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Οἱ τρεῖς νάρκες

πεσε τό µάτι µου σέ ὁλοσέλιδο ρεπορτάζ ἈθηναϊκᾹς ἐφηµε-
ρίδας. Καί ὁ λογισµός µου, ἀκαριαία, πνίγηκε στό σκοτάδι τᾹς
ἀπόγνωσης. Ὁ συντάκτης τοῦ κειµένου ἴσως σχεδίασε νά δώσει
µιά πιστή, δηµοσιογραφική ἀποτύπωση τᾹς σύγχρονης ὑπαρ -
ξιακᾹς περιπέτειας τῶν νέων ἀνθρώπων, πού ὑποχρεώνονται νά

κάνουν τά πρῶτα τους κοινωνικά ἀνοίγµατα µέσα στήν ἡφαιστειακή σκόνη
τῶν συνεχῶν, ἀνελέητων συγκρούσεων καί τᾹς ὁριακᾹς ἀπαξίωσης τᾹς
ἀνθρώπινης προσωπικότητας. Ἴσως κινήθηκε ἀπό τήν ἐσώτερη ὑπογράµ -
µιση τοῦ χρέους, νά σταθµίσει τήν ἐµπλοκή τοῦ «νῦν αἰώνα» καί νά δώσει
σᾹµα συναγερµοῦ, στίς ναρκωµένες συνειδήσεις. Ἴσως µιά προσωπική  του
περιπλάνηση στά κακοτράχαλα γυρίσµατα τοῦ βίου, νά τόν ἔσπρωχνε νά
ἐκχύσει στό τυπωµένο χαρτί τήν πικρή γεύση τᾹς ψυχᾹς καί τό σπασµό τᾹς
προσωπικᾹς του ἀπόγνωσης.

Χτυπητός ὁ τίτλος τοῦ δηµοσιεύµατος. Ὁριοθετοῦσε τήν εὐτέλεια τῶν
ὁραµάτων καί τήν τραγικότητα τῶν ἀνοιγµάτων τᾹς σύγχρονης, ἀνή -

συχης νεότητας. Τή λοξοδρόµηση σέ τρία πλάνα ὑπαρξιακᾹς ἐνεργοποίησης,
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πού στό σύνολό τους, ἐκφράζουν νοσηρή ἑρµηνεία τᾹς κοινωνικᾹς διασύνδε-
σης ἤ  ἐπαναστατική, καταστροφική ἀντίδραση στήν τυποποιηµένη καί παγ-
κόσµια ἀναπτυγµένη καθηµερινότητα. Σέξ, ναρκωτικά καί βία. Αὐτά, ὑπο-
γράµµιζε ὁ δηµοσιογραφικός ἀναλυτής, κυριαρχοῦν, σήµερα, στό καντράν
τᾹς νεανικᾹς προβληµατικᾹς. Αὐτά ἐρεθίζουν τήν καρδιά καί τό νοῦ. Βιώνον-
ται ὡς δυναµική ὑπέρβαση τῶν ξεπερασµένων σχηµάτων τᾹς πολλαπλᾹς
ὑποτέλειας καί τᾹς καταθλιπτικᾹς καταπίεσης. ∆ιασαλπίζονται ὡς ὑψηλή
ποιότητα ἐλευθερίας. Καί φωτίζονται µέ τούς ἐνισχυµένους προβολεῖς τᾹς
παθιασµένης µοντερνιστικᾹς προπαγάνδας σέ βαθµό, πού νά σβήνουν ἀπό
τή συνείδηση τήν ἀγαπητική, χρεωστική προσέγγιση στό διπλανό ἄνθρω-
πο, στό συγγενή ἤ στό φίλο, στό φτωχό ἤ στόν πλούσιο, στό συνεργό ἤ
στόν ἀντίπαλο καί νά παλλαπλασιάζονται τά ἀπάνθρωπα, καταλυτικά ἐρε-
θίσµατα τᾹς ἀντιπαλότητας καί τᾹς ἐξόντωσης. 

Τό ὅτι οἱ τρεῖς αὐτές ὁρµές κυριαρχοῦν, ὡς συνθήµατα συναρπαστικά καί
ὡς ὑποδείγµατα αὐξηµένης ψυχολογικᾹς πίεσης, στίς παγκοσµιοποι -

ηµένες ἀρένες τᾹς νεανικᾹς ἄθλησης, εἶναι ὁλοφάνερο. Παράλληλα, ὅµως,
εἶναι διαπιστωµένο καί ὁµολογηµένο, ὅτι τά τρία ὁρµητικά καί συναρπαστι-
κά σπότς καί ἡ συνακόλουθη πραγµάτωσή τους σέ πράξη ζωᾹς, ἀποδιορ-
γανώνουν τή νεανική προσωπικότητα. Ναρκώνουν ἤ καί νεκρώνουν τόν
ἀγαπητικό χτύπο τᾹς καρδις του. Ὑπερτρέφουν τόν ἀτοµισµό του. Τόν ξε -
χωρίζουν, τόν ἀποµονώνουν καί τόν ἀποξενώνουν ἀπό τή στενή καί ἀπό
τήν εὐρύτερη κοινωνική ὁµήγυρη. Τόν καταντοῦν λάτρη τᾹς ἴδιας του τᾹς
σάρκας, µισητή τοῦ διπλανοῦ, πυροδότη καί ἀνατροπέα τᾹς ἐναρµονισµέ νης
κοινωνικᾹς συνεργασίας καί συνδηµιουργίας. 

Υπάρχει σοβαρός µελετητής καί ἀναλυτής τᾹς σύγχρονης κοινωνικᾹς
διασύνδεσης, πού ἀποδέχεται καί πιστεύει, ὅτι ἡ πληθωρικότητα τᾹς

προπαγανδιστικᾹς προβολᾹς τοῦ σέξ σέ προτεραιότητα κοινωνικᾹς κα-
ταξίωσης, ἔχει, ὡς ἀγαθό ἀποτέλεσµα, τήν ὑπέρβαση τᾹς µοναξις καί τήν
ἀνάδειξη τᾹς συντροφικότητας; Ὑπάρχει σηµερινός ὁδοιπόρος τοῦ ἀνηφο-
ρικοῦ µονοπατιοῦ τᾹς ζωᾹς, πού στήν καταχρηστική ἐµπειρία τοῦ σέξ
ἔζησε ἀκέραιη τήν ἀγάπη καί ἀπερίτµητη τήν ἀφοσίωση; ∆έν ἀποτελεῖ
σκληρό µάθηµα καί ὀδυνηρή ἐµπειρία γιά τούς ἀποδέκτες καί ὑποστηρικτές
τᾹς σεξουαλικᾹς ἐλευθερίας-διάβαζε, ἀναρχίας-ὅτι ἡ ἐκβολή τοῦ σεξουαλι-
κοῦ παφλασµοῦ εἶναι διπολική; Ὅτι καταλήγει ἀναπόφευκτα ἤ στήν ὑπερ-
φόρτωση µέ τό ἔιτζ καί τίς συγγενεῖς ἐξοντωτικές παραλλαγές ἤ στήν ἀπό-
συρση στά ἀπόµερα, σκιερά καταφύγια τᾹς µοναξις, τᾹς κατάθλιψης καί τᾹς



τό βαρύ ζόφο τῶν κα κῶν χει-ρισµῶν τᾹς ἠθικᾹς χωµατε-ρᾹς Μπεζενίτη ἐκ µέρους τοῦ,«φίλου του», ἑλληνικοῦ Συνο -δικοῦ κυκλώµατος καί-ἰδια -ζόντως-ἐκ µέρους τοῦ «ἰξευτοῦ»(κυνηγοῦ µέ ξόβεργες), ἀ θεµελίω -των Ἱεροκανονικά, προνο µίων, Πα-

τριάρχη Βαρθολοµαίου, γεγονότα,πού εὐτέλισαν τούς ἱε ρούς θεσµούςκαί πλήγωσαν τίς συνειδήσεις τοῦἐκκλησιαστικοῦ πληρώµατος, ἀλλάσωριάστηκαν περιφρονητικά στόἑρµάρι τᾹς λή θης, ἐπιστρέφουν στίςµνᾹµες τοῦ λαϊκοῦ πληρώµατος καίδροµολογοῦν διάδοχες ἀντιδράσεις
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αὐτοκτονίας; Ποιός θά µετρήσει τά θύµατα αὐτᾹς τᾹς ἐκτροπᾹς καί ποιός θά
ἀποτιµήσει τό κοινωνικό ξεχαρβάλωµα, πού χαρακτηρίζει τήν ἐποχή µας;  

Ὅσο γιά τά ναρκωτικά καί τή βία, πού ἔχουν ἐξελιχτεῖ σέ ἰδιοτυπίες τοῦ
τραγικοῦ αἰώνα  µας καί σέ ἀθλήµατα τᾹς ἐκνευρισµένης καί ἐπα να -

στατηµένης νεολαίας µας, ποιά συµπεράσµατα θά µποροῦσε νά συλλέξει ὁ
µεθοδικός ἤ ὁ αὐθόρµητος ἐρευνητής παρατηρητής καί ποιές κρίσεις νά
διατυπώσει, ὡς σταθµίσεις τῶν φαινοµένων καί ὡς προτάσεις γιά συµπαρά-
σταση καί βοήθεια στά βλέµµατα τῶν νεώτερων ἀδελφῶν µας, πού τά
σκοτίζουν οἱ ναρκωτικές οὐσίες ἤ τά πυρακτώνει ἡ µανία τᾹς ἐξόντωσης
τῶν πολιτικῶν ἤ τῶν κοινωνικῶν ἀντιπάλων τους καί τῶν ἐκµεταλλευτῶν
τᾹς ζωτικότητάς τους;     

Τά τρία ρεύµατα, πού προσδιορίζουν τά ὁράµατα καί τήν πρακτική τᾹς
σύγχρονης νεότητας, µεταστοιχειώνονται καί µεταλλάσσονται σέ τρεῖς

νάρ κες, πού ξεσκίζουν τά νεανικά ὄνειρα, µατώνουν τίς καρδιές καί νε-
κρώνουν τή ζωτικότητα. Κάποιοι ἀπό µς, ἀπό τή φάλαγγα τοῦ «χθές» καί
του «προχθές», εἴµαστε φορτωµένοι µέ βαρειές εὐθῦνες, γιά τήν παραπλά -
νηση τᾹς διάδοχης γενις καί γιά τή δηµιουργία τᾹς δᾹθεν ἐκµοντερνι-
σµένης µορφᾹς καί ποιότητας ζωᾹς, πού στήν πραγµατικότητα δέν εἶναι,
παρά κατολίσθηση στήν ἀπαξίωση τοῦ προσώπου καί στή βαρβα ρότητα. 

