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Μετά τίς παράνοµες ἐκλογές τόσο
στίς ἐπίµαχες µητροπόλεις Ἀττι -

κᾹς καί Λάρισας, ὅσο καί στίς µητρο -
πόλεις Νέας Ἰωνίας καί Βεροί ας καί τίς
παράνοµες ἐνθρονίσεις, παρ᾿ ὅ λον ὅτι
οἱ δύο νεοεκλεγέντες, Παντελεήµων
καί Ἰγνάτιος, δέν µπό ρεσαν νά µποῦν
στίς µητροπόλεις πού ἐξελέγησαν (στίς
ὁποῖες βρί σκονταν ἤδη οἱ ἈττικᾹς Νι -
κόδη µος καί Λαρίσης Θεολόγος), θεώ -
ρησαν ὅτι τό θέµα ἔχει λήξει ἀπό ἐκ -
κλησιαστικᾹς πλευρς (ἄσχετα ἄν τό
Σ.τ.Ε. ἀνέστειλε τήν ἐκλογή τους καί τό
Ὑπουργεῖο Παιδείας δέν δέ χθηκε νά
ἐκδόσει Προεδρικά ∆ιατά γµατα ἐγκα -
τα στάσεώς τους). Ὅ σο κι ἄν ἤθε λαν
οἱ ἐκκλησιαστικοί κύ κλοι γύρω ἀπό
τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείµ νά πα -
ρου σιάσουν συντελεσµένη αὐτήν τήν
εἰ κόνα πρός τά ἔ ξω, ἡ ροή τῶν γεγο -
νότων ἀπέδειξε ὅτι χρειαζόταν ἀκόµα
πολύς δρόµος νά διανυθεῖ.

Ἡ πρώτη ἐξέλιξη προέκυψε µέ τή
συγκρότηση τᾹς νέας ∆ιαρκοῦς Ἱερς
Συνόδου (∆ΙΣ) τόν Σεπτέµβριο τοῦ 1994.
Σ��  αὐτήν µετεῖχαν οἱ Σιδηροκάστρου
Ἰω άννης, ∆ρυϊνουπόλεως Σεβαστια -
νός, Φλωρίνης Αὐγουστῖνος, Λαγκαδ
Σπυρίδων, Κιλκισίου Ἀπόστολος, Ἐλασ-
σῶνος Σεβαστιανός, Καρπενησίου Νι -
κό λαος, Κυθήρων Ἰάκωβος, Μονεµβα -
σίας καί Σπάρτης Εὐστάθιος, Ἠλείας
Γερµανός, Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἱερώ -
νυµος, Κερκύρας Τιµόθεος. Οἱ πέντε

πρῶτοι ἀπ�� αὐτούς ἔδειξαν ἐνδια -
φέρον νά θέσουν πιό ἔντονα τό ἐκ -
κλησιαστικό πρόβληµα ἐντός τᾹς ∆ΙΣ.
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, γνωρίζοντας ὅτι οἱ
συνοδικοί αὐτοί θά ἀπαιτήσουν νά δο -
θεῖ µία λύση, προσπάθησε µέ τήν µείω -
ση τῶν συνεδριάσεων τᾹς ∆ΙΣ καί µέ
τήν ἐπιλογή δευτερευόντων ὑπηρε σι -
ακῶν θεµάτων νά ξεφύγει ἀπό τή δυ -
σκολία. 

Ἡ πίεση ὅµως ξεκίνησε ἤδη µέ τήν
ἔναρξη τᾹς πρώτης συνεδρίας καί τήν
ἀντιφώνηση τοῦ Ἀντιπροέδρου τᾹς
∆ΙΣ Σιδηροκάστρου Ἰωάννη. Ζήτησε
νά γίνουν οἱ κινήσεις πού χρειάζονται
γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ Ἐκκλησία καί πάλι
στήν ἑνότητα. Πρόβαλε σάν ἀνυπέρ -
βλητο ἐµπόδιο γιά τήν ἑνότητα τήν
πρά ξη τᾹς Συνόδου νά ἀποκόψει τούς
3 µητροπολίτες. Εἶπε:

«∆ιά τοῦτο ἀπευθύνω ἔκκλησιν, Μα -
κα ριώτατε, ἀπευθύνω ἱκεσίαν, ῞Αγιοι
Συνοδικοί, νά δεχθᾹτε νά ἀσχοληθῶµεν
µέ τό πρῶτον θέµα τᾹς συνεδρίας ἡµῶν,
τήν ἀποκατάστασιν τᾹς ἑνότητος καί
τᾹς ἀγάπης εἰς τό Ἱερόν Σῶµα τᾹς Ἱεραρ -
χίας µας, ὥστε ἡνωµένοι καί ἀγαπηµένοι
νά ἀντιµετωπίσωµεν, νά ἀντιµετωπί -
σουν οἱ διάδοχοί µας, τά ἄλλα µεγάλα
προβλήµατα τᾹς Ἐκκλησίας µας...».

Μέ αὐτόν τόν πόνο ψυχᾹς, µέ αὐτά
τά προτρεπτικά λόγια προσπάθησε ὁ
ἁγνός γηραιός ἐπίσκοπος νά φιλοτιµή -
σει τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί νά δώσει τέ-
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λος σ�� αὐτό τό δράµα τῶν ἐκκλη -
σιαστικῶν ἐξελίξεων. ∆εῖτε πῶς περι -
γράφει τά ὅσα διαµείφθηκαν στή ∆ΙΣ
ὁ µη τροπολίτης ἈττικᾹς Νικόδηµος
(Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί, 582-585):

«Οἱ Μητροπολίτες  Κιλκισίου κ. Ἀπό -
στολος, Θηβῶν κ. Ἱερώνυµος, Φλωρίνης
κ. Αὐγουστῖνος, Λαγκαδ κ. Σπυρίδων
καί Σπάρτης κ. Εὐστάθιος συνηγόρησαν
ὑπέρ τᾹς ἀπόψεως ὅτι πρέπει νά λυθεῖ
τό ἐκκλησιαστικό πρόβληµα µέ ἀγάπη
µεταξύ τῶν Μητροπολιτῶν. Ὁ Κιλκισίου
παρουσίασε µιά εἰσήγηση ἀγάπης καί
καταλλαγᾹς γιά τήν προώθηση τᾹς ἐπι -
λύσεως τοῦ προβλήµατος. Πρότεινε νά
ἀκυρώσει ἡ Σύνοδος τήν ἀπόφαση τᾹς
Συνόδου τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1993, ἡ
ὁποία ἐντελῶς ἀναρµόδια καί δίχως καµ -
µιά διαδικασία ἐπέβαλε τό ἀνύπαρκτο
κι ἀνυπόστατο γιά ἐπισκόπους ἐπιτίµιο
τᾹς ἀκοινωνησίας στούς τρεῖς Μητρο-
πολίτες. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος σπασµωδικά ἀν -
τέ δρασε καί εἶπε ὅτι αὐτό εἶναι θέµα
τᾹς Ἱεραρχίας. Μέ τό µέρος τοῦ Ἀρχιεπι -
σκόπου τάχτηκαν ἀνοιχτά οἱ Μητρο -
πολίτες Κερκύρας Τιµόθεος καί Ἠλείας
Γερµανός, οἱ ὁποῖοι µέ ἔντονο ὕφος κα-
ταφέρθηκαν ἐναντίον τῶν Συνοδικῶν
πού ζήτησαν τήν ἐπιδίωξη τᾹς εἰρήνης
καί τᾹς ἀγάπης. 

Ὁ Κιλκισίου κι ἄλλοι Μητροπολίτες
ἀντέταξαν ὅτι ἡ ἀκύρωση τᾹς ἀποφά -
σεως ἐκείνης ἐπιβάλλεται νά γίνει ἀπ᾿ τή
∆ιαρκᾹ Ἱερά Σύνοδο, γιά τόν ἀπλούστα -
το λόγο ὅτι ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος πᾹ -
ρε αὐτή τήν ἀπόφαση, πού ἦταν ἀντι-
κανονική καί παράνοµη καί πρέπει µέ
νέα πράξη τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου
νά ἀκυρωθεῖ καί νά ἐξαφανιστεῖ.

Ὁ Μητροπολίτης Σπάρτης Εὐστάθι -
ος εἶπε πώς δέν εἶναι ἀνάγκη νά ἀρθεῖ

τό ἐπιτίµιο, γιά τό λόγο ὅτι εἶναι ἀνύ -
παρ κτο κι ἀνυπόστατο κατά τούς Ἱε -
ρούς Κανόνες. Κι ἑποµένως δέν ἔχει κα-
µιά ἰσχύ καί καµιά συνέπεια. 

Οἱ Μητροπολίτες Κιλκισίου Ἀπόστο-
λος καί Φλωρίνης Αὐγουστῖνος κατάθε-
σαν καί εἰδικό ὑπόµνηµα, πού λέει:

“...Κατόπιν τούτων ὡς µέλη τᾹς ∆ΙΣ,
συνωδά ταῖς διατάξεσι τᾹς παραγρά -
φου 3 τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ Κανονισµοῦ
2/77 περί ἐργασιῶν τᾹς ∆ΙΣ τᾹς Ἐκκλη -
σίας τᾹς Ἑλλάδος, ΖΗΤΟΥΜΕΝ τήν ἀνα-
γραφήν εἰς τήν ἡµερησίαν διάταξιν πρός
συζήτησιν κατά τήν ἑποµένην συνεδρίαν
τᾹς 2.9.94 τοῦ θέµατος "ἀναθεώρησις
τᾹς ἀπό 10.8.93 ἀποφάσεως τᾹς ∆ΙΣ πε-
ρί ἐπιβολᾹς ἐπιτιµίων ἀκοινωνησίας εἰς
τούς τρεῖς Μητροπολίτας". 

Ἐπί τοῦ αἰτήµατός µας αὐτοῦ δικαι-
οῦται νά ἀποφασίσ᾽ ἡ ∆ΙΣ συµφώνως
πρός τήν δευτέραν περίπτωσιν τᾹς τρί -
της παραγράφου τοῦ ἄρθρου 11 τοῦ
ἀνω τέρω Κανονισµοῦ.

ἈθᾹναι 1 Σεπτεµβρίου 1994
Μετά σεβασµοῦ
Οἱ αἰτοῦντες Συνοδικοί Σύνεδροι
Ὁ ΠολυανᾹς καί Κιλκισίου Ἀπόστολος

Ὁ Φλωρίνης Αὐγουστῖνος”
Ἡ διαλεκτική τοῦ ὑποµνήµατος εἶναι

σαφής. Ἡ ἐξαφάνιση αὐτᾹς τᾹς ἀντικα-
νονικᾹς καί παρανόµου πράξεως θά βο-
ηθοῦσε στήν ἐπικράτηση πνεύµατος κα-
ταλλαγᾹς καί  κοινωνίας.

Οἱ Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου Ἰω -
άννης, Κιλκισίου Ἀπόστολος, Λαγκαδ
Σπυρίδων, Φλωρίνης Αὐγουστῖνος καί
Σπάρτης Εὐστάθιος τάχθηκαν ὑπέρ τᾹς
ἀπόψεως ὅτι πρέπει νά ἀρθεῖ τό ἐπι τί -
µιο, ἐνῶ ὁ Μητροπολίτης Θηβῶν Ἱερώ -
νυµος εἰσηγήθηκε ὅτι πρέπει νά συγκρο -
τηθεῖ ἐπιτροπή, γιά νά µελετήσει τό
πρόβληµα σέ βάθος καί νά ἀναζητήσει
τρόπους λύσεώς του.
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Ὁ Μητροπολίτης Θηβῶν καί Λεβα-
δείας τήν προηγούµενη µέρα εἶχε διαβε-
βαιώσει παράγοντες πού εὐνοοῦσαν τή
διαδικασία τᾹς καταλλαγᾹς, ὅτι θά ὑπο-
στηρίξει τήν πρόταση ἀκυρώσεως τοῦ
ἐπιτιµίου. Ξαφνικά, ὅµως, ἄλλαξε κα-
τεύθυνση. Μέσα στή Σύνοδο πρότεινε
τή συγκρότηση καινούριας ἐπιτρο πᾹς,
πού θά ἐπιδιώξει δᾹθεν συµβιβαστική
λύση τοῦ ζητήµατος. 

