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Οἱ σχεδιασµοί καί οἱ ἀτέλειω -τες ἐπεµβάσεις τᾹς κρατι -κᾹς µηχανᾹς στή ροή τᾹς κα -θηµερινότητας κατάντησαν ἀφό -ρη τοι. ∆ιαµορφώνουν τήν κρατι κήἡ γε σία σέ ἐξοντωτικό σχᾹµα καίτούς οἰκονοµικούς σχεδιασµούς σέτυραννική ἐκµετάλλευση τοῦ ἀν -θρώ πινου µόχθου. ∆έ θά τολµήσου -µε τή λεπτοµερή διερεύνηση τᾹς τυ -ραννικᾹς καθυπόταξης τᾹς ἀνθρώ -πινης προσωπικότητας στά προ -γράµµατα τῶν µεγάλων πολιτικῶνδυνάµεων. Μιά τέτοια προσπάθειαδιογκώνει ἀπογοητευτικά τή θλί ψηκαί µεταστρέφει τόν κοινωνικό βίοκαί γενικότερα τόν πολιτισµό σέ ἀ -σήκωτη δουλεία. Θά κάνουµε µερι -κά βήµατα στή θολή ἀτµόσφαιρατᾹς ἐπικαιρότητας, ἔστω καί µέφορ τίο τήν καθηµερινή βασανιστι-κή πρόκληση, γιά νά σταµατήσου -µε µόνο στά δρώµενα πού ἐπιση -µαί νονται καθηµερινά καί προσ -βάλ λουν τή χαρισµατική διακονίακαί τήν ἀτίµητη προσφορά πού εἰσ -

φέρει στόν κοινωνικό µας χῶρο ἡὈρθόδοξη Ἐκκλησία µας.Ὁ χτύπος τοῦ ὡρολογιοῦ πούµετράει τό χρόνο συνοδεύεται αὐτήτή στιγµή µέ χτῦπο καρδις πούαὐ ξάνει τόν πόνο. Ἡ ὑψηλή ἡγεσίατᾹς ἙλληνικᾹς πατρίδας ἔχει κυλι -στεῖ µέσα στό βοῦρκο τᾹς παρανο -µίας καί τᾹς ἀπάτης, πού σκοτί ζουνὁλοένα καί περισσότερο τόν ὁρί -ζον τα τᾹς ζωᾹς µας καί φέρνουνρα  γδαίο ἐκφυλλισµό ἐκεῖ πού ὁ χα-ρισµατικός εὐαγγελικός καί πατερι -κός ἀνθρωπισµός ἔχει χαράξει δυ -να µικά βιώµατα πολιτιστικᾹς προ -ό δου καί ἀνθρωπιστικᾹς χάριτος.Θά ἀφήσω στό περιθώριο τόν ἐκπε-σµό τᾹς κρατικᾹς µας ἐξουσίας.Ἔχουν λεχθεῖ τόσα πολλά καί ἔχουνγραφεῖ τόσο σκληρές ἐκτιµήσειςπού γεµίζουν τό χῶρο καί δέν ἀφή-νουν περιθώρια γιά περισσότερηδια µαρτυρία καί περισσότερο κλά-µα. Θά περιοριστῶ σέ κάποιες πο-νεµένες ἀναφορές πού φωτογρα-φίζουν τίς διαστρεβλώσεις καί τίς

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 2

Ἡ ἀτέρµονη ἐξαθλίωση πιεστικός φορτιστής τᾹς καθολικᾹς ἀπογοήτευσης



λαθεµένες ἐπιλογές πού τοῦτο τόνκαιρό ἐκφράζουν τά ὁράµατα τῶνπερισσοτέρων ἐπισκοπικῶν στελε -χῶν τᾹς Ἐκκλησίας καί τήν πρα κτι -κή πού υἱοθετοῦν γιά νά ἐπαυ ξή -σουν τήν κοσµική τους ὑπεραξίακαί τόν ὑλικό τους πλοῦτο. Θά µέ ρωτήσετε: ἀπό ποῦ ἀν -τλῶ τίς πληροφορίες πού µεταφέ -ρω στό ἐναγώνιο σῶµα τῶν µελῶντᾹς Ἐκκλησίας; Κάνοντας µιά ἐπι-λογή τῶν πληροφοριῶν καί ταξινό -µηση τῶν πολλῶν παραγόντων πούξανοίγονται στή σκληρή κριτική, ἔ -χω νά πῶ τά ἐξᾹς:1) Ἡ δηµοσιογραφία, πού ἐγ -γί ζει µέ αὐστηρή κριτική τήν κατά-πτωση καί τό διασυρµό τᾹς σηµερι -νᾹς πολιτικᾹς ἐξουσίας, δέν ἀφήνεικατά µέρος καί δέ σιωπ µπρο στάστίς παράλληλες προκλητικές πα-ραβιάσεις τοῦ ἠθικοῦ νόµου καί τᾹςἀξιοπρέπειας πού στοιχειοθετοῦν -ται ἀπό τήν, ἐξ ἴσου ἀρρωστη µένη,σηµερινή ἡγεσία τᾹς Ἐκκλη σίαςµας. Περιστατικά πού πιστοποιοῦντήν ἐκκοσµίκευση τᾹς ἀρχιερωσύ -νης καί τᾹς ἱερωσύνης, πού περι -θω ριοποιοῦν τό χαρισµατικό λει -τούργηµα τῶν διαδόχων τῶν ἁγί ωνἀποστόλων καί ἐγγράφουν ὡς ὅ -ραµα καί ὡς µόχθο τήν ἀνύψωσητῶν ἐκκλησιαστικῶν λειτουργῶν σέκαθέδρα ἡγετικᾹς ὑπεραξίας καί σέδιαχείριση ἄµετρου πλούτου, µε -τα φέρονται ἀπό τή δηµοσιογραφι-κή γραφίδα στήν ἐπικαιρότητα, γί -νονται καθηµερινή εἴδηση καί σύ -ρουν τά ἡγετικά πρόσωπα τᾹς Ἐκ -κλη σίας εἴτε στή δικαστική διερεύ -

νη ση καί ἐνοχοποίηση τοῦ ἀγώνατους εἴτε στό φτηνό διασυρµό τους.2) Οἱ πολλαπλάσιες ἐκµυστη -ρεύσεις στά ἱστολόγια καί στά blogsἀνυψώνουν καθηµερινά ἐπισκό πουςκαί πρεσβυτέρους τᾹς Ἐκκλησίαςστά ἑδώλια τῶν κατηγορουµένωνκαί διαµορφώνουν τίς συντροφικέςἐκτιµήσεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἡγε -τῶν σέ καθηµερινό ἀνάγνωσµα καίἀσταµάτητη κατάκριση.3) Ἡ στέρηση τᾹς θεολογικᾹςπαι δείας, ἡ ἀναξιότητα τᾹς ποιµαν-τικᾹς φροντίδας, ἡ στόχευση τᾹςδι ογκώσεως τοῦ πλούτου, ἡ τραυ -µατισµένη ἠθική συγκρότηση καίἄλ λα στοιχεία, πού µειώνουν τό κύ -ρος τοῦ σηµερινοῦ κλήρου, κατα -φέρ νουν νά διαφεύγουν τήν κριτι-κή τᾹς δηµοσιογραφίας, ἀλλά δένἐπιτυγχάνουν νά διασφαλίσουνκλει στές πόρτες ἐπικοινωνίας καίκλειστά στόµατα. Ἡ ἠθική τους πε -νία καί οἱ διάστροφες πρακτικέςκυ κλοφοροῦν στίς ἀκοές τῶν ἐνορι -τῶν καί γίνονται ἀφορµές σκληρᾹςκριτικᾹς ἤ ἐπίµονης διαµαρτυρίας.Ὁ ἁπλός πιστός, πού µπαίνει στήνἘκκλησία γιά νά προσευχηθεῖ, γιάνά µετάσχει στή θεία λειτουργία,γιά νά ἀκούσει τήν ἑρµηνεία τῶν ἱε-ρῶν κειµένων καί νά µπεῖ στό νό-ηµα τᾹς ἱερᾹς ἀποκάλυψης καί τῶνπατερικῶν διδαχῶν, ὁδηγεῖται σέκλο νισµό καί ἀσίγαστη διαµαρτυ -ρία ὅταν, οἱ ἀρνητικές πληροφορί -ες γιά τό ἦθος τῶν λειτουργῶν, πρῶ -τα τῶν ἀρχιερέων καί κατά συνέ -χεια τῶν πρεσβυτέρων, σκοτίζουντό χῶ  ρο τᾹς Ἐκκλησίας καί πνίγουν
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τίς προ θέσεις τᾹς καρδις. Κάποιοιἀπ�αὐτούς παίρνουν ἀπόφαση νάβγοῦν ἀπό τήν Ἐκκλησία καί νά µήξαναπατήσουν ἐκεῖ τό πόδι τουςκαί κάποιοι ἄλλοι ἀποφασίζουν, ὅ -που πατοῦν, νά σπείρουν τήν ἀγα-νάκτησή τους. Γυρίζουν στά πρό -σω πα τᾹς συγ γενείας τους καί τᾹςφιλίας τους καί µεταδίδουν τήν ἐµ -πάθεια καί τήν ὀργή ἐναντίον τῶνλειτουργῶν πού µέ τήν καθηµερι -νό τητά τους προ δίδουν τήν ἀπο-στολή τους.4) Ἴσως φανεῖ παράξενο: Ἡἁλυσίδα τῶν σκανδάλων καί ἡ ποι -ότητα τῶν συµπεριφορῶν πού ἀλ -λοτριώνουν τό ἐπισκοπικό χάρισµακαί καταντοῦν τήν ἐκκλησιαστικήδι οίκηση σέ ἀντιπαλότητα ἠθικᾹςστέρησης, ἐκδηλώνεται κάποτε-κά-ποτε ἀπό τά ἴδια τά µέλη τᾹς Ἱεραρ -χίας. Συζητοῦν στίς ἐπίσηµες συνά-ξεις τους µέ τόνο ἀντιπαλότηταςκαί ὀργᾹς. ∆ιατυπώνουν κριτικέςἡ γετικῶν παραγόντων ἄλλοτε µέσωρεία ψευδῶν ἐκτιµήσεων, ἄλλο-τε µέ στρέβλωση τῶν ἐπιλεγµένωνκαί τετελεσµένων πρακτικῶν καί ἄλ-λοτε µέ τή θρασεία διαστροφή τῶνγε  γονότων καί τήν ὁλοφάνερη προσ-πάθεια σπιλώσεως τᾹς καθαρότη -τος καί τᾹς ὀρθότητος τῶν πράξε -ων τῶν εὐσυνείδητων ἱερουργῶντους. Ὅταν ὁ κρινόµενος εἶναι φί -λος καί συνεργός, ἡ κριτική περι -φρονεῖ τή γλώσσα τᾹς ἀλήθειας, ἀ -ποσιωπ τίς ἐνοχές καί ἀνεβάζειστά ὕψη τᾹς ἀρετᾹς τόν ὕποπτο φί -λο. Ὅταν ἡ κριτική ἀποτολµ τόθρα σύ ἔργο νά σπιλώσει τόν ἄξιο

