
-

Στό πεδίο

τᾹς κοινωνικᾹς διαπάλης 

τραγικότητα τᾹς ἐποχᾹς µου: Οἱ ἄνθρωποι συνασπίζονται,
ἀλλά δέ συναδελφώνονται. Συγκροτοῦν τή µάζα τᾹς διαµα-
ρτυρίας ἐνάντια στήν κατεστηµένη ἐξουσία καί δέ στήνουν
κεραῖες προσωπικᾹς, ἀδελφικᾹς κοινωνίας, ὡς µέλη τᾹς
ἴδιας, ἀνθρώπινης οἰκογένειας. Ἐγγράφουν τά κοινά αἰτήµα-
τα, στά µεγάλα, ἐντυπωσιακά πανώ καί συντονίζονται στίς

κραυγές τᾹς ἀντιπαλότητας, ἀλλά δέν ἁπλώνουν χέρι ἐγκάρδιας, ἀγα -
πητικᾹς συµπορείας στή χαρά καί στόν πόνο. Ἡ ταύτιση τῶν ὁραµά-
των τους εἶναι συµβατική. Ἐνορµητική προσχώρηση στό σύστηµα καί
στό ἀπατηλό σύνθηµα τᾹς µις ἤ τᾹς ἄλλης πολυδιαφηµισµένης παρά-
ταξης. Ἐπιπόλαιη ἀγορά ἐλπίδας ἀπό τίς τράπεζες τᾹς ἀλόγιστης ἐκµε-
τάλλευσης καί παγίδευση στό γλωσσάριο τᾹς κοινωνικᾹς ἀπάτης. 
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Στά κυκλώµατα τᾹς ὁµαδικᾹς διαπάλης, οἱ ἄνθρωποι συµφωνοῦν ἤ
διαφωνοῦν, ἀποδέχονται τή ρεαλιστική ἤ τήν πλασµατική ἀτζέν-

τα τῶν ἀγωνιστικῶν ἀνοιγµάτων,  ἀλλά δέν ἑνώνονται σέ µιά, ζωντα-
νή κοινωνία. ∆έν ἐµπιστεύονται τόν ἀγαπητικό πλοῦτο τᾹς καρδις
στό διπλανό ὁδοιπόρο, πού ἀγκοµαχεῖ, ὡς ἀχθοφόρος κάποιας, ἀφό -
ρητης, ὀδύνης. ∆έν κάνουν δική τους τήν ἀγωνία τοῦ χτυπηµένου ἀπό
τή θύελλα τᾹς ἐποχᾹς ἤ ἀπό τήν τραχύτητα τοῦ ἰσχυροῦ τᾹς ἡµέρας.
∆έ µοιράζονται τό δάκρυ καί δέν προσπαθοῦν νά ἀνοίξουν τό παρά -
θυρο τᾹς ἐλπίδας. 

Τά γεγονότα καί οἱ κοινωνικές ἀντιπαραθέσεις, καθώς κυλοῦν-
αἰῶνες τώρα-µς δίνουν τό µήνυµα καί τή µατωµένη ἐµπειρία, ὅτι

τό χάσµα τῶν ζεστῶν, ἀγαπητικῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων ὁλοένα
καί εὐρύνεται. Ἡ ἀδιαφορία καταντάει σχᾹµα ζωᾹς καί ἔκφραση προ-
σωπικοῦ ὕφους καί ἤθους. Ἡ τραχύτητα διαµορφώνει τό µοντέρνο
κλίµα. Ἡ ἐπιθετικότητα ἀναιρεῖ καί διαλύει, ἀκόµα καί τίς κοµµατικές
ἤ τίς κοινωνικές συσπειρώσεις. Καί, ἀπό διαµαρτυρία καί ἀντίδραση
ἐξελίσσεται, σταδιακά, σέ τροµοκρατία. Ἡ τροµοκρατία σέρνεται στούς
δρόµους µας, διασπείρει τόν πανικό καί καταστρέφει ὅ,τι οἱ αἰῶνες
εἶχαν στήσει ὡς ἦθος ἀνθρώπινο καί ὡς πολιτισµό. Κατακουρελιάζει
τήν ἀξιοπρέπειά µας. Βάφει στό ἀνθρώπινο αἷµα- στό δικό µας αἷµα-
τήν ἐκβαρ βαρισµένη ἐπικαι ρότητα. Κατακυρώνει καί ἐγκαθιστ τήν
κόλαση, στούς χώρους, πού ὁραµατιστήκαµε νά ἐνθρονίσουµε τή διευ -
ρυµένη, σύγχρονη, ἐπιστήµη µας καί τήν ἐκλεπτισµένη τεχνολογία
µας, γιά νά ἀναδείξουµε τή γᾹ µας παλάτι τοῦ πολιτισµοῦ καί τᾹς
εὐµάρειας. Καί ἀναδεικνύει τό βίο ἀβίωτο.

Στή µικρή καί φτωχή µας πατρίδα, τά µέσα τᾹς µαζικᾹς ἐνηµέρωσης
ἔχουν ἀπαλείψει ἀπό τό δηµοσιογραφικό προγραµµατισµό τους ἤ

ἀπό τό τηλεοπτικό ρεπερτόριό τους τήν πρακτική τᾹς ἀδελφικᾹς
προσ έγγισης καί τᾹς ἐγκάρδιας συνεισφορς ἀγάπης καί ἐλπίδας στίς
στιγµές τᾹς ξένης περιπέτειας. Καί ξετρελλαίνονται στήν ἀνάδειξη τᾹς
προκλητικᾹς χλιδᾹς, τᾹς ἀρρωστηµένης αὐτοπροβολᾹς καί  τῶν χυ -
δαίων σκανδάλων. Αὐτή ἡ κυριολεκτικά βαρύτατη ἐπιβάρυνση τᾹς ἐπι-
καιρότητας µέ τά µολυσµένα ἀπόβλητα τᾹς ἐγωπάθειας, τοῦ νόθου
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αὐτοθαυµασµοῦ καί τᾹς ἀκόρεστης ἐκµετάλλευσης, µεταλλάσσει τόν
κοινωνικό ἱστό σέ ἐκφυλισµένο βλάστηµα καί καταστρέφει ὅ,τι ὡραῖο
καί ὅ,τι θελκτικό ἔχει προκύψει ἀπό τήν ἀδελφική συνένωση τῶν
ἀνθρώπων στήν ὁµοιογενή κοινωνία της τᾹς ἀλληλοκατανόησης καί
τᾹς ἀγάπης.

∆έ θά δυσκολευτῶ νά ἐπισηµάνω καί νά ὁµολογήσω, ὅτι τό σύν -
δροµο τᾹς ἀποστασιοποίησης καί τᾹς ἀποξένωσης τῶν ἀνθρώπων

µέσα στόν πνιγηρό περίγυρο τᾹς σύγχρονης ἀνάπτυξης, ἔχει ἐπηρεά-
σει καί αὐτούς ἀκόµα τούς ἀνθρώπους τᾹς Ἐκκλησίας, πού ἔχουν ὡς
πνευµατική κληρονοµιά καί ὡς πατρογονική ἐµπειρία τήν ἐνσωµάτω-
ση στήν κοινωνία τᾹς ΕὐχαριστιακᾹς ἀγάπης καί ὡς ἐντολή καί διά -
γραµµα βίου τό λόγο τοῦ Κυρίου µας: «ἐντολήν καινήν δίδωµι ὑµῖν, ἵνα
ἀγαπτε ἀλλήλους,   καθώς ἠγάπησα ὑµς, ἵνα καί ὑµεῖς ἀγαπτε ἀλλή-
λους» (Ἰωάν. ιγ΄ 34) καί τήν ἐρωτηµατική ἐπισήµανση τοῦ µαθητή τᾹς
ἀγάπης, τοῦ Εὐαγγελιστή Ἰωάννη: «ὁ γάρ µή ἀγαπῶν τόν ἀδελφόν ὅν
ἑώρακε, τόν Θεόν ὅν οὐχ ἑώρακε πῶς δύναται ἀγαπν;» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 20).