Πρέπει νά σηµειωθεῖ ὅτι ἀπ᾿ τό 1990
συγ κροτήθηκαν ἀλλεπάλληλες ἐπιτρο -
πές, οἱ ὁποῖες συνεδρίασαν καί κατάρτι -
σαν πορίσµατα, ἀλλά ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Σεραφείµ, µέ τεχνάσµατα, ἐξουδετέρω-
σε τίς ἀποφάσεις τους. 

Τήν πρόταση τοῦ Θηβῶν περί νέας
ἐπιτροπᾹς τήν ἄρπαξε καί τήν υἱοθέτησε
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ. Ἡ ἄµεση
ἀποδοχή της δηµιουργεῖ τήν ὑπόνοια
ὅτι ἦταν ὅλα συµφωνηµένα καί µεθο -
δευµένα.

Μετά ἀπ᾿ τόν Ἀρχιεπίσκοπο τή συµ -
µε ρίστηκαν οἱ Μητροπολίτες Κερκύρας
Τιµόθεος καί Ἠλείας Γερµανός. 

Ἀµέσως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, χωρίς νά
ἐπιτρέψει συζήτηση καί χωρίς ψηφοφο-
ρία, ἀνάγγειλε τή συγκρότηση πενταµε-
λοῦς ἐπιτροπᾹς. Σ᾿ αὐτή διόρισε καί τόν
Μητροπολίτη Θηβῶν, πού ἔκανε τήν
πρόταση, καί τούς δυό Μητροπολίτες,
Κερκύρας καί Ἠλείας, πού τάχθηκαν ἀλ -
ληλέγγυοι µέ τίς ἀπόψεις του. Ἔτσι ἐξα-
σφάλισε στήν ἐπιτροπή τήν πλειο ψη -
φία. Καί προσέθεσε δυό ἀκόµα µέλη. Τόν
παλαιό Μητροπολίτη Λαγκαδ Σπυ -
ρίδωνα καί τόν Σπάρτης Εὐστάθιο. Προ -
δήλως γιά νά ἀποσοβηθεῖ ὁ κίνδυ νος
ἀµέ σου λήψεως ἀποφάσεως γιά τήν ἄρ-
ση τοῦ ἐπιτιµίου.

Ὁ ἀντιπρόεδρος τᾹς ∆ΙΣ Μητρο-
πολίτης Σιδηροκάστρου Ἰωάννης παρα -

τήρησε ὅτι δέν εἶναι δυνατή ἡ συζήτηση
µέ τούς τρεῖς Μητροπολίτες, ἄν πρῶτα
δέν ἀρθεῖ τό ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας,
διότι πῶς εἶναι δυνατό νά γίνει ἐπικοι-
νωνία µέ Μητροπολίτες πού τυπικά θε -
ωροῦνται καταδικασµένοι; 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀπείλησε ὅτι θά
πεῖ “∆ἰ  εὐχῶν...” καί θά τερµατίσει τή
συνεδρίαση τᾹς Συνόδου. Ὁ Σιδηρο -
κάστρου ἀντιτάχθηκε καί ζήτησε τή
συνέχιση τῶν ἐργασιῶν τᾹς Συνόδου,
διότι τά προβλήµατα εἶναι κρίσιµα καί
πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἐπιλυθοῦν τό
συντοµώτερο δυνατόν.     

Συζήτηση γιά τή σύνθεση καί γιά τίς
ἁρµοδιότητες τᾹς ἐπιτροπᾹς δέν ἔγινε.
Γιατί δέν ἐπιτράπηκε. Οὔτε καί ψηφοφο -
ρία ἔγινε. Καταγράφηκε στά Πρακτικά,
ὅτι συγκροτεῖται ἡ ἐπιτροπή, δίχως καί
νά ἀναγραφεῖ ποιό εἶναι τό συγκεκρι -
µένο ἔργο, πού ἀναλαµβάνει. 

Ἡ ἀτµόσφαιρα ἦταν ὀξυµένη. Σέ κά -
ποια φάση τῶν συζητήσεων καί τῶν δια-
ξιφισµῶν, ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης
Αὐγουστῖνος ἐπιτέθηκε στόν Ἀρχιεπί -
σκοπο καί τόν ἐνεκάλεσε ὅτι αὐτός εἶναι
ὁ µοχλός τᾹς ἀνωµαλίας µέσα στήν Ἐκ -
κλησία. Καί ζήτησε τήν παραίτησή του.
Εἶπε δέ, ὅτι σέ περίπτωση πού ὁ Μακα-
ριώτατος διαλύσει τή Σύνοδο, αὐτή θά
συνέλθει αὐτοδικαίως τήν ἑπόµενη µέ -
ρα, σύµφωνα µέ τό Νόµο. Καί πρόσθεσε
ὅτι, κι ἄν ἀκόµα ὁ πρόεδρος ἀποχω ρή -
σει, τό σῶµα εἶναι ὑποχρεωµένο νά κα -
θήσει καί νά συνεδριάσει. 

Τελικά ὁ πρόεδρος ἀνακοίνωσε ὅτι
τήν ἑπόµενη µέρα, Παρασκευή 2 Σε-
πτεµβρίου, δέν θά συνεχιστοῦν οἱ ἐρ-
γασίες τᾹς Συνόδου. Ἀργά, ὅµως, τό
ἀπόγευµα εἰδοποιήθηκαν τά µέλη ὅτι
θά πραγµατοποιηθεῖ ἡ συνεδρίαση τᾹς
δεύτερης µέρας».
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Μέ τήν γνωστή αὐθαίρετη καί βίαιη
στάση του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ
χειρίστηκε στή Σύνοδο τήν κίνηση αὐτή
τῶν πέντε µητροπολιτῶν. ∆έν ἔβαλε
κἄν σέ ψηφοφορία τήν πρότασή τους
γιά ἄρση τοῦ ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνη -
σίας τῶν τριῶν µητροπολιτῶν. Καί µέ
τή συµµαχία τοῦ Θηβῶν Ἱερωνύµου,
ὁ ὁποῖος, ἐνῶ ἔδειξε στήν ἀρχή ὅτι ἐπι-
διώκει µαζί µέ τούς πέντε τήν ἄρση
τῶν ἐπιτιµίων, στό τέλος πρότεινε καί
µιά ἀκόµα ἐπιτροπή δᾹθεν γιά λύση
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ καί µέ πραξικοπη -
µατικό τρόπο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅρισε
τά πέντε µέλη τᾹς ἐπιτροπᾹς, τρία ἀπό
τά ὁποῖα τά ἤλεγχε, καί χωρίς νά πά -
ρει τή συγκατάθεση τᾹς Συνόδου γιά
τήν κίνηση αὐτή, τήν διέλυσε.

Τό ἀπόγευµα τᾹς 1ης-9-1994 ἡ Ἐπι-
τροπή κάλεσε διά τοῦ Ἀρχιγραµµατέα
τούς τρεῖς µητροπολίτες γιά νά συζη -
τήσουν. Τό ἴδιο αὐτό ἀπόγευµα βολι-
δοσκοπήθηκαν οἱ ἈττικᾹς Νικόδηµος
καί Λαρίσης Θεολόγος ἄν δέχονται τόν
διαµελισµό τῶν µητροπόλεών τους γιά
νά τακτοποιηθοῦν οἱ ἀντικανονικά καί
παράνοµα νεοεκλεγέντες στίς µητρο -
πόλεις τους, Παντελεήµων (ὁ ὁποῖος
γιά δεύτερη φορά καταλάµβανε ἀντι -
κανονικά θρόνο -- Ζάκυνθο πρῶ τα, µε-
τά Ἀττική) καί Ἰγνάτιος. Μοχλός πίε-
σης γιά τήν ἐπιδίωξη αὐτή τᾹς ἐπιτρο -
πᾹς ἦταν ἡ ἄρση τοῦ ἐπιτιµίου. ∆ίνεις
κοµµάτι τᾹς µητροπόλεώς σου; Αἴρε-
ται τό ἐπιτίµιο. Τόν τῦπο αὐτό τᾹς συν -
αλλαγᾹς ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος τόν χα -
ρα κτήρισε ὡς «σιµωνία». Σέ ἄρθρο του
στόν Ὀρθόδοξο Τῦπο κοινοποιοῦ σε τίς
ἀπόψεις του, πού διατύπωσε στήν
Ἐπι  τροπή (Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί, σελ. 592-
595):

«...Μοῦ ζήτησαν, δίχως περιστροφές,

νά παραχωρήσω τή µισή Μητρόπολι.
Γιά λόγους ποιµαντικούς; Ὄχι. Οὔτε κἄν
τό ἀνάφεραν. Γιατί αὐτό ἐπιβάλλει ἡ Ἱε-
ροκανονική δεοντολογία; Κάθε ἄλλο. Ἡ
µεθόδευσι αὐτή εἶναι ἐντελῶς πρωτό -
τυπη κι ἄγνωστη στήν ἐκκλησιαστική
ἱστορία καί στό Κανονικό ∆ίκαιο. Γιατί
ἐγώ δέν εἶµαι σέ φόρµα, εἴτε βιολογική
εἴτε πνευµατική, γιά νά ἀσκήσω τά κα -
θήκοντά µου; Ἀντίθετα, εἶχαν τήν εὐαι-
σθησία νά µοῦ πλέξουν ἐγκώµια. Τότε,
γιατί; Γιά νά δοθεῖ στόν Μητροπολίτη ὁ
ὁποῖος γιά δεύτερη φορά ἐπιχείρησε νά
καταλάβη Μητρόπολι, πού ὁ πατέρας
της καί ὁ ποιµένας της βρίσκεται ἀκόµα
στή ζωή.

Στάθηκα σκεφτικός, γεµτος µελαγ -
χολία. Ποῦ εἶστε Πατέρες ἅγιοι, νά θρη-
νήσετε τήν ἔκπτωσι τοῦ ἀρχιερατικοῦ
λει τουργήµατος. Ποῦ εἶστε ἅγιοι Ἀπό -
στολοι νά διαµαρτυρηθᾹτε γιά τόν τεµα -
χισµό τοῦ ἄρραφου χιτώνα τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ. Μοιράζουµε καί τελειώνουµε.
Κόβουµε τόν µπακλαβά καί γλύφουµε
ὅλοι τό σιρόπι.

Παρατήρησα στούς συνοµιλητές µου
ὅτι µέ κάλεσαν σέ διάλογο, ἐνῶ ἐκκρε-
µοῦν τά ἄθλια ἐπιτίµια. Καί τούς δήλω-
σα ὅτι τόν χαρακτηρισµό µου “ἄθλια
ἐπι τίµια” τόν ὑπογραµµίζω.

Οἱ συνεπίσκοποί µου καί συνοµιλη -
τές µου δέν ἀντέδρασαν στόν χαρακτη -
ρισµό τῶν ἐπιτιµίων ὡς ἀθλίων. Εἶχαν
καί γἰ  αὐτό τό θέµα τήν εὔκολη ἀπάν -
τησι. Μοῦ ἐζήτησαν νά τά ξεχάσουµε
ὅλα. Νά προχωρήσουµε στόν διαµελι-
σµό τᾹς Μητροπόλεως. Καί ἄν λυθᾹ τό
πρόβληµα αὐτό, αὐτόµατα θά ἐκπέση
καί τό ἐπιτίµιο.

