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Ἡμηχανή τῆς παγκοσμιοποίησης,
στημένη σέ μυστικά κέντρα ἀπο -

φάσεων, πού λειτουργοῦν στίς χῶρες τῆς
ὑπερδύναμης καί τῆς ὑπερεξουσίας καί
προγραμματισμένη στό ρυθμό τῆς μα -
κρο πρόθεσμης ὁλοκλήρωσης, ἀπορ ρυθ -
μίζει, ὁλοένα καί περισσότερο, τή ζωή
τῆς παραδοσιακῆς, ἐθνικῆς κοινω νίας.
Oἱ δυναμικές καί συχνά ἀψυχο λόγητες
παρεμβολές τῶν σκηνοθετῶν καί πρω-
τεργατῶν τῆς παγκόσμιας μετεξέλιξης
στήν κατασταλαγμένη καί παγιωμένη
καθημερινότητα ἰσοδυναμοῦν μέ σεισμι-
κές δονήσεις, πού προκαλοῦν φοβίες,
ὑπο ψίες καί ἀναστολές. Kαί οἱ τολμη ρές
-γιά τήν ἀκρίβεια, θρασύτατες -ἐπεμ-
βάσεις ἴσαμε τά ἐνδότερα θησαυροφυ-
λάκια τῆς πνευματικῆς καί τῆς θρη-
σκευτικῆς αὐτοσυνειδησίας, διακόπτουν
τήν ἱστορική συνέχεια καί προξενοῦν σόκ
στίς πλατειές μάζες, πού εἶχαν προσαρ-
μοστεῖ καί ἀναπαυτεῖ στό κλίμα τῆς πα-
ραδοσιακῆς ἀδιαπραγμάτευτης θρη -
σκευ τικότητας.

Eἰδικότερα, στό δικό μας, τόν Ὀρθό-
δοξο ἑλληνικό χῶρο, τόν ποτισμένο μέ τό
νέκταρ τῆς ἀρχαίας καί τῆς Πατερικῆς
σοφίας, τόν πορφυρωμένο μέ τό αἷμα τῶν
μαρτύρων καί ἐμπλουτισμένο μέ τήν
ἐμπειρία τῶν ὁσίων, ἡ ξένη καί βίαιη
παρέμβαση τῶν ἀχθοφόρων τοῦ πνεύμα-
τος τῆς παγκοσμιοποίησης δημιούργη -
σε τήν αἴσθηση μιᾶς ληστρικῆς ἐπιδρο -
μῆς καί μιᾶς ἀπότομης διακοπῆς τοῦ
νή ματος τῆς ἱστορικῆς συνέχειας. Ἰδιαί -
τερα μετά τήν ὀδυνηρή περιπέτεια τοῦ
δεύτερου παγκόσμιου, τούς σκληρούς
ἀγῶ νες, τήν ταλαιπωρία τῆς ξενικῆς
κα τοχῆς, τό φόρο τῶν νεκρῶν, τήν ἐξου -

θένωση καί τήν ἐξαθλίωση, νοιώσαμε
γιά δεύτερη φορά αἰχμάλωτοι, συρμένοι
στό ἅρμα τῶν δυναστῶν τῆς οἰκουμένης.
Στή μέση τοῦ αἰώνα τιμηθήκαμε ὡς
ἥρω ες, γιατί πολεμήσαμε γιά τίς ἐλευθε -
ρίες, στό πλευρό τῶν πρωταγωνιστῶν
τῆς ἐλευθερίας. Kαί στό γέρμα τοῦ αἰ -
ώνα, δίχως νά ἀκούσουμε τόν ἀπαίσιο
ἦχο τῶν σειρήνων καί δίχως νά μποῦμε
στή φωτιά τοῦ πολέμου, βρεθήκαμε ὑπο-
δουλωμένοι στά συμφέροντα τῆς παγκό -
σμιας ὀλιγαρχίας. Ὑποχρεωμένοι νά σκύ -
ψουμε τό κεφάλι στίς προσταγές τους.
Kαί νά συγχρονίσουμε τό βηματισμό
μας μέ τή δική τους δρασκελιά.

Oἱ ἀντιδράσεις τῆς πλειονότητας τῶν
Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων εἶναι, σέ μεγάλη
ἔκταση, ἀπορριπτικές. Mιά μικρή μερί -
δα συνανθρώπων μας, κατοίκων καί κλη -
ρονόμων τῶν ἀγαθῶν τῆς τιμημένης αὐ -
τῆς γῆς, δεμένη μέ τήν ἁλυσίδα τῆς δια -
πλοκῆς, χαιρετίζει, δίχως τήν παραμι-
κρή ἐπιφύλαξη, τή σημαία τῆς παγκό-
σμιας συναδέλφωσης. Oἱ πολλοί, ὅλοι
ἐκεῖνοι, πού συνήθισαν νά περπατοῦν
δια κριτικά στά ἴχνη τῶν ἁγιασμένων
προγόνων καί νά κρατοῦν μέ δέος στά
δάχτυλα τίς περγαμηνές τῶν διδαχῶν
τους καί τῶν βιογραφιῶν τους, δέν προ-
σαρμόζονται ἀδιαμαρτύρητα στή νέα
αἰχμαλωσία. Ἐπαναστατοῦν. Διαμαρ -
τύρονται. Ἀπωθοῦν τό πνεῦμα, τή νοο-
τροπία καί τή διαλεκτική τῆς παγκο-
σμιοποίησης. Tήν ἀντιμετωπίζουν ὡς
προδοσία τῆς Παράδοσης, πού χαρά -
χτηκε στίς ψυχές μας. Ὡς πλαστογρα-
φία τῆς ταυτότητας τῆς Ὀρθόδοξης
ἑλληνικῆς φυλῆς μας.

Γαλουχημένοι μέ αὐτή τήν Παράδο-
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ση, ἔχουμε συνηθίσει νά ἀνοίγουμε τήν
πόρτα τοῦ σπιτιοῦ μας καί νά συναντᾶμε
τόν ὁμοεθνή καί τόν ὁμόθρησκο. Tόν
Ἕλ ληνα Ὀρθόδοξο. Πού συνευφραίνε-
ται μαζί μας στήν τράπεζα τῶν ἀτί μη -
των ἱστορικῶν παραδόσεων. Kαί πού,
δεμένοι καί κεῖνος καί μεῖς, σέ Σῶμα ἱε-
ρό, στό Σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, συνεορ -
τάζουμε, σέ κλίμα ἀδελφωσύνης καί
ὁμοψυχίας, τούς μεγάλους σταθμούς τῆς
ἐγκόσμιας πορείας τοῦ Θεανθρώπου
Ἰησοῦ Xριστοῦ. Ἡ βίαιη ἀλλαγή τοῦ
κλίματος ἔσπασε τίς καταξιωμένες
συνήθειές μας. Ἀλλοίωσε ὁλόκληρη τήν
παράδοσή μας. Ἀναστάτωσε τίς συνει-
δήσεις μας. Kαί μᾶς ἔβγαλε, μάχιμους,
στίς πρῶτες γραμμές τοῦ ἀγώνα.

******
Aἰφνιδιασμένοι καί σοκαρισμένοι ἀπό

τά γεγονότα, πού τρέχουν καί μᾶς παρα -
σύρουν καί ἀπό τίς συμπεριφορές, πού
μᾶς προσβάλλουν καί μᾶς ἐκβιάζουν,
προσπεράσαμε, δίχως νά τήν ἀξιολογή-
σουμε, μιά ἱστορική πραγματικότητα.
Aὐτή, πού ἀποτελεῖ τή δραματική περι -
πέτεια, ἀλλά καί τή δόξα τῆς Ἐκκλησί -
ας. Λησμονήσαμε τίς πρῶτες σελίδες
τῆς ἱστορίας Tης, πού φέρουν τή σφρα -
γίδα τοῦ ἡρωϊκοῦ μόχθου, τοῦ γενναίου
φρονήματος καί τοῦ μαρτυρίου.

Tά πρῶτα βήματα στό μακρύ ἱστορι -
κό λιθόστρωτο τά περπάτησε ἡ κοινότη -
τα τῶν μαθητῶν τοῦ Ἰησοῦ Xριστοῦ μέ-
σα σέ κλίμα καί σέ συνθῆκες παγκο-
σμιοποίησης. Ἑνοποίησης τῶν ἐθνοτή-
των μέσα στήν αὐλή τῆς κοσμοκράτει -
ρας Pώμης. Kαί σύντηξης τῶν θρη-
σκειῶν καί τῶν πολιτισμῶν τῆς Ἀνατο -
λῆς καί τῆς Δύσης, τοῦ Bορρά καί τοῦ

Nότου. Oἱ λαοί βρέθηκαν ὑποδουλωμέ-
νοι καί ἐγκλωβισμένοι στό σχῆμα τῆς
ὑπερδύναμης. Στήν ὀργάνωση καί τή
λειτουργία τῆς μιᾶς αὐτοκρατορίας.
Ὑποχρεωμένοι νά προσαρμοστοῦν στούς
θεσμούς καί στό σχῆμα τῆς ἐξουσίας.
Δίχως ταυτότητα αὐτοτέλειας. Kαί δί -
χως πρωταγωνιστικό ρόλο στό γήπεδο
τῶν ἱστορικῶν ἐξελίξεων.

Ἡ θέληση τοῦ ἑνός, τοῦ Pωμαίου αὐ -
τοκράτορα, ἀποτελοῦσε θεϊκή προσταγή.
Kαθολικό καί ἀπαραβίαστο νόμο. Ἡ ἱε-
ραρχική κλιμάκωση τῆς διοίκησης δια-
μορφωνόταν καί ἐκπορευόταν ἀπό τά αὐ -
τοκρατορικά ἐνδιαιτήματα. Oἱ τοπικοί
ἄρχοντες λογοδοτοῦσαν στούς διορισμέ-
νους ἐκπροσώπους τῆς κεντρικῆς ἐξουσί -
ας. Ἡ ζωή, στά γεωγραφικά διαμερί -
σματα τῆς ἀπέραντης χώρας, κρατοῦσε
χαλαρά -ὅσο αὐτό ἦταν δυνατό- τίς ἀπο -
χρώσεις τῶν θρησκευτικῶν καί πολιτι-
στικῶν παραδόσεων, ἀλλά ὑπηρετοῦσε
τό νομικό σχῆμα καί τίς προδιαγραφές,
πού σχεδίαζε καί θεσμοθετοῦσε ἡ Pώμη.

Oἱ μετακινήσεις τῶν ἀνθρώπων ἦταν
ἐλεύθερες. Oἱ ἐθνικές ὁμάδες (σπίτια
χω  ρίς πόρτες καί χωρίς παράθυρα), ἀνοι -
χτές στίς ποικίλες εἰσπηδήσεις καί στίς
ἀλλοιώτικες παραχαράξεις. Ὁ ἀπέραν-
τος ἀγρός τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας,
πρόσφορος γιά μεταφύτευση θρησκειῶν,
ἱστορικῶν ἐμπειριῶν καί πολιτισμῶν,
πού διασταυρώνονταν, μπολιάζονταν,
δέ χονταν καί ἀσκοῦσαν ἐπιρροές καί δη -
μιουργοῦσαν ριζική ἀναπροσαρμογή στό
χάρτη τῆς ἱστορίας.