Στίς µέρες µας, ὁ ἔνοικος τοῦ ἑνός διαµερίσµατος τᾹς πολυκατοικίας
δέν γνωρίζει τόν κάτοικο τοῦ ἀντικρινοῦ διαµερίσµατος. Ὁ ἐξειδι-

κευµένος, πού παλεύει µέ τίς µηχανές ἤ µέ τούς ἠλεκτρονικούς ὑπο-
λογιστές τᾹς διευρυµένης ἑταιρείας, δέ γνωρίζει τούς ὁµοτέχνους του
καί δέ δείχνει κανένα ἐνδιαφέρον νά τούς γνωρίσει καί νά ἀνοίξει
διάδροµο ἀγάπης καί κατανόησης. Ὁ ἔφηβος, πικραµένος καί ἐξαγριω-
µένος, δέν ἀποδέχεται τόν πατριό µέσα στό σπίτι καί δέν τόν συγχω -
ρεῖ, πού ἐξοστράκισε τό γνήσιο πατέρα του, γιά νά συνάψει δεύτερο ἤ
τρίτο γάµο µέ τή µάνα του. Ἡ µητριά γυρίζει τίς πλάτες στήν κόρη ἤ στό
γιό τᾹς... προηγούµενης καί δέ συγκατατίθεται νά προσφέρει οὔτε ἕ να-
ἔστω ὑποκριτικό-χάδι. Ὅπου σταθεῖς καί ὅπου βρεθεῖς συναντς τήν
ἐσωστρέφεια, τό χοντροκοµµένο ἐγωκεντρισµό, τήν ἀδιαφορία γιά τό
συνάνθρωπο, καί τήν τυποποιηµένη, παγερή κοινωνικότητα, πού
ἄλλοτε ἐκφράζει τά ἀποµεινάρια τᾹς παλις εὐγένειας τῶν σαλονιῶν
καί ἄλλοτε τίς ντιρεκτίβες τᾹς νεοστηµένης ἐπιστήµης τῶν δηµόσιων
σχέσεων, πού δέ στοχεύει στήν πνευµατική, ἀγαπητική διασύνδεση
τῶν ὑπάρξεων, ἀλλά στήν ἐµπορευµατική ἐκµετάλλευσή τους.                                   



αγδαία κατολίσθηση τοῦΠατριαρχικοῦ κύρους προ-καλεῖ ἡ ἀπαίτηση τοῦ σηµε-ρινοῦ Πατριάρχη Βαρθολο-µαίου νά δικάσει, ὡς τελικός, ἀνώ -τατος κριτής, τά εἰδεχθᾹ σκάνδαλατοῦ µοναχοῦ Παντελεήµονα Μπε-ζενίτη. Προσπαθεῖ, στρεβλώνον-τας τούς σαφέστατους καί ἀνελα-στικούς Ἱερούς Κανόνες καί παρα -χαράσ σοντας τά ἱστορικά ντοκου -µέντα,  νά ἀναβαθµίσει τό πρωτεῖοτιµᾹς τοῦ Πατριαρχικοῦ του θρόνουσέ πρωτεῖο ἀπόλυτης ἐξουσί ας.∆ιεκδικεῖ ἁρµοδιότητα, πού δέν τοῦἀνήκει. Καί, γιά τήν ἐνεργοποίησητοῦ ὁράµατός του, τολµάει εἰσβολήσέ χῶρο, πού ἡ ἀνυπόφορη ἠθικήδυσοσµία του δέν ἐπιτρέπει καί΄δέδικαιολογεῖ τό ἀνασκάλεµα. 
�����

Γράφει ὁ Πατριάρχης Βαρθο-λοµαῖος στό ἐπίσηµο ἀνακοινωθέντου: «Τό Οἰκουµενικόν Πατριαρ χεῖονἐκτιµ τήν δήλωσιν τᾹς Ἱερς Συνό-δου τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος ὅτιἀποδέχεται εἰς τό σύνολόν των τόν

Πατριαρχικόν Τόµον τοῦ 1850 καί  τήνΠατριαρχικήν καί Συνοδικήν Πράξιντοῦ 1928, ἐκφράζει ὅµως τήν ἀπογο-ήτευσιν καί λύπην του, διότι, ἐν ἀντι -θέ σει πρός τήν δήλωσιν ταύτην, ἐπι-καλουµένη σχετικόν νόµον τᾹς Ἑλλη -νικᾹς Πολιτείας, ἡ Ἱερά Σύνοδος πα-ρακάµπτει καί ἐν τῇ οὐσί ἀκυρώνειτήν ὡς ἄνω ἀπόφασιν τοῦ Οἰκουµε-νικοῦ Πατριαρχείου. Ὑπενθυµίζεταιὅτι κατά τόν ἱδρυτικόν τᾹς Αὐτοκε -φάλου Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος Τό-µον τοῦ1850, ἡ διοίκησις αὐτᾹς ὀ -φείλει νά ἀσκᾹται κατά τούς ἹερούςΚανόνας ἀκωλύτως ἀπό πάσης κο-σµικᾹς ἐπεµβάσεως».Ὡς πρῶτο-καί καθ᾿ ὑπόθεσηἰσχυρό-στήριγµα τᾹς ἀπαίτησήςτου προβάλλει ὁ Πατριάρχης  τούςδυό Ἱερούς Κανόνες τᾹς ΤέταρτηςΟἰκουµενικᾹς Συνόδου, τόν 9ο καίτόν 17ο. Ἀλλά, µέ τήν ἀναδροµή στίςἑρµηνεῖες τῶν κορυφαίων Κανο-νολόγων, τῶν ἀναγνωρισµένων καίκαθιερωµένων ἀπό ὁλόκληρη τήνὈρθόδοξη Οἰκογένεια, πού κάνα-µε σέ προηγούµενο ἄρθρο µας, ἔγι-νε σαφές, ὅτι οἱ Κανόνες αὐτοί δένθεσµοθετοῦν πρωτεῖα ἐξουσίας γιά
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«Τά τᾹς Ἐκκλησίας ἀποίµαντα»(δ)

Ρ



τόν προκαθήµενο τᾹς ἘκκλησίαςτᾹς Κωνσταντινούπολης.Ὡς δεύτερο στήριγµα ὑποδει -κνύει ὁ Πατριάρχης, στή Συνοδικήὁµήγυρη τᾹς ἑλληνικᾹς Ἐκκλησίας,τήν Πατριαρχική  Συνοδική Πράξητοῦ 1928, πού µέ τή διάταξη τᾹς πα-ραγράφου 6, θεσπίζει τό «ἔκκλητο»,γιά τούς Ἱεράρχες τῶν «Νέων Χω -ρῶν», δηλαδή τῶν περιοχῶν, πούἐλευθερώθηκαν ἀπό τήν Τουρκικήτυραννία κατά τό 1912.Οἱ συνθᾹκες, πού ὁδήγησανστήν καθιέρωση τοῦ «ἐκκλήτου»,εἶναι γνωστές καί στήν ἹεραρχίατᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Κωνσταντι-νούπολης καί στήν Ἱεραρχία τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος. Τό 1912 ἐλευθερώθηκαν οἱ βό -ρειες περιοχές τᾹς ἑλληνικᾹς µαςπατρίδας. Ὁλόκληρη ἡ ἀνατολικήκαί ἡ δυτική Μακεδονία, ἡ δυτικήΘράκη καί τά νησιά τοῦ ἀνατολι-κοῦ Αἰγαίου. Φυσικό ἐπακόλουθοἦταν ἡ προσάρτηση τῶν ἐκκλησια-στικῶν διοικήσεων αὐτῶν τῶν περι -οχῶν, στήν Αὐτοκέφαλη ἘκκλησίατᾹς Ἑλλάδος. Πρίν, ὅµως, ὡριµάσειτό αἴτηµα καί δροµολογηθοῦν οἱδιαδικασίες, ἦρθε ἡ µεγάλη καται -γίδα τᾹς ΜικρασιατικᾹς καταστρο-φᾹς. Τό Ὀρθόδοξο πλήρωµα ἐκδιώ -χτηκε, στό σύνολό του, µέ ἀσυγ -κράτητη µανία. Πολλοί σφαγιά-στηκαν. Καί οἱ ὑπόλοιποι ἐξαναγ-κάστηκαν νά ἐγκαταλείψουν καί τίςοἰκογενειακές τους ἑστίες καί τίς