λειτουργό, πού τόν πλησιάζει ὡςἀντίπαλο καί ὡς ξένο στή συντρο-φιά τᾹς κραιπάλης, ἀραδιάζει ἀτέ-λειωτη ἁλυσίδα ψεύδους καί τόνἀποκόπτει ὁριστικά ἀπό τήν πα-ρέα τᾹς δικᾹς του προτίµησης καίτοῦ φιλικοῦ ἤθους. Στίς περιπτώ -σεις αὐτές ἡ καθαρή κρίση καί ἡδίκαιη ἐκτίµηση ἐπαφίενται στά χέ -ρια, στό στοχασµό καί στή συνεί -δηση τοῦ πλήθους τῶν µελῶν τᾹςἘκκλησίας πού ἐκτιµ τήν τιµιότη -τα καί τήν εὐθύτητα καί δέν ἐµπι-στεύεται τήν φλυαρία τοῦ ψεύδουςκαί τᾹς ἀπάτης. Πρέπει νά σηµει ώ -σουµε σέ κάποιες περιπτώσεις πούἡ ἀντιπάθεια στηλώνεται καί ἐκδη -λώνεται ἀπό δυό ἀντίπαλες ἕδρες,ὅτι τό ἀποτέλεσµα τοῦ σκληροῦ ἀν -τι λό γου φέρνει στήν ἐπιφάνεια κρυ-φές πραγµατικότητες πού ἡ σιωπήκαί τό τεχνητό φορµάρισµα τά ἔ -κρυβαν ἀπό τήν ἀνήσυχη καί δια -µαρτυ ρόµενη εὐρύτατη ἐκκλησια -στι κή κοι νότητα.Στό κείµενό µας αὐτό, ἴσαµετώρα, ἐντοπίσαµε τίς θύρες ἀπό τίςὁποῖες τά σκάνδαλα βγᾹκαν στήδη µοσιότητα. Στό δεύτερο σκέλοςτᾹς ἔρευνάς µας θά µεταφέρουµεσυγκεκριµένα κείµενα πού πέρα-σαν στή δηµοσιότητα ἀπό τούς διά-φορους ποµπούς, ἀποσπάσµατασυγκεκριµένα µέ τή σαφή δήλωσηἀπό ποῦ τά πήραµε καί ποιοί τάἔγραψαν.Για νά ἐκτιµήσουν οἱ ἀναγνῶ -στες µας τήν πυκνότητα καί τήνποι ότητα τῶν πληροφοριῶν πούγράφτηκαν ἀπό τά χέρια ἐνηµερω-
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µένων προσώπων καί πέρασανστόν προβληµατισµό τᾹς καθηµερι -νότητας, µεταφέρουµε, ἐπιλεκτι-κά, µερικά ἀπό τά κείµενα πού ἐµ -φα νί στηκαν στόν τύπο.Στίς 11/11/2012 ἡ ἐφηµερίδα«Τό ΒᾹµα» ξεκινάει µιά κούρσα δη -µοσιεύσεων πού ἀφοροῦν µεγάλαποσά καταθέσεων ἱερωµένων  µέτί τλο: «Νέα λίστα «µαύρων» κατα -θέσεων (Τό κύκλωµα-µαµούθ στή Ζά -κυνθο, ὁ ἱερέας µέ τά τρία ἑκατοµµύ -ρια εὐρώ καί οἱ πάµπλουτοι «φτω -χοί» δικηγόροι). Ἐξειδικεύοντας τήνἀναφορά του στόν ἱερέα γράφει:«Τί ἔκρυβαν τά... ράσαἘντυπωσιασµένοι οἱ ἐρευνητέςτοῦ Σ∆ΟΕ ἀνακάλυψαν πρό µερικῶνἑβδοµάδων σέ τραπεζικό λογαρια-σµό ἑνός ἱερέα πού λειτουργεῖ σέ ἐκ -κλησία τᾹς Ἀθήνας τρία ἑκατοµµύ -ρια εὐρώ.Ὁ κληρικός δήλωνε στήν Ἐφορίαἐτησίως περίπου 20.000 εὐρώ,πούἀντιστοιχοῦν στόν σχετικά χα µηλόµισθό του.Ἐξίσου ἐνδιαφέρον ἦταν γιά τάστελέχη τοῦ Σ∆ΟΕ τό γεγονός ὅτι ὁἱερέας παρουσιάστηκε ἀµέσως σέ οἰ -κονοµικές ὑπηρεσίες καί κατέβαλε ἀ -ναλογοῦντες φόρους ὕψους περίπου1,3 ἑκατ. Εὐρώ. Καί αὐτό χωρίς νάδυσανασχετήσει καί νά ἐπικαλεσθεῖὁποιαδήποτε οἰκονοµική δυσπρα -γία. Οἱ ὑπηρεσίες εἰσέπραξαν τάχρή µατα ἀπό τή φοροδιαφυγή τοῦἱ ε ρέα, ὅµως, ὡς ὄφειλαν, ἄρχισαν νάδιερευνοῦν περαιτέρω «πῶς κάτω ἀ -πό τά ράσα κρυβόταν ἕνα τέτοιο τε-ράστιο ποσό». 

Τά στελέχη τοῦ Σ∆ΟΕ ἀνα κά -λυ  ψαν ὅτι ὁ ἐν λόγῳ ἱερέας συµµε -τέχει σέ οἰκονοµικές ὑπηρεσίες µη -τρό πολης στήν περιοχή τᾹς ἈττικᾹςκαί θεωρεῖται στενός συνεργάτηςἀνώτερου κληρικοῦ. Σύµφωνα µέ τάπρώτα στοιχεῖα τᾹς ἔρευνας τοῦΣ∆ΟΕ, ἡ µητρόπολη ἔχει προαναγ-γείλει τήν κατασκευή µεγάλων ἔρ-γων σέ αὐτή τήν περιοχή τοῦ Λεκα-νοπεδίου, τά περισσότερα ἀπό τάὁποῖα ἔχουν µείνει ἡµιτελᾹ ἤ ἀνεκτέ -λεστα. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι τό γηρο -κοµεῖο τᾹς περιοχᾹς, ἔργο πού δέν ἔ -χει ὁλοκληρωθεῖ, πάρ᾿ ὅτι ξεκίνησεἀ πό τά τέλη τᾹς δεκαετίας τοῦ '80.Μάλιστα, γιά τό συγκεκριµένο ἔργοἔχουν ὑπάρξει ὑπόνοιες γιά µή σύν -νοµες συναλλαγές κληρικῶν. Ἐπιπλέ -ον, ἔχει ὑπάρξει λαχειοφόρος ἀγοράµεταξύ τῶν πιστῶν γιά τήν ἀνέγερ -σή του.Οἱ ἐλεγκτές του Σ∆ΟΕ ἐρευνοῦνἄν πίσω ἀπό τά χρήµατα τοῦ κληρι-κοῦ ὑπάρχει ζήτηµα δωροδοκίας γύ -ρω ἀπό τό ἐπίµαχο ἔργο ἤ ἄν σχε τί -ζονται µέ ὑφαρπαγή χρηµάτων ἀπότό «παγκάρι»...»Τό παραπάνω δηµοσίευµα, ἐ -πειδή ἐµπλέκει καί τόν δεσπότη τοῦσυγκεκριµένου ἱερέα, προκάλεσετό δηµοσιογραφικό ἐνδιαφέρον. Τάὀ νό µατα µαθεύτηκαν καί τά ἱστολό-για ἄρχισαν νά ἀπειλοῦν γιά τήν ἀ -ποκάλυψή τους. Στό Sotirioslogos.grγράφτηκε:«Ἡ Ἀθήνα, ἡ Ἑλλάδα ὁλόκληρη,συγκλονίζεται ἀπό χθές τό πρωί, ἀ -πό τήν ἀποκάλυψη ὅτι ἕνας ἱερω µέ -νος -ὁ ὁποῖος λειτουργεῖ, χρόνια τώ -
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ρα, ὡς προµετωπίδα τοῦ προϊστα -µέ νου Μητροπολίτη του- διατηρεῖ ἕ -ναν ὑπέρογκο λογαριασµό καταθέ -σεων τόν ὁποῖο ἐλέγχει τό Σ∆ΟΕ!Ὁ λογαριασµός αὐτός, εἶναι ἡαἰχµή τοῦ δόρατος, δεδοµένου ὅτι οἱπληροφορίες µας λένε ὅτι ὑπάρχουνκι ἄλλα χρήµατα -πολύ περισσότε-ρα- στό ἐξωτερικό!Ἡ Ἐκκλησία µέχρι στιγµᾹς τη -ρεῖ σιγή ἰχθύος! Ἐνδεχοµένως νά κι-νοῦνται οἱ διεργασίες µυστικῷ τῷτρό πῳ καί αὔριο νά ὑπάρξει ἀνακοι-νωθέν!Ἡ λύση εἶναι µία: ἡ παραίτησητοῦ Μητροπολίτη ἐδῶ καί τώρα!Ἄν ἀγαπ τήν Ἐκκλησία ὅπωςδιατείνεται, στήν ὁποία ὀφείλει τάπάν τα, νά κάνει ὁ ἴδιος τό πρῶτοβᾹ  µα πρίν εἶναι πολύ ἀργά! Ἡ πε-ρίπτωσή του εἶναι τραγική! Ἀκόµηκαί ἡ ὑπόθεση τοῦ πρώην ἈττικᾹς,πού καθαιρέθηκε γιά µερικές ψωρο -χιλιάδες, ὠχρι µπροστά του!Ὁ Μητροπολίτης εἶναι ἕνας ἀ -πό τούς 11 Μητροπολίτες, τοῦ Λεκα-νοπεδίου (12 µέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο)!Ἄν ἐντός τῶν ἑποµένων ὡρῶνδέν ὑπάρξει κάποια ἐπίσηµη ἀντί -δρα ση, ἀπό τήν πλευρά τοῦ Μητρο-πολίτη, ἤ ἔστω ἀπό τή ∆ΙΣ, θά ἀπο-καλύψουµε ἐµεῖς τήν πλήρη ταυτό -τητά του!Καί τότε γαία πυρί µιχθήτω!»Σέ πολύ σύντοµο χρόνο ἀπο -κα λύπτεται ὅτι ὁ ἐν λόγῳ µητροπο -λίτης βρίσκεται νά ἔχει µεγάλες προ-σωπικές καταθέσεις. Στήν ἱστοσε -λίδα Sotirioslogos.gr  γράφεται καί ἐ -πιβεβαιώνεται ἡ πληροφορία γιά

