι -στή  µες καί ὄχι σέ ἐκκλησιαστι-κές σχολές καί αὐτές τίς λεπτο-
µέρειες τίς ἀγνοοῦσα”. Στάθηκακαί τόν κοίταξα. Ἦταν ἕνας ἐπί -σκοπος πού ξεκίνησε τή διακο -νία του µέ προδοσία τοῦ ὅρκουτου καί µέ καταπάτηση κανό-νων τοπικῶν καί ΟἰκουµενικῶνΣυνόδων. Πόνεσα µαζί του, ἀλλάἦταν ἀργά. Τήν ἴδια προδοσίατοῦ ὅρκου, πού ἔγινε µπροστάστήν Ἁγία Τράπεζα, ἐπισηµαίνωκαί γιά τους ἄλλους ρασοφόρουςπού ἐπεδίωξαν νά ἐπενδυθοῦντά διακριτικά τᾹς ἀρχιεροσύνηςποδοπατώντας ἀσύστολα τούςἹερούς Κανόνες.

Γιά νά λειτουργήσει κατά τήσκοτεινή ἐποχή µας ἡ συνοδι κό -τητα πρέπει νά ἀλλάξει τό πνεῦ -µα πού κυριαρχεῖ στό συνοδικόχῶρο. Οἱ ἐπίσκοποι, οἱ συνοδικοίσύνεδροι, ἔχουν χρέος νά µελε -τή σουν µέ πολλή προσοχή καίσέ βάθος χρόνου τίς ἐκκλησια -στι κές ἐξελίξεις. Νά ἐρευνήσουνπῶς λειτούργησαν οἱ κανονικέςσύνοδοι τοπικῶν Ἐκκλησιῶν καί

οἰκουµενικοῦ χαρακτᾹρα καί µέποιά εὐαισθησία ψυχᾹς διατυ -πώθηκαν καί ψηφίσθηκαν οἱ Ἱε-ροί Κανόνες. Παράλληλα, ἔχουνὑποχρέωση νά σκύψουν προ-σεκτικά στά θεολογικά κείµενατῶν µεγάλων πατέρων µας καίστά πρακτικά τῶν Ἱερῶν Συνό -δων τᾹς παλαις καί τᾹς νεώτε -ρης ἐποχᾹς, γιά νά ἐξακριβώ -σουν πῶς ἡ χαρισµατική σύνο-δος µετακύλισε σέ συνέδριο κο-σµικᾹς ἐξουσίας καί πῶς φτάσα-µε στήν ἄχρωµη καί ἀνούσια δια -τύπωση ὅτι ἡ Ἐκκλησία, δηλαδήἡ µάζωξη ἱεραρχῶν στόν ἴδιο χῶ -ρο, εἶναι ἀρκετή καί ἱκανή νά πα-ραβιάσει τούς Ἱερούς Κανόνεςκαί νά χαρακτηρίσει ὡς ὑποχρε -ωτική διάταξη τή σκοτεινή συµ -φωνία τᾹς πλειονότητας µις σύγ-χρονης συνοδικᾹς συνεδρίασης.Ἄν µέ διάθεση εἰλικρίνειας καίµε τάνοιας ἐγγίσουµε τό κατατε -θει µένο θησαύρισµα, θά ὑπηρε -τή   σουµε τήν ἀναγέννηση τοῦ συ -νοδικοῦ θεσµοῦ καί τήν ἀναλαµ-πή τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους.∆ιαφορετικά, θά µείνουµε στόσκοτάδι καί θά ὑπηρετήσουµε τάτραγικά ἐνίοτε καί βρωµερά ὁρά-µατα τᾹς πλανεµένης ἐκκλησια-στικᾹς ἡγεσίας.   Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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Τόν περασμένο Ἰούνιο ἔ -
γι νε στήν Ἀθήνα παρέλα-
ση ἀτόμων πού πρόβαλαν
τή σεξουαλική τους «ἰ -
διαιτερότητα»(!) καί ἀ -
ξίωσαν τήν ἐπίσημη ἀνα -
γνώρισή της. Ἡ παρέλαση