περιουσίες τους καί νά φτάσουν,πρόσφυγες, πεινασµένοι καί ρα-κένδυτοι, στήν ἐλεύθερη Ἑλλάδα.Ἔκλεισαν οἱ ἐκκλησιές σ᾿ ὁλό -κληρη τή Μικρά Ἀσία. Ἐξορίστηκανοἱ Μητροπολίτες. Ἀφανίστηκε ἡ Εὐ -χαριστιακή δοξολογία καί τό παρή-γορο µήνυµα τᾹς Ἀνάστασης. Καίτό Πατριαρχεῖο, πού ἴσαµε κείνητήν ὥρα τροφοδοτοῦσε µέ τό λόγοτᾹς διδαχᾹς καί µέ τήν ἉγιαστικήΧάρη τά πλήθη τῶν πιστῶν, ἔµεινεἔρηµο. Ἔχασε τίς ζωντανές ἐπαρ -χίες τᾹς Μικρς Ἀσίας, πού ἦτανγεννήµατα καί θρέµµατα τῶν ἁγίωνἈποστόλων καί τῶν καταξιωµένωνἁγίων τῶν µεταποστολικῶν χρό-νων καί συρρικνώθηκε στά περιο-ρισµένα γεωγραφικά ὅρια τᾹς ἀνα-τολικᾹς Θράκης. Ὡς πνοή ἀγάπης καί ὡς ἔνδει -ξη ἀδελφικᾹς συµπαράστασης στήσταυρωµένη καί πονεµένη Ἐκκλη -σία τᾹς Κωνσταντινούπολης, ἔγινεδεκτό τό δικαίωµα τοῦ Πατριαρ -χείου νά κρίνει, σέ τελικό βαθµό,τίς πιθανές δικαστικές ἀποφάσεις,πού θά ἔκριναν ἔνοχο κάποιο ἀπότούς µητροπολίτες τῶν περιοχῶν,πού ἐνσωµατώθηκαν καί αὐτέςκατά τό 1928 στήν Αὐτοκέφαλη Ἐκ -κλησία τᾹς Ἑλλάδος καί, πού ἔµει-ναν, ἀπό τότε, µέ τό χαρακτηρισµόὡς Μητροπόλεις τῶν «Νέων Χω -ρῶν».Ἡ παράγραφος 6 τᾹς «Πατρι -αρχικᾹς καί ΣυνοδικᾹς Πράξεως» τᾹς
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4ης Σεπτεµβρίου τοῦ 1928 ὁρίζει:«Ὑπαγόµενοι ἐφεξᾹς ἐν πσινὑπό τούς νόµους τᾹς ἐν Ἑλλάδι Ὀρ-θοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας οἱἐν Ἑλλάδι ἀρχιερεῖς τοῦ Πατριαρχι-κοῦ Θρόνου, δικάζονται καθ᾿ ὅν τρό-πον καί οἱ ἀρχιερεῖς τᾹς ὈρθοδόξουΑὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος, κεκτηµένοι µόνον τό δικαίωµατοῦ ἐκκλήτου ἐνώπιον τοῦ Οἰκουµε-νικοῦ Πατριάρχου ἐν περιπτώσει ποι -νῶν ἀργίας ἤ καθαιρέσεως ἤ τινοςτοιούτου».          Ὑπ᾿ αὐτές τίς συνθᾹκες θεσπί -στηκε τό «ἔκκλητο» καί αὐτό εἶναιτό περιεχόµενό του.
�����Ἐνδιαφέρει νά δοῦµε πῶς λει-τούργησε τό «ἔκκλητο» στή µακράδιαδρο µή τῶν ὀγδονταδυό χρόνων,πού κύλησαν ἀπό τό 1928-ἡµερο -µηνία θέσπισής του-ἴσαµε τό 2010,πού προβάλλεται καί διαφηµίζεται,ὡς ὑπεροχικό προνόµιο τοῦ Πατρι -άρχη Βαρθολοµαίου καί ὡς µαν -δύας ἐπικάλυψης τῶν ἀ θλιοτήτωντοῦ µοναχοῦ Μπεζενί τη.Στό µακρότατο αὐτό χρονικόδιάστηµα, δυό΄ µόνο Μητροπολίτεςὑπέβαλαν αἴτηση προσφυγᾹς στόΠατριαρχεῖο, γιά ἀναψηλάφησητᾹς καταδίκης, πού τούς ἐπέβαλετό Συνοδικό ∆ικαστήριο. Ὁ πρῶτος εἶναι ὁ ἄλλοτε Μη -τροπολίτης ∆ράµας Φίλιππος, ὁ ὁ -ποῖος δικάστηκε ἀπό τό Συνοδικόγιά τούς Ἀρχιερεῖς ∆ικαστήριο, γιά

σοβαρά παραπτώµατα, κατά τό ἔ -τος 1964 καί κηρύχτηκε ἔκπτωτος ἀ-πό τόν Μητροπολιτικό του θρόνο.Ὁ δεύτερος εἶναι ὁ πολυδιαφη -µισµένος καί πολυσχολιασµένος,ἄλλοτε Μητροπολίτης καί νῦν µο-ναχός, Παντελεήµων Μπεζενίτης,πού µέ τίς συµπεριφορές του ἐξελί -χτηκε σέ σύµβολο τᾹς διαφθορςκαί σέ πρόσωπο, πού καταπρόδω-σε τήν ἱερή ἀποστολή του καί κατα -λέρωσε τό ἁγιότατο Θυσιαστήριο. Ἀνάµεσα στά δυό αὐτά πρό-σωπα, ὑπάρχει ἕνας ἰδιότυπος δε-σµός. Εἶναι πνευµατικά ἀναστήµα-τα τοῦ ἄλλοτε Μητροπολίτη ΧίουΠαντελεήµονα Φωστίνη καί µέλητοῦ τάγµατος, πού ὁ Φωστίνης ἵδρυ-σε καί πού ἔµεινε γνωστό γιά τίς ἰ -διαιτερότητές του καί γιά τά δύσο-σµα ἴχνη, πού ἄφησε πίσω του. Ὅταν δικάστηκε καί κηρύχτη -κε ἔκπτωτος ὁ πρώην ∆ράµας Φίλιπ-πος, Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν ἦτανὁ, ἀπό Καβάλας, γηραιός Χρυσόστο-µος. ∆ιωγµένος ὁ ἴδιος ἀπό τή Μι-κρά Ἀσία, εἶχε εἰσπνεύσει τήν ἀτµό-σφαιρα τᾹς πατριαρχικᾹς αὐλᾹς.Καί γνώριζε, πολύ΄καλά, τή δεον-τολογία, πού ἐπιβάλλουν οἱ ἹεροίΚανόνες καί τά ἀποστασιοποιηµέ-να ἀπό τό Κανονικό ∆ίκαιο ὁράµα-τα ἐπικυριαρχίας, πού ἐκτρέφον-ταν στήν αὐλή τοῦ Φαναρίου.Ὁ καταδικασµένος σέ ἔκπτω-ση Μητροπολίτης ∆ράµας Φίλιπ-πος, κατέθεσε στήν Ἱερά Σύνοδο
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τήν ἔκκλησή του καί ζήτησε-τηρών -τας τήν κατεστηµένη ἐκκλησιαστι-κή τάξη-νά τή διαβιβάσει ἡ Σύνο-δος τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος στόνΠατριάρχη καί στήν, περί αὐτόν,Ἱερά Πατριαρχική Σύνοδο. Ὁ Ἀρχι -επίσκοπος, ὅµως, δέν ἔσπευσε νάστείλει τήν αἴτηση στό Πατριαρ -χεῖο. Τή διεβίβασε στήν ἁρµόδιαΣυνοδική Ἐπιτροπή, µέ τό ἐρώτη -µα, ἄν πρέπει νά σταλεῖ. Καί ἡ Ἐπι-τροπή ἀπάντησε ἀρνητικά. Ἔκρι-νε, ὅτι δέν πρέπει νά σταλεῖ, ἐπει-δή ὁ σχετικός Νόµος τοῦ 1928, πούρύθµιζε τό καθεστώς τῶν Μητρο -πόλεων τῶν Νέων Χωρῶν, δέ θέ-σπιζε τή διαδικασία τοῦ ἐκκλήτου.Στό Πρακτικό τᾹς ΣυνεδρίαςτᾹς Ἱερς Συνόδου τᾹς 23-2-1965,διαβάζουµε:«Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀποδεχθεῖσατήν εἰσήγησιν τᾹς ὡς ἄνω ἘπιτροπᾹςἔχουσαν οὕτω "...Ἡ Ἐπιτροπή λα-βοῦσα ὑπ᾿ ὄψιν τάς οἰκείας ἐπί τοῦζητήµατος διατάξεις ἀπεφάνθη ὁµο-φώνως ὅτι τοιαύτη ἔκκλησις δέν χω -ρεῖ διότι, οὔτε ὀ Νόµος 3615)28 "ΠερίἘκκλησιατικᾹς διοικήσεως τῶν ἐνταῖς νέαις χώραις τᾹς Ἑλλάδος Μητρο -πόλεων τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρ -χείου", οὔτε ἡ διά τόν νόµον τοῦτονεἰσηγητική ἔκθεσις ὁρίζει τοῦτο. Τοὐ -ν αντίον τά ὑπ᾿ ἀριθ. 1 καί 2 ἄρθρα σα -φῶς ὁρίζουσιν ὅτι, οἱ Μητροπολῖ ταιτῶν Νέων Χωρῶν τᾹς Ἐκκλησίας τᾹςἙλλάδος, ἐπεκτεινοµένου γενικῶς καίἐπ᾿ αὐτῶν τοῦ Καταστατικοῦ Νόµου