Τά τᾹς Ἐκκλησίας ἀποίµαντα(ε)



καί διογκωµένες ἀντιστάσεις. Στή σειρά τῶν ἄρθρων, πούξεδιπλώσαµε τήν ἱστορία τοῦ «ἐκ -κλήτου», προσφύγαµε στίς ἀναλύ -σεις τῶν µεγάλων ΚανονολόγωντᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας µας. Με-λετήσαµε τό πλούσιο, παλαιό καίπρόσφατο, ἱστορικό ὑλικό. Καί δια -πιστώσαµε, πώς ὅλα, «ἐν συµφω -νί», ἐν τοπίζουν καί περιορίζουντό δικαίωµα τοῦ προκαθήµενου τᾹςἘκκλησίας τᾹς Κωνσταν τινούπο -λης, νά δέχεται «ἔκ κλητες» ἀναφο ρέςκαί νά ἀ ποφαί νεται ἁµετάκλη τα,µόνο στίς περιπτώσεις Ἱεραρ χῶν,πού διακο νοῦν στά ὅρια τᾹς Πα τριαρ -χικᾹς δικαιοδο σίας του. Σέ καµµιάἄλλη περίπτωση δέν παρα χωρεῖταιστόν Πατριάρχη ἄδεια νά δι εισδήσεισέ ξένη δικαιοδοσία καί νά λειτουρ -γήσει ὡς ἀνώ τατος δικαστής. Ἡ ἀποδοχή ἐκ µέρους τᾹς Ἐκ -κλησίας τᾹς Ἑλλάδος τᾹς Πατριαρ -χικᾹς ΣυνοδικᾹς Πράξης τοῦ 1928,πού ἐξασφαλίζει στόν Πατριάρχητό δικαίωµα ἀποδοχᾹς ἐκκλήτωνπροσφυγῶν ἐκ µέρους τῶν Μητρο-πολιτῶν τῶν Νέων Χωρῶν, ἦτανµιά ἀδελφική, τιµητική, παραχώρη-ση στή βαθειά τραυµατισµένη Ἐκ -κλησία τοῦ Βοσπόρου καί τίποταπερισσότερο. Ἡ ἀδελφή, ὅµως, Ἐκ -κλησία τᾹς ἄλλοτε βασιλεύουσας,θεώρησε τήν ἰσχνή, κυριολεκτικάσυµβατική, αὐτή διασύνδεση, ὡςεὐκαιρία προβολᾹς κυριαρχικῶνἀξιώσεων καί ὡς δικαίωµα ἐπεµ-βάσεων-ὅποτε οἱ περιστάσεις ἀνοί -γουν διαβάσεις-στά ἐσωτερικά τᾹςΑὐτοκέφαλης ἑλληνικᾹς Ἐκκλη σίας.

Μιά τέτοια ἀφορµή γιά ἐπίδει -ξη ὑπεροχᾹς καί ἄσκηση προνο-µιακᾹς ἐξουσίας-ὅπως εἴδαµε-ἦτανἡ καταδίκη σέ ἔκπτωση τοῦ ἄλλοτεΜητροπολίτη ∆ράµας Φιλίππου.Ἀλλά τό ἐγχείρηµα δέν τελεσφόρη-σε. Ἡ ὑπεροψία τοῦ Φαναρίου δένταπείνωσε τήν εὐθυκρισία καί τήνἀκαµψία τοῦ ὑπέργηρου Ἀρχιεπι -σκόπου τῶν Ἀθηνῶν Χρυσοστόµου.Αὐτός, γενναῖος καί ἄφοβος καί ἐνι -σχυµένος ἀπό τή Συνοδική ὁµοφω -νία, ἀρνήθηκε νά στείλει τό δικα -στικό φάκελλο στήν Κωνσταντι -νούπολη. Καί, ἀπό τήν ἄλλη πλευ -ρά, ὁ τότε δυναµικός καί διορατικόςΠατριάρχης Ἀθηναγόρας, δέν κρέ-µασε τό µεγαλεῖο τοῦ Πατριαρχι-κοῦ του θρόνου ἀπό τόν τράχηλοτοῦ ἔκπτωτου Μητροπολίτη Φιλίπ -που καί δέ θυσίασε τήν κοινωνίατᾹς ἀγάπης µέ τίς ὁµόδοξες, ἀδελ -φές Ἐκκλησίες, γιά νά ἀνεβάσει ἕναπόντο ψηλότερα τό δικό του γόη-τρο.
f f fἩ δεύτερη ἀφορµή προκλή -θηκε ἀπό τήν Ἀθήνα. Ὁ Ἀρχιεπί -σκοπος Σεραφείµ, ἀνέγγιχτος ἀπότίς Θεολογικές-Πατερικές εὐαισθη-σίες, ἀντάρτης στούς σχεδιασµούςτου καί τραχύς στίς συµπεριφορέςτου, γιά νά στεργιώσει τήν παρα-µονή του στόν ἀρχιεπισκοπικό θρό -νο, πού τόν κατέλαβε µέ τή λόγχητοῦ δικτάτορα Ἰωαννίδη, σοφίστη -κε νά κηρύξει ἔκπτωτους δώδεκαΜητροπολίτες, γιά νά ἐγκαταστή-σει στούς θρόνους τους δικά του
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πρόσωπα, ἀπόλυτα ἐξαρτηµένακαί ἀνίκανα νά προβάλουν ἀντί -σταση στά ἔνοχα τολµήµατά του.Καί τούς ἀποµάκρυνε ὅλους αὐ -τούς τούς Ἱεράρχες, χωρίς νά ἀ -παγγείλει σέ βάρος τους κατηγο-ρίες, χωρίς νά διατάξει ἀνακρίσεις,χωρίς νά τούς παραχωρήσει τό δι-καίωµα νά ἀπολογηθοῦν, χωρίς νάτούς δικάσει. Μέ µόνη τήν ἐπίκλησητῶν δυό Συντακτικῶν Πράξεων, 3καί 7, πού τίς ἐξέδωσε, ἡ δικτατορι -κή µαφία, ὕστερα ἀπό δική του πα-ράκληση. Καί σέ χρόνο «µηδέν».Σφά για νά ἦταν, θά δαπανοῦσε πε-ρισσότερο χρόνο, γιά νά τά ἐξον-τώσει. Καί-τό ἀκόµα πιό βάρβαρο-γιά νά ἀποκλείσει τό ἐνδεχόµενοπροσφυγᾹς τῶν καρατοµηθέντωνἹεραρχῶν στήν πολιτική΄∆ικαι οσύ -νη, ζήτησε ἀπό τούς δικτάτορες καίἐνσωµάτωσαν, στίς ΣυντακτικέςΠράξεις, διατάξεις, πού ἀπαγόρευ -αν την προσφυγή στήν Ἀνώτατη∆ικαιοσύνη τᾹς πατρίδας µας, στόΣυµβούλιο τᾹς Ἐπικρατείας.Τό ἄρθρο 5, τᾹς ΣυντακτικᾹςΠράξης 3, ὅριζε:  «Πράξεις ἐκδιδόµε-ναι κατ᾿ ἐφαρµογήν τῶν διατάξεωντᾹς παρούσης ἤ τοῦ κατ᾿ ἄρθρον 4αὐτᾹς  ἐκδοθησοµένου Νοµοθετικοῦ∆ιατάγµατος δέν ὑπόκεινται εἰς αἴ -τησιν ἀκυρώσεως ἤ προσφυγήν ἐνώ -πιον τοῦ Συµβουλίου τᾹς Ἐπικρα-τείας, καί ἐάν προβάλλεται λόγοςἀκυρώσεως ἀναφερόµενος εἰς τούςὑπό τᾹς παρούσης ἤ τοῦ ὡς ἄνω Νο-µοθετικοῦ ∆ιατάγµατος τιθεµένουςὅρους καί προϋποθέσεις».

