
Φίλοι ἀναγνῶστες. Μέλη ἀνή συ -χα τᾹς ἙλληνικᾹς Ὀρθό δο ξηςἘκκλησίας σς παρακολου -θῶ, ἐξ ἴσου ἀνήσυχος, νά  µετρ τε τήνἔκλυση τῶν σύγχρονων ποιµένων καίνά ἀφήνετε νά στάξει ἕνα δά κρυ ἀπότό µάτι σας ὅταν οἱ λίστες τῶν εὐ ρω -παϊκῶν τραπεζῶν καταθέ τουν στήνἐ πικαιρότητα ὅτι ποιµένες τᾹς Ἐκκλη -σί ας µας στοχεύουν τόν πλοῦτο καίµε θοδεύουν, ἀντι γρά     φ ον τας τούς οἰ -κο νοµικούς παράγοντες τᾹς ἀθεΐας,τήν ἀπόκρυψή του. Ἡ κί νηση αὐτή εἶναιπροδοσία τῶν ἐπι σκο πικῶν ὅρκων καίµεταποίηση τᾹς ἀρχιερατικᾹς εὐθύνηςσέ ἐµπορικό club.

Ὅταν ἀνοίγουµε τό ἱερό µας εὐ -αγγέλιο, ἀκοῦµε τόν Κύριό µας, τόνΣταυρωµένο καί Ἀναστηµένο Λυ τρω-τή µας, νά στέλνει τούς ἁγίους ἀπο-στόλους στό ἱερό ἔργο τοῦ κηρύγµα-τος καί τοῦ ἁγιασµοῦ τοῦ πληρώµα-τος καί ταυτόχρονα νά τούς τονίζειὅτι ἡ ἐκστρατεία αὐτή δέν εἶναι ἐπαγ-γελµατική ἤ ἐµπορική ἀλλά πράξηθείας ἀγάπης. Ἡ ἐντολή Του εἶναι σα-φής καί ὁριστική: «µή κτήσησθε χρυ -σόν µηδέ ἄργυρον µηδέ χαλκόν εἰςτάς ζώνας ὑµῶν, µή πήραν εἰς τήν ὁ -δόν µηδέ δύο χιτῶνας µηδέ ὑποδήµα -τα µηδέ ράβδον· ἄξιος γάρ ἐστι ὁ ἐρ -γάτης τοῦ µισθοῦ αὐτοῦ» (Ματθ. 10,

ΕΚ∆ΟΤΗΣ:   Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικής καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 

Ἀριθµός φύλλου 325 Φεβρουάριος 2013

∆ΕΛΤΙΟ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΑΥΛΩΝΑ

01-2360

Στοχασµοί  ὀδύνης καί  ἀπορίας



9-10). Μιά ἁπλή φιλοξενία θά εἶναι ἡἀπόκριση τᾹς ἀγάπης τῶν µαθητῶνσας καί ἡ σταθερή δική σας ἄρνησηνά ἀπολαύσετε ἀµοιβές θά εἶναι βίω-ση χαρισµατική τᾹς ἀποστολᾹς σας. Τήν ἐντολή αὐτή τοῦ Κυρίου µέἀκρίβεια καί πιστότητα τή σεβάστη -καν οἱ ἀπόστολοι κατά τό διάστηµατοῦ µεγάλου ἀποστολικοῦ τους µό -χθου. Ὁ κορυφαῖος ἀπόστολος, ὁΠέτρος, στήν Α΄ Καθολική του ἐπι-στολή, µηνύει στούς συνεργάτες τουὅτι ἡ ἀποστολική διακονία τους πρέ-πει νά εἶναι µόχθος ἀγάπης καί ὄχιφροντίδα πλουτισµοῦ. Γράφει: «ποι-µάνατε τό ἐν ὑµῖν ποίµνιον τοῦ Θε-οῦ, ἐπισκοποῦντες µή ἀναγκαστῶς,ἀλλ� ἑκουσίως, µηδέ αἰσχροκερδῶς,ἀλλά προθύµως, µηδ� ὡς κατακυρι -εύοντες τῶν κλήρων, ἀλλά τύποι γι -νόµενοι τοῦ ποιµνίου» (Α΄ Πέτρου 5,2-3). Τήν ἴδια ψυχική διάθεση καί τόνχα ρισµατικό µόχθο συναντµε καίστούς ἄλλους ἀποστόλους. Σταµα -τῶ γιά λίγο γιά νά δώσω τήν προ-σοχή καί τήν ἀγάπη στόν ἀπόστολοΠαῦλο, πού προσετέθη ἀργότεραστό χορό τῶν ἀποστόλων, ἀλλά τή -ρησε µέ ἀκρίβεια τίς ἐντολές τοῦ Κυ -ρίου µας καί τήν πτωχεία. Μιλώνταςστούς πρεσβυτέρους τᾹς Ἐφέσου µέπιστότητα καί µέ πόνο ἄνοιξε τήνκαρ διά του καί τούς εἶπε: «ἀργυρίουἤ χρυσίου ἤ ἱµατισµοῦ οὐδενός ἐπεθύ -µησα· αὐτοί γινώσκετε ὅτι ταῖς χρεί -αις µου καί τοῖς οὗσι µετ� ἐµοῦ ὑπη -ρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται» (Πραξ. 20,33-34). Οὔτε χρυσό ἤ ἄργυρο ζήτησα,οὔτε τήν ὁποιαδήποτε ἐξυπηρέτηση.Ἔδειξε τά χέρια του καί εἶπε: Τίς ἀνάγ-

κες τίς δικές µου καί τῶν συνεργατῶνµου τίς ἀντιµετώπισαν καί τίς κάλυ -ψαν τοῦτα τά χέρια.Ἔτσι ὀργανώθηκε καί ἀναπτύ -χθηκε ἡ Ἐκκλησία Ἰησοῦ Χριστοῦ κα-τά τούς πρώτους ἐκκλησιαστικούςχρόνους. Καί αὐτή ἡ πράξη, ὡς θη-σαύρισµα ἐµπειρίας καί ὡς χρεωστικόπρόσταγµα, περπάτησε στίς ἑπόµε-νες γενιές.∆έ θά ξεχάσουµε οὔτε θά περι -φρονήσουµε τά λάθη πού κατά και-ρούς ἐµφανίστηκαν στόν ὁρίζοντα.Ἡ ἀνθρώπινη ἀδυναµία πού διαχει-ρίζεται τήν ἐξουσία καί λαχταράει τήντιµητική προβολή τῶν λειτουργῶντης ἔγραψε καί κάποιες σκοτεινές σε -λίδες στήν πολύτοµη ἱστορία τᾹς Ἐκ -κλησίας. Προσωπικότητες ἀνώριµεςκαθήλωσαν τήν προσοχή τους στήδό ξα τοῦ ἐπισκοπικοῦ ἔργου, στόνφαν ταχτερό πλοῦτο καί στίς τιµέςπού τούς προσφέρονταν ἀπό τό εὐ -εργετηµένο πλᾹθος. Καί ἔκαναν τό ἀ -ξίωµα πόθο ψυχᾹς, τόν πλοῦτο µάρ -τυρα µεγαλείου καί τούς ἐπαίνουςκο  σµικό στεφάνωµα.Πολλά ἀπό τά σχήµατα αὐτάτά ἀντιµετώπισε µέ δυναµισµό ἡ Ἐκ -κλησία νοµοθετώντας τήν ἀποφυγήτους. Σύνοδοι τοπικές καί Οἰκουµενι-κές ἐρεύνησαν τίς ἐκφυλισµένες συµ -πε ριφορές, ὑπογράµµισαν τήν ἀ πα -ξί ωσή τους καί µέ Ἱερούς Κανόνες κα -θιέρωσαν τόν ἀ πο κλεισµό τους.Οἱ Ἱεροί Κανόνες πού θεσπί -σθη καν, δέν δίδουν κανένα περιθώ -ριο στόν ἐπίσκοπο νά ἀπαιτεῖ χρυσόἤ ἄργυρο ἤ ἄλλα πλούτη ἀπό τούςὑπ᾿ αὐτόν. ∆εῖτε τόν ∆΄ Κα νόνα τᾹς
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Ζ΄ ΟἰκουµενικᾹς Συνόδου: «...ὁρίζοµενµηδόλως αἰσχροκερδῶς ἐπι νοεῖσθαιἘπίσκοπον προφασιζόµενον προφά-σεις ἐν ἁµαρτίαις, ἀπαιτεῖν χρυ σόν, ἤἄργυρον, ἤ ἕτερον εἶ δος, τούς ὑπ᾿αὐ τόν τελοῦντας Ἐπι σκό πους, ἤ Κλη -ρικούς, ἤ Μοναχούς ...». Ὅταν µάλι-στα βάζει σέ ἀργία ἤ ἀφορίζει ἱερέα ἤκλη ρικό πού δέν ὑποκύπτει στήν ἀ -πλη στία του, ὁ Κανόνας προ βλέπειτήν ταυτοπάθεια, δηλαδή νά µπαίνεισέ ἀργία καί νά ἀφορίζεται καί αὐτόςἀπό τό µητροπολίτη ἤ τόν πατρι -άρχη. Ἀλλά καί ὁ ΛΗ΄ Κανόνας τῶν ἁ -γίων ἀποστόλων, ἐνῶ δίνει τήν φρον -τίδα ὅλων καί τήν κυβέρνηση στόνἐπίσκοπο, τοῦ ἀπαγορεύει νά ἰδιοποι-εῖται τήν παραµικρή περιουσία ἤ νάξεπουλάει τόν ἐκκλησιαστικό πλοῦτο,γιά νά ὠφεληθοῦν οἰκονοµικά οἱ συγ -γενεῖς του. «Πάντων τῶν ἐκκλη σι α -στι κῶν πραγµάτων ὁ Ἐπίσκοπος ἐ -χέ  τω τήν φροντίδα, καί διοικείτω αὐ -τά, ὡς τοῦ Θεοῦ ἐφορῶντος (ἔφοροςκαί ἐξεταστής τᾹς διαχειρίσεως ὁ Θε-ός). Μή ἐξεῖναι δέ αὐτῷ σφετερίζε -σθαί τι ἐξ αὐτῶν (δέν τοῦ ἐπιτρέπε-ται νά ἰδιοποιεῖται κάτι ἀπ᾿ αὐτά), ἤσυγγενέσιν ἰδίοις τά τοῦ Θεοῦ χα-ρίζεσθαι (ἤ στούς δικούς του συγγε-νεῖς νά χαρίζει τά ἀνήκοντα στόνΘεό). Εἰ δέ πένητες εἶεν (οἱ συγγενεῖς)ἐπιχορηγείτω ὡς πένησιν, ἀλλά µήπροφάσει τούτων, τά τᾹς Ἐκκλησίαςἀπεµπολείτω (ἐξ αἰτίας τους νά µήνξεπουλάει ὅσα ἀνήκουν στήν Ἐκκλη -σία)». Σαφής ἡ δέσµευση λοιπόν αὐ -τοῦ τοῦ Κανόνα: οὔτε ὁ ἐπίσκοποςνά ἰδιοποιεῖται κάτι πού ἀνήκει στήν

