
Τά πεπραγμένα του ὡς Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος

εἶναι ἀδύνατον νά συμπεριληφθοῦν εἰς
τό παρόν βιογραφικόν σημείωμα, ἔστω
καί ἐν μεγίστῃ συντομίᾳ. Δι’ αὐτό οἱ θέ-
λοντες νά τά πληροφορηθοῦν δύνανται
νά ἀνατρέξουν ἀφ’ ἑνός μέν εἰς τούς
ὀγκώδεις Τόμους τοῦ περιοδικοῦ «’Εκ-
κλησία» τῶν ἐτῶν 1967-1973, ἀφ’ ἑτέ-
ρου δέ εἰς τάς ἑξῆς ἐκδόσεις, καταλαμ-
βανούσας ἐν τῷ συνόλῳ ὑπέρ τάς 1300
σελίδας, ἤτοι: 1) ««11882299  ἡἡμμέέρρααιι  εεἰἰςς  ττόό
ΠΠηη  δδάάλλιιοονν»», Τόμος Α΄, ἐν Ἀθήναις 1972,
σε λίδες 288, 2) ««ΕΕἰἰςς  ττόό  ΠΠηηδδάάλλιιοονν  ττῆῆςς
ἘἘκκ  κκλληησσίίααςς»», Τόμος Β΄, τεύχη Α΄ καί
Β΄, ἐν Ἀθήναις 1975, σελίδες 576 καί
92, 3) ««ΠΠεερρίί  ττοοῦῦ  οοἰἰκκοοννοομμιικκοοῦῦ  ππρροοββλλήήμμαα  --
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ττοοςς  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς»», ἐν
Ἀθή ναις 1975, σελίδες 154 καί 4) ««ΤΤόό
ΔΔρρᾶᾶμμαα  ἑἑννόόςς  ἈἈρρχχιιεεππιισσκκόόπποουυ»», ἔκδοσις
Ε΄, ἐν Ἀθήναις 1976, σελίδες 192.

Ἐνταῦθα, χάριν συντομίας, θά ἀπα -
ριθ  μηθοῦν μόνον ὅσα ἐκ τῶν πεπραγμέ -
νων ἦσαν καινοφανῆ εἴτε ἐν τῇ Ἀρχιεπι -
σκοπῇ Ἀθηνῶν, εἴτε ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ
τῆς Ἑλλάδος γενικώτερον.

ΑΑ΄́  ἘἘνν  ττῇῇ  ἈἈρρχχιιεεππιισσκκοοππῇῇ  ἈἈθθηηννῶῶνν: Ἡ
ὀρθολογική ὀργάνωσις τῶν Ὑπηρεσιῶν
τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς εἰς Διευθύνσεις,
Τμή  ματα καί Γραφεῖα, ὥστε νά εἶναι
εὐ   χερής ἡ παρακολούθησις, ἡ προαγω-
γή καί ὁ ἔλεγχος τοῦ διεξαγομένου ἔρ-
γου. Ἡ ἵδρυσις νέων Γραφείων, ὅπως τό
τοῦ Προσωπικοῦ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς,
τό ὁποῖον εἶχε τά στοιχεῖα ἅπαντος τοῦ
προ  σωπικοῦ της, ἤτοι ἱερέων, διακόνων,
ὑπαλλήλων κλπ. Τό τοῦ Ἐλέγχου Κλη -
ρικῶν, τό ὁποῖον περιέστελλε τόν ἐπί ζη -
μίᾳ τοῦ ράσου τρόπον ζωῆς ὡρισμένων
εἴτε ψευδοκληρικῶν, εἴτε κληρι κῶν οὐχί
ἀμέμπτου ἠθικοῦ βίου. Τό τῆς Ποιμαν -
τι κῆς τῆς Οἰκογενείας. Τό τῆς Ποιμαν -
τι κῆς τῶν Ἀποδήμων καί τῶν ἐν τῇ Δια-
σπορᾷ τέκνων τῆς Ἐκκλησίας μας. Τό
τῆς Ποιμαντικῆς μερίμνης τῶν ἐν Φυ -
λακαῖς. Τό τῆς Ποιμαντικῆς τῶν ἰδιαι -
τέ ρως εὐπαθῶν περιοχῶν. Τό τῆς προα-
γωγῆς τῆς μυστηριακῆς ζωῆς τῆς Νεό -
τητος. Τό τῆς ψυχαγωγίας της εἰς 13
Κέντρα Νεότητος τῶν ἐνοριῶν τῆς Ἀρ -
χιεπισκοπῆς, με ἐκπαιδευθέντα εἰδι κῶς
ἐθε λοντικά στελέχη εἰς σχετικόν Φρον-
τιστήριον διά τούς Ἀρχηγούς τῶν Κέν -
τρων καί Ἀρχηγούς Κατασκηνώ σεων.
Τό τῆς στοργῆς καί μερίμνης ὑπέρ αὐ -
τῆς. 

Ἐκεῖνο τό ὁποῖον ἤλλαξεν ἐκ θεμελί -

ων μορφήν ἦτο τό Γενικόν Φιλό πτω χον
Ταμεῖον. Ἀντί δηλαδή νά τό ἀναζητοῦν
οἱ ἔχοντες ἀνάγκην καί ἀντί νά δίδεται
ἑκάστοτε ἕνα συνήθως μι κρόν κέρμα εἰς
ἕκαστον ἐξ αὐτῶν, τό Γε νικόν Φιλόπτω -
χον ὠργανώθη ὡς Χρι στιανική Ἀλλη -
λεγ γύη, δηλαδή ὡς μία Ὑπηρεσία στορ -
γῆς καί ἀγάπης, ἡ ὁποία ἀνεζήτει τήν
δυστυχίαν, ἐξηκρίβωνε τάς ἀνάγκας της
καί προσεπάθει νά τάς θεραπεύση. Ἰδιαι -
τέρως ἡ Ὑπηρεσία αὕτη, κατόπιν εἰδικῆς
ἐρεύνης, κατά τήν ὁποί αν διεπιστώθη ὁ
ἀριθμός τῶν ἀπόρων ὑπερηλίκων ἐν τῇ
περιφερείᾳ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς, ἔστρε-
ψε τήν προσοχήν της εἰς τούς γέροντας
καί κατήρτισε τήν «Εἰ δικήν Μέριμναν
Ὑπερηλίκων», τήν Ε.Μ. Υ. Διά τῆς Ε.Μ.Υ.,
εἰς τήν ὁποίαν προσέφεραν ἐθελοντικῶς
τάς ὑπηρεσίας των τρισήμισυ χιλιάδες
ἐθελόντριαι κυ ρίαι, ἱδρύθησαν 85 «Σπί -
τια Γαλήνης Χρι στοῦ», εἰς τά ὁποῖα εὗ -
ρον στοργήν καί ἀγάπην ὅλοι οἱ ἄποροι
γέροντες τῆς περιφερείας τῆς Ἀρχιεπι -
σκοπῆς καί οὕ τως εἶχεν ἐξαφανισθῆ ἡ
ἐπαιτεία ἀπό τήν Πρωτεύουσαν. Τά
«Σπί τια Γαλήνης Χριστοῦ» παρέχουν
εἰς τούς γέροντας φαγητόν, ἄνετον δια -
μονήν κατά τήν δι άρκειαν τῆς ἡμέρας,
κάποιαν ψυχαγωγί αν, ἐκδρομάς τινας,
τό δέ θέρος ἀκόμη καί δεκαήμερον ἐξοχι-
κήν διαμονήν. Τόν θεσμόν αὐτόν τόν πα-
ρηκολούθησεν ἡ Τῆνος ἐκ τοῦ πλησίον,
καθότι εἰς τάς ἐγκαταστάσεις τῆς Ἱερα -
τικῆς της Σχο λῆς ἐφιλοξενοῦντο κατά
τούς θερινούς μῆνας περί τούς ἑκατόν
γέροντας ἀνά δεκαήμερον. Ἡ Ε.Μ.Υ.
ἵδρυσεν ἐπίσης 2 «Στέγας» κατακοίτων
ὑπερηλίκων, διά τούς μονίμως ἐν ἀκινη -
σίᾳ γέροντας, ὡς ἐπίσης καί πέντε «Κι -
νη τάς Μονάδας Περιθάλψεως Κατακοί -
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των», ἑκάστη τῶν ὁποίων διέθετεν αὐτο -
κίνητον καί εἰδικευμένον προσωπικόν διά
τήν κατ’ οἶ κον ἐπίσκεψιν καί περιποί ησιν
τοῦ σοβαρῶς ἀσθενήσαντος γέροντος.

Ἐπίσης ἐντελῶς νέον ἦτο τό ἀποκλη -
θέν «Κίνημα Ἀγάπης». Ἡ ἀποστολή
του συνίστατο εἰς τό νά συλλέγῃ παλαιά
καί ἄχρηστα διά κατόχους των ἀντι-
κείμενα, τά ὁποῖα ἐπισκευαζόμενα, ἤ
μετασκευ αζόμενα εἴτε διετίθεντο πάλιν
εἰς ἀπόρους, εἴτε ἐπωλοῦντο καί τά εἰσ -
πραττόμενα διετίθεντο εἰς ἔργα ἀγάπης.
Ἐνδει κτικῶς σημειοῦται ὅτι εἰς τήν ἐν
Νέᾳ Σμύρνῃ δοκιμαστικήν συλλογήν
τῆς 10/5/1970 τά συλλεγέντα εἴδη ἐγέ-
μισαν περί τά χίλια (1000) μεγάλα φορ -
τηγά στρα τιωτικά αὐτοκίνητα.

Ἐπί τῆς Ἀρχιεπισκοπείας του ὡσαύ -
τως ὠργανώθη κάτι τό ὁποῖον διά πρώ -
την φοράν ἔγινεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν
μας. Ἐξεδηλώσαμεν ἡμεῖς τήν ἀγάπην
μας πρός τούς ἐκτός τῶν συνόρων τῆς
χώρας μας ἔχοντας ἀνάγκην βοηθείας,
ἐνῶ μέχρι τότε εἴχαμεν συνηθίσει να δε -
χώμεθα ἐκδηλώσεις διεθνοῦς καί δι εκ -
κλησιαστικῆς ἀλληλεγγύης.

Οὕτως εἰς τήν περίπτωσιν τῶν παι-
διῶν τῆς Μπιάφρα, πού ἀπεδεκατίζοντο
ἀπό τήν ἀσιτίαν, ἡ Ἀρχιεπισκοπή Ἀθη-
νῶν ἔστειλε δι’ αὐτά 300.000 κονσέρ-
βας κρέατος, αἱ ὁποῖαι συνελέγησαν εἰς
τήν περιφέρειάν της. Ἡ ἑπομένη διεθνής
ἐκδήλωσις ἀγάπης ἦτο πρός τούς πλημ -
μυροπαθεῖς τῆς Ρουμανίας. Εἰς αὐτήν ἡ
Ἐκκλησία μας τόσον ἀπό ἀπόψεως με-
γέθους ὅσον καί ἀπό ἀπόψεως τρόπου
προσφορᾶς ἦλθε παγκοσμίως πρώτη.
Τεραστία ἐπίσης ἦτο ἡ προσφορά κον-
σερβῶν διά τούς πληγέντας ἐκ τοῦ τυ -
φῶνος κατοίκους τοῦ Πακιστάν. Πρός

αὐτούς ἐστάλησαν 1.200.000 κονσερ -
βῶν. Ὁμοίως εἰς τούς πλημμυροπαθεῖς
τῆς Μοζαμβίκης ἡ Χώρα μας καί ἡ Ἐκ -
κλησία μας ἦλθε καί πάλιν πρώτη εἰς
μέγεθος, ὄγκον καί ποιότητα προσ φορᾶς,
ἀποσταλέντων 218 τόννων τροφίμων,
ἱματισμοῦ και φαρμάκων.