τίς καταθέσεις τοῦ µητροπολίτη:«Πλήρης ἐπιβεβαίωση τοῦ "Σω -τηρίου Λόγου", γιά τό χρᾹµα µέ... οὐ -ρά, στά χέρια Μητροπολίτη τᾹς Ἐκ -κλησίας τᾹς Ἑλλάδος! ∆υστυχῶς ἐπιβεβαιωθήκαµε!Εἶ ναι πολλά τά λεφτά!! Καί δέν εἶναιτά µόνα!!Ὑπάρχει ἀνώτατος ἱερωµένοςτᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος -καί δένεἶ ναι ὁ µόνος- ὁ ὁποῖος ἔχει στήνκατοχή τοῦ ποσό πολλῶν ἑκατοµµυ -ρίων εὐρώ!!Τό ὄνοµά του, λένε οἱ πληροφο -ρίες µας, ὑπάρχει καί στή λίστα Λαγ-κάρντ, πού σηµαίνει ὅτι τά χρήµαταπού βρέθηκαν στούς λογαριασµούςἱ ε ρέα τᾹς ἴδιας αὐτᾹς Μητρόπολης,εἶ ναι ἄλλα!!Τό Σ∆ΟΕ ὅπως ἔγραψαν καί κυ -ριακάτικες ἐφηµερίδες διερευν κατ᾿ἀρχή τό πόθεν ἔσχες τῶν χρηµάτωναὐτῶν!Ἤδη ἡ εὐχέρεια µέ τήν ὁποία ὁἐν λόγῳ κληρικός, ἀνταποκρίθηκε στόκάλεσµα τοῦ Σ∆ΟΕ νά καταβάλλειτόν ἀναλογούντα φόρο -περί τό 1,3ἑκ.!- Ἀπό ποῦ βρέθηκαν τά χρήµατααὐ τά γιά νά καταβληθοῦν; Ποῦ ἐφυ-λάσσοντο;; Ποιός τά διακινεῖ;; Αὐτάεἶ ναι µερικά ἀπό τά ἐρωτήµατα πούθά πρέπει νά ἀπαντήσει ὁ ἱερέ ας πούκαλύπτει τόν Μητροπολίτη καί µάλι-στα µέ πειστικά ἐπιχειρήµατα!Ἡ Ἐκκλησία ἀπό πλευρς ∆ΙΣτί πρόκειται νά κάνει;;Ἐδῶ καί τώρα νά διεκδικήσει τάχρήµατα καί νά τά ἐπιστρέψει στόχριστεπώνυµο πλήρωµα τᾹς συγκε-κριµένης Μητρόπολης!
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Προσοχή! Τό ἐπαναλαµβάνου -µε: τά χρήµατα εἶναι πολλά!!Ὑπάρχουν καί χρήµατα στό ἐ -ξωτερικό! Νά ἐρευνηθεῖ τό θέµα σέὅ  λα τά ἐπίπεδα καί νά βροῦν τούςλο  γαρισµούς πού ὑπάρχουν καί σέὀνόµατα συγγενῶν τοῦ Μητροπο λί -τη (ἀδελφῶν, ἀνηψιῶν, κ.λ.π.).Ἡ ὑπόθεση ἔχει βάθος !!!»Τήν ἴδια στιγµή, ἀπό τό ἴδιο ἱ -στολόγιο, ἀρχίζουν οἱ προτροπέςπρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά ἐπέµβειγρήγορα καί δυναµικά, ἐνῶ ξεσπκαί ἄλλο θέµα µέ ἀνώτατο ἱερωµέ-νο πού µυήθηκε στή µασονική στοάἈθηνῶν:«Μακαριώτατε συγκαλέστε ἀ -µέ  σως, τή ∆ΙΣ καί τήν ΙΣΙ! ...> • • Τίς τελευταῖες µέρες µίαπληροφορία ἔχει παγώσει τό αἷµαὅ  λων: Ἱεράρχης τᾹς Ἐκκλησίας τᾹςἙλ  λάδος εὑρίσκεται µέ ἑκατοµµύριαεὐρώ στούς λογαριασµούς ἀχυραν -θρώπου του Ἱερέα καί ἐδῶ καί στόἐξωτερικό!> Τί πρόκειται νά κάνετε Μα-καριώτατε;;.....> Κάνετε κάτι σήµερα!> Αὔριο θά εἶναι ἀργά !>Ἡ ὑπόθεσή τοῦ πρώην Ἀττι -κᾹς Παντελεήµονος, γιά τήν ὁποίακα θαιρέθηκε, ἐλαφρᾷ τῇ καρδί καίµά λιστα µέ συνοπτικές διαδικασίες,ἦ ταν πταῖσµα µπροστά σέ αὐτό τόκαραµπινάτο κακούργηµα !!> Καί τώρα τί πρόκειται νά γί -νει;; > Πολύ ἡσυχία παρατηρεῖται,µέχρι στιγµᾹς, ἐνῶ τό θέµα µαθαίνου -