Ἐκκλησία οὔτε νά σπαταλ ὁτιδήπο-τε εἶναι τᾹς Ἐκκλησίας πρός ὠφέλειατῶν συγγενῶν του.∆ιαβάστε µέ προσοχή καί ἕναδεύτερο Κανόνα, τόν Μ΄ Κανόνα, τῶνἁγίων ἀποστόλων, νά δεῖτε πῶς θε-σµοθετεῖ τό «πόθεν ἔσχες» γιά τούςἐ πισκόπους: «Ἔστω φανερά τά ἴδιατοῦ ἐπισκόπου πρά γµατα (εἴγε καίἴδια ἔχοι) καί φανερά τά Κυριακά».Τόσο τά πράγµατα τοῦ ἐπισκόπουὅσο καί τά πράγµατα τᾹς Ἐκκλησίαςπρέπει νά εἶναι φανερά. Ὅλοι νάγνω ρίζουν τήν περιουσία του (ἄν θάπρέπει νά ἔχει περιουσία αὐτός πούπρέπει νά εἶναι νεκρός ὡς πρός τόνκόσµο καί ὡς πρός τά πράγµατα τοῦκόσµου) καί τήν περιουσία τᾹς Ἐκκλη -σίας, τᾹς ἐπισκοπᾹς, τᾹς µητροπόλε -ως, ὥστε καί ἡ περιουσία τᾹς Ἐκκλη -σίας νά παραµένει σ�Αὐτήν καί τή δι-κή του νά µπορεῖ νά τήν παραχωρεῖµέ τόν θάνατό του στούς οἰκείουςτου χωρίς τόν κίνδυνο νά χαθεῖ ἐκ -κλησιαστική περιουσία. Φυγή ἀπό τήν µακροχρόνια πα-ράδοση τᾹς Ἐκκλησίας καί περιφρό -νη ση πρός τούς Ἱερούς Κανόνες, πούθεσπίζουν τήν ἀξιοπρέπεια καί τόσε βασµό τᾹς ἀποστολικᾹς ἐµπειρίας,ἀποτελοῦν οἱ κινήσεις τῶν συγχρό-νων ἀρχιερέων πού καρφώθηκανστήν ἀρχιερατική ἐξουσία ὡς ἐξουσι -αστές καί ἔκαναν ὅραµα καί µόχθοτήν ἐντυπωσιακή αὔξηση τοῦ πλού -του των. ∆έν θά ἐνδιατρίψω στή φω-τογράφιση καί ἀνάλυση τῶν πολλῶνπεριστατικῶν πού ξεχύθηκαν καί µό -λυναν τόν ἐκκλησιαστικό περίβολο.Θά περιοριστῶ στή µεταφορά ἐδῶ
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κάποιων κειµένων τᾹς σύγχρονης δη -µοσιογραφίας, πού µέ σύντοµη φρά-ση ἀλλά µέ ἀκριβᾹ ἐκτίµηση ἔφερανστή δηµοσιότητα τή διακίνηση κάποι-ων συγχρόνων ἀρχιερέων πού πα-ράτησαν τή χαρισµατική διακονίατοῦ πατέρα καί τοῦ διδασκάλου καίτρέχουν νά ἁρπάξουν πλοῦτο. Θάπαραθέσω ἀποσπάσµατα ἀπό τάπολλά δηµοσιεύµατα, ἀρκετά γιά νάπείσουν τόν ἀναγνώστη γιά τή φθο-ρά καί διαφθορά τοῦ ἀρχιερατικοῦἀξιώµατος καί γιά τήν πνευµατικήπτώχευση τᾹς µεγάλης ἐκκλησιαστι -κᾹς οἰκογένειας.  1) Θά ξεκινήσουµε µε τό θέµα(µέ τό ὁποῖο εἶχε ἀσχοληθεῖ τό περιο -δικό µας καί παλαιότερα) τᾹς κλοπᾹςἀπό ἕναν ὑπάλληλο τᾹς Συνόδου χρη-µατικοῦ ποσοῦ ἀπό τά χρήµατα τᾹςΣυνόδου. Πληροφορηθήκαµε ὅτι ὑπᾹρ-ξε ἐµπλοκή τᾹς ἀσφάλειας καί τοῦΣ∆ΟΕ καί ὅτι, πέρα ἀπό τήν κλοπήτῶν 25.000 Εὐρώ, πού ἀπο τέ λεσε τήνἀφορµή τᾹς ἀνακαλύ ψεως τοῦ σκαν -δάλου, προέκυψαν στοι χεῖα, ὅ πωςἀ φαίρεση ἐγγράφων ἀπό τήν ἀρχι-γραµµατεία, πού καθιστοῦν τή δια -χείριση τῶν οἰκονοµικῶν τᾹς Συνόδουµιά σκοτεινή ὑπόθεση. Ἐπανα φέ ρου -µε λοιπόν τό θέµα γιατί δέν ἔχουµεµάθει νεώτερα γιά τήν πρόοδο τᾹςἔρευνας καί τόν καταλογισµό ἤ µήεὐθυνῶν τόσο ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδοὅσο καί ἀπό τήν ποινική δικαιοσύνη.∆εῖτε τά δηµοσιεύµατα: «...Ὁ ἐν λόγῳ ὑπάλληλος, στήνπροσπάθειά του νά σκηνοθετήσει τότέλειο ἔγκληµα, ἀφαίρεσε ἀπό τούςσυνοδικούς φακέλους τίς ἐγκρίσεις

τῶν πιστώσεων αὐτῶν ἀπό τή ∆ΙΣγιά κάθε ἀνάληψη πού ἔκανε ὁ ἀρ χι -γραµµατέας µέ ἐντολή τοῦ Ἀρχιεπι -σκό που, γιά νά καλύψουν κάποιεςτρέ χουσες οἰκονοµικές ἀνάγκες ἀπόἕναν λογαριασµό πού δέν θέλει πα-ραστατικά, ἀλλά µπορεῖ νά χρησιµο-ποιεῖ τό περιεχόµενό του ὁ ἑκάστοτεἈρχιεπίσκοπος κατά τό δοκοῦν.... -Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἔχουν ὑπε-ξαιρεθεῖ µέ τήν ἴδια µέθοδο κι ἄλλαχρηµατικά ποσά ἀπό τόν ἴδιο λογα-ριασµό;-Μποροῦν νά µς ἐπιβεβαιώ -σουν ἤ ὄχι ὅτι στίς 4 Μαρτίου ἀνα -λήφθηκαν 20.000 εὐρώ µέ τόν ἴδιοτρόπο;-Γιατί ὁ δράστης στήν ἀρχή ἀ -ποδέχτηκε τήν ἐνοχή του καί στήσυνέχεια φόρτωσε σέ ἄλλους τήν ἐγ -κληµατική του πράξη;-Γιατί ἐπιχειρεῖ νά φορτώσειστόν πρώην ἀρχιγραµµατέα -νῦν µη -τροπολίτη Κηφισις Κύριλλο- τίς ἐν -τολές γιά νά ὑπεξαιρεῖ αὐτά τά πο-σά; Τί κρύβεται πίσω ἀπ᾿ αὐτή τήνκα  λά προµελετηµένη σπίλωση; Ποιόνθέλει νά προστατεύσει ὁ δράστης Σ.Σ.καί γιατί;» (5, 6-6-2010 Press Time)«Οἱ «καυτοί» φάκελοιΠριν ἀπό δυό ἑβδοµάδες σς εἴ -χαµε ἐνηµερώσει γιά τά «ἀπολεσθέν -τα» ἔγγραφα καί τά ἄλλα πολύτιµαἀντικείµενα πού χάθηκαν ἀπό τά συρ-τάρια τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου. Στίςὑ  πηρεσίες εἶχε προκληθεῖ µεγάλη ἀ -να  στάτωση, καθώς αὐτά τά ἔγγρα-φα (πρακτικά, συµφωνητικά κ.λπ.)
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ἔπρεπε (µέ ἄνωθεν ἐντολή) νά βρε -θοῦν πάσ᾽ θυσί. Ὅπως λέγεταιστούς διαδρόµους τᾹς Συνόδου, τάἔγ γραφα µαρτυροῦν πολλά καί διά -φορα καί σέ καµιά περίπτωση δένπρέπει νά βγοῦν στή δηµοσιότητα.Γιά τήν ἀπώλεια κατηγορεῖται ἤδη,ὅπως ἀκούγεται, ἕνας χαµηλόβα -θµος ὑπάλληλος πού ἔβγαλε ἀρκετάµηνιάτικα καί ἔχουν παρέµβει οἱ δι-καστικές ἀρχές. Ὅµως τά «καυτά» ἔγ-γραφα ἀκόµη ἀναζητοῦνται… Ποί -ους ἀφοροῦν ἄραγε καί ὑπάρχει τέ -τοια κάψα;» (6-6-2010, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣΚΥ ΡΙ Α ΚΗΣ, Μικρά καί… ἐνοχλητικά)«Περίεργη ἀσυλία∆ύο µόλις ἡµέρες µετά τόν ἐντο-πισµό τοῦ «ποντικοῦ» τοῦ ΣυνοδικοῦMεγάρου, ἡ στήλη σς εἶχε ἐνηµερώ -σει γιά τήν ἀναστάτωση πού εἶχε δη -µιουργηθεῖ τότε στά ὑψηλά στρώµα-τα τᾹς Ἐκκλησίας. Ὁ ὑπάλληλος Σ.Σ.,πού φέρεται νά «σήκωσε» ἀπό τάσυρ τάρια γραφείου στόν τρίτο ὄρο-φο τοῦ κτιρίου τᾹς Συνόδου τήν ὑπο-γραφή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί µαζίµέ αὐτήν καί ἀρκετές δεκάδες χιλιάδεςεὐρώ (ἐπιβεβαιωµένα µέχρι στιγµᾹς45.000 εὐρώ), χαίρει µις «περίεργης»ἀσυλίας. Καταγγέλθηκε µέν στήν Ἀ -στυ νοµία ἡ ἐξαφάνιση ἐγγράφων, ἡπλαστογράφηση καί ἡ ἀπάτη ἀπότόν νέο ἀρχιγραµµατέα τᾹς Συνόδου(ὁ προηγούµενος πῶς καί δέν εἶχεπά   ρει χαµπάρι τό παραµικρό;), ὅµωςἀκόµη δέν ἔχει φύγει ἀπό τή θέση του.Κάποιοι ὑποστηρίζουν ὅτι ἡ ἀπάν -τηση βρίσκεται σέ κάποια πολύ ση -µαν τικά ἔγγραφα, πού φαίνεται νάλείπουν µαζί µέ τά χρήµατα καί τά