Τό ἐπίσης νέον εἰς τήν Ἀρχιεπισκο-
πήν Ἀθηνῶν ἦτο ἡ εἰδική μετεκπαίδευ-
σις καί ἡ πνευματική τόνωσις, ἡ ὁποία
παρείχετο εἰς τούς κληρικούς τῆς Ἀρχιε-
πισκοπῆς καί εἰς σημαντικόν μέρος τοῦ
λοιποῦ ἐμμίσθου ἤ ἐθελοντικοῦ προσω-
πικοῦ αὐτῆς διά τοῦ ἱδρυθέντος ἐν Ἁγίᾳ
Παρασκευῇ «Πνευματικοῦ Κέντρου ἡ
Βηθλεέμ», ὡς καί ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Πεν-
τέλης.

Ἐντελῶς νέον ἐπίσης ἦτο τό ἱδρυθέν
Γραφεῖον Εὑρέσεως Ἐργασίας, τό ὁποῖ -
ον ἐτακτοποίησεν ὑπέρ τά δύο τρίτα τῶν
προσελθόντων εἰς αὐτό πολυαρίθμων ἀν -
έργων.

Τό ἐπίσης νέον ἦτο ἡ ὑπέρ τῶν ἱερῶν
Μονῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς μέριμνα, τό-
σον ἀπό ἀπόψεως ἐπανδρώσεως διά ἱκα -
νῶν καί τελείως ἀφιερωμένων προσώ -
πων, ὅσον καί ἀπό ἀπόψεως βελτιώσεως
τῶν ἐγκαταστάσεών των. Ἱδρύθησαν δέ
τέσ σαρες νέαι Μοναί, ἐκ τῶν ὁποίων ἡ
μέν μία εἶναι ἀφιερωμένη εἰς τήν προα-
γωγήν τοῦ ἔργου τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱερα -
ποστολῆς, ἡ ἄλλη εἰς τήν καλλιέργειαν
τῆς Ἁγιογραφίας καί ἡ Τρίτη εἰς τήν
ἐκ παίδευσιν εἰδικευμένου προσωπικοῦ
διά τήν ἐπάνδρωσιν τῶν παιδικῶν Ἱδρυ -
μάτων τῆς Ἐκκλησίας.

ΒΒ΄́  ἘἘνν  ττῇῇ  ἘἘκκκκλληησσίίᾳᾳ  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς
γε  νικώτερον:

Ἐπί τῆς ἀρχιερατείας του, καί συγκε-
κριμένως το 1969, μετά εἰκοσιέξ ἐτῶν
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ἰσχύν τοῦ Κατοχικοῦ Καταστατικοῦ Νό-
μου τῆς Ἐκκλησίας, ἐψηφίσθη ἐπί τέ-
λους ὁ νέος Καταστατικός της Χάρτης.
Οὗτος, διά πρώτην φοράν μετά τό 1821,
παρεχώρησεν εἰς τήν Ἐκκλησίαν δικαι -
ώ ματα, τά ὁποῖα παρ’ ὅλους τούς ἀγῶ -
νας, τούς ὁποίους αὕτη εἶχε μέχρι τότε
διεξαγάγει, οὐδέποτε εἶχεν ἐπιτύ χει. Τά
πλεονεκτήματα ταῦτα εἶναι πολλά, τό
σπουδαιότερον τῶν ὁποίων εἶναι τό δικαί -
ωμα τό ὁποῖον ἐδόθη εἰς τήν Ἐκκλησίαν
νά ρυθμίζῃ τά ζητήματά της μόνη της,
χωρίς οὐδεμίαν μεσολάβησιν τῆς Πολι-
τείας. Καί τό ἀκόμη σπουδαιότερον ἦτο
ὅτι αἱ ἀποφάσεις αὐταί τῆς Ἐκκλησίας
διά τά ζητήματά της ἦσαν ἰσόκυροι με
τούς Νόμους τῆς Πολιτείας καί ὅλα τά
Δι καστήρια τῆς Χώρας ἦσαν ὑποχρεω -
μένα να τούς ἐφαρμόζουν. Οὕ τω, συμ -
φώνως πρός τόν Καταστατικόν Χάρτην
τοῦ 1969, ἡ Ἐκκλησία διά τήν ρύθμι-
σιν ὅλων σχεδόν τῶν ζητημάτων της
δέν ἦτο πλέον ὑποχρεωμένη νά ζητῇ ἀπό
τήν Πολιτείαν νά ἐκδίδωνται Νόμοι ἤ
Διατάγματα ἤ Ὑπουργικαί Ἀποφά σεις.
Αἱ Ἀποφάσεις τῆς ἰδίας, δημοσι ευόμεναι
εἰς τήν Ἐφημερίδα τῆς Κυ βερνήσεως,
εἶχαν πλέον τήν ἰσχύν Νόμου.

Ἐπίσης ἡ Ἐκκλησία, συμφώνως πρός
τόν Καταστατικόν Χάρτην τοῦ 1969,
ἀπέ κτησε τό δικαίωμα νά διορίζῃ τά
Συμ   βούλιά Της καί τάς Ἐπιτροπάς Της
καί ἅπαν τό παντός εἴδους προσωπικόν
Της, ἐνῶ προηγουμένως ὅλα αὐτά ἐγί -
νοντο ὑπό τῆς Πολιτείας, ὄχι δέ σπανίως
καί ἐν πλήρει ἀγνοίᾳ τῆς Διοικήσεως
τῆς Ἐκκλησίας.

Ἐπί τῆς ἀρχιεπισκοπείας του ἐπίσης,
μετά πολλάς προσπαθείας, ἡ εὐθύνη τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Ἐκπαιδεύσεως κα -

τωρ θώθη νά ἀναληφθῇ ὑπό τῆς Ἐκκλη -
σίας, ἐνῶ ἐπί 150 ἔτη τήν κατεκράτει
ζηλοτύ πως τό Κράτος. Ὁμοίως, ἡ ἐπο-
πτεία πρός ἐκτέλεσιν τῶν τεχνικῶν ἐκ -
κλησιαστι κῶν ἔργων ἀνελήφθη ὑπό τῆς
Ἐκκλησί ας, ἐνῶ προηγουμένως ἡ ἁρμο -
διότης αὕ τη ἦτο κατατετμημένη εἰς δια-
φόρους Κρατικάς Ὑπηρεσίας, μέ ἀποτέ -
λεσμα νά καθυστερῇ ἡ πρόοδος τῶν ἔρ-
γων ἐπί σειράν ἐτῶν.

Ἐξαιρετικῶς σπουδαῖον ἦτο, ἐπίσης,
ὅτι διά τήν διοίκησιν, διαχείρισιν, ἐκμε -
τάλ λευσιν καί διάθεσιν τῆς περιουσίας
τῆς Ἐκκλησίας ὁ Καταστατικός Χάρ -
της τοῦ 1969 καθώριζεν ὅτι “οὐδεμία
συγ κατάθεσις ἤ ἄδεια οἱασδήποτε πολι-
τικῆς ἀρχῆς ἀπαιτεῖται”, ἐνῶ προηγου -
μένως ἐπί ἑκατόν πενῆντα χρόνια καί
διά τό παραμικρόν ἀπῃτεῖτο ἡ ἔγκρισις
τῆς Πολιτείας.

Τό ἀπολύτως νέον καί ἐντελῶς πρω -
τότυπον ἦτο ἡ ἐργώδης καί κολοσσιαία
εἰς ὄγκον καί ἀπιστεύτως σπουδαία διά
τήν ἀνεξαρτητοποίησιν τῆς Ἐκκλησίας
ἀπό τό Κράτος ἐργασία, ἡ ὁποία εἶχεν
ἐπί τῆς Ἀρχιεπισκοπείας του ἀρχίσει διά
τήν καταγραφήν, τήν κτηματογράφησιν
καί τήν ἀξιοποίησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς
περιουσίας. Πρός τοῦτο, ὄχι μόνον ἀνα-
διωργανώθη ἐκ βάθρων ὁ Ο.Δ.Δ.Ε.Π.,
ἀλλ’, ἵνα ἀπαλλαγῇ οὗτος τῶν γνωστῶν
γραφειοκρατικῶν δεσμεύσεων, αἱ ὁποῖ αι
ὑφίστανται δι’ ἅπαντα τά Νομικά Πρό-
σωπα Δημοσίου Δικαίου, ἵδρυσεν οὗτος
ἰδι κήν του Ἑταιρείαν, ἡ ὁποία μέ τήν
εὐ  κινησίαν τήν ὁποίαν παρέχουν εἰς τάς
Ἑταιρείας οἱ Νόμοι, ἦτο εἰς θέσιν νά
ἐπι τύχῃ ταχύτερον τοῦ σκοποῦ, ἤτοι τήν
ἀξιοποίησιν τῆς ἐκκλησιαστικῆς περι -
ουσίας, ἡ ὁποία ὑπολογίζεται ὅτι πρέπει
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νά περιλαμβάνῃ περί τάς 30.000 ἤ ἴσως
καί 50.000 ἀκινήτων.

Ἡ Ἑταιρεία αὕτη, ὀνομασθεῖσα ““ἙἙ  --
ττααιι  ρρεείίαα  ΠΠρροογγρρααμμμμααττιισσμμοοῦῦ  κκααίί  ἈἈννααππττύύ  --
ξξεεωωςς””, εἶχεν ἐπανδρωθῆ μέ τό πλέον ἐξ -
ειδικευμένον προσωπικόν, τό ὁποῖον εἶ -
χεν ἀρχίσει νά ἐπιτελῇ ἕνα μεγαλόπνο-
ον ἔργον. Μέ τήν βοήθειαν δέ καί ξένων
εἰδικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶχον μετακληθῆ ἐκ
τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἐντός τριετίας ἡ Ἐκ -
κλη σία θά εἶχεν τήν δυνατότητα νά κα-
ταρτίσῃ πλῆρες καί πολύπλευρον πρό-
γραμμα ἀξιοποιήσεως τῆς τεραστίας πε-
ριουσίας της. Ἀτυχῶς, διά τήν Ἐκκλη -
σί αν, μετά τήν ἀπό τοῦ Ἀρχιεπισκοπι-
κοῦ θρόνου παραίτησίν του, ἡ ἐκκλησια-
στική ἡγεσία οὐσιαστικῶς διέλυσε τήν
Ἑ ται ρείαν καί ἐσταμάτησε τό ἔργον της,
οὕτω δέ ἡ Ἐκκλησία ἀπό ἀπόψεως οἰκο-
νομικῆς ἔγινε καί πάλιν “ὁ πάμπλουτος
ἐπαίτης”.