Καί στό ἄρθρο 2 τᾹς 7ης Συν -τακτικᾹς Πράξης έπαναλαµβάνε-ται καί ἐπεκτείνεται ἡ ἀπαγόρευ-ση: «...Ἡ ἀπόφασις ἐκτελεῖται ἅµατῇ δηµοσιεύσει της διά τᾹς ἐφηµερίδοςτᾹς Κυβερνήσεως, µή ὑποκειµένη εἰςἔνδικον µέσον ἤ προσφυγήν ἐνώπιονπάσης ἐκκλησιαστικᾹς ἤ πολιτειακᾹςἀρχᾹς ἤ δικαστηρίου».Οἱ διατάξεις αὐτές ἔβαλαν χει-ροπέδες στήν Ἐκκλησία καί στούςλειτουργούς Της. Καί ἄφησαν ἀνοι -χτό τό  γήπεδο τᾹς παρανοµίας καίτᾹς ἀσυδοσίας στόν ἈρχιεπίσκοποΣεραφείµ καί στήν ὁµάδα του, πούµόνο ὅραµα καί µόνη ἐπιδίωξη εἶχετήν ἐξασφάλιση τᾹς ἀσυδοσίας καίτή µονοπώληση τοῦ ἡγετικοῦ, ἐκ -κλησιαστικοῦ λειτουργήµατος.     
f f fΤό ἀνουσιούργηµα καί ἡ βέβη -λη καταπάτηση τῶν ἐκκλησιαστι -κῶν καί τῶν πολιτειακῶν θεσµῶνἔγιναν σέ κλάσµα χρόνου. Καί ἡ πε-ρί τόν Σεραφείµ ὁµάδα, πού πρω -τοστάτησε στήν ἀλλοτρίωση, πα -νη γύρισε τό ἐπίτευγµα. Ἀλλά δένπρόλαβε νά κυλήσει ἕνας µήνας καίτό δικτατορικό καθεστώς ἀνατρά -πηκε. Οἱ διαφωνίες καί οἱ ἀντιµα -χίες τῶν πρωτεργατῶν τοῦ Νοεµ-βριανοῦ κινήµατος καί ἡ Τουρκικήεἰσβολή στήν Κύπρο, συνετέλεσανστήν ἀνατροπή τῶν πραξικοπηµα-τιῶν καί στήν ἀποκατάσταση τᾹςδηµοκρατίας. Τό κλίµα ἄλλαξε. Πολλές τυ -ραν νικές διατάξεις, πού εἶχαν θε-σπιστεῖ καί εἶχαν περιορίσει καί
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ἁλυσοδέσει τήν ἐλευθερία καί τάἀτοµικά δικαιώµατα παραγόντωντᾹς διοίκησης ἤ ὁµάδων τοῦ λαοῦ,ἄρχισαν νά καταργοῦνται, ἡ µιά µε-τά τήν ἄλλη. Καί ἡ νοµιµότητα νάµπαίνει, ὡς ἀποκλειστικός ρυθµι -στής, στό τεραίν τᾹς καθηµερινό -τητας. 
f f fὍπως ἦταν ἀναµενόµενο καίοἱ ἐκκλησιαστικοί παράγοντες, πούἔπεσαν θύµατα τᾹς µανίας τῶν συλ -λειτουργῶν τους, κινήθηκαν γιά νάἀποσείσουν τίς ἁλυσίδες τᾹς αἰχµα-λωσίας καί νά µπορέσουν νά συνε -χίσουν τήν ἰερή διακονία τους. Βα -δίζοντας, µέ σεβασµό, στό µονοπά-τι τᾹς νοµιµότητας, ἐπιδίωξαν νάἐνηµερώσουν τούς φορεῖς τοῦ δη -µοκρατικοῦ πνεύµατος καί λειτουρ -γούς τᾹς νόµιµης, δηµοκρατικᾹς δι -οίκησης, ὅτι ἡ διατήρηση τῶν ἀπα -γορεύσεων προσφυγᾹς στήν ἑλλη -νική δικαιοσύνη, πού θέσπισαν οἱΣυντακτικές Πράξεις τῶν Ἰωαννί -δη-Σεραφείµ, ἀποτελοῦσε καρκί νω-µα, πού ἔπρεπε νά ἐκκαθαριστεῖ.Ἡ πρωτοβουλία, γιά τήν ἀπο -κατάσταση τᾹς δηµοκρατικᾹς τά -ξης καί στά ἐνδότερα τᾹς Ἐκκλη -σίας, τάραξε τό κύκλωµα τᾹς ἐκκλη -σιαστικᾹς τυραννίας. Καί οἱ πρω-ταγωνιστές τοῦ Ἰωαννιδείου-Σερα-φειµικοῦ ἐγχειρήµατος, ἀναστατω-µένοι, ἐνεργοποιήθηκαν νά ἀπο-τρέψουν τήν ἀνατροπή τῶν «τετε-λεσµένων» τους. Οἱ ἐκπρόσωποι τῶν πολιτι -κῶν σχηµάτων ἄκουγαν καί τούς

Μητροπολίτες-θύµατα τῶν Συντα -κτικῶν Πράξεων, ἄκουγαν καί τούςθῦτες, πού µέ θρασύτητα ἀπαιτοῦ -σαν νά µήν ἀνατραποῦν τά «κατορ -θώµατά» τους. Ἀλλά, ὅσο περνοῦσεὁ καιρός, ὅσο ὁ ἀέρας τᾹς δηµοκρα -τίας ἔσπρωχνε πρός τήν ἔξοδο τήνκαταχνιά τᾹς τυραννίας, ἡ διατή -ρηση τῶν ἁλυσίδων τοῦ Ἰωαννι-δείου σχήµατος, προδιδόταν ὡςἀπαράδεκτη. Καί στόν κύκλο τῶνµελῶν τοῦ Κοινοβουλίου ὡρίµαζε ἡὑποχρέωση τᾹς νοµοθετικᾹς ἀκύ -ρωσης τῶν Συντακτικῶν Πράξεων,πού ἐξακολουθοῦσαν νά τό στηρί -ζουν  καί τᾹς ἀπόδοσης τῶν ἐλευθε -ριῶν στούς, ἐπί σειρά ἐτῶν, διωκό-µενους Ἱεράρχες.  Στή φάση αὐτή τῶν ἱστορικῶνἐξελίξεων, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σερα-φείµ ἔχασε τήν αὐτοπεποίθηση τᾹςἀσφάλειας καί τή θωριά τοῦ νι κητᾹ.ΜπᾹκε στό κλίµα τᾹς ἀγωνίας καίτοῦ φόβου. Ἄν ἡ δηµοκρατική Κυ -βέρνηση καταργοῦσε τίς Συντακτι-κές Πράξεις τᾹς ∆ικτατορίας καί τάἀπαράδεκτα, πού ἐξασφάλιζαν τόνἐκκλησιαστικό σφαγιασµό τῶν δώ -δεκα Ἱεραρχῶν, αὐτοί θά γύριζανστίς ἐπάλξεις τους καί αὐτός θάἔπεφτε, αὐθηµερόν, ἀπό τόν ἀρχιε-πισκοπικό θρόνο. Καταφοβισµένος, ἀναζητοῦ -σε διέξοδο. Καί τή βρᾹκε. Ἀποφάσι-σε νά κάνει ἀνάποδη χρήση τοῦ «ἐκ -κλήτου» καί νά στείλει αὐτός-ὁ δι-καστής καί σφαγέας-τό φάκελλοτῶν δώδεκα στήν Κωνσταντινού -πολη.   Στίς 16 Μαρτίου τοῦ 1976 ἐξε-
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µαίευσε µιά συνοδική ἀπόφαση,πού ἔλεγε, ὅτι τό θέµα τῶν δώδεκαΜητροπολιτῶν παραπέµπεται στόΠατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλε -ως. Ἡ παραποµπή ἦταν τέχνασµα.Ἔγινε γιά νά κερδηθεῖ χρόνος. Καίγιά νά ξεφύγει τό ἐκκλησιαστικόκατεστηµένο ἀπό τήν Κυβερνητικήπίεση.  Ἀπό  τήν ἀπαίτηση τοῦ  Ὑ -π ουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευµά-των, πού ἐνηµερωµένος ἀπό πολ-λούς παράγοντες τοῦ ἐκκλησιαστι-κοῦ καί τοῦ κοινωνικοῦ χώρου, εἶχευἱοθετήσει τήν ἄποψη, ὅτι ἔπρεπενά καταργηθοῦν, σύντοµα, τά «ἀ -παράδεκτα» τῶν Συντακτικῶν Πρά-ξεων 3 καί 7 καί νά ἀποδοθεῖ στούςδώδεκα Ἱεράρχες τό ἀναφαίρετοδικαίωµα προσφυγᾹς στήν ἀνώτα -τη ἑλληνική ∆ικαιοσύνη. Ἡ ἐφηµερίδα «Ἐθνικός Κή -ρυξ», πού ἐκδιδόταν ἐκείνη τήν ἐπο -χή, µέ ἐκτενές ρεπορτάζ, στιγµάτι-σε τόν πονηρό ἑλιγµό τοῦ Ἀρχιε-πισκόπου Σεραφείµ.Πρός ἐνηµέρωση, µεταφέρωἕνα µικρό ἀπόσπασµα.«...Ἀπό τᾹς παρελθούσης Τρίτηςτό ἐκκλησιαστικόν εἰσᾹλθεν εἰς νέανκρίσιν. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ,χωρίς νά ἔχ᾽ ἐγγράψει τό θέµα εἰςτήν Ἡµερησίαν ∆ιάταξιν καί µέ πρό-τασιν ὅλως αἰφνιδιαστικήν, ὑπέκλε-ψε τήν συγκατάθεσιν τῶν συνοδικῶνδιά νά ἀποστείλ᾽ τήν ὑπόθεσιν τῶν11 Μητροπολιτῶν (σηµ. ὁ δωδέκα-τος εἶχε ἐκδηµήσει) εἰς τό Οἰκουµε-νικόν Πατριαρχεῖον».  Ἀφοῦ ἐπί µίαν ὁλόκληρον διε -τίαν ἐφρόντισεν αὐτός προσωπικῶς