Πέρασα ἀπ᾿ τή δοκιµασία ἑνός δεύτε-
ρου κλονισµοῦ. Τό “ἐπιτίµιο”, τό παρά -
νοµο καί ἀντικανονικό, ἡ ποινή, πού
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ἐπέβαλε ἡ ἐµπάθεια, συνδυάστηκε µέ
τήν παροχή. ∆ίνεις τή µισή Μητρόπολι
καί εἰσπράττεις τή δικαστική ἀπαλλαγή.

Πραγµατικά µέ αἰφνιδίασε καί µέ τρό -
µαξε ἡ “ἀδελφική” πρότασι. Μοῦ ζη -
τήθηκε µιά συναλλαγή καθαρά Σιµω-
νιακή. Αὐτό πού στήν ἱερατική ζωή θεω-
ρεῖται προδοσία. Καί πού καταποντίζει
στήν ἀνυποληψία καί στήν ποινή τᾹς
καθαιρέσεως κι αὐτόν πού δίνει τήν πα-
ροχή κι αὐτόν πού τήν παίρνει».

Καί καταλήγει ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος
καθορίζοντας ἀκριβῶς τή στάση του:

«Ὕστερα ἀπ᾿ τίς ἐπαφές καί συνο-
µιλίες µέ τήν Συνοδική Ἐπιτροπή, ἀνοι -
χτά, κατενώπιον τοῦ Κυρίου µας καί τοῦ
πιστοῦ λαοῦ Του καί τοῦ συνόλου τῶν
ἐπισκόπων τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος,
φίλων καί ἐχθρῶν, εἶµαι ὑποχρεωµένος
νά καθορίσω τήν στάσι µου.

Ἡ ἐπισκοπική µου συνείδησι δέν µοῦ
ἐπιτρέπει νά ὑποκύψω στόν ἐκβιασµό
τᾹς Σιµωνίας. Τό ἐπιτίµιο, πού ἐπέβαλε
ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος, προσβάλλει κι
ἐκείνους πού τό ἐπέβαλαν ἀλλά καί τή
δική µου ἀρχιερατική φιλοτιµία. Μέ κα -
νένα λόγο δέν δέχοµαι νά ἀρθεῖ µέ ἀν -
τάλλαγµα.

Ἀδελφοί µου, ἄν εἶµαι ἔνοχος, δικάστε
µε καί καταδικάστε µε. Ἄν δέν εἶµαι, ἀφᾹ -
στε µέ νά διακονήσω τήν Ἐκκλησία καί
τήν Μητροπολιτική µου περιφέρεια µέ
τίς δυνάµεις πού µοῦ ἀπέµειναν.

Αὐτά µέ ἀγάπη σέ σς τούς συλλει-
τουργούς µου. Καί µέ σεβασµό στά Συνο-
δικά σχήµατα διοικήσεως τᾹς Ἐκκλησίας
µας.

Ἀλλά καί µέ σαφήνεια καί µέ ἀνυ -
ποχώρητη διάθεσι».

Ἕνα νέο γεγονός, πού σηµατοδο-
τοῦσε καί ἄλλες ἐξελίξεις ἦταν ὅτι ὁ
Παντελεήµων Μπεζενίτης βρέθηκε ἀν -
τιµέτωπος µέ τήν ποινική ∆ικαιοσύνη.

Παρ᾿ ὅλον ὅτι δέν εἶχε νοµιµοποίηση
νά ὑπογράφει (τό ἔργο αὐτό τό ἔκανε
ἡ τοποτηρητεία ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκο-
πο), ἐκεῖνος παρουσιαζόταν στή µη -
τρόπολη ὡς ὁ ἐπιχώριος µητροπολί -
της. Λειτουργοῦσε καί τοῦ ἔλεγαν τήν
φήµη του ὡς νοµίµου µητροπολίτου
στήν Ἀττική, ἔστελνε ἐγκυκλίους στούς
ἱερεῖς καί στό λαό, ὑπέγραφε ὅλα τά
κείµενα ὡς ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς
Παντελεήµων. Μετά ἀπό σωρεία ἀνα-
φορῶν στήν Εἰσαγγελία, ὁ Εἰσαγγελέας
τοῦ Ἀρείου Πάγου ἔδωσε ἐντολή στόν
Εἰσαγγελέα Ἐφετῶν Λάµπρο Καράµ-
πελα νά ἐρευνήσει τήν περίπτωση ἀν -
τιποιήσεως ἀρχᾹς ἐκ µέρους τοῦ Παν-
τελεήµονα Μπεζενίτη.

Τό κλίµα πού εἶχε διαµορφωθεῖ τόν
Ὀκτώβριο τοῦ 1994 τό περιγράφει ὁ
ἈττικᾹς Νικόδηµος (Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί,
σελ. 597-598):

«Κατά µήνα Ὀκτώβριο οἱ ἐντάσεις καί
οἱ ἀντιπαραθέσεις αὐξήθηκαν. Πυρετός
µέσα στό σκυθρωπό φθινόπωρο. Πλα-
στές προσεγγίσεις, µέ σκοπούς δόλιους.
Εἰκονικά ἀνοίγµατα διαλόγου, πού ὁδη -
γοῦσαν στό χάος.

Στίς 6 τοῦ µηνός εἶχε κληθεῖ νά συνε-
δριάσει ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος. Οἱ
ἀναγ γελίες τοῦ τύπου ἔλεγαν ὅτι θά
συζητοῦσε τά πορίσµατα τᾹς Ἐπιτρο -
πᾹς καί θά ἔπαιρνε ἀποφάσεις. Παράλ-
ληλα, ὅµως, µέ τίς ἀνακοινώσεις τοῦ Τύ -
που, κυκλοφοροῦσαν καί οἱ ψίθυροι.
Αὐτοί µετέφεραν τό ἀρνητικό κλίµα πού
κυριαρχοῦσε στά ἀρχιεπισκοπικά συµ -
βούλια καί τά παρασυµβούλια. Τά σχέ-
δια ἔµεναν κρυφά. Ἡ ἐχθρότητα ὅµως
ἁπλωνόταν σάν φονικό νεφέλωµα καί
προκαλοῦσε µελαγχολία».

Οἱ φόβοι δέν ἄργησαν νά ἐπαληθευ -
θοῦν µέ τίς κινήσεις πού ἔκανε ὁ Ἀρχι -
επίσκοπος στή ∆ιαρκᾹ Ἱερά Σύνοδο
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στήν ἀρχή. ∆εῖτε τό ἀνακοινωθέν τᾹς
6ης Ὀκτωβρίου: 

«ΣυνᾹλθε ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ
Μα  κα ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν
καί πάσης Ἑλλάδος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ ἡ ∆ιαρ -
κής Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς
Ἑλλάδος καί ἠσχολήθη µέ τό λεγόµενον
“ἐκκλησιαστικόν ζήτηµα”. Ἀνεγνώσθη-
σαν: 

α) Τά Πρακτικά τῶν συναντήσεων
µεταξύ τᾹς ΕἰδικᾹς ΣυνοδικᾹς Ἐπιτρο -
πᾹς ἀποτελουµένης ἐκ τῶν Σεβ. Μητρο-
πολιτῶν Λαγκαδ κ. Σπυρίδωνος, Μο-
νεµβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου,
Ἠλείας καί Ὠλένης κ. Γερµανοῦ, Θηβῶν
καί Λεβαδείας κ. Ἱερωνύµου, Κερκύρας
καί Παξῶν κ. Τιµοθέου καί τῶν ἐκπτώ -
των Μητροπολιτῶν κ. Κωνσταντίνου,
Θεολόγου καί Νικοδήµου, καθώς καί τῶν
ἐκλεγέντων ἀπό τήν Ἱεράν Σύνοδον τᾹς
Ἱεραρχίας τᾹς 25ης Μαΐου Μητροπο-
λιτῶν ἈττικᾹς κ. Παντελεήµονος καί Λα-
ρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγνατίου. 

β) ̓́ Εκθεσις-Πρότασις τᾹς ἀνωτέρω
ἘπιτροπᾹς πρός τήν ∆ιαρκᾹ Ἱεράν Σύν -
οδον, µέ τήν ὁποίαν προτείνεται ἡ δηµι -
ουργία τῶν κάτωθι Ἱ. Μητροπόλεων µέ
διχοτόµησιν τῶν ὑπαρχουσῶν: 

1. Ἱ. Μητρόπολις Φαρσάλων καί ∆ο-
µοκοῦ µέ ἕδραν τά Φάρσαλα.

2. Ἱ. Μητρόπολις ἈττικᾹς µέ ἕδραν τά
Νέα Λιόσια. 

3. Ἱ. Μητρόπολις Κηφισίας, Ἀµαρου-
σίου καί Ὠρωποῦ µέ ἕδραν τήν Κηφι-
σιάν.

4. Ἱ. Μητρόπολις Λαρίσης µέ ἕδραν
τήν Λάρισαν.

5. Ἱ. Μητρόπολις Τυρνάβου, Τεµπῶν,
Ἁγις καί Συκουρίου µέ ἕδραν τόν Τύρ-
ναβον.

Συµφώνως πρός τήν πρότασιν, εἰς
τήν πρώτην προτείνεται ἡ τοποθέτησις
τοῦ κ. Κωνσταντίνου, εἰς τήν δευτέραν

ἡ τοποθέτησις τοῦ κ. Νικοδήµου, εἰς τήν
τρίτην ἡ παραµονή τοῦ κ. Παντελεήµο-
νος, εἰς τήν τετάρτην ἡ τοποθέτησις τοῦ
κ. Θεολόγου καί εἰς τήν πέµπτην ἡ πα-
ραµονή τοῦ κ. Ἰγνατίου.

γ) Πρότασις τᾹς ἀνωτέρω ἘπιτροπᾹς
νά συγκληθῇ ἡ Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἱεραρ -
χίας, µόνη ἁρµοδία νά ρυθµίσ᾽ τό ὅλον
ζήτηµα. 

Ὑπέρ τᾹς συγκλήσεως τᾹς Ἱεραρ -
χίας µέ θέµατα τήν τακτοποίησιν τῶν
ὡς ἄνω Ἀρχιερέων καί τήν ἀντιµετώπι-
σιν τῶν ἐπιβληθέντων εἰς αὐτούς ἐπιτι -
µίων ἐψήφισαν 9 Συνοδικοί Σύνεδροι ἔν -
αντι 2, οἱ ὁποῖοι ἐψήφισαν κατά, τῶν
Σεβ. Μητροπολιτῶν Σιδηροκάστρου κ.
Ἰωάννου, ὅστις ἰσχυρίσθη ὅτι “δέν εἴµε-
θα ὥριµοι δι᾿ ἀντιµετώπισιν τοῦ θέµα-
τος” καί Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορ-
δαίας κ. Αὐγουστίνου, ὅστις ἐτάχθη
κατά συγκλήσεως οἱασδήποτε Ἱερα-
ρχίας “µέχρις ὅτου τακτοποιηθῇ ὁ Κα-
ταστατικός Χάρτης τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς
Ἑλλάδος”». 

Ἡ νέα αὐτή δᾹθεν πρόταση λύσεως
ἔδινε τήν εὐχέρεια στήν πλευρά τοῦ
Ἀρ  χιεπισκόπου, παρουσιάζοντάς την
στήν ἐκδίκαση τᾹς ὑποθέσεως στήν
Ὁλοµέλεια τοῦ Σ.τ.Ε., πού ἦταν ὁρι-
σµένη γιά τίς 21-10-1994, νά πετύχει
ἀνα βολή (τελικά ἡ ἀναβολή ἐπιτεύχθη-
κε), νά κερδίσει χρόνο καί νά ἀνατρέ-
ψει τό σκηνικό στό δικαστικό ἐπίπεδο
περιπλέκοντας ἀκόµα πιό πολύ τό θέ-
µα. Παράλληλα ἑτοιµαζόταν ἡ νέα ἐπί -
θεση κατά τῶν τριῶν µητροπολιτῶν.
Ἐξ ἄλλου ἡ παραποµπή τᾹς προτάσε -
ως-λύσεως στήν Ἱεραρχία, µετά τά τε-
τελεσµένα γεγονότα (ἐκλογές Ἰγνατίου
Λάπα καί Παντελεήµονος Μπεζενίτη),
καί µετά τήν µή εὕρεση κοινοῦ τόπου
κα τά τίς συνεδρίες τᾹς ἘπιτροπᾹς,
προ οιώνιζε δυσάρεστες καί ἐκρηκτι-
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κές ἐξελίξεις. 
Ἡ σύγκληση τᾹς Ἱεραρχίας ὁρίστη -

κε τήν 19η καί 20ή Ὀκτωβρίου 1994 µέ
κύριο θέµα «Προτάσεις ἐπί τοῦ λεγοµέ-
νου “ἐκκλησιαστικοῦ ζητήµατος”. Εἰση -
γη τής ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θηβῶν καί
Λεβαδείας κ. Ἱερώνυµος».