Tό πρόχειρο καί ἀπέριττο λίκνο, πού
δέχτηκε τό θεϊκό βρέφος, τό σαρκωμένο
Λόγο τοῦ Θεοῦ, ὅταν εὐδόκησε νά πάρει
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τήν ἀνθρώπινη φύση μας καί νά περπα-
τήσει ἀνάμεσά μας, στήθηκε στήν ἀπό-
μακρη μικρή πόλη Bηθλεέμ, ἀλλά σέ
ἱστορική περίοδο παγκοσμιοποίησης. Σέ
ὥρα, πού ὁ αὐτοκράτορας, γεμάτος ἱκα-
νοποίηση καί φορτισμένος μέ ἔπαρση,
προγραμμάτισε καί πραγματοποίησε
κα θολική ἀπογραφή, γιά νά μετρήσει
τούς ἀμέτρητους ὑπηκόους τῆς ἁπλω-
μένης αὐτοκρατορίας του. Στή Pώμη,
στόν ἐπίσημο θρόνο, μέσα στή χλιδή καί
στίς τιμές, ὁ κατακτητής καί ἐξουσια-
στής τῶν ἐθνῶν τῆς οἰκουμένης. Kαί
στή φτωχή φάτνη τῆς Bηθλεέμ, ἀδύνα-
μο βρέφος, ὁ Δημιουργός τῆς Oἰκουμέ -
νης καί ὅλων τῶν ἀπροσμέτρητων στοι -
χείων τοῦ Σύμπαντος. Δίχως τή ζεστα-
σιά μιᾶς, ἔστω μικρῆς, κατοικίας. Δίχως
τή στοιχειώδη ἄνεση, πού ἀπολαμβά-
νουν ὅλα τά παιδιά τοῦ κόσμου. Στή σιω-
πή, στή φτώχεια, στήν «κένωση». Ἡ
στορ γική μητέρα, ἡ Παναγία μας, «ἔτε-
κε τόν υἱόν αὐτῆς τόν πρωτότοκον, καί
ἐσπαργάνωσεν αὐτόν καί ἀνέκλινεν
αὐτόν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς
τόπος ἐν τῷ καταλύματι»(Λουκ. β΄ 7).

Kαί ἡ Ἐκκλησία, τό Σῶμα Ἰησοῦ
Xριστοῦ, ἡ δυναμική Eὐχαριστιακή κοι -
νότητα, πού βαπτίστηκε στό ὄνομα τοῦ
Tριαδικοῦ Θεοῦ καί ἀνέλαβε νά λιτα-
νεύσει τό Σταυρό στά πέρατα τοῦ κό-
σμου, ἄρχισε τήν ἱστορική της πορεία
στά ἀνοιχτά σύνορα τῆς Pωμαϊκῆς αὐτο-
κρατορίας. Λούστηκε στή Xάρη καί στή
Δύναμη τοῦ Παναγίου Πνεύματος μέσα
στήν ὑποδουλωμένη ἁγία Πόλη τῶν Ἱε-
ροσολύμων, πενήντα μέρες μετά τήν
Ἀνά σταση. Kαί βημάτισε πρός τούς λα-
ούς καί πρός τά ἔθνη, κηρύσσοντας

«Ἰησοῦν Xριστόν καί τοῦτον ἐσταυρω -
μέ νον»(Α΄ Κορινθ. β΄ 2). Ἡ σαφέστατη
ἐντολή τοῦ Kυρίου, πού τή διατύπωσε
με τά τήν Ἀνάσταση: «πορευθέντες μαθη  -
τεύσατε πάντα τά ἔθνη, βαπτίζοντες
αὐτούς εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ
Yἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»(Ματθ.
κη΄ 19) καί ἡ διάθεση ἀνταπόκρισης,
πού ἔδειξαν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι, προ ώ -
θησαν τά μηνύματά Tης ὅπου ὑπῆρχαν
γνωστές καί βατές ἀνθρώπινες κοινωνίες
καί ὅπου οἱ ἀγωνίες γιά τό νόημα τῆς
ὕπαρξης καί γιά τήν αἰώνια διάσταση
τῆς ζωῆς ἄνοιγαν τίς καρδιές «προσέχειν
τοῖς λαλουμένοις» (Πραξ. ιστ΄ 14) ἀπό
κεί  νους, πού ἀξιώθηκαν νά ἔχουν ἄμε-
σες ἐμπειρίες καί ἀναγεννημένη προ-
σωπικότητα.

Ἀπό τήν Ἁγία Γῆ, στίς γύρω πόλεις.
Kαί ἀπό κεῖ, στήν «Oἰκουμένη». Στίς
ἀπέραντες ἐκτάσεις, τίς σπαρμένες μέ
τά εἴδωλα καί τίς ποτισμένες μέ τό αἷμα
τῶν εἰδωλολατρικῶν θυσιῶν. Ἡ ἱερή
«ὁλκάς», ἡ Ἐκκλησία, δέν περιόρισε τό
σωστικό της ταξίδι στό στενό χῶρο τῆς
ἁγίας γῆς. Προσπέρασε τά σύνορα καί
τίς παραδόσεις τοῦ Ἰσραήλ. Kαί μετα-
φυτεύθηκε σέ τόπους κοντινούς καί πο-
λιτεῖες χαμένες στά τέσσερα σημεῖα τοῦ
ὁρίζοντα. Πορεύτηκε, φορτωμένη μέ τή
Θεία Xάρη καί μέ τίς ἁγιασμένες ἐμπει-
ρίες τῶν Ἀποστόλων Tης, στήν ἀπέραν -
τη ἀνθρωποθάλασσα τῆς αὐτοκρατορίας,
μεταφέροντας τόν πολύτιμο θησαυρό τῆς
πίστης καί τά δωρήματα τοῦ Παναγίου
Πνεύματος.

Oἱ Ἀπόστολοί Tης καί οἱ λειτουργοί
Tης ἐπωμίστηκαν τήν εὐγενική, ἀλλά
καί ἐπίμοχθη διακονία τοῦ Eὐαγγελι-
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σμοῦ. Tήν ἀναγγελία τῶν γεγονότων
τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀνάστασης. Kαί
ἀναμετρήθηκαν μέ τά θεόρατα κύματα
τῶν ποικίλων θρησκευτικῶν δοξασιῶν
καί τῶν πολιτιστικῶν ἰδιαιτεροτήτων.
Mέ τίς ἐπιφυλάξεις τῶν Ἀθηναίων. Mέ
τίς ἀμφισβητήσεις τῶν εἰδωλολατρῶν.
Mέ τίς ἀντιδράσεις τῶν Ἰουδαίων. Mέ
τούς διωγμούς ἐκ μέρους τῆς Pωμαϊκῆς
ἐξουσίας. Mέ τό θάνατο. Mίλησαν θαρρε -
τά καί ἀγαπητικά καί στούς κατακτητές
καί στούς ὑπόδουλους. Kαί στούς Ἑβραί-
ους καί στούς Ἕλληνες. Kαί στούς Pω -
μαίους καί στούς βάρβαρους.

Oἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καί οἱ διάδοχοί
τους, οἱ Ποιμένες καί οἱ Διδάσκαλοι τῆς
Ἐκκλησίας, οἱ ἀποστολικοί Πατέρες καί
οἱ Ἀπολογητές καί οἱ Πατέρες ἑρμήνευ-
σαν τό βαθύτερο νόημα τῆς «κένωσης»
τοῦ Θεοῦ, τῆς Σάρκωσης καί τοῦ Σταυ -
ροῦ, στόν ὄχλο τῶν σταυρωτῶν καί στά
ἀνυποψίαστα πλήθη, τά σκορπισμένα
στή γνωστή «Oἰκουμένη». Γιατί ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι εἶναι «κλητοί» στή σωτηρία.
Ὅλοι ἔχουν τό δικαίωμα νά ζήσουν κά-
τω ἀπό τή στέγη τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.
Mέσα στή θερμή θεϊκή ἀγκαλιά. Nά πά -
ρουν μέρος στίς εὐλογίες Tου. Kαί νά κα -
ταθέσουν στά κράσπεδα τοῦ θρόνου Tου
τό θυμίαμα τῆς εὐγνωμοσύνης τους.

Ἕνα καταπληκτικό σέ στίχο καί σέ
ἁρμονία τροπάριο τῆς Ἐκκλησίας μας,
λατρευτική προσφορά ὑψηλῆς ποιητικῆς
δημιουργίας τῆς μοναχῆς Kασσιανῆς,
πού ἔζησε κατά τόν ἔνατο αἰώνα, σκια -
γραφεῖ τό ἱστορικό κάδρο τῆς ἀποστο-
λικῆς ἐποχῆς. Mᾶς μεταφέρει στήν ἀτ -
μόσφαιρα καί στά προβλήματα τῆς παγ-
κοσμιοποίησης. Mᾶς δίνει τό πλαίσιο

τῆς διοικητικῆς ἑνοποίησης, πού ἀποτέ-
λεσε τό ἱστορικό χαλί, πάνω στό ὁποῖο
πάτησε ὁ Θεάνθρωπος Kύριός μας καί
συνέχισαν νά βαδίζουν οἱ Ἀπόστολοί Tου
καί τά μαρτυρικά μέλη τῆς Ἐκκλησίας
κατά τούς πρώτους Xριστιανικούς αἰῶ -
νες. Kαί μᾶς διηγεῖται θριαμβικά τά
ἀπο τελέσματα τῆς ἐξάπλωσης τοῦ λυ -
τρωτικοῦ μηνύματος, πού ἐκπορεύ τηκε
ἀπό τήν ταπεινή Φάτνη καί δυνάμωσε,
ὅταν ἀναμεταδόθηκε ἀπό τά ἀγγελικά
χείλη κατά τό πρωϊνό τῆς Ἀνάστασης.

«Aὐγούστου μοναρχήσαντος ἐπί τῆς
γῆς, ἡ πολυαρχία τῶν ἀνθρώπων ἐπαύ -
σα το· καί Σοῦ ἐνανθρωπήσαντος ἐκ τῆς
ἁγνῆς, ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων κατήρ -
γηται. 

Ὑπό μίαν βασιλείαν ἐγκόσμιον αἱ πό-
λεις γεγένηνται καί εἰς μίαν δεσποτείαν
θεότητος τά ἔθνη ἐπίστευσαν.

Ἀπεγράφησαν οἱ λαοί τῷ δόγματι τοῦ
Kαίσαρος· ἐπεγράφημεν οἱ πιστοί ὀνό-
ματι θεότητος σοῦ, τοῦ ἐνανθρωπήσαν-
τος Θεοῦ ἡμῶν.

Mέγα σου τό ἔλεος, δόξα σοι» (Δοξα-
στικό τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶν Xριστουγέν-
νων).

