
Ἡἐκκίνηση τῆς Eὐχαριστιακῆς µας
πράξης µέ τό πρόσταγµα καί µέ

τό αἴτηµα τῆς εἰρήνης ἀποτελεῖ παρ-
όρµηση στήν ὕπαρξή µας, νά ξεπερά-
σουµε τά µέτρα µας καί τίς συνήθειές
µας καί τά ἀποθέµατα τῆς ταραχῆς,
πού βρίσκονται σωρευµένα στό χῶρο
τῆς ψυχῆς µας. Nά ἀδειάσουµε τό µυα-
λό µας καί τήν καρδιά µας ἀπό τά κο-
σµικά πάθη, γιά νά γεµίσουµε µέ τούς
λογισµούς καί τά αἰσθήµατα τῆς λα-
τρείας καί νά ἀφήσουµε νά ἐκβλύσει
ἀπο γαλήνια πηγή ὁ λόγος τῆς προ-
σευχῆς. Ἡ ἀλλαγή αὐτή τοῦ κλίµα-
τος καί τῶν βιωµάτων δέν ἐµφανίζε-
ται στά µάτια µας καί δέν ἠχεῖ στήν
ψυχή µας ὡς εὔκολο ἐγχείρηµα. Aὐτό,
πού τό λαχταροῦµε µέ πάθος καί, µέ
νηφάλια σπουδή, τό διακρίνουµε ὡς
κατάσταση χαρισµατική καί ἀποτε-

λεσµατική, ὡς τήν ἀποδέσµευση τῆς
ὕπαρξης ἀπό τήν τύρβη καί τήν τρι-
βή, στήν καθηµερινή πρακτική τό βρί-
σκουµε δύσκολο. Ἀπόκτηµα σπάνιο
καί ἀκριβό. Γεύση ψυχῆς, πού µπορεῖ
νά µᾶς προσφερθεῖ σέ κλάσµα χρό-
νου καί, µετά, νά τό χάσουµε. Ἐµπει-
ρία, πού ἔρχεται ἀπρόσµενα καί δια-
κόπτεται ἀπότοµα µέσα στή θύελλα
τῶν γεγονότων.

Tήν εἰρήνη τή θέλουµε. Kαί τή δι-
ψᾶµε. Tήν ἀποζητάει ἡ κουρασµένη
ὑπόστασή µας. Ἀποτελεῖ κυρίαρχη
λαχτάρα τῆς ψυχῆς µας. Tή νοιώθου-
µε ὡς ἐλλειµµατική, ἀλλά καί ποθητή,
ἀτµόσφαιρα, µέσα στήν ὁποία µπο-
ρεῖ νά ἀνθήσει ἡ προσευχή καί νά ὁλο-
κληρωθεῖ, δίχως διακοπές καί δίχως
ἀναστολές, ὁ ἀγαπητικός διάλογος.

Mιά γαληνεµένη ψυχή δέχεται µέ
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ἄνεση τά µηνύµατα τοῦ Θεοῦ. Kαί
ἔχει τήν εὐχέρεια νά στέλνει καί τά δι-
κά της µηνύµατα στήν ἄπειρη Ἀγάπη.
Ὅταν τά ἀφρισµένα κύµατα τῶν ἀν  -
η συχιῶν µας καί τῶν δοκιµασιῶν µας
δαµάζονται, ὅταν οἱ ἐντάσεις ὑποχω -
ροῦν καί ἡ ἤρεµη πνοή τοῦ Παναγίου
Πνεύµατος χαϊδεύει τήν ψυχή µας, ἡ
λατρεία τοῦ Θεοῦ εἶναι χαρά. Eἶναι
ἄνε το ἀνέβασµα στόν οὐρανό. Eἶναι
διάλογος ἄµεσος µέ τό Θεό, ἐλεύθε -
ρος καί ὁλόψυχος.

Πῶς, ὅµως, νά εἰρηνέψεις τήν ψυχή
σου, πού, ὁληµερίς, ἀναµετριέται µέ
τήν ἔνταση καί τήν ἐναντιότητα; Πῶς
νά καταστείλεις τήν ταραχή, ὅταν τά
πρόσωπα καί τά γεγονότα σέ σπρώ -
χνουν στίς φλόγες τῶν µικροτήτων
καί στό ἡφαίστειο τῆς ἐµπάθειας; Πῶς
νά ξεπεράσεις τήν ἀγωνία, τό φόβο,
τήν ἀγανάκτηση, τήν πικρία ἤ τήν
ἐπιθετικότητα, γιά νά ἁπλώσεις ἤρε-
µα τή γέφυρα τῆς κοινωνίας µέ τόν
Kύριο, ὅταν στόν πίνακα τῶν ἐνδια-
φερόντων σου καί τῶν πιεστικῶν
ἀναζητήσεών σου ἐγγράφονται, µέ
ζωηρά γράµµατα, τά θέµατα τῆς
τρέχουσας ἐπικαιρότητας; Kαί πῶς
νά ἐγκαινιάσεις τόν ἀδιατάρακτο διά-
λογο τῆς προσευχῆς σου, ὅταν ὁ βρα -
σµός τῆς ψυχῆς σοῦ κλείνει τή δίοδο
τοῦ λόγου καί ὑψώνει ἀναχώµατα
στή ροή τῶν λατρευτικῶν αἰσθηµά-
των σου; Ἡ γαλήνη, τό µέγα δῶρο
καί τό µέγα χρέος, εἶναι ἡ κατάσταση
τῆς ψυχῆς, πού τήν ἀναζητοῦµε, καί,
ταυτόχρονα, τή στερούµαστε. Διψᾶ -
µε τήν ἤρεµη ἀτµόσφαιρα καί δυσα-
νασχετοῦµε, ἀνακαλύπτοντας ὄτι
περ πατᾶµε στή σκιά καί στήν ἀντάρα

τῶν πειρασµῶν καί γινόµαστε παρα -
νάλωµα τῶν καταλυτικῶν ἐξάψεων.

Ὁρµητικοί, καθώς εἴµαστε, µέ τό
νοῦ γεµάτο µέριµνες καί τήν ψυ -

χή φορτισµένη µέ ἀγωνίες καί πό νους,
βιαζόµαστε νά ἀνοίξουµε µπροστά
στή θεία Ἀγάπη τό σεντούκι τῶν προ -
βληµάτων µας. Nά ἐκδιπλώσουµε
στίς βαθµίδες τοῦ Πανάγιου Θυσια-
στηρίου µιά-µιά τίς πικρίες µας. Kαί
νά καταθέσουµε στό θρόνο τῆς ἄπει-
ρης εὐσπλαγχνίας τήν καυτή ἱκεσία
µας.

Θά µᾶς ἦταν πιό βολικό, ἄν τό τυ -
πικό τῆς Ἐκκλησίας µᾶς ἄφηνε ἐλεύθε -
ρους νά ξεχύσουµε τούς στεναγµούς
µας πρίν ἐπιδιώξουµε τήν εἰρήνη. Ἄν
µᾶς ἐπιτρεπόταν, οἱ πρῶτες φάσεις
καί φράσεις τῆς προσευχῆς µας νά εἶ -
ναι τό κλάµα, ἡ ἔµπονη ἱκεσία, ἡ
ἱκετευτική πρόσπτωση στή θεία εὐ -
σπλαγ χνία. Ἔτσι, γιά νά ἀποφορτι-
στοῦµε. Γιά νά ἀραδιάσουµε µπρο-
στά στά πόδια τοῦ Θεοῦ τό πιεστικό
βάρος τῶν µεριµνῶν καί τῶν ἐνοχῶν.
Nά ἀποθέσουµε τίς στενοχώριες µας.
Nά ζητήσουµε τή συγχώρεση γιά τά
σφάλµατα. Nά ἐκλιπαρήσουµε τή
συµ παράσταση στήν περιπέτεια καί
στήν ὀδύνη. Kαί, βγάζοντας ἀπό µέ-
σα µας τό δηλητήριο τῶν πειρασµῶν
καί τῶν δοκιµασιῶν, νά εἰρηνέψουµε
καί νά ἀναθαρρήσουµε.

Ἡ ἀπαίτηση νά γαληνέψουµε τό
µέσα µας κόσµο, πρίν ἀρχίσουµε τό
κοµποσκοίνι τῶν ἱκεσιῶν µας, τυπώ -
νε ται στό λογισµό µας σάν πρωθύ -
στερο λειτουργικό χρέος, πού διαµορ-
φώνει σέ σηµεῖο ἐκκίνησης τό χῶρο,
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στόν ὁποῖο ἐλπίζουµε νά καταλήξου -
µε, ὅταν ὁλοκληρώσουµε τήν προσευ -
χή µας καί ὅταν γίνουµε κοινωνοί στό
Mυστικό Δεῖπνο τῆς ἀγάπης. Ὡσ τό -
σο, ἡ Θεία µας Λειτουργία δέ συµµε-
ρίζεται τίς δικές µας, αὐθόρµητες, ἀν -
τα νακλαστικές προτιµήσεις. Xαράσ-
σει ἀνάστροφη δίοδο. Ἀξιολογεῖ µέ
ἄλλο κριτήριο τίς προτεραιότητες.
Tό πρῶτο ἱερατικό παράγγελµα µᾶς
ὑπενθυµίζει ὅτι πρέπει νά ξεκινήσου µε
τήν Eὐχαριστιακή µας λατρεία ἀπό
τήν καταβολή ἑνός προσωπικοῦ καί
συνειδητοῦ ἀγώνα. Ἀπό τή γαληνο-
φόρο πράξη τῆς µετάνοιας. Ἀπό τήν
καλλιέργεια τῆς σχέσης εἰλικρίνειας
καί τήν ἀποκατάσταση τῆς κοινωνίας
ἀγάπης µέ τό Πρόσωπο τοῦ Θεοῦ.
Γιατί δέ θά καταφέρουµε νά ἀνοίξου -
µε τή γραµµή διαλόγου µέ τό θρόνο
τῆς Θείας Xάριτος, ἄν δέν ἀνοίξουµε
τήν καρδιά καί δέν ἀποδεχτοῦµε µέ-
σα µας τήν αὔρα τοῦ Παναγίου Πνεύ -
µατος, πού καταστέλλει τά κύµατα
καί ἁπλώνει στήν ψυχή τή θεοδώρη-
τη γαλήνη.

Καί ὁ ἑρµηνευτής µας Νικόλαος Κα-
βάσιλας µᾶς ἐξηγεῖ τόν λόγο αὐτῆς
τῆς προτεραιότητας...

Ἡ εἰρήνη, πού ἀποτελεῖ προϋπόθε -
ση τῆς προσευχῆς, δέν εἶναι ἐξωτερι-
κή, συµβατική κατάσταση. Δέν εἶναι
ἡ ἠρεµία, πού τήν ἐµπνέει ὁ Nαός. Δέν
ταυτίζεται µέ τήν ἁπαλότητα, πού
τήν ἐνθρονίζουν στήν ψυχή οἱ γλυκύ -
φθογγοι ὕµνοι. Δέ βιώνεται ὡς στι -
γµιαία ἀνάπαυση, πού ἔρχεται σάν
συνέπεια τῆς ἀλλαγῆς τῶν παραστά -
σεων καί τῆς πρόσκαιρης λησµοσύ -
νης. Ἡ εἰρήνη εἶναι πράξη προσωπική

καί πνευµατική. Kαρπός ἐνσυνείδη -
του ἀγώνα. Mετατόπιση ὑπεύθυνη.
Ἀπόκτηµα, πού ἐπισφραγίζει µιά γνή-
σια ἀναζήτηση καί µιά προσπάθεια
ἔντιµης καί δυναµικῆς προσέγγισης
τοῦ Θεοῦ.