µε ὅτι εἶναι γνωστό στήν διοίκησητᾹς Ἐκκλησίας, ἐδῶ καί ἀρκετό και-ρό! Οἱ πληροφορίες µας λένε ὅτι οἱἁρµόδιες ἀρχές ποῦ ἐρευνοῦν τήν ὑ -πόθεσή, σς ἔχουν ἐνηµερώσει ἀπότήν πρώτη στιγµή! Κι ἐσεῖς τί κάνα-τε; Μήπως αὐτό πού µς εἶπε πολι-ός Ἱεράρχης, τᾹς πρεσβυτέρας Ἱεραρ-χίας, ὅτι ἐπειδή ὁ ἐν λόγῳ "ἔνοχος" -µέ χρι νά ἀποδειχτεῖ ἡ ἀθωότητά του-Ἱεράρχης, ἀνήκει στό στενό σκλη  ρόπυρήνα σας ἀπό τήν πρό τοῦ 1998ἐποχή;;...> • •Ἡ εἴδηση πού δηµοσιεύ -θη  κε πρίν λίγες µέρες καί οὐδέποτεδιαψεύσθηκε καί ἀφορ ἀνώτατο Ἱε-ρωµένο τᾹς Ἐκκλησίας µας, ὁ ὁποῖοςµυήθηκε τελευταία στήν ΜασωνικήΣτοά Ἀθηνῶν, πρέπει νά σας ἀπα -σχο λήσει σοβαρά!> Πρέπει νά βγεῖτε ὡς Ἐκκλησίαδιά τᾹς Ἱεραρχίας καί νά διαψεύσετετήν Μασωνική Στοά ὅτι κανείς Ἱε-ράρχης τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος,δέν ἔχει ἀσπαστεῖ τίς ἀρχές τᾹς διεθ-νοῦς ΣιωνιστικᾹς αὐτᾹς ὀργάνωσης!!> Ἄν δέν τό κάνετε αὐτό, τότεἐ νισχύετε τή φηµολογία πού καλπά -ζει καί µαζί τη φαντασία τοῦ καθε -νός πού φυσικό εἶναι νά σκέφτεταιτά χειρότερα γιά τήν Ἐκκλησία καίτούς Ἱεράρχες µας!> Μακαριώτατε, οἱ καιροί οὐµε νετοί!»Ἔκλεισε µιά βδοµάδα ἀπό τόπρῶτο δηµοσίευµα τοῦ Βήµατοςστό κλίµα αὐτό καί τήν ἑπόµενηΚυριακή 18.11.2012 ἡ «Κυριακάτικη δη  -µοκρατία» ἀνεβάζει τόν ἀριθµό τῶνµητροπολιτῶν µέ καταθέσεις-σόκ,
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µέσα στήν Ἀττική, σέ δύο. Ἡ δια -χείριση τῶν µητροπόλεών τους ἤδηἐλέγχεται ἀπό τό Σ∆ΟΕ. Ἔλεγε ἡ έφ-ηµερίδα:«Καί δυό µητροπολίτες µέ κα-ταθέσεις-σόκ πού πυροδοτοῦν ὑπο -ψίες ∆υό µητροπολίτες τοῦ λεκανο-πεδίου ἈττικᾹς βρίσκονται στό στό -χαστρό τοῦ Σ∆ΟΕ γιά ὑπεξαίρεση ἑ -κατοµµυρίων εὐρώ ἀπό τίς µητρο -πόλεις τους. Ἠδη κλιµάκιο τοῦ Σώµα-τος πραγµατοποιεῖ ἐξονυχιστικό ἔ -λεγχο στούς τραπεζικούς λογαρια-σµούς τους, καθώς ἀπό τά πρῶταστοιχεῖα φαίνεται ὅτι ὑπάρχουνκαταθέσεις πού ὑπερβαίνουν τά5.000.000 εὐρώ, οἱ ὁποῖες ὡς τώραδέν µποροῦν νά δικαιολογηθοῦν. Προτοῦ ἡ ὑπόθεση πάρει τόνδρόµο τοῦ εἰσαγγελέα, οἱ δυό µητρο-πολίτες ἀναµένεται νά κληθοῦν τίςἐρχόµενες ἡµέρες γιά νά δώσουν ἐ -ξηγήσεις...»Ἀναφέροντας στή συνέχεια ἡἐφηµερίδα τά περιστατικά τά σχετι -κά µέ τόν ἱερέα (καί τήν ἐπί τόπουπλη ρωµή φόρου 1.100.000 Εὐρώ ἀπ᾿αὐτόν) συνεχίζει:«Ἡ συγκεκριµένη κίνηση (τοῦ ἱε-ρέα), σέ συνδυασµό µέ καταγγελίεςπού εἶχε στή διάθεσή του τό Σ∆ΟΕ,ὁ δήγησε τούς ἐλεγκτές νά ἀναζητή -σουν τό κατά πόσο ὁ ἐν λόγῳ ἱερέαςλειτουργοῦσε µέ στόχο νά καλύψειτά ἴχνη γιά νά µή βγοῦν στήν ἐπι φά -νεια τά µεγάλα «ψάρια». Ἄν δηλαδήἦ ταν ὁ ἀποδέκτης ἑνός τεράστιουχρηµατικοῦ ποσοῦ, πού ὅµως ἀνᾹκεσέ κάποιον ἄλλο. Ἕνα ἐπιπλέον στοι -

χεῖο πού ἀξιολογήθηκε ἀνάλογαεἶναι ὅτι ἡ ἐνορία τοῦ ἱερέα τῶν3.000.000 εὐρώ βρίσκεται στή µητρό -πολη ἑνός ἐκ τῶν δυό µητροπολιτῶνπού ἐλέγχονται καί γιά τούς ὁποί -ους ὑπᾹρχαν πληροφορίες γιά «περί -εργη» οἰκονοµική διαχείριση. Ἔτσι, οἱἁρµόδιες Ἀρχές εἶχαν πλέον κάθε λό -γο νά ζητήσουν στοιχεῖα γιά τούςτρα πεζικούς λογαριασµούς τῶν δυόµητροπολιτῶν, ἀλλά καί συγγενικῶντους προσώπων, µιά καί φαινότανὅτι εἶχε στηθεῖ ὁλόκληρο κύκλωµαµε τακίνησης κεφαλαίων ἀπό τή µίατσέπη στήν ἄλλη. Ἀξίζει νά σηµειωθεῖ ὅτι καί οἱδυό µητροπόλεις φηµίζονται γιά τήντεράστια περιουσία τους, πού µετα-φράζεται σέ ἀκίνητα στήν Ἀττική καίσέ χιλιάδες στρέµµατα γᾹς σέ διάφο-ρες περιοχές τᾹς χώρας. Ἐπίσης, ἔ -χουν στήν κατοχή τους ὁµόλογα, ἀ -µοιβαία κεφάλαια καί µετοχές ἀξίαςδεκάδων ἑκατοµµυρίων εὐρώ. Εἶναιση µαντικό νά τονιστεῖ ὅτι ἡ «τρύπα»στά οἰκονοµικά τῶν µητροπόλεωνἐστιάζεται κυρίως στά ἔσοδα ἀπό ἐ -νοίκια καί πωλήσεις ἀκινήτων, καθώςφαίνεται ὅτι τουλάχιστον τήν τελευ-ταία διετία πραγµατοποιήθηκαν σέἕ να πολύ µεγάλο εὖρος. Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ ἔλεγχος πρό-κειται νά ἐπεκταθεῖ καί σέ ὅλες τίςµεσιτικές ἐταιρίες πού ἔχουν ἀναλά -βει εἴτε τήν ἐνοικίαση εἴτε τήν πώλη -ση µέρους τᾹς περιουσίας τῶν δυόαὐ τῶν µητροπόλεων. Φαίνεται ὅτι κάποιοι θεώρησανσωστό νά µεταφέρουν ἕνα µέρος τᾹςπεριουσίας τῶν µητροπόλεων αὐ -
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τῶν σέ προσωπικούς τους τραπεζι-κούς λογαριασµούς. Ἤ, καλύτερα,ἐ πέλεξαν τή λύση τῶν «δικῶν τουςἀν θρώπων», οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἀναλά -βει ὅλη τή «βρόµικη δουλειά». Σέ µιάπε ρίοδο ὅπου τό ποίµνιο, οἱ ἁπλοίπο λίτες, ὑποφέρουν ἀπό µαζική ἀ ν -εργία καί φτώχεια, ὅπου τά συσσί -τια στίς ἐκκλησίες ὁλοένα καί αὐξά -νονται, εἶναι ὀλοφάνερο ὅτι κάποιοιπροτίµησαν νά ἀσχοληθοῦν µέ τήβε λ   τίωση τᾹς προσωπικᾹς τούς οἰκο-νοµικᾹς κατάστασης. Βασίλης Ἀγγελόπουλος».Οἱ εἰδήσεις προχώρησαν γρή-γορα καί δηµιούργησαν κλίµα ἀνη -συ χίας στήν Ἱεραρχία. Τήν ἴδια µέ -ρα πέρασε τό ρεπορτάζ τᾹς ∆ΗΜΟ -ΚΡΑΤΙΑΣ σέ πλᾹθος ἱστολόγια. Σχο -λιάζοντας τό γραφεῖο εἰδήσεων A -men.gr τήν κατάσταση στήν Ἱεραρ -χία λέει:«ΠᾹραν "φωτιά" τά τηλέφωνατῶν ΜητροπολιτῶνΤό ἀποκαλυπτικό ρεπορτάζ τᾹςἐφηµερίδας «Κυριακάτικη ∆ηµοκρα -τία» ἔχει ἀναστατώσει πολλούς Ἀρ -χιερεῖς. Ἀπό τίς πρῶτες ὧρες πού κυ -κλοφόρησε ἡ ἐφηµερίδα, τά τηλέφω -να τῶν µητροπολιτῶν ἔχουν πάρειφωτιά. Κάποιοι ἐµφανίζονται ἀνή -συχοι γιά τήν ἔκταση πού θά λάβει ἡἔρευνά τοῦ Σ∆ΟΕ καί ταυτόχροναπροβληµατισµένοι γιά τήν χρονικήσυγκυρία τῶν διαδοχικῶν διαρροῶνπληροφοριῶν πού σχετίζονται µέἐκκλησιαστικά πρόσωπα. Ἄλλοι πά -λι δείχνουν νά ἀποροῦν γιά τό πῶςκάποιοι ἀδελφοί τους Ἀρχιερεῖς κα -τόρθωσαν νά συγκεντρώσουν τέ -