(Ὅταν ὁ Aὔγουστος ἔγινε μονάρχης
πάνω στή γῆ, ἔπαψε ἡ πολυαρχία τῶν
ἀνθρώπων. Kαί ὅταν Σύ σαρκώθηκες
καί ἔγινες ἄνθρωπος ἀπ᾽ τήν ἁγνή Παρ-
θένο, ἡ πολυθεΐα τῶν εἰδώλων καταργή -
θηκε. Ὅλες οἱ πόλεις ὑποτάχτηκαν κά-
τω ἀπό τή μιά ἐγκόσμια βασιλεία. Kαί
τά διάφορα ἔθνη πίστεψαν σέ μιά αἰώνια
δεσποτεία. Ἀπογράφηκαν οἱ λαοί μέ τή
διαταγή τοῦ Kαίσαρα. Kαί οἱ πιστοί
σφρα γιστήκαμε μέ τό ὄνομα τῆς θεότη -
τας. Tοῦ δικοῦ Σου ὀνόματος, τοῦ Θεοῦ
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μας, πού ἔγινες ἄνθρωπος. Tό ἔλεός Σου
εἶναι μεγάλο. Δόξα σέ Σένα).

........................................................
Ὅλα αὐτά τά στοιχεῖα, πού ἔβρισκαν

διέξοδο στήν ὀργάνωση καί τήν ἐμπει-
ρία τοῦ καθημερινοῦ βίου καί στήν κλι-
μάκωση τῆς παιδευτικῆς καί καλλιτε -
χνικῆς ἀνάπτυξης, συγκροτοῦσαν, στό
σύνολό τους, τή μορφολογία της παγκο-
σμιοποιημένης κοινωνίας. Ἡ ὁμοιομορ-
φία μέσα στήν πολυμορφία. Ἡ ἐλεύθερη
διακίνηση, μέσα στήν ὑποδουλωμένη
γῆ. Ἡ ἀδέσμευτη ἄσκηση τῆς θρησκευ-
τικῆς προτίμησης, μέσα στίς ἀνακατε-
μένες καί πολτοποιημένες θρησκευτικές
ἀντιλήψεις καί στή σιδερένια πειθαρχία
τῆς λατρείας τοῦ αὐτοκράτορα. Ἡ ὑπε-
ρηφάνεια τῆς καταγωγῆς καί τῆς με-
τοχῆς στή ρωμαϊκή εὐμάρεια, μέσα στήν
κραιπάλη τῶν εὐνοημένων ἀπό τό σύ -
στη μα καί ἀπό τούς προσωπικούς ὑπο-
λογισμούς τῆς ἐξουσίας.

Σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο «ἀνέτειλε τό φῶς
τό τῆς γνώσεως» (Ἀπολυτίκιο τῆς γιορ -
τῆς τῶν Xριστουγέννων).Στή μακρινή
Ἰουδαία. Στήν περιοχή, πού οἱ ἄνθρωποι
προσπαθοῦσαν νά ἀντισταθοῦν στή «συγ-
κρητιστική» πολτοποίηση, ἀλλά δέν κα-
τάφεραν νά ἀντιδράσουν καί νά ἀπο -
κλείσουν τή θεσμοποίηση καί τήν τυπο-
ποίηση τῆς ζωντανῆς Ἀποκάλυψης τοῦ
Θεοῦ καί τόν ἐκφυλισμό τῆς θρησκευτι -
κότητας σέ ἄγονη τυπολατρεία. Ἐκεῖ,
στήν ἁγιασμένη γῆ, πού τήν περπάτη -
σαν οἱ Προφῆτες καί τήν ἁγίαζε ἡ παρου -
σία τῆς Kιβωτοῦ τῆς Διαθήκης, οἱ Γραμ-
ματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι ἐκμεταλλεύ -
τηκαν τήν ἰδιότητά τους καί ὑποβάθμι-
σαν τή σχέση μέ τό Θεό στήν τήρηση

στείρων διατάξεων, φαινομενικά ἑρμη -
νευτικῶν τοῦ Nόμου, ἀλλά, στήν πραγ-
ματικότητα «ἐνταλμάτων ἀνθρώπων»
(Mατθ. ιε΄ 9).

Ἡ ὑπερήφανη Pώμη οὔτε κἄν ἀσχο-
λήθηκε μέ τή σάρκωση τοῦ Θεανθρώ -
που. Δέν ἔσκυψε νά προσκυνήσει. Kαί
δέν ἅπλωσε τήν ἀκοή, γιά νά συλλάβει
τό λυτρωτικό μήνυμα. Oἱ νόμοι της, τά
ποιήματά της, οἱ φιλοσοφικές συγγρα -
φές της, τά ἐντυπωσιακά της οἰκοδομή-
ματα, τά ἀγάλματά της, τά μεγαλουρ -
γήματα τῆς σοφίας της καί τῆς πολιτι-
στικῆς της πρωτοτυπίας δέν ἄφηναν πε-
ριθώρια ἐνδιαφέροντος στόν αὐτοκράτο-
ρα καί στούς ὑπηκόους του, γιά νά ἐρευ-
νήσουν τά γεγονότα τῆς Bηθλεέμ. Tήν
παρουσία τοῦ Bρέφους. Tίς συνθῆκες
τῆς γέννησής Tου. Kαί τά πρόσωπα,
πού συνέδεσαν τό ὄνομά τους μέ τό κο-
σμοϊστορικό γεγονός. Tήν ἔλλειψη κα-
τάλληλου χώρου, κατά τή μεγάλη ἀπο-
γραφή, γιά νά γείρει ἡ Παρθένος Mαρία
καί νά φέρει στόν κόσμο τόν σαρκωμένο
Λόγο. Tή μανία τοῦ διορισμένου βασι-
λιά Ἡρώδη καί τούς πονηρούς σχεδια-
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Ἐπανερχόµαστε στή σοβαρή κα-
ταγγελία κατά τοῦ Παντελεήµονα

Μπεζενίτη γιά τό θέµα τῶν ὁµοφυλο-
φιλικῶν διαλόγων του σέ κασέτες
ἤχου. Ἀξίζει νά ἐπισηµάνουµε ἐδῶ ὅτι
µέ τό ξέσπασµα τοῦ σκανδάλου αὐτοῦ
χρησιµοποιήθηκαν ἀπό τόν κατηγο -
ρούµενο µητροπολίτη οἱ συνήθεις ὅµη -
ροι, οἱ ἱερεῖς τᾹς µητροπόλεώς του καί
οἱ Μονές. Ζητήθηκε ἀπ’ αὐτούς νά ὑπο-
γράψουν κείµενα κατάπτυστα, ὑβρι-
στικοῦ περιεχοµένου κατά τοῦ ἈττικᾹς
Νικοδήµου (τόν παρουσιάζουν «χου-
ντικό... µέ σαφᾹ ἰδιοτελᾹ κίνητρα...» ὁ
ὁποῖος «κινούµενος ἀπό µῖσος κατά
τοῦ Μητροπολίτου µας... ἐξετόξευσε
ἀνυπόστατες κατηγορίες...» καί ἀλλοῦ

ἰσχυρίζονται ὅτι: «ἔχει στιγµατισθεῖ...
ὡς ὁ Μητροπολίτης τᾹς βίας, τῶν κα-
ταλήψεων τῶν ἱερῶν Ναῶν µας, τῶν
βιαιοτήτων καί τῶν ἱεροσυλιῶν τῶν
ὀπαδῶν του»). Ἀπό τήν ἄλλη, τά κείµε-
να αὐτά ἐπαινοῦν καί ἐκθειάζουν τόν
Παντελεήµονα («ἄνδρα ἤθους, ἐντιµό -
τητος, σεµνότητος καί ἀνεπιλήπτου
χαρακτᾹρος»). 

Εἶναι σίγουρο ὅτι ἡ πλειονότητα τῶν
ἱερέων καί τῶν Μονῶν πού ὑπέγρα-
ψαν αὐτά τά κείµενα θά τά βλέπουν
τώρα ἐκ τῶν ὑστέρων καί, µέ τήν
γνώση τᾹς ἔκβασης τῶν γεγονότων,
θά ντρέπονται γιά τίς ὑπογραφές τους
αὐτές. Θυσίασαν ἐνσυνείδητα τήν ἀλή -
θεια στόν βωµό εἴτε διατήρησης τῶν
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σμούς του, γιά νά ἀνακαλύψει τόν ὑπερ-
ούσιο βασιλιά τοῦ σύμπαντος καί νά τόν
βγάλει ἔξω ἀπό τήν τροχιά τῆς δικῆς
του βασιλείας. Ὅλοι οἱ ἐπιφανεῖς καί οἱ
ἄσημοι πολίτες τῆς Pώμης ἔμειναν ξέ-
νοι καί ἀσυγκίνητοι. Ἀνυποψίαστοι. Ἀλ -
λά τό κεφάλαιο τῆς ἱστορίας ἄλλαξε. Ἡ
«οἰκουμένη» μπῆκε στήν καινούργια
ἐπο χή. Ὁ Ἰησοῦς Xριστός θά περπατή-
σει στή γῆ. Kαί τό περπάτημά Tου θά
μεταποιήσει ὄχι μόνο τήν παγκοσμιο-
ποιημένη αὐτοκρατορία, ἀλλά καί ὁλό -
κληρο τόν κόσμο.

Tό μεγάλο θαῦμα ἔγινε. Kαί θά συ -

νεχίσει νά γίνεται. Nά βασιλεύει ὁ Ἰη -
σοῦς Xριστός στίς καρδιές. Kαί νά ἑνώνει
ὁλόκληρη τήν «οἰκουμένη» στή μιά Ἐκ -
κλη σία. Πού ἁγιάζεται καί πού ἁγιάζει.
Πού βρίσκεται σέ κοινωνία μέ τόν Θεό
καί πού δίνει τό μήνυμα τῆς σωστικῆς
κοινωνίας στόν ἄνθρωπο τῆς μοναξιᾶς
καί τῆς περιπλάνησης στήν ἔρημο τῆς
παγκοσμιοποιημένης ἀτομοκρατίας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Ἀπό τό βιβλίο του

ΠΠααγγκκοοσσμμιιοοπποοίίηησσηη  κκααίί  ἘἘκκκκλληησσίίαα

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
Κθ΄
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οἰκονοµικῶν ὠφελειῶν, πού τούς πα -
ρέ χει ἡ τοποθέτησή τους στήν ἐνορία
τους, εἴτε διατηρήσεως, δᾹθεν, τοῦ
πνευ µατικοῦ τους ἔργου. Στήν ἐκ τῶν
ὑστέρων ἀµφισβήτηση ἀπό µέρους
τῶν ἱερέων καί τῶν µονῶν αὐτῶν ὅτι
δέν γνώριζαν, δᾹθεν, τήν ἀλήθεια τῶν
γεγονότων καί τήν γνησιότητα τῶν
κασετῶν, ἡ ἀπάντηση εἶ ναι ὅτι ἄν κά-
τι τόσο σοβαρό ξεσπάει, διερευνται
ὑπεύθυνα καί ἔγκυρα ἀπό τά ἐπίσηµα
δικαστικά ὄργανα τᾹς Ἐκκλησίας καί
δέν βιαζόµαστε νά ἀπ αλλάξουµε µέ
τήν φοβισµένη µαρτυρία µας τόν κατη -
γορούµενο. 

