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Τά “κατά συνθήκη” 

δηµοσιογραφική ἐνηµέρωση καί ἡ παράλληλη δηµοσιογραφική
προ βληµατική στήνουν, συχνά, µπροστά µας ἕνα αἴνιγµα. Λιτα-
νεύουν τήν εὐτυχία, στά µονοπάτια τᾹς φαντασµαγορικᾹς προ-
βολᾹς καί τοῦ κοινωνικοῦ θορύβου, Καί, ἀπροσδόκητα, ἐπιστρα-
τεύουν, γιά ἐπίλογο, ἕνα ρέκβιεµ µοναξις καί ἀπελπισίας.
Φωτίζουν τήν καταξίωση καί τήν πάνδηµη ἀναγνώριση τῶν προ-

νοµιούχων τᾹς ἐκσυγχρονιστικᾹς πτέρυγας τοῦ κοινωνικοῦ χώρου καί τἀ µεγα-
λεῖα τῶν τιµηµένων ἐπάλξεων. Καί, ἀµέσως µετά, ἀφήνουν νά ἁπλωθεῖ τό σκό-
τος τᾹς καταθλιπτικᾹς µοναξις στίς καταλη κτικές σελίδες τῶν βιογραφικῶν
ἀφηγηµάτων τους. Οἱ “δοξασµένοι”, ἀποµένουν “λησµονηµένοι”. Οἱ “φωτει-
νοί ἀστέρες”, βιώνουν τό λυκόφως τοῦ βίου τους µέσα στή σκιά τᾹς περιφρό -
νησης. 

Μς µιλοῦν οἱ δηµοσιογράφοι καί οἱ πολυτάλαντοι κοινωνικοί ἀναλυτές,
γιά προ σωπικότητες, πού τό πέρασµά τους δέν εἶναι ἀθόρυβος ἀχνός καί

σιωπηλός βηµατισµός στήν πολύβουη πιάτσα. Εἶναι ἀστραπή προνοµιακᾹς καί
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δυναµικᾹς ὀντό τητας. Εἴτε γιατί, µέ κάθε τους κίνηση, ἐπιβεβαιώνουν τόν
ὑπεραυξηµένο δείκτη τᾹς νοη µοσύνης τους καί τᾹς πνευµατικᾹς τους, ὑπαρ-
ξιακᾹς καλλιέργειας. Εἴτε γιατί, µέ τόν ἀµύθητο πλοῦτου τους, προσηµειώνουν
ὑποθήκη καταξίωσης καί ἑστίασης, κατ’ ἀπολειστικότητα, τῶν προβολέων τοῦ
κοινοῦ θαυµασµοῦ στό πρόσωπό τους καί στά βίτσια τους. 

Ολοι αὐτοί βιογραφοῦνται, ὡς µοντέλα ζωᾹς, µέ τή σφραγίδα τοῦ ἐκσυγ -
χρονισµοῦ καί τᾹς πρωτοτυπίας. Καί ἡ κάθε τους κίνηση περνάει στήν ἐπι-

καιρότητα, σάν ἱστορική σελίδα προορισµένη γιά ἐπικύρωση καί διάσωση. Τί
γίνεται, ὅµως, ὅταν τά χρόνια περνοῦν καί τά µοντέλα τῶν πολλῶν χαρισµάτων
καί τοῦ ἄµετρου πλούτου φτάνουν στό φθινοπωρινό φυλλορρόηµα, στήν ἐξάν-
τληση τῶν κοιτασµάτων τοῦ δυναµισµοῦ τους, στήν ἀπόσυρση ἀπό τή λαµπρο-
στολισµένη σκηνή τᾹς προβολᾹς καί τοῦ ἠχηροῦ χειροκροτήµατος; Οἱ καταγρα -
φές, πού διαµορφώνουν τήν κοινή µας ἐµπειρία, εἶναι τραγικές, ἀλλά
ἀδυσώπητα καί ἀπόλυτα πειστικές. Οἱ ἄνθρωποι τᾹς φανταχτερᾹς διαφήµισης
καί τᾹς ἄµετρης κοινωνικᾹς προβολᾹς περνοῦν στήν ἀφάνεια, στή λησµοσύνη
καί στήν ἐγκατάλειψη. ∆έν τούς θυµοῦνται οἱ φίλοι. ∆έν τούς ἀναζητοῦν οἱ θα-
υµαστές. ∆έν τούς καλοῦν σέ συνέντευξη οἱ δηµοσιογράφοι. Κάπου, σέ κάποια
ἄκρη µις σύγχρονης µαµούθ πολιτείας, σέ κάποιο µοναχικό καταφύγιο τᾹς
ξεχασµένης καί ἐγκαταλειµµένης δόξας, οἱ κορυφαῖοι τᾹς κοινωνικᾹς προ-
βολᾹς σπρώχνουν στά ἐρµάρια τᾹς λησµοσύνης τίς ζεστές χειραψίες καί τίς
τιµη τικές διακρίσεις καί ἀφήνονται στήν παγερή συνάντηση µέ τήν ἀνηµποριά
καί µέ τό θάνατο.      

Ποιός µπορεῖ νά ἐγγράψει αὐτή τήν ἀνατροπή, ὡς φυσιολογική καί θετική
ἐξέλιξη τοῦ ἀνθρώπινου βίου; Ποιός βρίσκει τήν τόλµη νά χαρακτηρίσει τίς

πολύπλοκες κοινωνικές διασυνδέσεις καί τά τρανταχτά ξεφαντώµατα τῶν νεα-
νικῶν καί τῶν ὥριµων χρόνων, ὡς γνήσια, καθαρή καί ἄψογη συναδέλφωση
µέ τούς συνοδοιπόρους τᾹς ἱστορικᾹς περιπλάνησης καί ὡς στήσιµο πυλώνων
ἀγαπητικᾹς προσέγγισης καί κοινωνίας, ἱκανᾹς νά ἁπαλύνει καί νά θεραπεύσει
τή βαρυθυµία καί τήν ἀπογοήτευση τᾹς γεροντικᾹς κάµψης; 

∆έν µπορῶ νά ξέρω πόσοι ἀπό σς ἀγγίξατε τό φαινόµενο-αἴνιγµα. Ἄν σς
βασάνισε τό ἐρώτηµα. Καί ἄν φτάσατε στό ξέφωτο τᾹς ἀδέσµευτης, ἐρευ-

νητικᾹς κρίσης, ὥστε νά διακρίνετε, χωρίς ἐπιρροές καί εἰσηγήσεις φτηνᾹς
“κουλτουριάρι κης” διαλεκτικᾹς, τίς αἰτίες τᾹς ἀπόσυρσης τῶν παλιῶν, καρ-



έ  κρίσιµη καµπή καί σέ ἐπι -κίνδυνη στροφή ἡ ἡγεσίατᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος.Ὁ Πρόεδρος τᾹς Ἁγιο πνευ -µατικᾹς ΣυνοδικᾹς Ὁµήγυ -ρης, δέν ὑποψιάζεται κάν τήν κρισι -µότητα τῶν καιρῶν καί δέ συνει δη -τοποιεῖ τή διάσταση τᾹς ἀποστολᾹςτου. Στήν ἄκρη τοῦ γηπέδου τῶντραγικῶν συγκρούσεων καί τῶν ἀ -

ναπάντητων προβληµατισµῶν καίσέ κατάσταση καθολικᾹς σύγχυ -σης, παίζει τό παιχνίδι τᾹς σκοτει -νᾹς ἴντρι γκας. ∆έν εἶναι σέ θέση νάἀσκήσει ἀνοι χτό΄διάλογο καί χαρι -σµατική διαφάνεια. Θο λώνει-ἀσυν -αίσθητα ἤ σκόπιµα -τόν ἐκκλησια -στικό ὁρίζοντα µέ τήν αἰ νιγµατικήσιωπή του. Καί διακινεῖ, ὑπογείως,τίς ὕποπτες συναλλαγές του. 
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διακῶν φίλων καί πιστῶν συνεργατῶν ἀπό τήν κάµαρα τοῦ χτεσινοῦ εἰδώλου
καί σηµερινοῦ ἀνθρώπινου ὑπολείµµατος. 