τοια σηµαντικά χρηµατικά ποσά.Πάν τως πολλοί εἶναι αὐτοί πού θεω-ροῦν ὅτι ἡ Ἱεραρχία ὀφείλει νά περι -µένει τήν ὁλοκλήρωση τᾹς ἔρευναςγιά νά διαπιστωθεῖ ἐάν οἱ πληροφο-ρίες  τῶν ἀρµοδίων Ἀρχῶν -ἔτσι ὅ -πως περιγράφονται στά ρεπορτάζτων ΜΜΕ- ἔχουν βάση. Ταυτόχρονα τά ρεπορτάζ τῶντελευταίων ἡµερῶν ἐπανέφεραν καίπάλι στό ἐπίκεντρο τῶν συζητήσεωνµεταξύ µητροπολιτῶν τίς πληροφο-ρίες πού κυκλοφοροῦσαν τούς τε-λευταίους µᾹνες στούς διαδρόµουςτοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου καί ἔκανανλόγο γιά τήν ὕπαρξη ἐγγράφου µέὀ  νόµατα περισσοτέρων τῶν δέκαἈρ χιερέων τᾹς ἙλλαδικᾹς Ἐκκλησίαςοἱ ὁποῖοι φέρονται νά διατηροῦντρα πεζικούς λογαριασµούς, στήνἙλ λάδα καί τό ἐξωτερικό, µέ µεγάλεςκαταθέσεις σέ εὐρώ καί ἄλλα νοµί -σµατα».Οἱ δηµοσιογράφοι τοῦ παρα-πάνω ἱστότοπου ἐπαναφέρουν καίἐπιβεβαιώνουν τήν πληροφορία ὅτιστά γραφεῖα τᾹς Συνόδου κυκλο -φορεῖ λίστα µέ πάνω ἀπό 10 ὀνό-µατα µητροπολιτῶν (λέγεται πώςὁ ἀκριβής ἀριθµός εἶναι 17 ἤ 18) µέµε γάλες καταθέσεις σέ τραπεζι-κούς λογαριασµούς.Ἐν τῷ µεταξύ, στίς 21/11/2012,στόν ἱστότοπο τᾹς ἐφηµερίδας «ΤΟΒΗΜΑ» γιά πρώτη φορά ἀποκαλύ -πτεται ὅτι ὁ ἱερέας τῶν 3.000.000εὐρώ ἀνήκει στή µητρόπολη Περι-στερίου καί ἄρα ἡ µητρόπολη Περι -στερίου εἶναι ἡ µιά ἀπό τίς δυό µη -τροπόλεις τοῦ λεκανοπεδίου πού
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ἔ χουν µπεῖ στό στόχαστρο τοῦΣ∆ΟΕ. Παραθέτουµε κάποια ἀπο -σπάσµατα ἀπό αὐτό τό δηµοσί ευ -µα: «Ὁ ἱερέας µέ τά 3 ἑκατ. Εὐρώµετά τόν ἔλεγχο τοῦ Σ∆ΟΕΠολυτελής κατοικία, παγκάρι α,περίεργες κλοπές καί καταγγελίες γιάκακοδιαχείριση Ἱερέας πού εἶχε σηµαντικό ρό -λο στήν οἰκονοµική διαχείριση τᾹςΜη τρόπολης Περιστερίου εἶναι ὁκλη ρικός στόν τραπεζικό λογαρια-σµό τοῦ ὁποίου βρέθηκαν τρία ἑκα-τοµµύρια εὐρώ, µετά ἀπό ἔλεγχο τοῦΣ∆ΟΕ.Σύµφωνα µέ στελέχη τοῦ Ὑπουργεί -ου Οἰκονοµικῶν γιά τόν ἱερέα αὐτόνἔχουν ὑπάρξει καταγγελίες ὅτι προ -χωροῦσε σέ παράτυπες λαχειοφό -ρους ἀγορές, ὅτι καρπώθηκε χρήµα-τα ἀπό τήν Ἀττικό Μετρό γιά ἔργαστήν ἐκκλησία πού ἰερουργεῖ, γιά ὑφ-αρπαγή χρηµάτων ἀπό παγκάριαµέχρι καί γιά κλοπή τροφίµων ἀπόσοῦπερ µάρκετ! Ὁ ἴδιος ἔχει χαρα -κτη ρίσει αὐτές τίς κατηγορίες ἀνυπό -στατες...»«...Ὁ ἱερέας διαµένει τά τελευ-ταῖα χρόνια σέ πολυτελή διώροφηκα τοικία, µέ µικρόἐκκλησάκι στήν αὐ -λή, στούς Θρακοµακεδόνες.Ὡστόσο τά ἐρωτήµατα γιά τήνὑπόθεση, µεγεθύνονται ἀφοῦ φέρε-ται νά ἔχουν ὑπάρξει καταγγελίεςγιά κακοδιαχείριση στήν ΜητρόποληΠεριστερίου γιά σειρά ἔργων. Ἔτσιστελέχη τοῦ Σ∆ΟΕ ἐκτιµοῦν ὅτι «τάτρία ἑκατοµµύρια εὐρώ στόν τραπε-ζικό λογαριασµό τοῦ ἱερέα ἴσως σχε -

τίζονται µέ οἰκονοµικά ζητήµατα τᾹςΜητρόπολης Περιστερίου πού µπαί -νουν στό µικροσκόπιο τῶν ἀρχῶν»...»«... ἡ περαιτέρω ἔρευνά τουΣ∆ΟΕ δέν ἔχει σταµατήσει, ὕστεραἀπό νεώτερες καταγγελίες.Οἱ περισσότερες ἀπό αὐτές ἀ -φοροῦν στήν παρακράτηση, ἀπό ἱε-ρεῖς, χρηµάτων ἀπό τά παγκάρια...» «...Ἐπιπλέον, ἐπί σειρᾷ ἐτῶν ἔ -χει ἀσκηθεῖ κριτική στούς ἐκπροσώ -πους τᾹς Μητρόπολης Περιστερίουγιά καθυστέρηση σηµαντικῶν ἔργων,ὅπως τήν κατασκευή τοῦ Γηροκοµεί -ου πού δέν ἔχει ὁλοκληρωθεῖ παρότιτό ἔργο ξεκίνησε τό 1989. Μάλισταἔ χουν ὑπάρξει ἄλλα ἐπικριτικά σχό -λια ὅτι «τό µόνο τµᾹµα τοῦ Γηροκο-µείου πού χρησιµοποιεῖται εἶναι ἡαἴθουσα ἐκδηλώσεων καί δεξιώσεωνπάλι γιά εἰσπρακτικούς λόγους». Ἀ -πό τήν ἄλλη πλευρά, ἀνώτερος κλη -ρικός τᾹς Μητρόπολης ὑποστήριξεστό «ΒᾹµα» ὅτι «κάνουµε τό καλύτε-ρο δυνατόν κι ὅλα τά ἀλλά εἶναι συ -κοφαντίες»...»Τό Σάββατο 24 Νοεµβρίου 2012ἡ ἑβδοµαδιαία ἐφηµερίδα PRESS TI -ME µέ τόν ἄκρως προκλητικό πρω -το σέλιδο τίτλο: «ΙΕΡΩΝΥΜΕ. Ποιοί εἶ -ναι οἱ “ἅγιοι” µέ τά “τοῦβλα”;» καίὑπότιτλο: «Οἱ µητροπολίτες στό στό-χαστρο τοῦ Σ∆ΟΕ», σερβίρει καί ἄλ -λες πληροφορίες:«...Καταθέσεις ΜαµούθΠάντως οἱ ἔρευνες ἀφοροῦνσυνολικά (τουλάχιστον µέχρι στι -γµᾹς) τρεῖς Μητροπολίτες. Οἱ δύο ἐκτῶν ὁποίων ἀναµένεται νά κληθοῦναὐτή τήν ἑβδοµάδα ἀπό τό Σ∆ΟΕ, ὥ -

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 10



στε νά δώσουν ἐξηγήσεις γιά τά τε-ράστια ποσά τά ὁποῖα βρέθηκανστούς τραπεζικούς λογαριασµούςτους. Πρόκειται γιά ἱεράρχες σέ πλού -σιες Μητροπόλεις, µέ πολύ µεγάληἀκίνητη περιουσία σέ ὅλη τή χώρα,ἀλλά καί ὁµόλογα, ἀµοιβαία καί µε-τοχές. Ὅπως ἀναφέρουν µέχρι στι -γµᾹς πληροφορίες, τό Σ∆ΟΕ ἐξετάζει«τρύπα» στά οἰκονοµικά τῶν δύο µη -τροπόλεων καί ἰδιαίτερα στά ἔσοδαἀπό νοίκια καί πωλήσεις ἀκινήτων...»Ἡ ἐφηµερίδα ἐπίσης ἐπιβε-βαιώνει µέ τίτλο, σέ ἄλλο ἄρθροτης, ὅτι:«Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τή δική της
“λί στα Λαγκάρντ”».Ἡ «Κυριακάτικη δηµοκρατία»τᾹς 25ης-11-2012 προχωρεῖ σέ πε -ραι τέρω ἀποκαλύψεις:«Καί τρίτος Μητροπολίτης στά«δίχτυα» τοῦ Σ∆ΟΕ Ἄλλος ἕνας µητροπολίτης ἀπότό λεκανοπέδιο ἈττικᾹς, ὁ τρίτος κα-τά σειρά, ἔπεσε στά δίχτυα τοῦ Σ∆ ΟΕ.Στήν ἀποκάλυψη τᾹς «κυριακάτικηςδη µοκρατίας» τήν περασµένη ἑβδο -µά δα γιά δυό µητροπολίτες πού ἔ -χουν... παραφουσκωµένους τραπε-ζικούς λογαριασµούς, προστίθεταιτώ ρα καί ἕνας τρίτος ἱεράρχης, γιάτόν ὁποῖο ὑπάρχουν καταγγελίες ἀ -πό ἱερεῖς καί ἐπιτρόπους τῶν ναῶντᾹς µητρόπολής του...»Στή συνέχεια παρουσιάζει µιάσειρά ἐνεργειῶν τοῦ τρίτου αὐτοῦµη τροπολίτη, στό λεκανοπέδιο τᾹςἈτ τικᾹς, µέ ἔνοχη ἐπιδίωξη τόν προ -σωπικό πλουτισµό: «...ἔχει δηµιουρ -γή σει (ὁ µητροπολίτης) ἀπό τή µία