Tό αἴτηµα τῆς εἰρήνης, µᾶς λέει ὁ
θεοφώτιστος ἑρµηνευτής, προϋποθέ-
τει καί περιλαµβάνει καί ἐκεῖνα τά µε-
γάλα κεφάλαια τῆς πνευµατικῆς ζω -
ῆς, πού εἶναι ἡ ἐξοµολόγηση καί ἡ εὐ -
χαριστιακή ἀναφορά στόν ὑπερούσιο
Θεό. Tήν ἔκχυση τῆς συντριβῆς µας
ἐνώ πιόν Tου. Tήν ὁµολογία µας, ὅτι
ἁµαρτήσαµε καί λυπήσαµε τήν ἀγα -
θότητά Tου. Kαί τήν εὐγνωµοσύνη,
γιά τήν παροχή τῆς λυτρωτικῆς Xά -
ρι τος καί γιά τόν ἐµπλουτισµό µέ τίς
καθηµερινές παροχές τῆς εὐσπλαγ -
χνί  ας Tου. Ὅταν ζητᾶµε τήν εἰρήνη,
αὐτόµατα συνειδητοποιοῦµε ὅτι ὑ -
πάρ χουν στοιχεῖα τῆς ζωῆς µας, ἐπι -
θυµίες καί πράξεις, σκιρτήµατα τῆς
ψυ χῆς καί ἑκούσιο ἔργο, πού κλο νί -
ζουν τήν κοινωνία µέ τό Θεό καί δια-
ταράσσουν τό κλίµα τῆς γαλήνης.
Kαί γονατίζουµε, ταπεινοί ἱκέτες, ζη -
τώντας τό ἔλεος καί τή λύτρωση.

Kάθε φορά πού παραβιάζουµε τό
θέληµά Tου, κάθε φορά πού διακό-
πτουµε τή σχέση ἀγάπης καί εὐγνω-
µοσύνης, ἡ εἰρήνη φυγαδεύεται καί ἡ
ταραχή συστρέφει τούς λογισµούς
µας καί τά αἰσθήµατά µας. Kαί δέν
εἶναι εὔκολο, µέ µιά κίνηση ἀποστρο-
φῆς πρός τά καθηµερινά θλιβερά γε-
γονότα ἤ πρός τίς ἐνοχλητικές ἀνα -
µνήσεις τῶν πράξεων τῆς ντροπῆς
καί τῆς αἰσχύνης, νά ἀποκαταστή -
σουµε µέσα µας τό γαλήνιο κλίµα. Tό
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ἱστορικό τύπωµα, πού καταγράφε-
ται στή συνείδηση µέ τή συγκατάθε-
ση τῆς θέλησής µας καί µέ τήν ὑπεύθυ-
νη πρακτική µας, δέ σβήνεται καί δέν
ἀφανίζεται µέ ἔνα ἁπλό γύρισµα τῆς
κεφαλῆς. Kαί τά τραύµατα, πού προ -
καλοῦν τήν ταραχή καί τήν ἀγωνία,
δέ θεραπεύονται µέ τό ἀναποτελε-
σµατικό ἐπικάλυµµα τῆς λησµοσύνης.
Ἡ πράξη, πού ἐλευθερώνει τήν προ -
σω πικότητα ἀπό τό βάρος τῆς ἐνο -
χῆς, πού κλείνει τίς πληγές καί ἀπο-
καθιστᾶ τήν ὁλοκληρία, εἶναι ἡ µετά-
νοια. Eἶναι ἡ ἐπιστροφή στόν Πατέ -
ρα. Ἡ ἔκχυση στά πόδια Tου τῆς ἔµ -
πονης συντριβῆς µας. Ἡ ἐπανάπαυση
στό ἔλεός Tου καί στή λυτρωτική
ἀγά πη Tου. Ἡ κοινωνία στό Πάθος
Tου καί στά χαρίσµατα τοῦ Πνεύµα -
τός Tου. Ἡ ἀνακαίνιση µέσα στό Mυ -
στήριο τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀνάστα-
σης.

«Ὥστε ὁ µετά εἰρήνης εὐχόµενος
εὐχαριστοῦσαν καί ἐξοµολογουµέ νην
πρότερον ἔχει ψυχήν».

Πρίν ἀπό τή λατρεία, πρίν ἀπό τήν
προσφορά τῆς εὐχαριστίας µας καί
τῶν ἀγαπητικῶν προσευχῶν µας,
προηγεῖται ἡ πράξη τῆς µετάνοιας,
πού ἐλευθερώνει καί γαληνεύει τήν
ψυχή...

Ἡ εἰρήνη δέν εἶναι στιγµιαῖο ἀπό -
κτηµα, κατάσταση πρόσκαιρης καί
φτηνῆς εὐφροσύνης, πού µπορεῖ νά
τήν προκαλέσει ἡ ἀπόλαυση τῶν κο-
σµικῶν ἀγαθῶν, ἀλλά κατάσταση
τῆς ψυχῆς, πού ἔχει ἀπαγκιστρωθεῖ
καί ἐλευθερωθεῖ ἀπό τίς δεσµεύσεις
τῶν δυνάµεων τοῦ σκότους καί κι-
νεῖται µέ ἄνεση καί χαρά στήν ἀτµό-

σφαιρα τῆς ἁγιότητας, τῆς πληρότη -
τας τῶν θείων χαρισµάτων καί τῆς ἐκ-
πληρώσεως τοῦ χρέους τῆς ἀγάπης.

ὉNικόλαος Kαβάσιλας προχωρεῖ
ἀκόµα περισσότερο στήν τεχνο -

λογία τοῦ νοήµατος τῆς εἰρήνης. Ἡ
εὐλογηµένη αὐτή ἐµπειρία δέν εἶναι
µόνο προσωπικό ἀπόκτηµα, πού ἐ -
λευ θερώνει τήν ψυχή ἀπό τόν τάρα -
χο τῆς ἐνοχῆς καί ἀποκαθιστᾶ τήν εὐ -
φορία καί τήν εὐφροσύνη. Ἡ εἰρήνη
εἶναι, ταυτόχρονα, παροχή «ἄνωθεν».
Ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ, πού ἀκολουθεῖ
τή λυτρωτική ἐµπειρία τῆς σωτηρίας
καί τῆς ἀποκατάστασης τῆς κοινω -
νίας µέ τόν οὐράνιο Πατέρα. Eἶναι
µιά σχέση µέ τό Θεό. Mιά χαρισµατι-
κή κατάσταση, πού ἐµπλουτίζει τήν
ψυχή καί τῆς παρέχει τήν ἄνεση νά
εὐφραίνεται νηφάλια τήν παρουσία
τοῦ Θεοῦ καί τό διάλογο τῆς ἀγά -
πης, πού πραγµατοποιεῖται κατά τήν
ὥρα τῆς λατρείας. Ἐκεῖνος, πού συν -
τρί βεται γιά τά προσωπικά του ἁ -
µαρ τήµατα καί καταθέτει στά πόδια
τοῦ σταυρωµένου Λυτρωτῆ τήν ἐξο-
µολόγησή του καί τή µετάνοιά του,
πραγµατοποιεῖ τό ἀποφασιστικό βῆ -
µα τῆς ζωῆς του. Eἰρηνεύει συνειδη σι -
α κά καί ὑπαρξιακά, καθώς ἀπαλλάσ-
σεται ἀπό τό βαρύ φορτίο τῶν ἐνο -
χῶν. Ἀλλά δέχεται καί τό χάρισµα
τῆς εἰρήνης ἀπό τόν Πατέρα τῶν οἰ -
κτιρµῶν, τό Θεό τῆς ἀγάπης καί τῆς
παράκλησης...

Xωρίς νά ἀµφισβητοῦµε τήν ποι-
ότητα καί τήν ἀξία τῆς εἰρήνης,

νοιώθουµε νά ἀνεβαίνει αὐθόρµητα
στά χείλη µας ἡ ἀµφιβολία: Ἀκόµα
καί µέ τήν ἐξοµολόγηση, ἀκόµα καί
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µέ τήν καταβολή τῆς µετάνοιας, εἶναι
δυνατό νά φτάσουµε σ᾽ αὐτήν τήν ἀ -
τ µόσφαιρα τῆς ὑπέρβασης, πρίν προ-
σευχηθοῦµε; Πρίν ἀνοίξουµε τήν καρ-
διά µας µπροστά στόν οὐράνιο Πα-
τέρα; Eἶναι δυνατόν νά δαµάσουµε
τά κύµατα τῶν ἀνησυχιῶν µας καί
τῶν παθῶν µας, τοῦ µόχθου, τῆς τύρ-
βης, τῆς ἀγωνίας, τοῦ φόβου, τῆς ἀν -
τιπάθειας, τῆς ἀντιπαλότητας, γιά
νά δοθοῦµε, ὕστερα ἀπό αὐτή τήν κά-
θαρση τῆς προσωπικότητάς µας, ἤρε -
µα καί ἀπερίσπαστα, στό ἔργο τῆς
προ σευχῆς; Ἡ καθηµερινότητα εἶναι
πάλη. Eἶναι ἀφρισµένη θάλασσα, πού
δέ γνωρίζει περιθώρια γαλήνης.
Eἶναι ἀγώνας σκληρός, πού θολώνει
τό µυαλό, ἀναταράσσει τά αἰσθήµα-
τα, µπλέκει τόν ἄνθρωπο στήν ἀγω -
νία καί στήν περιπέτεια.

Ἄν ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς
προσευχῆς καί τῆς λειτουργικῆς λα-
τρείας εἶναι ἡ εἰρήνη, τότε δέ θά κα-
ταφέρουµε ποτέ νά τήν ἀποκτήσου -
µε καί δέ θά ἀξιωθοῦµε ποτέ νά στα -
θοῦµε ἐπάξια καί ἀποτελεσµατικά
µπροστά στά σκαλοπάτια τοῦ Θυσι -
αστηρίου καί τῆς πατρικῆς, θεϊκῆς
Ἀγά πης.

Ἡ ἔνστασή µας µπορεῖ νά ἐκφράζει
τήν πρώτη, ἀντανακλαστική ἀντί -
δρασή µας, καθώς ἀκοῦµε πώς τό κλί -
µα τῆς εἰρήνης εἶναι τό µοναδικό κλίµα
τῆς λατρείας. Δέ νοµιµοποιεῖται, ὅµως,
νά σταθεῖ ἐµπόδιο στήν προσπάθεια
καί νά γίνει φράγµα ἀνακοπῆς τοῦ
ἔρ γου τῆς µετάνοιας καί τῆς προ-
σευχῆς.

Γιά νά ἀκολουθήσουµε τή διδαχή
τοῦ Nικολάου Kαβάσιλα, σηµειώ -
νου µε τήν παρατήρησή του:

«Δεῖ τοίνυν ἀσκεῖν ἑαυτούς πρός
τήν εἰρήνην πρῶτον τήν ἀνθρώποις
δυνατήν· εἶτα αἰτεῖσθαι παρά τοῦ Θε-
οῦ τήν αὐτοῦ εἰρήνην, καθάπερ καί
ἐφ᾽ ἑκάστης ἀρετῆς ἔχει».

Πρωταρχικό µας χρέος εἶναι νά
ἀσκοῦµε τόν ἑαυτό µας στήν εἰρήνη.
Σ᾽ αὐτή τήν εἰρήνη, πού εἶναι δυνατό
νά τήν ἀποκτήσει ὁ ἄνθρωπος µέ τή
δική του προσπάθεια. Kαί, µετά, νά
ζητᾶµε ἀπό τό Θεό νά µᾶς δίνει τή δι-
κή Του εἰρήνη. Nά κάνουµε, δηλαδή,
αὐτό, πού κάνουµε µέ τήν κάθε ἀρε-
τή.