Εγώ θά καταστρώσω µπροστά σας τήν προσωπική µου ἐµπειρία καί τήν κα-
ταληκτική µου ἄποψη. Ἡ συναδέλφωση καί ἡ µαζοποίηση, πού τίς βλέπουµε

νά ἐκδηλώνονται, ἀσυγκράτητα, κατά τίς µέρες τοῦ νεανικοῦ ξεφαντώµατος καί
οἱ ζεστές χειραψίες καί τιµητικές προσφωνήσεις, πού σκηνοθετοῦνται, ἐπικοι-
νωνιακά, κατά τίς περιόδους τᾹς προσωπικᾹς, ἐπιστηµονικᾹς, πολιτικᾹς καί
ἐπαγγελµατικᾹς ἀναρρίχησης, δέν εἶναι διασύνδεση καί κοινωνία ὑπάρξεων.
∆έν εἶναι χτύπος καρδις. ∆έν εἶναι κατάθεση σεβασµοῦ καί ἀγάπης στή φίλη
προσωπικότητα. Ἐλαφρός ἄνεµος διαφοροποιηµένων συµφερόντων ἀλλάζει
τό κλίµα. ∆ιαγράφει τό ἐνδιαφέρον. Σβήνει τήν ἐκτίµηση. Καί διακόπτει τό φιλικό
διάλογο. “ Πλούσιος σαλευόµενος στηρίζεται ὑπό φίλων, ταπεινός δέ πεσών
προσαπωθεῖται ὑπό φίλων” (ὁ πλούσιος, ὅταν κλονιστεῖ, στηρίζεται ἀπό τούς
φίλους. Ὁ ταπεινός καί ἄσηµος, ἄν πέσει, σπρώχνεται καί ἀπω θεῖται ἀπό τούς
φίλους) (Σοφία Σειράχ 13, 21). 

∆εῖγµα γραφᾹς



Οἱ Συνεπίσκοποί του, οἱ θε-σµικά συνδιάκονοι καί συνυπεύθυ-νοι στό λειτούργηµα τᾹς ΣυνοδικᾹςπηδαλιουχίας τᾹς Ἐκκλησίας, δια-κινοῦνται καί διασκέπτονται σέκλίµα ἐλεγχόµενης σύγχυσης. Οἱτιτλοῦχοι τοῦ «κλάµπ», ἀποδεκτοίστήν «αὐλή» του, ἐπικαλύπτουν,µεθοδικά, τούς ὀχετούς καί ἐπιβρα -βεύουν τή φίλη ἀσυδοσία. Οἱ λιτα-νευτές τᾹς ἀκοίµητης συνείδησης,τοῦ «ἄφθιτου» Πατερικοῦ θησαυ -ρίσµατος καί τοῦ ἄκαµατου ποι -µαντικοῦ µό χθου, βηµατίζουν σέ ἀ -πόσταση ἐθιµοτυπικᾹς ψυχρότη -τας καί΄σέ ἀπαξιωτική ἀποµόνω-ση. Τό «κλάµπ» δραστηριοποιεῖται,σχεδιάζει, συνεννοεῖται, ἀποφασί -ζει, βάζει τή σφραγίδα του στήνἐπίκαιρη ἐκκλησιαστική παρέµβα-ση. Οἱ «ἀπωθηµένοι» ἀκόµα καί ἄνδιαµαρτυρηθοῦν, δέν τούς ἐπιτρέ-πεται νά ξεστρατίσουν ἔξω ἀπό τόπλέγµα τᾹς ἀποµόνωσης. Πέρασαν δυό-συναπτά-χρό-νια, ἀπό τότε, πού ὁ ἀκοίµητος νο -σταλγός τοῦ ἀρχιεπι σκοπικοῦ θρό-νου Ἱερώνυµος ἀνέβηκε τά σκαλο-πάτια τᾹς πρώτης τιµᾹς, τοῦ δοξα -στικοῦ πο λυ χρονισµοῦ καί τᾹς βα-ρεις εὐθύνης. Καί ἡ καταγραφήστήν ἱερή ἱστορική βίβλο τοῦ δικοῦτου ὀργανωτικοῦ καί ποιµαντικοῦµόχθου δέν ἔσβησε τό µελάνωµατᾹς ἀπραξίας. Ο-Ο-ΟΣτίς 18 ∆εκεµβρίου τοῦ 2009,κατά τήν ἔκτα κτη, µονοήµερη συνε-δρίαση τᾹς ἹερᾹς Συνόδου τᾹς Ἱε -

ραρχίας τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος, ἐνηµέρωσε τό Σῶµα γιά τό διά-λογο, πού εἶχε µέ τόν πρωθυπουρ -γό. Καί γνωστοποίησε τήν κοινή τουςἀπόφαση, νά προχωρήσουν στήσυγκρότηση µεικτῶν Ἐπιτροπῶν,γιά τήν ἐπεξ εργασία µις σειρς ἐκ -κρεµῶν θεµάτων, πού ἀναφέρον -ται στίς σχέσεις Κράτους-Ἐκ κλη -σίας.Στό πλαίσιο αὐτῶν τῶν ἀνα -κοινώσεών του, σά νά ἀφυπνί στη -κε ἀπό λήθαργο, κατάθεσε στή Συν -οδική Ὁλοµέλεια τήν ἄποψη, ὅτιπρέπει νά ἀντιµετωπιστεῖ, µέ σο -βαρότητα, ὁ τρόπος τᾹς ἀνάδει ξηςτῶν νέων Μητροπολιτῶν καί Ἐπι -σκόπων.Εἶπε:«Θά πρέπει, κατά τήν ἄποψίνµου πάντοτε, τήν πρόσκλησίν µαςαὐτήν γιά διάλογο νά τήν ἐκλάβουµεκαί σάν εὐκαιρία ἐξέτασης τᾹς ἐσω-τερικᾹς κατάστασης τᾹς ἐκκλησια-στικᾹς µας διοικήσεως καί  ποιµαν-τικᾹς, ὡς καί ἀφορµή ἀντιµετώπισηςπολλῶν προβληµάτων µας καί ἀδι ε -ξόδων, πού ἔχουν συσσωρευθεῖ ἐπίδεκαετίες καί δηµιουργοῦν πολλέςφορές εὐτελιστικά φαινόµενα.Εἶναι ἀνάγκη νά ἐξετασθοῦν καίνά ἀντιµετωπισθοῦν µε σύνεση, ἀντι-κειµενικότητα καί εἰλικρίνεια λάθη καίἀστοχίες τοῦ παρελθόντος πού ἡἐπιτέλεσίς τους συνεχίζει νά ἔπιδρἀρνητικά στήν πορεία τᾹς σηµερινᾹςἐκκλησιαστικᾹς πραγµατικότητος µέτήν δηµιουργία σι δηρῶν ἀγκυλώ -σεων... 
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α. Εἶναι ἀνάγκη ἀλλαγᾹς τοῦτρόπου ἐκλογᾹς τῶν Ἀρχιερέων καίτᾹς πλήρωσης τῶν κενῶν ἀρχιερα-τικῶν ἑδρῶν. Ἡ ἱστορία τοῦ θέµατοςαὐτοῦ ἔχει δηµιουργήσει πολλά δει-νά καί περιπέτειες στό χῶρο µας.Εἶναι καιρός πιά νά ἀντιληφθοῦµε ὅτιεἶναι ἄλλο πράγµα ἡ Ἐξουσία καίἄλλο ἡ ∆ιακονία».Ἔτσι ἔθεσε ὁ ἈρχιεπίσκοποςἹερώ νυµος τό µεγάλο πρόβληµα ἤ,σωστότερα, τήν ἀνίατη πληγή τᾹςπροβολᾹς στούς ἀρχιερατικούς θρό -νους ἀνώριµων ρασοφόρων ἤ προ -σώπων, πού συνοδεύονται µέ τόστίγµα τᾹς προ δοσίας τοῦ ἐκκλη -σιαστικοῦ ἤθους.∆υό ὁλόκληρα χρόνια στήνπροεδρική καρέκλα, δέν ἄνοιξεἐνώπιόν της, στό τραπέζι τῶν Συνο-δικῶν Συνεδριάσεων, τό φάκελλοτᾹς ἐπιλογᾹς καί τᾹς χειροτονίαςτῶν νέων Μητρο πολιτῶν. Τόν ἄνοι-ξε, ὅταν πέρασε ἀπό τό ΜέγαροΜαξίµου καί κουβέντιασε µέ τόνπρωθυπουργό. Τότε θυµήθηκε τά«δεινά», πού ἔχει προκαλέσει ἡ µα-κρά ἱστορία τῶν κακῶν, τῶν χείρι-στων ἐπιλογῶν, ἡ φορτική καί ἔνο -χη καλλιέργεια τῶν «θερµοκηπίωντᾹς ἀθλιότητας» (ὅπως τά χαρακτή -ρισε ὁ µακαριστός ἀρχιε πίσκοποςΧριστόδουλος)  καί ἡ ὑπερφόρτω-ση τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος µέ«φιλοχρήµατους» καί µέ «φιλήδο-νους» σφετεριστές τοῦ ἐπισκοπι-κοῦ χαρίσµατος. Ο-Ο-ΟἩ ἀσάφεια τᾹς διατύπωσης