τᾹς αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλ -λάδος, αἱ δέ ἀνωτέρω Ἱεραί Μητρο -πόλεις τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρ -χείου ἀναγνωρίζουσιν ὡς διοικητικήναὐτῶν ἀρχήν τήν ἐν Ἀθήναις ἹεράνΣύνοδον τᾹς Ὀρθοδόξου αὐτοκεφά-λου Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος. Πλήντούτου ἐν ἰδί παραγράφῳ τοῦ ἄρ-θρου 2 ὁρίζεται ρητῶς ὅτι οἱ Μη τρο  -πολῖται τῶν χωρῶν τούτων δικά-ζονται καθ᾿ ὅν τρόπον καί οἱ Ἀρχι -ερεῖς τᾹς αὐτοκεφάλου ἘκκλησίαςτᾹς Ἑλλάδος, ἐν δέ τ́ῇ εἰσηγητικῇ ἐκ -θέ σει διασαφηνίζεται ὅτι τά ἐν τῷΝόµῳ ἀναφερόµενα κανονικά δικαι -ώµατα τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριάρ -χου ἐπί  τῶν Μητροπολιτῶν τῶν νέ -ων χωρῶν εἶναι µόνον τό Μνηµό-συνον Αὐτοῦ ὑπό τῶν Ἀρχιερέωντῶν Νέων χωρῶν καί ἡ λᾹψις τᾹςἐπευλογίας τοῦ Οἰκουµενικοῦ θρό-νου ὑπό τῶν ἑκάστοτε καθισταµέ-νων Ἀρχιερέων τῶν Νέων Χωρῶν. ἩἘπιτροπή τέλος ἔλαβεν ὑπ᾿ ὄψιν καίὅτι οὐδείς λόγος ἐκκλήτου γίνεται καίἐν τῷ περί Ἐκκλησιαστικῶν ∆ικαστη -ρίων Νόµῳ 5383)32, τοῦ ὁποίου τάἄρθρα 151 καί 152 "περί διαδικασίαςτῶν κατηγορουµένων Ἀρχιερέων ἔ -χουσιν ὡς ἑξᾹς: Ἄρθρον 151: "Αἱ κα-ταδικαστικαί ἀποφάσεις τῶν Ἐκκλη -σιαστικῶν ∆ικαστηρίων καθίστανταιἐκτελεσταί ἅµα καταστῶσι τελεσίδι-κοι, τοιαῦται δέ εἶναι ἐκεῖναι καθ᾿ ὧνδέν χωρεῖ ἀνακοπή ἤ ἔφεσις" καί ἄρ-θρον 152: "Ἡ ἐκτέλεσις καταδικα-στικᾹς κατά Ἀρχιερέως ἀποφάσεως
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ἐνεργεῖται διά Β. ∆)τος προτάσει τοῦὙπουργοῦ τᾹς Παιδείας καί Θρη -σκευ µάτων ἐκδιδοµένου"... ἀπεφάσι-σεν ὅπως ἡ ἔφεσις τοῦ Σεβ. πρώην∆ράµας πρός τήν Α. Θ. Παναγιότητατόν Οἰκουµενικόν Πατριάρχην ἀπο-σταλεῖσα τῇ Ἱερᾷ Συνόδῳ ἵνα διαβι-βασθῇ ὑπ᾿ ΑὐτᾹς, κατατεθῇ εἰς τόἈρχεῖον».
�����Ἡ αἴτηση τοῦ πρώην ∆ράµαςπροωθήθηκε στό ἀρχεῖο τᾹς ἹερςΣυνόδου. ∆έ στάλθηκε στή Σύνοδοτοῦ Πατριαρχείου. ∆έ λειτούργησεὡς ταπεινή συµµόρφωση στή διά-ταξη τᾹς ΠατριαρχικᾹς Πράξης τοῦ1928, πού ὑποχρεώνει τήν Ἐκκλη -σία τᾹς Ἑλλάδος νά καταξιώνει(!!!)τήν ὑπεροχή καί τήν οἰκουµενικό -τητα τοῦ Πατριαρχείου, στέλλον-τας, γιά τελική κρίση, τούς δικαστι-κούς φακέλλους τῶν  ἐπίορκων καίτῶν ἠθικά ἀλλοτριωµένων φορέωντοῦ ἐπισκοπικοῦ ἀξιώµατος.  Ὁ χειρισµός αὐτός ἀποτελοῦ -σε µείωση τοῦ Πατριαρχικοῦ γοή -τρου; Ἦταν καταπάτηση τῶν «συµ -πεφωνηµένων»; Ἤ ἦταν θαρρετήπρωτοβουλία σωφροσύνης, πούδέν ἄφηνε τό σκάνδαλο νά κυλάει ἀ -σταµάτητα στά αὐλάκια τᾹς δηµο-σιογραφίας, νά τρέφει τή λαϊκή πι-κρία καί νά διογκώνει τήν καταφο-ρά ἐνάντια στούς διαστροφεῖς τᾹςἀποστολικᾹς µας Παράδοσης καίτοῦ καταξιωµένου ἐπισκοπικοῦ ἤ -θους;     

Αἰσθάνοµαι τήν ἀνάγκη νά κα-ταθέσω µιά ἐπισήµανση, πού αὐτήκαί µόνη, ἀναδεικνύει τό µεγαλεῖοκαί τήν ὑπεροχική συµπεριφοράτοῦ τιµηµένου πρώτου θρόνου τᾹςὈρθοδοξίας κατά τίς κρίσιµες ἐκεῖ -νες φάσεις τᾹς ἘκκλησιαστικᾹς µαςἱστορίας.Πατριάρχης, τότε, ἦταν ὁ Ἀθη-ναγόρας. Ὁ ἡγέτης µέ τό φόρτο τᾹςσοφίας, µέ τό µειλίχιο ὕφος καί µέτήν ὀξύτατη διορατικότητα. Ὁ λει-τουργός τᾹς ἀγάπης καί τᾹς ἐνότη -τας, πού δέ σπαταλοῦσε τό κύροςτου καί τό δαναµισµό του στό ἄχα-ρο ἔργο τᾹς ἀνάξεσης παλιῶν πλη -γῶν, ἀλλά ἅπλωνε τό Πατριαρχικότου χέρι, γιά νά περιπτυχθεῖ τούςἀδελφούς καί συλλειτουργούς καίνά καλέσει σέ συµπορεία πρός τόΓολγοθά τᾹς Θυσίας καί πρός τό«ἀνώγαιο» τᾹς ΠεντηκοστᾹς. Ἡ ἄρνηση τοῦ ΑρχιεπισκόπουἈθηνῶν νά διαβιβάσει τό δικαστικόφάκελλο τοῦ πρώην ∆ράµας στήΣύνοδο του Φαναρίου, δέν ἐνόχλη σεκαί δέν προβληµάτισε τόν Πατρι άρ-χη Ἀθηναγόρα. Ἄφησε τήν ὑ πό θεσηνά κυλήσει στή σιωπή καί συνέχισενά ἀξιοποιεῖ τό δυναµισµό του στήνκαλλιέργεια καί στήν ἀνάδειξη τᾹςΠανορθόδοξης Ἑνό τητας.Περιττό νά ὑπογραµµίσω, ὅτιτό κύρος τοῦ Πατριάρχη Ἀθηνα -γόρα δέν τρώθηκε καί δέ µειώθηκεµέ τή συµπεριφορά του αὐτή. Ἀντί -θετα, πρόβαλε, περισσότερο γνή-
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σιο καί γνησιότερα Πατερικό. 
�����

Τό σκοτείνιασµα τοῦ ὁρίζον-τα ἄρχισε, ὅταν ὁ Πατριάρχης Ἀθη-ναγόρας πέρασε στήν αἰωνιότητακαί τό ἔργο του-σοβαρό καί ἐπι -βλητικό-ἀποτυπώθηκε στή βίβλοτᾹς ἰστορίας. Οἱ συγκυρίες τᾹς περιόδου ἐ -κείνης ἔφεραν στό θρόνο τᾹς ἄλλο-τε βασιλεύουσας τόν Πατριάρχη∆ηµήτριο, ἄνδρα χαµηλῶν τόνωνκαί µέτριων ὁραµατισµῶν. Καί στόθρόνο τῶν Ἀθηνῶν προώθησαν τόνἐκλεκτό τοῦ δικτάτορα Ἰωαννίδη,τόν ἄγευστο ΘεολογικᾹς καί Ἱερο-κανονικᾹς παιδείας καί ἀκράτητοστούς βίαιους σχεδιασµούς του,ἀπό Ἰωαννίνων, Σεραφείµ.Ὅλοι γνωρίζουν, ὅτι γιά νά ἐ -πιβληθεῖ ὁ Σεραφείµ ὡς προκαθή-µενος τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδοςκαί γιά νά ἱκανοποιήσει τά ἐµπαθᾹαἰτήµατα τῶν φίλων του, πού µέ΄τήν ψᾹφο τους τόν προώθησανστόν ἀρχιεπισκοπικό θρόνο, κι-νήθηκε «ὡς ταῦρος ἐν ὑαλοπωλείῳ»καί καταδίκασε σέ ἔκπτωση ἀπότούς Μητροπολιτικούς τους θρό-νους, δώδεκα Ἱεράρχες, δίχως νάδιατυπώσει κατηγορητήριο ἐναν-τίον τους, δίχως νά τούς ἐπιτρέψεινά ἀπολογηθοῦν, δίχως νά τούς κα-λέσει σέ δίκη, δίχως νά ἀναφερθεῖσέ Ἱερούς Κανόνες, τούς ὁποίουςὑποτίθεται, ὅτι περιφρόνησαν ἤ κα -

ταπάτησαν οἱ δώδεκα Μητροπο -λῖτες.Ἡ θύελλα, πού ἀκολούθησε,ἔχει πολλές καί τραγικές φάσεις.Ἐπιφυλάσσοµαι, νά τήν ἱστορήσωσέ αὐτοτελές κείµενο. Ἐδῶ, ἱστο-ρώντας τήν ἐξέλιξη τᾹς ὑπόθεσηςτοῦ πρώην ∆ράµας Φιλίππου, πλη -ροφορῶ τούς ἀγαπητούς ἀναγνῶ -στες µου, ὅτι γιά νά ἀποκτήσει ὁΣεραφείµ τήν εὔνοια, τή συµπαρά-σταση καί τό «σύµψηφο» τοῦ Πα-τριαρχείου στά ἀνατρεπτικά τουτολµήµατα, ἔκανε «τράµπα» µέτούς τότε προύχοντες τοῦ Φανα-ρίου. Ἐκεῖνοι ὑποσχέθηκαν ὅτι θάτόν καλύψουν στούς τραµπουκι-σµούς του. Καί ἐκεῖνος δέχτηκε νάσυµπεριλάβει στό Νέο Καταστα-τικό Χάρτη τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος, πού βρισκόταν στό στάδιο τᾹςµελέτης καί τᾹς ὁριστικᾹς διατύπω-σης, διάταξη, πού νά ἐπικυρώνειτήν Πατριαρχική Πράξη του 1928καί νά ἐπεκτείνει τό δικαίωµα τοῦἐκκλήτου, πού τό εἶχαν-ἴσαµε τό-τε-µόνο οἱ Μητροπολῖτες τῶν ΝέωνΧωρῶν καί στούς ΜητροπολῖτεςτᾹς Παλαις Ἑλλάδας.          
�����

Ἔκανα αὐτή τήν παρέκβαση,γιά  νά ἐξηγήσω, πῶς ἡ ὑπόθεσητοῦ πρώην ∆ράµας Φιλίππου ξα-ναγύρισε στήν ἐπικαιρότητα. Μετά τήν ψήφιση τοῦ νέου Κα-ταστατικοῦ Χάρτη (26 Μαΐου 1977),
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ὁ ἔκπτωτος Μητροπολίτης Φίλιπ-πος, στενός φίλος τοῦ νέου Ἀρχιε-πισκόπου Σεραφείµ, ὑπέβαλε, γιάδεύτερη φορά, στήν Ἱερά ΣύνοδοτᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, τόαἴτηµά του, νά ἀνασυρθεῖ ἀπό τόΣυνοδικό ἀρχεῖο ἡ ἔκκλητη προ-σφυγή του καί νά διαβιβασθῇ  στήνἹερά Σύνοδο τοῦ Πατριαρχείου τᾹςΚωνσταντινούπολης, σέ ἐφαρµογήτᾹς σχετικᾹς διάταξης τᾹς παρα-γράφου 2, τοῦ ἄρθρου 44, τοῦ νέουΚαταστατικοῦ Χάρτη. Ὁ Σεραφείµ, ἄν καί γνώριζετά σοβαρά παραπτώµατα τοῦ φί -λου του Φιλίππου, δέ θέλησε ἤ δέντόλµησε νά στήσει ἀνάχωµα ἄρνη -σης στό αἴτηµά του. Ἔστειλε τό φά-κελλο στό Φανάρι. Καί ἡ Σύνοδοςτοῦ Φαναρίου, µέ πρόεδρο τόν «κα -θοδηγούµενο» καί «συρόµενο» ∆η -µήτριο, ἔσπευσε νά ἀξιοποιήσει τήνεὐκαιρία, γιά νά ἀναβαθµίσει τό ρό-λο της. Νά λειτουργήσει, ὡς ἀνώτα-το, ἀναθεωρητικό ∆ικαστήριο, ὄ -χι-φυσικά-στά πλαίσια τᾹς Οἰκου -µενικᾹς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά στά ὅ -ρια τοῦ ἑλληνικοῦ χώρου, πού τόνσυγ κινεῖ καί τόν συνεγείρει ἡ πα-λιά δόξα τᾹς Βασιλεύουσας.Μέ ἀπαντητικό ἔγγραφο στόνἈρχιεπίσκοπο Σεραφείµ, ὁ Πατρι -άρχης ∆ηµήτρτιος ζήτησε τήν ἀνα -ψηλάφηση τᾹς δίκης τοῦ πρώην∆ράµας Φιλίππου:«...Ἐπί τῶν ὑπό τᾹς ΣυνοδικᾹςΚανονικᾹς ἘπιτροπᾹς εἰσηγητικῶς

ὑποβληθέντων Συνοδικῶς ἐγκύψαν-τες καί διασκεψάµενοι, ἐκρίναµεν ἀ -ναγκαίαν καί ἐπιβαλλοµένην τήν ἀ -να ψηλάφησιν τᾹς δίκης ἥν καί  ἀνατί -θεµεν τῇ αὐτόθι Ἁγιωτάτ᾽ Ἐκκλησί.Τά οὕτω ὑφ᾿ ἡµῶν Συνοδικῶςδόξαντα καί κριθέντα γνωρίζοντεςδιά τοῦ παρόντος τῇ ὑµετέρ σεβα-σµιοποθήτῳ ἡµῖν Μακαριότητι, περι -πτυσσόµεθα Αὐτήν καί αὖθις ἐν φι-λήµατι ἁγίῳ καί διατελοῦµεν µετ᾿ ἀ -γάπης ἀδελφικᾹς καί ἐξιδιασµένηςτιµᾹς». Στή σύσταση αὐτή τοῦ Φανα -ρίου δέν ἀνταποκρίθηκε ὁ Σερα -φείµ. Ἔκανε µιά πρώτη ὑποχώρησηστό αἴτηµα τοῦ φίλου τοῦ Φι λίππουκαί ἔστειλε τό φάκελλο στήν Κων-σταντινούπολη. Ἴσως γιατί περίµε-νε, πώς τό Πατριαρχεῖο θά εὐθυ-γραµµιζόταν µέ τίς ἀποφάσεις τῶνἈθηνῶν καί θά ἔβαζε τελεία καίπαῦλα στή σκανδαλοποιό συµπε -ριφορά τοῦ πρώην ∆ράµας. Ἀλλάτό νά ξαναφέρει τήν ὑπόθεση σένέα δικαστική διερεύνηση, σήµαι-νε, ἄνοιγµα τῶν ἀσκῶν τοῦ Αἰόλουκαί παρακίνηση τοῦ δηµοσιογραφι -κοῦ δαιµονίου σέ νέες ἐξορµήσειςψόγου ἐναντίον τῶν ἡγετικῶν στε-λεχῶν τᾹς ἑλληνικᾹς Ἐκκλησίας. 
�����Αὐτή εἶναι ἡ ἱστορία τοῦ «ἐκ -κλήτου» ἀπό τό 1928, πού θεσπί -στηκε µόνο γιά τούς Ἀρχιερεῖς τῶνΝέων Χωρῶν, ἴσαµε τό 1977, πούδιευρύνθηκε καί περιέλαβε-ὑποτί -
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θεται εὐεργετικά-καί τούς Ἀρχιε -ρεῖς τᾹς Παλαις Ἑλλάδας καί ἴσα-µε τό 2010, ὅταν ἐµφανίστηκε στόπάλκο τᾹς σκανδαλοποιοῦ προ-βολᾹς ἡ δεύτερη αἴτηση «ἐκκλή-του», πού ὑποβλήθηκε ἀπό τόν τε-λευταῖο γόνο τοῦ Τάγµατος Φω-στίνη, τόν Παντελεήµονα Μπε-ζενίτη.Τή δεύτερη αὐτή αἴτηση σο-φίστηκε νά τήν ἐκµεταλλευτεῖ, στόἔπακρο, ὁ σηµερινός ΠατριάρχηςΒαρθολοµαῖος. Ὁραµατίστηκε νάκαθήσει στό θρόνο τᾹς ὑπεροχᾹςτου καί νά ἐπανακρίνει τό µοναχόΜπεζενίτη. Νά τόν δικάσει ex kathe-dra, τελεσίδικα καί ἀµετάκλητα. Νάἐπιβάλει τήν κρίση του καί τήν ἀπό -φασή του στήν ἑλληνική Ἱεραρχία,πού ἀντιµετώπισε, µέ σκληρότητα,τόν πολυ κέφαλο σκανδαλισµό τοῦΜπεζενίτη καί πού τοῦ στέρησε τόχάρισµα καί τήν ὑπευθυνότητα τοῦἘπισκόπου.Ἡ διακίνηση τοῦ ΠατριάρχηΒαρθολοµαίου στό ἄθληµα τᾹς ὑπερ-εξουσίας, περνάει ἀπό Ἱεροκανο -νικές ἀναταράξεις καί ἀπό Ἐκκλη -σιολογικές ἐπινοήσεις, πού τίς σκο -τίζει ἡ σκοπιµότητα.  1) Στήν πρώτη παράγραφότου, τό ἐπίσηµο ἀνακοινωθέν τοῦΠατριαρχείου τᾹς Κωνσταντινού -πολης, δηλώνεται ἐπίσηµα:«Τό Οἰκουµενικόν Πατριαρ χεῖονδέχεται ἐκκλήτους προσφυγάς κα-ταδικασθέντων ἀρχιερέων βάσει τῶν