καί  διά τῶν ὀργάνων του νά τούςκατασυκοφαντήσ᾽ ὅτι δέν ἐσεβά -σθησαν τό Οἰκουµενικόν Πατριαρ -χεῖον καί ἀφοῦ προσεπάθησε µέ κά-θε τρόπον νά κολακεύσ᾽ µερικούςἀπό τούς ἐπισκεφθέντας τήν Ἑλλά-δα ἐκπροσώπους τοῦ ΟἰκουµενικοῦΠατριαρχείου, µέχρι τοῦ σηµείου µά-λιστα νά κατέλθ᾽ ὁ ἴδιος εἰς τό ἀερο -δρόµιον κατά τήν πρό ὀλίγων µόλιςἡµερῶν ἀναχώρησιν ἑνός ἐξ αὐτῶνἐξ Ἑλλάδος, ἐνεπνεύσθη τώρα τήν κοµ -πίναν νά στείλ᾽ τήν ὑπόθεσιν πρόςκρίσιν εἰς τόν πρῶτο θρόνον τᾹς Ὀρ-θοδοξίας...».Σειρά δηµοσιευµάτων στόνἡµερήσιο Τύπο ἀποκάλυπτε, ὅτιτήν ἀπόφαση τᾹς παραποµπᾹς τοῦφακέλλου τῶν καταδικασθέντωνχωρίς δίκη Μητροπολιτῶν τήν ὑπα -γόρευσαν ταπεινά ἐλατήρια. Ἀλλάκαί ἐκκλησιαστικοί παράγοντες,πού παρά τήν πίεση καί τόν ἐκφο-βισµό, διέσωζαν τό θάρρος τᾹς γνώ -µης τους καί τήν τόλµη νά ἐκφρα-στοῦν δηµόσια, διαµαρτυρήθηκανἔντονα καί εἶπαν, ὅτι ἡ δόλια αὐτήπράξη ἐκ θέτει ἀνεπανόρθωτα τήνἡγεσία τᾹς Ἐκκλησίας.Ὁ Μητροπολίτης Ἐλευθερου-πόλεως Ἀµβρόσιος, ἔκανε τούτη τήδήλωση:«Ἐκ δηµοσιευµάτων τοῦ Ἀθη-ναϊκοῦ Τύπου ἐπληροφορήθην, ὅτιἡ ∆ιαρικής Ἱερά Σύνοδος τᾹς καθ᾿ἡµς Ἐκκλησίας ἀπεφάσισε νά παρ-απέµψ᾽ τό ἀπό διετίας προκληθένκαί συνταράττον, ἔκτοτε, τήν Ἐκκλη -σίαν ἡµῶν ζήτηµα, συνιστάµενον, ὡςγνωστόν, εἰς τόν ἄνευ δίκης κρηµνι-
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σµόν ἀπό τόν θρόνον τῶν δώδεκασε µνῶν, ἀδιαβλήτων, εὐλαβῶν καίκανονικωτάτων (ἀφοῦ εἶχον ἀνα -γνωρισθᾹ ὑπό συµπάσης τᾹς παλαι -οτέρας Ἱεραρχίας) Ἱεραρχῶν, ἐ νώ -πιον τοῦ Σεπτοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρό-νου, διά τήν ὑπ᾿ αὐτοῦ ρύθµισιν τοῦζητήµατος.Τό Οἰκουµενικόν Πατριαρχεῖον,ὡς εἶναι γνωστόν, διαθέτει διακεκρι-µένους καί́  σοφούς κανονολόγους,οἱ δέ συγκροτοῦντες τήν Πατριαρχι-κήν Σύνοδον ἀρχιερεῖς ἔχουν νοῦνκαί σύνεσιν.Ἡ προσφυγή τᾹς ἙλλαδικᾹςἘκκλησίας πρός τόν ΟἰκουµενικόνΘρόνον διά τήν λύσιν τοῦ προβλή-µατος (καί µάλιστα ἀναφορικῶς πρόςτούς ἐκθρονισθέντας Ἱεράρχας τᾹςπαλαις Ἑλλάδος) εἶναι καί ἀντικα-νονική καί ἀντισυνταγµατική καί ἀκα-τανόητος. Προδίδει δέ ἀµηχανίαν,ἀπελπισίαν καί ἀπόγνωσιν τῶν πρω-ταιτίων τᾹς ἀνωµαλίας, ὡς καί ἀ δυ -ναµίαν ἀντιµετωπίσεως καί συγκρα-τήσεως ὑπ᾿ αὐτῶν τᾹς δυσφορίας καίδικαίας ἀγανακτήσεως τοῦ εὐσεβοῦςλαοῦ, καταδικάζοντος τήν ἀνήκου-στον ἐνέργειαν καί ἀποδοκιµάζον-τος τούς αὐτουργούς τᾹς ἐγκληµα-τικᾹς πράξεως.Πιστεύοµεν ὅτι τό ΟἰκουµενικόνΠατριαρχεῖον θά σκεφθῇ σωφρό-νως καί θ᾿ ἀποφασίσ᾽ µετά περισκέ-ψεως καί δέν θά ἐµπέσ᾽ εἰς ἐπικίν -δυνον δίνην.  Οὔτω θ᾿ ἀποφύγ᾽ ν᾿ ἀναµιχθῇεἰς τά ἐσωτερικά ξένης, δηλαδή Αὐτο-κεφάλου Ἐκκλησίας, ὡς ἡ Ἑλλαδικήδιά νά µή προκαλέσ᾽ ἀντιπάθειαν

καί ἀποστροφήν εἰς τόν θρησκεύον-τα Ἑλληνικόν λαόν καί τήν σεβασµίανἹεραρχίαν τᾹς ἙλλαδικᾹς Ἐκκλησίας,τᾹς ὁποίας ἡ πρός τόν Σεπτόν Οἰκου -µενικόν Θρόνον ἀγάπη θά ψυγῇ, ὁ δ᾿ἔναντι τούτου σεβασµός κλήρου καίλαοῦ θά ἐκλείψ᾽! Πιστεύοµεν, ὅτι ὁ ΟἰκουµενικόςΘρόνος δέν θά ἐµπέσ᾽ εἰς τήν στη -θεῖσαν παγίδα, ὅτι δέν θά συµπαρα-σταθῇ τοῖς ἁµαρτήµασι, δέν θά ἐπευ-λογήσ᾽ τό ἔγκληµα, δέν θά συντε-λέσ᾽ εἰς τήν διαιώνισιν τᾹς ἐκκρεµό -τητος, τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς δᾹλον ὅτιἀκαταστασίας καί τᾹς συγχύσεως,δέν θά κ́αλύψ᾽ προστατευτικῶς τούςἐνόχους, δέν θά µηκύν᾽ τό µαρτύ -ριον ἀθώων, δέν θά συνευδοκήσ᾽ τῇἀναιρέσει συµπαθῶν ἀδελφῶν, δένθ᾿ ἀµαυρώσ᾽ τήν τιµήν του καί δένθά καταρρακώσ᾽ τό οἰκουµενικόντου κῦρος.Πιστεύοµεν ὅτι τό ΟἰκουµενικόνΠατριαρχεῖον θά κρατηθῇ εἰς ὕψηἀξιοπρεπείας, διά δέ τῶν πατριαρ -χικῶν νουθεσιῶν καί σοφῶν παραι-νέσεων θά ἐπαναφέρ᾽ τούς πρω-ταιτίους καί δηµιουργούς τᾹς ἐκκλη -σιαστικᾹς κρίσεως εἰς τήν ἐξ ἧς ἐκεῖνοιἐξετράπησαν Κανονικήν πορείαν.Ἐν οὐδεµι ἐξ ἄλλου περι-πτώσει θέλω νά πιστεύω εἰς τήν µετ᾿ἐπιτάσεως παρά τῷ ἑλληνικῷ λαῷκυκλοφοροῦσαν ἀνατριχιαστικήνφήµην, καθ᾿ ἥν δᾹθεν ἡ Συνοδικήἀπόφασις ἐλήφθη κατόπιν προ-συνεννοήσεως τοῦ Ἀρχιεπισκόπουκ. Σεραφείµ µετά τ́οῦ ἐξ Ἀθηνῶν πρό -τριτα διελθόντος Γέροντος Σεβ. ἁγίουΧαλκηδόνος, τοῦ τελευταίου, ὡς ἄδε-
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ται, ὑποσχεθέντος τήν ὑπό τοῦ Οἰ -κου µενικοῦ Θρόνου ρύθµισιν τοῦ ζη -τήµατος, συµφώνως ταῖς ἐνδοµύχοιςἐπιθυµίαις τῶν τολµησάντων τό ἀ -ποτρόπαιον Κανονικόν τοῦτο ἔγκλη -µα». 
f f fΤά γεγονότα, καθώς ἐξελί -χτηκαν, ἀπέδειξαν, ὅτι ἡ συνεννόη-ση καί ὁ σχεδιασµός τᾹς συναλλα -γᾹς δέν ἦταν ἁπλή φήµη, πού κυ -κλοφόρησε ἀπό ἀπύλωτα στόµα-τα, ἀλλά σκοτεινή συναλλαγή, πούσυµφωνήθηκε καί µεθοδεύτηκε ἀ -πό τά δυό συγκεκριµένα ἡγετικάστελέχη τῶν ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν,Κωνσταντινούπολης καί Ἀθηνῶν.Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ ζήτη -σε νά γίνει ἀποδεκτή ἡ προσφυγή(ὄχι τῶν καταδικασµένων, χωρίςδίκην καί χωρίς ἀπολογία, ἀλλά τᾹςὁµάδας, πού λειτούργησαν ὡς δι-καστές ἤ-ἀκριβέστερα-ὡς σφαγια-στές) καί νά ἀπαντηθεῖ κατά τέτοιοτρόπο, πού νά δικαιώνει τή Σερα-φειµική ὁµάδα τῶν στυγνῶν κατα-πατητῶν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καίνά στριµώχνει στή στενωπό τᾹςὑποταγᾹς τούς ἀδικηµένους Ἱε-ράρχες. Καί ὁ γνωστός παράγον-τας-προύχοντας τοῦ Φαναρίου δή-λωσε ὅτι θά ἐξυπηρετήσει τόν Ἀθη-νῶν, ἐάν ἐκεῖνος δεχτεῖ νά συµπερι -λάβει στό νέο Καταστατικό ΧάρτητᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, πούβρισκόταν στό στάδιο τᾹς ἐπεξερ-γασίας, εἰδική διάταξη, ἐπεκτατικήτοῦ «ἐκκλήτου», πού κάλυπτε, ἴσα-µε κείνη τή στιγµή, τούς Μητρο-