Πρός καλυτέραν δέ καί πλέον συστη -
ματικήν μελέτην ὅλων τῶν ἐκκλησια-
στικῶν ζητημάτων, τά ὁποῖα ἑκάστοτε
προσάγονται ἐνώπιον τῆς Διαρκοῦς Ἱε-
ρᾶς Συνόδου ἤ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς
Ἱεραρχίας, καί πρός πλέον δημοκρατι-
κήν διαμόρφωσιν τῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Διοικήσεως, διά νά μή καταλήγουν δη -
λαδή ὅλα τά ζητήματα εἰς τόν ἑκάστοτε
Ἀρχιεπίσκοπον, ἐπί τῆς Ἀρχιεπισκο-
πείας του, διά τοῦ Καταστατικοῦ Χάρ-
του τοῦ 1969, καθιερώθη ὁ θεσμός τῶν
δέκα Μονίμων Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν
μετά τῶν Γραφείων των. Εἰς τάς Μονί -
μους ταύτας Συνοδικάς Ἐπιτροπάς κα-
τενεμήθη ὁλόκληρον τό ἔργον τῆς Διοι-
κήσεως τῆς Ἐκκλησίας.

Διά νά ἐκλείψῃ δέ ἡ δυνατότης δια-
πράξεως αὐθαιρεσιῶν ἔναντι τῶν ἐκ κλη -

σιαστικῶν ὑπαλλήλων καί νά ἐξασφα-
λισθοῦν τά δικαιώματά των καί ἡ δικαία
συμπεριφορά ἀπέναντί των ἐκ μέρους
τῶν προϊσταμένων των, ἐτακτοποιήθη ἡ
ὑπηρεσιακή των θέσις, καταρτισθέντος
τῇ συνεργασίᾳ εἰδικῶν δημο σίων ὑπαλ -
λήλων καί ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συν όδου ψηφι -
σθέντος τοῦ σχετικοῦ εἰδικοῦ Κώδικος
τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Ὑπαλλήλων.

Ὡσαύτως, ἐν συνεργασίᾳ μετά τῆς
Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου
Ἀθηνῶν, ἱδρύθη τό ““ΚΚέέννττρροονν  ἹἹεερρααπποο--
σσττοολλιικκῶῶνν  ΣΣπποουυδδῶῶνν”” διά τήν ἑτοιμασίαν
στελεχῶν, προοριζομένων διά τήν Ἐξω-
τερικήν Ἱεραποστολήν. Ἱδρύθησαν ἐπί -
σης τό ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκόόνν  ἽἽδδρρυυμμαα  ττῆῆςς  ἘἘκκ  --
κκλληη  σσίίααςς  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς, ἡ ἈἈννωωττέέρραα  ΣΣχχοο--
λλήή  ΔΔιιαακκοοννιισσσσῶῶνν  ἈἈδδεελλφφῶῶνν  ΝΝοοσσοοκκόόμμωωνν
“Ἡ Ὀλυμπιάς”, τό ἽἽδδρρυυμμαα  ΒΒυυζζααννττιιννῆῆςς
ΜΜοουυ  σσιικκοολλοογγίίααςς, τό  ἘἘκκκκλληησσιιαασσττιικκόόνν
ΜΜοουυ  σσεεῖῖοονν, τό ΔΔιιοορρθθόόδδοοξξοονν  ΚΚέέννττρροονν εἰς
τήν Μονήν Πεντέλης καί ἡ ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη
ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττῆῆςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς, εἰς τήν
ὁποίαν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος
ἐδώρησεν ἅπασαν σχεδόν τήν ἀτομικήν
βιβλιοθήκην του, ἤτοι πλέον τῶν τριῶν
χιλιάδων τόμους.

ἘἘκκππρροοσσώώππηησσηη  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς::  Ἤδη
ὡς ἀρχιμανδρίτης, εἶχεν ἐκπρο σωπήσει
τήν Ἐκκλησίαν μας εἰς διεθνῆ Συνέδρια
ἐν Γερμανίᾳ, Ἀγγλίᾳ, Ὀλλανδίᾳ, Δανίᾳ
καί Ρωσσίᾳ. Εἶχεν ὡσαύτως ἐπί κεφα -
λῆς φοιτητῶν μεταβῆ ἐπανει λημ μένως
εἰς Κωνσταντινούπολιν, πρός ἐπίσκεψιν
τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρ χείου καί εἶ -
χεν ἐπισκεφθῆ ὡς ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκ -
κλησίας μας ἤ δι’ ἄλλας ἀπο στολάς τήν
Ἀμερικήν, Αἴγυπτον, Οὐγ  κάν ταν, Νι -
γη ρί αν, Ἰορδανίαν, Λί  βα  νον καί Ἰνδίας.

Τέλος, κατά τό 1954 μετέσχεν ὡς
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ἐκ πρό σωπος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος εἰς τήν ἐν Ἔβανστον τῶν Η.Π.Α.
Β' Γενικήν Συνέλευσιν τοῦ Παγκοσμίου
Συμ βουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐκλεγείς
καί μέλος τῆς κεντρικῆς του Ἐπιτροπῆς.
Με τέσχεν ἐπίσης τῆς ἐν Νέῳ Δελχί τῶν
Ἰνδιῶν Γ' Γενικῆς Συνελεύσεως τοῦ
Π.Σ.Ε. καί τῶν ἐν Ἐνούγκου τῆς Νιγη -
ρίας καί ἐν Ἡρακλείω Κρήτης Συνε-
λεύσεων τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς του. 

Ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καί πά-
σης Ἑλλάδος, ἐπεσκέφθη ἐπισήμως τάς
ἑξῆς Ὀρθοδόξους Ἐκκλησίας: πρῶτον,
εὐθύς μετά τήν ἐκλογήν του, τόν σεπτόν
Οἰκουμενικόν θρόνον, διά νά ὑπογραμ-
μίσῃ τήν ἀνάγκην τῆς ἀποκαταστάσεως
τῶν βαθέως τότε διατεταραγμένων σχέ-
σεων τῆς Ἐκκλησίας μας μετ’ αὐτοῦ.
Ἐπεσκέφθη ἐπίσης τό Πατριαρχεῖον Ἀ -
λε ξανδρείας, τό Πατριαρχεῖον τῆς Σερ -
βίας, τό Πατριαρχεῖον τῆς Ρουμανίας,
τό Πατριαρχεῖον τῆς Βουλγαρίας καί
τήν Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν τῆς Κύ -
πρου. Ἐκ δέ τῶν ἑτεροδόξων τήν Ἐκ -
κλη  σίαν τῆς Αἰθιοπίας.

Ἀφ’ ἑτέρου, ἐπί τῆς Ἀρχιεπισκοπείας
του ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐδέχθη
τήν ἐπίσκεψιν τῶν Προκαθημένων ὡς
καί ἄλλων ἐκπροσώπων πασῶν τῶν Ὀρ-
θοδόξων Ἐκκλησιῶν καί ἐκ τῶν Ἑτερο -
δόξων τήν τοῦ Πατριάρχου Αἰθιοπίας
καί τῶν Καρδιναλίων Κάρπινο καί Βίλ -
λεμπραντς τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκ -
κλη σίας.

ΣΣυυμμμμεεττοοχχήή  εεἰἰςς  ὈὈρργγααννώώσσεειιςς,,  ΣΣωωμμαα  --
ττεεῖῖαα,,  ἙἙννώώσσεειιςς  κκααίί  ὈὈρργγααννιι  σσμμοούύςς. 1) Μέ -
λος τῆς “Ἑνώσεως Ἀπο φοίτων Ρι ζα -
ρείου Σχολῆς”, 2) Μέλος τοῦ Συλ λόγου
“ὁ Ἀπόστολος Παῦλος”, 3) Μέλος τοῦ
Συλλόγου Ἐσωτερικῆς Ἱεραπο στολῆς

“ὁ Ἀπόστολος Παῦλος”, 4) Μέ λος τῆς
“Χριστιανικῆς Ἀρχαιο λογικῆς Ἑται -
ρεί  ας”, 5) Μέλος τοῦ “Ἑλληνικοῦ Φω -
τός”, 6) Μέλος τῆς “INTERNATIO -
NAL CHRISTIAN LEADERSHIP”,
7) Μέλος τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς
τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλη σι -
ῶν ἀπό τοῦ 1954, 8) Γενικός Γραμμα -
τεύς τῆς Πανελληνίου Ἐπιτρο πῆς Ἀπε-
λευθερώσεως τῆς Κύπρου.

Πόσες σελίδες χρειάστηκαν καί στό
προηγούµενο φύλλο καί σέ αὐτό γιά
νά περιγράψουν, σέ τίτλους µόνον,
τό πολυποίκιλο ἔργο τοῦ µακαριστοῦ
Ἱερώνυµου Κοτσώνη, κατά τά χρό-
νια τόσο τᾹς ἱερωσύνης του ὅσο καί
τᾹς Ἀρχιεπισκοπείας του στόν πρῶτο
θρόνο τῶν Ἀθηνῶν! Ὅλα τά ἔργα
αὐτά ἦταν καρπός τᾹς ποιµαντικᾹς
ἀνησυχίας του καί τοῦ ἀκούραστου
µόχθου του καί τᾹς ἐπιστράτευσης
πολυπληθῶν συνεργατῶν πού ἀνιδι -
οτελῶς προσφέρθηκαν γιά νά ὑλο-
ποιήσουν τούς ὁραµατισµούς του.    
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Πολλά τά κοινωνικά καί ἐθνικά
δει νά τῶν καιρῶν μας, πού ἔχουν

ἀναδείξει τήν οἰκογένεια ὡς μέγα πρό -
βλημα. Περνάει κρίση, λέμε, πού ὅσο
πάει βαθαίνει. Ἀναζητώντας τά αἴτια
καταλήγει κανείς στό ὅτι, ὅπως ὅλα
τά σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα,
τό πρόβλημα εἶναι ἀπόρροια τῆς βα -
θιᾶς ἀνθρωπολογικῆς μετάλλαξης τοῦ
σημερινοῦ κόσμου. Ἔχει διαρραγεῖ ὁ
πυρήνας τῆς οἰκογένειας, τό ἀρ χέτυπο
δυναμικό δίπολο τοῦ ἀνδρο γύνου,
για  τί ὑπάρχει βαθιά κρίση ταυτότη -
τας καί στά δύο φύλα: συλλογικά οἱ
ἄνδρες δέν εἶναι οἱ ἄνδρες καί οἱ γυ -
ναῖκες δέν εἶναι οἱ γυναῖκες, ὅπως
ἦταν παλιά. Καί δέν πρόκειται μόνο
γιά τόν ἄμορφο, ὡς πρός τά ψυχοβιο -
λο  γικά δεδομένα, λεγόμενο «ἐναλλα -
κτικό σεξουαλικό προσανατολισμό»,
τοῦ ὁποίου ἐπιβάλλεται στίς μέρες
μας, μέ τρόπο δυναστικό, ἡ θεσμοθέ -
τη ση καί κοινωνική ἀποδοχή ὡς ἰσό-
τιμου πρός τήν παραδοσιακή οἰκογε-
νειακή συνάφεια. Κυρίως πρόκειται
γιά ἀλλαγή νοοτροπίας τῆς μεγάλης
μάζας τῶν σύγχρονων ἀνθρώπων.  