Μητροπολίτης 
Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικόδηµος
Ἀπό τό βιβλίο του: ““ΘΘυυσσίίαανν  ααἰἰννέέσσεεωωςς””
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Ὅσο καιρό τό στενό περιβάλλον
περί τόν Ἀρχιεπίσκοπο ἀνέµενε

τήν ἐκδίκαση τῶν προσφυγῶν τῶν τρι -
ῶν στό Σ.τ.Ε., ἑτοιµάζονταν πυρετω -

δῶς γιά τήν ἑπόµενη µέρα. Πῶς θά ἀντι-
δράσουν σέ περίπτωση πού οἱ τρεῖς
δικαιωθοῦν; Πρώτη σπασµωδική κίνη -
ση ἦταν νά ἀποφασίσουν νά µπορεῖ ἡ

Μητροπολίτης ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος
Νικόδηµος

Κβ΄΄
Ἡ  ἀνώτατη  ∆ ικα ιοσύνη  σε  δηµόσ ια  κρ ίση



Ἱεραρχία νά λειτουργήσει ὡς «ἱεροδι-
κεῖο» καί νά δικάζει τελεσίδικα Ἀρχιε -
ρεῖς γιά τυχόν παραπτώµατά τους.
Ὅσο κι ἄν ἀκούγεται ἀκραῖο ὅτι µπο-
ροῦν νά παρακαµφθοῦν ὅλες οἱ διαδι-
κασίες πού ὁρίζουν οἱ Κανόνες τᾹς Ἐκ -
κλησίας καί ὁ Νόµος περί ἐκκλησιαστι -
κῶν δικαστηρίων τᾹς πολιτείας (ἀνα -
κρί σεις, πρωτοβάθµιο καί δευτεροβά-
θµιο δικαστήριο), οἱ µητροπολίτες τό
ἐπιχείρησαν νά τό τροχιοδροµήσουν.
∆εῖτε τό ἀνακοινωθέν τᾹς ∆ιαρκοῦς
Ἱερς Συνόδου τᾹς Πέµπτης 6ης Ἀπρι -
λίου 1995:

«ΣυνᾹλθε τό πρωί σέ τακτική Συνε-
δρία γιά τόν µήνα Ἀπρίλιο ἡ ∆ιαρκής Ἱε-
ρά Σύνοδος τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος
ὑπό τήν προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου
Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλ -
λάδος κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ.

Μέ ψήφους 9 ὑπέρ, 3 κατά καί 1 νά
συζητηθᾹ τό θέµα ἀπό τήν Ἱεραρχία
ἀπο φασίσθηκε:

“Μέ ἀπόφασιν τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς
Συνόδου καί κατά τήν κρίσιν αὐτᾹς διά
θέµατα µείζονος ἐκκλησιαστικᾹς σηµα -
σί ας συγκαλεῖται ἡ Ἱερά Σύνοδος τᾹς
Ἱεραρχίας καί λειτουργεῖ ὡς Ἀνώτατον
Ἐκκλησιαστικόν ∆ικαστήριον δικάζον
παραπτώµατα ἀποδιδόµενα εἰς Ἀρχιε-
ρεῖς τελεσιδίκως ἐπιφυλασσοµένου τᾹς
δυνατότητος τοῦ ἐκκλήτου”...

(Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τᾹς 
Ἱερς Συνόδου)»

Ἡ ἐφηµερίδα «ΤΟ ΠΑΡΟΝ» στίς 16-
4-1995 ἀναφέρει καί πιό πολλές λε-
πτοµέρειες (ποιός πρότεινε καί εἰση -
γή θηκε τά περί «ἱεροδικείου», ποιοί
συνοδικοί ὑποστήρηξαν τήν εἰσήγηση
καί γιά τίς κινήσεις τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που στό Ὑπουργεῖο Παιδείας, το ΠΑ -
ΣΟΚ, ἀλλά καί τήν κ. ∆ήµητρα Λιάνη): 

«ΣΕ ΝΕΑ ΟΞΥΝΣΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α∆ΙΑΛΛΑΞΙΑ ΤΩΝ
ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΚΩΝ

Πάθη... χωρίς Ἀνάσταση γιά τήν
Ἐκκλησία

Ἐνῶ ἀρχίζει ἡ Μεγάλη Ἑβδοµάδα...
Βοήθεια ἀπό τήν... ∆ήµητρα

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Σεραφείµ καί οἱ
σύν αὐτῷ συνοδικοί Μητροπολίτες µέ
πρόταση τοῦ Μητροπολίτη Θηβῶν καί
Λεβαδείας ἐπιχειροῦν νά συγκροτήσουν
τό ἀνώτατον ἐκκλησιαστικό δικαστή ριο,
πού θά δικάζει τά λεγόµενα καί τά προσ -
διοριζόµενα ἀπό τήν σεραφειµικήν πλει-
οψηφία “παραπτώµατα” ἀρχιερέων καί
θά ἐκδίδει τελεσίδικες ἀποφάσεις, γιά τίς
ὁποῖες παρέχεται στούς καταδικαζόµε-
νους τό δικαίωµα τοῦ “ἐκκλήτου” τᾹς
προσφυγᾹς στό Οἰκουµενικό Πατριαρ -
χεῖο.

Ἡ ἀπόφαση τᾹς Ἱερς Συνόδου
(συνεδρία Πέµπτης 6 Ἀπριλίου) νά ζητη -
θεῖ ἀπό τήν κυβέρνηση ἡ τροποποίηση
τοῦ νόµου περί ἐκκλησιαστικῶν δικα-
στηρίων (Ν.5383/32), ὥστε ἡ Ἱεραρχία
νά λειτουργεῖ ὡς ἀνώτατο ἐκκλησιαστι -
κό δικαστήριο, ἐλήφθη µέ τήν πίεση τοῦ
κ. Σεραφείµ καί µέ τήν εἰσήγηση τοῦ
Μητροπολίτη Θηβῶν καί Λεβαδείας κ.
Ἱερωνύµου Λιάπη, ὁ ὁποῖος ἐνῶ προ -
έρχεται ἀπό τόν κύκλο τῶν ὀργανώ σε -
ων “Ζωή” κ.λπ. τώρα ἔχει συνδεθεῖ καί
ἐργάζεται στενά µέ τόν Ἀρχιεπίσκοπον.
Σχετικά ἀναφέρεται ὅτι στήν ὑποστήρι -
ξη τᾹς πρότασης γιά τήν λειτουργία τοῦ
“ἱεροδικείου” διακρίθηκαν ἐπίσης οἱ συν -
ο  δικοί Μητροπολίτες Ἠλείας κ. Γερµανός
Παρασκευόπουλος καί Κερκύρας κ. Τι -
µόθεος Τριβιζς, ὁ ὁποῖος µέ τήν εὔνοι-
αν τοῦ κ. Σεραφείµ εἶχε πολλά χρόνια
ὑπηρετήσει, πέντε χρόνια ὡς γραµµα -
τέας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου καί τρία χρόνια
ὡς ἀρχιγραµµατέας τᾹς Ἱερς Συνόδου.

∆ηµοσιογραφικές πληροφορίες ἀνα-
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φέρουν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ συν -
εργάτες του κινοῦνται ἔντονα πρός τό
Ὑπουργεῖο Παιδείας, ἀλλά καί πρός τό
ΠΑΣΟΚ καί τήν κ. ∆ήµητρα Λιάνη-Πα-
πανδρέου, γιά νά ἐπιτύχουν τήν τρο-
ποποίηση τοῦ νόµου 5383/32 γιά νά λει-
τουργήσει τό λεγόµενον ἀνώτατο ἐκκλη -
σιαστικό δικαστήριο καί γιά νά καταργη -
θεῖ διάταξη τοῦ νόµου 1700/67 ὥστε νά
ἀπαγορευθεῖ ἡ παρουσία δικηγόρων ὡς
συνηγόρων τῶν κατηγορούµενων ἀρχ -
ιερέων.

Γιά νά ἐξασφαλισθεῖ µάλιστα ἡ ὑπο-
στήριξη τᾹς κ. ∆ήµητρας Λιάνη-Παπαν-
δρέου, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ συνερ -
γάτες του ἔχουν κινητοποιήσει καί πάλι
τόν Ἀρχιµανδρίτην κ. Τιµόθεον Ἠλιάκην,
ὁ ὁποῖος ἄν καί κληρικός περιορισµένων
προσόντων (κληρικός Γ΄́ κατηγορίας -
ὅπως ἀναφέρει ἡ εἰδική ἔκδοση “∆ί -
πτυχα τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος 19 -
95”, σελ. 614) ἐµφανίζεται νά συνδέεται
στενά µέ τήν οἰκογένεια Λιάνη, νά ἐπηρε -
άζει ἄµεσα τό πρωθυπουργικό περι βάλ -
λον γιά κατευθύνσεις καί ἐπιλογές ἐπί
θεµάτων ἐκκλησιαστικᾹς πολιτικᾹς καί
νά προσφέρει τίς ποικίλες πνευµατικές
ὑπηρεσίες του...»

Εἶναι χαρακτηριστικές ἀπό τό πιό
πάνω δηµοσίευµα οἱ κινήσεις ἀγωνίας
πρός τίς ἐξουσίες καί παρεξουσίες ἐκ
µέρους τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἐπίσης
καί ἄλλο χαρακτηριστικό εἶναι ἡ προσ -
πάθεια νά τροποποιηθεῖ ἄρθρο τοῦ
Νόµου Τρίτση γιά νά ἀπαγορεύεται «ἡ
παρουσία δικηγόρων ὡς συνηγόρων
τῶν κατηγορούµενων ἀρχιερέων» γιά
νά εἶναι οἱ τρεῖς διωκόµενοι µητροπο -
λίτες εὔκολη λεία στά χέρια τῶν διω -
κτῶν τους Ἀρχιερέων.

Οἱ ἀπεγνωσµένες αὐτές προσπά -
θει ες µέχρι τό τέλος τοῦ Ἀπριλίου, πα-
ρά τό ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καί οἱ περί

αὐτόν κτύπησαν πολλές πόρτες, δέν
βρᾹκαν ἀνταπόκριση στήν πολιτεία,
γι’ αὐτό δέν ἐπιχειρήθηκε κἄν νά ἀπο-
σταλεῖ ἔγγραφο ἀπό τήν ∆ΙΣ πού νά
ζητάει νοµική κατοχύρωση τοῦ «ἱερο-
δικείου». Αὐτό ἀποκαλύπτει τό δηµοσί -
ευ µα τᾹς ἐφηµερίδας «ΕΛΕΥΘΕ ΡΟΣ ΤΥ -
ΠΟΣ» (27-4-1995). Ἐπίσης ὁ δηµοσιο -
γρά φος διαβεβαίωνε ὅτι «ὁ ἐκλιπὼν Γ.
Λιλαῖος, εἰδικός νοµικός σύµβουλος τᾹς
Ἐκκλησίας, σέ ἀποκλειστική συζήτηση
πού εἴχαµε µαζί του λίγο πρίν ἀπό τό
θάνατό του, µς εἶχε διαβεβαιώσει ὅτι ἡ
ἀπόφασή τᾹς ∆ΙΣ πάσχει νοµικῶς». ∆ι-
καιολογοῦσε µάλιστα τήν ἄποψη αὐτή
λέγοντας: «∆έν εἶναι δυνατό νά ὑπάρ-
ξει νόµος πού νά µετατρέπει τήν Ἱεραρ -
χία σέ ἰεροδικεῖο, χωρίς νά ἐξασφαλίζει
τά στοιχειώδη ἀνθρώπινα δικαιώµατα
τῶν κατηγορουµένων». 