Στό µεταξύ ὁ Εἰσαγγελέας Ἐφετῶν
πού ἔκανε τίς ἀνακρίσεις, παρέπεµψε
τόν µητροπολίτη Παντελεήµονα Μπε-
ζενίτη καί κάποιους κληρικούς τᾹς µη -
τροπόλεως ἈττικᾹς σέ τακτική δίκη µέ
τήν κατηγορία τᾹς ἀντιποιήσεως ἀρ -
χᾹς.

Ὅπως ἦταν ἀναµενόµενο, τήν πρώ -
τη ἡµέρα πελαγοδρόµησε ἡ Σύνοδος
τᾹς Ἱεραρχίας µέ τίς ἐπί µέρους το-
ποθετήσεις τῶν µητροπολιτῶν. Τήν
ἑπό µενη µέρα ἐπιστρατεύθηκε ὁ Πα-
τρῶν Νικόδηµος, ἄνθρωπος πού ἐπί
εἴκοσι χρόνια ξέχυνε τό ἄσπονδο µίσος
του κατά τῶν τριῶν µητροπολιτῶν ὡς
Πρόεδρος ἘπιτροπᾹς, στήν ὁποία συµ -
µετεῖχαν καί οἱ Σιδηροκάστρου Ἰωάν-
νης καί Σπάρτης Εὐστάθιος χωρίς νά
µποροῦν νά ἐκφραστοῦν ἐλεύθερα ἐµ -
ποδιζόµενοι ἀπό τόν Πρόεδρο. Τό
πλαίσιο µέσα στό ὁποῖο θά ἐκινεῖτο ὁ
Πατρῶν προδιαγράφηκε ἀπό τήν πρό -
ταση τοῦ Θηβῶν, πού τήν πᾹρε ὁ Ἀρ -
χιεπίσκοπος καί ὅρισε τήν Ἐπιτροπή
µέ Πρόεδρο τόν Πατρῶν. ∆εῖτε τά Πρα -
κτικά τᾹς ΙΣΙ τᾹς 20Ᾱς Ὀκτωβρίου 1994: 

«...23. Σεβ. Θηβῶν: ∆υό προτάσεις δια-
φαίνονται νά ἀποφασίσουµε νά ἀρ θοῦν
τά ἐπιτίµια καί νά τοποθετηθοῦν εἰς Μη -
τροπόλεις καί νά ἀναµένωµε τήν ἀπάν -
τησιν. Αὐτό βεβαίως δέν εἶναι τελική
ἀπό φασις, ἀλλά θά µεταφερθᾹ ὡς τελι-
κή πρότασις πρός τούς τρεῖς ἀδελφούς.
Προτείνεται ἡ ἄρσις τῶν ἐπιβληθέντων
ἐπιτιµίων καί ἡ ἐπανατοποθέτησίς τῶν
ἐν ἐκκρεµότητι ἀρχιερέων καί µετά τήν

θετικήν ἀπάντησίν των περί ἀποδοχᾹς
ἡ Ἱεραρχία θά ἄρη τό ἐπιβληθέν ἐπιτί -
µιον. (Σεβ. Θεσσαλιώτιδος: ἐπαναλαµ-
βάνω ὅτι δέν δέχοµαι διχοτόµησιν τᾹς
ἐπαρχίας µου).

24. Μακαριώτατος Πρόεδρος: Νά µε-
ταβᾹ ἀµέσως τώρα τριµελής ἐπιτροπή
νά καλέση τούς τρεῖς ἀδελφούς νά ἔλ -
θουν ἐδῶ καί νά συναντηθᾹ µαζί τους
νά τούς ἀνακοινώση τάς ἀποφάσεις τᾹς
Ἱ.Σ. τᾹς Ἱεραρχίας ἀποτελουµένη ἐκ τῶν
Σεβ. Μητροπολιτῶν Πατρῶν κ. Νικοδή -
µου, Σιδηροκάστρου κ. Ἰωάννου καί Μο-
νεµβασίας καί Σπάρτης κ. Εὐσταθίου.

25. Σεβ. Πατρῶν: Ἐφ᾿ ὅσον ἤκουσα
τό ὄνοµά µου...»

Μέ ἀσαφεῖς σκέψεις καί θολές προ -
τάσεις ὁ Πατρῶν δέν ἔδωσε καµιά ἀπο -
λύτως δυνατότητα διαλόγου.

«...Μίλησε µόνο γιά Σολοµώντεια λύ -
ση καί γιά διαµελισµό τῶν Μητροπόλεων.

Ἐγώ τόν παρακάλεσα νά µς δώσει
ἕνα σηµείωµα µέ τίς συγκεκριµένες προ -
τάσεις πού εἶχε νά µς κάνει καί µέ τήν
ὁριοθέτηση τῶν διαδικασιῶν πού ἔχουν
ἀποφασίσει νά ἀκολουθήσουν.

∆έν ἀπάντησε µέ εὐθύτητα στήν πα-
ράκληση. Ζήτησε νά ἀποδεχτοῦµε ἐµεῖς
τήν πρόταση, νά συµφωνήσουµε στόν
διάµελισµό τῶν Μητροπόλεών µας κι
ὑποσχέθηκε ὅτι µετά θά τά βροῦµε.

Ἦταν σαφές ὅτι µπροστά µας εἴχα-
µε µιά πλεκτάνη. Ἄν ἀποδεχόµασταν
αὐτή τήν πρόταση, θά ἐµπλεκόµασταν
σέ διαδικασία πού θά ὀδηγοῦσε στόν
διασυρµό µας καί στήν ἐξόντωσή µας»
(Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί, σελ 603).

Μέ ἁπλά λόγια αὐτό πού ζητοῦσε ἡ
ὁµάδα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, πού κα-
τεύθυνε ὅλη αὐτή τήν παρωδία, ἀπό
τούς τρεῖς ἦταν: ∆εχθεῖτε τόν διαµελι-
σµό τῶν µητροπόλεών σας. Τότε θά
ἀρθοῦν τά ἐπιτίµιά σας. Καί στή
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συνέχεια ἐπαφίεστε στήν (καλή!) διά -
θεση τᾹς Ἐκκλησίας νά σς τοποθετή-
σει κάπου ἀκαθόριστα (σέ κοµµάτια
τῶν µητροπόλεών σας, πού θά διαµελι -
σθοῦν, σέ ἄλλες µητροπόλεις ἤ που θε -
νά, ἄν ἔτσι κρίνει ἡ Σύνοδος). 

«...Ἡ τελική πρόταση, πού κάναµε οἱ
δυό, ὁ Λαρίσης κι ἐγώ, στόν Πατρῶν
ἦταν διατυπωµένη ἔτσι: Νά ἄρουν τά
ἐπιτίµια, πού εἶναι ἀντικανονικά κι ἀνυ -
πόστατα κι ἐµποδίζουν τήν ἐπικοινω -
νία καί τήν συµφιλίωση, καί νά µς δώ -
σουν ἕνα σηµείωµα µέ τίς συγκεκριµένες
προτάσεις τους, γιά νά τίς µελετήσουµε
καί νά ἀπαντήσουµε ὑπεύθυνα. Ἐµεῖς
εἴµαστε ἀνοιχτοί σέ διάλογο. Καί ἐπιθυ -
µία µας εἶναι νά λήξει ἡ ἐκκρεµότητα καί
νά ἀποκατασταθεῖ ἡ γαλήνη καί ἡ συν -
εργασία στό σῶµα τᾹς Ἱεραρχίας. 

∆ιαφοροποιηµένος ὁ Μητροπολίτης
Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντῖνος, ὅταν
ρω  τήθηκε ἄν ἐξακολουθεῖ ν᾿ ἀποδέχε-
ται τή λύση τᾹς Μητροπόλεως Φαρσά -
λων καί ∆οµοκοῦ, ἀπάντησε ὅτι µένει
στήν ἀρχική τοποθέτησή του. Ἀρκεῖ
µόνο ἡ Μητρόπολη αὐτή νά γίνει σύµ -
φω να µέ τούς Ἱερούς Κανόνες καί νά
λειτουργήσει µόνιµα. 

Ἡ ἐπιτροπή ἔφυγε, γιά νά ἀνακοι -
νώ σει στή συνέλευση τῶν ἐπισκόπων
τό περιεχόµενο τᾹς συνοµιλίας µας. Καί
δέν ξαναγύρισε νά µς γνωστοποιήσει
ποιά ἦταν ἡ συνέχεια. Ἡ ἀγάπη εἶχε ἐξ -
αντληθεῖ. Ἡ καταλλαγή ἐξατµίστηκε. Κι
ἐπανᾹλθαν ἡ µανία κι οἱ κεραυνοί. Ἐξω -
δίκως µάθαµε, ὅτι µέ 38 ψήφους σέ σύνο-
λο 79 Ἰεραρχῶν, πού συγκροτοῦν τό
σῶ µα τᾹς Ἱεραρχίας καί µέσα σέ φωνές
καί διαπληκτισµούς, ψήφισαν τήν παρα -
µονή τῶν ἀντικανονικῶν ἐπιτιµίων. Καί
κοντά σ᾿ αὐτή τήν ψηφοφορία προστέ -
θηκε καί µιά δεύτερη. Ἀποφάσισαν νά
ζητήσουν ἀπ᾿ τήν Κυβέρνηση νά ψηφι-

στεῖ Νόµος πού θά ἀπαγορεύει στούς
κληρικούς νά προσφεύγουν στό Συµ -
βού λιο τᾹς Ἐπικρατείας ἐναντίον ἀπο-
φάσεων τῶν συνοδικῶν ὀργάνων».