πολίτες τῶν Νέων Χωρῶν καί στίςπεριπτώσεις τῶν ΜητροπολιτῶντᾹς Παλαις Ἑλλάδας, γιά νά περι-έλθουν ὅλοι ὑπό τόν  ἔλεγχο καί τήνἐξουσία τοῦ Πατριαρχείου.Ὁ Σεραφείµ, δίχως νά µετρή-σει τό βάρος καί τίς συνέπειες τοῦἐγχειρήµατος, εἶπε τό «Ναί». Ἔδω-σε τή συγκατάθεση καί εἰσέπραξετήν ὑπόσχεση. Και ὁ Φαναριώτης,ἀντί νά ὑποδείξει στόν Σεραφείµ τόχαοτικό ἄνοιγµα τᾹς ἐκτροπᾹς καίνά τοῦ ὑποδείξει τό χρέος τοῦ ἐπα-νεντροχιασµοῦ στό ἀπαράβατοὁρο θέσιο τῶν Ἱερῶν Κανόνων, δέ -χτηκε νά σύρει ὁλόκληρο τό Πατρι -αρχεῖο στήν ἀντικανονικότητα καίστή χλεύη, γιά νά κερδίσει πόντουςδόξας, µέ τήν πιθανή ἐκδίκαση, ἀφ᾿ὑψηλοῦ, ἀπό τήν καθέδρα ἑνός ἀ -νώτατου, Οἰκουµενικοῦ ∆ικαστη -ρίου, κάποιο ταλαίπωρο ἝλληναἹεράρχη, πού θά ἐµφανιζόταν µπρο -στά του, φορ τωµένος µέ βαρειέςκατηγορίες καί θά ζητοῦσε τό Πα-τριαρχικό ἔλεος.Συναλλαγές ὑπόγειες, σκοτει-νές καί βρώµικες. Αὐτές συµφωνή -θηκαν καί αὐτές δροµολογήθηκαντό Μάρτιο τοῦ 1976. Ὁ Σεραφείµ, ὁ δικαστής, πούκα ταδίκασε σέ ποινή ἐξόντωσηςτούς δώδεκα Μητροπολίτες, ἔστει-λε τήν «ἔκκλητη» ἀναφορά του στήνἀνώτατη(!!!) Πατριαρχική ἀρχή. Καίἐκεῖνο, ἔµεινε νά περιµένει τήν κατά-θεση τᾹς ἀµοιβᾹς. Τήν ἐπιψήφιση ἀ-πό τή Βουλή τῶν Ἐλλήνων τοῦ νέουΚαταστατικοῦ Χάρτη, µέ τήν προσ -θήκη τᾹς διάταξης, πού θά ἀναβά-
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θµιζε, ἀντικανονικά καί θά διεύρυ-νε, πλασµατικά, τήν ἐξουσία του.Ὁ κενός χρόνος τᾹς ἐπιφανει-ακᾹς σιωπᾹς καί τᾹς ὑπόγειας δια -πλοκᾹς κράτησε δεκαπέντε ὁλό -κλη ρους µᾹνες. Στό διάστηµα αὐτό, ἕνας κυ -βερνητικός ἀνασχηµατισµός ἔσπρω-ξε µακρυά ἀπό τόν ὑπεύθυνο θῶκοτοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρη-σκευµάτων, τόν ὑπουργό, πού σχε -δίαζε τήν κατάργηση τῶν Συντα κτι-κῶν Πράξεων τᾹς ∆ικτατορίας καίπροωθοῦσε τήν παροχή στούς Μη -τροπολίτες τοῦ δικαιώµατος προσ -φυγᾹς στήν Ἀνώτατη ∆ικαιοσύνη,στό Συµβούλιο τᾹςἘπικρατείας. Ὁὑπουργός, πού κάθησε στήν κενήθέση τᾹς ἐξουσίας, εὐθυγραµµίστη -κε στά αἰτήµατα τοῦ Σεραφείµ,καλύπτοντας τήν ἀντιδηµοκρατικήσυµπεριφορά του µέ τή δικαιολο -γία, ὅτι ἄν συνέχιζε τήν τακτική τοῦπροκατόχου του, ὁ Σεραφείµ θάἀντιδροῦσε ἐπιζήµια, γιατί δέ θά ἔ -δινε τή συγκατάθεσή του νά παρα -χωρηθεῖ στο Κράτος ἡ ἐκκλησια-στική περιουσία. Στό τέλος, περίπου, τοῦ δεκα-πεντάµηνου, στίς 31 Μαΐου τοῦ1977, δηµοσιεύτηκε στήν «Ἐφηµε-ρίδα τᾹς Κυβερνήσεως» ὁ νέος Κα-ταστατικός Χάρτης τᾹς ἘκκλησίαςτᾹς Ἑλλάδος. Καί αὐτός, ἐκτός τῶνἄλλων, ἐπισηµοποιοῦσε καί νοµι-µοποιοῦσε τήν ὑπόγεια συµφωνίατᾹς ἑκατέρωθεν (Ἀθηνῶν καί Κων-σταντινούπολης) διαφθορς. Ἀµέ-σως µετά, τήν 1η Ἰουλίου τοῦ ἴδιουἔτους, καθαρογράφτηκε καί στάλ -

θηκε στήν Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος ἡἀπάντηση τοῦ Πατριαρχείου. Ἕνακείµενο, πού θά µείνει στήν ἱστο-ρία, ὡς ντοκουµέντο παρακµᾹς καίὡς ἐκποίηση τᾹς παλις, ἱστορικᾹςδόξας, γιά τήν ἐξαγορά µις ψήφουἀναγνώρισης ἀπό καταλεκιασµένακαί κατασπιλωµένα χέρια. Μεταφέρω ἕνα ἀπόσπασµαἀπό τόν πρόλογο, πού µαρτυρεῖνοσηρή αὐτοδιαφήµιση καί ἐνήδο -νη ὑπογράµµιση αὐξηµένων δικαι-ωµάτων καί ὑψηλῶν ἁρµοδιοτήτωνστό πλαίσιο τᾹς συνύπαρξης καίτᾹς συνεργασίας τῶν Τοπικῶν, Ἁ -γιωτάτων, Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν:«...Ἐλάβοµεν ἐν καιρῷ τό ἀπό 9Ἀπριλίου 1976, ἀριθµ. Πρωτ. 1791,ἀδελφικόν γράµµα, δἰ  οὗ ἡ Ὑµετέραλίαν ἀγαπητή καί περισπούδαστοςἡµῖν Μακαριότης, ἀποφάσει τᾹς ∆ιαρ -κοῦς Ἱερς Συνόδου, ἀνεφέρετο πρόςτόν καθ᾿ ἡµς Ἁγιώτατον Ἀποστο-λικόν καί Πατριαρχικόν Οἰκουµενικόνθρόνον, ὡς ἔχοντα ἀπό κανόνων καίσεπτῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων καίἐκ τᾹς µακραίωνος ἐκκλησιαστικᾹςπράξεως τό δικαίωµα καί καθᾹκοντοῦ µεριµνν καί περί τᾹς ἐν πίστεικαί ἀγάπ᾽ ἑνότητος τῶν ἐν ἀνάγκαιςἁγίων τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησιῶν, µετά τᾹςκαθ᾿ Ἑλλάδα δέ Ἁγιωτάτης Ἐκκλη -σίας συνδεόµενον καί δἰ  ἰδιαιτέρωνστενῶν δεσµῶν, ἐπικαλουµένη τήνπαρέµβασιν  καί  συναντίληψιν αὐ -τοῦ, ὀφειλετικῶς ἄλλωστε κατά τάδιαγορευόµενα τοῦ  Πατριαρχικοῦκαί Συνοδικοῦ Τόµου τοῦ 1850 ἔτους,πρός ἀποκατάστασιν τᾹς εἰρήνης καίτᾹς ὁµαλᾹς ζωᾹς ἐν τῇ δοκιµαζοµέν᾽
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αὐτόθι Ἱεραρχί...».Μεταφέρω καί ἕνα δεύτεροἀπόσπασµα, πού ἀποκαλύπτει τήνἐκ τῶν προτέρων εὐθυγράµµισητῶν παραγόντων τοῦ Πατριαρ χείουµέ τήν τακτική τοῦ Σεραφείµ. ∆ίχωςνά γνωστοποιήσουν τό βαρύ κατη -γορητήριο στούς ἐµπερί στα τους Μη-τροπολίτες τᾹς Ἐκκλη σίας τᾹς Ἑλλά-δος, δίχως νά τούς ἀκού σουν νάἀπολογοῦνται, δίχως νά ὑ πολογί -σουν τήν ἀντικανονικότη τα τᾹς αὐ -θαίρετης ἐκδίωξής τους ἀπό τούςΜητροπολιτικούς τους θρόνους,τούς ἀντιµετώπισαν ὡς βαρύταταἐνεχόµενους γιά παρα πτώµατα, πούδέν ὑπᾹρχαν, πού δέν τά ἀνέφερανκαί δέν τά περιέγραψαν καί φόρ τω-σαν σ᾿ αὐτούς ὅλη τήν εὐθύνη τᾹςἀνωµαλίας, πού ἔφερε τήν ἑλλη νικήἘκ κλησία στό χεῖλος τοῦ γκρεµοῦ.«...Ὅθεν, ἀπέχοντες πάσης εἰςτά ἐπί µέρους διεισδύσεως καί τήνβαθεῖαν λύπην τᾹς καθ᾿ ἡµς Μη -τρός Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ ΜεγάληςἘκκλησίας διά τά αὐτόθι, ἐπί ζηµίτῶν ἱερῶν συµφερόντων καί τοῦ κύ -ρους τᾹς Ἐκκλησίας οὐ µήν δ᾿ ἀλλάκαί ἐπί προφανεῖ σκανδαλισµῷ τοῦεὐσεβοῦς Ἑλληνικοῦ λαοῦ, µεταξύτῶν ἀδελφῶν ἀτάκτως ἐπισυµβαί -νοντα, ἔκδηλον ποιούµενοι καί ἐκ -φράζοντες, ἐξ ὀνόµατος αὐτᾹς ἀ -πευ θύνοµεν πρός πάντας, συνοδικῇἀποφάσει, ἔνθερµον προτροπήν καίπαράκλησιν, καλοῦντες εἰς συναί -σθησιν τᾹς βαρυνούσης τούς ποιµέ -νας ἱερς εὐθύνης, ἔναντι τοῦ Θεοῦ,ἔναντι τᾹς Ἐκκλησίας, καί ἔναντι τοῦλαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὑπέρ οὗ λόγον ἀπο -