Ἀλλά ἄς ἔλθουµε τώρα στό Συµβού -
λιο τᾹς Ἐπικρατείας (Σ.τ.Ε.). Τό Σ.τ.Ε.,
µέ ὅλες τίς συνεχόµενες ἀναβολές, κα -
θυστέρησε τουλάχιστον δύο χρόνια
γιά νά κρίνει ὅλα τά θέµατα πού ἀφο-
ροῦσαν τήν δεύτερη προσπάθεια ἐκτο -
πί σεως τῶν τριῶν µητροπολιτῶν, Θεσ-
σαλιώτιδος Κωνσταντίνου, ἈττικᾹς Νι-
κοδήµου καί Λαρίσης Θεολόγου, ἀπό
τήν µητρόπολή τους στήν ὁποία κα-
νονικά καί νόµιµα ἀνᾹκαν. Αὐτό τό χρο -
νικό διάστηµα ἐκµεταλλεύτηκε ἡ ὁµά-
δα περί τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σεραφείµ
γιά νά προχωρήσει σέ τετελεσµένα γε-
γονότα. Ὅταν λοιπόν ἔφτασε ἡ ἡµερο -
µηνία ἐκδίκασης ἀπό τήν Ὀλοµέλεια
τοῦ Σ.τ.Ε., στίς 13-10-1995, εἶχαν συσ -
σω ρευτεῖ συνολικά 29 προσφυγές γύ -
ρω ἀπό τό ἐκκλησιαστικό πρόβληµα.
Πιό συγκεκριµµένα ἀφοροῦσαν:

-Τήν ἄρση τοῦ ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινω -
νησίας (ἀπό τή διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας
τό ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας -ἐπιβλή -

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 7



θηκε στίς 10-8-1993- προβλήθηκε πρός
τόν Ὑπουργό Παιδείας Φατοῦρο ὡς
ποινή καί γι᾿ αυτό ζητήθηκε ἀπό αὐτόν,
προφορικά, χωρίς χαρτί ἐπίσηµο τᾹς
Συνόδου, ἔκδοση διαταγµάτων ἐκπτώ -
σεως τῶν τριῶν µητροπολιτῶν ἀπό τίς
µητροπόλεις τους. (3 προσφυγές τῶν
3 αὐτῶν Μητροπολιτῶν)

-Τήν ἀκύρωση τῶν διαταγµάτων
ἐκπτώσεως τῶν τριῶν µητροπολιτῶν.
Τα διατάγµατα αὐτά στιγµατίστηκαν
ἀπό πλᾹθος Ἀρχιερέων ὡς παράνοµα.
Ἐκφράσθηκε δηµόσια ὁ φόβος ὅτι ὁ
ἑκάστοτε Ἀρχιεπίσκοπος µέ µιά µικρή
ὁµάδα ἰεραρχῶν πού µετέχουν στή
∆ιαρκᾹ Ἱερά Σύνοδο θά µποροῦν νά
ἐπιβάλλουν «ἐπιτίµια ἀκοινωνησίας»
σέ ὅποιον εἶναι ἀνεπιθύµητος καί νά
ζητοῦν ἀπό τόν Ὑπουργό Παιδείας νά
τόν ἐκβάλει µέ ἔκδοση Προεδρικοῦ ∆ια -
τάγµατος χωρίς νά προηγοῦνται ἐκ -
κλη σιαστικά δικαστήρια πού θά κρί -
νουν τό θέµα στήν οὐσία του.

Πέρα ἀπό τίς διαµαρτυρίες τῶν µη -
τροπολιτῶν, 9 ἀπό αὐτούς (τά ὀνόµα-
τά τους τά ἔχουµε ἤδη ἀναφέρει) προσ -
έφυγαν µαζί µέ τούς τρεῖς µητροπολί -
τες γιά τήν ἀκύρωση τῶν παράνοµων
διαταγµάτων. Ἐξ αἰτίας τοῦ θανάτου
τοῦ Κονίτσης Σεβαστιανοῦ τελικά δικά -
στηκαν οἱ 8 προσφυγές (8+3 προσφυ-
γές τῶν τριῶν µητροπολιτων+1 Προ-
σφυγή Λαρισαίων πολιτῶν κατά τοῦ
διατάγµατος τοῦ Λαρίσης Θεολόγου)

-Ἄλλες δυό προσφυγές ἀφορούσαν
τήν ἀκύρωση τᾹς ἐκλογᾹς τῶν µητρο-
πολιτῶν Παντελεήµονος Μπεζενίτη
καί Ἰγνατίου Λάππα γιά τίς µητροπό -
λεις ἈττικᾹς καί Λαρίσης (2 προσφυγές)

-Ἐπίσης οἱ τρεῖς µητροπολίτες ἀλλά
καί κάτοικοι διαφόρων µητροπόλεων
ἀναγκάσθηκαν νά προσβάλουν τήν
νοµιµότητα 8 µητροπολιτῶν (καί αὐ -

τῶν τά ὀνόµατά τους τά ἔχουµε ἀνα-
φέρει) πού αὐθαίρετα ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος ἐξέλεξε σταδιακά (δυστυχῶς τό
Σ.τ.Ε. καθυστέρησε τόσο νά ἐκδικάσει
τίς προσφυγές, ὥστε ἔδωσε στόν Ἀρ -
χιεπίσκοπο τήν εὐχέρεια χρόνου νά
συ νεχίζει τήν αὐθαιρεσία µέ παράνο-
µες ἐκλογές) (8 Προσφυγές).

-Αἴτηση ἀκυρώσεως ὅµως εἶχε γίνει
καί γιά τήν τοποθέτηση τοῦ Ἀρχιεπι -
σκόπου Σεραφείµ ὡς τοποτηρητή
στήν Ἀττική καί γιά τήν προηγούµενη
τοποτηρητεία τοῦ «Μεγάρων» Βαρθο-
λοµαίου (1+1 προσφυγές)

-Παρόµοιες αἰτήσεις καί γιά τίς 2
το ποτηρητεῖες ἀκόµα (τοῦ «Θεσσα-
λιώτιδος» Κλεόπα καί τοῦ Φθιώτιδος
∆αµασκηνοῦ) στή Λάρισα (πέρα ἀπό
τίς προηγούµενες πού εἶχαν ὅλες
ἀκυρωθεῖ ἀπό τό Σ.τ.Ε.) (1+1 προσφυ-
γές).

Τά δύο νοµικά ἐπιχειρήµατα σέ ὅλες
αὐτές τίς προσφυγές µέ πολύ λίγα καί
ἁπλά λόγια ἦταν τά παρακάτω:

1) Μετά τήν 1028/93 Ἀπόφαση τᾹς
Ὀλοµέλειας τοῦ Συµβουλίου τᾹς Ἐπι-
κρατείας οἱ τρεῖς ἦταν νόµιµοι µητρο-
πολίτες στίς ἕδρες τους. Ἕνας µητρο-
πολίτης χάνει τήν ἔδρα του µόνο µετά
ἀπό τελεσίδικο ἐκκλησιαστικό δικα-
στήριο στό ὁποῖο τοῦ ἐπιβάλλεται ἡ
ποι νή τᾹς καθαίρεσης ἤ τᾹς ἔκπτωσης
ἀπό τήν µητρόπολή του. Μόνον σέ
αὐτή τήν περίπτωση ὁ Ὑπουργός Παι-
δείας ὑποχρεώνεται νά ἐκδώσει Προε-
δρικά ∆ιατάγµατα ἐκπτώσεως τῶν µη -
τροπολιτῶν ἀπό τίς µητροπόλεις τους.

Ἐδῶ ἐκκλησιαστικό δικαστήριο δέν
συγκροτήθηκε κἄν ἐναντίον τῶν τριῶν
µητροπολιτῶν. Ἐπιβλήθηκε ἐπιτίµιο
ἀκοινωνησίας ἀπό τή ∆ιαρκᾹ Ἱερά
Σύν οδο ποινή ἀνύπαρκτη ἀπό τούς
Κανόνες τᾹς Ἐκκλησίας καί τούς Νό -
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µους τοῦ Κράτους, χωρίς νά ἀπαγγελ -
θεῖ κατηγορία καί χωρίς νά µεσολα -
βήσουν ἀνακρίσεις καί ἐκκλησιαστικά
δικαστήρια. Παρ᾿ ὅλα αὐτά ἐκδόθηκε
τό παράνοµο ∆ιάταγµα.

2) Ὡς νόµιµοι οἱ τρεῖς µητροπολίτες
ἔπρεπε νά µετέχουν στά διοικητικά
σώµατα της Ἐκκλησίας (∆ΙΣ, ΙΣΙ). Ἡ
ἀρ χιεπισκοπική ἐπιλογή νά µή µε-
τέχουν οἱ τρεῖς σ᾿ αὐτά ἔκανε µή νό-
µιµη τή σύνθεσή τους καί ἄρα ἀκυρω-
τέες τίς ἀποφάσεις τους (π.χ. οἱ ἐκλο-
γές Παντελεήµονος Μπεζενίτη καί
Ἰγνα τίου Λάππα καί οἱ ἄλλες 8 ἐκλο-
γές πού δέν µετεῖχαν στή σύνθεση τᾹς
Ἱεραρχίας οἱ τρεῖς νόµιµοι µητροπο λί -
τες ἔπρεπε νά ἀκυρωθοῦν ὅλες).

Ἡ διάσκεψη ἔγινε 4 µᾹνες µετά τήν
ἐκδίκαση (20, 21-2-1996) καί 4 µᾹνες
περίπου µετά τή διάσκεψη βγᾹκε ἡ
ἀπόφαση (14-6-1996).

Πρίν γίνουν ὅµως αὐτά, δυστυχῶς,
ὅπως ἀναφέρει ἡ ἐφηµερίδα «Τό Πα-
ρόν» (12-11-1995), πραγµατοποιήθηκε
στήν Ἐκάλη µυστική σύσκεψη τοῦ
Πρω θυπουργοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου
καί τοῦ Προέδρου τοῦ Σ.τ.Ε. Μποτό -
που  λου πρό τᾹς διάσκεψης καί τᾹς ἔκ -
δοσης τᾹς ἀπόφασης τᾹς Ὁλοµέλειας
τοῦ Σ.τ.Ε. γιά τίς παραπάνω 29 ὑπο θέ -
σεις πού ἀναφέραµε. Σ’ αὐτήν τό δηµο -
σίευµα παρουσιάζει νά πρωτοστατεῖ
ἡ κα Λιάνη µέ τήν πα ρουσία τοῦ π. Τι-
µοθέου Ἠλιάκη καί τοῦ µητροπολίτου
Ἰωνίας Κωνσταντίνου ἐναντίον τοῦ
ὁ ποίου ὑπᾹρχε προσ φυγή ἐκκρεµής
πρός τό Σ.τ.Ε. Μιά σαφής λοιπόν πα-
ρέµβαση τᾹς ἐκτελεστικᾹς ἐξουσίας,
σέ ἀνώ τατο βαθµό (Πρωθυπουργοῦ),
στήν δικαστική ἐξουσία καί αὐτή σέ
ἀνώτατο βαθµό (Πρόεδρος Συµβουλί -
ου τᾹς Ἐπικρατείας). ∆εῖτε λοιπόν τά
ἀποκαλυπτικά στοιχεῖα πού δηµο-

σιεύει ἡ ἐφηµερίδα καί ἀποδεικνύουν
τήν παρέµβαση στήν ∆ικαιοσύνη.
«Μυστική σύσκεψη στήν Ἐκάλη γιά τό

ἐκκλησιαστικό µέ τήν ∆ήµητρα
Γιά νά µήν ὑπάρχει καµιά ἀµφιβολία

ποιός κυβερν αὐτόν τόν τόπο, τό  “ΠΑ -
ΡΟΝ” σς ἀποκαλύπτει σήµερα ὅτι πρίν
ἀπό λίγες µέρες πραγµατοποιήθηκε
στήν Ἐκάλη µυστική σύσκεψη γιά τό
ἐκκλησιαστικό πρόβληµα καί µάλιστα ἐν
ὄψει τᾹς ἀπόφασης πού πρόκειται νά
ἐκδοθεῖ ἀπό τήν Ὀλοµέλεια τοῦ Συµβου-
λίου τᾹς Ἐπικρατείας καί ἡ ὁποία σύµ -
φωνα µέ ὅλες τίς ἐνδείξεις θά δικαιώσει
καί πάλι τούς  “3” Μητροπολίτες, Νικόδη  -
µο, Θεολόγο καί Κωνσταντῖνο.