ἔγινε στά πλαίσια τοῦ 7ου κατά σει-
ρά «Athens Pride», τοῦ φεστιβάλ
δηλαδή τῆς «Λεσβιακῆς, Γκέι, Ἀμ -
φι σεξουαλικῆς καί Τρανσεξουα -
λικῆς» (διεθνῶς LGBT), κοινότη -
τας, πού τελοῦσε ὑπό τήν αἰγίδα,
παρακαλῶ, τοῦ Δήμου Ἀθηναίων!
Εἶμαι ἀπό κείνους, πού τέτοιου εἴ -
δους «ἰδιαιτερότητες» τίς ὀνομά-

ζουν «ἀνωμαλίες», ἀντίθετα πρός
τούς ἰσχυρισμούς τῶν ἀκτιβιστῶν
LGBT, πού τίς θέλουν φυσιολογι-
κές ἐναλλακτικές σεξουαλικές συμ-
περιφορές. Τίς θεωρῶ ἀφύσικες, κα-
τά τό γράμμα καί τό πνεῦμα τῆς Ἁ -
γίας Γραφῆς, καί βλάσφημες πρός
τήν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ, πού ἐνυ πάρ -
χει στό πρόσωπο κάθε ἀνθρώπου.
Ἐν τούτοις δέ θά κάνω ἐγώ ἄλλα
σχόλια. Θά δώσω τό λόγο σέ ἕνα
Σέρβο διανοούμενο συγγραφέα, πού
ζεῖ στην Ἀμερική. Srdja Trivkovic
τό ὄνομά του. Σέ διάλεξή του στή
Βαλτιμόρη τόν Ὀκτώβριο 2010, μέ
ἀφορμή ἀνάλογη παρέλαση LGBT
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Ἡ Ἀνατολική Εὐρώπη 
ἀντιμέτωπη μέ τήν 

«Ἀνοιχτή Κοινωνία» (Ι)



πέρυσι στό Βελιγράδι, κινούμενος
ὄ χι σέ στενά θρησκευτικά πλαίσια,
εἶπε πράγματα, πού σοκάρουν καί
ἐξηγοῦν πολλά ἀπό τά συμβαίνον -
τα στή χώρα μας. Τίτλος τῆς διάλε -
ξης ἦταν: Eastern Europe Versus the
Open Society, δηλαδή, σέ μετάφρα-
ση, ὁ τίτλος αὐτοῦ τοῦ ἄρθρου. (Ὁ -
λόκληρο τό ἀρχικό κείμενο μπορεῖ
νά βρεθεῖ στήν ἰστοσελίδα http://
www.chroniclesmagazine.org).
Δημοσιεύουμε μερικά ἀπ’ ὅσα εἶπε:

«Ἡ Σερβική κυβέρνηση», ἐ -
κτιμᾶ ὁ S.Τ., «στήν προσπάθειά της
νά ἐνταχθεῖ ἡ χώρα στήν Εὐρω -
παϊκή Ἕνωση καί θέλοντας νά δεί -
ξει ὅτι ἔχει ἀπαλλαγεῖ ἀπό τήν
«κληρονομιά τοῦ σκοτεινοῦ, μή ἀ -
νεκτικοῦ παρελθόντος» της, στήρι -
ξε τήν ἐκδήλωση τῶν LGBT. Με-
ταξύ τῶν ἐπισήμων πού τήν παρα-
κολούθησαν ἦταν ἡ πρέσβειρα τῶν
ΗΠΑ, ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ γραφείου
τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς καί ὁ
προϊστάμενος τῆς ἀποστολῆς τοῦ
«Ὀργανισμοῦ γιά τήν Ἀσφάλεια
καί τή Συνεργασία στήν Εὐρώπη
(OSCE)» στή Σερβία. Δύο μέρες με-
τά πῆγε στό Βελιγράδι ἡ Χίλαρυ
Κλίντον, ὑπουργός ἐξωτερικῶν τῶν
ΗΠΑ, καί συνεχάρη τή σερβική κυ -
βέρνηση γιά τήν ἀπόφασή της νά
ἐπιτρέψει τήν πραγματοποίηση τῆς
παρέλασης».