τεράστια περιουσία καί ἀπό τήν ἄλληφανατικούς «ἐχθρούς»...» Ἀναφέρειἐ πίσης τό δηµοσίευµα καί «...νέα στοι -χεῖα (πού) ἔχουν φέρει στήν ἐπι φά -νεια οἱ ἔρευνες τοῦ Σ∆ΟΕ καί γιά τούςδυό µητρο πο λί τες...» µέ τούς ὁποί -ους εἶχε ἀσχοληθεῖ καί τήν προηγού-µενη Κυριακή ἡ ἐφηµερίδα.Σόκ προκαλεῖ ἐπίσης καί ἄλληἀναφορά τοῦ δηµοσιεύµατος γιά κύ-κλωµα ἱερέων σέ µητρόπολη τᾹς Θεσ-σαλίας πού, µέ παράνοµες δωρεές,δηµιούργησαν µαύρη τρύπα 1.500.000Εύρώ στά ἔσοδα τᾹς µητρόπολης:«...Στό µεταξύ, συνεχίζονται οἱἔ λεγχοί του Σ∆ΟΕ σέ µητρόπολη τᾹςΘεσσαλίας, ἡ ὁποία βρίσκεται στόστόχαστρο τῶν διωκτικῶν ἀρχῶν ἀ -πό τό 2005. Ὡς γνωστόν, ἡ προανα -φερόµενη µητρόπολη ἐλέγχεται γιάπαράνοµες δωρεές πού γίνονταν µέµπλόκ ἀπό ἐνορίες τοῦ χώρου εὐθύ -νης της. Ἐντοπίστηκε ἀπόκλιση στάἔ σοδα τᾹς µητρόπολης πού φτάνειτό 1.500.000 εὐρώ, µέ τίς οἰκονοµικέςὑ πηρεσίες της νά µήν µποροῦν νά δι-καιολογήσουν το πού πᾹγαν τά λεφτά.Οἱ πληροφορίες πού ἔχει συγ -κεντρώσει το Σ∆ΟΕ κάνουν λόγο καίγιά κύκλωµα µέ ἱερεῖς καί λογιστέςτᾹς περιοχᾹς πού ἔβαλε χέρι στά χρή -µατα πού εἶχαν εἰσρεύσει στά τα-µεία τᾹς µητρόπολης ἀπό τό 2005καί µετά»∆έν θά µακρύνουµε τήν πα -ρου σίαση τῶν σκανδάλων πού βα-ρύνουν τούς φορεῖς τοῦ ὑψηλοῦ ἀ -ξιώµατος τᾹς ἀρχιερωσύνης. Ἡ ἀ -πο κάλυψη καί ἡ διασταύρωση τῶν
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ἐκτροπῶν πού γίνεται καθηµερινάἀπό τά δηµόσια ὄργανα τᾹς ἐνηµέ -ρω σης εἶναι ὑπέραρκετά γιά νάπρο καλέσουν τήν πόλωση καί νάβεβαιώσουν τή διαστροφή. Ἡ µόνηδική µας ἀντίδραση, πού θά συνο-δεύσει τούτη τήν παρουσίαση τᾹςτρα γικᾹς ἐκτροπᾹς, εἶναι ἡ ἐκζήτη -ση ἀπό τόν κατ� ἐξοχήν ὑπεύθυνο,τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυµο, νάδη  λώσει ἀνοιχτά σ᾿ ὁλόκληρο τόπλή ρωµα τᾹς Ἐκκλησίας ποιές ἦτανκαί εἶναι οἱ δικές του πρωτοβου-λίες γιά νά ἀποκαλύψει τήν ἐνδεχό-µενη ἀθωότητα τῶν κατηγορούµε-νων Ἀρχιερέων ἤ νά τούς παρα-πέµψει σέ ἔντιµη δικαστική κρίσηκαί νά ἀποδείξει µέ τήν πράξη τουαὐτή τή δική του ἀκεραιότητα καίτήν ἀπαλλαγή τᾹς ἐκκλησιαστικᾹςδιοικήσεως ἀπο ἀρρωστηµένα στοι-χεῖα.Ὁ σηµερινός Ἀρχιεπίσκοποςδέν τόλµησε καµµιά κίνηση εὐθύ -νης. Τέσσερα χρόνια στήν καρέκλατᾹς πρώτης Ἐκκλησίας καί δένἀκούστηκε ὅτι καλεῖ ἔστω καί ἕναµόνο ἀρχιερέα νά καταθέσει τήν ἀ -πολογία του ἤ νά τιµωρηθεῖ γιά τάδιαστροφικά ἀθλήµατά του. Ἀκού -γε ται ἀπό πολιτικούς κύκλους καίἀπό τούς διαδρόµους τᾹς ἐκκλησια-στικᾹς ἡγεσίας ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκο-πος εἶναι ἄνθρωπος τῶν ἡπίων τό-νων, δηλαδή δέ βρίσκει τό θάρροςνά ἱστορήσει τήν πραγµατικότητα.Κρύβεται, σιωπ καί προσπαθεῖ µέτήν ἀτολµία του καί τήν ἀφωνίατου νά διαφύγει ἀπό τό κύκλωµατᾹς εὐθύνης. Κάνει ὅτι δέ ξέρει καί

ὅτι δέ βρίσκει στό χῶρο τᾹς ἐκκλη -σι αστικᾹς ἐξουσίας µήτε λάθη µήτεἔνοχη διαχείριση. Οἱ ἑλληνικοί δρό -µοι βοοῦν καί ἐκθέτουν τούς ἡγέτεςπού ἐγγίζουν τήν ἱερά τράπεζα τῶνἁγίων µυστηρίων καί ὁ προκαθή-µενος πίνει τόν καφέ του καί αὐτο -θαυµάζεται.Ὅσο ἡ κακοδιαχείριση καί τάποικίλα σχήµατα τᾹς σκοτεινᾹς δρα-στηριότητας πνίγουν τόν ὁρίζοντακαί ὅσο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυ -µος θά περπατάει συνδεδεµένος φι-λικά µέ τούς ἔνοχους συναδέλφουςτου καί θά φτάνει στό σηµεῖο νάἐπαινεῖ τήν ἀρχοντιά τους, τό σκο-τάδι θά γεµίζει τόν ὁρίζοντα καί θάπνίγει τίς ἐλπίδες µας.«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ ἅπλωσετό φῶς τᾹς καθαρότητας στό χῶροτᾹς ἀρχιερατικᾹς µεγάλης εὐθύνηςκαί τοῦ ποιµαντικοῦ µας χρέους καίχειραγώγησέ µας στό κλίµα τᾹς ἐν -τιµότητας καί τᾹς ἀπόλυτα συνει -δη τᾹς εὐθύνης µας».Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
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jπως� εcναι� γνωστv,� f� πρxην
�Μη�τροπολuτης� Παντελεtµων

(Μπε�ζενuτης)�καταδικrσθηκε�µέ�τήν
778/�2009�Oπvφαση�το}�ποινικο}�Τµt�-
µατος�το}�Rρεuου�Πrγου�Oµετrκλητα
(µετά�δυό�οkσιαστικές�καταδuκες)�σέ
κrθειρξη�Xξι�Uτ�ν�γιά�τό�κακοwργη�µα
τ{ς� lπεξαιρsσεως� µεγrλου� χρηµα�-
τικο}�ποσο}�Oπό�d.Μονή�τ{ς�δικαι�-
οδοσuας�του.�_�ποινική�αkτή�Oπvφα�-
ση�στrλθηκε�στήν�d.�Σwνοδο,�\�fποuα
Oκολοwθως�παρsπεµψε�τό�φrκελλο
στό�Πρωτοβrθµιο�Yκκλησιαστικό�∆ι-
καστtριο,� τό� fπο|ο� καί� Oπtγγειλε
Pπλ�ς�τήν�καθαuρεση�το}�Μητροπο�-
λu�τη,�h�πως�αkτv,�κατά�δsσµια�Uνsρ�-
γεια,�Uπι�βrλλονταν�Oπό�τή�ρητή�διr�-
ταξη� το}� Qρθρου� 160� το}� Νvµου
5383/1932�«Πε�ρί�Yκκλησιαστικ�ν�∆ι-
καστηρuων».

Τελευταία,�Oπό�τόν�περιοδικό
Uκκλησιαστικό�τwπο�καί�Oπό�τά�µsσα
τ{ς�[λεκτρονικ{ς�Uνηµερxσεως,�^λθε
στή�δηµοσιvτητα�\�παρrδοξη�πληρο�-
φορuα�γιά�πρvσφατες�Uκκλησιαστικές
διεργασuες,�Oναφερvµενες�στήν�Oνr�-
κληση�τ{ς�Uπιβληθεuσης�καθαιρsσεως
καί�Uπαναφορyς�το}�]δη�µετατα�γsν�-
τος�στήν�τrξη�τ�ν�µοναχ�ν,�τsως�Μη�-
τροπολuτη,�στήν�κατηγορuα�τ�ν�σχο�-
λα�ζvντων�Rρχιερsων.�Μεταφsρουµε

κατά�λsξη�Oπvσπασµα�Oπό�σχετικό
δηµοσuευµα:

«Σέ�µιά�σηµαντική�Oπvφαση�προ-
χxρησε,�σwµφωνα�µέ�πληροφορuες,�\
∆ιαρκής�dερά�Σwνοδος�κατά�τή�συν�ε�-
δρuαση� τ{ς�Τετrρτης,� σέ� µιά� σαφή
�προσπrθειr�της�νά�βρε|�λwση�στό�ζt�-
τηµα�το}�πρxην�Μητροπολuτη�Rττικ{ς
κ.�Παντελεtµονα�Μπεζενuτη�καί�το}
Μητροπολuτη�πρxην�Rττικ{ς�καί�Με-
γαρuδος�κ.�Νικvδηµου�Γκατζιροw�λη.�

_�∆ΙΣ�Oποφrσισε�eµοφxνως,
nστερα�καί�Oπό�θετική�ε`σtγηση�τ{ς
Yπιτροπ{ς�Νοµοκανονικ�ν,�τήν�κατ’
ο`κονοµuα�Oποκατrσταση�στήν�Oρχιε�-
ροσwνη�-καί�µvνον-�το}�πρxην�Μητρο�-
πολuτη�Παντελεtµονα�Μπεζενuτη...