ὁποῖα ἀντικαταστάθηκαν ἀπό λευ-κές κόλλες χαρτί…Ὅπως εἴχαµε ἀποκαλύψει, µα -ζί µέ τά χρήµατα ἔλειπαν καί πολύση µαντικά ἔγγραφα, πού θά µπο -ροῦσαν νά κάνουν κάποιους νά χά -σουν τόν ὕπνο τους. Πρόκειται γιάἔγγραφα τά ὁποῖα πιστοποιοῦν συγ-κεκριµένες δαπάνες πού ἔχουν γίνειτά τελευταῖα χρόνια ἀπό ὑψηλόβα -θµα στελέχη τᾹς Συνόδου, χωρίς τήνπροηγούµενη συνοδική ἔγκριση. Παρ᾿ὅλα αὐτά, ὁ συγκεκριµένος ὑπάλλη -λος, πού λέγεται ὅτι εἶναι ὁ δράστηςτᾹς ὑπεξαίρεσης, ἀκόµη κυκλοφορεῖχαµογελαστός στούς διαδρόµους τᾹςΣυνόδου, καί µάλιστα σπέρνονταςφᾹ µες περί δᾹθεν «στήριξης» τῶν πρά-ξεών του ἀπό ὑψηλά ἱστάµενα πρό -σωπα τᾹς Ἐκκλησίας. Οἱ ἴδιες πηγέςὑ ποστηρίζουν ὅτι ὁ νεαρός πιστεύειπώς τελικά δέν πρόκειται νά τοῦ συµ -βεῖ τό παραµικρό, ἀφοῦ χαίρει τᾹς ἀ -συλίας πολύ σπουδαίου προσώπουστόν χῶρο τᾹς Ἐκκλησίας. Ἄν ὅλααὐ τά ἀληθεύουν, τότε ἐξηγεῖται γιατίδέν κινήθηκαν ταχύτερα οἱ διαδικα -σίες...» (27/06/2010 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣΚΥ ΡΙΑΚΗΣ, Μικρά καί… ἐνοχλητικά)«Καυτή ἀπολογία...Ἀπαντήσεις πού «καῖνε» φηµο-λογεῖται πώς ἔδωσε ὁ νεαρός συνερ -γάτης τᾹς Ἱερς Συνόδου πού κατη -γορεῖται ἀπό τίς ἀρχές πώς πλαστο-γράφησε τήν ὑπογραφή τοῦ Ἀρχιεπι -σκόπου καί ἔκανε ἀνάληψη χρηµά -των ἀπό τραπεζικό λογαριασµό τᾹςἘκ κλησίας. Σύµφωνα µέ ὅσα ἀκού -γον ται στούς διαδρόµους τᾹς Συν ό -δου, ὁ ὑπάλληλος τᾹς Συνόδου ἔδω-
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σε τή δική του ἑρµηνεία καί «µοίρασε»τήν εὐθύνη καί σέ ἄλλα πρόσωπα,λέ γοντας πώς γνώριζαν µέ κάθε λε-πτοµέρεια τίς κινήσεις του. Μένει νάδοῦµε ἄν λέει ἀλήθεια ἤ ἁπλῶς προ-σπαθεῖ νά ἐλαφρύνει τή θέση του.»(25/07/2010 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑ -ΚΗΣ, Μικρά καί… ἐνοχλητικά)2) Μιά διπλή ὑπενθύµιση θέλου -µε νά κάνουµε, στή θέση αὐτή, πρόςτούς µητροπολίτες τᾹς Ἐκκλησίας τᾹςἙλλάδος, πού συνέρχονται στή Σύ νο-δο τᾹς Ἱεραρχίας µέσα στό Φεβρου  -ά  ριο. Ἀφορ νέες περιπέτειες τοῦ Παν-τελεήµονα Μπεζενίτη στήν οἰκονοµι-κή διαχείριση τᾹς µητροπόλεως ἀλλάκαί στή δική του ἀπόκτηση χρηµα-τικῶν ποσῶν µέ µή νόµιµο τρόπο. Ὁἤδη µοναχός Παντελεήµονας µέ ἀπό -φαση τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔχει ἤδη κλη -θεῖ νά καθίσει πάλι στό ἑδώλιο τοῦκατηγορουµένου. ∆εῖτε τό δηµοσίευ -µα: «Ξανά στό ἑδώλιο...χωρίς ἀνα-τροπές!
…Σύµφωνα µέ τηλεγράφηµατοῦ Ἀθηναϊκοῦ Πρακτορείου Εἰδήσε -ων, ὁ Ἄρειος Πάγος µέ τήν ὑπ᾿ ἀριθµ.1386/2010 ἀπόφασή του ἀπέρριψετήν αἴτηση τοῦ Μητροπολίτη πρώηνἈττικᾹς κ. Παντελεήµονα, πού ζητοῦ -σε νά ἀναιρεθεῖ τό βούλευµα τοῦ συµ -βουλίου Ἐφετῶν Ἀθηνῶν, µέ τό ὁ -ποῖο παραπέµπεται σέ δίκη ἐνώπιοντοῦ Τριµελοῦς Ἐφετείου Ἀθηνῶν, µέτήν κατηγορία τᾹς νοµιµοποίησης ἐ -σό δων ἀπό ἐγκληµατική δραστηρι -ότητα, πού ἀφορ τό ποσό τᾹς ὑπε-ξαίρεσης τῶν 160.000 εὐρώ ἀπό τήνµονή τοῦ Ὁσίου Ἐφραίµ, σέ συνδυα-