ἱερῶν κανόνων, ὡς οἱ 9ος καί 17οςτᾹς ∆~  ΟἰκουµενικᾹς Συνόδου, καί ὄχιἁπλῶς καί µόνον ἐπί τῇ βάσει νόµωνοἱουδήποτε κράτους».2) Ἁπλή ἀναδροµή στίς ἑρµη -νεῖες τῶν δυό αὐτῶν Ἱερῶν Κανόνωνπιστοποιεῖ, ὅτι οἱ διατάξεις τουςδέν ἐξυπηρετοῦν τά ὁράµατα καίτούς σχεδιασµούς τῶν σηµερινῶνἐκπροσώπων τᾹς Ἐκκλησίας τᾹςΚωνσταντινουπόλεως. Οἱ παρά-γοντες τοῦ Πατριαρχείου, πρίνἐπικαλεσθοῦν αὐτούς τούς δυό Ἱε -ρούς Κανόνες, ὡς καθοριστικούςτᾹς ἀνώτατης δικαστικᾹς ἐξουσίαςτους, ὄφειλαν νά µελετήσουν τάἑρµηνευτικά σχόλια τῶν καταξιω-µένων Κανονολόγων, καί νά ἀπο-φύγουν τίς προχειρότητες καί τήνκατάφωρη παρερµηνεία τοῦνοήµατός τους καί τᾹς λειτουργικό -τητάς τους. Ἡ ἐπίκληση τῶν δυόαὐ τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τούς ἐκθέ-τει ἤ ὡς ἀγράµµατους, ἤ ὡς στρε -βλωτές τῶν Κανονικῶν διατάξεων,γιά τήν ἐξυπηρέτηση τῶν σκο-τεινῶν σχεδιασµῶν τους. 3) Μέ τή δήλωσή τους, ὅτι δένἀναµιγνύονται στήν ὑπόθεση Μπε-ζενίτη, «ἁπλῶς καί µόνον ἐπί τῇ βά-σει νόµων οἱουδήποτε κράτους»,δεσµεύονται στήν ἀποφυγή κάθεἀ ναφορς σέ Νοµικές ∆ιατάξεις.Ὡστόσο, στήν ἑλληνική µας ἐπι-κράτεια, οἱ πάντες γνωρίζουν, ὅτικατά τήν περίοδο, πού τήν ἐκκλη -σιαστική µας διοίκηση τήν πληµµύ -
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ριζαν οἱ αὐθαίρετες ἐπινοήσεις καίἐπεµβάσεις τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σε-ραφείµ, οἱ ἀδελφοί(!!!) τᾹς διακρι -τᾹς «ἐπί τιµῇ» Ἐκκλησίας τοῦ Βο-σπόρου, δραστηριοποιήθηκαν µέπάθος καί πεῖσµα, γιά νά πετύχουντήν κάλυψη τᾹς ΠατριαρχικᾹς Πρά -ξης τοῦ 1928, πού τούς ἐξασφάλιζετό δικαίωµα ἐκδίκασης ἐκκλήτωνπροσφυγῶν Ἀρχιερέων τῶν ΝέωνΧωρῶν, ἀπό τό Σύνταγµα τᾹς ἑλλη -νικᾹς Πολιτείας καί ἀπό τόν Κατα-στατικό Χάρτη τᾹς Ἐκκλησίας τᾹςἘλλάδος. Καί δέν ἀρκέστηκαν σ᾿αὐτό. Ἡ ἀπαίτησή τους εἶχε καί«κρόσσια». Ζήτησαν «τό δικαίωµαἐκκλήτου ἐνώπιον τοῦ ΟἰκουµενικοῦΠατριάρχου, κατά  τελεσιδίκων ἀπο-φάσεων  ἐπιβαλλουσῶν ποινήν ἀρ -γίας, ἐκπτώσεως ἀπό τοῦ θρόνου ἤκαθαιρέσεως, τό ὁποῖον παρέχεταιδιά τοῦ ΣΤ~  ὅρου τᾹς ἀπό 4.9.1928ΠατριαρχικᾹς Πράξεως εἰς τούς Μη -τροπολίτας τῶν Νέων Χωρῶν, νά τόἔχουν καί  οἱ Μητροπολῖται τᾹς Αὐ -τοκεφάλου Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος».Καί ὁ Σεραφείµ ἔκαµψε τό κεφάλικαί προσκύνησε τή Φαναριώτικηἔπαρση καί τό πεισµατικό αἴτηµα. 4) Εἶµαι ἀναγκασµένος νά πα-ρουσιάσω καί νά ὑπογραµµίσω τίςκραυγαλέες ἀσυνέπειες, πού ἀκυ -ρώνουν τήν ἀξιοπρέπεια τοῦ Πα-τριαρχικοῦ ὀργανογράµµατος. Ἡ Πατριαρχική πράξη τοῦ1928, πού θεσπίζει τό ἔκκλητο, γιάτούς Ἀρχιερεῖς τῶν Νέων Χωρῶν,