Κατά τόν S.T., «ὅλοι οἱ πα -
ρα πάνω εἶδαν μέ ἱκανοποίηση τούς

καρπούς τῆς ἐντατικῆς δουλειᾶς
εἴ κοσι χρόνων ἑνός ἀνθρώπου στήν
Ἀνατολική Εὐρώπη. Κανείς ἄλλος
πράγματι δέ θά μποροῦσε νά νιώ -
θει τόσο περήφανος γιά τό ὅτι κατά -
φερε νά ξεκόψει τόσο πολύ τούς
λα ούς τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης ἀ -
πό τίς πνευματικές τους ρίζες, ὅσο
ὁ πολυεκατομμυριοῦχος ἐπενδυ -
τής  -κερδοσκόπος Τζόρτζ Σόρος, (σ.σ.
Οὐγγροαμερικανός ἑβραϊκῆς κατα-
γωγῆς, γεννημένος τό 1930. Ἐπισκέ -
πτεται συχνά τή χώρα μας καί ἔχει
ἐπαφές καί δεσμούς μέ κορυφαῖα
στελέχη Κυβέρνησης καί ἐπιχειρη -
ματικοῦ χώρου). Ἡ προσπάθειά
του ἔχει ἀκόμα δρόμο νά διανύσει,
ὅ μως τό Ἰνστιτοῦτο Ἀνοικτῆς Κοι-
νωνίας (OSI) πού ἵδρυσε καί τοῦ
ἐκ  τεταμένου δικτύου ὀργανώσεων
πού ἐλέγχει (σ.σ. κυρίως μέ τη μορ -
φή ΜΚΟ)  ἔχουν πετύχει τήν καθιέ -
ρωση ὡς νομίμως ἀνεκτῶν ἰδεῶν,
πού πρίν ἀπό δυό δεκαετίες θά φαί -
νονταν ἀδιανόητες, γελοῖες ἤ δαι-
μονικές στούς πολίτες τῶν χωρῶν
τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώπης.

»Τό πακέτο τῶν ἰδεῶν αὐτῶν
ἔχει δοκιμασθεῖ στήν Ἀμερική. Μέ-
σω τοῦ OSI καί τῶν θυγατρικῶν
του ὁ Σόρος, πού δηλώνει ἄθεος,
ξοδεύει χρῆμα ἀπλόχερα καί ἀ -
σκών τας ἐκ τοῦ ἀφανοῦς πολιτικές
πιέσεις (λόμπυ) ἔχει πετύχει νά προ-
ωθηθεῖ σέ ἱκανό ἀριθμό Πολιτειῶν
ἡ νομιμοποίηση: α) Τῆς χρήσης σκλη-
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ρῶν ναρκωτικῶν. Ὡς δικαιολογία
προβάλλει τό γεγονός ὅτι «ἡ χρήση
οὐσιῶν εἶναι ἐνδημική στίς πιό
πολ λές κοινωνίες». Μέ τήν παρέμ-
βασή του λοιπόν οἱ ὅροι «ἰατρικο -
ποίηση» καί «μή βίαιος ναρκο -
μανής» μπήκαν σέ δημόσια δια -
βού λευση, καί ἔχουν περάσει ἐλα-
στικοί νόμοι γιά τά ναρκωτικά ἀπό
τή δεκαετία τοῦ ’90. β) Τῆς εὐθα-
νασίας. Τό 1994 ὁ Σόρος ξεκίνησε
τό πρόγραμμα «Σχεδιασμός γιά τό
Θάνατο στήν Ἀμερική» (PDIA).
Μέσῳ αὐτοῦ στηρίζει τήν ἰατρικῶς
ὑποβοηθούμενη αὐτοκτονία καί ἐ -
νεργεῖ πρός τήν κατεύθυνση τοῦ
«νά ἀρχίσει νά δημιουργεῖται ἕνα
δίκτυο εἰδικῶν γιατρῶν, πού θά ἐν -
ταχθοῦν στό ἕνα τέταρτο τῶν νο-
σοκομείων τῆς Ἀμερικῆς». Καί μέ
μιά φράση, πού θυμίζει Ὄργουελ,
ἐρ γάζεται «πρός τή δημιουργία και-
νοτόμων μοντέλων περίθαλψης καί
ἀνάπτυξης πεδίων ἐρευνῶν στίς ἰα-
τρικές σχολές γιά τό θάνατο». γ) Τῆς
ἀλλοίωσης τοῦ πληθυσμοῦ. Ὁ Σό -
ρος ἐνθαρρύνει τήν ἐλεύθερη με-
τανάστευση, καί χορήγηση εἰδικῶν
δι  καιωμάτων στούς μετανάστες.
Ἔ χει στηρίξει δωδεκάδες ὀργανώ -
σεις καί φόρα γιά τήν προώθηση
νομικῶν ρυθμίσεων ὑπέρ τῶν με-
ταναστῶν καί ὑπέρ τῆς ἔνταξής τους
στό σύστημα κοινωνικῆς πρόνοι-
ας, χωρίς τίς δεσμεύσεις τῆς ἰσχύ -
ουσας νομοθεσίας. Τό 1996 δημι -