σµό µέ τίς ἐπιβαρυντικές περιστάσειςτοῦ Ν. 1608/1950 περί καταχραστῶντοῦ δηµοσίου.Ὁ Ἄρειος Πάγος ἀπέρριψε τόαἴτηµα τοῦ κ. Παντελεήµονα κρίνον-τας ὅτι τό παραπεµπτικό βούλευµαἔ χει εἰδική καί ἐµπεριστατωµένη αἰτι -ο λογία. Ἀκόµη, ἡ ἀρεοπαγιτική ἀπό -φα ση κρίνει ὅτι τό παραπεµπτικόβούλευµα δέν περιέχει ἀντιφάσεις,ἀλλά ἀντίθετα περιέχει σαφήνεια καίπληρότητα, καθώς καί ὀρθή ἐφαρ-µογή τῶν νόµων περί νοµιµοποίησηςἐσόδων ἀπό ἐγκληµατική δραστηρι -ότητα καί καταχραστῶν τοῦ ∆ηµοσί -ου. Ἡ νέα παραποµπή σέ δίκητοῦ κ. Παντελεήµονα εἶναι σέ συνά -φεια ἀλλά καί σέ συνέχεια τᾹς ἀπό -φασης τοῦ Τριµελοῦς Ἐφετείου Ἀθη-νῶν µέ τήν ὁποία εἶχε καταδικαστεῖσέ κάθειρξη ἕξι ἐτῶν γιά ὑπεξαίρεσηκατ᾿ἐξακολούθηση 160.000 εὐρώ ἀπότήν Μονή τοῦ Ὁσίου Ἐφραίµ.Παράλληλα, ὁ Ἄρειος Πάγοςµέ τήν ὑπ᾿ ἀριθµ. 987/2010 ἀπόφασήτου ἀπέρριψε γιά δεύτερη φορά αἴ -τη ση τοῦ κ. Παντελεήµονα πού ζη -τοῦσε νά ἀναιρεθεῖ ἡ ἀπόφαση µέτήν ὁποία καταδικάστηκε σέ κάθειρ -ξη ἕξι ἐτῶν γιά τήν ὑπεξαίρεση. Ο ΑΠἀπέρριψε ὅλους τούς ἰσχυρισµούςτου ὡς ἀβάσιµους καί γιά τόν πρό -σθετο λόγο ὅτι εἶχαν ἐξεταστεῖ καίἀπορριφθεῖ µέ τήν πρώτη ἀναίρεσηπού εἶχε ὑποβάλει.» (amen.gr 24-07-2010)Μή ξεχάσουν, ἐπίσης, οἱ µητρο -πολίτες καί τήν ἔγγραφη ἐνηµέρωσητοῦ τότε τοποτηρητή τᾹς ἈττικᾹς Νι-
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κολάου γιά θέµατα διαχειριστικᾹς νο-µιµότητας στή µητρόπολη ἈττικᾹςἐπί Παντελεήµονα. Ὁρίστηκε µάλι-στα (ὁ Νικόλαος) ἀπό τήν ∆ΙΣ ἀνα-κριτής, γιά νά διαλευκάνει τήν ὑπόθε-ση (τί ἔκανε ἄραγε ὡς ἀνακριτής;).Ἄλλο δηµοσίευµα µιλάει γιά φᾹµες γιά«οἰκονοµικά ἐλλείµµατα πολλῶν ἑκα-τοντάδων χιλιάδων εὐρώ». Μήπωςπρέπει νά κάνει καί ἐκεῖ -στίς δυό πλέ -ον νέες µητροπόλεις- µιά ἐπί σκεψητό Σ∆ΟΕ; ∆ιαβάστε µέ προσοχή τάδηµοσιεύµατα: «ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ∆ΙΣ 4-5-2010ΣυνᾹλθε σήµερα Τρίτη, 4 Μαΐου2010, στήν πρώτη Συνεδρία της ἡ ∆ι -αρκής Ἱερά Σύνοδος τᾹς ἘκκλησίαςτᾹς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦΜακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθη-νῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύ -µου. Κατά τήν σηµερινή Συνεδρία :Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπι κύ -ρωσε τά Πρακτικά τᾹς Ἐξουσιοδοτή -σεως.Ὁ Τοποτηρητής τᾹς Ἱερς Μη -τροπόλεως Κηφισίας, Ἀµαρουσίουκαί Ὠρωπού, Σεβασµιώτατος Μη -τρο πολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεω-τικής κ. Νικόλαος ἐνηµέρωσε ἐγγρά -φως τήν ∆ιαρκᾹ Ἱερά Σύνοδο ὅτι, ὡςΤοποτηρητοῦ τᾹς καταργηθείσης Μη-τροπόλεως ἈττικᾹς, µετά τή διχοτό -µηση τᾹς Μητροπόλεως αὐτᾹς σέ δυόἐπί µέρους Ἱερές Μητροπόλεις Κηφι -σίας, Ἀµαρουσίου καί Ὠρωπού καίἸλίου, Πετρουπόλεως καί Ἀχαρνῶν,καί τήν κατανοµή τοῦ Ἀρχείου, περι -Ᾱλθαν σέ γνώση του νέα στοιχεῖα ἐπίτᾹς Ἀρχιερατείας τοῦ τέως Μητροπο -

λίτη ἈττικᾹς κ. Παντελεήµονα, τά ὁ -ποῖα ἅπτονται θεµάτων διαχειριστι -κᾹς νοµιµότητας, πού χρήζουν περαι -τέρω διερευνήσεως. Γενοµένης συζη -τή σεως ἀπεφασίσθη νά ἀνατεθεῖστόν Σεβασµιώτατο ΜητροπολίτηΜε    σογαίας καί Λαυρεωτικής κ. Νικό -λαο, ὡς Τοποτηρητοῦ τᾹς ὡς ἄνω Ἱε-ρς Μητροπόλεως, νά προβεῖ σέ κα-νονικές ἀνακρίσεις, σύµφωνα µέ τόἄρθρο 100 τοῦ Νόµου 5383/1932 «Πε-ρί Ἐκκλησιαστικῶν ∆ικαστηρίων καίτᾹς πρό αὐτῶν διαδικασίας» (Amen.gr4-5-2010).«ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΑΦΗΣΕΙ... ΒΑΡΙΑ ΚΛΗ -ΡΟΝΟΜΙΑ Ο ΚΑΘΑΙΡΕΘΕΙΣ ΠΡΩΗΝΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣΒΟΥΝΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑΤΟΥΣ ∆ΥΟ ΝΕΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ...Μέχρι καί ἐλλείµµατα ἑκατον -τάδων χιλιάδων εὐρώ λένε ὅτι ὑπάρ -χουν! Ὅπως καί πολλές διοικητικές«ἀνωµαλίες»
. . .ἘλλείµµαταΜαζί µέ τή διχοτόµησή τους ὅ -µως οἱ δυό νέες Μητροπόλεις κληρο -νόµησαν καί τά προβλήµατα τᾹς Μη -τρόπολης ἈττικᾹς. Ἡ ἐποπτεία (το-ποτηρητεία) τᾹς Μητρόπολης Ἀττι -κᾹς ἀπό τόν Μητροπολίτη Μεσογαί -ας Νικόλαο ἦταν δύσκολη καί λέγε-ται ὅτι ἡ Ἀττική κατέληξε νά γίνει«ξέφραγο ἀµπέλι». Οἱ πληροφορίεςλένε ὅτι οἱ δυό νέες µητροπόλεις κου-βαλοῦν τίς «ἁµαρτίες» τοῦ πρώην Ἀτ -τικᾹς Παντελεήµονα. Οἱ φᾹµες µιλοῦν γιά οἰκονοµικάἐλλείµµατα πολλῶν ἑκατοντάδων χι-λιάδων εὐρώ, τά ὁποῖα εἶχε ἀνακα -

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 7



λύψει ἀπό τήν πρώτη στιγµή ὁ τοπο -τηρητής Μητροπολίτης Μεσο γαί αςκαί ἁρµοδίως εἶχε ἐνηµερώσει τήν Ἱε-ρά Σύνοδο...» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥ -ΡΙΑΚΗΣ 13-06 2010).Θυµίζουµε τά νέα αὐτά στοι -χεῖα γιά τόν Παντελεήµονα Μπεζε -νίτη µέ τήν ἐλπίδα οἱ µητροπολίτεςµας νά ἀναλογιστοῦν σοβαρά τί εἶναιαὐτό πού ἀκούστηκε ὅτι εἶναι πιθα -νόν νά κάνουν, σ� αὐτήν τήν Ἱεραρ -χία, νά ξαναδώσουν, δηλαδή, κατ� οἰ -κο νο µίαν(!!!), τήν ἀρχιερωσύνη -καίµό νον- στόν Παντελεήµονα. 3) Καί ἄλλα ὅµως πρόσωπα µη -τροπολιτῶν ἀνακαλύπτει τό Σ∆ΟΕµέ ἀδήλωτες καταθέσεις ἑκατοντά-δων χιλιάδων εὐρώ. ∆ύο ἀπ�αὐτούς,µά λιστα, ἐλέγχονται γιά ξέπλυµα βρό-µικου χρήµατος ὅπως ἀναφέρει δη -µο σίευµα τᾹς ἱστοσελίδας τᾹς ἐφηµε-ρίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ»: «∆υό µητροπολίτες ἐλέγχονταιγιά ξέπλυµα Τρίτη, 20 Νοεµβρίου 2012 12:20 Ἐντοπίστηκαν ἀπό τό Σ∆ΟΕ ἀ -δήλωτες καταθέσεις ἑκατοντάδωνχι λιάδων εὐρώΣτο µικροσκόπιο τῶν Ἀρχῶν ἔ -χουν τεθεῖ δυό µητροπολίτες, οἱ ὁ -ποῖ οι ἐλέγχονται ἀπό τό Σ∆ΟΕ γιάκα ταθέσεις ἑκατοντάδων χιλιάδωνεὐ ρώ. Σύµφωνα µέ πληροφορίες τάχρήµατα αὐτά ἀφενός οὐδέποτε δη -λώθηκαν, ἀφετέρου δέν µποροῦν νάδικαιολογηθοῦν.Οἱ ἁρµόδιες ὑπηρεσίες ἐρευ-νοῦν ἄν οἱ συγκεκριµένοι µητροπο -λίτες ἤ οἱ διαχειριστές τους ἔχουν ὑ -