Ἀλλά καί ἀπό πλευρς ἐπισκόπων,
ὁ ἐξαναγκασµός αὐτός τοῦ ἱερατείου
νά ὑποστηρίξει τόν ἐπίσκοπό του, καί
µάλιστα ὅταν δεινῶς ἔχει κατηγορη -
θεῖ, ἀποτελεῖ τήν πιό ἀκραία µορφή
δεσποτοκρατίας καί ὁλοκληρωτισµοῦ
µέσα στήν Ἐκκλησία. Εἶναι µιά πράξη
ἐγκληµατική πού γιά νά σώσει ὁ ἐπί -
σκοπος τήν βεβαιωµένα χαµένη ὑπό -
ληψή του βάζει σάν ἀσπίδα τούς συνή -
θεις ὁµήρους, τό ἱερατεῖο καί τίς µο-
νές. Ἡ χρησιµοποίηση τῶν ὁµήρων
γίνεται ὅταν πιά ξεσκεπάζεται ἡ πρα -
γµατικότητα καί τό µόνο πράγµα πού
µπορεῖ νά σώσει τόν φταίχτη εἶναι ἡ
ἀπειλή.

∆υστυχῶς, σέ πολλές φάσεις τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ ζητήµατος οἱ ὑπαίτιοι
τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀναστατώσεων
ἔβαλαν τούς ἱερεῖς νά ὑπογράψουν
πά λι καί πάλι τέτοια κατάπτυστα κεί -
µενα, πού ὁ ἱστορικός τοῦ µέλλοντος
θά τά στιγµατίσει µέ σκληρότητα. 

Ἀλλά ἄς ἐπανέλθουµε στήν τροπή
τῶν γεγονότων. Ἀφοῦ ὁ Παντελεήµων
Μπεζενίτης κέρδισε τά ἀσφαλιστικά
µέτρα κατά τοῦ ἈττικᾹς Νικόδηµου,
γιά νά µή γράφει οὔτε νά διατυπώνει

τίποτα ἐναντίον του, ὁπουδήποτε, ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος θεώρησε τό γεγονός
αὐτό ὡς εὐκαιρία γιά νά τελειώνει µέ
τήν καταγγελία τοῦ ἈττικᾹς Νικοδή-
µου στή Σύνοδο. Ἐπικαλέστηκε τήν δι-
καστική ἀπόφαση, ἐπιστράτευσε τήν
συνηθισµένη καραµέλα περί «ἐπιτιµί -
ου ἀκοινωνησίας» καί ὅτι αὐτός πού
ἔχει ἕνα τέτοιο ἐπιτίµιο δέν µπορεῖ νά
εἶναι κατήγορος. Προσπάθησε λοιπόν
νά βγάλει ἀπόφαση ὅτι ἐπιστρέφει τήν
καταγγελία στόν ἈττικᾹς Νικόδηµο. Οἱ
δηµοσιογραφικές πληροφορίες δια-
σταύρωναν τήν εἴδηση ὅτι ἡ πλειοψη -
φία τῶν συνοδικῶν διαφώνησε. ∆έν
µπορεῖ ἐπί πέντε µᾹνες, ἀπό τότε πού
κατατέθηκε ἡ καταγγελία στή σύνοδο,
νά ἀσχολεῖται αὐτή  µ’ αὐτήν σχεδόν
σέ ὅλες τίς συνεδριάσεις της, νά συζη -
τάει, νά καλεῖ τόν ἐγκαλούµενο, νά
ἀποφασίζει καί τόν πέµπτο µήνα νά
ἐπιστρέφει τήν καταγγελία ὡς ἀπα-
ράδεκτη. Παρ’ ὅλη τήν ἄρνηση τᾹς Συν -
όδου τελικά τό ∆ελτίο Τύπου τᾹς συνε-
δρίας τᾹς 28ης Αὐγούστου ἀναφέρει
ὅτι ἀποφασίστηκε (!) ἐπιστροφή τᾹς
καταγγελίας στόν ἈττικᾹς Νικόδηµο.
Προσχηµατικά βέβαια ἀνακοίνωνε ὅτι
συνεχίζει νά ἀσχολεῖται µέ τό θέµα τοῦ
Παντελεήµονα Μπεζενίτη, ὡς πρός
τόν σκανδαλισµό τοῦ ποιµνίου ἀπό
τήν κυκλοφορία τᾹς κασέτας. Τόν κα-
λοῦσε µάλιστα νά δώσει ἐξηγήσεις στή
Σύνοδο, προκαταλαµβάνοντας ὅµως
ὅτι ἡ κασέτα δέν µπορεῖ νά ἀποτελέ-
σει στοιχεῖο γιά τό ἐκκλησιαστικό δι-
καστήριο. ∆εῖτε τό ∆ελτίο Τύπου:

«∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ τᾹς 
28ης Αὐγούστου 2002

...Στή συνέχεια ὁ Μακαριώτατος
Ἀρχιεπίσκοπος κ. Χριστόδουλος εἰσή-
γαγε στή ∆.Ι.Σ. τό θέµα τό ἀφορῶν στό
Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη ἈττικᾹς
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κ. Παντελεήµονα. Ἀφοῦ ἀνεφέρθη
στήν ἱστορία τοῦ ζητήµατος, ἀνεκοί -
νωσε ὅτι ὁ Σεβασµιώτατος Μητρο πο -
λί της ἈττικᾹς ἐπέτυχε νά γίνει ἀποδε -
κτή ἡ αἴτησή του γιά ἀσφαλιστικά µέ -
τρα κατά τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητρο-
πολίτου κ. Νικοδήµου Γκατζιρούλη, ὁ
ὁποῖος δέν δύναται πλέον νά ἀναφέρε -
ται ἄνευ συνεπειῶν στίς ἐναντίον τοῦ
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Ἀττι -
κᾹς κ. Παντελεήµονος κατηγορίες...

Τελικῶς, ὁ Μακαριώτατος ἐπε σφρά-
γισε τήν ἄποψη τᾹς ∆.Ι.Σ. ὅτι δέν δέχε-
ται τό ὡς ἄνω ὑπόµνηµα (τοῦ Ἰωαν-
νίνων) καί κατέληξε στήν ἀκόλουθη
πρόταση.

Ἡ ∆.Ι.Σ. δέν ἀποδέχεται τήν καταγ-
γελία τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολί -
του κ. Νικοδήµου Γκατζιρούλη ἐπειδή
εὑρισκοµένου ὑπό τό ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοι-
νωνησίας δέν δύναται νά καταγγείλη
Ἐπίσκοπον. Ὡσαύτως, ἐπειδή ἡ κατα-
τεθεῖσα κασσέτα δέν λαµβάνεται ὑπ’
ὄψη στή δικαστική διαδικασία, ἡ ∆.Ι.Σ.
δέν τήν ἀποδέχεται ὡς ἀποδεικτικό
στοι χεῖο καί θά τήν ἐπιστρέψη στόν
κατήγορο. Ἡ ∆.Ι.Σ. ἐξ ἄλλου, ἐπειδή ἐκ
τοῦ δηµιουργηθέντος θορύβου προε -
κλήθη σκανδαλισµός τῶν πιστῶν, βά-
σει τοῦ ἄρθρου 143 τοῦ Ν. 5383/32 πε-
ρί Ἐκκλησιαστικῶν ∆ικαστηρίων, κα-
λεῖ τόν Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη
ἈττικᾹς κ. Παντελεήµονα νά παράσχη
στή ∆.Ι.Σ. ἐξηγήσεις ἐπί τοῦ θέµατος.
Ἡ πρόταση ἐγένετο ἀποδεκτή...».

Ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς Νικόδηµος
αἰσθάνθηκε τήν ἀνάγκη νά πληροφο -
ρή σει ὅλη τήν Ἱεραρχία γιά τούς χειρι-
σµούς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου πού ἐπε δί -
ω καν τήν συγκάλυψη τοῦ φίλου του
µητροπολίτη Παντελεήµονα. Ἀφοῦ κα -
τέγρα ψε ὅλα ὅσα ἀναφέραµε καί στό
προηγούµενο τεῦχος ἔρχεται στή συνέ -

χεια νά σχολιάσει καί τίς ἑπόµενες κι-
νήσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. ∆εῖτε ἕνα
ἀπόσπασµα αὐτοῦ τοῦ κειµένου, πού
τώρα γιά πρώτη φορά δηµοσιεύεται:
«Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ
᾿Εν ̓Αθήναις, τῇ 25᾽ Σεπτεµβρίου 2002

Πρός τήν 
῾Αγίαν καί ῾Ιεράν Σύνοδον
τᾹς ῾Ιεραρχίας
τᾹς ᾿Εκκλησίας τᾹς ῾Ελλάδος
᾿Ιωάννου Γενναδίου 14
ΑΘΗΝΑΣ
Σεβασµιώτατοι ἅγιοι ἀδελφοί
..............................................................
5. ῾Η ἑποµένη πρξις τοῦ πραξικο -