...Καί�τά�δυό�αkτά�θsµατα�παρα�-
πsµφθηκαν�γιά�τήν�fριστική�λtψη�O�-
ποφrσεων�στήν�προσεχή�Σwνοδο�τ{ς
dεραρχuας�τ{ς�Yκκλησuας�τ{ς�Zλ�λr�-
δος,�πιθανvτατα�τόν�Uρχvµενο�Φε�βρου-
rριο».�ΑΜΕΝ.gr,�10.10.2012.�(Σχε��τικά
βλέπε:�«ΣΥΝΑΞΗ»,�Νοsµβριος�2012,
«ΟΡΘ.�ΤΥΠΟΣ»�19.10.2012,�κ.Q.).

jλες�hµως�οa�παρrδοξες�αkτές
προσπrθειες,�Oπό�fποιαδtποτε�πηγή
καί�Qν�Uκκινο}ν,�στερο}νται�παντε�-
λ�ς,�καί�oς�προπαρασκευαστικές�Uν�-
sρ�γειες�καί�oς�fλοκληρωµsνες�Oπο-
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φrσεις,�ο`ουδtποτε�κανονικο}�Oλλά
καί�συνταγµατικο}�καί�νvµιµου�Uρεu�-
σµατος.

Ε`δικότερα:
_�Zλλαδική�Yκκλησuα�εcναι�Αk��-

τοκsφαλη�Yκκλησuα.�Τό�σwστηµα�τ�ν
σχsσεων�πού�τή�συνδsει�µέ�τήν�Zλ�-
ληνική�πολιτεuα�εcναι�«τ{ς�νvµ~�κρα-
τοwσης�Πολιτεuας»,�],�Qλλως,�«τ{ς�συν�-
αλληλuας»,�],�διαφορετικr,�hπως�θs�-
λετε�τό�eνοµrζετε.�Κατά�τό�σwστηµα
αkτό�\�Yκκλησuα�τ{ς�Zλλrδος,�Oσκε|
µέν�Uλεwθερα�τά�ποιµαντικά�καί�τά�τε-
λετουργικά�της�καθtκοντα,�σέ�h,τι�h�-
µως�Oφορy�στίς�διοικητικές�της�Oρµο-
διvτητες,�αkτές�κανονuζονται�καί�ρυ�-
θµuζονται�µέ�νv�µους�το}�Zλληνικο}
Κρrτους,�οa�f�πο|οι�προφαν�ς�Uκδu�-
δονται�µετά�Oπό�διεργασuες�καί�συν�-
εννvηση�µέ�τήν�Uκ�κλησιαστική�διοu�-
κη�ση.

Οa�δυό�βασικοί�νvµοι,�πού�δι�-
sπουν�hλο�αkτό�τό�φrσµα�τ�ν�διοικη�-
τικ�ν�Oρµοδιοτtτων�τ{ς�Yκκλησuας,
εcναι� Oφενός� f� Καταστατικός� της
Χrρ�της�(Κ.Χ.Ε.Ε.),�f�fπο|ος�καταρ�-
τuσθηκε�Oπό�τήν�bδια�τήν�Yκκλησuα
µετά�τή�µεταπολuτευση�καί�προωθt�-
θηκε�στή�συνsχεια�στή�Βουλή�πρός
ψtφιση,�καί�εcναι�f�Νvµος�590�το}
�W�τους� 1977� καί� Oφετsρου� f� Νvµος
5383/1932�«Περί�Yκλησιαστικ�ν�∆ι�-
κα�στηρuων».�i�τελευτα|ος�αkτός�νv�-
µος�`σχwει�καί�σtµερα�µετά�τήν�περί
`σχwος�του�ρητή�Oναφορά�στό�Qρθ.�44
το}�Κ.Χ.Ε.Ε.

Στόν�bδιο�τόν�Καταστατικό�Χrρ�-
τη�καί�συγκεκριµsνα�στήν�παρrγρ.�4

το}�Qρθρου�1�fρuζεται,�hπως�Qλλωστε
τό�θsλησε�(]�τό�δsχθηκε)�καί�\�Yκ�-
κλησuα,�hτι�\�Zλλαδική�Yκκλησuα,�οa
Μητροπvλεις,�κ.Q.�εcναι�Νοµικά�Πρv�-
σωπα�∆ηµοσuου�∆ικαuου�(Ν.Π.∆.∆.).
∆sσµευση�σοβαρή�καί�σπουδαuα,�\
fποuα�προδtλως�Wχει�καί�τίς�συνsπειsς
της.�Μέ�βrση�δέ�αkτές�τίς�ρυθµuσεις
τό�ΣτΕ�µέ�πrγια�νοµολογuα�του�χαρα�-
κτtρισε�τούς�Μητροπολuτες��oς�«gρ�-
γα�να�διοικtσεως».

Εcναι�Uξrλλου�γνωστv,�καί�Oπό
τή�νοµική�θεωρuα�καί�Oπό�τή�δικα-
στηριακή�νοµολογuα,�καί�θεωρο}µε
περιττό�νά�τό�lποµνtσουµε,�hτι�hλοι
οa�νvµοι�τ{ς�Vλληνικ{ς�Πολιτεuας�εcναι
`σχυροί�καί�Uφαρµοστsοι�oς�Wχουν�O�-
πό�hλα�τά�gργανα�τ{ς�διοuκησης,�εbτε
αkτά�εcναι�gργανα�το}�δηµοσuου�εbτε
αkτά�Oνtκουν�σέ�Νοµικά�Πρvσωπα
∆η�µοσuου�∆ικαuου�(Ν.Π.∆.∆.),�hπως
εcναι�καί�\�Zλλαδική�Yκκλησuα.�Σέ
µuα�µvνο�περuπτωση�f�νvµος�]�fρι-
σµsνες�διατrξεις�αkτο}�δέν�`σχwουν:
hταν�κριθο}ν�oς�Oντισυνταγµατικ�ς
Oνuσχυροι�-καί�το}το�µετά�δικαστική
Oπvφαση,�γιατu�µvνο�τά�συντεταγµsνα
δικαστtρια�τ{ς�Πολιτεuας�Wχουν�αkτή
τήν�Uξουσuα�καί�κανsνα�Qλλο�gργανο.
Tλλως,�\�διοuκηση�καί�συνεπ�ς�καί�\
Yκκλησuα�oς�Ν.Π.∆.∆.�εcναι�lποχρε�-
ωµsνες�νά�τηρο}ν�καί�νά�Uφαρµvζουν
τούς�νvµους�oς�αkτοί�Wχουν.

Περαιτέρω,�στήν�περuπτωση�το}
Qρθρου�160�το}�Ν.�5383/1932�(Ε.∆.)�\
Oπαγγελuα�τ{ς�καθαιρsσεως�Oπό�τό
Ε.∆.�σέ�καταδικασθsντα�γιά�κακοwρ�-
γηµα�κληρικό�(βλ.�καί�Μητροπολuτη)
Oµετrκλητα�Oπό�τό�ποινικό�δικαστt�-
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ριο�εcναι�ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ,�Oµsσως
Uκ��τελεστή καί�Uπιβrλλεται�κατά�δs�-
σµια�Uνsργεια.�Στήν�περuπτωση�αkτή
(Qρθρ.�160)�τό�Yκκλησιαστικό�∆ικα-
στtριο�δέν�Oσκε|�δικαιοδοτική�κρuση
κατά�τό�Qρθρ.�44�Κ.Χ.Ε.Ε.�καί�οk�δv�-
λως�Uνεργε|�oς�δικαστtριο,�Oλλr,�gν�-
τας,�κατά�πrγια�νοµολογuα�τ�ν�∆ιοι�-
κητικ�ν�∆ικαστηρuων�(ΣτΕ),�συλλογι�-
κό�διοικητικό�gργανο,�Uκδuδει�lπο�-
χρε�ωτικ�ς�διαπιστωτική�διοικητική
πρrξη,�χωρίς�αkτή�νά�Oποτελε|�Oπv�-
φαση�Yκκλησιαστικο}�∆ικαστηρuου
(Ε.∆.),�Oφο}�κινε|ται�Wξω�Oπό�τήν�hλη
διαδικασuα�τ{ς�Uκκλησιαστικ{ς�δuκης.