ποπέσει στό ἀδίκηµα τοῦ ξεπλύµα -τος βρόµικου χρήµατος.» (tovima.gr)4) Ὁ πρώην Ζακύνθου Χρυσό-στοµος, σέ µιά συνέντευξη τύπου(πού µπορεῖ µελλοντικά νά τή σχο-λιάσουµε εὐρύτερα) σέ δηµοσιογρά-φους τᾹς Ζακύνθου, ἀποκαλύπτει ὅ -τι παρα χώρησε τό ποσό τῶν 397.860εὐρώ σέ Ἵδρυµα πού συντηρεῖταιἀποκλει στικά ἀπό ἐκεῖνον γιά νά δο -θοῦν στή συνέχεια τά χρήµατα αὐ τάσέ 139 ὑποτρόφους. Ἐκεῖνο πού δέδιευκρίνισε εἶναι πῶς δικαιολογεῖταιἀπό τό µισθό του ἡ εὐχέρεια αὐτή νάδια θέσει ἕνα τόσο µεγάλο ποσό; ∆εῖ -τε τό δηµοσίευµα:«Ὁ Ζακύνθου Χρυσόστοµος ἀ -παν τ γιά τίς φηµολογίες τῶν ἡµε -ρῶν - (Video)Συντάχθηκε ἀπο τον/την Nyx-thimeron.com / 20: 16 ...Στήν διάρκεια τᾹς συνέντευξηςἀναφέρθηκε στό φιλανθρωπικό ἔργοτᾹς Μητροπόλεως, κατά τήν διάρ-κεια τᾹς 17ετοῦς διακονίας του στήΖάκυν θο, ἔδωσε µάλιστα στήν δηµο-σιότητα ἀναλυτικούς πίνακες τῶνΖακυνθινόπουλων, τά ὁποῖα βοηθή -θη καν στίς σπουδές τους µέ ὑποτρο-φίες, πού προᾹλθαν εἴτε ἀπό τά ἐν -τελῶς προσωπικά ἔσοδά του εἴτε ἀ -πό τά Κληροδοτήµατα στά ὁποῖαπροεδρεύει καί µέχρι τήν ἐποχή τουἦταν ἀνενεργά καί κοιµώµενα. Ἀπότίς σχετικές λίστες ἀντιγράφουµε:α) Μεταξύ τῶν ἐτῶν 1995 καί2010, σέ 139 ὑποτρόφους τοῦ Εὐα-γοῦς Ἱδρύµατος Χρυσόστοµος Α΄ ∆η -µητρίου, συντηρούµενου ἀποκλειστι-κά ἀπό τόν Σεβ. Ζακύνθου Χρυσό -
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στο µο Β΄, δόθηκαν 397.860 euro (ἤ135.550.902 δραχµές)...» (26-7-2011,Rom fea.gr).5) Στίς 19-1-2012 ἡ ἱστοσελίδα ἐκ-κλησιαστικᾹς ἐνηµέρωσης romfe a.grµς αἰφνιδίασε µέ µιά συγκλονιστικήεἴδηση. ∆εσπότης πιάστηκε µέ 35 ἑκα-τοµµύρια εὐρώ σέ σακούλες καί δύοὅπλα στό κάθισµα σέ δειγµατολη -πτι κό µπλόκο τᾹς τροχαίας στήν ἐ -θνι κή ὁδό. Σς µεταφέρω τό παρα -κάτω δη µοσίευµα πού σκορπίζει µε -λαγ χολία στά πιστά µέλη τᾹς Ἐκκλη -σίας: «Τά ἑκατοµµύρια, τά ὅπλα καίστό βάθος παραίτησηΠέµπτη, 19 Ἰανουάριος 2012 Γράφει ἡ Romfea.gr, 20:31Σάλο σέ ἐκκλησιαστικούς καί δη -µοσιογραφικούς κύκλους προκάλεσεἡ εἴδηση πού κυκλοφόρησε στό twit-ter, ἔγκριτου καί γνωστοῦ δηµοσιο -γράφου, ὁ ὁποῖος µιλοῦσε γιά τήσύλληψη ἱεράρχη µέ ὅπλα καί 35 (!) ἑ -κατοµµύρια εὐρώ στίς ἀποσκευές του.Ὁ γνωστός, τηλεοπτικός, δηµο-σιογράφος πού ἐργάζεται σέ ἔγκυροµέσο µαζικᾹς ἐνηµέρωσης ἀνέφερε(τά στοιχεῖα του καί οἱ ἀναρτήσειςτου εἶναι στή διάθεσή τᾹς Romfea.gr)πώς στό αὐτοκίνητο τοῦ Μητροπο -λίτη, ἔγινε ἔρευνα ἀπό ἄνδρες τᾹςτρο χαίας ἐθνικᾹς ὁδοῦ πού πραγµα-τοποιούσαν δειγµατοληπτικά "µπλό-κα". Στόν ἔλεγχο τοῦ αὐτοκινήτου οἱἀστυνοµικοί, σύµφωνα µέ τόν δη -µοσιογράφο, ἐντόπισαν τά δεκάδες ἑ -κατοµµύρια εὐρώ σέ σακοῦλες καί δυόὅπλα στό κάθισµα τοῦ ὀχήµατος!...»

Τό ὄνοµα τοῦ δηµοσιογράφουπού ἀνέβασε τήν εἴδηση στό twitterεἶναι Μανόλης Σταυρουλάκης καί εἶ -ναι οἰκονοµικός συντάκτης τᾹς NET.Ἀπό τό Λογαριασµό στό twit-ter τοῦ Μανόλη Σταυρουλάκη ἀντι-γράφουµε:«Manolis Stavroulakis @Stavrou -lakisM  -Ποιός γνωστός Μητροπολίτηςἐντοπίσθηκε σέ µπλόκο στήν Ἐθν.Ὁδό µέ 35 ἑκατ. σέ σακοῦλες (!) καί 2πιστόλια στό κάθισµα τοῦ σκαρα -βαίου??? -7:14 PM -19 Jan -...ἕνα µικρό ἀλλά οὐσιαστικόhint: ὁ ἐντοπισµός ἔγινε στήν Ἀρκα -δία -7:16 PM -19 Jan-Γιά νά µήν τρελλάνουµε κ τούς,ἀστυνοµικούς συντάκτες ἡ σύλληψηδέν ἔγινε σήµερα. τά µπλόγκ καλό εἶ -ναι νά διασταυρώνουν πρίν ἀναπα -ράγουν twit 12:23 AM -20 Jan».Τό γεγονός ἦταν παλαιότερο,ἀλ  λά µέ τόση σαφήνεια διατυ πωµένοπού ἀποκαλύπτει ὅτι ἥρωας ἦταν ὁγνωστός µητροπολίτης πού διέσχισετήν Ἀρκαδία µέ τόν σκαραβαῖο, τόνφορ τωµένο µέ πολλά χρή µα τα καίδύο πιστόλια.   6) Γιά τόν µητροπολίτη Περιστε-ρίου Χρυσόστοµο µεταφέραµε καί σέπρο ηγούµενο φύλλο τά δηµοσιεύµα-τα πού ἀναφέρονταν στίς καταθέ-σεις του καί στήν οἰκονοµική διαχείρι -ση τᾹς µητροπόλεώς του. Τό παρα-κάτω δηµοσίευµα πού προέρχεταιἀπό το iefimerida.gr µς θυµίζει ὅτι ὁσυγ κε κριµένος µητροπολίτης ἀπα -σχόλησε τό 2005 τό Σ∆ΟΕ, ἀλλά ἡ  Ἱε -ρά Σύνοδος ἀπέφυγε νά ἀσχολη θεῖ
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µέ τήν πλήρη διαλεύκανση τῶν γεγο -νότων καί προσµέτρηση εὐθυνῶν:«Τρίτη, 27 Νοέµβριος 2012 17:21Αὐτός εἶναι ὁ Μητροπολίτης Χρυ-σόστοµος πού ἔχει ἑκατοµµύριαεὐρώ στίς τράπεζεςΣτά 80 του τόν ἔπιασαν µέ ἑκα-τοµµύρια εὐρώ ἀδήλωτα στήν τρά -πεζα καί δέν µπᾹκε στόν κόπο οὔτενά κάνει διάψευση. Κι αὐτό γιατί πι-στεύει ὅτι κανείς δέν πρόκειται νά ἐ -ρευνήσει τά εἰσοδήµατά του καί κα-νείς δέν πρόκειται νά τοῦ ἐπιβάλεικά ποια τιµωρία. Εἶναι  δεύτερη φοράπού ὁ Μητροπολίτης ΠεριστερίουΧρυ σόστοµος (κατά κόσµον Γεράσι-µος Ζαφείρης) ἐλέγχεται γιά λογαρι -α σµούς ἑκατοµµυρίων καί µέτρα δένἔχουν ληφθεῖ ἐναντίον του.∆ίς ἐξαµαρτεῖνἩ πρώτη φορά ἦταν τήν ἄνοιξητοῦ 2005 ὅταν στήν Ἑλλάδα ἔγινε ἡἴδια συζήτηση γιά τόν ΠεριστερίουΧρυ σόστοµο. Μάλιστα συνεκλήθη ἡἹερά Σύνοδος καί ὁ µακαριστός Χρι-στόδουλος ἔκανε δᾹθεν «συστάσεις»στόν Μητροπολίτη. Ἀπό τότε καµιάἔρευνα τοῦ Σ∆ΟΕ δέν ἔχει διαπιστω -θεῖ καί καµιά ποινή ἤ πρόστιµο δέντοῦ ἔχουν ἐπιβληθεῖ.Τό δελτίο τύπου τᾹς ἹερςΣυνόδου τοῦ 2005 ἔλεγε:Συστάσεις της Ἱ. Συνόδου πρόςτόν Σ. Μητροπολίτη Περιστερίου.Ἐν Ἀθήναις τῇ 13᾽ Μαΐου 2005ΣυνᾹλθε σήµερα, Παρασκευή 13Μαΐου 2005, ἡ ∆ιαρκής Ἱερά ΣύνοδοςτᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος τᾹς 148ηςΣυνοδικᾹς Περιόδου ὑπό τήν Προε-δρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό -

που Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.Χριστοδούλου στήν τρίτη Συνεδρίασήτης γιά τό µήνα Μάιο.Κατ᾿ ἀρχάς ἡ ∆.Ι.Σ. ἔλαβε γνώσητῶν γραπτῶν ἐξηγήσεων πού ἀπέ -στει λε πρός Αὐτήν, διά τοῦ ὑπ᾿ ἀρι -θµ. 61/11.5.2005 ἐγγράφου του, ὁ Σεβ.Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Χρυ-σόστοµος, ἐπί τῶν εἰς βάρος του κα-ταγγελιῶν. Ἡ ∆.Ι. Σ. ἀπεφάσισε, ὅσονἀφορ στά καταγγελθέντα περί οἰ -κο νοµικῶν ἀτασθαλιῶν νά ἀναµείνειτό πόρισµα τοῦ Σ.∆.Ο.Ε., τό ὁποῖο δι -ενεργεῖ οἰκονοµικό ἔλεγχο στήν Μη -τρό πολη Περιστερίου. Ὅσον ἀφορὅ µως στίς καταγγελίες γιά τήν ὑπη -ρεσιακή σχέση τοῦ Σεβ. κ. Χρυσο-στόµου µέ τούς Κληρικούς του, σέσυνάρτηση µέ παρεχόµενες ἀπό αὐ -τούς χειρωνακτικές καί ἄλλες ἐργα -σίες καί δραστηριότητες, µή σχετιζό -µενες µέ τά καθαρῶς ἐφηµεριακά καίπνευµατικά τους καθήκοντα ὡς καίµέ ἄλλες ἐνέργειες πού ἐπιβαρύνουντούς Κληρικούς τᾹς Ἱερς αὐτᾹς Μη -τροπόλεως, ἀπεφάσισε νά ἀποστεί -λει σέ αὐτόν ἔγγραφο µέ αὐστηρέςσυστάσεις, ὥστε νά ἰσχύσουν στήνἹερά Μητρόπολη Περιστερίου, ἀνα-φορικά µέ τά παραπάνω θέµατα,ὅσα ἰσχύουν καί σέ ὅλες τίς ἄλλεςΜητροπόλεις, σύµφωνα µέ τίς ἰσχύ -ουσες Ἐκκλησιαστικές διατάξεις καίτούς Νόµους τοῦ Κράτους...»Ἀνακαλύψαµε τό 2012 τό ἴδιοἀδίκηµαΣτό χθεσινό της φύλλο ἡ ἐφη -µε ρίδα τό Ἔθνος ἀνακάλυψε ὅτι τόΣ∆ΟΕ ἔβαλε στό στόχαστρο δυό Μη -τροπολίτες καθώς διαθέτουν κατα -