ούρ γησε ἕνα εἰδικό ταμεῖο, τό ὁποῖο
ἔχει δώσει ἑκατομμύρια σέ «ἐθε-
λοντικές» ὁμάδες δικηγόρων, πού
δί νουν συμβουλές στό πῶς νά πα -
ρα κάμπονται οἱ νομικές προϋποθέ -
σεις γιά τήν πρόσβαση τῶν μετανα -
στῶν στό σύστημα κοινωνικῆς πρό -
νοιας. 

»Ὁ Σόρος ἐξ ἄλλου», λέει ὁ
S.T., «ὑποστηρίζει προγράμματα
καί ὀργανώσεις, πού συνηγοροῦν
ὑπέρ τοῦ δικαιώματος ἄμβλωσης
καί πρόσβασης σέ μεθόδους ἐλέγ -
χου τῶν γεννήσεων. Ἐνισχύει «γκέι»
ἀκτιβιστές καί ριζοσπαστικούς φε-
μινιστές, καί φυσικά, «γάμους» με -
ταξύ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου. Τό
OSI του δηλώνει ὅτι στοχεύει «στήν
ἐνίσχυση τῆς κοινωνίας τῶν πολι -
τῶν· στήν οἱκονομική μεταρρύθμι-
ση· στήν ἐκπαίδευση σέ ὅλες τίς
βαθμίδες· στά ἀνθρώπινα δικαιώ -
ματα· στήν ἀναμόρφωση τοῦ δικαί -
ου καί τῆς δημόσιας διοίκησης· στή
δημόσια ὑγεία· στίς τέχνες καί τόν
πολιτισμό». Ὅπως ὅμως δείχνουν
τά πράγματα, πίσω ἀπό τήν ψευτο-
αθωότητά τους, οἱ στόχοι δέν εἶναι
«φιλανθρωπικοί». Κρύβουν πολι -
τι κές ἀτζέντες ριζοσπαστικῆς ἀρι-
στερᾶς, κάποιοι δέ εἶναι ἰδιαίτερα
ἀπεχθείς, ὅπως ἐκεῖνος τοῦ PDIA,
(«Σχεδιασμός γιά τό Θάνατο στήν
Ἀμερική»).