Καί µερικές ἀκόµα λεπτοµέρειες
ἐνδεικτικές τᾹς στάσεως διαφόρων
µητροπολιτῶν:

1) Πέραν τᾹς δικαιολογηµένης ἀπου-
σίας τοῦ ∆ρυινουπόλεως Σεβαστιανοῦ
γιά λόγους ὑγείας, µς προκαλεῖ ἐντύ -
πωση ἡ ἀπουσία καί ἀπό τήν πρωινή
καί ἀπό τήν ἀπογευµατινή συνέλευση
τᾹς Ἱεραρχίας τῶν: Κασσανδρείας Συ -
νεσίου, Φλωρίνης Αὐγουστίνου, Ὕ  -
δ ρας Ἱεροθέου καί Καρυστίας Σερα -
φείµ. Πῶς δέχθηκαν µέσα τους νά πα-
ραδώσουν τούς τρεῖς ἀδελφούς τους
στά νύχια τῶν ἐµπαθῶν διωκτῶν τους
καί ἐκεῖνοι νά παρακολουθοῦν τά τε -
κταινόµενα ἀπό µακρυά;

2) Καί µιά δεύτερη µαύρη λίστα µέ
ὀνόµατα Ἱεραρχῶν. Οἱ Ἱεράρχες κλή -
θηκαν νά ψηφίσουν ὅτι παραµένει ἐν
ἰσχύει τό «ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας»
γιά τούς τρεῖς Ἱεράρχες, γιατί προ-
σέφυγαν στούς κοσµικούς ἄρχοντες.
Εἶναι ντροπή ἕνα διοικητικό δικαστή -
ριο ὅπως εἶναι τό Σ.τ.Ε., στό ὁποῖο ἔχει
δικαίωµα νά προσφεύγει κάθε ὄργανο
διοικήσεως ––µητροπολίτης- νοµικοῦ
προ σώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου -ὅπως
εἶναι ἡ Ἐκκλησία- νά ἀποκαλεῖται ἀπό
τούς Ἱεράρχες «κοσµικοί ἄρχοντες».
Ἄλλωστε πολλοί µητροπολίτες παλαι-
ότερα προσέφυγαν στό Σ.τ.Ε., καί οἱ
ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. ἔγιναν πάντα δε -
κτές (προσφυγές Ἀχελώου, Εὐρίπου,
Βρεσθένης κατά τᾹς τοποθέτησής τους
σέ ἐκκλησιαστικές σχολές, 2 προσφυ-
γές Ἀνδρούσης Ἀναστασίου, πού ἐξε-
διώχθη ἀπό τήν Ἀποστολική ∆ιακονία,
προσφυγές 4 µητροπολιτῶν τᾹς Ἀρι-
στίνδην Συνόδου κατά τᾹς ποινᾹς τᾹς
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δεκαετοῦς ἀργίας ἀπό τά συνοδικά
σώ µατα πού τούς ἐπεβλήθη, προσφυ-
γή τοῦ Κεφαλληνίας Προκοπίου γιά
τήν ἔκπτωσή του ἀπό τή µητρόπολή
του, κ.ἄ.). ∆εῖτε πῶς διατυπώθηκε τό
ἐρώτηµα πού τέθηκε σέ ψηφοφορία:   

«...Ἐφόσον... Θεολόγος καί Νικόδηµος
καταφρονήσαντες τῇ Ἐκκλησί, προ-
σφυγόντες εἰς κοσµικούς ἄρχοντας καί
παραβάντες τόν κανόνα τῶν ἁγίων
Ἀπο στόλων καί παρά τάς προσπαθεί -
ας τᾹς Ἐκκλησίας ἐµµένουσι εἰς τάς ἀντι-
κανονικάς θέσεις των τό διά ΣυνοδικᾹς
ἀποφάσεως ἐπιβληθέν αὐτοῖς ἐπιτίµιον
τᾹς ἀκοινωνησίας παραµένει ἐν ἰσχύει». 

Καί ἡ µαύρη λίστα κάποιων ἀπό
τούς 39 µητροπολίτες πού ψήφισαν
ΝΑΙ καί δέν τό περίµενε κανείς: Ἄρτης
Ἰγνάτιος (εἶναι ὁ προηγούµενος), Μυ -
τι λήνης Ἰάκωβος, Φωκίδος Ἀθηναγό -
ρας, Θηβῶν Ἱερώνυµος, Καρπενησίου
Νικόλαος, Σισανίου Ἀντώνιος, Μεσ-
σηνίας Χρυσόστοµος. 

3) Στήν ἀπογευµατινή συνεδρίαση
ἐµφανίζονται 51 µόνον παρόντες. Οἱ 7
πού ἔφυγαν ἀξίζει νά καταγραφοῦν
τά ὀνόµατά τους: «∆ηµητριάδος» Χρι-
στόδουλος, «Ἀλεξανδρουπόλεως» Ἄνθι  -
µος, «Μεγάρων» Βαρθολοµαῖος, Γόρ -
τυ  νος Θεόφιλος, Ἐλασσῶνος Σεβαστι -
ανός, Γυθείου Σωτήριος καί Φθιώτιδος
∆αµασκηνός.

Ἐπίσης µέ 44 ψήφους ἐκ 50 παρόν-
των ἡ Ἱεραρχία ψήφισε:

«Λόγω τῶν κρατουσῶν σχέσεων Ἐκ -
κλησίας καί Πολιτείας νά προταθᾹ εἰς
τήν πολιτείαν καί νά περιβληθᾹ µέ ἰσχύν
νόµου ἡ ἑξᾹς ἀπόφασις: “Πράξεις τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν ὀργάνων τᾹς αὐτοδιοι -
κήτου Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, πού ἀνα-
φέρονται εἰς τήν διοίκησιν, τήν λειτουρ -
γίαν, ἐσωτερικήν ὀργάνωσιν, τάξιν καί
πειθαρχίαν ΑὐτᾹς, λαµβάνονται ὑπό

τῶν ἁρµοδίων Ἐκκλησιαστικῶν ὀργά -
νων κατά τήν ἀπόλυτον κρίσιν τήν ἐπί
τῇ βάσει τῶν Ἱερῶν κανόνων, δηµοσι -
εύονται διά τοῦ ἐπισήµου ∆ελτίου
“ΕΚΚΛΗΣΙΑ” καί δέν ὑπόκεινται εἰς ἐπι -
κύρωσιν, ἔγκρισιν ἤ ἔλεγχον ἀπό κανένα
Ὄργανον τᾹς Πολιτείας. Κάθε ἀντίθετη
διάταξις καταργεῖται”».

Τόση ἦταν ἡ ἐµπάθεια κατά τῶν 3,
ὥστε ἀγνόησαν στοιχειώδη πράγµατα
πού πραγµατικά ἐπιβάλλει ἡ συγκε -
κριµµένη σχέση Ἐκκλησίας-Πολιτείας
στήν Ἑλλάδα. Ἡ ἐκλογή ἐπισκόπου
π.χ. δέν θέλει ἔγκριση καί ἐπικύρωση
ἀπό τήν πολιτεία µέ ἔκδοση Προεδρι -
κῶν διαταγµάτων µέ διαβεβαίωση ἐνώ-
πιον τοῦ Προέδρου τᾹς ∆ηµοκρατίας;
Ἐπίσης, πόσες φορές δέν ἀκυρώθηκαν
ἀποφάσεις διοικητικῶν ὀργάνων, ὅ -
πως ἐκλογή ἐπισκόπου ἀπό τήν Ἱεραρ -
χία (τρεῖς φορές ἀκύρωση ἐκλογᾹς Θε-
οκλήτου Σετάκη στά Ἰωάννινα, ἀκύ -
ρω ση ἐκλογᾹς ∆ηµητρίου Μπεκιάρη
στήν Λάρισα, κ.ἄ); Καί ὅµως 44 ἀπό
τούς 50 παρόντες ψήφισαν αὐτά πού 
καµιά κυβέρνηση δέν ἐπρόκειτο νά
τούς τά ἰκανοποιήσει γιά τή δεδοµένη
σχέση µεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτεί -
ας.

Τό τραγικό εἶναι ὅτι ὁ καθηγητής
Βλάσης Φειδάς, ἄνθρωπος δεµένος στό
ἅρµα τᾹς σκληροπυρηνικᾹς ὁµάδας
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείµ, παρέ-
συρε τό Θεολογικό ΤµᾹµα τᾹς Θεολο-
γικᾹς ΣχολᾹς Ἀθηνῶν νά ἐκδώσει ψήφι -
σµα πού νά προτείνει τήν ἔκδοση τοῦ
ἀντισυνταγµατικοῦ αὐτοῦ Νόµου.

Τό θέµα πλέον ἦταν καθαρό. Τό κα -
θε στώς Σεραφείµ δέν µποροῦσε νά δι-
οικήσει µέ ἄλλον τρόπο παρά µέ µονα-
δικό γνώµονα τήν αὐθαιρεσία καί τήν
ἐµπάθεια. Ἐπειδή ὅµως οἱ πράξεις του
αὐτές ἦταν ἐκτός νοµιµότητας, ἔπρεπε

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ10



Τό 2012 τό περιοδικό µας (τεύχη 315,
316) εἶχε φιλοξενήσει σέ περίληψη

µιά διάλεξη τοῦ σέρβο-αµερικανοῦ συγ -
γρα φέα-ἀκτιβιστή Serge Trifcovich, τήν
ὁ ποία εἶχε δώσει στή Βαλτιµόρη, ΗΠΑ,
τό 2010. Ἀφορµή γιά τή διάλεξη ἦταν ἡ
«Παρέλαση Περηφάνιας» ὁµοφυλοφι-
λικῶν κοινοτήτων, πού εἶχε γίνει στό
Βε λιγράδι τό 2009 καί τήν ὁποία, κατά
τόν Trifcovich, εἶχαν χαιρετήσει οἱ ἡγε-
τικές ἐλίτ Εὐρώπης καί ἈµερικᾹς καί
εἶχαν συγχαρεῖ τήν Σερβία γιά τήν «πρό -
οδό» της! Ἐπιπροσθέτως εἶχαν θαυµά-
σει τό ἔργο τοῦ ζάπλουτου οὐγκρο-αµε-
ρικανοῦ κερδοσκόπου-ἐπενδυτᾹ Τζόρ -
τζ Σόρος, πού µέ «τό Ἰνστιτοῦτο Ἀνοι -
κτᾹς Κοινωνίας (OSI) πού ἵδρυσε καί
τοῦ ἐκτεταµένου δικτύου ὀργανώσεων
πού ἐλέγχει», κατάφερε νά καθιερώσει
ἰδέ ες «πού πρίν ἀπό δυό δεκαετίες θά
φαί  νονταν ἀδιανόητες, γελοῖες ἤ δαιµο-
νικές στούς πολίτες τῶν χωρῶν τᾹς Ἀνα-
τολικᾹς Εὐρώπης». 

Στήν ἀτζέντα τοῦ OSI καί τῶν συνα-
φῶν ὀργανώσεων τοῦ Σόρος, κατά τόν
Trifcovich, στίς ΗΠΑ ἀλλά καί σ’ ὅλες

τίς χῶρες ὅπου δραστηριοποιεῖται, πε -
ριλαµβάνονται ποικίλες δράσεις «φιλαν -
θρωπικές», ὅπως ἡ νοµιµοποίηση τῶν
σκληρῶν ναρκωτικῶν, µιά καί ἡ χρήση
τους ἐνδηµεῖ ἤδη ἀνεξέλεγκτη στίς κοι-
νωνίες(!), τᾹς εὐθανασίας, µέσω τοῦ προ -
γράµµατος «Σχεδιασµός γιά τό Θάνατο
στήν Ἀµερική» -PDIA, κλπ. Ἰδιαίτερα
«ὑ ποστηρίζει προγράµµατα καί ὀργανώ -
σεις, πού συνηγοροῦν ὑπέρ τοῦ δι-
καιώµατος ἄµβλωσης καί πρόσβασης σέ
µεθόδους ἐλέγχου τῶν γεννήσεων. Ἐνι -
σχύει «γκέι» ἀκτιβιστές καί ριζοσπαστι-
κούς φεµινιστές καί φυσικά «γάµους»
µεταξύ ἀτόµων τοῦ ἴδιου φύλου». Ἀλλά
µέσα στίς «φιλάνθρωπες» αὐτές δράσεις
ὑπάρχει καί µία, πού πρόσφατα προβάλ-
λει σάν ἐφιάλτης γιά τή χώρα µας: ἡ ἀλ -
λοίωση τοῦ πληθυσµοῦ. Ἀντιγράφουµε:
«Ὁ Σόρος ἐνθαρρύνει τήν ἐλεύθερη µε-
τανάστευση καί χορήγηση εἰδικῶν δι-
καιωµάτων στούς µετανάστες. […] Τό
1996 δηµιούργησε ἕνα εἰδικό ταµεῖο, τό
ὁποῖο ἔχει δώσει ἑκατοµµύρια σέ «ἐθε-
λοντικές» ὁµάδες δικηγόρων, πού δί -
νουν συµβουλές στό πῶς νά παρακάµ-
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νά µπορέσει νά κλείσει τήν πόρτα τοῦ
δικαστικοῦ ἐλέγχου τῶν πράξεών του
ἀπό τό Συµβούλιο τᾹς Ἐπικρατείας.
Εἶχε µιά «νοσταλγία τῶν Συντακτικῶν
Πράξεων» τοῦ δικτάτορα Ἰωαννίδη,
ὅπως χαρακτηριστικά γράφει ὁ Ἀττι -
κᾹς Νικόδηµος.  