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ10



θέσεις πολλῶν ἑκατοµµυρίων. Πρό -κει ται γιά τούς µητροπολίτες Περι -στε ρίου Χρυσόστοµο, καί Θεσσαλι -ώτιδος καί Φαναριοφερσάλων Κύ -ριλλο.Οἱ δυό τους, σύµφωνα µέ τήνἐφηµερίδα, φαίνεται νά διατηροῦνλογαριασµούς ἑκατοµµυρίων πούδέν συνάδουν µέ τά δηλωθέντα εἰ -σοδήµατά τους, ἐνῶ ἐξετάζεται τόἐνδεχόµενο νά ἔχουν µεταβιβάσει πο-σά σέ λογαριασµούς τρίτων ὥστε νάἀποφύγουν τόν ἔλεγχο.Σύµφωνα µέ τό δηµοσίευµα ὁἔλεγχος ἔχει ὁλοκληρωθεῖ, ἐνῶ οἱ δυόµητροπολίτες θά κληθοῦν ἐντός τῶνἡµερῶν ἀπό τήν Ἐφορία ὥστε νά ἀ -ποδείξουν ὅτι τά χρήµατά τους δι-καιολογοῦνται ἀπό τά εἰσοδήµατα,ἀλλά καί τήν περιουσία τους.Οἱ ἔλεγχοι ξεκίνησαν ὕστερα ἀ πόκαταγγελίες γιά εἰκονικές δωρεές καίχορηγίες, ἀδήλωτα ἔσοδα ἀπό ἀ γο -ραπωλησίες καί ἐνοικιάσεις ἀκινή τωνπού ἀνήκουν στήν ἐκκλησία κ.ἄ. ...»7) Τό ἑπόµενο ὄνοµα ἀρχιερέαπού βγᾹκε στή δηµοσιότητα γιά τάκατορθώµατά του στή συλλογή ὑ -πέ ρογκων χρηµατικῶν ποσῶν εἶναιτοῦ µητροπολίτη Νικαίας Ἀλέξιου.Στίς 2-12-2012 τό ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥ ΡΙ Α -ΚΗΣ εἶχε τόν ἐξευτελιστικό γιά τήνἘκκλη σία τίτλο:  «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΡΑΣΑΤό Σ∆ΟΕ «ἐξοµολογεῖ» δέκα ἰε-ράρχεςΝέες ἀποκαλύψεις γιά «µαῦροχρᾹµα» ἀναµένεται νά συγκλονίσουντόν χῶρο τᾹς Ἐκκλησίας καθώς, σύµ -φωνα µέ διασταυρωµένες πληροφο-

ρίες, δέκα µητροπολίτες ἐλέγχονταιἀπό τό Σ∆ΟΕ γιά τήν εἰσοδηµατικήκαί περιουσιακή τους κατάσταση ἀ -φοῦ στούς λογαριασµούς τους βρέ -θηκαν ποσά καταθέσεων πού ξεπε-ρνοῦν τό 1 ἑκατ. εὐρώ.»Καί στή συνέχεια περιγράφει τίςκαταγγελίες πού ὑποβλήθηκαν εἰςβάρος τοῦ µητροπολίτη Νικαίας στόΣ∆ΟΕ. Οἱ ἀναφορές αὐτές περιγρά-φουν ἕναν ἄνθρωπο πού µοναδικήκαί καθηµερινή µέριµνά του εἶναι πῶςνά συλλέγει ἀµύθητα πλούτη. ∆εῖτετά δηµοσιεύµατα:«...Οἱ ἐλεγκτές ἐξετάζουν, σύµ -φωνα µέ ἀποκλειστικές πληροφορίεςτοῦ «Ἐθνους τᾹς ΚυριακᾹς», ἄν ὁ µη -τροπολίτης Ἀλέξιος καί µέλη τᾹς οἰκο -γένειάς του ἀπέκτησαν, καί µέ ποιόντρόπο, ἀκριβά ἀκίνητα, ἄν παραβιά -στηκαν οἱ διαδικασίες µέ προσλήψειςσέ ἔµµισθες θέσεις τᾹς Μητρόποληςἀτόµων τοῦ στενοῦ συγγενικοῦ τουπεριβάλλοντος, ἀλλά καί ἄν ὑπάρ -χουν «γκρίζες ζῶνες» στόν τρόπο δια-χείρισης τῶν οἰκονοµικῶν τᾹς Μητρό -πολης. Μιά ἰδιαίτερα σοβαρή πτυχήτῶν καταγγελιῶν, πού ἔχει στά χέ -ρια του τό Σ∆ΟΕ, εἶναι ἡ ἀναφορά σέ«καταθέσεις τοῦ µητροπολίτη Ἀλεξί -ου στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό»!Ἡ ἔρευνα, τόσο στήν περίπτω-ση τοῦ Ἁγίου Νικαίας ὅσο καί στίς ἄλ -λες περιπτώσεις τῶν ἐλεγχόµενωνµητροπολιτῶν, θά περιλάβει καί ἄνοι -γµα τραπεζικῶν λογαριασµῶν, τόσοτῶν προσώπων πού ἐλέγχονται ὅσοκαί ἐκείνων τοῦ στενοῦ συγγενικοῦτους περιβάλλοντος.Σύµφωνα µέ τά στοιχεῖα πού
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ἐξετάζουν οἱ ἐλεγκτές τοῦ Σώµατος∆ίωξης Οἰκονοµικοῦ Ἐγκλήµατος, ὁµη τροπολίτης Ἀλέξιος καί ἡ οἰκογέ -νειά του φέρονται νά διαθέτουν του-λάχιστον ὀκτώ ἀκίνητα, γιά τά ὁποῖαµένει νά διαπιστωθεῖ ἄν δικαιολο-γοῦνται ἀπό τά εἰσοδήµατά τους.Ἐκτός ἀπό τά ἀκίνητα τῶν συγ -γενῶν του, ὁ ἴδιος ὁ µητροπολίτηςφέ ρεται νά διαθέτει ἕνα ἀκίνητο στήΛεωφόρο Λαµπράκη στόν Πειραιά,τρία ἀκίνητα στήν Ἀκτή Θεµιστο -κλέους στήν Πειραϊκή καί ἕνα ἀκίνητοστήν Ἡρώων Πολυτεχνείου στόν Πει-ραιά. Ὁ κ. Ἀλέξιος ἔχει ὡς κύρια κα-τοικία του ἀκίνητο στήν Ἀκτή Θεµι-στοκλέους πάνω ἀπό τά Μακρά Τεί -χη, στά βράχια τᾹς ΠειραϊκᾹς, µέ ἐκ -πληκτική θέα πρός τό πέλαγος, ὅπουστόν ἕναν ὄροφο µένει ἡ µητέρα τουµέ τήν οἰκιακή βοηθό της καί ἀκριβῶςἀπό πάνω διατηρεῖ κατοικία ὁ µητρο -πολίτης.Ἔπαυλη µέ πισίναὉ ἀδελφός του ∆ηµήτρης, ὁ ὁ -ποῖος µάλιστα εἶναι καί ἀρχιλογιστήςτᾹς Μητρόπολης, φέρεται νά ἀπέκτη -σε «ἔπαυλη µετά πισίνας» στή θέση«Τζότζικας» στή Γραβιά Φωκίδας, ὅ -που, σύµφωνα µέ µαρτυρίες τῶν κα-τοίκων, ἐµφανίζεται ὡς... ἐπιτυχη µέ -νος ἐπιχειρηµατίας, ἐνῶ ὅποτε ἐπι -σκέ πτεται τό χωριό δέν παραλείπεινά πηγαίνει στήν ἐκκλησία, ὅπου ὑ -πο καθιστ καί τόν ψάλτη!Ὁ ἀρχιλογιστής τᾹς Μητρόπο -λης Νικαίας φέρεται νά ἔχει καί δεύτε-ρη ἔπαυλη στήν Ἄνοιξη ἈττικᾹς, πούσύµφωνα µέ τίς περιγραφές µοιάζειµέ φρούριο, ἐνῶ ἐµφανίζεται νά κυ -