τοῦ ἐπιτα κτικοῦ αἰτήµατος τᾹς ἐπο -χᾹς, γιά ἀλλαγή τρόπου ἐκλογᾹςτῶν Ἀρχιερέων καί ἡ ὑπόµνησή τουκατά τήν παρουσίαση τοῦ θεµατι-κοῦ πακέτου, πού καταρτίστηκε,ὡς πλαίσιο διαλόγου καί συµφω-νιῶν µέ τήν Κρατική ἐξουσία, προ-καλοῦν τήν ἐντύπωση, ὅτι τό θέµα,ὡς κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, συζητή -θηκε κατά τή συνάντηση στό πρω -θυπουργικό γραφεῖο καί ἐντά χτηκεστήν ἀντζέντα τοῦ διαλόγου Ἐκκλη -σίας και Πολιτείας. Ἄν ὑπᾹρξε µιά τέτοια πρόθε-ση καί ἕνας τέτοιος σχεδιασµός,σηµειῶστε: λάθος.Μέ τή διασύνδεση Κράτουςκαί Ἐκκλη σίας, πού ὑπάρχει αὐτήτή στιγµή, οἱ ἐκλογές τῶν Ἀρχιε-ρέων καί ὁ προσδιορισµός τῶν δι-καιωµάτων τους, µέσα στό statusτᾹς κοσµικᾹς ἐξουσίας καί τῶν ἁρ-µοδιοτήτων τους καθορίζονται µέτό εἰδικό Νοµοθέτηµα, πού εἶναι ὁΚαταστατικός Χάρτης τᾹς Ἐκκλη -σίας τᾹς Ἑλλάδος. Ψηφίστηκε σχε-τικά πρόσφατα, τό 1977. Καί παρό -λη τή συντοµία του, καλύπτει ὅλεςτίς πτυχές τῶν πλαισίων τοῦ ἐπι -σκοπικοῦ ἀξιώ µατος. Μιά νέα συζήτηση, δέν πρό-κειται νά προσθέσει τίποτα τό θε -τικό. Μέ δεδοµένο τόν ἀ θεϊστικό ἄ -νεµο, πού πνέει, τοῦτο τόν καιρό,στά παζάρια τᾹς νεωτερικότηταςκαί πού ἐχει ἀναστατώσει καί τάἕδρανα τοῦ Κοινοβουλίου, τό πιόπιθανό εἶναι νά ἐρεθιστοῦν τά ἀπύ -λωτα στόµατα καί νά ἀναµασή-
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σουν ὅλα τά «φιλήδονα» καί «φι-λοχρήµατα» δεσποτικά σενάρια. Ἡ ἀλλαγή τοῦ τρόπου ἐκλογᾹςτῶν Ἐπισκόπων εἶναι ὑπόθεσηπρώτης ἀνάγκης. Ἀλλά βαρύνει, ἐξὁλοκλήρου, τούς Συνοδικούς συνέ -δρους, πού µέ τήν ψᾹφο τους, τήµελε τηµένη ἤ τήν ἐπιπόλαιη, ἀνε-βάζουν ἤ καταβαραθρώνουν τό χα-ρισµατικό διοικητικό Σῶµα τᾹς Ἐκ -κλησίας. Ὅταν οἱ ἐκλέκτορες Μητρο-πολίτες, οἱ ταγµένοι στήν ἀνανέ -ωση τοῦ Ἀνώτατου ∆ιοι κητικοῦ Σώ -µατος τᾹς Ἐκκλησίας, δέν ἀπω θοῦντούς κόλακες καί τούς στιγµατι -σµένους, πού πολιορκοῦν τόν Μη -τροπολιτικό τους Οἶκο καί προσ -φέ ρουν «ἀφειδῶς καί ἀειδῶς» τίςἐξυπηρετήσεις τους, ὅταν δέν ἀνα -ζητοῦν τούς ἄριστους, πού διακο-νοῦν ταπεινά καί διακριτικά, δίχωςκινήσεις αὐτοπροβολᾹς καί δίχωςἐδαφιαῖες µετάνοιες, συνοδευµέ-νες µέ τή ζητειανιά τᾹς ψήφου, ἡποιοτική καί χαρισµατική στάθµητᾹς ἐκκλησιαστικᾹς ἡγεσίας ὑπο-βαθµίζεται ἐπικίνδυνα καί, ἀντί γιάτήν ἀναγνώριση καί τό σεβασµό,προκαλοῦν τήν ἀπώθηση καί τήνπεριφρόνηση.  Ὅταν, πιστοί στίς ἀποστο -λικές προδιαγραφές καί στήν πρα -κτική τῶν φωτισµένων Πατέρωνµας, ἀναζητοῦν καί ἐπιλέγουν « ἄν -δρας µαρτυρουµένους, πλήρεις πνεύ -µατος Ἁγίου καί σοφίας» (Πράξ. στ΄3), ἡ ἀνάδειξή τους πρα γµατώνεταιὡς δυναµική συνέχεια τᾹς

ΠεντηκοστᾹς καί ἡ Ἐκκλησία στελε -χώνεται µέ φωτισµένους Πατέρεςκαί Ποιµένες. Ο-Ο-ΟΜπορεῖ ὁ σηµερινός Ἀρχιεπί -σκοπος Ἱερώνυµος νά τολµήσειαὐτό τόν ἄθλο; Μπορεῖ νά στρέψεικαί νά καθηλώσει τό τιµόνι τοῦἐνδιαφέροντός του στούς λίγους,στούς ἐκλε κτούς καί ἀγνοηµένους;Μπορεῖ νά ἐµπνεύσει καί στούςφίλους του Μητροπολίτες, τούςπρο σανατολισµένους, ἀπα ξιωτι -κά, στά φτηνά καί ἁµαρτωλά κρι -τήρια τᾹς κοσµικότητας, νά ἄ ρουντήν ἐκτίµησή τους καί τό θαυµα-σµό τους ἀπό τήν ἀναιδέστατηἐκκλησιαστική ἠθοποιϊα καί νά τήνκατευθύνουν ἐκεῖ, πού ἀναβλύζειτό ἄρωµα τᾹς πιστότητας στό Πρό -σωπο τοῦ Κυρίου µας Ἰησοῦ Χρι-στοῦ καί καίγεται τό θυµίαµα τᾹςὁλόψυχης, ἀνυστερόβουλης προ-σφορς καί τᾹς θυσιαστικᾹς δια-κονίας;Θά σς αἰφνιδιάσω, µέ αὐτό,πού θά σς πῶ. Ἀλλά δέ δικαιοῦµαινά σιωπήσω. Ὁ σηµερινός Ἀρχιε -πίσκοπος δέν εἶναι σέ θέση νά προ -γραµµατίσει καί νά ἐµπνεύσει αὐτήτή στρο φή. Γιατί εἶναι ὁ ἴδιος µέ -ρος τοῦ προβλήµατος. Κινήθηκε,ὅλα του τά χρόνια στίς τρο χιές τῶνµυστικῶν διαβουλεύσεων καί τᾹςἴντρι γκας. Καί διακινεῖται στήν ἐκ -κλησιαστική ἐπικαιρότητα, ὡς ἕναςἀπό τούς περισσότερο ἀσκηµένουςµαέστρους τᾹς σκοτεινᾹς δια -πλοκᾹς. 
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Τά στοιχεῖα, πού δικαιώνουναὐτή τήν ἐκτίµηση, δέν εἶναι λίγα.Ἐπιλέγω καί καταθέτω µιά µόνησειρά περιστατικῶν, πού συνθέ-τουν σελίδες τᾹς σύγχρονης τρα-γικότητας.Ἡ σηµερινός ἈρχιεπίσκοποςἹερώνυ µος, πού κόπτεται καί ἀγω-νι γιά τήν ἀλλαγή τοῦ τρόπου ἀνά-δειξης τῶν νέων Ποιµένων τᾹς Ἐκ -κλησίας, εἶναι ἕνας ἀπό τούς Ἀρχιε-ρεῖς, πού ψήφισαν τή µετάθεση τοῦΠαντελεήµονα Μπεζενίτη ἀπό τήΖάκυνθο στήν Ἀττική. Ὁ Μπεζενίτης ἦταν µέλος τᾹςὁµάδας τῶν «ἐκκλησιαστικῶν ἡρώ -ων»(!!!), πού ἐρέθιζαν κλᾹρο καί λαόκαί προκαλοῦσαν τά περισσότερασχόλια καί τίς πιό ἔντονες ἀντιδρά-σεις. Συνοµήλικος µέ τόν Μπεζενί -τη ὁ κ. Ἱερώνυµος, τά γνώριζε ὅλααὐτά. Τή διαδροµή τοῦ Πανελεήµο-να, τίς ἰδιαιτερότητές του καί τούςστόχους του. Καί ἤξερε, ὅτι ὁ µα-καριστός Χρυσόστοµος (Γιαλούρ-ης), ὁ ἄψογος καί δυναµικός ἐκκλη -σιαστικός λειτουργός, µόλις χειρο -τονήθηκε Μη τροπολίτης Χίου καίἀνέλαβε τά ποιµαντικά του καθή-κοντα, ἀφαίρεσε τί διακόνηµα τοῦἱεροκήρυκα ἀπό τόν Μπεζενίτη καίτόν ἔδιωξε ὁριστικά ἀπό τή Μητρό-πολη τᾹς Χίου.Γνώριζε, ἐπίσης, ὁ ἐγκάρδιοςφίλος τοῦ Μπεζενίτη καί σηµερινόςπροκαθήµενος Ἱερώνυµος, καί τήµετέπειτα διαδροµή του καί ὅλεςτἰς ἱστορίες, πού κυκλοφοροῦσαν