Μιά περιρρέουσα νοοτροπία ὑπο-
νομεύει τήν ἔμφυτη σύντηξη δύο ἑτε-
ρόφυλων ἀνθρώπων στόν πυρήνα τῆς

οἰκογένειας. Ἔχει χαρακτηρισθεῖ μέ
πολλά ὀνόματα ἀπό ἔγκυρους στοχα-
στές, σύγχρονους καί παλαιοτέρους,
ὡς ναρκισσισμός, ἐγωκεντρισμός, δι-
καιωματισμός, κτλ. Ὅροι, οἱ ὁποῖοι,
πα ρά τήν ποικίλη καί κάποτε ἀποκλί -
νουσα σέ λεπτολογίες νοηματοδότησή
τους, ὑποδηλώνουν ἕνα σκληρό ἀτο-
μοκεντρισμό: Ἐγώ καί τά ἐνδιαφέρον -
τά μου πάν’ ἀπ’ ὅλα. Νοοτροπία, πού
ἔχει ἐγκαθιδρυθεῖ στόν ἔσω κόσμο
τοῦ δυτικοῦ ἀνθρώπου καί, ἐκτοπίζον-
τας κάθε ἀρχαῖο πρότυπο συνάντησης
καί συνύπαρξης τῶν ἀνθρώπων, χει -
ρα γωγεῖ τόν ψυχισμό τους. Ἔχει δέ
τέ τοια δύναμη, πού μπορεῖ νά ἀμβλύ -
νει ἀκόμη καί ὁρμέμφυτα γνωρίσμα-
τα τοῦ φύλου. Ἐν τέλει, καθορίζει ὅλο
τό ἠθικό κλίμα τῆς κοινωνίας, τή συλ -
λογική συνείδηση. 

Πολλοί, γιά τόν κλονισμό τῆς οἰκο-
γένειας «ρίχνουν τόν λίθο τοῦ ἀναθέ -
ματος» στή γυναίκα γιατί βγῆκε ἀπό
τό σπίτι. Καί εἶναι ὄντως ἀληθές ὅτι
οἱ γυναῖκες πού κυκλοφοροῦν σήμερα
στό δημόσιο χῶρο, σέ ἀντίθεση μέ πα-
λαιότερες ἐποχές, εἶναι σημαντικά πε-
ρισσότερες ἀπό τούς ἄνδρες. Ἀκόμα,
ἡ γυναικεία παρουσία εἶναι ἔντο νη
σέ ὅλα τά ἐπαγγέλματα, σέ κάποια δέ
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κυριαρχεῖ ἀπόλυτα· σχεδόν, ἔχουν
ἐκτοπισθεῖ οἱ ἄνδρες. Σωστές μέν οἱ
παρατηρήσεις, ὅμως ἐγείρουν ἕνα ἄλ -
λο κρίσιμο ἐρώτημα: Τί ἔγιναν οἱ ἄν -
δρες; Ἔχουμε ὄντως μιά κρίση ταυτό -
τητας τῶν φύλων! Τό 1986 ὁ παλαιός
μαρξιστής φιλόσοφος Κορνήλιος Κα-
στοριάδης (+1997), σέ τηλεοπτική συ -
ζή τηση, τό εἶχε διατυπώσει ὡς ἑξῆς:
«Ὁ καθένας ἀπό μᾶς ἔχει ἀνάγκη νά
εἶναι κάτι οὐσιαστικό…: [νά ἔχει] ἕνα
νόημα, ἤ ἕνα πλαίσιο σηματοδότησης,
γιά τή ζωή… Αὐτή [ἡ ἀνάγκη], ὅμως,
ἀντιμετωπίζει σήμερα μιά σοβαρή
κρί ση διότι, στό ἐρώτημα «Ποιός εἶ -
μαι», σίγουρα, μιά γυναίκα δέν πρό-
κειται νά ἀπαντήσει: «Εἶμαι μιά κα-
λή νοικοκυρά πού μαγειρεύει ὡραῖα
γιά τόν ἄντρα της καί πού μεγαλώνει
σωστά τά παιδιά της, μαθαίνοντάς
τους νά διαβάζουν τή Βίβλο…», δέν
πρόκειται νά δώσει μιά τέτοια ἀπάν-
τηση καί [ὡς ἐκ τούτου] δέν γνωρίζει
ποιά εἶναι. Ἀλλά ἐάν ἡ γυναίκα δέν
γνωρίζει ποιά εἶναι, τότε, προφανῶς,
οὔτε ὁ ἄνδρας γνωρίζει πλέον ποιός
εἶ  ναι…» («Ἡ Κουλτούρα τοῦ Ἐγωι-
σμοῦ», Ἐναλλακτικές Ἐκδόσεις, 20 14,
σελ. 45).

Κάτω ἀπό τήν τυραννία τοῦ τερα -
τώδους Ἐγώ, τό ἔμφυλο ψυχοσωματι -
κό δέσιμο τοῦ ἀνδρογύνου εἶναι ἐπι-
σφαλές καί ἐπίπλαστο. Ὁ «γάμος» καί
ἡ «οἰκογένεια» ζητοῦν νά βροῦν λόγο
ὑπάρξεως στό χῶρο τῶν δικαιοπρακτι -
κῶν συμβάσεων. Ἡ «συζυγία» καταν-
τᾶ ἁπλή κοινοπραξία, μέσα στήν
ὁποία οἱ δύο «σύζυγοι» ἀποβλέπουν
στήν ἱκανοποίηση τρεχουσῶν ἀτομι -

κῶν τους ἀναγκῶν, γιά ὅσο χρόνο
νιώθουν τήν ἀνάγκη. Εἶναι ἐπομένως
«ἀντισυμβατικό» νά ζητᾶμε νά θεω-
ρήσει ὁ καθέ σύζυγος δικές του τίς
ἔμφυτες ἑτερόφυλες ψυχοσωματικές
ἀνάγκες τοῦ ἄλλου καί νά δεσμευθεῖ
γιά πάντα ὅτι θά δρᾶ ἀνάλογα μέ
αὐτές, παράλληλα μέ, ἤ κάποτε διακυ -
βεύοντας, τίς δικές του. Γι’ αὐτό, κά-
τω ἀπό αὐτό τό καθεστώς, τό ξεθώρια -
σμα τῶν φυλετικῶν γνωρισμάτων, ἡ
ὁμογενοποίηση τῶν «συζύγων», εἶναι
μονόδρομος· τά «ἔμφυλα στερεότυπα»
εἶναι δεσμευτικά ὑπέρ τό δέον στά
μάτια τοῦ σύγχρονου δυτικοῦ ἀνθρώ -
που! Αὐτό ὅμως δέν δημιουργεῖ γνή-
σιες οἰκογένειες. Μόνο μέ ἀσκητική
αὐτοκαλλιέργεια τῶν πρωταγωνιστῶν
καί μέ ὀδυνηρές ἀποφάσεις, πού βρί -
σκονται ἐκτός «πολιτικῆς ὀρθότη -
τας», στό περιθώριο δηλαδή τῆς τρέ -
χουσας κατασκευασμένης κοινωνι -
κῆς ἀποδοχῆς, εἶναι δυνατόν νά χτι-
σθοῦν οἰκογένειες στέρεες, «παντός
καιροῦ»!

Θέλοντας νά δοῦμε ἀκροθιγῶς τήν
ἀρχέγονη ταυτότητα τοῦ ἄνδρα, στίς
σχέσεις του μέ τή γυναίκα, ὅπως τήν
παρέλαβε ὡς ἰδανικό ὁ χριστιανικός
κόσμος, ἀλλά καί ὅπως, μέσες ἄκρες,
τή συνέλαβε κάποτε καί ὁ θύραθεν
κόσμος, ἀνατρέχουμε στόν Ἀπόστολο
Παῦλο, ὁ ὁποῖος, συνοψίζοντας τήν
σχετική Γραφική διδασκαλία, ἔδωσε
μιά εἰδική παραίνεση στούς ἄνδρες,
ὄχι στίς γυναῖκες. Εἶπε: «Οἱ ἄνδρες
ἀγαπᾶτε τάς γυναίκας ἑαυτῶν». (Ἡ
ἀνάλογη ἐντολή πρός τίς γυναῖκες, ἡ
ὁποία δέν εἶναι τοῦ παρόντος, ἔχει τή
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λέ ξη «ὑποτάσσεσθε». Στήν οὐσία
πρό κειται περί παρόμοιας ἐντολῆς,
πού λαμβάνει ὅμως ὑπ’ ὄψη τίς ἀρχέ-
γονες εἰδικές εὐθύνες καί ἀνάγκες τοῦ
κάθε φύλου). Προσδιορίζοντας δέ ὁ
μέ γας Ἀπόστολος τί εἴδους ἀγάπη ἐν -
νοεῖ, συμπληρώνει: «καθώς καί ὁ
Χρι στός ἠγάπησε τήν ἐκκλησίαν καί
ἑαυτόν παρέδωκεν ὑπέρ αὐτῆς, ἵνα
αὐτήν ἁγιάσει…» (Ἐφ. ε΄ 25,26).
Ἔθε σε δηλαδή τήν ἀπερινόητη σέ
ἔνταση καί ἔκταση ἀγάπη τοῦ Χρι-
στοῦ γιά τήν ἀνθρωπότητα ὡς πρότυ -
πο τῆς ἀγάπης καί συμπεριφορᾶς τοῦ
ἄνδρα πρός τή γυναίκα. Πρότυπο
ἑκού σιας κένωσης, αὐτοθυσίας, ἀλλά
καί, μέ ἀπόλυτο σεβασμό πρός τήν
ἐλεύθερη προαίρεσή της, ἀκλόνητα
καθοδηγητικό πρός τό ἀγαθό τέλος. 