Τό τραγικό στήν σύσκεψη αὐτή, ἡ
ὁποία πραγµατοποιήθηκε ὑπό τήν προ -
εδρία τᾹς κ. ∆ήµητρας Λιάνη, εἶναι ὅτι
ἔλαβε µέρος ὁ πρόεδρος τοῦ Συµβου-
λίου τᾹς Ἐπικρατείας κ. Μποτόπουλος,
ὁ νοµικός σύµβουλος τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς
Ἐλλάδος κ. Χριστινάκης καί, τό ἀκόµη
τρα γικότερο, ὁ Ἀρχιµανδρίτης καί  “πνευ-
µατικός” τᾹς ∆ήµητρας Τιµόθεος Ἠλιά -
κης καί ὁ “προστατευόµενός”!! του Μη -
τροπολίτης Ν. Ἰωνίας, πού ἐξελέγη Μη -
τροπολίτης µέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ  “ἐπι-
γείου πνεύµατος ∆ήµητρα”...

Γιά τήν σύσκεψη αὐτή  βέβαια δέν
µπορεῖ νά ὑπάρξει ἡ δικαιολογία πού
προβάλλει συνήθως ἡ κ. Λιάνη, ὅτι δηλα-
δή προήδρευσε ὁ πρωθυπουργός (τό
ἀκούσαµε καί αὐτό στήν περιβόητη
συνέντευξη), ὅταν µάλιστα δέν ἐκδόθη-
κε καµιά ἀνακοίνωση.

Πάντως στήν σύσκεψη αὐτή, στήν
ὁποία ὅπως εἴδαµε συµµετεῖχαν σιτι -
ζόµενοι καί µή τᾹς “αὐλᾹς” -νά σηµειω -
θεῖ ὅτι δέν ἔλαβαν µέρος οὔτε ὁ ὑπουρ -
γός παρά τῷ πρωθυπουργῷ κ. Ἀντ. Λι -
βάνης, οὔτε οἱ ἀρµόδιοι ὑπουργοί ∆ικαι-
οσύνης κ. Γιάννης Ποττάκης καί Θρη -
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σκευµάτων Γ. Παπανδρέου- ἐπιβεβαιώ -
θηκε “ποιός κυβερν τόν τόπο”...»

Τό δηµοσίευµα ἀναφέρει ρητά ὅτι ἡ
µυστική σύσκεψη ἔγινε «ἐν ὄψει τᾹς
ἀπόφασης πού πρόκειται νά ἐκδοθεῖ
ἀπό τήν Ὀλοµέλεια τοῦ Συµβουλίου τᾹς
Ἐπικρατείας», µέ σαφᾹ σκοπιµότη τα
τόν ἐπηρεασµό τᾹς ∆ικαιοσύνης κατά
τῶν τριῶν µητροπολιτῶν. Ὅταν µετά
µιά ἑβδοµάδα ὁ Πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Ε. δι-
έψευσε τήν εἴδηση, ἡ ἐφηµερίδα ἐπέ-
µεινε δίνοντας καί περισσότερα στοι -
χεῖα γιά τή µυστική σύσκεψη. ∆εῖτε τό
ΠΑΡΟΝ 19.11.95, ἀριθ. φύλλου 158:

«Μέ τήν διάταξη Κακλαµάνη θά
διώξουν τούς “3” Μητροπολίτες

Κι ὅµως ἡ σύσκεψη στήν Ἐκάλη γιά τό
ἐκκλησιαστικό ἔγινε...

Μέ τήν νοµική φόρµουλα Κακλαµάνη,
µέ τήν ὁποία ἐκδιώχθηκε ἀπό τόν Μη -
τροπολιτικό θρόνο τᾹς Κεφαλονις τό
1982 ὁ τότε Μητροπολίτης Προκόπιος,
θά ἐπιχειρήσει ἡ σηµερινή ἠγεσία τᾹς
Ἐκκλησίας νά βγάλει µέσα ἀπό τά πόδια
της τούς τρεῖς ...ἀνυπότακτους Μητρο-
πολίτες Νικόδηµο, Θεολόγο καί Κων-
σταντῖνο, στήν περίπτωση πού ἡ ἀνα-
µενόµενη ἀπόφαση τᾹς Ὁλοµέλειας τοῦ
Συµβουλίου Ἐπικρατείας τούς δικαιώσει,
χαρακτηρίζοντας ἀντισυνταγµατικές τίς
ποινές πού ἔχει ἐπιβάλει ἡ Ἱεραρχία.

Τήν ἀναζήτηση αὐτᾹς τᾹς λύσης, καί
ἡ ὁποία -κατά τήν ἄποψή τους- θά τερ-
µατίσει τήν ἐκκρεµότητα στήν ὁποία
ζοῦν οἱ ὑπό αἴρεση Μητροπολίτες Ἀτ -
τικᾹς Παντελεήµων καί Ζακύνθου Χρυ-
σόστοµος, εἶχε στόχο ἡ ἄτυπη σύσκεψη
πού ἔγινε τήν ∆ευτέρα καί στήν ὁποία
πᾹρε µέρος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ,
ὁ ἔµπιστος ἄνθρωπός του Μητροπολί -
τηςἸωαννίνων Θεόκλητος καί ὁ διαδε -
χθείς τόν ἀείµνηστον Γ. Λιλαῖο, νοµικός
σύµβουλος τᾹς Ἐκκλησίας κ. Χριστινά κης.

Κι ὅµως ἔγινε...
Στό µεταξύ ὁ πρόεδρος τοῦ Συµβου-

λίου Ἐπικρατείας κ. Βασ. Μποτόπουλος
µέ ἐπιστολή του διαψεύδει ὅτι παρα-
βρέθηκε σέ σύσκεψη στήν Ἐκάλη γιά τό
ἐκκλησιαστικό, χαρακτηρίζει δέ τήν ἀνά -
µειξη τοῦ ὀνόµατός του ὡς προσβλητική
καί συκοφαντική καί εἰλικρινά δέν κατα-
λαβαίνουµε τί ἐννοεῖ µ᾿ αὐτούς τούς χα-
ρακτηρισµούς. Ὡς πρός τούς στόχους
τοῦ δηµοσιεύµατος, ὅτι µέσω αὐτοῦ ἐπι-
διώκαµε νά ἐπηρεάσουµε τήν κρίση τοῦ
∆ικαστηρίου, ὁ κ. Μποτόπουλος δέν θά
ἔπρεπε οὔτε κἄν νά τό σκεφθεῖ. Μς
γνω ρίζει πολύ καλά καί ξέρει πόσο τόν
σεβόµαστε...

Ἡ ἐπιστολή τοῦ προέδρου τοῦ Συµ -
βουλίου Ἐπικρατείας ἔχει ὡς ἐξᾹς:

“Στό φύλλο τᾹς 12.11.1995 τᾹς ἐφηµε-
ρίδας σας “Τό Παρόν” καταχωρίστηκε
ἀνώνυµο δηµοσίευµα µέ τόν τίτλο “Μυ -
στική σύσκεψη στήν Ἐκάλη γιά τό ἐκ -
κλησιαστικό µέ τήν ∆ήµητρα”, στό ὁποῖο
ἀναµιγνύεται τό ὄνοµά µου. Τό περιε -
χόµενο τοῦ δηµοσιεύµατος, κατά τό µέ -
ρος πού µέ ἀφορ, εἶναι ὁλωσδιόλου
ψευδές, προσβλητικό καί συκοφαντικό.
Εἶναι δέ κακόβουλο καί ἀπό τήν ἄποψη
ὅτι προφανῶς ἀποβλέπει, ἔστω καί ἄν,
βέβαια, δέν µπορεῖ νά ἐπιτύχει, νά ἐπη -
ρεάσει τήν κρίση ἤ νά διαβάλει ἐκ τῶν
προ τέρων τήν ἀπόφαση τᾹς Ὁλοµελεί -
ας τοῦ Συµβουλίου τᾹς Ἐπικρατείας σέ
σχέση µέ τήν ὑπόθεση τῶν τριῶν Μητρο -
πολιτῶν πού βρίσκεται ὑπό διάσκεψη
στό δικαστήριο. Ἐνόψει αὐτῶν καλεῖσθε
ἤδη νά ἀποκαταστήσετε τήν ἀλήθεια
ἀνασκευάζοντας τό ψευδές δηµοσίευµα
ὅπως ἔχετε ἠθική καί νοµική ὑποχρέω-
ση”.

Σηµειώνεται ὅτι σέ διάψευση εἶχε
προ χωρήσει τό βράδυ τᾹς ΚυριακᾹς καί
ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος, χωρίς µά -
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λιστα νά ἔχει ὑποβληθεῖ καµιά ἐρώτηση.
Αὐτή ἡ ἀντίδραση δείχνει πόσο ἐνόχλη -
σε καί ἀνησύχησε τό δηµοσίευµά µας. Κι
αὐτό εἶναι πού ἐνισχύει τίς πληροφο-
ρίες µας ὅτι ἡ σύσκεψη ἔγινε.

Ὁ κ. πρόεδρος τοῦ Σ.τ.Ε. πέρασε ἀπό
τήν κεντρική πύλη καί σέ λίγη ὥρα τόν
ἀκολούθησε ὁ καθηγητής δικηγόρος τᾹς
ἐκκλησίας. Μέσα στήν βίλα ἦταν, ἤδη, ὁ
ἀρχιµανδρίτης Τιµόθεος Ἠλιάκης, πού
συνόδευε τόν Μητροπολίτη τᾹς Νέας
Ἰωνίας Κωνσταντῖνο Φαραντάτο.

Ἐάν ἡ ταυτόχρονη αὐτή ἐπίσκεψη
ὀφείλεται σέ σύµπτωση, τότε ἔχει δίκιο
νά διαµαρτύρεται ὁ κ. Μποτόπουλος.
Πάντως, δέν εἶναι σύµπτωση τό ὅτι τό
ἐκκλησιαστικό πρόβληµα δηµιουργήθη-
κε ἀπό τόν κ. Τιµόθεο, ὁ ὁποῖος γιά νά
προωθήσει τόν κ. Φαραντάτο στήν µη -
τροπολιτική καθέδρα, ἐπηρέασε τήν
πρω θυπουργική σύζυγο καί ἐκείνη τούς
ἐκκλησιαστικούς παράγοντες, γιά νά 
βροῦν τρόπο ἐκλογᾹς ἀπό τήν Ἱεραρχία
χωρίς τούς δικαιωθέντες ἀπό τήν δικαι-
οσύνη τρεῖς Μητροπολίτες. Ἔτσι, ἐκδό -
θηκαν τά παράνοµα διατάγµατα τᾹς
ἀποµακρύνσεώς τους καί ἀπό τότε τό
ἐκκλησιαστικό πρόβληµα µπᾹκε στήν
πιό ὀξεία φάση του. Τώρα πού ἦλθε ἡ
ὥρα τᾹς κρίσεως στό Σ.τ.Ε. καί ἡ καρέκλα
τοῦ κ. Φαραντάτου τρίζει, διότι ἡ ἀκύ -
ρωση τᾹς ἐκλογᾹς του εἶναι ὀλοφάνερη,
ἐπειδή, δέν εἶναι εὔκολη καί ἡ ἐπανε -
κλογή του, ἀφοῦ ἐξελέγη µέ ἰσοψηφία
καί µέτρησε ἡ ἀρχαιότητά του, ἡ µόνη
λύση εἶναι ἡ διαµεσολάβηση καί πάλι
τᾹς Ἐκάλης».