πήµατος ἐγράφη κατά τάς δύο τελευ-
ταίας συνεδριάσεις τᾹς ληξάσης τήν
31ην Αὐγούστου ΣυνοδικᾹς περιόδου.
῾Ο ᾿Αρχιεπίσκοπος, ἀνακοινώσας τήν
ἐπιβολήν εἰς ἐµέ δικαστικᾹς ἀπαγορεύ -
σεως ἵνα, δηµοσιογραφῶν, προβάλλω
τό σκάνδαλον Μπεζενίτη, µέχρι τᾹς ἐκ -
πνοᾹς τᾹς µηνιαίας προθεσµίας, τᾹς
πα ρασχεθείσης εἰς αὐτόν πρός κατά -
θε σιν τᾹς ἀγωγᾹς του, προέβη εἰς προ -
τάσεις, ἄντικρυς ἀντιθέτους πρός τήν
ἐσχηµατισµένην καί ἐκπεφρασµένην
γνώµην τᾹς ΣυνοδικᾹς πλειοψηφίας.
᾿Αγνοήσας τήν εἰσήγησιν τῶν πολλῶν,
πε ρί διορισµοῦ ἀνακριτοῦ καί παρα -
κάµψας τό ἐκ τῶν κανονισµῶν ὁρι -
ζόµενον χρέος του, ὅπως ὑποβάλ᾽ τήν
πρότασιν τᾹς πλειοψηφίας εἰς ψηφο-
φορίαν, ἐπέβαλεν αὐταρχικῶς τήν ἰδι -
κήν του θέλησιν, ἐπικουρούµενος εἰς
τήν ἐπιβολήν ταύτην ἀπό µίαν ἰσχνο -
τά την µειοψηφίαν. Κατά τήν προτε-
λευταίαν συνεδρίασιν, τᾹς 27ης Αὐγού -
στου, εἰσηγήθη καί κατεχώρησεν εἰς
τά Συνοδικά Πρακτικά τήν ἰδιότυπον
ἀπόφασιν, ὅπως ἐπιστραφῇ εἰς ἐµέ ἡ
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καταγγελία µου, ὡς δᾹθεν ἀπαράδε -
κτος, διά λόγους παιδαριώδεις καί
ἀστηρίκτους, µετά µάλιστα παρέλευ-
σιν πέντε περίπου µηνῶν ἀπό τᾹς ὑπο-
βολᾹς της, µετά ἀπό ἀλλεπαλλήλους
συνεδριάσεις καί συζητήσεις τᾹς Συνό -
δου ἐπί τοῦ περιεχοµένου της καί µετά
ἀπό τήν ἐπίσηµον κλᾹσιν τοῦ κατηγο-
ρουµένου πρός παροχήν ἐξηγήσεων.
Μετά, δηλαδή, ἀπό γεγονότα, τά ὁποῖα
ἀποδεικνύουν, ὅτι ἡ Σύνοδος, κατά
γνώµην καί ἀπόφασιν τᾹς πλειοψη φί -
ας της, ἔκαµεν ἀποδεκτήν τήν καταγ-
γελίαν µου καί ἐκίνησεν, ἔστω καί µέ
τήν παρεµβολήν ἐµποδίων, τήν, συµ -
φώ νως πρός τόν Νόµον 5383/32 δικα-
στικήν διαδικασίαν. Καί προσεπάθησε
νά παρηγορήσ᾽ ἤ νά ὑποκλέψ᾽ τήν
συγκατάθεσιν κάποιων Συνοδικῶν,
ὑπο σχεθείς, ὅτι θά ἐκάλει ὁπωσδήπο-
τε, τήν ἑποµένην ἡµέραν, τόν Μητρο-
πολίτην Μπεζενίτην νά δώσ᾽ διά δευ-
τέραν φοράν ἐξηγήσεις, οὐχί, ὅµως,
ἐπί τᾹς ἰδικᾹς µου ἐγκλήσεως, ἀλλά ἐπί
τῶν συνεπειῶν τᾹς διαρροᾹς τοῦ περι -
εχοµένου τῶν µαγνητοταινιῶν καί τοῦ
σκανδαλισµοῦ τοῦ φιλοχρίστου πλη -
ρώ µατος. ᾿Εδήλωσε µάλιστα, ὅτι, µετά
τήν παροχήν τῶν ἐξηγήσεων, ἡ Σύνο-
δος θά ἔχ᾽ ὅλην τήν εὐχέρειαν νά ἐπε-
ξεργασθῇ διεξοδικώτερον τόν φάκελ-
λον καί νά ὁρίσ᾽ ἀρχιερέα ἀνακριτήν.
᾿Αλλά καί αὐτό δέν ἔγινε. Τήν ἑποµένην
ἡµέραν, εἰς τήν ἀκροτελεύτιον Συνε-
δρίασιν τᾹς ληξάσης Συνόδου, ἐδήλω-
σεν, ὅτι αἱ ὑπηρεσίαι δέν ἐπρόλαβαν
νά καλέσουν τόν Μητροπολίτην Μπε-
ζενίτην καί ὅτι ἡ πρόσκλησις θά γίν᾽
ἐγγράφως καί τό συντοµώτερον, ἀλλά
αἱ ἐξηγήσεις, κατ᾿ ἀδήριτον ἀναγκαιό -
τητα, θά δοθοῦν εἰς τήν ἑποµένην Σύν -
οδον.

6. ᾿Απαραίτητον νά συµπεριλάβω

εἰς τήν παροῦσαν µου ἀναφοράν πρός
τήν ῾Ιεράν Σύνοδον τᾹς ῾Ιεραρχίας καί
τόν ἀνοίκειον τρόπον, ὡς καί τήν πα-
ρανοµίαν τᾹς πράξεως ἐπιστροφᾹς εἰς
ἐµέ τᾹς ἀπό 14 ᾿Απριλίου ἐ. ἔ. καταγ-
γελίας µου. Τό ἔγγραφον τοῦτο, ὅπερ
φέρει τήν ὑπογραφήν τοῦ ἀρχιγραµ-
µατέως, ὡς εἶναι διατετυπωµένον καί
ὡς αἰτιολογεῖ τήν ἐπιστροφήν τᾹς ἐγ -
κλήσεώς µου, προδίδει δόλον καί σηµα-
τοδοτεῖ ποινικάς εὐθύνας, δηλῶ δέ, ὅτι
ἐπιφυλάσσοµαι νά προσφύγω ὅπου
δεῖ πρός κολασµόν τοῦ ὑπολόγου. Θε -
ωρῶ, ὅµως, ὅτι, ἀνεξαρτήτως τῶν ποι-
νικῶν εὐθυνῶν, ὑπάρχουν καί αἱ Κα-
νονικαί τοιαῦται, διά τάς ὁποίας ὀφεί -
λω ἐνηµέρωσιν πρός τό Σῶµα τᾹς ῾Ιερ-
αρχίας, δοθέντος ὅτι αἱ εὐθῦναι αὗται
δέν βαρύνουν µόνον τόν ὑπογράψαν-
τα τό ἔγγραφον, ἀλλά καί τόν Πρόεδρον
τᾹς Συνόδου, ὑπό τήν καθοδήγησιν καί
ὑπό τόν ἔλεγχον τοῦ ὁποίου λειτουργοῦν
αἱ Συνοδικαί ῾Υπηρεσίαι. Κατ᾿ ἀρ χήν
ἐπισηµαίνω, ὅτι τό ἔγγραφον αὐτό ἀπ -
ευθύνεται πρός κάποιον Μητροπο λί -
την ̔́ Ελους, τίτλον ἀνύπαρκτον εἰς τήν
᾿Εκκλησίαν τᾹς ῾Ελλάδος. Καί εἶναι µέν
ἀληθές, ὅτι κάποτε, κατά Αὔγουστον
τοῦ 1974, µέ παραχάραξιν τῶν Πρα -
κτι κῶν τοῦ λήξαντος, κατά τάς ἀρ χάς
Αὐγούστου τοῦ ἔτους ἐκείνου, Συν -
οδικοῦ σχήµατος καί µέ πρξιν πλα-
στογραφίας, τήν ὁποίαν πολύ καλῶς
γνωρίζει ὁ νῦν ̓Αρχιεπίσκοπος Χριστό -
δουλος, κατεβλήθη προσπάθεια ἀπο-
νοµᾹς εἰς ἐµέ ἑνός τοιούτου τίτλου, ἀλ λ᾿
οἱ πάντες γνωρίζουν, ὅτι, µετά τήν ἔκ -
δοσιν τῶν ἀποφάσεων τοῦ Συµβουλί -
ου τᾹς ᾿Επικρατείας, αἵτινες ἠκύρω-
σαν τήν ἀποµάκρυνσίν µου ἀπό τᾹς
῾Ιερς Μητροπόλεως ᾿ΑττικᾹς καί Με-
γαρίδος, ἐξέπεσον αὐτοµάτως οἱ τίτλοι
αὐτοί. ᾿Ιδιαιτέρως δέ, µετά τήν ἔκδοσιν
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τᾹς ἀποφάσεως 1028/11.6.93, ἥτις ἀνε -
γνώριζεν ὅτι ἐγώ εἶµαι ὁ Νόµιµος καί
Κα νονικός Μητροπολίτης ᾿ΑττικᾹς καί
Μεγαρίδος, πσα δέ περί τοῦ ἀντι θέ -
του πρξις ἠκυροῦτο καί οὐδείς εἶχε ἤ
ἔχει τό δικαίωµα νά κάν᾽ χρᾹσιν αὐτᾹς.
Καί, ὡς γνωρίζετε πάντες, ἀκόµη καί
µετά τήν ἀντικανονικήν καί ἀνορθόδο-
ξον ἐπιβολήν τῶν ἐπινοηθέντων «ἐπι-
τιµίων», τά ὁποῖα ὁ νῦν ᾿Αρχιεπίσκο-
πος Χριστόδουλος ὄχι µόνον ἐχαρα -
κτή ρισεν ἀντικανονικά, ἀλλά, Συνοδι -
κός ὤν, τά διεκωµώδησεν ἀπό τηλεο -
ρά σεως τό ἑσπέρας τᾹς ἡµέρας τᾹς
ἐπιβολᾹς των, δέν ὑπᾹρξε ἄλλη Συνο-
δική πρξις ἐπαναφορς τῶν ψευδε-
πιγράφων τίτλων. ̓Αντιθέτως, ἡ ̔ Ιεραρ-
χία, φοβουµένη τάς ποινικάς εὐθύνας
ἀπό τήν ἐνδεχοµένην ἐπιπολαίαν ἤ κα-
κεντρεχᾹ χρᾹσιν των, µέ ἀπόφασίν
Της, τά ἦρεν ὁριστικῶς. Τοῦτο ἀναγ-
κάζεται νά ὁµολογήσ᾽ καί ὁ ὑποβαλών
τήν αἴτησιν τῶν ἀσφαλιστικῶν µέτρων
κατ᾿ ἐµοῦ, Μητροπολίτης Παντελεή -
µων Μπεζενίτης, ὅστις ἀναφέρει ἐπί
λέξει εἰς τό δικόγραφόν του: «Παραµεί -
νας ὁ καθ᾿ οὗ, ἔκτοτε καί µέχρι τοῦ
1992, ὡς σχολάζων Ἀρχιερέας, ὑπό τόν
τίτλον τᾹς πάλαι ποτέ ̓ΕπισκοπᾹς ̔́ Ελους,
ἀποκατεστάθη ὑπό τᾹς ῾Ιεραρχίας,
κατά τό ἔτος αὐτό, συνεπεί καί τῶν
ἀποφάσεων τοῦ Σ.τ.Ε., ὡς Μητροπολί -
της πρώην ᾿ΑττικᾹς καί Μεγαρίδος».
Ταῦτα πάντα ἔδει νά γνωρίζ᾽ ὁ νεόκο-
πος ᾿Επίσκοπος καί ᾿Αρχιγραµµατεύς,
ὁ µή συµπληρώσας εἰσέτι ἔτος ἀπό τᾹς
χειροτονίας του, καί νά µή ἀσχηµονῇ
ἀπευθυνόµενος εἰς Μητροπολίτην, αἴ -
ροντα τήν ἀρχιερατικήν εὐθύνην ἐπί
τρεῖς καί πλέον δεκαετίας. Κατά δεύτε-
ρον λόγον, πρέπει νά τό ὑπενθυµίσω
καί νά τό τονίσω διά µίαν ἀκόµη φο-
ράν, ὅτι ἐγώ δέν εἶµαι τιµωρηµένος,