»Οἱ «φιλανθρωπικές» δρα -
στη ριότητες τοῦ Σόρος στήν Ἀμερι -
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κή», συνεχίζει ὁ S.T., «ἔχουν ἐπε -
κτα θεῖ σέ πολύ μεγαλύτερη κλίμα-
κα στό ἐξωτερικό. Πολλά ἀπό τά ἱ -
δρύματά του λέγεται ὅτι «ἔχουν ἀ -
φιερωθεῖ στό χτίσιμο καί στερέω-
μα τῆς ὑποδομῆς καί τῶν θεσμῶν
τῆς Ἀνοιχτῆς Κοινωνίας». Τί ση μαί-
νει αὐτό; Ἄς δοῦμε, π.χ., τά προ-
γράμματα «Ὑγείας τῶν Γυναικῶν»
στήν Κεντρική καί Νοτιο-ανατολι-
κή Εὐρώπη. Σ’ αὐτά δέ θά δεῖτε ἐν  -
διαφέρον γιά τήν ἀνίχνευση καρ -
κίνου τοῦ μαστοῦ ἤ γιά τή φρον-
τίδα τῆς ἐγκύου πρό καί μετά τόν
το κετό. Ὁ κύριος στόχος τοῦ Σόρος
εἶ ναι «ἡ βελτίωση τῆς ποιότητας
τῶν διαδικασιῶν ἄμβλωσης». Ἔ -
τσι, τό Πρόγραμμά του γιά τή Δημό-
σια Ὑγεία στοχεύει στήν εἰσαγωγή
εὔκολων μεθόδων ἄμβλωσης σ’ ὅ -
λη τήν παραπάνω περιοχή, εἰδικό-
τερα τῆς μεθόδου ἀναρρόφησης
τοῦ ἐμβρύου μέ χειροκίνητη ἀντλία
κενοῦ (MVA) σέ ΦΥΡΟΜ, Μολδα -
βία καί Ρωσία. Γιατί ὁ Σόρος προ-
παγανδίζει τόσο πολύ ὑπέρ τῶν ἀμ -
βλώσεων; Ὁπωσδήποτε ὄχι γιατί οἱ
χῶρες αὐτές ἔχουν πρόβλημα ὑπερ -
πληθυσμοῦ, ἀντίθετα ὅλη ἡ περι -
οχή ἀντιμετωπίζει δημογραφική κα-
τάρρευση καί ἐμφανίζει τούς χαμη -
λότερους δεῖκτες γονιμότητας παγ  -
κοσμίως. Οὔτε γιατί στίς χῶρες αὐ -
τές οἱ ἀμβλώσεις ἦταν ἄγνωστες.
Μόνο σέ πέντε εὐρωπαϊκές χῶρες ὁ
ἀριθμός τῶν ἀμβλώσεων ἦταν με-

γαλύτερος ἀπό τόν ἀριθμό τῶν γεν-
νήσεων τό 2000, καί ὅλες περιλαμ-
βάνονταν στήν ἐπίμαχη περιοχή:
Ρωσική Ὁμοσπονδία, Βουλγαρία,
Ρουμανία καί Οὐκρανία (σ.σ. Ἴ -
σως μόνο ἀπό ἄγνοια δέν ἀναφέρει
καί τήν Ἑλλάδα…). Ἡ μόνη ἐξήγη -
ση εἶναι ὅτι ὁ Σόρος ἐπιδιώκει νά
γεννιοῦνται ὅσο τό δυνατό λιγότε-
ροι Εὐρωπαῖοι Ὀρθόδοξοι Χριστια -
νοί».
Ἀλλά θά συνεχίσουμε.

Μακκαβαῖος
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Ἐπιστολή ντροπῆς
Παντελεήµονα Μπεζενίτη

πρός τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύµων

Κείµενα αὐτοκαταδίκης

Δημοσιεύουμε, πρόσφατα ἀποκαλυφθεῖσα, παλαιά ἐπιστολή τοῦ καθη -
ρη μένου μητροπολίτου Παντελεήμονος Μπεζενίτη συνοδεύοντάς την μέ
τρεῖς ἐπισημάνσεις. 
α) Ὁ ἀνωτέρω, ἤδη μοναχός, παρουσιάζει τόν ἑαυτό του ὡς Ἐκκλησία,
ἐπιδιώκοντας μέ “μέσον”νά ἐπηρεάσει τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀνώτατου Δι-
οικητικοῦ Δικαστηρίου, τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας καί νά τόν δι-
καιώσει, χαρακτηρίζοντας τήν δικαίωση αὐτή ὡς δικαίωση τῆς Ἐκκλη -
σί  ας.
β) Παρεμβαίνει στίς ἁρμοδιότητες ἀνωτάτων ἐκκλησιαστικῶν παρα -
γόντων, ὅπως εἶναι ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, καί τόν παρακαλεῖ νά
με σολαβήσει, ὥστε νά ἀσκηθεῖ κάποια ἐπιρροή παρεμβολῆς στίς συνει-
δήσεις τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας.
γ) Ἀποσιωπᾶ ἀπολύτως τό πλῆθος τῶν δικῶν του ἀντικανονικῶν καί
πα  ρανόμων ἐνεργειῶν καί ζητεῖ ἀπεγνωσμένα ἀπ’ ὅλους, ἐκκλησιαστι-
κούς, πολιτικούς καί δικαιοδοτικούς παράγοντες νά παρέμβουν, παραβαί -
νοντας τό καθῆκον τους. 



“ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Κηφισιά 7-7-1995
Πρός τήν αὐτοῦ Μακαριότητα
τόν Πατριάρχην Ἱεροσολύµων

κ.κ. ∆ιόδωρον
Εἰς Ἱεροσόλυµα

Μακαριώτατε ∆έσποτα,
Εὐλαβῶς ἐξαιτοῦµαι τάς πα-

τρικάς εὐχάς Σας.
∆ιά τῆς παρούσης υἱικῶς

πα  ρακαλῶ νά µοῦ ἐπιτρέψητε νά
ζητήσω τήν πολύτιµον βοήθειάν
Σας ἐπί τοῦ ἑξῆς θέµατος:

Εἰς τάς 13 τοῦ προσεχοῦς
µηνός Ὀκτωβρίου συζητεῖται στήν
Ὁλοµέλεια τοῦ Συµβουλίου τῆς
Ἐ πικρατείας τό γνωστόν Ἐκκλη -
σι αστικόν Ζήτηµα, τό ὁποῖο ἐπί
ἔ  τη ταλαιπωρεῖ τήν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος, ἀλλά καί ἐµέ προσωπι -
κῶς. Ἐπειδή γνωρίζω τόν σύνδε-
σµόν σας µέ τόν Ὑπουργόν παρά
τῷ Πρωθυπουργῷ κ. Ἀντώνιον
Λιβάνην, ὁ ὁποῖος συνδέεται φι-
λικῶς τόσο µέ τόν Πρόεδρο τοῦ
Συµβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κ.
Βα σίλειον Μποτόπουλον, τόν ὁ -
ποῖον πιθανόν νά γνωρίζετε καί
Ἐσεῖς, ὅσον καί µέ πολλούς Συµ -
βού λους τῆς Ἐπικρατείας, θερ -
µότατα Σᾶς παρακαλῶ, νά εὐαρε -
στηθῆτε νά µεσολαβήσετε, µέ ὅ -
ποιον τρόπο κρίνετε καλύτερον,
ὥστε νά ἀσκηθῆ κάποια ἐπιρροή,
ὥστε τό θέµα νά λυθῆ ὑπέρ τῆς

Ἐκ κλησίας καί ὄχι ὑπέρ τῶν ἀντι-
κανονικῶν καί ἀπειθῶν καί ὑπό
ἐ πιτίµιον τελούντων Μητροπολι -
τῶν, ἐπισηµαίνοντες τόν κίνδυ -
νον, ὅτι µιά τυχόν ἀπόφασις τοῦ
Συµβουλίου τῆς Ἐπικρατείας εἰς
βάρος τῆς Ἐκκλησίας µας θά ἔχῃ
δυσµενεῖς καί ἀπροβλέπτους συν -
ε πείας καί διά τά Ἑλληνικά Πα -
τρι αρχεῖα, τά εὑρισκόµενα εἰς ξέ -
νην Ἐπικράτειαν.

Πιστεύω, Μακαριώτατε, ὅτι
µιά τοιαύτη µεσολάβησις, µέ τό
τε ράστιον πατριαρχικόν κύρος
Σας, θά βοηθήσει τά µέγιστα πρός
αἰσίαν ἔκβασιν τοῦ ὅλου θέµατος
καί θά σᾶς χρεωστῶ ἰσόβιον εὐ -
γνωµοσύνην.

Ζητῶ συγγνώµην διά τό θάρ -
ρος µου νά σᾶς ἐνοχλήσω καί εὐ -
λαβῶς παρακαλῶ νά δεχθῆτε τάς
ἐκ προοιµίου ἐγκαρδίους εὐχαρι-
στίας µου καί τήν ἔκφρασιν τῶν
πρός Ὑµᾶς υἱικῶν µου αἰσθηµά-
των.

Μετά βαθυτάτου σεβασµοῦ
καί ὁλοψύχου υἱικῆς ἀφοσιώσεως
ἀσπάζοµαι τό χέρι Σας.