Μς κάνει ἐντύπωση πώς ἡ διοί -
κηση τᾹς Ἐκκλησίας µεθοδεύει καί ἄλλη
παράνοµη ἐνέργεια σέ περίπτωση πού
οἱ τρεῖς δικαιωθοῦν ἀπό τό Σ.τ.Ε.: Πρό -
κειται γιά τόν νόµο τοῦ Κακλαµάνη
πού προέβλεπε: α) ἐξάµηνη διαθεσιµό -

τητα (ἐπιβάλλεται ἀπό τήν ∆ΙΣ) καί,
µετά τό ἐξάµηνο, β) ἔκπτωση (καί αὐτή
ἐπιβάλλεται ἀπό τήν ∆ΙΣ) ἀπό τήν µη -
τρόπολη. Ἐξάµηνη διαθεσιµότη τα εἶχε
ἤδη ἐπιβληθεῖ στόν Λαρίσης Θε ολόγο,
προσβλήθηκε στό Σ.τ.Ε. καί ἐκεῖνος δι-
καιώθηκε πανηγυρικά µέ τήν 1028/93
ἀπόφαση τᾹς Ὁλοµέλειας τοῦ Σ.τ.Ε.

Ἰδιαίτερη ἐντύπωση µς κάνει ὅτι
παρ’ ὅλες τίς διαψεύσεις τοῦ Προέ δρου
τοῦ Σ.τ.Ε. ἡ ἐφηµερίδα ἐπιµένει ἐµφαν-
τικά: «Κι ὅµως ἡ σύσκεψη στήν Ἐκάλη
γιά τό ἐκκλησιαστικό ἔγινε...»

Καί ἄλλες ἐπίσης ἐφηµερίδες ἐπιβε-
βαίωσαν τήν µυστική συνάντηση Πα -
πανδρέου-Μποτόπουλου µέ προτο -
στα τοῦντες τήν κα ∆ήµητρα Λιάνη καί
τόν ἀρχιµ. Τιµόθεο Ἠλιάκη. (ΕΛΕΥΘΕ -
ΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 22-3-96):

«Πιάνουν πάλι δουλειά... 
µάγοι καί ἐξορκιστές

...Ἀκόµη, θεωρεῖται, παρά τό πώς ὁ
ἴδιος (Τιµόθεος Ἠλιάκης) τό ἀρνεῖται,
ὅτι ἦταν ὁ καταλυτικός παράγοντας τᾹς
συνάντησης τᾹς ∆ήµητρας Λιάνη µέ τόν
πρόεδρο τοῦ Σ.τ.Ε. κ. Βασίλειο Μποτό -
πουλο καί τᾹς µεταξύ τους συζήτησης
γιά «λύση» τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήµα-
τος...

Γ. Ν. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ»
Στήν ἐφηµερίδα «Ἀπόφαση» (2-2-

2005) ἡ κα ∆ήµητρα Λιάνη-Παπανδρέου
δέν δέχεται τήν ἐµπλοκή της στή µυστι-
κή σύσκεψη, ἐπιβεβαιώνει ὅµως ὅτι:
«ἦταν ἀπόφαση τᾹς κυβέρνησης, τοῦ
Ἀνδρέα Παπανδρέου σέ συνεννόηση µέ
τόν τότε πρόεδρο του Σ.τ.Ε. κ. Μποτό -
πουλο καί τόν µακαριστό ἀρχιεπίσκοπο
Σεραφείµ», ἐπιβεβαιώνοντας ἔτσι τήν
παρέµβαση Παπανδρέου στήν ἀπό -
φα ση τᾹς Ὀλοµελείας του Σ.τ.Ε.

Μετά τήν πρώτη µέρα διάσκεψης
τᾹς Ὁλοµελείας τοῦ Σ.τ.Ε. (20-2-1996)
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τόσο τά ἡλεκτρονικά ὅσο καί τά ἔν -
τυπα ΜΜΕ µετέφεραν τήν βεβαιότητα
ἐκκλησιαστικῶν κύκλων γιά δικαίωση
τᾹς πλευρς τᾹς διοίκησης τᾹς Ἐκκλη -
σίας καί ὄχι τῶν τριῶν: (ΕΘΝΟΣ 21-2-
96): «Ὑπέρ τᾹς Ἐκκλησίας τό Σ.τ.Ε.»,
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 21-2-96): «Τό Σ.τ.Ε. δι-
καιώνει τήν Ἱερά Σύνοδο στό θέµα τῶν
τριῶν µητροπολιτῶν», (Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ
ΤΥΠΟΣ 21-2-96): «ΧΩΡΙΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙΣ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΩΝΥΜΙΚΟΙ», (ΕΣΤΙΑ 21-2-96):
«ΤΟ Σ.τ.Ε. ΑΠΕΡΡΙΨΕ ΤΑΣ 37 ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
ΤΩΝ 3 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ».

Μετά τή δεύτερη πλέον ἡµέρα τᾹς
διασκέψεως ὅλα τά ΜΜΕ ἀνακοίνω-
ναν τήν ἔκβαση τῶν προσφυγῶν (ὅτι
ἦταν κατά τῶν τριῶν µητροπολιτῶν).
Περιέγραφαν ἐπίσης καί πολλές λε-
πτοµέρειες σέ σχέση µέ τόν ἀριθµό τῶν
ὑπερψηφισάντων καί τῶν µειοψηφι-
σάντων. Ἀνέφεραν µάλιστα καί λόγια
καί δηλώσεις τῶν δικαστῶν γιά τήν
ἔκβαση τᾹς ὑποθέσεως πρίν δηµοσιευ -
θεῖ ἡ ἀπόφαση. ∆εῖτε τό παρακάτω
δηµοσίευµα (ΕΣΤΙΑ 22-2-96):

«ΤΟ Σ.Τ.Ε. ΑΠΕΡΡΙΨΕ 
ΤΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
Τό Συµβούλιον τᾹς Ἐπικρατείας µέ

ψή φους 16 ἔναντι 11 ἀπέρριψε χθές καί
τάς ὑπολοίπους προσφυγάς τῶν τριῶν
Μητροπολιτῶν, δεχθέν ὅτι, ἐφ’ ὅσον τό
ἐπιβληθέν ἐπιτίµιον τᾹς ἀκοινωνησίας
δέν ἐλέγχεται ἀπό αὐτό, καί αἱ ὑπόλοι-
ποι πράξεις τᾹς ∆ιοικήσεως τᾹς Ἐκκλη -
σίας καλῶς ἐπεβλήθησαν εἰς τούς τρεῖς
Μητροπολίτας.

Ἡ ἰσχυρά µειονοψηφία τοῦ Συµβου-
λίου τᾹς Ἐπικρατείας, δώδεκα τήν πρώ -
την ἡµέραν καί ἕνδεκα τήν δευτέραν,
ὑπεστήριξεν ἐντόνως µεταξύ ἄλλων καί
τά ἑξᾹς:

1. Τό ἐπιβληθέν ἐπιτίµιον τᾹς ἀκοι-

νωνησίας ἔχει καί διοικητικάς ἐπιπτώσεις
καί συνεπῶς ἐπηρεάζει τά διοικητικά
καθήκοντα τοῦ Μητροπολίτου. Κατά
συνέπειαν ἡ πράξις ἐπιβολᾹς του πρέπει
νά θεωρηθᾹ ἐκτελεστή διοικητική πράξις,
ἡ ὁποία παραδεκτῶς προσβάλλεται εἰς
τό Σ.τ.Ε. καί ὑπόκειται εἰς ἀκυρωτικόν
ἔλεγχον.

2. Προϋποθέσεις, αἱ ὁποῖαι περιορι-
στικῶς τίθενται διά τήν παύσιν Μητρο-
πολίτου, εἶναι τρεῖς: Ἔκπτωσις, ἰσόβιος
ἀργία, καθαίρεσις. Καµµιά ἀπό τάς
τρεῖς αὐτάς περιπτώσεις δέν συνέτρε-
ξεν ἐν προκειµένῳ καί συνεπῶς τά «ἀνα -
κλητικά» (διαπιστωτικά) Π. ∆ιατάγµατα
στεροῦνται παντελῶς νοµίµου ἐρείσµα-
τος.

3. ∆έν ἐτηρήθη ἀπό τήν ∆. Ἱ. Σύνοδον
κανείς ἀπολύτως δικονοµικός κανών.
∆έν ἀπεδόθη καί δή ἐγγράφως καµµιά
κατηγορία, δέν ὡρίσθη ἀνακριτής, δέν
ἔγινεν ἀνάκρισις, δέν ἐξητάσθησαν µάρ -
τυρες κατά τήν ἀνάκρισιν καί τήν ἐπ’
ἀκροατηρίω διαδικασίαν, δέν συνετάχθη
πόρισµα, δέν ἐζητήθη ἡ ἀπολογία τῶν
ἐγκαλουµένων κλπ. Ἀλλά καί ἐάν ἀκόµη
ἤθελε κριθᾹ ὅτι ἡ πράξις της ∆.Ι.Σ. ἀπο-
τελεῖ ἀπόφασιν πρωτοβαθµίου ∆ικα-
στηρίου, καί πάλιν παραδεκτῶς ἀσκοῦν -
ται αἱ αἰτήσεις ἀκυρώσεως τό πρῶτον
ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ.

Ἡ ἀπόφασις τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρω-
τικοῦ ∆ικαστηρίου θά δοθᾹ εἰς τήν δηµο-
σιότητα ἐντός τῶν προσεχῶν ἡµερῶν.
Ἤδη, ἀρκετοί Ἱεράρχαι, ἐκτός τῶν τρι -
ῶν, ἐξέφρασαν τήν ἀνησυχίαν των διά
τόν τρόπον κατά τόν ὁποῖον θά ἀπο-
µακρύνωνται ἐκ τᾹς θέσεώς των οἱ
Μητροπολίται εἰς τό µέλλον. Ἀλλά καί
εἰς τούς 9.000 κληρικούς τᾹς Ἐκκλησίας
τᾹς Ἑλλάδος ἡ ἀπόφασις τᾹς πλειοψη -
φίας τοῦ ΣτΕ δηµιουργεῖ δυσµενεστάτας
συνεπείας. Σηµειωτέον ὅτι αἱ ἀποφάσεις
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τᾹς Ὁλοµελείας ἐλαµβάνοντο παλαιό -
τε ρον ἐν ὀµοφωνί».