στούς διαδρόµους τᾹς Ἱερς Συνό-δου. Παράλληλα, ἦταν ἐνηµερωµέ-νος γιά τήν τροπή, πού πᾹραν οἱἐκκλησιαστικές ἐξελίξεις, µετά ΄τήνἀνάρρηση τοῦ Σεραφείµ στόν ἀρ -χιεπισκοπικό θρόνο. Τή βίαιη ἀπο-µάκρυνση τῶν δώδεκα Μητροπο-λιτῶν ἀπό τίς Μητροπόλεις τους,χωρίς νά δικαστοῦν καί χωρίς νάἀπολογηθοῦν. Καί τίς ἀποφάσειςτῶν Τµηµάτων καί τᾹς Ὁλοµέλειαςτοῦ Ἀνώτατου ∆ιοικητικοῦ ∆ικα -στηρίου τᾹς Χώρας µας, τοῦ Συµ -βουλίου τᾹς Ἐπικρατείας, πούδικαίωναν πλήρως τούς Μητροπο -λίτες καί πού τούς ἀνα γνώριζαν ὡςνόµιµους καί κανονικούς καί «ἐνἐνεργεί» Ποιµένες τῶν Μητροπό-λεών τους. Τά γνώριζε ὅλα αὐτά ὁ κ. Ἱε-ρώνυµος, κατά τό 1994, ὅταν τολ -µοῦσε νά δωρήσει τήν ψᾹφο τᾹςἐµπιστοσύνης του καί τᾹς ἀναγνώ -ρισής του στόν Μπεζενίτη, στόνἘπίσκοπο, πού τοῦ ἐρχόταν «στε -νή» καί «φτωχή» ἡ Μητρόπολη Ζα -κύνθου καί πάσκιζε νά χου φτώσειτό µπεζαχτά τᾹς Μητρόπολης Ἀττι -κᾹς. Καί ἐνῶ τά γνώριζε, δέ δίστασενά τόν ψηφίσει καί νά τοῦ ἀνοίξειτό δρόµο γιά τά µεγάλα κατορθώ -µατά του(!!!).Καί µή νοµίσετε, πώς περιορί -στη κε στή  δωρεά τᾹς προσωπι κᾹςτου ψήφου. Κατά τήν περίοδο τῶνπροεκλογικῶν, σκοτεινῶν καί ἡµι -σκοτεινῶν διαβουλεύσεων, ἡγήθη-κε µις προσπάθειας, νά πείσει καί
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ἄλλους Συνοδικούς ψηφοφόρους,ἀκόµα καί πρεσβύτερους κατά τήνἀρχιερωσύνη, νά ψηφίσουν τόνΜπεζενίτη ἤ, τουλάχιστον, νά µήφέρουν ἐµπόδια στή µετάθεσή τουἀπό τή Ζάκυνθο στήν Ἀττική. Γιατί ἀνάλαβε ὅλες αὐτές τίςπρωτοβουλίες ὁ κ. Ἱερώνυµος; Γιατίδέ διαφύλαξε τό προ σωπικό τουκύρος; Γιατί δέν ὑπολόγισε τόν ἐνδε -χόµενο διασυρµό ὁλόκληρης τᾹςἹεραρ χίας;  Γιατί  δέν προσµέτρησεκαί δέ φοβήθηκε τή ν καταλυτικήζηµιά, πού θά προκαλοῦσε ἡ πο λυ -διαφήµιση τᾹς εἰδικᾹς κονκάρδαςτοῦ Μπεζενίτη, ὅταν θά ἀνέµιζε στάπροάστια τᾹς πρωτεύουσας; Αὐτάτά «γιατί» παραµένουν γιά τούς
πολλούς, γι‘ αὐτούς, πού παρακο-λουθοῦν «µακρόθεν» τά ἐκλησια-στικά δρώµενα, ἀναπάντητα ἐρω-τήµατα. Ἀλλά ἐξ ἴσου ἀναπάντητοπαραµένει καί τό ἐρώτηµα, γιατίδέν ὑπολόγισε τό ἐνδεχόµενο τᾹςκατασπίλωσης τοῦ δικοῦ του ὀνό-µατος καί τήν ὑποβάθµιση τοῦ δι-κοῦ του ἐπισκοπικοῦ κύρους. Αὐτόεἶναι τό αἴνιγµα, πού ἔχει καταγρα -φεῖ στίς ἀνήσυχες συνειδήσεις καίστίς πληγωµένες καρδιές ὄχι µόνοτᾹς τότε, περιορισµένης, ποίµνηςτου, ἀλλά ὁλό κληρης τᾹς ἑλληνικᾹςἘκκλησίας. Καί παραµένει ἀναπάν-τητο καί ἐνοχλητικό.                  Ο-Ο-ΟἩ τωρινή ἀναφορά µου (µετάἀπό δεκάξι ὁλόκληρα χρόνια) στήνψᾹφο τοῦ Ἱερώ νυµου, πού κατα-τέθηκε γιά τή µετάθεση τοῦ Μπε-

ζενίτη ἀπό τή Ζάκυνθο στήν Ἀττι-κή καί ἡ ὑπόµνηση, ἐκ µέρους µου,ντοκουµέντων, σχετικῶν µέ τήν εὐ -ρύτερη ὑποστήριξη τοῦ φίλου του,δέν ἀποσκοποῦν στήν κάλυψη τᾹςἱστορι κᾹς µας περιέργειας. Εἶναιἐπίκληση διασταυ ρωµένων ἐµπει-ριῶν. ∆ιατύπωση ἠλεγµένης καίζυγισµένης ἄποψης. Καί πρότασηςστό κατατεθειµένο αἴτηµα τᾹς ἀλ -λαγᾹς τοῦ τρόπου ἀνάδειξης τῶννέων Ἀρχιερέων. Καί, γιά νά ἔχουν οἱ ἀγαπητοίἀνα γνῶστες µου πληρέστερη ἐνη -µέρωση, σχετική µέ τίς σκοπιµότη -τες, τούς σχεδιασµούς καί΄τίς ἴν -τρι γκες, πού  διασταυρώνονται,δια πλέκονται ἤ ἀντιµάχονται µέσαστό µέλαθρο τᾹς ΣυνοδικᾹς διαβού -λευσης, θά προχωρήσω στό τόλ -µηµα, νά ἱστορήσω καί τίς ἀντί -στοιχες, ἐντε λῶς ὑπόγειες διαδρο-µές, πού ὁδήγησαν στήν «τιµητικήπροσφορά τᾹς ψήφου» καί, στήνἀντί στοιχη, εἴσπραξη τᾹς ποθητᾹςὠφέ λειας. Ο-Ο-Ο1. Τό πρῶτο σενάριο. Κατά τόχρονικό ὅριο, πού δωρήθηκε ἡ ψᾹ -φος στόν Παντελεήµονα Μπεζενί -τη, ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Σερα φείµεἶχε συµπληρώσει εἰκοσαετία ὁλό -κληρη στόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο.Τά µηνύµατα ἔφερ ναν τήν ὀσµή τᾹςἀλλαγᾹς. Τρεῖς οἱ Μητροπολίτες,πού δέ δίστασαν νά ἐκδηλωθοῦνὡς ἐπίδοξοι διάδοχοι. Ὁ Βόλου Χρι -στόδουλος, ὁ Θηβῶν Ἱερώνυµοςκαί ὁ  Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιµος.
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Ἄρχισαν νά συγκρο τοῦν τά ἐπιτε -λεῖα τᾹς προπαρα σκευᾹς, νά µε -τροῦν τούς ἐκλέκτο ρες, νά µοιρά-ζουν τά κουκιά. Μοναχικός δρο-µέας στή διαδροµή ἀπό τή ΜονήΠεντέλης πρός τήν ἀρχιεπισκοπικήκαθέδρα τᾹς ὁδοῦ ἁγίας Φιλο θέης,ὁ τότε ἡγούµενος, ὁ Ἐπί σκοπος∆ωδώνης Χρυσόστοµος. Εἶχε ἐξα -σφαλισµένη τήν εὔνοια τοῦ Σερα -φείµ, ἀλλά τοῦ ἔλειπε τό κύρος τοῦµη τροπολιτικοῦ τίτλου. Ἦταν ἁ -πλῶς βοηθός Ἐπίσκοπος. Γιά τό λό-γο αὐτό, σήκωσε πανιά µέ προορι-σµό τή Μητρόπολη τᾹς ἈττικᾹς.Ἀπό τό ἐφαλτήριο αὐτό, µέ ἕναπήδηµα, θά κατακτοῦ σε ἄνετα τόνἀρχιεπισκοπικό θρόνο. Ἡ ὁµοσπονδία τῶν τριῶν φί -λων καί, ταυτόχρονα, ἀντιπάλων,ἠλεκτρίστηκε καί ἔπεσε µέ ὅλη τηςτή δύναµη στόν ἀγώνα. Στόχος της,νά κλείσει ἡ πόρτα τᾹς Μητρόπο -λης ἈττικᾹς γιά τόν Ἐπίσκοπο ∆ω -δώνης. Καί, φυσικά, νά ἀποκλειστεῖτό ἐνδεχόµενο τᾹς µεταπή δησήςτου στόν ἐπίζηλο θρόνο τᾹς πρω-τεύουσας.Αὐτή ἡ παρεµβολή τοῦ τέταρ-του δροµέα ἔκανε τούς τρεῖς νάσυνασπιστοῦν καί νά συντονίσουντά ὄργανά τους στό ἴδιο σύνθη µα.Ὁ Μπεζενίτης νά ρθεῖ στήν Ἀττικήκαί ὁ ∆ωδώνης νά µείνει στήν ἡγου -µενική του θέση.Ὁ Ἱερώνυµος ἔτρεξε, σήµανεσυναγερµό, ὑπογράµµισε τόν κίν -δυνο καί, ὅπου µποροῦσε καί ὅσοµποροῦσε, πρόβαλε ὡς µοναδικό,