οὐ δέ «ἀκοινώνητος». Εἶναι εἰς ὅλους
σας γνωστόν καί ὁ ̓Αρχιεπίσκοπος Χρι -
στόδουλος τό ἔχει διά µακρῶν καί διά
ἐµπεριστατωµένων ὑποµνηµάτων του
ἀποδείξει, ὅτι δέν ὑπάρχει τοιοῦτον
«ἐπιτίµιον» δι᾿ ᾿Αρχιερεῖς καί ὅτι εἶναι
ἀντικανονικόν καί πρωτάκουστον νά
ἐκδιώκωνται τᾹς Μητροπόλεώς των
ποιµενάρχαι, µέ µόνην τήν ἐπιβολήν
τοιούτων ἀνυποστάτων «ἐπιτιµίων».
Πλέον τούτων, οὐδείς ἐξ ὑµῶν δύναται
νά παρακάµψ᾽ τό γεγονός, ὅτι οὐδέπο-
τε ἐκλήθην εἰς δίκην, οὐδέποτε ἀπηγ -
γέλ θη εἰς ἐµέ κατηγορία, οὐδέποτε µοί
παρεσχέθη τό παγκοσµίως ἐξασφαλι -
ζόµενον δικαίωµα τᾹς ἀπολογίας, ὥστε
νά δύναται νά στοιχειοθετηθῇ, ἔστω
καί παρανόµως καί ἀντικανονικῶς, ἡ
δικαιολογία ὅτι ἐδικάσθην καί ἐτιµωρή -
θην. ᾿Εάν δέ, οἱοσδήποτε ἐξ ὑµῶν ἀπο-
τολµήσ᾽ νά στηρίξ᾽ τάς ἀνηκούστους
αὐτάς πράξεις, εἰς τυχόν ἐπιψήφισίν
των ἐκ µέρους τᾹς Συνόδου τᾹς ̔ Ιεραρ -
χίας, ἀρκεῖ εἰς κατεδάφισιν τοῦ ἐπιχει-
ρήµατός του ἡ ὑπόµνησις τᾹς παρα-
γράφου θ~ τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ Νόµου
570/1977, ὁριζούσης, ὅτι διά τήν λᾹψιν
ἑνός τοιούτου µέτρου (προφανῶς διά
λαϊκόν τινα) ἀπαιτεῖται ἡ ηὐξηµένη
πλει οψηφία τῶν 2/3 οὐχί τῶν παρόν -
των µελῶν τᾹς ῾Ιεραρχίας, ἀλλά τοῦ
συνόλου ἀριθµοῦ τῶν µελῶν αὐτᾹς. ῾Η
ἱστορία αὐτή τῶν «ἐπιτιµίων» θά µείν᾽,
δυστυχῶς, ὡς τό βαρύτατον στίγµα
τᾹς ἐποχᾹς µας καί ὡς ἡ ἀφορήτως
σκοτεινή κληρονοµία πρός τάς γενεάς,
αἱ ὁποῖαι θά µς διαδεχθοῦν. Λαµβα-
νοµένων ὑπ᾿ ὄψιν ὅλων αὐτῶν, ὁδηγεῖ -
ται ὁ οἱοσδήποτε ἀπροκατάληπτος µε-
λετητής καί ὁ οἱοσδήποτε εὐσυνείδη -
τος φορεύς ἐκκλησιαστικᾹς ἐξουσίας
εἰς τό συµπέρασµα, ὅτι δέν συντρέχουν
οἱ λόγοι ἀπορρίψεως τᾹς καταγγελίας
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µου καί δέν δικαιολογεῖται ἡ ἐπιστρο-
φή της, ὡς ἀπαραδέκτου, πεντάµηνον
ὅλον µετά τήν κατάθεσίν της καί µετά
τήν παντοειδᾹ ἐπεξεργασίαν της. ῎Αλ -
λωστε καί ἡ ἐπιστροφή τᾹς καταγγε -
λίας καί ἡ κένωσις τοῦ κάδου τοῦ Συνο-
δικοῦ ἀρχείου ἀπό τό βάρος καί τήν
δυσοσµίαν τᾹς µαγνητοταινίας, δέν
ἀπ αλλάσσει τόν Πρόεδρον τᾹς Συν -
όδου καί ὁλόκληρον τήν Σύνοδον ἀπό
τήν ὑποχρέωσιν παραποµπᾹς τᾹς ὑπο-
θέσεως εἰς τό µόνον ἁρµόδιον ὄργα-
νον, εἰς τό ᾿Εκκλησιαστικόν δι᾿ ᾿Αρχιε -
ρεῖς ∆ικαστήριον. ᾿Ιδού τί ἐντέλλεται
σχετικῶς τό ἄρθρον 143 τοῦ Νόµου
5383/32. «῾Η ῾Ιερά Σύνοδος λαβοῦσα
γνῶσιν εἴτε κατ᾿ ἀκολουθίαν µηνύσεως
εἴτε ἄλλως πως ὅτι Ἀρχιερεύς ὑπέπεσεν
εἰς παράπτωµα ἐπαγόµενον ἐκ κλη σια -
στικήν ποινήν ἐντέλλεται, ἐάν κρίν᾽, ὅτι
συντρέχει περίπτωσις διώξε ως, εἰς ἕνα
τῶν ᾿Αρχιερέων, ὅπως προ βῇ εἰς τάς
ἀναγκαίας ἀνακρίσεις µετά προηγου -
µένην πρόσκλησιν τοῦ κατη γορουµένου
πρός παροχήν πληροφοριῶν». Τό
«ἄλλως πως» σηµαίνει, πώς αἱ πληρο-
φορίαι εἶναι δυνατόν νά διολισθήσουν
εἰς τό Συνοδικόν Μέγαρον δι᾿ ἄλλης
ὁδοῦ καί οὐχί διά τᾹς καταθέσεως
ἐπισήµου καταγγελίας. ̔ Οπότε ἡ Σύνο-
δος εἶναι ὑποχρεωµένη, αὐτεπαγγέλ -
τως, νά κινήσ᾽ τάς νοµίµους διαδικα -
σίας, ἐφ᾿ ὅσον κρίν᾽, ὅτι τό παράπτω-
µα εἶναι σοβαρόν καί ἐπισύρει ἐκκλη -
σιαστικάς ποινάς. Μή δέ ἰσχυρισθῇ τις
τῶν ἀδελφῶν ᾿Αρχιερέων, ὅτι τό πα-
ράπτωµα τᾹς ὁµοφυλοφιλίας δέν εἶναι
σοβαρόν, ὅτι ἀποτελεῖ προσωπικόν
δεδοµένον αὐστηρῶς προστατευόµε-
νον ἀπό τήν Χάρταν τῶν ἀνθρωπίνων
δικαιωµάτων καί, ἑποµένως, δέν δι-
καιοῦται ἡ Σύνοδος νά παρέµβ᾽, ἐγκα-
λοῦσα τόν ἔνοχον! Μία τοιαύτη τοπο -

θέτησις ἤ µία τοιαύτη ἀντιµετώπισις
θά ἀποτελέσ᾽ σεισµόν πολλῶν ρίχτερ,
ἱκανόν νά ἀνασκάψ᾽ τά θεµέλια τᾹς
᾿Εκκλησίας µας. Καί θέλω νά πιστεύω,
ὅτι δέν θά εὑρεθῇ ᾿Αρχιερεύς τοῦ Θεοῦ
τοῦ ̔ Υψίστου, πού θά τήν ἀποτολµήσ᾽. 

7. Ταῦτα πάντα τά σκηνοθετηθέντα
καί ἀποτολµηθέντα ὑπό τοῦ ᾿Αρχιε-
πισκόπου κ. Χριστοδούλου κατά τό
διαρρεῦσαν ἀπό τοῦ ᾿Απριλίου ἑξάµη -
νον, ἅτινα ἐν σπουδῇ καί ἐν συντµήσει
ἐξέθηκα διά τᾹς παρούσης εἰς ὑµς,
ἀποτελοῦν πράξεις ἀσυγχωρήτου πα-
ραβιάσεως τᾹς ΚανονικᾹς τάξεως τᾹς
᾿Εκκλησίας µας, κατάχρησιν ἐξουσίας,
εὐτελισµόν τοῦ Συνοδικοῦ θεσµοῦ, ὑπο-
βιβασµόν τῶν ἰσοτίµων καί συνυπευ -
θύνων αὐτῷ Συνοδικῶν Συνέδρων,
ἔνοχον καί ὕποπτον ἐξυπηρέτησιν ῾Ιε-
ράρχου προκαλέσαντος εὐρύτατον
καί ἀνεπίστροφον σκανδαλισµόν τῶν
συνειδήσεων καί ἐπέκτασιν τᾹς εὐθύ -
νης τοῦ σκανδαλισµοῦ ἀπό τό πρόσω-
πον τοῦ ἑνός, τοῦ ὁµιλητοῦ εἰς τάς ἐπι -
µάχους µαγνητοταινίας, εἰς ὁλόκληρον
τό ῾Ιεραρχικόν Σῶµα. ∆ιά τούς λόγους
αὐτούς µηνύω ἐνώπιόν σας τόν ̓Αρχιε -
πίσκοπον καί Πρόεδρον τᾹς ∆ιαρκοῦς
῾Ιερς Συνόδου καί τᾹς Συνόδου τᾹς
῾Ιεραρχίας. ̔ Υποβάλω εὐλαβῶς τήν πα-
ράκλησιν ὅπως µελετήσετε µετά προ-
σοχᾹς τά Πρακτικά τῶν Συνεδριάσεων
τᾹς ∆ιαρκοῦς ῾Ιερς Συνόδου τᾹς 31ης
Μαΐου, 26ης καί 27ης ᾿Ιουνίου, 27ης
καί 28ης Αὐγούστου ἐ.ἔ. ἐν οἷς φέρον-
ται ἀποτετυπωµέναι αἱ σχετικαί συζη -
τή σεις, αἱ γνῶµαι τᾹς ΣυνοδικᾹς πλει-
οψηφίας, ὡς καί αἱ πιεστικαί παρεµ-
βάσεις τοῦ Προέδρου τοῦ Σώµατος καί
αἱ καταχωρήσεις τῶν γνωµῶν αὐτοῦ
ὡς ἀποφάσεων τᾹς Συνόδου. ᾿Επίσης
προτείνω τήν κλᾹσιν τῶν µελῶν τᾹς
ἀπελθούσης ῾Ιερς Συνόδου, οἵτινες
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δύνανται νά µαρτυρήσουν περί τῶν
συµβάντων ἐν αὐτῇ καί περί τᾹς ἐντέ -
χνου παρακάµψεως τῶν ἀπαραιτή -
των ψηφοφοριῶν, πρός ἀνάδειξιν τᾹς
πλειοψηφούσης γνώµης. Καί δηλῶ, ὅτι
εἶµαι ἕτοιµος νά προσκοµίσω καί νά
καταθέσω πάντα τά ἀπαραίτητα, ἀπο-
δεικτικά στοιχεῖα καί τήν σχετικήν ῾Ιε-
ροκανονικήν ἀνάλυσιν εἰς τόν διορι-
σθησόµενον ὑφ᾿ ὑµῶν ἀνακριτήν, ὁµοῦ
µετά τῶν ὀνοµάτων τῶν µαρτύρων,
οἵτινες εἶναι εἰς θέσιν νά γνωµατεύ -
σουν διά τήν γνησιότητα τῶν ὑποκλα-
πεισῶν συνοµιλιῶν καί νά συµβάλουν
εἰς τόν σχηµατισµόν δικαίας κρίσεως.
Εὐσεβάστως

Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ

Κοινοποίησις: Εἰς ἅπαντας τούς Μη -
τροπολίτας τᾹς ᾿Εκκλησίας τᾹς ῾Ελλά -
δος».   