Ὁ σύγχρονος μετανεωτερικός δυτι -
κός «Νάρκισσος», ἄνδρας ἤ γυναίκα,
δείχνει νά ἔχει ἀπορρίψει ἕνα τέτοιο
πρότυπο. Προτιμᾶ τό συζυγικό (ἤ ἐξω-
συζυγικό) win win ἀλισβερίσι: «θέ-
λεις κάτι ἀπό μένα; τί μοῦ δίνεις, καί
τότε θά δῶ ἄν μέ συμφέρει νά στό
δώσω»! Τί ξεπεσμός καί γιά τά δύο
φύλα! Γιά τόν ἄνδρα ὅμως τέλεια  κα-
ταβαράθρωση τοῦ ἀνδρισμοῦ, γιατί
διαγράφει τό ὕπατο γνώρισμά του: τήν
αὐτοθυσιαστική ὑπευθυνότητα γιά
τό «εὔ ζῆν» τῆς συνοδοιπόρου του στή
ζωή καί τῆς οἰκογένειάς τους. Ἀντ’
αὐτοῦ ὁ ἄνδρας υἱοθετεῖ ἄλλους, γνω-
στούς μέν ἀπό παλιά, ἀλλ’ ἐπικαιρο-
ποιημένους, ρόλους δῆθεν «ἀνδρι-
σμοῦ». Νά τρεῖς ἀπ’ αὐτούς, οἱ πιό χα-
ρακτηριστικοί: 

Α. Ὁ παρέχων ὑπηρεσίες: κηφήνας,

Δόν Ζουάν, μαρκήσιος Ντέ Σάντ.
Προσ φορά τοῦ ἄνδρα πρός τή γυναί -
κα: «Χρειάζεσαι σπερματοζωάρια γιά
νά χαρεῖς τή μητρότητα; Ἐγώ εἶμαι
ἐδῶ. Καμιά ὅμως ὑποχρέωση πέραν
τούτου» (κηφήνας). Ἤ: «Ἐπιθυμεῖς
ρο μαντικά εἰδύλλια, μέσα σέ φαν-
ταχτερή ζωή, πού θά κάνεις τίς γνω-
στές σου νά ζηλέψουν; Ἐγώ θά σέ
εἰσαγάγω στό χῶρο αὐτό. Ἀρκεῖ νά
μοῦ δώσεις τήν εὔνοιά σου» (Δόν Ζου -
άν). Ἤ, τέλος: «Τό μόνο ἁπτό, ὑπαρ -
κτό πράγμα στόν κόσμο εἶναι ἡ ὕλη.
Καί ἡ μόνη δικαίωση γιά τόν ἄνθρω-
πο ἡ ἄνευ ὅρων ἐλευθερία νά ἀπο-
λαμβάνει χωρίς δεσμεύσεις καί ἀνα-
στολές τήν ἡδονή μέ ὅποιο μέσο καί
τρόπο ἐπινοήσει. Ἔλα νά τή δοκιμά-
σεις» (μαρκήσιος Ντέ Σάντ (1740-1814).
Γάλλος ὑλιστής φιλόσοφος, ἄκρος
ἡδονιστής, πού εἶναι γνωστός ὡς ἔμ -
πρακτος εἰσηγητής τῆς σεξουαλικῆς
διαστροφῆς νά ἀπολαμβάνει τό φόβο,
τρόμο καί πόνο, πού προκαλοῦσε στίς
συντρόφους του. Ἀπό τό ὄνομά του, ἡ
λέ ξη σαδισμός).

Β. Ὁ «βολεμένος»: καφενόβιος, «ζα-
μάν φού». Τάβλι, πρέφα, ποδοσφαιρο -
λαγνεία. Πότε πότε κανένα μεροκάμα -
το, καί, ἄν τύχει, καμιά «ἁρπαχτή»
(ἐ πικερδής ἀπάτη). Γιά ὅλα τά ὑπό-
λοιπα, ἁρμόδια ἡ γυναίκα. Αὐτός, κα-
μιά εὐθύνη, γιατί: «ἄντρας εἶμαι καί
τό κέφι μου θά κάνω», κατά τό παλιό
τραγούδι τῆς «πιάτσας»! 

Γ. Ὁ «καταξιωμένος»: πλάνης ἀνά
τόν κόσμο κρατικός ἀξιωματοῦχος,
στέλεχος ἐπιχειρήσεων (CEO, κτλ),
μπίζνεσμαν, «μέγας» ἐπιστήμων, ἀστέ-
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Μιά παράξενη νοµοτέλεια ὑπάρχει
µέσα στήν ἐκκλησιαστική ἱστο-

ρία. Αὐτό µποροῦµε νά τό διαπιστώ -
σουµε στήν περίπτωση τοῦ µη τρο  -
πολίτη Παντελεήµονα Μπεζενίτη, πού
γιά δεύτερη φορά κατέλαβε µητροπο-
λιτικό θρόνο πού δέ χήρευε καί ἕδρα
πού δέν εἶχε κενωθεῖ κανονικά. Καί τί
δέν ἔκανε γιά νά πορθήσει τήν Ἀττική.
Συµµαχίες µέ ὅλες τίς παρατάξεις
µητροπολιτῶν γιά νά ἐπιλεγεῖ αὐτός
ἐπίσκοπος στήν Κηφισιά. Παρεµβά-
σεις ποικίλες στό Συµβούλιο τᾹς Ἐπι-
κρατείας, ὅπου ζητήθηκε ἡ ἀκύρωση
τᾹς ἐκλογᾹς του. Παρεµβάσεις ἀνωτά-
του ἐπιπέδου, ἀφοῦ ὁ Πρωθυπουργός
ἐπέβαλε στόν πρόεδρο τοῦ Σ.τ.Ε. τήν
ἀνατροπή τᾹς πάγιας νοµολογίας του,
γιά νά µή χάσει ἄδοξα (ὅπως προέβλε-
πε ὁ Νόµος καί οἱ Κανόνες) τόν θρόνο
του. Παράνοµη ἔξωση τοῦ κανονικοῦ

µητροπολίτη ἈττικᾹς Νικοδήµου ἀπό
τήν Κηφισιά µέ χρησιµοποίηση ἰσχυ -
ρᾹς ἀστυνοµικᾹς δυνάµεως. Καί ἡ τε-
λευταία κίνηση παγιώσεώς του στό
θρόνο τᾹς ἈττικᾹς, ἡ ἀπόλυτη «ἐκκλη -
σιαστική» κάλυψή του ἀπό τόν νέο
Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο. Ὁ Ἀρχιε -
πίσκοπος µέ τίς νέες ἀποφάσεις τόσο
τᾹς ∆ΙΣ ὅσο καί τᾹς ΙΣΙ διατήρησε τό
«ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας». Κράτησε
τόν Νικόδηµο ἐκτός τῶν πυλῶν τᾹς ἐκ -
κλησιαστικᾹς διοίκησης καί δηµιούρ -
γησε τήν αἴσθηση τᾹς ἀπόλυτης πλέον
σταθεροποίησης τοῦ Παντελεήµονα
στό θρόνο του. Ἡ ἐκκλησιαστική ἱστο-
ρία θά καταγράψει τήν µεγάλη εὔνοια
τόσο ἀπό τήν ἐκτελεστική καί δικαστι-
κή ἐξουσία ἀπό πλευρς Πολιτείας ὅσο
καί ἀπό τήν ἐκκλησιαστική Ἱεραρχία
γιά µιά τόσο διεφθαρµένη καί διάτρη-
τη ἐκκλησιαστική προσωπικότητα.
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ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
Κη΄

Ὀσµή σκανδάλων

ρας τοῦ ἀθλητισμοῦ, «ἱερόν τέρας»
τοῦ θεάματος καί τῆς τέχνης, κτλ.
Πρα κτικά ἀνέστιος· τόποι διαμονῆς:
business class θέσεις ἀεροπλάνων ἤ
σουίτες ξενοδοχείων. Φέρει τό φωτο-
στέφανο τοῦ «φτασμένου». Προτιμᾶ
μάλλον τίς περιστασιακές σχέσεις, ἤ
τά «σύμφωνα συμβίωσης», παρά τό
γάμο. Ἀπεχθάνεται τήν οἰκογένεια. Σέ
κάθε περίπτωση, προβλέπεται ἀπό τό
πρωτόκολλο τῶν δημόσιων ἐμφανί -

σεών του «σύζυγος» ἤ «σύντροφος»
στό πλευρό του. Ἄν δέ εἶναι καί φαν-
ταχτερή προσθέτει πόντους στό image
του, πού εἶναι ἡ μόνη του ἔγνοια! 

Αὐτός εἶναι ὁ «ἀνδρισμός», πού
καλ λιεργεῖται στό μετανεωτερικό μας
σήμερα! Ἄν στήν ὅλη εἰκόνα προστε-
θεῖ καί κάποια ἀπόχρωση σεξουα-
λικῆς «ἀπροσδιοριστίας», δέν θά ἄλ -
λαζαν τραγικά τά πράγματα….  

Ἐ. Χ. Οἰκονομάκος



Νά δοῦµε ὅµως τήν νοµοτέλεια. Ἀπό
τήν µία, ἄνθρωποι τοῦ ποιοῦ τοῦ Παν-
τελεήµονα Μπεζενίτη ἔχουν ὡς χαρα -
κτηριστικό τους καί ὅταν ἀκόµα κατο -
χυρώνουν τήν θέση τους, τήν ἴδια στι -
γµή νά ἐκτίθενται, ἐξ αἰτίας τᾹς φι-
λοχρηµατίας καί φιληδονίας τους, σέ
νέες τραγικές περιπέτειες. Ἐκθέτουν
ὅµως ὄχι µόνον τούς ἑαυτούς τους
ἀλλά καί τήν Ἐκκλησία στό σύνολό της.
Ὅταν µάλιστα ξεπερνάει κάθε ὅριο ἡ
ἐκτροπή τους, γίνεται «ὕβρις» ἐνώπιον
τοῦ Θεοῦ. Ἡ συγκεκριµένη αὐτή στά-
ση ζωᾹς, πού καταντάει «ὕβρις», προ-
καλεῖ τόσο τόν Θεό πού ἔρχεται νά
γκρεµίσει τόν ἐπηρµένο καί διεφθαρ -
µένο ἄνθρωπο µέ θόρυβο µπροστά
στά µάτια ὅλων. 

Θά περάσουµε µέ πολλή συντοµία
µερικά µεγάλα σκάνδαλα πού ἐκχύθη-
καν στά Μέσα ΜαζικᾹς Ἐνηµέρωσης
(ΜΜΕ) ἀπό τόν µεγαλόσχηµο αὐτόν
ἐκκλησιαστικό ἡγέτη, ὄχι ἁπλά γιά νά
ἀνακατέψουµε τόν βόρβορο καί µάλι-
στα γιά ἕνα ἤδη κεκοιµηµένο µητρο-
πολίτη, ἀδελφό µας. Ἡ ὑπογράµµιση
καί ὁ τονισµός θά ἐντοπιστεῖ στό ὅτι ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος ἀποδεί -
χθηκε προστάτης τοῦ σκανδαλοποι-
οῦ. Σέ ὅλες τίς φάσεις καί µέ κινήσεις
πού ἔδειχναν συνεχῶς τήν εὔνοιά του
πρός τόν σκανδαλοποιό δεσπότη φίλο
του. Μέ ἀναβολές, µέ ἀόριστες δηλώ -
σεις, µέ νοµικίστικα τερτίπια προσπα -
θοῦσε πραγµατικά νά καλύψει τά φα-
νερά σέ ὅλους, νά δώσει παράταση,
µέχρι τά µέσα ἐνηµέρωσης νά βαρε -
θοῦν καί νά πάψουν νά ἀσχολοῦνται
µέ τή βρωµιά πού ἀναδύεται ἀπό τά
ἐπισκοπικά ἐνδιαιτήµατα. Αὐτό λοιπόν
θέλουµε κυρίως νά ἀναδείξουµε, τήν
Ἀρχιεπισκοπική στάση αὐτή τᾹς συγ -
κάλυψης τῶν σκανδάλων τοῦ Παντε-

λεήµονα ἀπό τόν Χριστόδουλο, τή στιγ-
µή πού τόν κανονικό καί ἄµεµπτο µη -
τροπολίτη Νικόδηµο τόν κρατοῦσε µα-
κριά ἀπό τήν µητρόπολή του µέ τήν
ἐπίκληση ἀνυπόστατων ἐπιτιµίων.