ἄξιο καί ἱκανό ὑποψήφιο γιά τήνἈττική, τόν Ζακύν θου Παντελεήµο-να. Ὁ Χριστόδουλος, ἔντροµος, τήνπαραµονή τᾹς ἐκλογᾹς, κάλεσε σέδιάσκεψη ἀρκετούς ἀπό τούς πρε-σβύτερους Μητροπολίτες καί ἀγω -νίστηκε νά τούς ἐξαπατήσει καί νάτούς προσαρτήσει στήν ὁµάδα του,λέγοντας ὅτι µέ τήν ἀνάδειξη τοῦΜπεζενίτη σέ Μητροπολίτη Ἀττι -κᾹς ἀνοίγει ὁ δρόµος γιά τή θερα-πεία τᾹς χρόνιας πληγᾹς, τᾹς βί -αιης ἀποµάκρυνσης τῶν δώδεκαΜητροπολιτῶν ἀπό τούς θρόνουςτους. Καί τήν ἑπόµενη µέρα, καθώςβρισκόταν στό ὅριο τᾹς ἀβεβαιό -τητας καί τᾹς ἀγωνίας, τόλµησε τόπαράτολµο. Πλαστογράφησε ψη -φοδέλτια, γράφοντας τό ὄνοµα τοῦΜπεζενίτη καί τά ἔρριξε στήν κάλ-πη. Ἡ πλαστογραφία του αὐτή ἔγι -νε ἀµέσως ἀντι ληπτή. Ὁ ἰδιότυποςγραφικός χαρακτήρας τοῦ πλαστο-γράφου ἀρχιερέα τήν ἀποκάλυψε.Ἀργότερα, ὅταν ἡ ὑπόθεση ἀνατέ -θηκε στή ∆ικαιοσύνη, ζητήθηκε ἐξέ-ταση καί ἀπό ἐπιστήµονες γραφο -λόγους. Καί αὐτοί, µέ εὐρύτατη ἔκ -θεσή τους, ἐπιβεβαίωσαν τήν πλα-στογραφία.             Ο-Ο-Ο2. Στό χρονικό τᾹς προαγωγᾹςτοῦ Μπεζενίτη ἐγγράφεται, ἀτυχέ-στατα καί ἄλλη σκοτεινή διεργασία.Μιά σκοπιµότητα, πού ὑπο χρέωσετούς τρεῖς ἐραστές τοῦ ἀρχιεπι -σκοπικοῦ θρόνου, νἀ ἀγνοήσουντίς ποµπές, πού συνόδευαν τό βη -µατισµό του. Νά κλείσουν τά µάτια
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καί τά αὐτιά στήν ἀναστάτωση καίτό θόρυβο. Καί, ὑποβαθµίζονταςαὐτόβουλα τήν προσωπική τους ἀ -ξιοπρέπεια, νά σκύψουν καί νάπρο σκυνήσουν καί ἄλλα, βρώµικα,ὠµόφορα. Ἕνας ἀπό τούς ἰσχυρούς ἐκ -κλησιαστικούς παράγοντες τᾹςπεριόδου ἐκείνης ἦταν ὁ Μητροπο -λίτης τᾹς Κορίνθου Παντελεήµονας.Ἀνάστηµα τοῦ ἄλλοτε Μητροπο -λίτη Χίου Παντελεήµονα Φωστίνη.Ἡγετικό στέλεχος τοῦ γνωστοῦ τά -γµατος, τῶν γνωστῶν κατευ θύν -σεων. Εἶχε ὑπό τόν ἔλεγχό του ὅ -λους τούς Ἀρχιερεῖς, πού υἱοθε -τοῦσαν τήν ποιότητα ἤ θους τοῦἱδρυτοῦ τοῦ τάγµατος. Καί ἐπέβαλ-λε, µέ κινήσεις φανερές ἤ ὑπόγειες,τό σχέδιο δια πλοκᾹς καί τό µηχανι-σµό διαχείρισης, πού ἐξυπηρετοῦ -σαν τά προσωπικά του συµφέρον-τα καί τά αἰτήµατα τῶν συνοδοι -πόρων καί  δορυφόρων του. Ὁ Παντελεήµων Μπεζενίτηςἦταν ἕνα ἀπό τά πολυαγαπηµέναπαιδιά τοῦ Κορίνθου Παντελεή -µονα. Ὁ τελευταῖος κρίκος τοῦ τά -γµατος.  Ὁ  Βενιαµίν τᾹς γνωστᾹςὁµάδας. Προ σδοκώµενο ἦταν, νάπρωτοστατήσει ὁ Κορύνθου στίςδιαπλοκές τᾹς προαγωγᾹς του. Νάµιλήσει, νά παρακαλέσει, νά ὑπο -σχεθεῖ ἀνταλλάγµατα, γιά νά ἱκα-νοποιήσει τίς φιλοδοξίες τοῦ ἀγα -πηµένου του µικροῦ ἀδελφοῦ καίνά δεσµεύσει στό ἅρµα τᾹς παρέαςτου καί τούς θηρευτές τᾹς ὑπέρ-τατης ἐκκλησιαστικᾹς ἐξουσίας.

Οἱ τρεῖς ἀνήσυχοι ἐραστές τᾹςἀρχιεπισκοπικᾹς τιµᾹς-ὁ καθέναςχωριστά ἤ καί οἱ τρεῖς µαζί-εἶχανκαί αὐτοί συµφέρον νά  ἀ νοίξουνδρόµους ἐπικοινωνίας καί συνεν-νόησης µέ τόν Κορίνθου Παντελεή-µονα. Νά τοῦ ὑποσχεθοῦν, ἐξυπη -ρέτηση στό σχέδιο µετάθεσης τοῦΜπεζενίτη στήν Ἀττική. Καί νά ζη -τήσουν, ὡς ἀνταποδοτική ἐξυπη -ρέτηση, τήν ὑπόσχεση συµπαρά-στασης καί βοήθειας στά δικά τουςσχέδια. Πόσο ἐγκάρδια καί πόσο ἀπο -δοτική ἦ ταν αὐτή ἡ διαπλοκή, δέ θάµπορέσει κανείς νά τό ἐξιχνιάσει.Ἐκεῖνο, πού φάνηκε, εἶναι τό ἀπο-τέλεσµα τᾹς ΣυνοδικᾹς ψηφοφο-ρίας. Καί ἡ ἀνοιχτή, φιλική ἐπικοι-νωνία µέ τόν Κορίνθου, πού ἐκδη -λώθηκε, θερµή καί δυναµική, µετάτήν ἀνάρρηση τοῦ Χριστόδουλουστό θρόνο τῶν Ἀθηνῶν, µέ τήν πρω -τότυπη καί πρωτοφανή εἰσήγησήτου, νά µνηµονεύουν ὅλοι οἱ Μη -τρο πολίτες τό Χριστόδουλο ὡςπροϊ στάµενό τους.Ο-Ο-ΟΟἱ µεθοδεύσεις καί οἱ ἐξελίξεις,πού προσ πάθησα νά τίς φωτίσωµέ τοῦτο, τό µικρό κείµενο, πιστο-ποιοῦν τή φιλοσοφία, τή Θεολογία,τά ἐπισκποπικά ὁράµατα καί τίςδια κυµάνσεις τοῦ ἤθους, πού συνο -δεύουν, ἐµ πνέουν καί προσδιορί -ζουν τά ποιµαντικά ἀνοίγµατα τοῦἈρχιεπισκόπου Ἱερώνυµου καί τοῦκύκλου τῶν στενῶν συνεργατῶντου.