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅσο κι ἄν προ σπά-
θησε νά προσπεράσει τό µεγάλο σκάν-
δαλο τῶν ὁµοφυλοφιλικῶν συνοµιλιῶν
τοῦ Παντελεήµονα Μπεζενίτη, αὐτό
δέν κατέστη δυνατόν. Ἀπό τή µιά ἡ δη -
µοσιογραφική κατακραυγή γιά τήν
ἀκραία ἐκτροπή τοῦ Παντελεήµονα
Μπεζενίτη αὔξανε σέ πλᾹθος δηµοσι -
ευ µάτων καί σέ ἔνταση. Ἀπό τήν ἄλλη
ἡ ἀκραία κίνηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
νά ἐπιστρέψει τήν καταγγελία (µαζί µέ
τήν ἐπίµαχη κασέτα) στόν ἈττικᾹς Νι -
κόδηµο ἐξαγρίωσε τά πιστά µέλη τᾹς
Ἐκκλησίας. ∆εκατέσσερις (14) πιστοί
µήνυσαν καί πάλι τόν Παντελεήµονα
στή Σύνοδο καταθέτοντας µαζί καί
πλούσιο ὑλικό κασετῶν ἤχου πού ἐξέ -
θεταν τόν κατηγορούµενο µητροπολί -
τη. Τά ὀνόµατά τους: 1) Γεώργιος Ἀν -
τωνίου, 2) Εὐάγγελος ∆ευτεραῖος, 3)
Ἐµµανουήλ Ἀργύρης, 4) Μαρία Στα-
µάτη, 5) Μιλτιάδης Φωτεινόπουλος, 6)

Νικήτας Ζωάκος, 7) Γεώργιος Κελ-
γιώργης, 8) Εὐστράτιος Μαϊκόσογλου,
9) Κωνσταντίνος Ἀντωνελάκης, 10)
Ἰωάννης Ντάσκας, 11) Γεώργιος Κολο-
κοτρώνης, 12) Μαρία σύζυγος Κων-
σταντίνου Γιαννίρη, 13) Ἰωάννης Σο -
φός, 14) Μιχαήλ Λαµπριανίδης. Ἀναγ-
καστικά λοιπόν πλέον ἐπανερχόταν
τό θέµα καί πάλι στή Σύνοδο πρός συ -
ζήτηση. Καί ἡ Σύνοδος ἀναγκαζόταν
νά κάνει νέες κινήσεις, δυστυχῶς ὅµως
ὄχι οὐσιαστικές καί ἀποτελεσµατικές
γιά νά θεραπεύσουν τίς χαίνουσες πλη-
γές ἀπό τόν τραυµατισµό τᾹς Ἐκκλη -
σίας µέ τέτοια ἀκραία σκάνδαλα. ∆εῖτε
µερικές ἀπ’ αὐτές τίς κινήσεις. Ἄς ξε-
κινήσουµε µέ τό παρακάτω ἔγγραφο
τᾹς Ἱερς Συνόδου πρός τόν Ἠλείας
Γερµανό:
«ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ 
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΠΡΩΤ. 4091
ΑΡΙΘ.                                                                      

∆ΙΕΚΠ. 2173
ΑΘΗΝΗΣΙ Τῌ 5η ∆εκεµβρίου 2002

Πρός
Τόν Σεβασµιώτατον Μητροπολίτην
Ἠλείας κ. Γερµανόν
Εἰς Πύργον
Σεβασµιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἐκκλη -

σίας τᾹς Ἑλλάδος, κατά τήν συνεδρία-
ση αὐτᾹς τᾹς 5ης παρελθόντος µηνός
Νο  εµβρίου ἐ. ἔ., κατόπιν τοῦ ἀπό 12.9.2002
ἐγγράφου τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητρο -
πολίτου ἈττικᾹς κ. Παντελεήµο νος, δι’
οὗ παρέχει οὗτος, Συνοδικῇ πα  ραγ γε -
λί καί Ἐντολῇ, πληροφορίας καί ἐξη -
γήσεις ἐξ ἀφορµᾹς κυκλοφορίας µα -
γνητοταινίας ἤχου περιεχού σης ἀκα-
τάλληλον διά κληρικόν συνοµιλίαν κα -
θώς καί δηµοσιεύσεως τοῦ περιεχοµέ-
νου αὐτᾹς εἰς τόν Τύπον, ἔχουσα δέ
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ὑπ’ ὄψιν τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 143
τοῦ Νόµου 5383/1932 «Περί Ἐκκλησια-
στικῶν ∆ικαστηρίων καί τᾹς πρό αὐ -
τῶν διαδικασίας», ἀποφάσισε τά κά-
τωθι:

α) Ἔκρινε τίς παρασχεθεῖσες παρά
τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
ἈττικᾹς κ. Παντελεήµονα πληροφο-
ρίας ὡς ἀνεπαρκεῖς.

β) Ἔκρινε ὅτι συντρέχει περίπτω-
σις κανονικᾹς διώξεως τοῦ ἐν τοῖς ὕπερ-
θεν διαλαµβανοµένου Ἀρχιερέως ἐπί
σκανδαλισµῷ τᾹς συνειδήσεως τῶν πι-
στῶν, φεροµένῳ ὡς δηµιουργηθέντι ἐξ
ἀµφισβητουµένων ἐκφράσεων καί λέ-
ξεων τοῦ ἐν λόγῳ Ἀρχιερέως, δηµοσιο-
ποιηθεισῶν διά τοῦ Τύπου καί τῶν Μέ-
σων Ἐπικοινωνίας, ἀπαδουσῶν εἰς
ἐπί σκοπον τᾹς ἈνατολικᾹς Ὀρθοδό-
ξου Ἐκκλησίας,... ἀδικήµατι σαφῶς προ-
βλεποµένῳ καί ρητῶς τιµωρουµένῳ
ὑπό τῶν Λόγων τοῦ Κυρίου...

γ) Ὥρισε ἀνακριτήν διά τήν διεξα-
γωγήν τακτικῶν ἀνακρίσεων τόν Σε-
βασµιώτατον Μητροπολίτην Παραµυ -
θίας, Φιλιατῶν καί Γηροµερίου κ. Τίτον,
ὅστις ἐπικαλούµενος λόγους ὐγείας
πα ρητήθη, δηλώσας τήν σχετικήν αὐ -
τοῦ ἀδυναµίαν.

Ὅθεν, Συνοδικῇ Ἀποφάσει, ληφθεί -
σ᾽ ἐν τῇ Συνεδρία τᾹς 3ης ἀρξαµένου
µηνός ∆εκεµβρίου ἐ.ἔ., ἐντέλεται ἡ ὑµε-
τέρα Σεβασµιότης, ὅπως διενεργήσ᾽
τακτικάς ἐνόρκους ἀνακρίσεις εἰς βά -
ρος τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολί -
του ἈττικᾹς κ. Παντελεήµονος, προσ -
λαµβάνουσα ὡς Γραµµατέα τόν Πανο-
σιολογιώτατον Ἀρχιµανδρίτην κ. Κύ -
ριλ λον Μισιακούλην, Γραµµατέα τᾹς
ΣυνοδικᾹς ἘπιτροπᾹς ∆ογµατικῶν καί
Νοµοκανονικῶν Ζητηµάτων.

Ἐπί δέ τούτοις κατασπαζόµενοι τήν
ὑµετέραν Σεβασµιότητα ἐν Κυρίῳ δια-

τελοῦµεν µετ’ ἀγάπης.
Ὁ Ἀθηνῶν ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ, 

Πρόεδρος
Ὁ Ἀρχιγραµµατεύς

Ὁ Σαλώνων Θεολόγος»
Μς προξενεῖ ζωηρή ἐντύπωση ὅτι

ὀκτώ ὁλόκληρους µᾹνες οἱ κινήσεις
τακτικᾹς τοῦ Ἀρχιεπισκόπου περιστρέ -
φονται γύρω ἀπό τό θέµα χωρίς κανέ-
να ἀποτέλεσµα. Ἀκόµα καί ἡ τοποθέ -
τη ση τελικά ἀνακριτή τοῦ Ἠλείας Γερ-
µανοῦ ἦταν µιά συνέχεια γιά τήν ὁλο -
κλήρωση τοῦ πάζλ τᾹς ἀπαλλαγᾹς τοῦ
Παντελεήµονα ἀπό τήν ἐνοχή. Βλέ-
ποντας δηλαδή ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρι-
στόδουλος ὅτι δέν µποροῦσε µιά τέ-
τοια ὑπόθεση πού συντάραξε τό πα-
νελλήνιο νά µπεῖ στό ἀρχεῖο χωρίς κἄν
νά ἐξεταστεῖ, µεθόδευσε τήν ἀπαλλα-
γή τοῦ φίλου του µέσα ἀπό τήν ἀνα-
κριτική διαδικασία πού ὁρίζει ὁ Νόµος
5383/1932 περί ἐκκλησιαστικῶν δικα-
στηρίων. ∆εῖτε τίς συγκεκριµένες κι-
νήσεις:

-χωρίς νά βιάζεται ὁρίζει πρῶτο
ἀνακριτή καί µετά ἕνα µᾹνα δεύτερο

-διά τᾹς ὑπ’ ἀριθµ. 221/104/20-1-2003
ἀποφάσεως τᾹς ∆ΙΣ, µετά ἀπό ἐρώ τη -
µα τοῦ ἀνακριτᾹ, τοῦ δόθηκε ἐντολή
νά προβεῖ σέ πραγµατογνωµοσύνη
διακριβώσεως τᾹς γνησιότητος ἤ µή
τῶν κατατεθεισῶν ὑπό µαρτύρων κα -
τη γορίας κασετῶν ἤχου

-ὁ ἀνακριτής µητροπολίτης στή συ -
νέχεια ἀποφάσισε νά ἀπευθυνθεῖ πρός
τήν ∆ιεύθυνση Ἐγκληµατολογικῶν Ἐ -
ρευνῶν τᾹς ΓενικᾹς ἈστυνοµικᾹς ∆ιευ -
θύνσεως ἈττικᾹς (Γ.Α.∆.Α.) ὡς τήν πλέ -
ον ἔγκυρη ὑπηρεσία

-γνωστοποίησε, κατά νόµον, στόν
κατηγορούµενο Παντελεήµονα Μπε-
ζενίτη τήν παραπάνω κίνησή του

-ὁ κατηγορούµενος µέ τήν ἀπό 16-
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3-2003 ἔνσταση-αἴτησή του ζήτησε τήν
ἀνάκληση τᾹς παραπάνω ἀποφάσεως
τᾹς Συνόδου πού ἀφοροῦσε τήν διε-
νέργεια πραγµατογνωµοσύνης τᾹς
γνη σιότητας τῶν κασετῶν

-ὁ ἀνακριτής διαβίβασε τήν ἔνστα-
ση-αἴτηση τοῦ κατηγορουµένου στή
∆ΙΣ γιά τή λήψη ἀποφάσεως