Τελειώνει λοιπόν αὐτό τό µεγάλο

κεφάλαιο τῶν ἐκκλησιαστικῶν γεγονό-
των µέ τήν προσπάθεια τοῦ Ἀρχιεπι -
σκό που νά ἐξασφαλίσει τό ἀνέλεγκτο
τῶν αὐθαιρέτων του πράξεων, τά δει-
νά ὅµως γιά τήν Ἐκκλησία δέν φαίνε-
ται νά ἔχουν τέλος. 

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης

ΟΟ ἱἱ   ππ ρρ όό σσ φφ υυ γγ εε ςς   σσ ττ ήή νν   ἙἙ λλ λλ άά δδ αα
ΤΤόό  ««κκύύκκννεειιοο  ἄἄσσµµαα»»   

ἑἑννόόςς   ΜΜεεγγάάλλοουυ  ΛΛααοοῦῦ,,   πποούύ  σσββήήννεειι……



πτονται οἱ νοµικές προϋποθέσεις» πού
ἰσχύουν γιά τούς αὐτόχθονες πολίτες,
πρός ὄφελος τῶν µεταναστῶν!

Τότε, ὅλ’ αὐτά πολλοί, βαυκαλισµέ-
νοι στήν ὀνειρική φούσκα τοῦ εὐρω-
παϊκοῦ µας «κεκτηµένου», τά θεωρήσα-
µε συνωµοσιολογία. Τώρα, ὅµως, πού τό
µεταναστευτικό τσουνάµι χτύπησε τή
χώ ρα µας, ζοῦµε πιά τό πρόβληµα στό
«πετσί µας». Ὁ οἰκονοµολόγος Θανά-
σης Τσιούµπας γράφει στήν ἐφηµερίδα
‘Ρήξη’ («Μεταναστευτικό καί ΜΚΟ»,
φ. 120, 2016): «Ὁ Σόρος εἶναι γνωστός
ἀπό παλιά. Ἀπό τή δράση του µέσω
ΜΚΟ γιά τήν ἀποδόµηση τῶν πρώην
σο  σιαλιστικῶν χωρῶν, […] γιά τή διάλυ -
ση τᾹς Γιουγκοσλαβίας, γιά τόν ἔλεγχο
πού ἔπαιξαν οἱ ἐλεγχόµενες ἀπό αὐτόν
ὀργανώσεις στή Λιβύη καί, βέβαια, […]
(γιά) τή στήριξη τῶν δυνάµεων πού µε-
ταβάλλουν τή Συρία σέ ἐρείπια καί ἀνοι -
χτό τάφο. Φυσικά, δέν θά µποροῦσε νά
µήν παρέµβει καί στό προσφυγικό. Μι -
λώντας σέ διεθνές φόρουµ γιά τό µέλ-
λον τᾹς Εὐρώπης, ὁ περιβόητος χρηµα-
τιστής ἀνακοίνωσε τήν ἵδρυση ταµείου
ἀλληλεγγύης µέ στόχο τήν οἰκοδόµηση
σπιτιῶν γιά τούς πρόσφυγες καί µετα-
νάστες πού δέν ἔχουν ποῦ τήν κεφαλήν
κλίνη στή χώρα µας. […] «Ὁ στόχος µου
εἶναι διπλός» εἶπε. «Πρῶτον, νά δείξουν
οἱ Εὐρωπαῖοι ἀλληλεγγύη πρός τούς
Ἕλ ληνες καί δεύτερον νά δείξουν οἱ
Ἕλ ληνες ἀλληλεγγύη στούς ξένους».
Μέ τά χρήµατα τοῦ νεότευκτου ταµείου
θά µποροῦσαν νά χτιστοῦν σπίτια ἀλλη -
λεγγύης ἤ νά ἐνοικιαστοῦν ἤδη ὑπάρ -
χοντα. Ἔτσι θά µποροῦσε νά µπεῖ κά-
ποιο φρένο στή συντελούµενη ἀνθρω-

πιστική καταστροφή. Τά χρήµατα τοῦ
ταµείου, συνέχισε ὁ κύριος Σόρος, θά
δοθοῦν σέ ἑλληνικές ὀργανώσεις τᾹς
κοινωνίας τῶν πολιτῶν, οἱ ὁποῖες προσ -
φέρουν ἤδη βοήθεια τόσο σέ ντόπιους
ὅσο καί σέ ξένους. Ὁ «φιλάνθρωπος
κερδοσκόπος» δέν χάνει εὐκαιρία νά
ὑπαγορεύσει στούς Εὐρωπαίους τήν πά-
για θέση του γιά τήν παγκοσµιοποίηση
καί τά ἐθνικά κράτη: «Οἱ πρόσφυγες
εἶναι τό ἀγαθό πού πρέπει νά προστα-
τευτεῖ, τά σύνορα εἶναι τό πρόβληµα»,
εἶχε δηλώσει πρόσφατα»!…

Στή «φιλανθρωπική» δράση τῶν «Μή
Κυβερνητικῶν Ὀργανώσεων» (ΜΚΟ),
τῶν «ὀργανώσεων τᾹς κοινωνίας τῶν
πο λιτῶν», κατά τόν Σόρος, πού θά δια -
χειριστοῦν τά ποσά τᾹς «ἀλληλεγγύης»
γιά τούς πρόσφυγες, ἀναφέρεται µέ πρόσ-
φατο ἄρθρο της στό διαδίκτυο (βλ. news-
bomb.gr, 4/3/16), ἡ δηµοσιογράφος Μ.
Γιαχνάκη, ἀφοῦ, πρός τιµήν της, σηµειώ -
σει ὅτι ὅ,τι γράφει «δέν ἀφορ σέ ὅλες
τίς ΜΚΟ πού δραστηριοποιοῦνται στή
χώρα µας, κάποιες ἀπό τίς ὁποῖες παρά-
γουν πολύτιµο ἀνθρωπιστικό ἔργο…»
Ἡ ἀνάρτηση τᾹς Μ.Γ. τιτλοφορεῖται:
«∆ια νύουµε τήν ἐποχή παντοκρατορίας
τῶν ΜΚΟ - Πακτωλός χρηµάτων καί
πε ρίεργα παιχνίδια σέ βάρος τᾹς χώρας
µας». Ἀντιγράφουµε: «Κανείς δέν µπο -
ρεῖ νά ἀµφισβητήσει ὅτι τό πάνω χέρι
στήν Ἑλλάδα στό θέµα τᾹς προσφυ-
γικᾹς κρίσης τό ἔχουν οἱ ΜΚΟ καί ὄχι
ἡ Κυβέρνηση. Ἀκόµη ὅµως καί σέ θέµα-
τα ἀσφαλείας τᾹς χώρας µας πού εἶναι
ἄµεσα συνδεδεµένα µέ τό προσφυγικό,
οἱ ὀργανώσεις αὐτές µέ τίς εὐλογίες ξέ-
νων κέντρων δροῦν στήν Ἑλλάδα λει-
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τουργώντας ὡς κράτος ἐν κράτει. Τήν
σηµερινή κατάσταση στήν ὁποία βρί -
σκεται αὐτή τή στιγµή ἡ χώρα, κάποιοι
τήν εἶχαν προετοιµάσει λίγα χρόνια νω -
ρίτερα. Ἡ δηµόσια ἀσφάλεια ἐκχωρήθη-
κε στίς ΜΚΟ ἀπό τό 2011 καί µάλιστα
ἐπί πληρωµῇ, ὅταν τό τότε νοµοσχέδιο
τοῦ ὑπουργείου Προστασίας τοῦ Πολίτη
γιά τή χορήγηση ἀσύλου, ἤθελε αὐτές
τίς ὀργανώσεις νά βοηθοῦν τούς ὑπαλ-
λήλους στήν ὑποδοχή τῶν µεταναστῶν
καί προσφύγων. Οἱ ΜΚΟ ἦταν αὐτές
πού διενεργοῦσαν συνεντεύξεις καί προ-
ετοίµαζαν τίς θετικές ἤ ἀπορριπτικές
ἀπο φάσεις γιά τίς αἰτήσεις ἀσύλου. Ποι-
ός ὅµως ἤλεγχε τελικά ποιός κρύβεται
πίσω ἀπό τίς συγκεκριµένες ΜΚΟ; Πό-
σο ἀξιόπιστες ἦταν νά ἀνταποκριθοῦν;
Ποιοί τίς χρηµατοδοτοῦσαν; Μάλιστα
ἐκεῖνο τό νοµοσχέδιο εἶχε κι ἄλλο ἕνα
ἀγ κάθι -τό ὁποῖο ἰσχύει καί σήµερα- ὅτι
τά µέλη αὐτῶν τῶν ὀργανώσεων δέν
ἦταν ἀναγκαῖο νά εἶναι Ἕλληνες. ∆υστυ -
χῶς, ἡ πολιτική […] (τοῦ) «µπάτε σκύλοι
ἀλέστε», συνεχίζεται καί σήµερα σέ µιά
χώρα σέ κρίση καί σέ συναγερµό, πού
τήν κουµαντάρουν στό πιό «καυτό» της
θέµα οἱ Μή Κυβερνητικές Ὀργανώσεις
καί ὄχι ἡ ἐκλεγµένη κατά τά ἄλλα κυβέρ -
νηση. […] Τό παιχνίδι τῶν ΜΚΟ ἦταν
γνωστό, ὅµως κανείς δυστυχῶς δέν ἤθε -
λε καί δέν κατάφερε νά τό ἐλέγξει. […]
Ἡ ταυτοποίηση τῶν στοιχείων τῶν προ   -
σφύγων, ὅσο καί νά µήν θέλουµε νά τό
λέ µε, εἶναι ἀδύνατον νά γίνει σωστά, […]
µέ ἀποτέλεσµα ὅλο τό βάρος νά πέφτει
στίς ΜΚΟ, στίς ὁποῖες τελικά δίνεται
ἔτσι ἡ διακριτική εὐχέρεια νά ἀποφα -
σίζουν ποιοί θά µείνουν καί ποιοί θα

φύ γουν ἀπό τή χώρα, ὅταν ἀνοιγοκλεί -
νουν τά σύνορα. […] Βεβαίως, οἱ πρό-
σφυγες ἔγιναν καί ὁ ∆ούρειος Ἵππος γιά
νά ἀναλάβουν τά ἡνία τᾹς χώρας οἱ ΜΚΟ
µέ ἕνα καί µόνο σχέδιο: Νά ἀλλοιωθεῖ ὁ
χαρακτήρας τᾹς ὀρθόδοξης Ἑλλάδας,
τᾹς χώρας τῶν γραµµάτων, τῶν τεχνῶν
καί τοῦ πολιτισµοῦ. Οἱ ξένες δυνάµεις
παίζουν καθοριστικό ρόλο, ἀφοῦ βοηθά -
νε τούς τραπεζίτες (σ.σ. τύπου Σόρος
καί Σία) νά πραγµατοποιήσουν τά σχέ-
διά τους µέ τό νά στήνουν χιλιάδες Μη
Κυβερνητικές Ὀργανώσεις πού προω -
θοῦν τήν πολυπολιτισµικότητα… »