δώσοµεν πρό τοῦ ἀδεκάστου βήµα-τος ἐν τῇ φρικτῇ τοῦ Χριστοῦ δευ-τέρ παρουσί».
f f fΠῶς νά ἐκτιµήσει ὁ µελετητήςτᾹς σύγχρονης ἐκκλησιαστικᾹς µαςἰστορίας ἤ ὁ ἁπλός παρατηρητήςτᾹς γύρω του πραγµατικότητας αὐ -τή τή θολή καί µικροσυµφεροντο -λογική παρέµβαση τοῦ σεπτοῦ Πα -τριαρ χείου, τοῦ προκαθηµένου τουκαί ὅλων τῶν ἄµεσων συµβούλωντου καί συνεργατῶν του;1. Ἡ διακεκριµένη(!!) πατριαρ -χική ὁµήγυρις ἐπεδίωξε νά ἐπεκτεί -νει τό δικαίωµα παρέµβασής τηςστήν Αὐτοκέφαλη (δηλαδή αὐτοδι -οί κητη) Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος, µέτόν ἐξαναγκασµό γιά θέσπιση εἰδι -κᾹς διάταξης Νόµου. Αὐτή ἡ ἐ πι -δίωξη, ἐκτός τῶν ἄλλων, ἐκθέτει καίτό σηµερινό Πατριάρχη, πού ἀγνό -ησε τίς ἀπαγορεύσεις τῶν ἹερῶνΚανόνων καί στηρίχτηκε στό νόθοπροϊόν τᾹς σκοτεινᾹς διαπλοκᾹςτοῦ 1977, γιά νά ἐξασφαλίσει τήνὑπεροχική ἀνάµειξή του στήν ἐκδί -καση τῶν παραστρατηµάτων τοῦµοναχοῦ Μπεζενίτη.  2. Πῶς ἡ Πατριαρχική Σύνο-δος δέν ἐνοχλήθηκε ἀπό τήν πρω-τάκουστη τακτική, νά ὑποβληθεῖτό αἴτηµα ἐπανεκδίκασης τᾹς ὑπο -θεσης-σέ ἀνώτατο, τελευταῖο βα -θµό-ἀπό τόν Σεραφείµ, πού κατα -δίκασε χωρίς δίκη καί ὄχι ἀπό τούςΜητροπολίτες, πού καταδικάστη -καν ἀναπολόγητοι; Ὅταν εἶδε νάἐκδιπλώνεται µπροστά του αὐτή ἡ
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ἀπρέπεια καί αὐτή ἡ βάρβαρη κα -ταπάτηση τῶν στοιχειωδῶν ἀν -θρώ πινων δικαιωµάτων, γιατί  δένἔστειλε τό «ἔκκλητο» τοῦ Σεραφείµπίσω, µέ τή ἔνδειξη καί τή σύστα-ση, ὅτι αἴτηση «ἐκκλήτου» ἔχουν τόδικαίωµα νά ὑποβάλλουν αὐτοί, πούδικάζονται καί καταδικάζονται καίὄχι ἐκεῖνοι, πού δικάζουν τούς ἀ -πόντες καί καταδικάζουν τούς ἀνα-πολόγητους; 3. Ἡ Πατριαρχική αὐλή, µέ τήνἀπάντηση, πού ἔστειλε τότε στόνἈρχιεπίσκοπο Σεραφείµ, καταλό -γίζει εὐθῦνες στούς Μητροπολίτες,πού καταδικάστηκαν ἀναπολο -γητοι, χωρίς καί αὐτή νά ἀσχολη -θεῖ «ἐν ∆ικαστηρίῳ» µέ τή διερεύνη -ση καί τήν ἐκτίµηση τῶν περιστα-τικῶν καί µέ τή διακριτική ἐπιµέ -τρηση τῶν εὐθυνῶν στούς πρα -γµατικά ἔνοχους; Ἀπό ποῦ ἄντλησεαὐτό τό δικαίωµα; Ποιός ἹερόςΚανόνας ἐπέτρεψε νά διατυπώσειψόγο ἐναντίον Μητροπολιτῶν, πούδέ δικάστηκαν καί δέν ἀπολογήθη-καν, ὡς ἐνεργοῦντας «ἐπί ζηµί τῶνἱερῶν συµφερόντων καί τοῦ κύρουςτᾹς Ἐκκλησίας οὐ µήν δ᾿ ἀλλά καί ἐπίπροφανεῖ σκανδαλισµῷ τοῦ εὐσε-βοῦς Ἑλληνικοῦ λαοῦ»;4. Ὁ σηµερινός ΠατριάρχηςΒαρθολοµαῖος, πού κόπτεται κυριο-λεκτικά, νά ἀσκήσει λειτούργηµαἀνώτατου δικαστή στήν περίπτω-ση Μπεζενίτη, γιατί δέν ἀνέσυρε,ἴσαµε σήµερα, τό φάκελλο τᾹς πε-ριπέτειας τῶν δώδεκα ἀδελφῶντου, τῶν Μητροπολιτῶν τᾹς Ἑλλα-δικᾹς Ἐκκλησίας, πού µέ διαδικα -

σίες τᾹς «ἹερᾹς ἐξέτασης», τούςἔστειλαν καί οἱ ἑλλαδίτες καί οἱ πα-τριαρχικοί κακοδιαχειριστές ὑψη -λῶν λει τουργηµάτων καί προνο -µίων στό πῦρ τό ἐξώτερο; Γιατί δέσυνέστησε στή Σύνοδο τᾹς Ἐκκλη -σίας τᾹς Ἑλλάδος καί στήν τριάδατῶν προκαθηµένων της, µέ τούς ὁ -ποίους ἀντάλλαξε, ὄχι µιά, ἀλλάπολλές φορές, ἀδελφικό ἀσπασµό,νά ἀποκαταστήσουν τήν ΚανονικήΤάξη; Γιατί δέν ἀγωνίστηκε, µέ εὐ -συνειδησία καί µέ ἀγάπη, νά φέρειτήν εἰρήνη καί τήν ἀδελφοσύνηστήν ἀδελφή Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλά-δος; Ὁ Πατριάρχης τᾹς Κωνσταν-τινούπολης, ὁ διάδοχος τοῦ ἁγίουΓρηγορίου τοῦ Θεολόγου καί τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόµου καίτοῦ ἁγίου Φωτίου τοῦ µεγάλου καίὅλων τῶν ἄλλων ἁγίων πατριαρ -χῶν, ἐνδιαφέρεται µόνο γιά τή χω-µατερή Μπεζενίτη; Σύµφωνα µέ τάἐπίσηµα ἀνακοινωθέντα καί µέ τήνἐπίκαιρη δηµοσιογραφική πληρο -φό ρηση, ὁ Μπεζενίτης θά συµπλη -ρώσει-θετικά ἤ ἀρνητικά, αὐτό πα -ρα µένει συζητήσιµο-τό κασέ τᾹς οἰ -κου µενικᾹς προβολᾹς καί διαφήµι-σης(!!), Καί ὁ Πατριάρχης θά κρα-τήσει, γιά πολύ, στήν ἐξέδρα τᾹςδηµοσιογραφικᾹς ἀνάδειξης τό εἴ -δωλο τοῦ καθηρηµένου ἱεράρχη, µέσκοπιµότητα τήν ὑπογράµιση πρω-τείων του καί δικαιωµάτων του. Κατά τίς ἐκτιµήσεις σοβαρῶνπαραγόντων τοῦ κοινωνικοῦ καίτοῦ ἐκκλησιαστικοῦ µας βίου, ἡ διο -λίσθηση σ᾿ αὐτό τό ρεῦµα τᾹς ἐκτρο -
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πᾹς θά ἐγγράψει µιά µαύρη, ἀφό -ρητα προβληµατική καί ἀπωθητι-κή σελίδα στήν ἱστορία τᾹς ἑλληνι -κᾹς Ἐκκλησίας καί θά χαράξει ἀπα-ξιωτική καί ἀπορριπτική κρίση γιάτούς ἐκποιητές τᾹς λαµπρᾹς, µα -κραίωνης παράδοσης τᾹς Ἐκκλη -σίας τᾹς «∆εύτερης Ρώµης».
f f fΤό κατάντηµα τοῦ Συνοδικοῦσχήµατος διοίκησης τᾹς ἘκκλησίαςτᾹς Ἑλλάδος-εἶναι ὁµολογηµένο-κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες ἀπο-δείχτηκε ἀσυγκράτητο. Ἀλλά, ἐξελί -χτηκε ἀκόµα ἐπικινδυνότερο, σύρ-θηκε σέ ἀπύθµενα βάθη, µέ τήν Πα-τριαρχική ἀνάµειξη στήν ὑπόθεσηΜπεζενίτη. Ὁ σηµερινός Πατριάρ -χης Βαρθολοµαῖος, θεώρησε τήνεὐκαιρία πρόσφορη, γιά νά δείξειτήν «οἰκουµενικότητα» τᾹς πυγµᾹςτου. Καί ἔσυρε, πάνω στήν Πατρι -αρχική, Συνοδική Τράπεζα, τίς πολ-λές καί ἀποκρουστικές παραβιά-σεις τοῦ Εὐαγγελικοῦ πλαισίου καίτῶν Συνοδικῶν Ἱερῶν Κανόνων ἐκµέρους τοῦ, ἄλλοτε, Ἐπισκόπουκαί, ἐσχάτως, καθηρηµένου Παν-τελεήµονα Μπεζενίτη. Πίστεψε, ὄτιµέ τήν ἰδιοποίηση τοῦ ρόλου τοῦἀνώτατου δικαστή, τήν ἀποδοχήτᾹς ἔκκλητης ἀναφορς Μπεζενίτηκαί τήν ἔκδοση ἀµετάκλητης ἀπό -φασης, θά κατακύρωνε τόν ἡγετικότου ρόλο στήν «κατά ἀνατολάς»Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τά ἀποτελέσµατα αὐτᾹς τᾹςΠατριαρχικᾹς πρωτοβουλίας σχο-λιάζονται εὐρύτατα, ὡς ἔκπτωση