+Ὁ Ἀττικῆς Παντελεήµων”   
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Ἀπό πολλές σκοπιές ἔχουμε το -
νίσει μέχρι στιγμῆς τήν ἀναγκαιότη -
τα τηρήσεως τῶν Κανόνων τῆς Ἐκ -
κλησίας ἀπό ὅλους. Ὅταν οἱ Κανό-
νες τηροῦνται μέσα στήν Ἐκκλησία
τό  τε μόνο τό εὐαγγελικό μήνυμά της
στόν κόσμο διατηρεῖται ἀνόθευτο, ἡ
εὐ αγγελική ζωή τῶν μελῶν της πα-
ραμένει κρυστάλλινη καί καθαρή.

Ἄν ἡ ἀπαίτηση τῆς εὐαγγελι -
κῆς ζωῆς εἶναι κοινή γιά ὅλα τά μέλη
τῆς Ἐκκλησίας, μεγίστη εἶναι ἡ ἀ -
παί τηση αὐτή γιά τούς ἐπισκόπους
καί τούς ἱερεῖς. Ἄν τά λαϊκά μέλη
τῆς Ἐκκλησίας ὑποχρεώνονται νά
βαδίζουν μέ ὁδηγό τούς Κανόνες τῆς
Ἐκ κλησίας, πολύ μεγαλύτερο χρέος
ἔχουν οἱ ποιμένες τους. Στίς μέρες
μας ζοῦμε ἕνα ὀδυνηρό γεγονός. Ἁ -
πλοί ἄνθρωποι ἔρχονται στό μυστή -
ριο τῆς ἐξομολογήσεως, ἀνοίγουν τήν
καρδιά τους μέ εἰλικρίνεια καί κατα-
δικάζουν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου τόν ἑαυ-
τό τους γιά τίς ἁμαρτωλές πράξεις
τους, ἀκόμα καί γιά τίς παραμικρές
κινήσεις τῆς καρδιᾶς τους καί τοῦ νοῦ
τους, κινήσεις πού αἰσθάνονται ὅτι

μολύνουν τίς ὑπάρξεις τους. Ἐνσυν -
εί  δητοι πνευματικοί προσπαθοῦν αὐ -
τές τίς ὑπάρξεις νά τίς καθοδηγοῦν
στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, χρησιμοποι -
ώντας πολλές φορές καί σκληρά παι -
δαγωγικά μέτρα (διάφορα ἐπιτίμια
μέ σημαντικότερο τήν προσωρινή
στέ ρηση τῆς Θείας Κοινωνίας). Φαν-
τάζεσθε πῶς αἰσθάνονται, τόσο οἱ ἁ -
πλές αὐτές ψυχές ὅσο καί οἱ ἐνσυν εί -
δητοι πνευματικοί τους, ὅταν βλέ-
πουν μπροστά στά μάτια τους, μέσα
στήν ἐνορία τους, στή μητρόπολή τους
ἤ καί σέ ἄλλη μητρόπολη τῆς ‘Ελ -
ληνικῆς ἐπικράτειας, ἱερεῖς καί ἐπι -
σκόπους νά ἐκτρέπονται σέ ἕνα ἀκραῖο
βαθμό; Νά ἁμαρτάνουν δημοσίως οἱ
ποιμένες ἐνώπιον τοῦ ποιμνίου τους,
οἱ πατέρες μπροστά στά μάτια τῶν
παι διῶν τους; Πῶς νά μπορέσουν
πλέ  ον τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας νά
δοῦν στό πρόσωπο τοῦ ποιμένα αὐτόν
πού μέ φόβο Θεοῦ καί εὐθύνη θά τούς
βάλει στήν μάνδρα τοῦ Κυρίου, τήν
Ἐκκλησία; Πῶς θά τόν ἐμπιστευ-
τοῦν σάν πατέρα νά τούς νουθετήσει,
νά τούς καθοδηγήσει γιά νά ξεφύγουν
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Τό ἱερατεῖο καί οἱ Κανόνες



τούς πνευματικούς κινδύνους στή
ζωή τους; 