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG10



Ὑπάρχει κανείς ἀπό σς, ὅσοιδιαβάσατε, µέ ἐνδιαφέρον καί προ-σοχή καί ζυγίσατε τό βαρύ ἱστο -ρικό΄φάκελλο, πού πιστεύει, πώς ὁσηµερινός προκαθήµενος τᾹς Ἁγιώ -τατης Ἐκκλησίας µας εἶναι ἱκανόςνά δροµολογήσει «ἕνα νέο τρόποἐκλογᾹς καί ἀνάδειξης τῶν Ἀρχιε-ρέων»; ∆ιαβάζει καί διαγινώσκει,στόν ἀνοιχτό πίνακα τῶν πρω το -βουλιῶν του, τή λαχτάρα νά ἀναζη -τηθοῦν οἱ ἄριστοι, νά ἐπιφορτι -στοῦν µέ τήν εὐθύνη τᾹς διαποί -µανσης οἱ «ἐγκρατείας διδάσκαλοι»,νά κληθοῦν στήν τράπεζα τῶν Ἁγιο -πνευµατικῶν Συνοδικῶν διαβου-λεύσεων «οἱ πνευµατικοί αὐλοί τᾹςΘεολογίας», οἱ ἱκανοί νά κατανική-σουν καί νά φιµώσουν τίς σάλπιγ-γες τᾹς φλύαρης ἀθεϊας καί νά φω -τίσουν τούς ὁρίζοντες τᾹς ἀποκα -λυµµένης ἀλήθειας καί τά µονοπά-τια, πού ἀνυψώνουν ἀπό τή λα-σπωµένη γᾹ στήν πεντακάθαρη βα-σιλεία τοῦ Θεοῦ; Μιά φωνή, ἡ φωνή, πού δια -τρέχει ὁλό κληρο τό Εὐαγγέλιο καίσυνοδεύει ὁλόκληρη τήν ἱστορία,τήν περίοδο τᾹς ἀγιασµένης Πατε-ρικᾹς ἐκκλησιαστικᾹς ἡγεσίας καίτήν περίοδο τᾹς ἐκτραχηλισµένηςφαυλότητας, διαµηνύει σέ ὅλουςµας, πώς τό ὅραµα εἶναι-πρός τόπαρόν-ἀνέφικτο. Καί ἰδιαίτερα τόδιαµηνύει αὐτό σέ ὅλους ἐµς, πούκυ κλώνουµε τό πανάγιο Θυσιαστή -ριο «τᾹς ἀναστασίµου θυσίας ἁπτό-µενοι». Φωνάζει καί µς καλεῖ: «Με-τανοεῖτε». Ξεπεράστε τήν αὐταρέ -

σκειά σας. Σκορπίστε τόν πλοῦτοσας. Γυρίστε τήν πλάτη στή χλιδήκαί στή στεῖρα εὐµάρεια. Ἀνοῖξτετό µονοπάτι τοῦ Γολγοθά. Καί περ-πατᾹστε το. Μέ κόπο. Ἀλλά καί µέχαρά. Καί, µέ τή δύναµη, πού θάπάρετε, καθοδηγεῖστε τούς νέουςβλαστούς στήν ἱερωσύνη καί στήνἀρχιερωσύνη. Γεµῖστε τίςν καρδιέςσας µέ ἁγίοτητα. Καί, στή συνέχεια,γεµίστε ὁλό κληρη τήν αὐλή τᾹςἘκκλησίας µας µέ ἁγίους λειτουρ-γούς.
Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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Α΄ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία εἶναιΑὐτο κέφαλη Ἐκκλησία. Τὸ σύστηµα
τῶν σχέ σεων ποὺ τὴ συνδέει µὲ τὴν
Ἑλληνικὴ Πο λιτεία εἶναι «τᾹς νόµῳ
κρατούσης Πολιτείας», ἢ, ἄλλως, «τᾹς
συναλλη λίας», ἥ, διαφορετικά, ὅπωςθέλετε τὸ ὀνοµάζετε. Κατὰ τὸ σύστηµα
αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος, ἀσκεῖ
µὲν ἐλεύ θερα τὰ ποιµαντικὰ καὶ τὰ τε-
λετουργικά της καθήκοντα, σὲ ὅ,τι
ὅµως ἀφορ στὶς διοικητικές της ἁρ-
µοδιότητες, αὐτὲς κανονίζονται καὶ
ρυθµίζονται µὲ νόµους τοῦ Ἑλληνικοῦ
Κράτους, οἱ ὁποῖοι προφανῶς ἐκδίδον-

ται µετὰ ἀπὸ διεργασίες καὶ συνεν-
νόηση µὲ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση.

Οἱ δυὸ βασικοὶ νόµοι, ποὺ διέπουν
ὅλο αὐτὸ τὸ φάσµα τῶν διοικητικῶν
ἁρµοδιοτήτων τᾹς Ἐκκλησίας, εἶναι
ἀφενὸς ὁ Καταστατικός της Χάρτης
(Κ.Χ.Ε. Ε.), ὁ ὁποῖος καταρτίσθηκε
ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία µετὰ τὴ
µεταπολίτευση καὶ προωθήθηκε στὴ
συνέχεια στὴ Βουλὴ πρὸς ψήφιση, καὶ
εἶναι ὁ Νόµος 590 τοῦ ἔτους 1977 καὶ
ἀφετέρου ὁ Νόµος 5383 /1932 «Περὶ
Ἐκκλησιαστικῶν ∆ικαστηρίων». Ὁτελευταῖος αὐτὸς νόµος ἰσχύει καὶ σή -
µερα µετὰ τὴν περὶ ἰσχύος του ρητὴ
ἀναφορὰ στὸ ἄρθ. 44 τοῦ Κ.Χ.Ε.Ε.
Πρέπει δὲ ἐδῶ νὰ τονισθεῖ ὅτι ὁ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ, 

καί ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ



Κ.Χ.Ε.Ε. (ν. 590/1977) πρὸ τᾹς ψη -φίσεώς του ἀπὸ τὴ Βουλὴ εἶχε σταλεῖ
στὸ Πατριαρχεῖο καὶ ἔτυχε  καὶ τᾹς
ἐγ κρίσεώς του. Ὅλα αὐτὰ κινήθηκαν
µέσα στὰ πλαίσια τῶν διατάξεων τοῦ
ἄρθ. 3 τοῦ Συντάγµατος τοῦ ἔτους
1975.

Στόν ἴδιο τὸν Καταστατικὸ Χάρ -
τη καὶ συγκεκριµένα στὴν παράγ. 4
τοῦ ἄρθρου 1 ὁρίζεται, ὅπως ἄλλωστε
τὸ θέλησε (ἢ τὸ δέχθηκε) καὶ ἡ Ἐκ -
κλησία, ὅτι ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία, οἱ
Μητροπόλεις κ.ἄ. εἶναι Νοµικὰ Πρό -
σωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π. ∆.∆.).
∆έσµευση σοβαρὴ καὶ σπουδαία, ἡ
ὁποία προδήλως ἔχει καὶ τὶς συνέπειές
της. Μὲ βάση δὲ αὐτὲς τὶς ρυθµίσεις
το Σ.τ.Ε. µὲ πάγια νοµολο γία του χα-
ρακτήρισε τοὺς Μητροπολίτες ὡς «ὄρ-
γανα διοικήσεως».Εἰδικότερα: Σὲ ὅ,τι ἀφορ στὰ
θέ µατα  διοικήσεως τᾹς Ἐκκλησίας (πέ -
ραν τῶν Ποιµαντικῶν καὶ Τελετουρ-
γικῶν), ἡ ἐκκλησιαστικὴ διοίκηση καὶ
γενικῶς οἱ διοικητικοί της σχηµατι-
σµοὶ θὰ πρέπει νὰ ἐφαρµόζουν τοὺς
εἰδικοὺς ἐκκλησιαστικοὺς νόµους, ὡς
αὐτοὶ ἔχουν ψηφισθεῖ, δηµοσιευθεῖ καὶ
ἰσχύουν. Ἡ τυχὸν ἀντισυνταγµατικό -
τητα καὶ συνεπῶς τὸ ἀνί σχυρο κά ποιας
ἢ κάποιων διατάξεων (ἂν τυχὸν ὑπάρ -
χει) θὰ πρέπει νὰ κριθεῖ καὶ νὰ ἀπαγ-
γελθεῖ µόνο ἀπὸ τὰ δικαστήρια τᾹς
ἙλληνικᾹς Πολιτείας, στὰ ὁποία, κατὰ
ρητὴ συνταγµατικὴ ἐπιταγή, ἀνή κει
ἀποκλειστικὰ ὁ ἔλεγχος τᾹς συντα -
γµατικότητας τῶν νόµων.