Οἱ πολίτες αὐτᾹς τᾹς χώρας σήµερα
στεκόµαστε µέ ἀνάµικτα συναισθήµατα
οἴκτου καί φόβου µπροστά στό πρόβλη -
µα. Βλέπουµε τήν τραγικότητα τῶν πε-
ριστάσεων, πού ξεσήκωσαν τόσες ψυχές
νά ἀφήσουν τίς ἑστίες τους καί νά µποῦν
στήν περιπέτεια τᾹς προσφυγις, οὐκ
ὀλίγοι δέ ἐξ αὐτῶν νά πνιγοῦν, στήν προσ-
πάθειά τους νά περάσουν ἀπό τά τουρκι -
κά παράλια σέ χώρα τᾹς ΕΕ, θύµατα,
ἐκτός τῶν ἄλλων, ἀετονύχηδων ἐµπό -
ρων φρούδων ἐλπίδων γιά µιά πολυπο-
λιτισµική «γᾹ τᾹς ἐπαγγελίας». Τά ρε-
πορτάζ ἀνεβάζουν τόν ἀριθµό αὐτῶν τῶν
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θυµάτων σέ πάνω ἀπό 700 ἀπό τήν ἀρχή
τοῦ 2015 µέχρι σήµερα, καί εἶναι σέ µε-
γάλο ποσοστό παιδιά. Εὐρωπαῖοι ἡγέ-
τες, ἐξ ἄλλου, ἔχουν χαρακτηρίσει τήν
Ἑλλάδα ὡς τήν «πιό φιλική πρός τούς
πρόσφυγες χώρα τᾹς Εὐρώπης καί ὡς
ἐκ τούτου τήν καταλληλότερη νά τούς
φιλοξενήσει». Τή θέση αὐτή τήν υἱοθε-
τοῦν πολιτικές µας ἐλίτ καί τήν προβάλ-
λουν τά µεγάλα ἑλληνικά ΜΜΕ, δηµό-
σια ἤ ἰδιωτικά. Ὁ λαός, σέ µεγάλο µέ -
ρος του, ὀργανώνεται ὄντως αὐθόρµητα
γύρω ἀπό φιλανθρωπικούς πυρᾹνες ἀλ -
ληλεγγύης πρός τούς δύστυχους ἐγκλω-
βισµένους τῶν πανάθλιων καταυλισµῶν.
Τό τραγικό, ὅµως, καί δυστυχῶς ὁρατό
πιά, ἐνδεχόµενο εἶναι ὅτι αὐτή ἡ πράγ-
µατι µεγαλειώδης πράξη ἀνθρωπις νά
καταγραφεῖ στήν Ἱστορία ὡς τό ὑπέρο -
χο «κύκνειο ἄσµα» ἑνός Μεγάλου Λα-
οῦ, πού ἔσβηνε!... 

∆ηµοσιογραφικές ἐκτιµήσεις θέλουν
τή σύνθεση τῶν ροῶν τῶν προσφύγων
νά διαµορφώνεται κάπως ἔτσι: 45% ἄν -
δρες, 25% γυναῖκες, 30% παιδιά. Πολλά
ἀπό τά παιδιά ταξιδεύουν µόνα τους,
ἀσυν όδευτα. Τά κανάλια ἑστιάζουν
κυρίως στά γυναικόπαιδα, πού εἴτε θα-
λασσοπνίγονται εἴτε ζοῦν (ἤ πεθαίνουν)
κάτω ἀπό ἄθλιες συνθᾹκες στούς κα-
ταυλισµούς. Κάποιοι ὅµως λένε ὅτι ἔ -
χουν παρατηρήσει εἰδικά δροµολόγια
πλοιαρίων µέ νέους «πρόσφυγες», εὔρω -
στους καί µέ οἰκονοµική ἄνεση, πού
µόλις µποῦν στή χώρα µας καταστρέ -
φουν τά διαβατήριά τους, παραλαµβά-
νονται ἀπό ὕποπτες ΜΚΟ καί διακι-
νοῦνται διακριτικά. Μήπως πρόκειται
γιά σκοτεινή διαδικασία διαλογᾹς προ-

σωπικοῦ, πού ἔχει ἀρχίσει ἤδη στή χώρα
ἐκκίνησης; Μήπως αὐτοί οἱ πρόσφυγες
ἀποτελοῦν προεπιλεγµένο ἀνθρώπινο
δυναµικό γιά τήν οἰκονοµική µηχανή
τᾹς βόρειας Εὐρώπης, πού τό ἔχει ἀνάγ-
κη ἡ «ἐν ἁµαρτίαις» γερασµένη ἤπειρος,
διψασµένη καθώς εἶναι λόγω δηµογρα-
φικᾹς λειψυδρίας; Ἔχει ἤδη κατατεθεῖ
ἀπό ἐπίσηµα χείλη ἡ ἄποψη ὅτι τό προσφυ-
γικό θά λύσει τό δηµογραφικό πρόβλη -
µα τᾹς Εὐρώπης!  

Φαίνεται ὅτι τό κλείσιµο τῶν βορεί -
ων συνόρων τᾹς πατρίδας µας, πού ἐγ -
κλώβισε ἐδῶ τόσους πρόσφυγες, ἦταν
προµελετηµένο. Σχεδιάστηκε ἔτσι µέ
στό χο νά µείνουν ἐπ’ ἀόριστον, καί, ἀ -
φοῦ καταρτισθοῦν κατάλληλα ὡς ὑπερε-
θνικοί πολίτες, εἴτε νά ἐπιλεγοῦν µελ-
λοντικά πρός προώθηση οἱ µή ἄµεσα
σήµερα ἐπιλέξιµοι, κυρίως γυναικόπαι-
δα ἤ ἀνειδίκευτοι, εἴτε νά ριζώσουν ἐδῶ.
Μήπως δέν ὑπάρχει καί ἐδῶ δηµογραφι -
κό κενό πρός κάλυψη; Νά µετατραπεῖ
δηλαδή ἡ Ἑλλάδα σέ µιά ἐθνοπολιτι-
σµική βαβέλ, σέ ἀποθηκευτικό χῶρο ἀν -
θρώπων ἀπάτριδων στόν προθάλαµο τᾹς
Εὐρώπης. Ἤδη λαµβάνονται ἀποφάσεις
σέ ἐπίπεδο ΕΕ ἤ ἐξωθεσµικά (βλ. πιό
πάνω δηλώσεις Σόρος) γιά οἰκονοµική
στή ριξη τᾹς µόνιµης ἐγκατάστασής τους.
Πάντως, σήµερα βρίσκονται ἐγκλωβι-
σµένοι ἐδῶ πάνω ἀπό 53 χιλιάδες, ἀριθ -
µός πού συνεχῶς αὐξάνει. Κάποιες προ -
βλέψεις λένε ὅτι τελικά θά φτάσει σέ
µε ρικές ἑκατοντάδες χιλιάδες, ἐνῶ ξένες
ἔγκυρες ἐφηµερίδες θεωροῦν ὡς προα-
ποφασισµένη τήν ἐγκατάσταση ἄνω τῶν
500 χιλιάδων νέων ἀνθρώπων. Ἴσως
καί ἄνω τοῦ ἑκατοµµυρίου…
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ἘἘππ’’  εεὐὐκκααιιρρίίαα  ττῆῆςς  σσυυμμππλλήήρρωωσσηηςς
ττρριιῶῶνν  χχρρόόννωωνν  ἀἀππόό  ττῆῆςς  ἐἐκκδδηημμίίααςς

ττοοῦῦ  ἀἀεείίμμννηησσττοουυ  ππννεευυμμααττιικκοοῦῦ  ππααττέέρραα,,
ααἰἰσσθθάάννθθηηκκαα  ττήήνν  ἀἀννάάγγκκηη  ννάά  ἀἀπποοττυυππώώ  --
σσωω  σσ’’  ααὐὐττόό  ττόό  ττααππεειιννόό  κκεείίμμεεννοο  ττάά  σσυυνν  --
ααιισσθθήήμμαατταα  πποούύ  μμέέ  κκαατταακκλλύύζζοουυνν..  ΓΓιιααττίί
ἐἐκκεεῖῖννοοςς  σσκκεεππττόότταανν  ττόόσσοο  ππλλααττεειιάά  κκααίί
ττόόσσοο  ἀἀννώώττεερραα..  ἘἘλλππίίζζωω  ννάά  δδιιεερρμμηηννεεύύωω
ὅὅλλωωνν,,  ὅὅσσοοιι  ττόόνν  γγννωωρρίίζζααμμεε,,  ττήήνν  ἐἐγγκκααρρ--
δδιιόόττηητταα  κκααίί  ττάά  σσυυννααιισσθθήήμμααττάά  ττοουυςς  γγιιάά
ααὐὐττόόνν..

ΕΕὐὐγγννώώμμοονναα,,  λλοοιιππόόνν,,  σσττρρέέφφοουυμμεε  ττήήνν

σσκκέέψψηη  μμααςς  σσττήή  σσεεππττήή  σσκκιιάά  πποούύ  ἀἀρρωω  --
μμάάττιισσεε  ττήήνν  ζζωωήή  μμααςς  μμέέ  ττήήνν  ττααππεειι  ννόό  --
ττηητταα,,  ττήήνν  ἀἀννθθρρωωππιιάά,,  ττήήνν  γγεεννννααιιόόττηητταα,,
ττήήνν  ἀἀξξιιοοππρρέέππεειιαα,,  ττήήνν  κκααρρττεερρίίαα  κκααίί  ττόόνν
ααὐὐττοοσσεεββαασσμμόό..  ΓΓιιααττίί  ἄἄνν  δδέένν  δδιιέέθθεεττεε
γγεενν  ννααιιόόττηητταα  κκααίί  ττήήνν  κκααρρττεερριικκόόττηητταα,,
δδέένν  θθάά  μμπποορροοῦῦσσεε  ννάά  ἀἀννττιιμμεεττωωππίίσσεειι  ὅὅλλοο
ττόό  δδρράάμμαα  πποούύ  ὁὁ  ΘΘεεόόςς  ἔἔττααξξεε  ννάά  ζζήήσσεειι
ααὐὐττόόςς  ὁὁ  μμεεγγάάλλοοςς  ΔΔάάσσκκααλλοοςς..  ὍὍλλαα  ττάά
ππααρρααππάάννωω  δδέένν  ττάά  δδιιέέθθεεττεε  θθεεωωρρηηττιικκάά,,
ἀἀλλλλάά  μμέέ  ττήήνν  ἍἍγγιιαα  ζζωωήή  ττοουυ  ττάά  μμεεττέέδδιι--
δδεε  σσττάά  ππννεευυμμααττιικκάά  ττοουυ  ππααιιδδιιάά..
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Πόσο θά ἀντέξει ὁ λαός µας, µέσα στήν
οἰκονοµική κρίση πού τόν µαστί ζει, νά
δείχνει ἀλληλεγγύη ἔστω προσωρινά σέ
τόσους δυστυχισµένους; Καί τό πιό κρί -
σιµο ἐρώτηµα: πῶς θά µπορέσει νά περι-
σωθεῖ αὐτός ὁ ἴδιος καί νά ἐνσωµατώσει
τόσο πλᾹθος νέων κατοίκων, ὅταν βλέ-
πουµε ὅτι βρίσκεται σέ «µανιοκαταθλι-
πτική» γεροντική παρακµή; Ὅταν ἀρ-
νεῖται νά ζήσει συλλογικά σάν λαός ξανά
στήν ἱστορία καί ἐπιλέγει τήν «ἀπόσυρ-
ση» στό ἡδονικό νιρβάνα τοῦ ἱστορικοῦ
του ἀφανισµοῦ; Ὅταν ἐκδαπαν ὅσο
σφρί γος τοῦ ἔχει ἀποµείνει σέ παράφορες
δράσεις: ἰδεολη πτικές διεκδικητικές ἐξε-
γέρσεις τοῦ «τσαµπουκ» καί τᾹς «ἁρπα -
χτᾹς»· ἐξαρ τήσεις ἀπό ψυχότροπες χαυ -
νω τικές οὐ σίες· ἀποδράσεις σέ ἀτοµο -
κεντρικές ἠθι κά ἀχαλίνωτες τέρψεις µέ
µηδενικό ἀν τίκρισµα γιά τήν κοινωνία·
φυγή πρός τή µετανάστευση γιά ἀνάδειξη
ὑποτιθέµενων «ὑπερπροσόντων»· κατά -
ληξη στό µηδέν διά τῶν ἀµβλώσεων καί