Ποιός ξεχνάει, κατ’ ἀρχάς, γιά νά
ἀρχίσουµε µέ τά πιό ἀθῶα, τό αὐταρ -
χικό θυµωµένο ξέσπασµα τοῦ Παντε-
λεήµονα στούς δέκτες τᾹς τηλεορά-
σεως ἐναντίον τᾹς ΜονᾹς τοῦ Ἁγίου
Συµεών τοῦ Νέου Θεολόγου; Ζοφερή
εἰκόνα γιά Ὀρθόδοξο ἐπίσκοπο, πού
προκάλεσε καθολική ἀντίδραση καί
εὐαισθητοποίησε ἀκόµα καί τήν βρα -
δυ κίνητη Σύνοδο νά τοῦ ζητήσει ἐξηγή-
σεις γιά τήν ἀπαράδεκτη αὐτή παρου-
σία του. (Βέβαια, µετά τίς ἐξηγήσεις τό
θέµα µπᾹκε στό Ἀρχεῖο). 

Ποιός δέν θυµται τήν πολυχρόνια
διαµάχη του µέ τήν Μονή τοῦ Ἁγίου
Ἐφραίµ; ∆υστυχῶς στήν περίπτωση
αὐτή αἰτία τᾹς διαµάχης αὐτᾹς ἦταν οἱ
παράλογες οἰκονοµικές ἀπαιτήσεις
πού εἶχε ἀπό τήν µονή. Ἄς τό ἀφήσου -
µε ὅµως αὐτό νά τό διαπραγµατευ-
τοῦµε σέ ἄλλη συνάφεια, γιατί αὐτό
ἦταν πραγµατικά πού ὁδήγησε τόν
Παντελεήµονα µέχρι τήν φυλακή καί
τήν καθαίρεση.

Τήν ἴδια αὐτή περίοδο οἱ ἐφηµερίδες
ἀποκάλυψαν, ἀπό µία καί µόνη διακί -
νηση σέ ἀµοιβαῖα κεφάλαια, νά κα-
τέχει ποσό πού ξεπερνοῦσε τό δισε-
κατοµµύριο δραχµές. ∆έν ἦταν λίγος ὁ
θόρυβος καί γι’ αὐτό. ∆υστυχῶς ἡ δι-
καιολογία τοῦ Παντελεήµονα γιά τήν
κατοχή τοῦ τόσο µεγάλου ποσοῦ στό
ὄνοµά του ἦταν ὅτι αὐτό ἦταν τό «κά-
τι τις» γιά τά γεράµατά του!

Ἐκεῖνο ὅµως πού γιά τουλάχιστον
τρία χρόνια συγκλόνισε τῦπο καί ΜΜΕ
ἦταν ἡ κυκλοφορία πληθώρας κασε -
τῶν µέ διαλόγους τοῦ Παντελεήµονα
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Μπεζενίτη τόσο χαµηλοῦ ἠθικοῦ ἐπι-
πέδου γιά ἐπίσκοπο (ἀκόµα καί γιά πι-
στό) πού µέ δυσκολία ἕνα πιστό µέλος
τᾹς Ἐκκλησίας µπορεῖ νά τίς ἀκούσει.
Ὅταν ταχυδροµήθηκε στόν µητροπο -
λίτη ἈττικᾹς Νικόδηµο αὐτό τό φωνη -
τικό ὑλικό, θεώρησε χρέος του πρῶτα
µέ ἀναφορά του νά ἐνηµερώσει τή Σύν -
οδο γιά τόν θόρυβο πού ἔχει δηµιουρ -
γήσει τό πλᾹθος αὐτό τῶν κασετῶν καί
νά ἐπιδώσει σ’ αὐτήν τό ὑλικό αὐτό
γιά νά ἔχουν ἰδί γνώση:

«ἈθᾹναι 15 Ἀπριλίου 2002
Πρός
τήν ∆ιαρκᾹ ῾Ιεράν Σύνοδον
τᾹς ᾿Εκκλησίας τᾹς ῾Ελλάδος
...̓ Εσχάτως κυκλοφορεῖ µεταξύ  πολ-

λῶν, λαϊκῶν καί κληρικῶν, ἔχει δέ περι -
έλθει καί εἰς πολλούς ἐξ ῾Υµῶν, ἀλλά,
δυστυχῶς, ἄνευ τᾹς ὀφειλοµένης ἀντι-
δράσεως, µεγάλος ἀριθµός µαγνητοται-
νιῶν, τό περιεχόµενον τῶν ὁποίων ἐνο -
χο ποιεῖ τόν Μητροπολίτην Παντελεή -
µονα Μπεζενίτην, ὡς διαπράττοντα,
κατά συνήθειαν, τό ἁµάρτηµα τᾹς ὁµο-
φυλοφιλίας καί διασύροντα µέ τάς πρά -
ξεις του τό Σῶµα τᾹς ῾Ιεραρχίας. Μίαν
τοιαύτην µαγνητοταινίαν, µετά κειµένου
ἀποµαγνητοφωνήσεώς της, ἐκ τῶν πε-
ριελθουσῶν εἰς ἐµέ διά τοῦ ταχυδρο-
µείου, µέ τήν ἐκ µέρους τοῦ ἐπιστολο-
γράφου ἔκκλησιν τᾹς συνδροµᾹς µου,
ἔκρινα, κατά καθᾹκον καί πρός διαφύ -
λαξιν οὐσιώδους δηµοσίου συµφέρον-
τος, ἀντί ἄλλης βλαπτικᾹς διά τήν ̔ Ιεραρ -
χίαν χρᾹσιν, νά ἀποστείλω, συνοδευτι -
κῶς τῇ παρούσ᾽, εἰς ̔ Υµς, διά νά ἐνηµε-
ρωθᾹτε ἐπισήµως, ὥστε, ἐξ ὑστέρων,
νά µήν ἰσχυρίζεσθε, ὅτι οὐδέν ἐγνωρίζα-
τε περί τᾹς ἐνοχᾹς τοῦ Μητροπολίτου
Μπεζενίτη. Καί αἰτοῦµαι, ὅπως ἐνερ -
γήσητε, µετά τᾹς δεούσης σπουδᾹς,

κατά τάς ἐκ τῶν ῾Ιερῶν Κανόνων (Ο∆΄΄
τῶν ῾Αγίων Ἀποστόλων κλπ.) καί τοῦ
Νόµου (ἄρθρων 143 κ. ἑ. ν. 5383/32) ἀπορ -
ρεούσας ὑποχρεώσεις σας.   

Πρός τό παρόν δέν παραδειγµατίζω
δηµοσί τόν ἀνωτέρω ρασοφόρον, καθ᾿
ὅ δικαίωµα καί καθ᾿ ἥν ὑποχρέωσιν ἔχω,
µέ τήν ἐλπίδα ὅτι, τώρα, ῾Υµεῖς, ὡς ∆ιοί -
κησις, θά εὐδοκήσητε νά πράξητε εἰς τό
ἀκέραιον τό καθᾹκον σας. ∆ηλῶ, ὅµως,
εἰς Ὑµς ὅτι, κατά καθᾹκον καί καθ᾿ ὑπο  -
χρέωσιν, προσδιοριζόµενα ὑπό τῶν ῾Ιε-
ρῶν Κανόνων καί τᾹς ἐπισκοπικᾹς µου
συνειδήσεως, θά ἀπευθυνθῶ εἰς ὁλόκλη -
ρον τήν ᾿Εκκλησίαν, ἐάν καί πάλιν ἀδια-
φορήσητε καί θεωρήσητε ὅτι εἶναι δυνα -
τόν νά συνεχίζηται αὐτή ἡ τραγική κατά -
στασις, ὡς µή ἐνοχλήσασα τάς ἀκοάς
τοῦ φιλοχρίστου ποιµνίου, πράγµατι δέ
ἐξελθοῦσα τῶν ὁρίων τῶν διοικητικῶν
δωµάτων καί σκανδαλίζουσα ὁλοέν καί
µεγαλύτερον µέρος τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς
παρεµβολᾹς.

῾Η παροῦσα θά προσαχθῇ πρός κα -
τά θεσιν ἐπισήµως εἰς τό ἐµπιστευτικόν
πρωτόκολλον τᾹς ῾Ιερς Συνόδου, ἐπί
ὑπογραφῇ ἀντιγράφου αὐτᾹς καί βε-
βαιώσει τᾹς παραλαβᾹς τῶν συνοδευ-
τικῶν πειστηρίων...

᾿Επί τούτοις διατελῶ,
᾿Ελάχιστος ἐν Χριστῷ ἀδελφός

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ»

Πλέον τῶν 45 ἡµερῶν µετά τήν ἐπί -
σηµη καταγγελία τοῦ ἈττικᾹς Νικοδή-
µου στή Σύνοδο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρι-
στόδουλος εὐδόκησε νά φέρει τό θέµα
πρός συζήτηση. Ἐξηγώντας τά τᾹς κα-
ταγγελίας καί ἔχοντας ἤδη τήν ἀπό 4-
5-2002 Γνωµοδότηση τοῦ νοµικοῦ του
συµβούλου, ἐπίτιµου Ἀντιπροέδρου
τοῦ Σ.τ.Ε. Ἀναστασίου Μαρίνου (τήν
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ὁποία καί τούς διάβασε), προσπάθη-
σε, χωρίς κἄν νά διαβάσει τήν καταγ-
γελία, χωρίς νά ἐπιτρέψει στούς συνο-
δικούς νά ἀκούσουν τό περιεχόµενο
τᾹς κασέτας, νά τούς πείσει: 1ον) ὅτι
δέν µποροῦν νά δεχθοῦν καταγγελία
ἀπό ἐπίσκοπο ὑπό τό «ἐπιτίµιο τᾹς
ἀκοινωνησίας» ὄντα, 2ον) ὅτι ἡ «ὑ -
ποκλοπή» εἶναι παράνοµη ἐνέργεια
καί δέν δύναται νά βασιστεῖ σ’ αὐτήν
µιά δικαστική διαδικασία, 3ον) γιά τούς
παραπάνω λόγους νά µπεῖ τό θέµα
στό Ἀρχεῖο. Βέβαια καί µόνον ὁ λόγος
πού λέχθηκε γιά ὑποκλοπή φανέρωνε
αὐτόδηλα πραγµατική συζήτηση τοῦ
Παντελεήµονα καί προβληµάτισε ἔντο-
να τούς συνοδικούς. (Ὁ ἴδιος ὁ ἐκπρό-
σωπος τύπου τᾹς συνόδου Ἄνθιµος
ἰσχυρίστηκε στούς δηµοσιογράφους
πώς ἡ κασέτα εἶναι προϊόν ὑποκλοπᾹς
καί γι’ αὐτό δέν µπορεῖ νά χρησιµο-
ποιηθεῖ ὡς στοιχεῖο γιά τήν καταδίκη
τοῦ Παντελεήµονα). ∆έκα λοιπόν συν -
οδικοί θέλησαν παρ’ ὅλα τά παραπά-
νω νά ἀκούσουν τήν κασέτα καί νά
ἔχουν δική τους γνώµη γιά τά περαι-
τέρω. Τελικά, µετά ἀπό µεγάλο διά-
λειµµα τᾹς Συνόδου, προσᾹλθε ὁ Παν-
τελεήµων Μπεζενίτης στή Σύνοδο. Ἀρ -
νήθηκε τά πάντα. ∆ήλωσε µάλιστα ὅτι
θά καταθέσει µήνυση κατά τοῦ κατη -
γόρου του µητροπολίτου. Τότε λοιπόν
µέ προτροπή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου (µέ
τή δικαιολογία ὅτι, ἀφοῦ ὁ κατηγορού -
µενος µητροπολίτης θά προσφύγει
στά πολιτικά δικαστήρια κατά τοῦ µη -
τροπολίτου ἈττικᾹς Νικοδήµου, πρέ-
πει τό θέµα νά µείνει ἀνοικτό -στάσι-
µο) ἡ Σύνοδος ἀποφάσισε νά περιµέ-
νει τήν ἔκβαση τᾹς ὑπόθεσης στά πο-
λιτικά δικαστήρια (δηλαδή πόσα χρό-
νια;) καί µετά ἐκείνη θά πάρει τίς δικές
της ἀποφάσεις. Σχολιάζει ὁ µητρο-