κλο φορεῖ καί µέ ἀκριβά αὐτοκίνητα.Ἀλλά καί ὁ ἀνιψιός τοῦ µητρο-πολίτη Ἀλεξίου, γιός τοῦ ἀδελφοῦτου ∆ηµήτρη, ὁ Ἀλέξης, φέρεται νά ἔ -χει ἀποκτήσει δυό ἐπαύλεις στόν∆ιόνυσο, στήν ὁδό Στρατηγοῦ Μα-κρυγιάννη καί στήν ὁµώνυµη πλα-τεία. Οἱ κάτοικοι τᾹς περιοχᾹς ἀνα-φέρουν ὅτι ἔχει συζητηθεῖ στή γειτο-νιά καί ἡ παρουσία τοῦ ἴδιου τοῦµητροπολίτη Ἀλεξίου, προφανῶς ὡςἐπισκέπτη τῶν συγγενῶν του.Ὁ ἀνιψιός τοῦ µητροπολίτη, µά -λιστα, ἔχει καταγγελθεῖ στό Σ∆ΟΕἀπό ἱερεῖς ὅτι ὀρίστηκε καί ὡς ἐλεγ-κτής τῶν λογιστικῶν βιβλίων στούς40 ἐνοριακούς Ναούς (περιοχή Νίκαι-ας, Κορυδαλλοῦ, Αἰγάλεω, Χαΐδαρι -ου, Ἁγίας Βαρβάρας, Κερατσινίου καίΠεράµατος), ἀπ᾿ ὅπου συνολικά κα -τα κρατεῖ περί τίς 4.000 εὐρώ, χωρίςἀ  ποδείξεις, γιά ἔξοδα ἐλέγχων κάθεµήνα!Συγκέντρωνε δεκάδες χιλιάδεςεὐρώ «µαῦρα»Μίζες ἀπό γάµους καί κηδεῖεςΣτίς καταγγελίες πού ἐξετάζειτό Σ∆ΟΕ περιγράφεται µιά ζοφερήκατάσταση ἀπό «δεινοπαθοῦντες»ἱερεῖς, µέ τίς ἐντελῶς ὑπερβολικές καίπαράλογες οἰκονοµικές ἀπαιτήσειςτοῦ συγκεκριµένου µητροπολίτη. Εἰ -δικότερα, τό κλίµα πού περιγράφουνἱερεῖς τᾹς Μητρόπολης Νικαίας εἶναιὅτι ἐντείνονται οἱ πιέσεις ἀπό τόνπρω τοσύγκελο καί ἄλλους ἄµεσουςσυνεργάτες τοῦ µητροπολίτη νά τούςστέλνουν ὅλο καί περισσότερα χρή -µατα.Κυρίως τά ζητοῦν ἀπό ἱερεῖς νε-
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κροταφείων, ἀλλά καί ἀπό τίς ἐνο-ρίες ὡς «µερίδια» ἀµοιβῶν ἀπό βα-πτίσεις, γάµους καί κηδεῖες, ἀπό τάπαγκάρια ἀλλά καί τούς πολλούς«κουµπαράδες». Συνολικά µαζεύον-ται δεκάδες χιλιάδες εὐρώ κάθε µήνα,ἀφορολόγητα εἰσοδήµατα χωρίς ἀ -πο δείξεις!«Ἀδιάβαστα»Ἐνδεικτικά ἀναφέρεται ὅτι γιάποσό π.χ. 800 εὐρώ ἐγγράφεται ἐπί -σηµα στά βιβλία ποσό 200 εὐρώ καίτά 600 πηγαίνουν «ἀδιάβαστα» γιάτό... φιλανθρωπικό ἔργο τοῦ µητρο -πο λίτη.Ἀναφέρονται, µάλιστα, περι-πτώσεις ὅπου οἱ ἱερεῖς ἀδυνατούσαννά πληρώσουν τά ποσά πού ἀπαι-τοῦσαν συνεργάτες τοῦ µητροπολίτηκαί ἀναγκάστηκαν νά τά καλύψουνπαίρνοντας ἀπό τράπεζες κατανα-λωτικά δάνεια!Στήν καταγγελία τους ἀναφέ -ρουν µεταξύ ἄλλων: «Στό παρελθόνεἴχαµε µεταφέρει τά προβλήµαταπού µς ἀπασχολοῦν στόν Μακαρι -ώτατο Ἀρχιεπίσκοπο, δίχως ὅµως νάτά λάβει ὑπόψη του, παρόλο πούπα ραδέχεται δηµοσίως ὅτι στό ΣῶµατᾹς Ἱεραρχίας ὑπάρχουν ἄτοµα πούπροκαλοῦν.Μετά τίς συνεχεῖς πιέσεις καίἀπειλές πού δεχόµαστε ἀπό τόν µη -τροπολίτη Ἀλέξιο, καθώς καί ἀπό τόνπρωτοσύγκελλό του ΧρυσόστοµοΠα   να γόπουλο, ἀποφασίσαµε νά σςἐκ φράσουµε τίς ἀνησυχίες µας καί τήνἀπογοήτευσή µας γιά τίς ἀ παράδε -κτες συµπεριφορές καί τῶν δυό.Τά τρόφιµα πού προέρχονται

ἀπό προσφορές τῶν σοῦπερ µάρκεττᾹς περιοχᾹς γιά τήν καµπάνια '' Ὅλοιµαζί µποροῦµε'', τά ὁποῖα προορί -ζονται γιά τούς ἄπορους συναν -θρώπους µας, καταλήγουν ὡς ἐδέ -σµατα σέ δεξιώσεις καί γεύµατα γιάµνηµόσυνα, στούς ὑπερπολυτελεῖςχώρους τοῦ Μοναστηριοῦ τῶν ἉγίωνΠατέρων στό Σχιστό! Σηµαντικό µέ -ρος ἀπό αὐτά τά ἔσοδα πηγαίνουνστόν µητροπολίτη.ΛεηλασίαΜάλιστα, γιά τήν ἀνέγερση τοῦσυγκεκριµένου µοναστηριοῦ, πού ἔ -γι νε µέ τόν ὀβολό τῶν πιστῶν, χρησι -µοποίησε δικούς του τεχνικούς, ἀπότούς ὁποίους ζήτησε νά δώσουν στήΜητρόπολη µέρος τᾹς ἀµοιβᾹς τους''ὑπέρ τῶν φτωχῶν''...Ὁ µητροπολίτης Ἀλέξιος Βρυώ -νης ἐδῶ καί 17 χρόνια λεηλατεῖ στήν
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κυ ριολεξία τίς ἐκκλησίες µας, µέ διά -φο ρες µεθόδους, ἔτσι ὥστε νά αὐ -ξάνει τήν περιουσία του καί τίς κα-ταθέσεις του σέ τράπεζες.Μέ αὐτά πού βιώνουµε καθηµε-ρινά, µέσα ἀπό συνεχεῖς πιέσεις, ἐκ -φοβισµούς καί ἀπειλές, µς στηρίζειὁ Θεός καί δέν ἔχουµε καταρρεύσεικληρικοί καί λαϊκοί.Πότε ἄραγε θά σταµατήσει ὁἈλέξιος νά ἀρµέγει ἐκκλησίες καί ἱε -ρεῖς, µέ σκοπό νά πλουτίζει αὐξάνον-τας τίς καταθέσεις του, ἐδῶ καί στόἐξωτερικό, προικίζοντας ἀδέλφια καίἀνίψια µέ ἐπαύλεις, πού λίγοι δι-αθέτουν;», ρωτοῦν καταλήγοντας οἱκαταγγέλλοντες.«∆ικοί του» τεχνικοίΗ Μητρόπολη, ὅπως ἀναφέρε-ται στήν καταγγελία, συστήνει «δι-κούς της» τεχνικούς καί ἁγιογράφουςἐπιβάλλοντας τήν σχεδόν ἀποκλει-στική χρησιµοποίησή τους ἀπό τίςἐνορίες.Ὅπως ἐπίσης συστήνει τήν τέ -λε ση δεξιώσεων καί µνηµοσύνων σέσυγκεκριµένο χῶρο. Ἐπιβάλλει στούςἱερεῖς νά δίνουν τίς παραγγε λίες τουςγιά ἀρτοκλασίες, βασιλόπιτες κ.λπ.στόν... Ἀνδρέα, «πληρώνοντας ὑπερ -βολικές τιµές, σέ σχέση µέ ἄλλα µα-γαζιά πού µς κάνουν καί δωρεές».Ἐπίσης, στίς καθιερωµένες ἐπι -σκέψεις τοῦ µητροπολίτη σέ ἐνορίες,πανηγύρεις κ.λπ. ἡ ἑκάστοτε ἐνορίακαλεῖται νά πληρώσει χέρι χέρι, χωρίςἀποδείξεις, ποσά πού κυµαί νονταιἀ  πό 500 µέχρι καί 6.000 εὐρώ.ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ»Τήν Τετάρτη 5-2-2012 καί παρά