Κατανοοῦμε λοιπόν τήν ἀνάγ-
κη νά λειτουργήσουν οἱ Κανόνες καί
σέ ὅλους τούς βαθμούς τῆς ἱερωσύ -
νης. Δυστυχῶς, ἡ ἀπάντηση τοῦ ἱερα-
τείου στήν ἔγκλιση γιά ἐκτροπή ἀπό
τό εὐαγγελικό πνεῦμα καί τό γράμ-
μα καί τό πνεῦμα τῶν Κανόνων εἶναι
αὐταρχική καί ἀπειλητική. Ἰσχυρί -
ζον  ται ὅτι οἱ πιστοί πρέπει νά φρον-
τίζουν μόνο γιά τή σωτηρία τῆς ψυ -
χῆς τους, νά μή κατακρίνουν τούς
ἄλ    λους, νά μή γίνονται ἱεροκατήγο -
ροι. Ἐνῶ ἐκεῖνοι, ἔχοντας κάποια ἀ -
συ λία (λόγῳ τοῦ ἀξιώματός τους;),
μποροῦν νά συνεχίζουν νά ἁμαρτά-
νουν δημόσια. 

Στό θέμα πού συζητᾶμε, ἡ Ἐκ -
κλησία-ἐπίσκοποι, ἱερεῖς καί λαός τοῦ
Θεοῦ-πρέπει νά ζητήσουν τόν ἀπόλυ -
το σεβασμό καί τήν πιστή τήρηση
τῶν κανονικῶν διατάξεων πού ἀξιο-
λογοῦν καί προσδιορίζουν τήν ποιότη -
τα τῆς ἱερατικῆς καί ἀρχιερατικῆς
συμ περιφορᾶς.  Δέν μπορεῖ ἀρχιερεῖς
καί ἱερεῖς νά εἶναι πρόσωπα ἠθικῶς
μεμπτά, καταπατητές τοῦ εὐαγγελι -
κοῦ νόμου, παραβάτες τῶν Κανόνων

(γιά παρα πτώ ματα πού ἐπιφέρουν ἀ -
κό μα καί τήν καθαίρεση) ἤ μερικές
φο  ρές καί παραβάτες τοῦ κοινοῦ ποι -
νι κοῦ δι καίου. Τό φαινόμενο νά ὁδη -
γοῦνται ἱερεῖς, ἀκόμα καί ἀρχιερέας,
στή φυ λακή δεί χνει ὅτι ἡ Ἐκκλησία
ὡς σῶ μα ἔχει ἀ με λήσει σέ ἀκραῖο
βαθμό τήν ἀνάγκη τήρησης τῶν Κα -
νόνων στό ἱερατεῖο της.

Μιά προσεκτική μελέτη τῶν Ἱ -
ε ρῶν Κανόνων βεβαιώνει ὅτι οἱ Κανό-
νες ἀποκαθαίρουν καί ἀποκαθιστοῦν
τό μετανοοῦντα, ἀλλά ἐκκόπτουν τε    -
λικά ἀπό τό ἱερό σῶμα τῆς Ἐκκλη -
σί ας ἐκεῖνον πού ἐπιμένει νά ἀλλοτρι -
ώνει καί νά πληγώνει τήν ὕπαρξή του
παραμένοντας μέσα στό χάος τῆς
ἁμαρτίας. Καί τό φιλάνθρωπο πνεῦμα,
ἀλλά καί ἡ αὐ στηρότητα ἀ να μει γνύ -
ον ται σοφά στίς διατάξεις τῶν Κανό -
νων. 

Ἡ αὐστηρότητα κορυφώ νεται
ὅταν ἡ ἀμετανοησία βρίσκεται στό ἱ -
ε ρατεῖο. Γιατί ἡ ἀρρώστια τοῦ ποιμέ-
να, ἄν ἀφεθεῖ χωρίς νά ἀντιμετωπι-
σθεῖ ριζικά, ὡς λοιμική νόσος μεταδί -
δεται σέ ὅλο τό σῶμα. Καί οἱ Κανόνες
ἐμποδίζουν τήν μετάδοσή της.

Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης  
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Ἡ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο.

∆ιεύθυνση: www.el#pliroforisi.gr

Καί οἱ Ἐκδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο

(γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου)

∆ιεύθυνση: www.spora.gr