τᾹς αὐ τοκτονίας;…
Ὁ S. Trivcovich στή διάλεξή του,

πού εἴπαµε στήν ἀρχή, εἶχε ἐπισηµάνει
ἀκόµα: «ὁ Σόρος ἐπιδιώκει νά γεννιοῦν -
ται ὅσο τό δυνατό λιγότεροι Εὐρωπαῖοι
Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί». Αὐτό δένει µέ
ἕνα ἀπό τά συµπεράσµατα πρόσφατης
συνέντευξης τοῦ ἐκδότη συγγραφέα καί
πολιτικοῦ ἀναλυτᾹ Γιώργου Καραµπε-
λι, πού εἴδαµε στό ardin-rixi.gr, ὅτι ἡ
γέννηση σήµερα στήν Ἑλλάδα ἑνός ἀκό-
µα παιδιοῦ ἀπό Ἕλληνες γονεῖς, συνι-
στ «πράξη ἀντίστασης» ἐνάντια στήν
προµελετηµένη παρακµιακή πορεία της.
Ἐµεῖς, θά προσθέταµε καί τήν ἐπιστρο-
φή στήν πατρίδα κάποιου πού ἔφυγε
λό γω οἰκονοµικᾹς κρίσης καί θά λέγαµε
ὅτι ἔτσι θά ἀνοιγόταν, ἴσως, µιά προο-
πτική νέας, ἐπικαιροποιηµένης «Ἐθνι -
κᾹς Ἀντίστασης», γιά νά ἀνθίσει ξανά ὁ
οἰκουµενικός Ἑλληνισµός στό χῶρο
τοῦ το, τοῦ «Κυρίου συνεργοῦντος»...

Ἐ. Χ. Οἰκονοµάκος



ΒΒίίωωννεε  ττόό  κκααλλόό  μμέέσσαα  ττοουυ  σσάάνν  φφυυσσιι  --
οο  λλοογγιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  κκααίί  ππρρααγγμμάάττωωννεε
ττόό  ἀἀγγααθθόό  κκααίί  ὠὠφφέέλλιιμμοο  ττααππεειιννάά..  ἩἩ  ἀἀνν  --
θθρρωωππιιάά  ττοουυ  ἦἦτταανν  ππλληηθθωωρριικκήή  κκααίί  ββαα  --
θθεειιάά  κκααίί  ττόό  μμυυααλλόό  ττοουυ  ἀἀκκοοννιισσμμέέννοο..
ἼἼσσωωςς  ὁὁ  ΘΘεεόόςς  ττοοῦῦ  ἐἐππέέββααλλεε  ααὐὐττήήνν  ττήήνν
δδοοκκιιμμαασσίίαα  ὅὅσσοο  ζζοοῦῦσσεε,,  γγιιάά  ννάά  μμᾶᾶςς  δδιι  --
δδάάξξεειι  μμέέ  ττήήνν  ζζωωήή  ττοουυ,,  ττήήνν  ὑὑπποομμοοννήή  κκααίί
ττήήνν  ἠἠθθιικκήή  ττεελλεειιόόττηηττάά  ττοουυ,,  ττήήνν  ἈἈλλήή  --
θθεειιαα,,  ττήήνν  ΓΓννώώσσηη  κκααίί  ττήήνν  ἀἀννθθρρωωππιιάά..
ἈἈππόό  ααὐὐττήήνν  ττήήνν  ἄἄπποοψψηη,,  εεἴἴμμαασσττεε  ττυυχχεε--
ρροοίί,,  ὅὅσσοοιι  ζζήήσσααμμεε  σσττιιγγμμέέςς  κκάάττωω  ἀἀππόό  ττόό
ππεεττρρααχχήήλλιι  ττοουυ,,  γγοοννααττιισσμμέέννοοιι  κκααίί  δδεε  --
χχόό    μμαα  σσττεε  ττόό  ὀὀξξυυγγόόννοο  ττοοῦῦ  ἠἠθθιικκοοῦῦ  ππννεευυ  --
μμααττιικκοοῦῦ  ὁὁππλλιισσμμοοῦῦ  ττοουυ,,  πποούύ  μμᾶᾶςς  ἀἀννέέ  --
ββαα  σσεε  σσέέ  σσφφααῖῖρρεεςς  ὑὑψψηηλλόόττεερρεεςς,,  ἀἀππόό  ττήήνν
ττύύρρββηη  ττῆῆςς  κκααθθηημμεερριιννόόττηηττααςς  κκααίί  ττῆῆςς
φφθθοορρᾶᾶςς  ττῆῆςς  ἁἁμμααρρττίίααςς..  ΑΑὐὐττέέςς  οοἱἱ  σσττιι  --
γγμμέέςς  θθάά  μμοοῦῦ  μμεείίννοουυνν  ἀἀξξέέχχαασσττεεςς..  ὍὍμμωωςς
ἦἦρρθθεε  ἡἡ  ὥὥρραα  ττοοῦῦ  ττέέλλοουυςς..  ἜἜππεεσσεε,,  μμάά  δδέένν
ππέέθθααννεε..  ΤΤόόνν  ἀἀνναασσττααίίννεειι  ἡἡ  ἈἈγγάάππηη  ττῶῶνν
ππααιιδδιιῶῶνν  ττοουυ,,  ττόό  ἁἁγγιιοοκκέέρριι  πποούύ  ἀἀννάάββοουυ  --
μμεε  κκάάθθεε  φφοορράά  κκααίί  ττόό  ττααππεειιννόό  ππρροοσσκκύύ  --
ννηημμαα  σσττόόνν  ττάάφφοο  ττοουυ..  

ὉὉ  ττάάφφοοςς  ττοουυ  μμοοσσχχοοββοολλᾶᾶ  ττήήνν  θθυυ--
σσίίαα  κκααίί  ἀἀννιιδδιιοοττεελλῆῆ  ππρροοσσφφοορράά  ττοουυ..  ΠΠέέ  --
ρραα  ἀἀππόό  ττόό  ππρροο  σσωωππιικκόό  ττοουυ  δδρράάμμαα,,  ττοο  --
πποο  θθέέττηησσεε  ττήήνν  ζζωω  ήή  ττοουυ  σσωωσσττάά  κκααίί  ὀὀρρ--
θθόόδδοοξξαα..  ὙὙππεερραασσππίίσσττηηκκεε  ττόό  ΧΧρρέέοοςς  ππρρόόςς
ττάά  ππννεευυμμααττιικκάά  ττοουυ  ππααιιδδιιάά,,  ἀἀδδιιααφφοο--
ρρώώννττααςς  γγιιάά  ττίίςς  ἐἐππώώδδυυννεεςς  σσυυννέέππεειιεεςς..
ἩἩ  ἀἀπποοσσττοολλήή  ττοουυ  ὑὑψψηηλλήή,,  πποούύ  ττήή  φφώώ  --
ττιιζζεε  ἀἀδδιιάάκκοοππαα  μμιιάά  λλααμμππάάδδαα  θθυυσσίίααςς,,

ἐἐγγκκααρρττέέρρηησσηηςς  κκααίί  ππρροοσσφφοορρᾶᾶςς..
ὉὉ  ἀἀγγααθθόόςς  ἐἐρργγάάττηηςς  ττοοῦῦ  ὡὡρρααίίοουυ  κκααίί

ττοοῦῦ  κκααλλοοῦῦ  δδέένν  κκρρίίννεεττααιι  ἀἀππόό  ττόό  ἄἄνν  ἔἔ  --
φφτταασσεε  σσττόό  ττέέλλοοςς  ττοουυ,,  ἀἀλλλλάά  ἀἀππόό  ττόόνν
δδρρόό  μμοο  πποούύ  δδιιάάλλεεξξεε  ννάά  πποορρεευυττεεῖῖ  ὠὠφφεε  --
λλώώνν  ττααςς  ττόόσσεεςς  ψψυυχχέέςς,,  ττόόσσεεςς  ὑὑππάάρρξξεειιςς..

ὍὍσσοοιι  γγννωωρρίίσσααμμεε  ττόόνν  σσεεββαασσττόό  ππαα  --
ττέέ  ρραα  ἐἐλλππίίζζωω  ννάά  δδεεχχττήήκκααμμεε  ττήήνν  εεὐὐεερργγεε  --
ττιικκήή  ἐἐππίίδδρραασσηη  πποούύ  εεἶἶχχεε  σσέέ  ἐἐμμᾶᾶςς,,  ααὐὐττήή
ἡἡ  εεὐὐττυυχχήήςς  σσυυγγκκυυρρίίαα,,  ννάά  γγννωωρρίίσσοουυμμεε
ττήήνν  ἐἐλλππίίδδαα,,  ττήήνν  σσττοορργγήή  κκααίί  ττήήνν  ππίίσσττηη..
ΜΜπποορρεεῖῖ  ννάά  ππλληηγγώώθθηηκκεε  κκααττάάββααθθαα  ἀἀππόό
ττήήνν  ἀἀχχααρριισσττίίαα  ττῶῶνν  ἀἀννθθρρώώππωωνν,,  ὅὅμμωωςς  ἡἡ
μμννήήμμηη  μμααςς  γγιιάά  ααὐὐττόόνν  ἁἁππααλλύύννεειι  κκααίί  ττάά
σσυυννααιισσθθήήμμααττάά  μμααςς,,  ἀἀνναακκοουυφφίίζζεειι  ττήήνν
ψψυυχχήή  κκααίί  ἠἠρρεεμμεεῖῖ  ττόό  μμυυααλλόό  μμααςς..

ΤΤόό  ππννεευυμμααττιικκόό  φφῶῶςς  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττιιααννιι--
σσμμοοῦῦ  πποούύ  ἐἐκκπποορρεευυόότταανν  μμέέσσαα  ἀἀππόό  ττήήνν
ζζωωήή  ττοουυ,,  μμᾶᾶςς  δδίίδδααξξεε  ὅὅττιι  οοἱἱ  ΜΜεεγγάάλλοοιι
δδέένν  ππεερριιμμέέννοουυνν  ἀἀννττααππόόδδοοσσηη  κκααίί  ὅὅττιι  ἡἡ
ππρροοσσφφοορράά  δδέένν  γγίίννεεττααιι  ππρροοσσμμέέννοοννττααςς
ἀἀνν  ττααλλλλάάγγμμαατταα..

ὉὉ  μμεεγγάάλλοοςς  ΘΘεεόόςς  ττοοῦῦ  ἐἐππεεφφύύλλααξξεε
χχαα  ρροούύμμεενναα  κκααίί  ΧΧρριισσττιιααννιικκάά  ττάά  ττέέλληη
ττῆῆςς  ζζωωῆῆςς  ττοουυ..  ὉὉλλόόψψυυχχαα  ἀἀκκοουυμμππᾶᾶμμεε
ὅὅλλοοιι  ττήήνν  ἀἀππέέρρααννττηη  εεὐὐγγννωωμμοοσσύύννηη  μμααςς
σσττήήνν  μμννήήμμηη  ττοουυ..  ἘἘρρχχόόμμαασσττεε  ττααππεειιννοοίί
ππρροοσσκκυυννηηττέέςς  κκααττααθθέέττοοννττααςς  ττάά  μμύύρραα
ττῆῆςς  ψψυυχχῆῆςς,,  ἁἁγγιιοοκκέέρριι  σσττήήνν  θθύύμμιισσήή  ττοουυ..

ὉὉδδηηγγόόςς  ἁἁππλλόόττηηττααςς,,  μμᾶᾶςς  κκααττεευυθθύύ  --
ννεειι  μμέέ  ττήήνν  σσιιωωππήή  ττοουυ..

ἈἈλλεεξξ..  ΘΘέέμμεελληη--ΛΛιιάάκκοουυρρηη
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