δέν εἶναι ἰσόκυρη µέ τούς ἹερούςΚανόνες τῶν Οἰκουµενικῶν µαςΣυνόδων. Εἶναι ἁπλή σύµβαση µε-ταξύ τῶν δυό ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν,Κωνσταντινουπόλεως καί Ἑλλά-δος. Ἄν οἱ Φαναριῶτες ἀποδίδουνστή σύµβαση αὐτή τό δεσµευτικόκύρος τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἐκτρέ-πονται σέ ἀλλοίωση τᾹς ΚανονικᾹςΤάξης. Ἡ ἀπαίτησή τους νά ἐπικυ -ρωθεῖ ἡ Πράξη καί ἀπό τό Νόµο τᾹςἑλληνικᾹς Πολιτείας καί νά ἐπεκ-ταθεῖ, ὥστε νά καλύψει καί τούςΜητροπολίτες τᾹς Παλαις Ἑλλά-δος, προδίδει, ὅτι συναισθάνονταιτό ἔλλειµµα τοῦ αἰτήµατός τους καίτήν ἀνεπάρκεια τᾹς κάλυψής τουµέ τήν ἐπίκληση τῶν δυό-διαφορε-τικοῦ νοήµατος-Ἱερῶν Κανόνων καίἐπιζητοῦν τήν ἰσχυροποίηση τᾹςΣύµβασης µέ τή διάταξη τοῦ Πολι-τικοῦ Νόµου. 5) Στό, ὄχι µακρό, κείµενο τοῦΠατριαρχικοῦ ἀνακοινωθέντος,συναντµε δυό ἀντιφατικές καίἀλληλοσυγκρουόµενες διατυπώ -σεις. Στήν πρώτη παράγραφοδηλώνεται, ὅτι τό Πατριαρχεῖο δέ -χεται ἐκκλήτους προσφυγάς...«ὄχιἁπλῶς καί µόνον ἐπί τῇ βάσει  νόµωνοἱουδήποτε κράτους».  Καί στήν ἀµέ-σως ἑπόµενη παράγραφο γράφε-ται, ὅτι τό Πατριαρχεῖο «ἤσκησε τόδικαίωµα τοῦτο καί εἰς τήν περίπτω-σιν τᾹς ὡς ἄνω προσφυγᾹς, ἡ ὁποία,ἐκτός τῶν µνηµονευθέντων ἱερῶν
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κανόνων, ἐστηρίζετο καί εἰς σχετικόννόµον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους».6) Ἡ περίπτωση τᾹς προσφυ-γᾹς Μπεζενίτη δέν καλύπτεται µέτή σχετική διάταξη τᾹς Πράξης τοῦ1928. Γιατί δέν ἀσκοῦσε Μητροπο-λιτικά καθήκοντα στίς Νέες Χῶρες.Ἡ προσφυγή του καί ἡ ἀντίστοιχηἀποδοχή τοῦ αἰτήµατός του ἀπότή Σύνοδο τοῦ Φαναρίου, πραγµα-τοποιήθηκε-ἀποκλειστικά καί µό-νο-κατ᾿ ἐφαρµογή τοῦ ἑλληνικοῦΝόµου. Τό γεγονός αὐτό ἀφήνειἔκθετο τόν Πατριάρχη, πού δηλώ -νει, ὅτι κινεῖται, µέ προσοχή καίἀποκλειστικότητα, στίς προδια -γρα  φές τῶν Ἱερῶν Κανόνων.       7) Μέ τά ἀναγραφόµενα στήνπαράγραφο 3 τοῦ ἀνακοινωθέν-τος, ψέγει ὁ Πατριάρχης Βαρθολο-µαῖος τή διοίκηση τᾹς ἘκκλησίαςτᾹς Ἑλλάδος καί ἐκφράζει τήν ἀπο-γοήτευσή του καί τή λύπη του, γιάτό ὅτι ἡ Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἐκκλη -σίας τᾹς Ἑλλάδος, «ἐπικαλουµένησχετικόν νόµον τᾹς ἙλληνικᾹς Πολι -τείας, (προ φανῶς ἐννοεῖ τή διάταξητᾹς πα ραγράφου 160 τοῦ Νόµου«Περί τῶν Ἐκκλησιαστικῶν ∆ικα-στηρίων καί  τᾹς πρό αὐτῶν διαδι-κασίας», πού στήν περίπτωση ἀµε-τάκλητης ποινικᾹς καταδίκης Ἀρχι -ερέα ἤ ὁποιουδήποτε ἄλλου κληρι -κοῦ, ὑποχρε οῦται ἡ Σύνοδος, χωρίςἄλλη διαδικασία, νά καθαιρέσει τόνἔνοχο), παρακάµπτει καί ἐν τῇ οὐσίἀκυρώνει τήν  ὡς ἄνω ἀπόφασιν τοῦ

Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου». Ἡ ἐπισήµανση αὐτή τοῦ Πα-τριάρχη, ἐκτός ἀπό τή µοµφή, πούπροσάπτει στή διοίκηση τᾹς Ἐκκλη -σίας τᾹς Ἑλλάδος, δεσµεύει καί τόἴδιο τό Πατριαρχεῖο νά µήν ἐπιδιώ -ξει-ἔστω καί ἐπικουρική-ἐπίκλησηδιατάξεων Νόµων, γιά τή στερέω-ση τῶν δικαιωµάτων ἤ τῶν ὑποχρε -ώσεών του. Ἀλλά-ὅπως εἴδαµε-δένἀπέφυγε τήν προσφυγή στό Νόµοτοῦ ἑλληνικοῦ Κράτους, γιά νά δι-καιώσει τήν ὑπερόρια ἐπέµβασήτου στά τᾹς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλη -σίας τᾹς Ἑλλάδος.  Ἀπό ὅ,τι βλέπετε, στό ἴδιο ἐπί -σηµο Πατριαρχικό Ἀνακοινωθέν,ψέγεται ἡ Σύνοδος τᾹς ἘκκλησίαςτᾹς Ἑλλάδος γιατί ἐφάρµοσε ἑλλη -νικό Νόµο καί, ταυτόχρονα, στηλώ -νει τό Πατριαρχεῖο τό ἀδικαίωτοκαί ἀστήρικτο ἀπό τούς ἹερούςΚανόνες δικαίωµα ἀποδοχᾹς ἐκκλή-των προσφυγῶν, στή διάταξη τοῦἑλληνικοῦ Νόµου. Ἡ ἐκτίµηση καί ἡ κρίση, δικήσας. 
�����

Τά γεγονότα κραυγάζουν καίἡ κοινή γνώµη καταθέτει, µέ παρ -ρησία, τήν ἐκτίµησή της, ὅτι καί ἡπρώτη καί ἡ δεύτερη ἀνάµιξη τοῦΠατριαρχείου στά ἑλληνικά, δε-σποτικά, σκάνδαλα, µείωσε, δρα-µατικά, τό κύρος του καί περιθω -ριο ποίησε τό ρόλο του στήν εὐρύ -
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St¥r 29 Moelbq¥ou 2009 ôcime
stüm ˙Ekbet¥a dgloxüvisla ciÇ t¡
Öm hókoum o≥ ̇Ekbeto¥ limaqóder stü
w÷qa tour ¢ √wi. T¡ Äpotókesla ¢ -
tam <√wi>, jÇti po… Älósyr pqojÇ -
kese h…ekka ÄmtidqÇseym ’r Äpa -
qÇdejtg ja¥, »pojqitijÇ, ’r paqa -
b¥asg stoiweiydÿm Äqwÿm <poki-
tij°r øqh¡tgtar>. PqojÇkese ïpipkó-
om ja¥ Äpeikór Äp¡ pko…siour ÙA -
qaber ≈ti hÇ Äpos…qoum t¥r jata -
hó seir tour Äp¡ t¥r ñkbetijór tqÇ -
pefer. Stü sumóweia, Äp¡ tüm Ökkg

pkeuqÇ, Äjo…stgjam ïjvqÇseir
stg q¥neyr t°r ÄpovÇseyr tÿm ˙Ek-
betÿm só Cakk¥a ja¥ Ceqlam¥a. Stü
Ceqlam¥a lÇkista jÇpoioi ïnó vqa -
sam tüm ïpihul¥a mÇ tehoÀm ïjt¡r
m¡lou tÇ lousouklamijÇ joilg -
tüqia. T÷qa po… ¿ sÇkor jata -
kÇciase, t¥ hÇ lpoqoÀse mÇ kewhe∂
pÇmy s˘ a«t¡ Äp¡ øqh¡dong sjopiÇ;
ÙIsyr t¡ pqÿto pqÇcla, po… hÇ

lpoqoÀse mÇ kewhe∂ eªmai ≈ti ≈ko
t¡ pq¡bkgla dgliouqcühgje Äp¡ tüm
Äpkgst¥a tÿm dutijo-euqypaΩjÿm

τατη παρεµβολή τᾹς ὈρθόδοξηςΟἰκογένειας. Ὅσοι ἀγαποῦµε τό Πατριαρ -χεῖο και µς συνέχει ἡ λαχτάρα τοῦἐπανεντροχιασµοῦ του στή δυνα -µική ἀποστολική Παράδοση, ἔχου -µε χρέος νά συνεχίσουµε τήν ἀκοί -µητη ἱκεσία, νά ἁπλώσει ὁ Κύριος

τήν εὔσπλαγχνη ∆εξιά Του καί νάχειραγωγήσει τούς ἐνοίκους τοῦΠατριαρχικοῦ ∆ώµατος εἰς ὁδούςἀληθείας καί εἰρήνης καί θυσια-στικᾹς προσφορς ἀγάπης, εἰςἀλλήλους καί εἰς πάντας.  Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ   

Poilamtijór ïpisglÇmseir
Äp¡ tüm pacj¡slia ˘Oqhodon¥a

Limaqóder stüm ˙Ekbet¥a

(T¡ Öqhqo, po… Äjokouhe∂ só letÇvqasg, ôwei succqavóa Öccko øqh¡dono ≥e -
qóa, cmyst¡ st¡ peqiodij¡ lar, (bk. te…wg 185, 251). Pq¡jeitai ciÇ õma swokiasl¡
Äp¡ øqh¡dong pkeuqÇ toÀ dgloxgv¥slator, po… ôcime stüm ˙Ekbet¥a ja¥ ôdeine
≈ti o≥ ˙Ekbeto¥ dóm ïpihuloÀm mÇ ôwoum limaqóder stü w÷qa tour. ˙Yr cmyst¡ t¡
Äpotókesla a«t¡ toÀ dgloxgv¥slator pqojÇkese poij¥ker ÄmtidqÇseir stüm
E«q÷pg).