Τό παρακάτω δηµοσίευµα (ΕΛΕΥ ΘΕ -
ΡΗ ΩΡΑ 15-3-96) πού γράφει ἡ ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ἀναφέρει πλᾹθος λε-
πτοµεριῶν ἀπό τή µυστική (!) διάσκε -
ψη τᾹς Ὁλοµέλειας τοῦ Σ.τ.Ε. Ἀναφέρε -
ται ἐπίσης καί σέ ἐπερώτηση τριῶν
βουλευτῶν τᾹς Ν.∆. γιά τό πῶς ἐξελί -
χθηκε ὅλη ἡ ἐκδίκαση τῶν προσφυγῶν,
ἀπό τήν ἐπιλογή τῶν δικαστῶν πού θά
δίκαζαν µέχρι καί τήν παρωδία τῶν
διασκέψεων τῶν δύο ἡµερῶν καί γιά
τή διαρροή τοῦ ἀποτελέσµατος τῶν
µυστικῶν (!) διασκέψεων στόν τύπο
ἀπό τήν πρώτη κι ὅλας µέρα. Προσέ-
ξετε ὅλες τίς λεπτοµέρειες τῶν καταγ-
γελιῶν:  

«ΦΟΒΕΡΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ 
3 ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ Ν.∆.

Μέ σειρά µεθοδεύσεων θυσιάστηκαν 
οἱ τρεῖς Ἱερωνυµικοί Μητροπολίτες

“ΘΥΣΙΑΣΑΜΕ τούς τρεῖς µητροπολίτες
γιά τή γαλήνη τᾹς Ἐκκλησίας καί τᾹς

Πολιτείας”
ΤΑ λόγια αὐτά ἀνήκουν σέ ∆ικαστικό

ἐξερχόµενο τᾹς Ὁλοµελείας τοῦ ΣτΕ,
πού ἀπέρριψε µέ ψήφους 15 ἔναντι 12
τίς προσφυγές τῶν τριῶν µητροπολιτῶν
ἀνατρέποντας παλαιότερη ὁµόφωνη
σχεδόν ἀπόφασί της καί δεκάδες ἄλλες
ἀποφάσεις τῶν τµηµάτων της, σύµφω-
να µέ δηµοσιεύµατα τοῦ Τύπου, σέ ἐρώ -
τησι πού κατέθεσαν χθές στή Βουλή οἱ
βουλευτές της Ν.∆. κ. κ. Ν. Κατσαρός,
Νικ. Νικολόπουλος καί Ἀπ. Ἀνδρεουλά -
κος ἀπευθυνόµενη πρός τόν ὑπουργό
∆ικαιοσύνης.

Σύµφωνα µέ δηµοσίευµα ἐφηµερί -
δων, ἀναφέρουν οἱ ἐρωτῶντες βουλευ-
τές της Ν.∆., «πολλοί δικαστικοί τᾹς πλει-
οψηφίας ἤ τᾹς µειοψηφίας ἀνέφεραν ὅτι
περίµεναν ἡ Ὁλοµέλεια τοῦ ΣτΕ νά ἀπορ -

ρίψη τίς προσφυγές γιά τά ἐπιτίµια, ἀλλά
δέν περίµεναν νά ἀνατραπᾹ ἡ ἀπόφασι
τοῦ 1993». Ἄν ὁ λόγος τοῦ ∆ικαστοῦ τᾹς
πλειοψηφίας -τονίζουν- εἶναι ἀληθής,
καί γιατί νά µήν εἶναι, παρατηροῦν, ἀ -
φοῦ οὔτε διάψευσι ὑπάρχει, δηµιουρ-
γεῖται τεράστιο πρόβληµα νόµιµης λει-
τουργίας τοῦ Ἀνωτάτου ∆ικαστηρίου
τᾹς χώρας.

Τό πρόβληµα, συνεχίζουν, γίνεται
ἀκό µη ὀξύτερο, ἄν ἀνταποκρίνονται
στήν ἀλήθεια καί τά ἀκόλουθα καταπλη -
κτικά καί ἀπίστευτα ὅπως:

-Προλογίζοντας (!!!) τήν ὑπόθεση ὁ
πρόεδρος εἶπε: «Τώρα ἔχουµε µεγάλα
ἐθνικά θέµατα. ∆έν πρέπει νά δηµιουρ-
γοῦµε προβλήµατα στήν Ἐκκλησία»!!!
Μέ τήν εἰσήγησή του αὐτή, τονίζουν οἱ
ἐρωτῶντες βουλευτές τᾹς Ν.∆., πρό τᾹς
εἰσηγήσεως τοῦ εἰσηγητοῦ ἀποσκοποῦ -
σε στό νά προκαταλάβη τούς συµβού -
λους καί νά ἐπιβάλη τήν ἀπόφασι πού
ἐκεῖνος ἤδη εἶχε λάβη καί τήν ὁποία
ἐγνώριζαν ἤδη καί τήν διατυµπάνιζαν οἱ
ἐκπρόσωποι τᾹς Ἐκκλησίας.

-Ἄλλος ∆ικαστικός πού ἀνᾹκε στήν
µειοψηφία δήλωσε σέ δηµοσιογράφο ὅτι
µετά, τήν κατά τήν ἄποψή του ἄδικη,
αὐτή ἀπόφαση, ἐπιβεβαιώνονται οἱ φό -
βοι του ὅτι «ὑπό ἕνα καθεστώς ἐξουσίας
δέν ἐπιτρέπεται σέ νοήµονες ἀνθρώ -
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πους νά ἔχουν αἰσιοδοξία οὔτε ἐλπίδα
διεξόδου». Αὐτό βεβαίως, τονίζουν, ση -
µαίνει ὅτι ἔχουµε ἄµεση ἐπιρροή καί πίε-
ση τᾹς σηµερινᾹς κυβερνήσεως στήν Συν -
ταγµατικά ἀνεξάρτητη ∆ικαιοσύνη.

-Προηγήθηκαν τᾹς 13-10-95, πού
συνεζητήθη ἡ ὑπόθεση, µερικές ἀναβο-
λές τᾹς συζητήσεως τῶν προσφυγῶν
τῶν τριῶν µητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖες δέν
ἔπεισαν κανένα γιά τή βασιµότητα τῶν
λόγων τᾹς ἀναβολᾹς, ἀντίθετα δηµιούρ -
γησαν σοβαρές ὑπόνοιες ὅτι ἀνεζητεῖτο
ἡ ἐπίτευξι «κατάλληλης» σύνθεσης γιά
τήν ἐπιτυχία ἐπιδιωκόµενης ἀποφάσε -
ως.

-Κατά τή δικάσιµο τᾹς 13-10-95 διαφο -
ροποιήθηκε ἡ σύνθεση τοῦ ∆ικαστηρίου
ἀπό ἐκείνη πού εἶχε ἀρχικά ὁρισθεῖ ὡς
ἑξᾹς:

*∆έν µετέσχον οἱ τρεῖς ἀντιπρόεδροι
κ. κ. ∆. Μαργαρίτης, Π. ∆εκλερής, Α. Μα-
ρίνος.

*∆έν µετέσχε ὁ τακτικός σύµβουλος
κ. Ἰ. Τζεβελεκάκης.

*∆έν µετέσχε ὁ πρῶτος ἀναπληρω-
µατικός σύµβουλος κ. Χ. Γεραρής.

*∆έν µετέσχε ὁ δεύτερος ἀναπληρω-
µατικός σύµβουλος κ. Σ. Σαρηβαλάσης.

*∆έν µετέσχε ὁ τακτικός σύµβουλος
κ. Σ. Ρίζος καί ἀντ’ αὐτῶν µετεῖχαν οἱ
ἀναπληρωµατικοί κ.κ. Σ. Χαραλαµπίδης,
Γ. Παναγιωτόπουλος, Ν. Ντούβας, Σ. Κα-
ραλής καί Κ. Μενουδάκος.

-Κατά τή διάσκεψι τήν 20-2-96, ἐνῶ ὁ
εἰσηγητής διάβαζε κάθε ἕνα ἀπό τούς
λόγους ἀκυρώσεως ὁ πρόεδρος γιά νά
προκαταλάβη τή γνώµη τῶν ἄλλων δι-
καστῶν, παρενέβαινε καί προτοῦ νά τε-
λειώση ὁ εἰσηγητής ἐκεῖνος ἔλεγε «ἀβάσι-
µος». Κάπου οἱ νόµοι καί οἱ γραφές
λέγουν -ἐπισηµαίνουν οἱ βουλευτές της
Ν.∆.- ὅτι ὁ πρόεδρος ψηφίζει τελευταῖος
γιά νά µήν ἐπηρεάζει τούς λοιπούς ∆ι-

καστές!! Ἤ µήπως -ἀναφέρουν- αὐτό
δέν ἰσχύει γιά τό ΣτΕ;

-Ἐνῶ τήν 20-2-96 δέν εἶχε τελειώσει
ἡ διάσκεψις καί ἐσυνεχίζετο ἀκόµη µάλι-
στα καί ἐπανελήφθη καί τήν ἑπόµενη
µέρα 21-2-96, τά ΜΜΕ τήν νύκτα τᾹς 20-
2-96 µετέδιδαν τό ἀποτέλεσµα καί ἔτσι
παραβιάστηκε ἡ µυστικότητα τᾹς ψηφο -
φορίας, διέρρευσε δέ σκοπίµως τό ἀπο -
τέλεσµα καί ἀνακοινώθηκε προφανῶς
ἀπό ἐκείνους πού τό ἐπεδίωκαν καί τό
ἀνέµεναν, καί αὐτό γιά νά σταθεροποι-
ηθᾹ ἡ ἐπιτευχθεῖσα πλειοψηφία καί νά
µήν ἀνατραπᾹ τήν ἑποµένη πού συνε -
ζητοῦντο συναφεῖς ὑποθέσεις.

Τά γεγονότα αὐτά καταδεικνύουν
ἀναµφισβήτητα -καταγγέλλουν- µία
ἀπα ράδεκτη µεθόδευσι ἀντίθετη στό
Σύνταγµα καί τούς νόµους τοῦ Κρά τους,
ἡ ὁποία κλονίζει τά θεµέλια τοῦ κρά -
τους δικαίου, καί ὑποτίθεται ὅτι εἶναι ἡ
Πολιτεία µας, καί τήν µεταβάλλει σέ ἀ -
ναρχούµενη Πολιτεία, στήν ὁποία ὑπε-
ρισχύει τό δίκαιο, τό συµφέρον καί ἡ ἐπι -
θυµία τοῦ ἀσκοῦντος τήν ἐξουσία.

Κατόπιν τούτου οἱ ἐρωτῶντες βου-
λευτές τᾹς Ν.∆. ζητοῦν νά πληροφορη -
θοῦν ἀπό τόν ὑπουργό ∆ικαιοσύνης:

-Πῶς ἀντιµετωπίζει ἐκεῖνος καί ὡς
ὑπουργός καί ὡς καθηγητής Πανεπι-
στηµίου τήν δηµόσια παραδοχή τοῦ συµ -
βούλου τᾹς Ἐπικρατείας περί θυσίας
τῶν τριῶν µητροπολιτῶν, πού µέ ἄλλες
λέξεις σηµαίνει ὅτι δέν τούς ἀπεδόθη τό
δίκαιον χάριν σκοπιµοτήτων, καί ἄν σκέ -
πτεται νά ἐρευνήση τήν ἀλήθεια τοῦ δη -
µοσιεύµατος καί νά ἀσκήση τά νόµιµα
κατά τῶν παρανοµησάντων.

-Πῶς ἀντιµετωπίζει τή σαφᾹ παρα -
βίασι τοῦ ἀρθρ. 301 πάρ. 3 Πόλ. ∆ικ. πού
ἐφαρµόζεται καί στό ΣτΕ ἀπό τόν πρόε-
δρο τοῦ ΣτΕ µέ τόν «πρόλογό» του καί
κυρίως µέ τήν ἔκφρασι τᾹς γνώµης του
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καί τίς ψήφους του µέ τό χαρακτηρισµό
«ἀβάσιµος» γιά ἕναν ἕκαστο λόγο τᾹς
προσφυγᾹς πρό τᾹς ψηφοφορίας ὅλων
τῶν ἄλλων ∆ικαστῶν τᾹς συνθέσεως
τοῦ ∆ικαστηρίου καί ἄν σκέπτεται νά
ἐρευνήση τήν ἀλήθεια τοῦ δηµοσιεύµα-
τος καί νά ἐνεργήση τά νόµιµα.