Ἑποµένως ὅλα τὰ θέµατα καὶ
εἰδι κότερα ἡ µετὰ τὴν ἐκλογὴ τοπο -
θέτηση σὲ Μητρόπολη τοῦ Ἐπισκόπου,
ἡ προαγωγική του ἐξέλιξη, ἡ µετά -
θεσή του, ὅπως καὶ ὅλα τὰ διαδικα-
στικὰ ζητήµατα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
ἐλέγχου, θὰ συν τελοῦνται µετὰ ἀπὸ
τήρηση τᾹς διαδικασίας καὶ τῶν ἐπι-
ταγῶν τῶν κειµένων νοµοθετηµάτων
καὶ εἰδικότερα τῶν πα ραπάνω νόµων
590/1977 (Κ.Χ.Ε.Ε.) καὶ 5383/1932(Ε.∆.). Κάθε δὲ παρέκκλιση ἀπὸ αὐτὲς
τὶς  νοµοθετικὲς ρυθµίσεις ὑ πόκειται
στὸν ἔλεγχο τᾹς ἙλληνικᾹς ∆ικαι-
οσύνης.

Εἰδικά ἡ ἐκδίκαση τῶν κανονικῶν
παραπτωµάτων τῶν Μητροπολιτῶν
(καὶ κάθε  Κληρικοῦ) σαφῶς ὁρίζε-
ται, καὶ στὶς ἄλλες διατάξεις, ἀλλὰ
κυρίως στὸ ἄρθ. 44 τοῦ Κ.Χ.Ε.Ε. Ἐκεῖ
προβλέπεται καὶ ρυθµίζεται καὶ ἡ δια -
δικασία ἐνώ πιον τῶν Ε.∆. σὲ δυὸ βα -
θµοὺς οὐσιαστικᾹς κρίσης, πρωτοβά -
θµιας καὶ δευτεροβάθµιας. Καὶ ὅταν
λέµε  οὐσιαστικὴ δικαστικὴ κρίση ἐννο-
οῦµε πλήρη ἔρευνα τᾹς ἐκδικαζόµενης
ὑπόθεσης, κατὰ τὴν κανονική, νοµικὴ
καὶ πραγµατικὴ βάση.

Ἐκεί ὅµως ποὺ ἄλλες διατάξεις
τῶν παραπάνω βασικῶν νόµων ρυ -
θµίζουν ἄλλως, καὶ ἔξω ἀπὸ τὰ πλαίσια
τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς δίκης, συγκεκρι -
µένα θέµατα καταστάσεως τῶν κλη -
ρικῶν (βλ. καὶ Μητροπολιτῶν), αὐτὲς
οἱ εἰδικὲς διατάξεις θὰ ἐφαρµόζονται
ὑποχρεωτικῶς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία.
Τυχὸν δὲ ἀντίθετες ἐνέργειες ἢ παρα-
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λείψεις τᾹς διοίκησης τᾹς Ἐκκλησίας,
κατὰ παράβαση αὐτῶν τῶν διατάξεων,
ἐπάγονται καὶ ποινικὲς συνέπειες γιὰ
παράβαση καθήκοντος (ἄρθρ. 259 καὶ
13 Π.Κ.), ἀλλὰ δηµιουργοῦνται πα-
ράλληλα καὶ ἀκυρωτικὲς διαφορὲς στὰ
διοικητικὰ δικαστήρια. Καὶ τέτοιες
διαφορὲς ἔχουν ἀπασχολήσει πολλὲς
φορὲς τὴν Ἑλληνικὴ ∆ικαιοσύνη, στὴν
ὁποία προσέφυγαν εἴτε οἱ θιγόµενοι
Ἱεράρχες εἴτε καὶ ἡ ἴδια ἡ Ἐκκλησία
ὡς Ν.Π.∆.∆.

Β΄  ΤΟ «ΕΚΚΛΗΤΟΝ»

Ὅπως τονίσθηκε ἡ Ἑλλαδικὴ
Ἐκ κλησία εἶναι Αὐτοκέφαλη. Καὶ κατὰ
τὸ κρατοῦν σήµερα σύστηµα τῶν σχέ -
σεών Της µὲ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία,
ὑπόκειται ἀπόλυτα στοὺς νόµους τοῦ
Κράτους. Ἐνόψει τᾹς αὐτοκεφαλίας
τᾹς ἙλλαδικᾹς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ
συστήµατος τῶν σχέ σεών της µὲ τὴν
Πολιτεία, τὸ ὁποῖο ἡ ἴδια ἀσµένως καὶ
ἀβιάστως τὸ δέχθηκε, τὸ Πατριαρχεῖο
δὲν ἔχει τὴ δυνατότητα νὰ προτείνει
ἐνέργειες, ποὺ εὑρίσκονται ἔξω ἀπὸ
τὶς εἰδικὲς αὐτὲς ρυθµίσεις.

Εἰδικῶς τὸ ἄρθρο 44 τοῦ ΚΧΕΕ
προβλέπει καὶ ρυθµίζει σαφῶς τὴ µο-
ναδικὴ περίπτωση ποὺ ἀσκεῖται ἡ
ἔκκλητη προσφυγή ἐνώπιον τοῦ Πα-
τριαρχείου. Καὶ ἡ διάταξη αὐτὴ πε -
ριορίζει ἀποκλειστικῶς τὸ «ἔκκλητον»σὲ ἐκεῖνες ΜΟΝΟ τὶς περιπτώσεις, οἱ
ὁποῖες, µετὰ τὴν οὐσιαστικὴ ἐκδίκαση
τῶν κανονικῶν παραπτωµάτων καὶ

µετὰ τὴν τήρηση τᾹς διαδικασίας τᾹς
ἐκκλησιαστικᾹς δίκης, κατέληξαν σὲ
ΤΕΛΕΣΙ∆ΙΚΗ ΑΠΟ ΦΑ ΣΗ τοῦ ἐκ -
κλησιαστικοῦ δικαστηρίου γιὰ καθαί -
ρεση, ἀργία καὶ ἔκπτωση τοῦ κληρικοῦ.
Μὲ ἄλλα λόγια τότε µόνο ἀ σκεῖται
ΠΑΡΑ∆ΕΚΤΩΣ τὸ «ἔκκλη τον», ὅ -ταν ἔχουµε πρωτοβάθµια καὶ στὴ
συνέχεια δευτεροβάθµια κρίση Ε.∆.,
µέσα στὰ πλαίσια τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς
δίκης, ἡ ὁποία καταλήγει σὲ τελεσίδικη
καταδικαστικὴ ἀπόφαση. Σὲ καµµιὰ
ἄλ λη περίπτωση δὲν µπορεῖ τὸ Πα -
τριαρ χεῖο νὰ ἐπιληφθεῖ τᾹς ἔκκλητης
προσφυγᾹς Μητροπολίτη καὶ κάθε
κληρικοῦ. Πρέπει δὲ νὰ λεχθεῖ ὅτι πρὸ
τοῦ Νόµου 590/1977 (Κ.Χ.Ε.Ε.) τὸ
«ἔκκλητον» ἴσχυε µόνο γιὰ τοὺς Μη -τρο πολίτες τῶν λεγοµένων νέων χωρῶν
καὶ ὄχι καὶ γιὰ τοὺς Μητροπολίτες τᾹς
Αὐτοκέφαλης ἙλλαδικᾹς Ἐκκλησίας.
Ἡ ἐπέκταση καὶ γιὰ τοὺς τελευταίους
ἔγινε (ἄγνωστο ἢ µλλον γνωστὸ πῶς)
τὸ πρῶτον τὸ 1977 µὲ τὸ ἀνωτέρω
ἄρθ.44 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου (ν.
590/1977).
Γ΄  ΤΟ ΑΡΘΡΟ 160 ΤΟΥ ΝΟ ΜΟΥ
5383/1932