Rποτsλεσµα�αkτ�ν�τ�ν�Oναν-
τuρρητων�νοµικ�ν�διαπιστxσεων,�πού
προπαρατsθηκαν,�εcναι�καί�το}το:�hτι
\�πρrξη�αkτή�τ{ς�καθαιρsσεως�µέ�τήν
παραπrνω�ε`δική�διαδικασuα�πού�Uκ�-
δuδεται,�δέν�Oποτελε|�Oπvφαση�Ε.∆.
Καί�το}το,�διvτι,�hπως�τονuσθηκε,�\
πρrξη�αkτt,�τήν�Wκδοση�τ{ς�f�ποuας�f
νοµοθsτης�Oνsθεσε�Pπλ�ς�στό�Yκκλη�-
σιαστικό�∆ικαστtριο,�oς�συλ�λογικό
διοικητικό�gργανο�τ{ς�Yκκλη�σuας,�Uκ�-
δuδεται�µέ�µvνη�τήν�διαπuστωση�hτι�\
ποινική�καταδuκη�το}�Μητροπολuτη
γιά�κακοwργηµα�κατsστη�Oµε�τr�κλητη,
«Qνευ�Vτsρας�τινός�διαδικα�σu�ας»,�χω�-
ρίς�καµµιά�περαιτsρω�οk�σιαστική�W�-
ρευ�να,�χωρίς�νsα�δuκη�καί�χωρίς�καµ-
µιά�Qλλη�διαδικασuα.

qς�Oναγκα|ο�συµπsρασµα�hλων
αkτ�ν�Uξrγεται�Oβuαστα�το}το.�_�l�-
πο�χρεωτικ�ς�Uκδοθε|σα,�κατά�ρητή
καί�σαφή�Uπιταγή�το}�Qρθρ.�160,�δια-
πιστωτική�Pπλ�ς�διοικητική�πρrξη

τ{ς�καθαιρsσεως,�δέν�Oποτελε|�Oπv�-
φαση�Ε.∆.�κατά�τή�διαδικασuα�το}�Qρ-
θρου�44�Κ.Χ.Ε.Ε.�καί��Vποµsνως�δέν
µπορο}σε�νά�Oσκηθε|�κατ’�αkτ{ς�οmτε
Wφεση�Uνxπιον�το}�∆ευτεροβαθµuου
Ε.∆.�γιά�τήν�Uπανεξsταση�σέ�δεwτερο
βαθµό� τ{ς� lποθsσεως,� οmτε� καί� νά
εcναι�νοµικ�ς�«παραδεκτt» \�Qσκηση
«Uκκλtτου�προσφυγ{ς» Uνxπιον�το}
Πατριαρχεuου.

Το}το�Wχει�oς�Oποτsλεσµα,�Uάν
\�Yκκλησuα�δέν�συµµορφωθε|�µέ�τίς
Uπιταγές� το}�Qρθρ.�160,�Oφενός�νά
προ�κwψουν�γιά�τούς�lπευθwνους�ποι-
νικές�συνsπειες�γιά�παρrβαση�κα�θt�-
κοντος� κατά� τόν� `σχwοντα�Ποινικό
Κxδικα�(Qρθρ.�259�καί�13)�καί�Oφε�-
τsρου�\�lπvθεση�νά�lπvκειται�στόν�O�-
κυρωτικό�Wλεγχο�το}�ΣτΕ�γιά�παρr�-
λειψη�νvµιµης�eφειλvµενης�δsσµιας
Uνsργειας.

Οa�bδιες�ποινικές�καί�διοικητι-
κές�συνsπειες�βαρwνουν�τούς�lπευθw�-
νους� καί� σέ� περuπτωση� τυχόν� Oνα�-
κλtσεως�τ{ς�Uπιβληθεuσης�καθαιρsσε�-
ως,�Oφο}�\�Oνακλητική�πρrξη�θά�στε-
ρε|ται�προδtλως�νοµuµου�Uρεuσµατος.

_�διοικο}σα�Yκκλησuα,�Uφαρ�-
µv�ζοντας�καί�στή�προκειµsνη�lπvθε-
ση�τίς�παραπrνω�Oναντuρρητες,�oς�µή
Uπιδεχvµενες�οkδεµιyς�Oµφισβητt�-
σεως,�διατrξεις�καί�Uπιταγsς,�καί�συµ�-
µορφοwµενη� Oπολwτως� σ’� αkτsς,
Uπsβαλε�κατά��∆ΕΣΜΙΑ�-�ΥΠΟ�ΧΡΕ�-
Ω��ΤΙΚΗ�ΕΝΕΡΓΕΙΑ καί�χωρίς�καµ-
µιά�Qλλη�δικαιοδοτική�διαδικασuα�µέ
∆ΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ�ΚΑΙ�ΜΟΝΟ�∆Ι�-
ΟΙ�ΚΗΤΙΚΗ�ΠΡΑΞΗ,�κατά�τή�ρητή
U�πιταγή�το}�Qρθρου�160�Ε.∆.,�τήν�κα�-
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θαuρεση�το}�Uν�λvγ~�Μητροπολuτη.
Καί�περαιτsρω�\�Zλληνική�Πολιτεuα
θά�fλοκλtρωσε�προφαν�ς�τήν�hλη�αk�-
τή�διαδικασuα�µέ�τήν�Wκδοση,�oς�Qλλω-
στε�pφειλε,�το}�ο`κεuου�Π.�∆/τος�γιά
τή�µετrταξη�το}�τsως�Μητροπολuτη
στήν�τrξη�τ�ν�µοναχ�ν.

Καί�εmλογα�Oνακwπτει�τό�U�ρx�-
τηµα:�Rφο}�οa�ο`κε|ες�διατrξεις�τ�ν
Uκκλησιαστικ�ν�νvµων�(Qρθ.�160�Ε.∆.
καί�Qρθ.�44�Κ.Χ.Ε.Ε.)�Oφενvς,�καί�\
Oµετrκλητη�ποινή�γιά�κακοwρ�γη�µα
τ{ς�Vξαετο}ς�καθεuρξεως�Oφε�τsρου
(πού�Oποτελε|�προεχvντως�καί�κxλυ�-
µα�aεροσwνης),�Uξακολουθο}ν�νά�̀ σχw�-
ουν�Oπαρrλλακτα�καί�Oµετr�βλη�τα,�σέ
ποιό�κανονικό�]�συνταγµατικό�]�νvµι�-
µο�Wρεισµα�θά�στηριχθε|�\�δι�οu�κηση
τ{ς�Yκκλησuας�καί�οa�παρrγοντες�αk�-
τ{ς�γιά�τήν�Oνrκληση�τ{ς�καθαι�ρετι�-
κ{ς�πρrξεως�καί�τήν�Uπαναφορά�στήν
τrξη�τ�ν�σχολαζvντων�Rρχιερsων�το}
]δη�µοναχο};�Καί�κrτι�Uπί�πλsον.�Εc�-
ναι�ποτέ�δυνατόν�\�Πολιτεuα,�χωρίς
κανsνα�καί�αkτή�νvµιµο�Wρεισµα�καί
χωρίς�καµµιά�νοµική�καί�πρα�γµατική
µεταβολή�τ�ν�δεδοµsνων,�νά�χωρtσει
στήν�Oνrκληση�το}�προφα�ν�ς�Uκδο�-
θsντος�Oπό�τήν�bδια�Π.�∆/τος;

ΕΠΙΜΥΘΙΟ.�Τά�διοικητικά�gρ-
γανα�τ{ς�Yκκλησuας,�Oναλογιζvµενα
σοβαρ�ς�τόν�βαρwτατο�σκανδαλισµό
το}�ποιµνuου,�πρsπει�νά�εcναι�πολύ

προ�σεκτικά�στίς�περαιτsρω�Uνsργειsς
τους�Uπrνω�στό�Uπuµαχο�καί�Qκρως
σο�βαρό�αkτό�ζtτηµα.�Γιατu,�hπως�πα-
ραπrνω�τονuσθηκε,�Oντuθετες�Uνsρ-
γειες,�Uκτός�τ�ν�Qλλων,�εcναι�δυνατόν
νά�Wχουν�καί�ποινικές�συνsπειες�γιά
παρrβαση�καθtκοντος�(Qρθρ.�259�καί
13�Ποιν.�Κxδ.),�Oλλά�καί�βsβαιες�δι-
οικητικές�Oκυρωτικές�συνsπειες�σέ
περuπτωση�προσβολ{ς�Uνxπιον� το}
Συµβουλuου�τ{ς�Yπικρατεuας�τ{ς�προ�-
δtλως�παρrνοµης�πρrξεως�γιά�Oνr�-
κλη�ση�τ{ς�καθαιρsσεως,�Uνvψει�τ�ν
διαπιστxσεων�hτι�οkδεµuα�µεταβολή
]�Oλλαγή�Uπ{λθε�στήν�κατrσταση�πού
lφuστατο�κατά�τήν�Wκδοση�τ{ς�δ/κ{ς
πρrξεως�τ{ς�καθαιρsσεως,�κατ’�Oκρι�-
β{�τtρηση�τ�ν�κειµsνων�διατrξεων.

Και�σ’�αkτήν�Oκριβ�ς�τήν�πρv�-
δη�λη�παρανοµuα�\�Yκκλησuα�δέν�µπο-
ρε| νά�Uπικαλεσθε|�οmτε�τήν�Oρχή�«τ{ς
ο`�κονοµuας» οmτε�«τό�φιλrδελφον»,
Uκ�κλησιαστικές�δηλαδή�Wννοιες�πού
σέ�καµ�µιά�Oπολwτως�περuπτωση�δέν
Uπιτρsπεται�κατά�τήν�Uφαρµογt�τους
νά� παραβιrζονται� κεuµενες� συντα�-
γµα�τικές�καί�νοµικές�διατrξεις.�Οa�U�-
πικαλοwµενες�αkτές�Oρχές�τvτε�µvνο
µπορο}ν�νά�τwχουν�Uφαρµογ{ς,�hταν
\�Qσκησt�τους�δέν�Oντuκειται�καί�δέν
προσκροwει�στήν�lφιστrµενη�συντα�-
γµατική�καί�νvµιµη�τrξη.

i�Σχολιαστής�
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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