τίς διαψεύσεις τοῦ µητροπολίτη Νι-καίας γιά ὅσα τό δηµοσίευµα τοῦκαταµαρτυ ροῦσε, τό ΕΘΝΟΣ ἐπα νέρ-χεται δρι µύτερο. Μέ φωτογραφηµέ-νες τίς βίλες τοῦ ἀδελφοῦ καί τοῦ ἀνι-ψιοῦ του, συνεχίζει νά ἐπιµένει στίςκαταγγελίες. Μεταξύ τῶν ἄλλωνµετα δίδει καί τήν εἴδηση ὅτι: «Μέἐντολή τοῦ οἰκονοµικοῦ εἰσαγ γελέαΓρ. Πε πόνη, τό Σ∆ΟΕ ἐρευν τήνἀκίνητη περιουσία τᾹς οἰκογένειαςΒρυώνη...». Ἕνα µικρό ἀπόσπασµακαί ἀπό τό δηµοσίευµα αὐτό:«ΒΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΕΣΤό real estate της... ἁγίας οἰκογέ -νειαςΣάλος ἔχει ξεσπάσει στούς κόλ -πους τᾹς Ἐκκλησίας ἀλλά καί στήνκοινή γνώµη µετά τίς πρόσφατες ἀ -ποκαλύψεις τοῦ «Ἔθνους τᾹς Κυρι α -κᾹς» γιά τόν ἔλεγχο πού ἤδη διενερ-γεῖται ἀπό τό Σ∆ΟΕ στά οἰκονοµικάδέκα µητροπολιτῶν... ... ἀπέφυγε (ὁ Νικαίας) νά ἀπαν-τήσει ἐπί τῶν καταγγελιῶν πού ἀφο -ροῦν στά περιουσιακά στοιχεῖα τοῦἀδελφοῦ καί τοῦ ἀνιψιοῦ του, οἱ ὁ -ποῖ οι ἐπίσης θά ἐλεγχθοῦν ἀφοῦ ὁοἰκονοµικός εἰσαγγελέας Γρ. Πεπό -νης, λαµβάνοντας ὑπόψη του τό δη -µοσίευµα, ἀλλά καί τά στοιχεῖα πούεἶχε ἤδη συγκεντρώσει το Σ∆ΟΕ ζή -τησε ἀπό τούς «ράµπο» νά προχω -ρήσουν σέ πλήρη ἔλεγχο ὅλων τῶνπροσώπων πού ἀναφέρονται στίςκαταγγελίες, δείχνοντας µέ τή στάσητου ὅτι ἀξιολογεῖ τήν ὑπόθεση ὡςἄκρως σοβαρή.» (ΕΘΝΟΣ 5-12-2012).8) Τό «Ἁγιορείτικο ΒᾹµα», ἱστο -σε   λίδα ἐκκλησιαστικᾹς ἐνηµέρωσης
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µεγάλης ἐπισκεψιµότητας, ἀναφέρει,πέρα ἀπό τόν Περιστερίου καί τόνΝικαίας, τόν «...τρίτο µέ τό ἀµύθητοποσό!». Ἄς διαβάσουµε µέ προσοχήτό δηµοσίευµα: «Ὁ ἘξοµολόγοςΟ ΛΑΟΣ ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΛΗ -ΘΕΙΑ...∆ευτέρα, 10 ∆εκέµβριος 201223:42 Desk Agioritikovima                                               Ὁ ἔλεγχος τοῦ Σ∆ΟΕ, οἱ δυόµητροπολίτες καί ...ὁ τρίτος µέ τό ἀ -µύθητο ποσό! -Τί λένε οἱ πληροφο-ρίες τοῦ "Ἁγιορείτικου Βήµατος" πούἐξασφάλισε"ὁ ἐξοµολόγος"∆έν διακριβώθηκε ἡ βασιµότητατῶν καταγγελιῶν γιά τούς µητροπο -λίτες µέ τά ὑπέρογκα καί ἀδήλωταχρηµατικά ποσά σέ τραπεζικούς λο-γαριασµούς τους. Ἡ ἔρευνα βρίσκε-ται σέ ἐξέλιξη.Αὐτό ἀπάντησε τό Σ∆ΟΕ στόνἈρχιεπίσκοπο Ἱερώνυµο καί ὁ ἴδιοςµέ τή σειρά του ἐνηµέρωσε τά µέλητᾹς Ἱερς Συνόδου κατά τή χθεσινήσυνεδρίαση.Γιά νά µή ξεχνιόµαστε καί ξαφ-νικά µς ποῦν ὅτι δέν ἐντόπισαν τί -ποτα...Σέ τραπεζικούς λογαριασµούςδυό µητροπόλεων, µητροπολίτη καίἹερέα µητρόπολης τᾹς ἈττικᾹς, ἐν -τοπίστηκαν ποσά πού ὑπερβαίνουντά πέντε ἑκ. εὐρώ.Μάλιστα, σέ µία ἀπό τίς δυό µη -τροπόλεις, µαθαίνουµε ὅτι ἀκόµα καίτά τρόφιµα πού ἄφηναν οἱ πιστοίγιά τούς φτωχούς πήγαιναν στό ἐ -στιατόριο τοῦ ξαδέλφου τοῦ µητρο -

πο λίτη.Τί θά κάνει ἄραγε ἡ ∆ιαρκής Ἱε-ρά Σύνοδος ἐάν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱπαραπάνω καταγγελίες; Θά ζητήσειτίς παραιτήσεις τῶν Ἱεραρχῶν ἤ θάπροσπαθήσει νά τά κουκουλώσει;Οἱ ἀποφάσεις τᾹς ∆.Ι.Σ θά κρί -νουν τή... δικαιοσύνη καί τήν ἀξιοπι-στία τοῦ συνόλου τῶν συνοδικῶν Ἱε -ραρ χῶν.Ἴδωµεν...Τίς δυό τελευταῖες µέρες ὅµωςστά δηµοσιογραφικά γραφεῖα κυ κλο-φοροῦν πληροφορίες πού ἐάν ἐπιβε -βαιωθοῦν θά ἀκολουθήσουν ἀπρό -σµενες ἐξελίξεις στόν ἐκκλησιαστικόχῶρο.Ἡ καταγγελία ἀγγίζει τόν ...Θρό  νο.ὙπᾹρξε ἔντονη φηµολογία ὅτισέ τραπεζικούς λογαριασµούς τοῦ ...σέ τράπεζες ἐντός καί ἐκτός Ἑλλάδαςβρέθηκε ποσό πού ἀγγίζει τά 35 ἑκ.εὐρώ!Τά πέντε ἑκ. µάλιστα τά ἔχει στόσπίτι του, σύµφωνα µέ πληροφορίεςτοῦ "Ἁγιορείτικου Βήµατος".∆έν εἶναι σύµπτωση πού ὁ Ἀρ -χιεπίσκοπος Ἱερώνυµος ἀνέβασετούς τόνους καί στέλνει µηνύµαταπρός πάσα κατεύθυνση.Ἔχει τούς λόγους του....Μάλιστα πρό δεκαπενθηµέρουἐφηµερίδα ὑψηλᾹς ἀναγνωσιµότηταςεἶχε ἕτοιµο τό σχετικό ρεπορτάζ καίλίγο πρίν τήν ἐκτύπωση κατόπιν πο-λιτικῶν παρεµβάσεων, ἀποσύρθηκεἄρον ἄρον!»Γιατί, ἄραγε, ἄν ἐπιβεβαιωθοῦνοἱ πληροφορίες αὐτές, «θά ἀκολου -
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θή  σουν ἀπρόσµενες ἐξελίξεις στόνἐκ  κλησιαστικό χῶρο»;Ποιός εἶναι «ὁ ... Θρόνος» τόνὁ ποῖο ἀγγίζουν οἱ καταγγελίες; Ποιός εἶναι ὁ «...» µέ τούς παρα -φουσκωµένους λογαριασµούς στίςτράπεζες, πού φτάνουν τά 35 ἑκα-τοµµύρια;Ἄν γυρίσετε τή σελίδα, θέλον-τας νά ἐνηµερωθεῖτε γιά τήν ἀντίδρα -ση τῶν καθαυτό ἡγετικῶν προσώ -πων τᾹς τρέχουσας ἐποχᾹς στό ἐκ -κλησιαστικό µας σῶµα, θά πονέσετεπε ρισσότερο. Οἱ φορεῖς τοῦ ἐκκλη -σια στικοῦ χαρίσµατος κατά τήν πα-ροῦσα ἱστορική περίοδο µόλις ξεπερ-νοῦν τούς ὀγδόντα. Αὐτοί πού λη -σµό νησαν τό πατερικό πνεῦµα τᾹςθυσίας καί τᾹς χαρισµατικᾹς πτω -χείας δέν εἶναι λίγοι. Τό ἐρώτηµα εἶναιτί ἔκαναν καί τί κάνουν οἱ ὑπόλοιποι.Πῶς ἀντιδροῦν στήν ὁρµητική ἐπίθε-ση τῶν συναδέλφων τους στά παγ-κάρια τῶν ναῶν καί στά λογιστήριατῶν µητροπόλεων καί πῶς µεθο-δεύουν αὐτή τή στιγµή τόν ἀγώνατους γιά νά καθαρθοῦν οἱ χῶροι τᾹςοἰκονοµικᾹς διαχείρισης.Θά τολµήσω νά διατυπώσωἐλάχιστες κρίσεις: Ἡ ∆ιαρκής ἹεράΣύν οδος κατά τό µακρό αὐτό διά-

στηµα δέν ἀνέλαβε τήν εὐθύνη τηςνά διαλευκάνει τό σκοτεινό πλέγµατᾹς ἰδιοτέλειας καί νά ἀποκαθάρειτούς ἱερούς χώρους καί ὁ Ἀρχιεπίσκο-πος, ἀντί ἄλλης ἔντιµης καί ἔµπονηςἀνακοίνωσης, περιορίστηκε στήν δή-λωση ὅτι ἀπευθύνθηκε στόν γεν.γραµ µατέα τοῦ Σ∆ΟΕ κ. Στέλιο Στα-σινόπουλο διά νά µάθει ποῦ βρίσκε-ται τό θέµα καί ἐκεῖνος τόν πληρο -φόρησε ὅτι οἱ ἔρευνες βρίσκονται ἐνἐξελίξει. Στό χῶρο τᾹς δικᾹς του εὐ -θύνης ὁ Ἀρχιεπίσκοπός µας δέν ἄνοι-ξε τά χαρτιά. ∆έν κατέθεσε τήν ἀγω -νία τῶν πολλῶν καί δέ στιγµάτισε τίςπράξεις τῶν φαύλων.Νά περιµένουµε ἀναδροµή στούςἹερούς Κανόνες καί στήν εὐθύτατηκρίση τῶν ἁγίων πατέρων ἤ νά ἀφε-θοῦµε στή µεταβολή τοῦ ποιµαντι-κοῦ χαρίσµατος σέ ἐµπορικό σόφι-σµα καί πρόγραµµα εὐρύτατου πλου-τισµοῦ;Πρός τούς πλουτοῦντες συνεπι -σκόπους τό δικό µας ἐρώτηµα εἶναι:«εἰ γάρ πλοῦτον ἠγάπας, τί τῷ περίπτω χεί ας διδάσκοντι ἐφοίτας;»
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 
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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