jubeqmüseym. A«tór ïpótqexam la -
fijü e∑sodo vtywÿm Lousouk -
lÇmym st¥r wÿqer tour, wyq¥r mÇ
qytüsoum to…r cgceme∂r jato¥jour
ciÇ t¥r Äp¡xeir tour. A«t¡ ôcime ló
sjop¡ o≥ vtywo¥ LousouklÇmoi mÇ
douke…oum ló pok… lijq¡ leqojÇ -
lato ja¥ mÇ jÇmoum t¥r doukeiór,
po… o≥ mt¡pioi dóm ôjamam k¡cy tÿm
walgkÿm Äloibÿm. ̆AkkÇ ja¥ s˘ a« -
tü tüm peq¥ptysg, ôpqepe mÇ dοhe∂
s˘ a«to…r to…r LousouklÇmour û
ïkeuheq¥a mÇ ÄsjoÀm tü katqe¥a
tour Ämenókecjta ja¥ pqojkgtijÇ;
O≥ jubeqmgtijór ïk¥t, po… Övgsam
mÇ sulbe∂ a«t¡, dóm moiÇfomtam ciÇ
hqgsjeutijÇ pqÇclata. S¥couqa ≈ -
lyr t÷qa eªmai Ämacjaslómoi, ïj
tÿm »stóqym, mÇ Ämtiletyp¥soum
tüm jatÇstasg, ló dedolómo ≈ti
pokko¥ Åpko¥ Ömhqypoi moiÇfomtai
ciÇ tü hqgsje¥a.
De…teqom, t¡ pq¡bkgla ôwei liÇ

pok… pq¡svatg ≥stoq¥a. Só pokkór
dutijór wÿqer foÀm t÷qa só lecÇ -
kour Äqihlo…r pq¡svucer Äp¡ t¡
˘IqÇj ja¥ t¡ ̆AvcamistÇm. ̇G paqou -
s¥a tour, ciÇ mÇ poÀle tÇ pqÇclata
ló t¡ √molÇ tour, eªmai Äpotókesla
t°r e≤sbok°r tÿm dutijÿm st¥r wÿ -
qer tour ja¥ t°r wqeojopglómgr ïje∂
jatow°r tour. ˘Ap¡ tüm ˘Ahüma ló
wqi tü Ckasj÷bg, ñjatomtÇder wi-
kiÇder pq¡svucer ôwoum Ämafgtü-
sei jatav…cio, k¡cy t°r Ämaqw¥ar
ja¥ t°r a≥latowus¥ar, po… Äjoko… -
hgsam tüm e≤sbokü tÿm Dutijÿm
st¥r patqocomijór ñst¥er tour. Eªmai
Äniosgle¥yto ≈ti stüm ˙Ekbet¥a

pokko¥ eªmai o≥ LousouklÇmoi
letamÇster, po… to…r ÄmÇcjase mÇ
v…coum Äp¡ tü Bosm¥a ja¥ t¡ J¡-
sobo û dutijü ïpólbasg st¥r wÿqer
a«tór. Ló Ökka k¡cia, a«tü û pqos -
vuciÇ eªmai ïpaj¡kouho t°r Äma -
l¥neyr t°r D…seyr stÇ pqÇ clata
t°r pq÷gm Cioucjoskab¥ar.  
Tq¥tom, t¡ pq¡bkgla ôwei ja¥ tü

lajqÇ tou ≥stoq¥a. ÙAm û ïjjosli-
jeulómg Dutijü E«q÷pg dóm eªwe
ἁk÷sei ló bÇqbaqo tq¡po tüm Jyν-
stamtimo…pokg, tüm pqyte…ousa t°r
Wqistiamij°r QylaΩj°r A«tojqa-
toq¥ar t¡ 1204, û p¡kg a«tü dóm hÇ
eªwe pósei sto…r LousouklÇmour
t¡ 1453. ˘Ap¡ t¡te pqajtijÇ ≈ka tÇ
BakjÇmia jataküvtgjam Äp¡ liÇ
lousouklamijü a«tojqatoq¥a, po…
só jÇpoio sgle∂o Äjl°r ôvtase ló
wqi t¥r p…ker t°r Biómmgr. ˘Aj¡la
ló wqi ja¥ t¡m 19o a≤ÿma, û Cakk¥a
ja¥ û LecÇkg Bqetam¥a stüqifam
a«tü tü lousouklamijü a«tojqa-
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toq¥a ïmamt¥om tÿm Wqistiamÿm stÇ
BakjÇmia, ≤dia¥teqa jatÇ t¡m ja -
tastqovij¡ p¡kelo t°r Jqila¥ar. 
Eªmai cecom¡r ≈ti dóm hÇ »p°qwe

jah¡kou lousouklamijü paqous¥a
stü dutijü E«q÷pg, ïÇm dóm tüm eª -
wam pqojakósei ló t¥r pokitijór
tour, s…cwqomer ja¥ pakaiór, o≥ du-
tijo-euqypaΩjór jubeqmüseir.
ıOsom ÄvoqÑ tüm øqh¡dong Öpo -

xg, pqópei mÇ poÀle ≈ti dóm hÇ » -
p°qwe pq¡bkgla ló to…r lousouk-
lamijo…r limaqóder. ıOtam o≥ <Stau-
qov¡qoi> pkgs¥asam tüm Jymstam-
timo…pokg, jatÇ tÇ tókg toÀ 11ou
a≤ώma, õma Äp¡ tÇ pqÿta pqÇclata,
po… sgle¥ysam ló ôjpkgng ¶tam
≈ti »p°qwam tfaliÇ (ja¥ sumacy -
cór) lósa stüm P¡kg jomtÇ st¥r
ïjjkgs¥er. ˙G ïkeuheq¥a t°r ka -
tqe¥ar ¶tam ïnasvakislómg. ÙIdia
Äjqibÿr ¶tam û jatÇstasg só p¡ -
keir ≈pou ¿ Lousouklamisl¡r ju -
qiaqwoÀse, ≈pyr û Dalasj¡r ja¥ û
˘Amti¡weia. ÙIdia ¶tam û jatÇstasg
ja¥ stüm J…pqo ja¥ Äqc¡teqa stü
m¡tia ja¥ Ämatokijü Qys¥a. ˙G
Äkafome¥a t°r lgdemij°r hqgsjeu-

tij°r Ämow°r ¶tam liÇ Äpa¥sia √xg
t°r Dutij°r E«q÷pgr.
˘Em to…toir, liÇ ja¥ o≥ Lousouk -

lÇmoi ôwoum Äp¡ Ämt¥dqasg Äma -
pt…nei tü dijü tour Äkafome¥a lg -
demij°r hqgsjeutij°r Ämow°r, Ör
Ävüsoule tour ̇Ekbeto…r, ¢ ≈poiour
Ökkour, mÇ hósoum to…r ≈qour tour.
O≥ LousouklÇmoi pqópei mÇ eªmai
Äp¡kuta ïke…heqoi mÇ wt¥soum tfa -
liÇ ja¥ limaqóder ὁpoudüpote hó koum
stüm E«q÷pg, »p¡ õma ≈lyr ≈qo. Ja¥
¿ ≈qor a«t¡r eªmai ≈ti ja¥ o≥ Wqi -
stiamo¥ pqópei mÇ eªmai ïke…heqoi
mÇ Ämo¥noum ïjjkgs¥er, jahedqi-
jo…r mao…r, ≥eqatijór swokór só
wÿqer ja¥ peqiowór ≈pyr û Bosm¥a,
t¡ J¡sobo, û Touqj¥a, û ̆Akceq¥a, û
Tumgs¥a, t¡ Laq¡jo, û Saoudijü
˘Aqab¥a, t¡ ˘IqÇj, t¡ ˘AvcamistÇm,
t¡ PajistÇm, û ˘Imdomgs¥a... Dóm eª -
mai ≈ker a«tór o≥ wÿqer sullawijór
ló tü D…sg...; Dóm peha¥moum duti-
jo¥ stqatiÿter só jÇpoier Äp¡ a« -
tór ciÇ tüm <ïkeuheq¥a ja¥ tü dglo-
jqat¥a>, ≈pyr lÑr kóme;
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