Πέραν τῶν ὅσων παραπάνω ἐκτέ -
θηκαν, τὸ ἄρθ. 160 τοῦ ἰσχύοντος
(ὅπως δέχεται καὶ τὸ Πατριαρχεῖο)
Ν. 538/1932 ρυθµίζει µία ὅλως ἐξαι-ρετικὴ καὶ εἰδικὴ περίπτωση. Καὶ εἶναι
ἡ περίπτωση ἐκείνη, κατὰ τὴν ὁποία ὁ
Μητροπο λίτης (καὶ κάθε κληρικός)
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καταδικά σθηκε ἀµετάκλητα ἀπὸ τὸ
ποινικὸ δικαστήριο σὲ βαθµὸ κακουρ -
γήµατος. Ἐδῶ ὁ ἐκκλησιαστικὸς νο-
µοθέτης ἐπιτάσσει τὴν ἄµεση καθαί -
ρεση τοῦ Μητροπολίτη. Ἡ καθαίρεση
αὐτὴ εἶναι ἔξω ἀπὸ τὴ διαδικασία τᾹς
ἐκκλησιαστικᾹς δίκης, ἀφοῦ στὸ ἴδιο
τὸ ἄρθρο 160 ὁρίζεται ρητῶς «ἄνευ
ἑτέρας τινὸς διαδικασίας». Καὶ ἐπὶπλέον ἡ πράξη αὐτὴ δὲν εἶναι ἀπο τέ -
λεσµα δικαιοδοτικᾹς κρίσης Ε.∆., ἀ -
φοῦ δὲν προβλέπεται τήρηση εἰδικᾹς
διαδικασίας οὔτε γίνεται ἔρευνα τᾹς
ὑπόθεσης κανονική, νοµικὴ καὶ πρα -
γµατική. Εἶναι ἁπλῶς ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
∆ΙΑΠΙ ΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ καὶ µά -
λιστα δέ σµιας ἐνέργειας, ποὺ ἐκδίδε-
ται µὲ µόνη τὴν τυπικὴ διαπίστωση
τᾹς ἀµετάκλητης ποινικᾹς καταδίκης
γιὰ κακούργηµα «ἄ νευ ἑτέρας τινος
διαδικασίας». Εἶναι πράξη, πού γίνε-ται ἐν συνεχεί τᾹ ς ποινικᾹς δίκης,
ἀλλά ἀπό τήν Ἐκκλησία, διότι τό ποι-
νικό ∆ικαστήριο δέν µπορεῖ νά ἐπιβά-
λει τήν ποινή τᾹςκαθαιρέσεως. Καὶ ἡ
πράξη αὐτή, τὴν ἔκδοση τᾹς ὁποίας ὁ
νοµοθέτης ἁπλῶς ἀναθέτει στὸ πρωτο -
βάθµιο Ε.∆., δὲν ἀποτελεῖ ὁπωσδήπο-
τε ἀπόφαση Ε.∆., µὲ ἀποτέλεσµα νὰ
µὴν ὑπόκειται οὔτε σὲ ἔφεση οὔτε πολὺ
περισσότερο στὴν ἔκκλητη προσφυγὴ
τοῦ ἄρθρ. 44 τοῦ Κ.Χ.Ε.Ε., ἡ ὁποία
ἔχει ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση τελε -
σίδικη οὐ σιαστικὴ ἀπόφαση Ε.∆.
Τοῦτο ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα, ἐὰν ἡ Ἐκ -
κλησία δὲν συµµο ρ  φωθεῖ µὲ τὶς ἐπιταγὲς
τοῦ ἄρθρ. 160, ἀφενὸς νὰ προκύψουν

γιὰ τοὺς ὑπευ θύνους ποινικὲς συνέπει-
ες γιὰ παράβαση καθήκοντος κατὰ τὸν
ἰσχύοντα Ποινικὸ Κώδικα (ἄρθρ. 259
καὶ 13) καὶ ἀφετέ ρου ἡ ὑπόθεση νὰ
ὑπόκειται στὸν ἀκυρω τικὸ ἔλεγχο τοῦ
Σ.τ.Ε. γιὰ παράλειψη νόµιµης ὀφει -
λόµενης δέσµιας ἐνέργειας. Οἱ ἴδιες
ποινικὲς καὶ διοικητικὲς συνέπειες βα -
ρύνουν τοὺς ὑπευ θύνους καὶ σὲ περί -
πτωση τυχὸν ἀνάκλησης τᾹς ἐπιβλη -
θείσης καθαίρεσης, ἀφοῦ ἡ ἀνακλητικὴ
πράξη θὰ στερεῖται προδήλως νοµίµου
ἐρείσµατος.
∆΄ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙ ΑΡ -
ΧΕΙΟΥ

Ἡ θέση ἐδῶ τοῦ Πατριαρχείου
εἶ ναι µία καὶ µοναδική. Καὶ ἀποτελεῖ
µο νόδροµο. Στὴν πράξη τᾹς καθαίρε-
σης τοῦ Μητροπολίτη µὲ τὴ διαδι-
κασία τοῦ ἄρθρ. 160, ποὺ δὲν ἔχουµε
ὄχι µόνο τελεσίδικη οὔτε κν ἀπόφα-
ση Ε.∆. µετὰ ἀπὸ δικαιοδοτικὴ κρίση,
τὸ Πατριαρχεῖο δὲν ἔχει καµµιὰ δι-
καιοδοσία, καµµιὰ ἐξουσία καὶ καµµιὰ
ἁρµοδιότητα νὰ ἐπι λη φθεῖ. Ἡ µόνη
κρίση του πρέπει νὰ περιορίζεται στὴν
ἀπόρριψη τᾹς ἔκκλητης προσφυγᾹς ὡς
«τύποις ἀπαραδέκτου». Ἡ δικαιοδοσίατοῦ Πατριαρχείου περιορίζεται ἀπὸ
τὴν ἑλληνικὴ νοµοθεσία µόνο στὴν πε-
ρίπτωση τοῦ «ἐκκλήτου», ὅπως ὅµωςαὐτὸ ἀναλυτικῶς προσδιορίσθηκε κατὰ
τὴ σαφᾹ γραµµατικὴ διατύπωση καὶ
ἀναντίρρητη ἑρµηνεία τῶν οἰκείων
διατάξεων καὶ συγκεκριµένα ἐκείνης
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(τᾹς µοναδικᾹς) τοῦ ἄρθρ. 44 § 2 τοῦΚ.Χ.Ε.Ε.
Το Ἑλληνικὸ Κράτος δὲν εἶναι

ποτὲ δυνατὸν νὰ δεχθεῖ παρεµβάσεις
καὶ ὑποδείξεις τρίτων, σὲ ὅ,τι ἀφορ
στὴν ἰσχὺ καὶ τὴν ἐφαρµογὴ τῶν νόµων.
Γιατί κάτι τέτοιο θὰ ἀποτελοῦσε ἀπα-
ράδεκτη ἐπέµβαση στὶς λειτουργίες
του, τὴ δικαστική, τὴ νοµοθετικὴ καὶ
τὴν ἐκτελεστική, κάτι ποὺ δὲν εἶναι
ἐπιτρεπτὸ ἀπὸ τὸ ἰσχύον Σύνταγµα.

Καὶ κλείνουµε µὲ τούτη τὴν ἐπι -
σήµανση. Τὸ ἄρθρο 160 τοῦ Ν.
5383/1932, τὸ ὁποῖο ὁρίζει τὴν ἄµεσηκαθαίρεση σὲ µόνη τὴν εἰδικὴ καὶ ἐξαι -
ρε τικὴ περίπτωση τᾹς ἀµετάκλη της
ποινι κᾹς καταδίκης τοῦ Μητροπολίτη
γιὰ κακούργηµα καὶ τὸ ὁποῖο ἐπιτάσσει

ἡ κα θαί ρεση αὐτὴ νὰ γίνεται «ἄνευ
ἑτέρας τινός διαδικασίας» µὲ ἁπλὴδιαπιστωτικὴ διοικητικὴ πράξη δέ -
σµιας ἐνέργειας, δὲν προ βλέπει περαι -
τέρω οὔτε ἔκδοση ἀπόφα σης Ε.∆. κατὰ
τὴ διαδικασία τᾹς ἐκ κλησιαστικᾹς
δίκης, οὔτε ἄσκηση κατὰ µείζονα λόγο
ἔκκλητης προσφυγᾹς ἐ νώπιον τοῦ Πα -
τριαρχείου. Τὸ «ἔκ κλη τον» ὁ νοµοθέ -της τὸ περιορίζει ἀπο κλειστικὰ καὶ
µόνο στὴν περίπτωση τᾹς παραγ. 2
τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ Κ.Χ.Ε.Ε., ὅπως
σαφῶς ἐπισηµάνθηκε.

Καὶ στὶς ρυθµίσεις αὐτὲς τῶν ἐκ -
κλησιαστικῶν νοµοθετηµάτων τᾹς Ἑλ -
ληνικᾹς Πολιτείας δὲν εἶναι ἐπιτρε-
πτές, οὔτε παραδεκτές, ὑποδείξεις καὶ
ὑπο µνήσεις.-

Ὁ Σχολιαστὴς
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˙G <˘Eke…heqg Pkgqov¡qgsg> st¡ diad¥jtuo.

Die…humsg: el-pliroforisi.gr
Ja¥ o≥ ˘Ejd¡seir <SpoqÇ> st¡ diad¥jtuo

(ciÇ liÇ cmyqil¥a ló t¡ succqavij¡ ôqco toÀ 

Lgtqopok¥tou ˘Attij°r ja¥ Lecaq¥dor Mijodülou) 

Die…humsg: spora.gr