πολίτης ἈττικᾹς Νικόδηµος στό περιο-
δικό του τήν παραπάνω ἀπόφαση: 

«῎Εχετε ἀκούσει ποτέ κάτι παρόµοιο;
Νά κατατίθεται στό ∆ικαστήριο µήνυση
ἐναντίον κάποιου. Τό δικαστήριο νά µή
διατάσσει ἀνακρίσεις γιά νά διαπιστω -
θεῖ ἡ ἐνοχή ἤ ἡ ἀθωότητα τοῦ κατηγο -
ρούµενου. ̓Αλλά νά τόν καλεῖ καί νά τοῦ
δίνει τήν εὐχέρεια νά ὑποβάλει αὐτός
µήνυση ἐναντίον τοῦ µηνυτοῦ του. Καί
νά κρατάει τό φάκελλο σέ ἐκκρεµότητα,
ἴσαµε νά καταδικαστεῖ ἤ νά ἀθωωθεῖ ὁ
πρῶτος µηνυτής. Καί τότε νά ξεκινάει τή
διαδικασία τᾹς ἔρευνας γιά τήν ἐνοχή
τοῦ κατηγορούµενου.

Τρελλό αὐτό. Καί, ὅµως, ἔγινε. ̔Η Σύν -
οδος πάγωσε τίς ἀνακρίσεις, πού ἐπι -
βάλ λουν οἱ ῾Ιεροί Κανόνες καί ὁ Νόµος.
Καί θά περιµένει. Πόσο θά περιµένει; Κάτι
τέτοιες ἐκδικάσεις κρατοῦν καί πέντε καί
δέκα χρόνια. Σ᾿ ὅλο αὐτό τό διάστηµα
θά κάθεται µέ σταυρωµένα τά χέρια καί
θά ἀφουγκράζεται τόν ἀντίλαλο τῶν
χυδαίων φράσεων, πού περιέχονται
στίς κασέτες καί τίς κραυγές τᾹς ἀγανά -
κτησης τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ πληρώµα-
τος. Στό µεταξύ ὁ κ. Μπεζενίτης θά φο-
ράει τά ἀρχιερατικά του ἄµφια καί θά
περιφέρει στίς ὁδούς καί τίς ρύµες τήν
καταισχύνη τῶν πράξεών του καί τή
σκανδαλώδη εὔνοια τοῦ φίλου του καί
προστάτη του, τοῦ ̓Αρχιεπισκόπου Χρι -
στόδουλου» (Ἐλεύθερη Πληροφόρηση
Ἀριθ. Φύλλου 88, σελ. 9).

Μετά ἀπό αὐτή τήν ἀπαράδεκτη
στάση τᾹς Συνόδου ὁ µητροπολίτης
ἈττικᾹς Νικόδηµος δηµοσίευσε στό πε-
ριοδικό του «Ἐλεύθερη Πληροφόρη-
ση», φύλλο 87, 16 Ἰουνίου 2002, τήν
ἀρχική καταγγελία πρός τήν Σύνοδο,
γιά νά γίνει γνωστή στό εὐρύτερο ἐκ -
κλησιαστικό σῶµα. Περιττό νά ὑπο -
γραµ µίσουµε ἐδῶ τό τί θόρυβος ἄρχι-
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σε νά ξεσπάει στόν τύπο καί στά ΜΜΕ
γιά τόν ὁµοφυλόφιλο δεσπότη. 

Ὅλοι ἀνέµεναν τήν ἑπόµενη σύγκλη-
ση τᾹς ∆ΙΣ γιά νά διαπιστώσουν ἄν ὁ
µητροπολίτης Παντελεήµων ἔχει κάνει
τήν µήνυση ἤ ἀγωγή κατά τοῦ καταγ-
γέλλοντος µητροπολίτη ἈττικᾹς Νικο-
δήµου. Ὅπως φαίνεται ἀπό τό ἐπίση -
µο ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ τᾹς Συνόδου τᾹς
26ης Ἰουνίου 2002: «...ἐλήφθη ἔγγρα -
φον τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
ἈττικᾹς κ. Παντελεήµονος, διά τοῦ ὁποί -
ου ὑπέβαλε στή Σύνοδο πληρεξούσιο
τοῦ ἰδίου πρός τούς δικηγόρους Ἀθηνῶν
κ. ∆ιονύσιο Γκοῦσκο καί κ. Γεώργιο Ρά-
πτη γιά τήν ἀντιµετώπιση τᾹς καταγ-
γελίας ἐναντίον του...» Ἀντί γιά µηνύσεις
δηλαδή καί ἀγωγές πού ἔπρεπε νά ἔχει
καταθέσει, ἐµφάνισε ἕνα ἁπλό πληρε-
ξούσιο πρός δικηγόρους. Λόγῳ τᾹς
ἀναβλητικότητας αὐτᾹς ἡ Σύνοδος ἄρ -
χισε πάλι νά συζητάει γιά παραποµ-
πή σέ ἀνακρίσεις. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
ὅµως ζήτησε νά δοθεῖ στόν µητροπο -
λίτη Παντελεήµονα καί δεύτερη προ -
θεσµία ἑνός µηνός γιά νά σύρει στά δι-
καστήρια τούς κατηγόρους του. (Ση -
µει ωτέον ὅτι, ἐπειδή τόν µᾹνα Ἰούλιο
δέν θά συνεδρίαζε ἡ ∆ΙΣ, ἡ προθεσµία
πού τοῦ δόθηκε ἦταν γιά δύο µᾹνες).
∆εῖτε τόν σχολιασµό ὅλων αὐτῶν ἀπό
τόν µητροπολίτη ἈττικᾹς Νικόδηµο
στό περιοδικό µας: 

«...Μετά ἀπό ὅλη αὐτή τή δραµατική
διαδικασία, ὁ πολυσυζητηµένος Μητρο-
πολίτης ̓́ Ανθιµος βγᾹκε καί ἀνακοίνωσε
τήν ἀπόφαση στούς δηµοσιογράφους.
Εἶπε ὅτι δόθηκε ἀκόµα ἕνας µήνας στόν
«ὁµοφυλόφιλο» Μητροπολίτη. Γιά νά κα-
ταθέσει τή µήνυσή του καί τήν ἀγωγή
του στή δικαστική ἀρχή. ῾Ωστόσο, ὅταν
ρωτήθηκε πότε θά ξανασυνεδριάσει ἡ
Σύνοδος, ἀπάντησε ὅτι, ἐξ αἰτίας τῶν

θερινῶν διακοπῶν, δέν πρόκειται νά
συν εδριάσει στό τέλος τοῦ µηνός ᾿Ιουλί -
ου, ἀλλά στό τέλος τοῦ µηνός Αὐγού -
στου. ῎Ετσι, ἡ προθεσµία, πού δόθηκε
στόν κατηγορούµενο, δέν εἶναι µηνιαία,
ἀλλά δίµηνη. Γιά δυό ὁλόκληρους µᾹνες
ὁ ρασοφόρος Μπεζενίτης θά προβάλ -
λεται µπροστά στό πανάγιο Θυσια-
στήριο. Θά ἱερουργεῖ ἄνετα τό Μυστή -
ριο τᾹς Εὐχαριστίας. Καί θά ἐµφανίζεται
σέ κάθε εὐκαιρία, γιά νά προκαλεῖ τά
σχόλια καί τά πονηρά ὑπονοούµενα
ἐκείνων πού δέν ἀνέχονται τήν ἀναι -
σχυντία καί τή βεβήλωση τῶν ἱερῶν καί
ὁσίων.

Καί πότε ἡ ∆ιαρκής ῾Ιερά Σύνοδος θά
πάρει τό θέµα στά χέρια της, ὡς Κανο-
νικό καί Νόµιµο Σῶµα, γιά νά τό µελε -
τήσει σέ βάθος καί νά διαµορφώσει τίς
ἀποφάσεις της; Πότε θά ἀνοίξει ἡ πόρ-
τα τῶν ᾿Εκκλησιαστικῶν ∆ικαστηρίων,
γιά νά ἀρχίσει ἡ οὐσιαστική ἔρευνα καί
ἡ ἐκδίκαση, σύµφωνα µέ τούς ῾Ιερούς
Κανόνες καί µέ τούς Νόµους τοῦ Κρά -
τους; ῎Αγνωστο καί ἄδηλο.

᾿Ακόµα καί ἄν, τελικά, ὁ ρασοφόρος
Μπεζενίτης φτάσει στήν παράτολµη
ἀπό φαση νά καταθέσει µηνύσεις καί
ἀγωγές, ἡ διαδικασία τῶν πολιτικῶν ∆ι-
καστηρίων προβλέπεται νά τρέξει σέ
µᾹ κος χρόνου καί νά καλύψει διάστηµα
ὄχι µικρότερο τᾹς δεκαετίας. Καί τί; ῾Η
Σύνοδος θά σιωπ ὅλο αὐτό τό διάστη -
µα; Θά βρίσκεται σέ στάση ἀνέκφρα-
στης ἀναµονᾹς; Θά παρακολουθεῖ τή
διαφθορά καί θά ὀσµίζεται τή δυσωδία;
Καί πῶς θά σηκώσει τήν κατακραυγή
τᾹς κοινᾹς γνώµης, πού θά τήν κατηγο-
ρεῖ καθηµερινά ὡς ἔνοχη ἀνέντιµης πα-
ρέλκυσης καί συγκάλυψης µις ἀχρείας
συµπεριφορς; 

᾿Αλλά καί τί θά πράξει ἡ Σύνοδος, ἄν
καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά κατατεθοῦν
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ἀνταγωγές καί ἐκχυθοῦν στίς αἴθουσες
τῶν ἑλληνικῶν ∆ικαστηρίων στοιχεῖα,
πού αὐτή τή στιγµή διαφυλάσσονται,
µέ µόνη τή διακριτική πρόθεση, νά µήν
προσβάλουν ἀκόµα περισσότερο τίς
πληγωµένες συνειδήσεις τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ πληρώµατος;» («Ἐλεύθερη Πλη -
ροφόρηση», Ἀριθ. Φύλλου 90-91, 1-15
Αὐγούστου 2002, σελ. 6-7).