-Γιά ποιούς λόγους διαφοροποιήθηκε
ἡ σύνθεσι τοῦ ∆ικαστηρίου κατά τή δικά -
σιµο τᾹς 13-10-95 ἀπό ἐκείνη πού εἶχε
ἀρχικά ὁρισθεῖ ὡς πρός ἕνα ἔκαστο τῶν
ἀντικατασταθέντων προέδρων καί συµ -
βούλων τᾹς Ἐπικρατείας.

-Ποιοί λόγοι ἐπέβαλαν τίς γενόµενες
ἀναβολές πρό τᾹς δικασίµου τᾹς 13-10-
95;

-Ποιά µέτρα σκέπτεται νά λάβη γιά
τήν παραβίαση τᾹς µυστικότητος τᾹς
ψη φοφορίας πού καθιστ ἄκυρη τή δια-
δικασία, τή νύχτα τᾹς 20-2-95, ἐνῶ δέν
εἶχε ὁλοκληρωθεῖ ἡ διάσκεψι, ἡ ὁποία
συνεχίσθηκε καί τήν ἑποµένη µέ ἄλλες
ἀπόλυτα συναφεῖς προσφυγές τῶν ἴ -
διων διαδίκων, καί τί σκέπτεται νά πράξη
καί

-Πώς σκέπτεται νά προστατεύση τό
θεσµό τοῦ Ἀνωτάτου ∆ικαστηρίου τᾹς
χώ ρας ἀπό διαδικασίες καί ἐνέργειες πού
ἀποτελοῦν σαφᾹ παραβίασι τοῦ Συντά -
γµατος καί τῶν Νόµων τοῦ Κράτους;»

Καί ἄλλες ἐφηµερίδες ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΤΥΠΟΣ 8-3-1996: Ἀντεπίθεση τῶν «Ἱε -
ρω νυµικῶν» ἀλλά καί (Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ
ΤΥ ΠΟΣ  8-3-96 ἐπαναλαµβάνουν τόσο
τήν πολιτειακή ἐπέµβαση τοῦ Πρωθυ-
πουργοῦ Παπανδρέου στόν Πρόεδρο
τοῦ Σ.τ.Ε. Μποτόπουλο, ὅσο καί τίς ἀν -
τιδράσεις τῶν τριῶν µητροπολιτῶν.
∆εῖτε τό δεύτερο αὐτό δηµοσίευµα: 
«ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΩΝΥΜΙΚΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΣτΕ
ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ πρώτου µεγέθους διέ -

πραξε ὁ κοµµατικός πρόεδρος τοῦ Συµ -

βου λίου Ἐπικρατείας Βασ. Μποτόπου-
λος, ὅπως καταγγέλλουν οἱ τρεῖς Ἰερω -
νυµικοί Μητροπολίτες ἈττικᾹς Νικόδη -
µος, Λαρίσης Θεολόγος καί Θεσσαλίας
Κωνσταντῖνος. Σύµφωνα µέ τίς καταγ-
γελίες τους ἐπεσκέφθη πέρσι στήν Ἐκά -
λη τόν τότε πρωθυπουργό Ἀνδρέα Πα-
πανδρέου καί συζήτησε µαζί του τό
ἐκκλησιαστικό θέµα πού τούς ἀφοροῦ -
σε, καίτοι ἐκκρεµοῦσε ἐνώπιον τοῦ ἀνω -
τάτου δικαστηρίου σχετική προσφυγή
τους γιά τίς Μητροπόλεις τους...

Στή συζήτηση, µάλιστα, ἐκείνη πα-
ρίσταντο, σύµφωνα µέ τήν καταγγελία,
καί δικηγόροι τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά -
δος, καθώς καί ἄλλοι παράγοντες...

Τό θέµα ἔχει προκαλέσει ἀναστάτω-
ση στούς ὀπαδούς τῶν τριῶν Ἰερωνυµι -
κῶν Μητροπολιτῶν, καθώς εἶναι ἀπα-
ράδεκτο καί ἀντιδικονοµικό νά ἐπισκέ -
πτεται πρόεδρος ἀνωτάτου δικαστηρί -
ου τόν πρωθυπουργό τᾹς χώρας καί νά
συζητ µαζί του µία ἐκκρεµή δικαστική
ὑπόθεση, ἡ ὁποία, τελικά, κατέληξε
ὑπέρ τῶν ἀπόψεων τᾹς Ἐκκλησίας καί
κατά τῶν Μητροπολιτῶν, ἀφοῦ καί οἱ
τρεῖς ὡς ἄνω Μητροπολίτες τέθηκαν
ὁριστικά καί ἀµετάκλητα ἐκτός τῶν
Μητροπόλεών τους ἀπό τό ∆ικαστήριο.
Καί, τοῦτο, παρά τήν ἀντίθετη προη-
γούµενη νοµολογία τοῦ ΣτΕ, πού προ -
κάλεσε δυσµενεῖς ἐντυπώσεις, ἀφοῦ ἄλ -
λα εἶχε κρίνει τότε καί ἄλλα ἔκρινε πρίν
15 µέρες ἐπί τοῦ ἰδίου θέµατος! Φαίνεται
ὅτι ἡ παρέµβαση τοῦ Ἀνδρέα Παπαν-
δρέου στόν  “ἡµέτερο”Μποτόπουλο εἶ -
χε θετικά ἀποτελέσµατα ὑπέρ τᾹς Ἐκ -
κλη σίας τᾹς Ἑλλάδος.

Πέραν αὐτοῦ, οἱ τρεῖς Μητροπολίτες
µέ νέα προσφυγή τούς στό Συµβούλιο
Ἐπι κρατείας ζητοῦν νά ἀκυρωθεῖ ἡ
πρόσφατη αὐτή ἀπόφαση τοῦ Ἀνωτά -
του Ἀκυρωτικοῦ γιά τόν πρόσθετο λόγο
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ὅτι παραβιάστηκαν µυστικά διασκέψεως
τᾹς Ὀλοµελείας τοῦ Σ.τ.Ε.

Καί τοῦτο, διότι δηµοσιεύθηκαν στόν
Τύπο πληροφορίες ἐπί τοῦ ἀποτελέ -
σµα τος τᾹς συζητήσεως τοῦ θέµατος,
πρίν ἀκόµη δηµοσιευθεῖ ἡ ἀπόφαση.

Οἱ προσφεύγοντες ζητοῦν ἐπανά -
ληψη τᾹς διαδικασίας µέ διαφορετική ἤ
πλήρη σύνθεση καί χωρίς τήν παρουσία
τοῦ προέδρου τοῦ δικαστηρίου Βασ.
Μποτόπουλου».

Ἀργότερα, στόν ὀρυµαγδό τῶν
σκαν δάλων πού πληµµύρισαν τά ΜΜΕ
κατά τό ἔτος 2005, βγᾹκε καί ἕνα ἄλλο
ἠχητικό ντοκουµέντο πού ἐπιβεβαίω-
νε ὅλα τά παραπάνω. Στήν κασέτα
συνοµιλεῖ ὁ Παντελεήµων Μπεζενίτης
µέ τόν Ἀντιπρόεδρό του Σ.τ.Ε. ∆ελη -
γιάννη (ἡ κασέτα αὐτή µεταδόθηκε ἀπό
τήν ἐκποµπή τοῦ Τράγκα «Ἀλεποῦδες»
στό κανάλι 10). (∆υστυχῶς καί αὐτή ἡ
κασέτα ἀποδεικνύει καί ἄλλη παρέµ-
βαση -µεταγενέστερη αὐτή- στήν δια-
δικασία ἐκδίκασης ἄλλης προσφυγᾹς
τοῦ ἈττικᾹς Νικοδήµου κατά τοῦ Παν-
τελεήµονος Μπεζενίτη.) Σ’ αὐτήν τήν
κασσέτα λοιπόν ὁµολογεῖται ἀπό τόν
ἴδιο τόν ἀνώτατο αὐτό δικαστικό ὅτι
«ὁ Μποτόπουλος ἦταν ὁ πρωτεργάτης»
σέ αὐτή τήν ὑπόθεση. Ὁ Μητροπολί -
της Παντελεήµων ἰσχυρίζεται πώς καί
ὁ εἰσηγητής Σταυρόπουλος πρωτο-
στάτησε καί ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ ἀπαν-
τάει ἐµφαντικά δυό φορές: «καί ἐγώ
καί ὁ Πισπιρίγκος», γιά νά κλείσει τήν
ἀποστροφή τοῦ λόγου του ὁ Ἀντι-
πρόεδρος ∆εληγιάννης µέ τό: «Ἄν δέν
ἤµασταν ἐµεῖς δέν θά γινότανε τίποτα».

Τά παραπάνω τραγικά γεγονότα
ζω γραφίζουν τό κατάντηµα τᾹς ∆ικαι-
οσύνης νά µήν κρίνει µέ παρρησία κα-
τά νόµον, τήν ἀθλιότητα ἀπό τήν µεριά
τοῦ Πρωθυπουργοῦ τᾹς χώρας νά ἐπι-
βάλει τήν θέλησή του σέ δικαστικές ἀ -
πο φάσεις, καί τήν ἀκραία ἔκπτωση τῶν
πνευµατικῶν ἡγετῶν τοῦ τόπου, Ἀρχι -
επισκόπου καί µερικῶν ἐπισκόπων,
νά εἶναι οἱ ἠθικοί αὐτουργοί ὅλων αὐ -
τῶν τῶν ἀνωµαλιῶν στή λειτουργία τοῦ
κράτους, γιά νά ἱκανοποιήσουν τήν
ἐµπάθειά τους καί τό ἀσίγαστο µί σος
τους κατά τῶν τριῶν µητροπολι τῶν.

Τελικά οἱ ἀποφάσεις καθυστέρη-
σαν τέσσερις ὁλόκληρους µᾹνες µετά
τή διήµερη διάσκεψη γιά νά δηµοσιευ -
θοῦν (δηµοσιεύθηκαν στίς 14-6-1996),
γιά νά σταµατήσει ὁ θόρυβος καί νά
µή δέχονται οἱ ἀνώτατοι δικαστικοί τίς
ἐξευτελιστικές ἐπικρίσεις λαοῦ καί µέ-
σων µαζικᾹς ἐνηµέρωσης.

Μετά τή δηµοσίευση τῶν ἀποφά-
σεων ὁ Μητροπολίτης ἈττικᾹς καί Με-
γαρίδος Νικόδηµος µέ παρρησία ἄσκη -
σε ἔλεγχο στόν Πρόεδρο του Σ.τ.Ε. Βα -
σίλειο Μποτόπουλο στήν ἀνοιχτή ἐπι-
στολή του πρός αὐτόν µέ τίτλο: «Ἡ
ἀνώ τατη δικαιοσύνη σέ δηµόσια κρίση»
(1996). Τό φυλλάδιο αὐτό κυκλοφόρη-
σε σέ χιλιάδες ἀντίτυπα καί ἰδιαίτερα
σέ δικαστικούς καί νοµικούς κύκλους.

Μέ µιά λοιπόν ἀκραία δικαστική
ἀδικία φτάνει πρός τό τέλος κι ἄλλη
µιά ταραγµένη περίοδος στή ζωή τοῦ
βασανισµένου Ἱεράρχη.  

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης 
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