στήν περιθωριακή ἀσηµότητα καίὡς συντριβή.«Ἔστιν ὁδός ἥ δοκεῖ ὀρθή εἶναιπαρά ἀνθρώποις, τά δέ τελευταῖααὐτᾹς ἔρχεται εἰς πυθµένα ἅδου»(Παροιµ. ιδ~ 14).Ὁ Πατριάρχης, ὁ ἀχθοφόροςτῶν ἱστορικῶν τίτλων τᾹς Πόληςτοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου καί τοῦΣυναξαρίου τῶν ἁγίων Πατριαρ -χῶν, κατάντησε διαχειριστής τῶνἀνοµιῶν ἑνός καθηρηµένου. Φόρ -τωσε, ὡς διακοσµητικά, στό ὠµο -φόριό του, τίς ἀπαξιωτικές σφρα -γίδες τᾹς πολλαπλᾹς ἐνοχᾹς τοῦΜπεζενίτη. Καί, ἀντί νά λιτανεύειτή διδαχή καί τό βίωµα, τή φωτει -νότητα τᾹς ἀλήθειας καί τήν ἀκτι -νοβολία τᾹς ἁγιότητας τᾹς Ὀρθο -δοξίας µας, φωτίζει καί διαφη µί ζειτό χαοτικό ἄνοιγµα τᾹς ἐκτρο πᾹς καίτίς ἀπαξιωτικές συµπερι φορές τῶνἐκµεταλλευτῶν τᾹς ἀτί µητης πνευ -µατικᾹς κληρονοµις µας. Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ   
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Οἰ ἀναγνῶστες µας γνωρίζουντό πρόβληµα, πού προέκυψε ἀπό τίςἐκθρονίσεις 12 ἱεραρχῶν τό 1974, καίπού ταλανίζει µέχρι σήµερα τήν Ἐκ -κλησία µας. Σηµειώνουµε ὅτι, τόν τε-λευταίο καιρό, ἀκούγονται ὅλο καί πιόσυχνά φράσεις συµπαθείας πρός τάθύµατα ἀπό πολλά στόµατα, ἀκόµα καίἀξιωµατούχων τῆς Ἐκκλησίας. Πανθο-µολογεῖται πιά ὅτι ἡ ἀναίτια, ἄνευ δίκης,πραξικοπηµατική καταδίκη τῶν 12 σέἔκπτωση ἦταν πράξη ἄδικη. Καί ὅτι ἡἐπιβολή τοῦ ἐπιτιµίου ἀκοινωνησίας τό1993 σέ τρεῖς ἐξ αὐτῶν, τότε ἐπιζόν-τες, δέν εἶχε κανονικό ἤ νοµικό ἔρει-σµα· ἦταν τό πρόσχηµα γιά νά µήν ἐπα-νέλθουν στίς θέσεις τους µετά τή δικαί -ωσή τους ἀπό τό Συµβούλιο τῆς Ἐπικρα -τείας. Ἀκόµα πιό ἄδικη χαρακτηρίζεταιἡ διαιώνιση αὐτῆς τῆς ἀνωµαλίας µέχρικαί σήµερα.Ὡς τόσο, παρά τίς ξεκάθαρες θέ-σεις κάποιων, ὅπου καί ὅταν ὑπάρ χουν,διακρίνουµε γενικά σ’ αὐτές τίς ἐκφρά-σεις συµπάθειας πλεόνασµα στρουθο-καµηλισµοῦ ἐκ µέρους κάποιων «εὐσε -βῶν» καί, τό χειρότερο, ὑποκρισίας τῶνταγῶν. Ἡ τάση εἶναι νά θεωρεῖται τό

πρόβληµα ὡς µιά συνήθης σ’ αὐτόν τόνκόσµο ὑπόθεση ἀδικίας σέ βάρος κά-ποιων προσώπων, τήν ὁποία, λένε,«πρέπει νά ὑποµείνουν µέ καρτερία καίἐλπίδα στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ»! Ὄχι ὡςκρίση µέσα στήν Ἑλλαδική Ἐκκλησια.Ὄχι ὡς ἐκκλησιολογικό πρόβληµα. Τόἐρώτηµα, πού ἐκ συστήµατος παρα-κάµπτεται, εἶναι: ποιός, σέ τελευταίαἀνάλυση, εἶναι ὁ κατ᾿ἐξοχήν ἀδικούµε-νος σ’ὅλη αὐτήν τήν ὑπόθεση; Τέσσα-ρες εἶναι οἱ ἄξονες, πού, κατά τήν ἄπο-ψή µας, προσδιορίζουν τήν κρίση ὡςβαθύτατη ἐκκλησιολογική ἐκτροπή.Πρῶτον, οἱ ἀδικηθέντες ἦτανποι µενάρχες καί ἡ ἀδικία πρός αὐτούςσυνίστατο στήν ἀνακοπή τοῦ ποιµαντι-κοῦ ἔργου, πού τούς εἶχε ἀνατεθεῖ. Τόπρόβληµα θά ἦταν πολύ διαφορετικόἄν τούς στεροῦσαν, ἄς ποῦµε, τά ὑπάρ -χοντά τους µέ βία καί ἀπάτη ἤ ἄν τουςἐξύβριζαν. Θά τούς εἶχαν ἀδικήσει καίπροσβάλει, ὡς πρόσωπα ὅµως· ὄχι στήνἰδιότητά τους ὡς λειτουργῶν τοῦ ἱεροῦθεσµοῦ τῆς πνευµατικῆς πατρότητας.Σέ τελευταία ἀνάλυση οἱ ὑπαίτιοι τῆςἐκθρονίσεως τῶν 12 Ἱεραρχῶν καί ὅλοιὅσοι συντηροῦν ἤ ἀνέχονται ἐπί 36 χρό -
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Ποιός τελικά εἶναι ὁ ἀδικούµενος;