-µέ νέα ἀπόφασή της ἡ ∆ΙΣ (1335/ -
778/8-6-2003) ἀνακαλεῖ τήν προηγού -
µενη ἀπόφασή της καί µαταιώνει τήν
διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης γιά
τήν γνησιότητα τῶν κασετῶν ἤχου,
«ὡς νόµῳ ἀβάσιµον». Ἐπιστρατεύει
µά  λιστα διατάξεις τοῦ Ποινικοῦ Κώδι -
κα, ἀποφάσεις τοῦ Ἀρεί ου Πάγου, δια -
τάξεις ἄρθρων τοῦ Συν τάγµατος καί
γνωµοδοτήσεις τοῦ κ. Ἀναστασίου Μα-
ρίνου καί ἄλλων (Ὅλα αὐτά τά στοι -
χεῖα δέν τά γνώριζε ἡ ∆ΙΣ ὅταν στήν
προηγούµενη ἀπόφασή της ἐπέτρεψε
τήν πραγµατογνωµοσύνη γιά τήν γνη -
σιότητα τῶν µαγνητοταινιῶν;)

-ἡ ἀναµενόµενη συνέπεια ἀπό τά
παραπάνω ἦταν ὅτι στό πόρισµά του
ὁ ἀνακριτής, ἀφοῦ τοῦ ἀφαιρέθηκε ἡ
δυνατότητα νά κάνει πραγµατογνω-
µοσύνη γιά νά βεβαιωθεῖ γιά τήν γνησι-
ότητα τῶν ἠχητικῶν κασετῶν, δέν µπό -
ρεσε νά τεκµηριώσει κατηγορία κατά
τοῦ Παντελεήµονα Μπεζενίτη καί ζή -
τη σε νά µπεῖ ἡ ὑπόθεση στό ἀρχεῖο

-τελικά τό Πρωτοβάθµιο διά τούς
Ἀρχιερεῖς Συνοδικό ∆ικαστήριο µέ τό
ὑπ’ ἀριθµ. 1/2003/12.11.2003 Ἀπαλλα -
κτι κό Βούλευµα ἀπάλλαξε τόν Παντε-
λεήµονα. ∆ιαβάζουµε τό ∆ΙΑ ΤΑΥΤΑ
τᾹς ἀπόφασης τοῦ ∆ικαστηρίου: 

«...2ον Ἀποφαίνεται κατά πλειο -
ψηφίαν ὅτι δέν ὑφίσταται ἀφορµή πρός
κατηγορίαν κατά τοῦ Σεβασµιωτάτου
Μητροπολίτου ἈττικᾹς κ. Παντελεή-
µονος (Μπεζενίτη) διά τό προσαφθέν

αὐτῷ κατηγορητήριον δυνάµει τᾹς ὑπ’
ἀριθµ. 4091/2173/5.12.2002 κανονικᾹς
διώξεως τᾹς Ἱερς Συνόδου τᾹς Ἐκκλη -
σίας τᾹς Ἑλλάδος, ἑνός ἐκ τῶν µελῶν
αὐτοῦ µειοψηφοῦντος καί κρίνοντος
ὅτι ὑφίσταται ἀφορµή πρός κατηγο-
ρίαν καί δέον ὅπως διαταχθᾹ ἡ κλή-
τευσις τοῦ κατηγορουµένου Μητρο-
πολίτου καί ἡ ἐνώπιον αὐτοῦ ἐκδίκα-
σις τᾹς ὑποθέσεώς του.

3ον Ἀναστέλλει κατά πλειοψηφίαν
πσαν περαιτέρω καταδίωξιν κατά
τοῦ διωχθέντος καί κανονικῶς κατη -
γορηθέντος Σεβασµιωτάτου Μητρο-
πολίτου ἈττικᾹς κ. Παντελεήµονος
(Μπεζενίτη) καί θέτει τήν ὑπό κρίσιν
δικογραφίαν ἐν τῷ ∆ικαστικῷ Ἀρχεί -
ῳ...» 

Ἀναφέρουµε καί τά ὀνόµατα τῶν
Ἀρχιερέων πού ἀπάρτιζαν τό Πρωτο-
βάθµιο Συνοδικό δι’ Ἀρχιερεῖς ∆ικα-
στήριο: Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ὁ ∆ιδυµοτείχου
καί Ὀρεστιάδος ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ. ΤΑ ΜΕ -
ΛΗ: ὁ Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ καί Πλωµα -
ρίου ΙΑΚΩΒΟΣ, ὁ Λήµνου καί Ἁγίου
Εὐστρατίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ, ὁ Γουµενίσσης,
Ἀξιουπόλεως καί Πολυκάστρου ∆Η  -
Μ Η   ΤΡΙΟΣ, ὁ Βεροίας καί Ναούσης
ΠΑΝ ΤΕΛΕΗΜΩΝ, ὁ ∆ρυϊνουπόλεως,
ΠωγωνιανᾹς καί Κονίτσης ΑΝ∆ΡΕΑΣ, ὁ
Γυθείου καί Οἰτύλου ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ,
ὁ ∆ηµητριάδος καί Ἀλµυροῦ ΙΓΝΑΤΙΟΣ,
ὁ Κυθήρων ΚΥΡΙΛΛΟΣ, ὁ Θεσσαλιώτι-
δος καί Φαναριοφερσάλων ΘΕΟΚΛΗ -
ΤΟΣ, ὁ ΚαισαριανᾹς, Βύρωνος καί Ὑ -
µηττοῦ ∆ΑΝΙΗΛ, ὁ Ὕδρας, Σπετσῶν
καί Αἰγίνης ΕΦΡΑΙΜ. Μόνο ἕνας ἐξ
αὐτῶν µειοψήφισε. Μέ ὅλη αὐτή τήν
παρωδία στίς κινήσεις κατά τήν ἀνα-
κριτική διαδικασία οἱ ἐκκλησιαστικοί
ταγοί πίστεψαν ὅτι ἔκλεισαν καί σφρά -
γισαν τό σκάνδαλο αὐτό.

Στό µεταξύ, ἐνῶ ἐξελισσόταν τό θέ-
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µα τῶν κασσετῶν µ’ αὐτόν τόν τρόπο,
ὁ περιβόητος Παντελεήµων Μπεζενί -
της εἶχε κληθεῖ καί εἶχε δώσει ἐξηγή-
σεις καί γιά ἄλλα δύο θέµατα. Μέ τό
ἀπό 11-9-2003 ἔγγραφο (ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.
3074, ΑΡΙΘ. ∆ΙΕΚΠ. 1794) τᾹς Ἱερς
Συνόδου πρός τόν Παντελεήµονα
Μπε ζενίτη τοῦ ἀνακοινώνεται ὅτι µέ
συνοδική ἀπόφαση πού λήφθηκε στή
συνεδρία τᾹς 28ης Αὐγούστου 2003 ἡ
Ἱερά Σύνοδος «...λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν τήν
ἀπό 15ης Ἰουλίου ἐ. ἔ. ἐπιστολήν ὑµῶν
δι’ ἧς παρέχετε ἐξηγήσεις ἀφορώσας
ἀφ’ ἑνός µέν εἰς ἐκφράσεις ὑµῶν κατά
τοῦ Καθηγουµένου τᾹς Ἱερς ΜονᾹς
Ὁσίου Συµεών τοῦ Νέου Θεολόγου
Καλάµου ἈττικᾹς, Πανοσιολογιωτά-
του Ἀρχιµανδρίτου κ. Χριστοδούλου
Κοσµ, ἀφ’ ἑτέρου δέ εἰς δηµοσίευµα
περί τᾹς οἰκονοµικᾹς ἐπιφανείας ὑµῶν,
ἀπεφάσισε ὅπως θέσ᾽ εἰς τό ἀρχεῖον
τήν ὡς ἄνω ὑπόθεσιν, κρίνας ἱκανο-
ποιητικάς καί ἐπαρκεῖς τάς ὡς εἴρηται
ἐξηγήσεις...» Καί αὐτό τό θέµα θεώρη-
σε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὅτι τό ἔκλεισε µέ
τόν παραπάνω τρόπο.

Παρ᾿ ὅλη τήν ἀπροκάλυπτη αὐτή
συγ κάλυψη τῶν σκανδάλων Μπεζε νί -
τη ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τούς Συν-
οδικούς Ἱεράρχες τό θέµα δέν τέλειω-
σε. Οἱ ἐπίσκοποί µας δέν ἔλαβαν ὑπ’
ὄ ψη τους δυό σηµαντικές πραγµατικό -
τητες: α) Ὅτι τό σῶµα τᾹς Ἐκκλησίας
εἶναι ζωντανό καί χαρισµατικό καί δέν
µπορεῖ συνέχεια νά βιάζεται, νά ποδο -

πατεῖται καί νά ὑποκύπτει στήν αὐθαι -
ρεσία αὐτῶν πού τό διοικοῦν. β) Ὅτι, τό
ἔχουµε πεῖ καί πάλι, ἡ στάση ἐνίων δι-
οικούντων γίνεται τόσο προκλητική
πού ἀποτελεῖ πλέον ὕβρη ἐνώπιον τοῦ
θρόνου τοῦ Θεοῦ. Ἀπό κεῖ καί πέρα,
ἀ ναλαµβάνει ὁ Θεός καί ὁ ὀργισµένος
λαός.

Τό 2003 ὅλα τακτοποιήθηκαν, ὅλα
συγκαλύφθηκαν, ὅλα µπᾹκαν στό Ἀρ -
χεῖο τᾹς Συνόδου. Τό 2005 ὅµως µέσα
σέ µιά φοβερή ἔκρηξη σκανδάλων, τά
ἴδια αὐτά σκάνδαλα σάν καυτή λάβα
ξεχύθηκαν καί ἔκαψαν ὅτι ὄµορφο καί
τρυφερό προσφέρει ἡ Ἐκκλησία στά
παιδιά της. Μέσα στόν ὀρυµαγδό τῶν
ἀποκαλύψεων σκανδάλων ἐναντίον
πλήθους ἐπισκόπων σ’ ὅλη τήν Ἑλληνι-
κή ἐπικράτεια πρωτεύουσα θέση εἶ -
χαν τά σκάνδαλα Μπεζενίτη. Ὅλα τά
τηλεοπτικά κανάλια, ἀλληλοδιαδόχως,
στίς εἰδήσεις ἀλλά καί στίς ἐπί µέρους
ἐκποµπές µεγάλης τηλεθέασης ἀναµε -
τέδιδαν τίς κασέτες µέ τό ὁµο φυ  λοφι -
λικό περιεχόµενο καί πρωτα γω νιστή
τόν Παντελεήµονα. Ἐπέµεναν ἐπίσης
περιγράφοντας τήν ἀµύθητη πε ριου -
σία του, διεκτραγωδώντας στή συνέ -
χεια τήν ἐπιδροµή του στά παγκάρια
τᾹς ΜονᾹς τοῦ Ἁγίου Ἐφραίµ. Πλοῦτος,
ἠθική ἔκλυση καί αὐταρχι κότητα ἦταν
τό τρίπτυχο ἱερωµένου πρός ἀποφυ-
γή, πού προβαλλόταν καί προξενοῦσε
λύπη στίς καρδιές τῶν πιστῶν.

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης 
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www.attikisnikodimos.gr
Πλούσιο ἀρχειακό ὑλικό: 1) σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας

καί 2) πνευµατικῆς οἰκοδοµῆς