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἀποφεύγοντας
νά κάνει τό χρέος του καί νά ἀφήσει
τά ἐπίσηµα ὄργανα τᾹς Ἐκκλησίας νά
κρίνουν ὑπεύθυνα τήν ἀλήθεια τῶν κα-
ταγγελιῶν κατά τοῦ Παντελεήµονα,
περί ὁµοφυλοφιλίας, µετέθεσε τό θέ-
µα στό ἀπώτερο µέλλον καί προέκρινε
τήν «ἔ νοχη καί ἀνέντιµη παρέλκυση καί
συγκάλυψη µις ἀχρείας συµπεριφορς»
τοῦ κατηγορουµένου. Γιά τήν τιµή τῶν
ὄπλων ὅµως καί γιά καθαρά λόγους
ἐντυπώσεων πρός τά Μέσα Ἐπικοι-
νωνίας ἐξέπεµψε τίς τελευταῖες αὐτές
µέρες τοῦ Ἰουνί ου ποικίλα ἀντιφατικά
µηνύµατα. Στό ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ τᾹς Συν -
όδου τᾹς 26ης Ἰουνίου 2002 µεταδί -
δονται πρός τά ἔξω τά παρακάτω:

-ἡ λύπη τᾹς Ἐκκλησίας γιά τήν ἀµφι -
σβήτηση τᾹς ἠθικᾹς ἀκεραιότητας κλη -
ρικῶν κάθε βαθµοῦ

-ἡ Ἱερά Σύνοδος δέν µπορεῖ νά πα-
ρακολουθεῖ, νά ἐνεργεῖ καί νά ἀποφα -
σίζει τά «ἄνευ στοιχείων καταγγελλό-
µενα ἀπό τίς τηλεοπτικές ὀθόνες»

-ἀποδοκιµάζει, «καταδικάζει, ἀπορ -
ρίπτει καί βδελύσσεται κάθε µορφᾹς δια-
στροφή περί τή σαρκική ζωή τῶν ἀν -
θρώπων»

-ἡ Σύνοδος «ἐξετάζει µετά προσοχᾹς
τήν ὑποβληθείσα σχετική κατηγορία ἐν -
αντίον τοῦ ἱεράρχου µέ βάση τόν νόµο
5383/1932 περί Ἐκκλησιαστικῶν ∆ικα-
στηρίων καί τούς Ἱερούς Κανόνες» (δυ -
στυχῶς αὐτό δέν τό κάνει) «ἀδυνατεῖ

νά ἐνεργήση ὑπό τήν ἐπίδραση καί τήν
πίεση τηλεοπτικῶν µεθόδων»

-ζητάει νά κατατίθενται, ἀπό ὅποι-
ον ἔχει στοιχεῖα, ἐνυπόγραφες καταγ-
γελίες γιά ἠθικές παρεκτροπές κατά
κληρικοῦ παντός βαθµοῦ στή Σύνοδο
προτείνοντας καί µάρτυρες, ἀλλιῶς
βλέπει µόνο σχέδιο συκοφάντησης τοῦ
κλήρου.

-Τό πολύ παράδοξο: Ἐνῶ προκαλεῖ
νά κατατεθοῦν οἱ καταγγελίες στό ἐπί -
σηµο ὄργανο (τήν Σύνοδο), συγκροτεῖ
τήν ἴδια στιγµή ἡ Σύνοδος (µέ πρότα-
ση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου) ἄτυπο πεντα-
µελές ὄργανο ἀπό τρεῖς ἱεράρχες καί
δύο λαϊκούς Ἐπιστήµονες, οἱ ὁποῖοι
ὡς σύµβουλοι τοῦ Ἀρχιεπισκόπου θά
ἐπιλαµβάνονται αὐτοί τῶν καταγγε-
λιῶν καί θά εἰσηγοῦνται περί τοῦ πρα -
κτέου (προσέξτε!) στόν Ἀρχιεπίσκοπο
καί ὄχι στή Σύνοδο. Τό ἄν θά προ χω -
ρήσει ἡ δικαστική διαδικασία δηλαδή
θά φιλτράρεται καί θά ἀποφασίζεται
ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί ὄχι ἀπό τήν
ὑπεύθυνη Σύνοδο.

Μετά απ’ ὅλα αὐτά τά παραπάνω ἀν-
τι φατικά καί στό ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ τᾹς
Συν όδου τᾹς 27ης Ἰουνίου 2002, ἡ Σύν -
οδος συζήτησε γιά τό πῶς πρόβαλε ὁ
τύπος καί τά ΜΜΕ τίς ἀποφάσεις της
τίς σχετικές µέ τόν θόρυβο περί ἠθι -
κῶν παρεκτροπῶν τῶν Κληρικῶν:

-δέν υἱοθέτησε µέτρα πρόληψης ἤ
δικαστικᾹς ἀντιµετώπισης 

-ἀποφάσισε νά στείλει ἔγγραφο στό
Ἐθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεοράσεως
(Ε.Σ.Ρ.) µέ τήν ἐρώτηση ἄν µέ τά ὅσα
προβάλλονται ἐναντίον τᾹς Ὀρθόδο -
ξης Ἐκκλησίας παραβιάζονται οἱ κώδι-
κες ∆ηµοσιογραφικᾹς ∆εοντολογίας

-ἀποφάσισε νά στείλει γράµµα στόν
Ὑπουργό Τύπου καί ΜΜΕ γιά νά ζητή-
σει νά ἐκπροσωπεῖται ἡ Ἐκκλησία στό
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Ε.Σ.Ρ. 
-ἀποφάσισε νά στείλει ἐγκύκλιο ση -

µείωµα σ’ ὅλους τούς µητροπολίτες
γιά νά τούς ἐφιστ τήν προσοχή στήν
τήρηση τῶν προϋποθέσεων γιά τήν
χειροτονία νέων κληρικῶν ὅπως ὁρί -
ζουν οἱ Κανόνες καί νά τούς ἐπιση -
µαίνει τήν εὐθύνη τους ἐνώπιον Θεοῦ
καί ἀνθρώπων.

Ἀλλά καί στό ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ τᾹς
Συνόδου τᾹς ἑπόµενης µέρας, τᾹς 28ης
Ἰουνίου 2002, διαπιστώνοντας ἡ Σύνο-
δος «τόν συνεχιζόµενο θόρυβο γύρω
ἀπό τά θέµατα τᾹς ζωᾹς καί τᾹς συµ -
περιφορς τῶν κληρι κῶν» στά πλαίσια
τᾹς ἐξεύ ρεσης «µέτρων προλήψεως καί
προνοί ας γιά τήν ἀνάδειξη ἀξίων κληρι -
κῶν στήν Ἐκκλησία µας» ἔθεσε τό θέµα:
«Ἡ Ἐκ κλη σία µας νά εἰσηγηθεῖ στήν Πο-
λιτεία τήν τροποποίηση τοῦ Νόµου πού
προ βλέπει τήν ἀπαλλαγή ἀπό τίς στρα-
τιωτικές ὑποχρεώσεις τῶν νέων ἐκείνων
πού χειροτονοῦνται Κληρικοί». Μετά τή
συζήτηση παρέπεµψαν τό θέµα στήν
Ἱεραρχία.

Ἐπίσης καί ἄλλη ἐγκύκλιος, µέ ἡµε-
ροµηνία 8-7-2002, ἐστάλη ἀπό τή Σύνο-
δο πρός τούς Κληρικούς τῶν µητρο -
πόλεων, ὁµολογώντας ὅτι εἶναι τρο-
µακτικό ὅτι συναντµε στόν κλᾹρο µε-
ρικές φορές πολύ σοβαρά ἁµαρτήµα-
τα. Ὅτι τήν ὥρα τοῦ χαλασµοῦ λέγον-

ται πολλά ἐναντίον τῶν κληρικῶν ἀλλά
«τό σῶµα τοῦ ἐγκλήµατος ὑπάρχει» καί
«ἁµαρτήµατα πού συνιστοῦν ἔκπτωση
ἀπό τό ἀξίωµα τᾹς Ἱερωσύνης».

Τό πλᾹθος αὐτῶν τῶν δευτερευου-
σῶν καί ὄχι ἄµεσα ἀποτελεσµατικῶν
ἐνεργειῶν τᾹς διοίκησης τᾹς Ἐκκλησίας
δείχνει καί τήν ἀγωνία τᾹς Συνόδου νά
κατασιγάσει τόν θόρυβο τῶν ΜΜΕ. Ἡ
πιό ἀποτελεσµατική κίνηση θά ἦταν
νά ἀρχίσει ἡ διερεύνηση ἀπό Ἐκκλησι -
α στικό ∆ικαστήριο τοῦ θέµατος τῶν
κασετῶν πού ἀφοροῦσε τόν Παντελε-
ήµονα Μπεζενίτη. Ἔτσι θά ἔδειχνε ἡ
Ἐκκλησία ὅτι  δέν φοβται καί ἔχει τήν
βούληση νά ἐκριζώσει τά σκάνδαλα
ἀπό τόν ἱερό χῶρο της καί νά τιµωρή-
σει τούς τόσο ἀκραία ἁµαρτάνοντες.

Τελικά, ὁ Παντελεήµονας Μπεζενί -
της στίς 25-7-2002 ἔκανε Ἀγωγή στό
Πρωτοδικεῖο κατά τοῦ καταγγεί λαν -
τος αὐτόν ἈττικᾹς Νικοδήµου. Ζή τη σε
µάλιστα Ἀσφαλιστικά Μέτρα, νά µήν
ἀναφέρεται δηλαδή καθόλου ὁ Νικό -
δηµος στό ὄνοµά του, οὔτε στό περιο-
δικό του, οὔτε στόν τύπο οὔτε στά
ΜΜΕ. Τό ∆ικαστήριο δέχθηκε τά Ἀσφα-
λιστικά Μέτρα, τό περιοδικό µας γιά
λίγο σίγησε σέ σχέση µέ τόν Παντελεή-
µονα, ἀλλά ἡ κατακραυγή καί ὁ θόρυ-
βος ἐναντίον του πολλαπλασιάστηκε.
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Σέ λίγους µῆνες

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
attikisnikodimos.gr

Πλούσιο ἀρχειακό ὑλικό: 1) σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας
καί 2) πνευµατικῆς οἰκοδοµῆς

Ἡ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο: www.el�pliroforisi.gr
Καί οἱ Ἐκδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο: www.spora.gr