νια αὐτές τίς ἐκθρονίσεις, ἔχουν ἀδική-σει τόν ποιµενόµενο λαό. Γιατί ὄντωςἀδικεῖ λαό ὅποιος ἀναίτια καί χωρίς λό-γο τοῦ στερεῖ ποιµένες, πού εὐόρκωςἐργάζονται γι’ αὐτόν.∆εύτερον, εὐτελίστηκε αὐτόςοὗτος ὁ θεσµός τοῦ Ἐπισκόπου. Ἡ ποί -µανση τοῦ λαοῦ εἶναι ὑπόθεση ἱερή καίτά πρόσωπα, πού τήν ἀναδέχονται, εἶ -ναι ὑπεύθυνα πάνω ἀπ’ ὅλα ἐνώπιοντοῦ Θεοῦ καί τῆς Ἁγίας ΚαθολικῆςἘκκλησίας Του. Κατά τή διδασκαλία καίτήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας ἡ σχέσητοῦ Ἐπισκόπου πρός τό ποίµνιό τουεἶναι σχέση ἀµοιβαίας ἀγάπης καί θυ-σιαστικῆς ἀφοσιώσεως, σχέση «συζυγι-κή», ἀδιάρρηκτη, κατά τό πρότυπο τῆςσχέσεως τοῦ Νυµφίου Χριστοῦ πρόςτή Νύµφη Του Ἐκκλησία. Καί ὅπως κα-τά τή διδασκαλία τοῦ Κυρίου, ὁ φυσι -κός γάµος εἶναι ἀδιάλυτος, «παρεκτόςλόγου πορνείας» (Ματ. ε΄ 32), ἔτσι καίστήν περίπτωση τῆς πνευµατικῆς ἑνώ -σεως Ποιµένα-ποιµνίου, ἡ σχέση ἐπ’οὐδενί διαρρηγνύεται, ἐκτός ἄν ὑπάρ-ξει ἀτιµωτική ἐνέργεια τοῦ Ποιµένα καίσκανδαλισµός τοῦ ποιµνίου, ὁπότε ἡἐκκλησιαστική δικαιοσύνη ἔχει, καί ἐπι-βάλλεται νά ἔχει, τό λόγο. Οἱ Ἐπίσκο-ποι δέν εἶναι ἁπλά διοικητικά ὄργαναξένα πρός τό λαό, ἀξιωµατοῦχοι µιᾶςκλειστῆς ἱεραρχικῆς δοµῆς ἐξουσίας Βα-τικάνειου τύπου, ἡ ὁποία µπορεῖ νάτούς χειρίζεται αὐθαίρετα, σάν πιόνια,ἀνάλογα µέ τούς σχεδιασµούς της.Ὅπου αὐτό συµβαίνει εὐτελίζεται καί -ρια τό ἐπισκοπικό λειτούργηµα.Τρίτον, τό συλλογικό ὄργανο,πού διέπραξε καί συντηρεῖ τήν ἀδικία,εἶναι µιά Σύνοδος Ἐπισκόπων, τά ἔργατῆς ὁποίας, ἐξ ὁρισµοῦ, πρέπει νά εἶναιἱερά καί ἅγια. Ἄν δέν εἶναι, ἀπαξιώνεταικαί ἀδικεῖται ὁ θεσµός τῆς Συνόδου.

Πιό συγκεκριµένα, ἀποτελεῖ ἔκπτωσηγιά µιά Ἱερά Σύνοδο νά ἀδικεῖ τό λαόστερώντας τον ἀπό ποιµενάρχες ἀκα -τηγόρητους, καί νά τόν ἀδικεῖ ἀκόµαπερισσότερο, τοποθετώντας στίς θέ-σεις τους πρόσωπα ἀνάξια καί ἠθικῶςδιάτρητα, γιατί αὐτό ἐπιτάσσουν ὐπο -χθόνιες σκοπιµότητες καί ἴντριγκες.∆υστυχῶς, καί τίς δύο ὄψεις τοῦ νοµί -σµατος τίς ἔζησε ὁ λαός στό πετσί τουὅλ’ αὐτά τά 36 χρόνια πού σοβεῖ ἡ ἐκ -τροπή. Ὄχι µόνο οἱ 12 Ἱεράρχες, ἀλλάκαί οἱ θεσµοί θυσιάστηκαν στό βωµόπαι χνιδιῶν ἐξουσίας, ἄνοµων συµφε -ρόντων καί ἐπονείδιστων παθῶν, τάὁποῖα οἱ ἅγιοι Συνοδικοί, οἱ ἐντεταλ -µένοι φύ λακες τῆς ἁγιότητας τῆς Ἐκ -κλησίας, ἄφησαν νά κατακλύσουν τόνἱερό Της χῶρο. Τί κύρος ἔχει, καί πόσηἀξιοπιστία µπορεῖ νά διαθέτει ἡ ἹεράΣύνοδος, ὅταν ἐξαπολύει ἐγκυκλίους,µέ ἀφορµή τήν τρέχουσα οἰκονοµικήκρίση, καί ἐπισηµάνει ὅτι «τά πάθη τῆςφιλη δονίας, τῆς φιλοδοξίας, τῆς φιλαρ -γυ ρίας-φιλοκτηµοσύνης εἶναι ἐκεῖνα,πού ὁδηγοῦν τούς ἀνθρώπους σέ οἰκο-νοµικές κρίσεις»; Κάθε πολίτης αὐτῆςτῆς χώρας, πιστός ἤ ἄθεος, δικαιοῦταινά σχολιάσει: «ὑµεῖς ὄψεσθε».Τέλος, τέταρτο, τό περί οὗ ὁλόγος ἐκκλησιαστικό πρόβληµα, ἀπο-κάλυψε παγιωµένες καταστάσεις µηχα-νορραφιῶν καί ψεύδους στή διοίκησητῆς Ἐκκλησίας µας, πού ἀµαυρώνουναὐτό τοῦτο τό µήνυµά Της στόν κό-σµο. Καί συγκεκριµένα, εἶναι τραγικόὅτι ὅλ᾿ αὐτά τά 36 χρόνια ἡ ἐκκλησια-στική µας διοίκηση, πού µέ τόση δολιό -τητα πο λιτεύτηκε καί ἀδίκησε πρόσω-πα καί ἐκµαύλισε θεσµούς, διακηρύσσειὅτι ἐνεργεῖ ex officio ὡς Σύνοδος ὑπότήν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύµα-τος! Οἱ Ἱεράρχες µας στήν πλειοψηφία
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τους, (ὑπάρχουν τιµητικές ἐξαιρέσεις),προ βάλλονται ἀπό τούς µηχανισµούςἐπικοινωνίας, πού οἰκοδοµοῦν γύρωτους, ὡς θεόπνευστοι(!) ἡγέτες, καίδιεκδικοῦν τό ἀλάθητο τῶν ὅποιωνσυνοδικῶν ἀποφάσεών τους, ἀκόµα καίἄν ἔχουν κατακρεουργήσει κάθε ἔννοιαἤθους δικαίου. Χωρίς νά τηροῦν κανέ-να ὅρο τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς δε-οντολογίας, πού, µόνηαὐτή, καταξιώνειτίς Συνόδους τῶν Ἐπισκόπων ὡς ὄντωςἁγιοπνευµατικές συνάξεις, σφετερίζον-ται τό κῦρος της. Εἶναι ποτέ δυνατόντό Ἅγιο Πεῦµα στήν µέν Ἁγία Γραφή νάπαραγγέλλει «ἅγιοι γίνεσθε» (Α΄ Πετ.α΄ 16) καί«δικαιοσύνην µάθετε, οἱ ἐνοι-κοῦντες ἐπί τῆς γῆς» (Ἠσ. κστ΄ 9), στάδέ διοικητικά σώµατα τῆς Ἐκκλησίαςµας νά ἐµπνέει τόση κατάφορη ἀδικίακαί δολιότητα, πού σέ στιγµές εἰλι-κρίνειας οἱ ἴδιοι οἱ Ἱεράρχες ὁµολογοῦνκαί στηλιτεύουν; Αὐτό πιά ἀγγίζει τάὅρια τῆς βλα σφηµίας: ἀδικεῖται καίπροσ άγεται ὡς θύµα στό βωµό τῆςἀνοµίας αὐτό τοῦτο τό µήνυµα τοῦ Εὐ -αγγελίου: «Τό ὄνοµα τοῦΘεοῦ δι᾿ ὑµᾶςβλασφηµεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσι» (Ρωµ. β΄24). Πῶς νά λάµψει στόν κόσµο ἀκη -λίδωτο το µήνυµα τοῦ Εὐαγγελίου; Νάτό δοῦν πιστοί καί νά στηρι χθοῦν,ἄπιστοι καί νά πλη σιάσουν, ἐ χθροί τῆςἘκκλησίας καί νά φιµωθοῦν;

Ἀπό τά παραπάνω εἶναι σαφέςὅτι λύση στό ἐκκλησιαστικό πρόβληµαδέν µπορεῖ νά δοθεῖ µέσα ἀπό διπλω-µατικά παζάρια, πού θά ἱκανοποιοῦσαν,τάχα, «ὅλες τίς πλευρές». Οὔτε πρό-κειται νά βρεῖ λύση τό πρόβληµα µέ τόθάνατο καί τοῦ τελευταίου Ἱεράρχη,πού ἀδικήθηκε. Οἱ συνέπειες θά ταλαι-πωροῦν τήν Ἐκκλησία µας γιά πολύπολύ χρόνο. Ἡ λύση µπορεῖ νά προέλ -θει µόνο µέ µετάνοια: µέ τήν ἀνα γνώ -ριση ἐκ µέρους τῆς Ἱεραρχίας τῶν Ἐπι -σκόπων µας ὅτι ἐπί 36 χρόνια κινοῦνταιἔξω ἀπό τά ἱεροκανονικά πλαί σια καίκατά παράβαση τῶν νόµων δικαίου. Ἄνἔµπρακτα καί µέ σοβαρή διάθεση νάἐπουλωθοῦν πληγές, γίνει δε κτό αὐτό,τότε θά ἦταν ἐφικτός κάθε ἀναγκαῖοςδιακανονισµός οἰκονο µίας. Ἡ πρότασηαὐτή δέν εἶναι δική µας. Ἔχει πέσει κα-τά καιρούς στό τραπέζι τῶν συνοδικῶνδιασκέψεων ἀπό κάποιους Ἱεράρχες,χωρίς ὅµως ποτέ νά υἱοθετηθεῖ. Του-ναντίον ἐξῆψε τό µένος τῆς πλειοψη -φίας. Χαρακτηρί στηκε µάλιστα, οὔτελίγο οὔτε πολύ, ὡς αἶσχος γιά τή συνο-δική ἀξιοπρέπεια!...∆ική µας λοιπόν ἀποµένει µόνοἡ ὀδύνη καί ἡ εὐχή: “ἄµποτε νά δώσειὁ Θεός".
Ἐ. Χ. Οἰκονοµάκος
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