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∆υό ἐποχές
∆υό ὁράµατα

ιτανεύω τό Σταυρό τᾹς ΘεϊκᾹς Ἀγάπης, ἐνταγµένος στή χο ρεία
τῶν λειτουργῶν τᾹς Ἐκκλησίας. Βηµατίζω, ἀδιάκοπα, στά µο-
νοπάτια τᾹς σύγχρονης, ἀκόρεστης ἐγωπάθειας, ἀποθέτοντας
στήν ἀνήσυχη σκέψη καί στίς κουρασµένες καρδιές τῶν συνο-
δοιπόρων µου τό µήνυµα καί τό στίγµα τᾹς δυναµικᾹς καί
ἀνόθευτης ΘεϊκᾹς Ἀγάπης. Καί, παράλληλα, βλέπω, ἀκούω,
µελετῶ, σταθµίζω τή γύρω µου πραγµατικότητα. Βιώνω, µαζί

µέ τούς ἀδελφούς καί τούς φίλους µου, τίς ἐντυπωσιακές ἐγγραφές τᾹς ἐπι-
καιρότητας. Τό ἄλλο σχᾹµα καί τήν ἄλλη ποιότητα τᾹς ζωᾹς. Καί τούς ἄλ -
λους προβληµατισµούς, πού ἀνεβάζουν στόν ὁρίζοντα σύννεφα καί δηµιουρ -
γοῦν σαρωτικές καταιγίδες. Καί ἐγώ καί οἱ γύρω µου, µέ τίς καταβολές, πού
προσδιορίζουν τούς βηµατισµούς τῶν ὑπάρξεών µας καί µέ τίς εἰκόνες, πού
συλλέγουµε ἀπό γύρω µας µελετοῦµε, σταθµίζουµε καί ἀξιολογοῦµε δυό
διαφοροποιηµένες ἱστορικές ἐποχές. Καί διακρίνουµε, νά κατα στρώνονται
µπροστά µας δυό ὁράµατα, ἐντελῶς αὐτονοµηµένα καί ἀποστασιοποιηµένα,
πού ἐπηρεάζουν, ἄνισα, τό συνειδησιακό κλίµα καί δίνουν ἄλλη µορφή καί
ἄλλο νόηµα στόν ἀγώνα τᾹς καθηµερινότητας.  
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Ἡµιά ἱστορική ἐποχή-ἡ πολυδιαφηµισµένη βιτρίνα τούτων, τῶν ἔσχα-
των ἡµερῶν-πού ὑποτίθεται, πώς τήν καρπωνόµαστε ὅλοι, εἶναι ἡ

ροή τῶν τριῶν, κοντινῶν µας, αἰώνων τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ «διαφωτισµοῦ» καί
τᾹς ἀντίστοιχης ἀνάπλασης τοῦ καθηµερινοῦ βίου. Ἡ θεσµοθέτηση καί
ἀπολυτοποίηση, ὡς ἀναφαίρετων προνοµίων, τᾹς προσωπικᾹς µας ἐλευθε-
ρίας καί τᾹς γκάµας τῶν ἀτοµικῶν µας δικαιωµάτων. ΤᾹς κτήσης καί χρήσης
τᾹς εὐµάρειας, ὡς καρπογονίας καί ἀπόλαυσης τοῦ µόχθου µας καί τοῦ πολι-
τισµοῦ µας. ΤᾹς ἀξιολόγησης τᾹς ἠδονᾹς, ὡς τᾹς ἀκρότατης ἀπόλαυσης τᾹς
εὐτυχίας καί τᾹς καταξίωσης τοῦ «εἶναι» µας. 

Ἡδεύτερη ἐποχή, πού φτάνει στίς µέρες µας καί στή γενιά µας, ὡς µα-
κρότατος ἱστορικός ποταµός θείων δωρεῶν και ὡς κληροδοσία ἐπίµο -

νης, προγονικᾹς ἄσκησης, ἐγγράφει, ὡς προτεραιότητα, τήν ἀναγνώριση, τήν
καταξίωση καί τήν ἐµπειρία τᾹς ἀγάπης. Τή θυσιαστική προσέγγισή µας καί
τήν ἀνυστερόβουλη  διασύνδεσή µας µέ τό συνάνθρωπο. Τόν ἀδελφό καί τό
συνοδίτη. Τήν ὕπαρξη, τή γνωστή ἤ τήν ἄγνωστη, πού, ἀπό γεννησιµιοῦ
της, βρίσκεται, χαρισµατικά, ἐνταγµένη στή  µιά, πνευµατική, οἰκογένεια,
πού  συσφίγγει τίς καρδιές καί ἑνώνει τίς φωνές στήν κοινή προ σευχητική
ἀναφορά πρός τόν Οὐράνιο Πατέρα καί στήν ἀναφώνηση: Πατέρα µας, πού
βρίσκεσαι στούς οὐρανούς («Πάτερ ἡµῶν ὁ ἐν τοῖς Οὐρανοῖς...»).

Ἄν ἀποτολµήσω νά ἱστορήσω τήν παγωνιά καί τίς πληγές, πού φόρτωσε
ἡ ἐγωπάθεια, πρίν καί µετά τό κίνηµα τοῦ ἐγωκεντρικοῦ «διαφωτι-

σµοῦ» καί ἡ θεοποίηση τᾹς ὕλης καί τᾹς σάρκας, δέ θά βρίσκω µήτε ἀρχή
µήτε τέλος. Τό κοινωνικό ἡφαίστειο βρίσκεται σέ διαρκή ἀναµόχλευση καί
σέ ἀσίγαστη ἔκρηξη. Ἡ πλουσιοπάροχη ἀπόλαυση τᾹς στιγµᾹς (µοναδικό
ὄνειρο καί µοναδικό ἄθληµα τᾹς νεωτερικότητας), σύµπλεγµα γεύσης, χορ -
τ ασµοῦ  καί συνδρόµου στέρησης, ἀδιαφορεῖ ἤ καί περιφρονεῖ τίς πονεµέ-
νες κραυγές. ∆έν ἐνοχλεῖται καί δέ συγκινεῖται, µέ τά ἀπανωτά ἐρεθίσµατα
τᾹς ἀτοµικᾹς ἤ τᾹς ὁµαδικᾹς ἀντίδρασης. ∆έν ἀποκρυπτογραφεῖ τήν καυτή
ἀπεικόνιση καί προβολή τῶν ἐρειπωµένων καί ρυπωµένων καταφυγίων τᾹς
στέρησης.

Ἄν ξεφυλλίσω καί διαβάσω τόν ἱστορικό κώδικα τᾹς ἀγάπης, πού αἰῶνες
τώρα ζωογονεῖ τίς καρδιές καί ἀποκαθαίρει τήν «κοινωνία», θά συναν-

τήσω ἄλλη ποιότητα ἀνθρώπων, ἄλλο προσανατολισµό, ἄλλη, ἀγαπητική,
προσέγγιση, ἄλλη ἀντιµετώπιση τᾹς χαρωπᾹς ἤ τᾹς θλιβερᾹς ἐπικαιρό -
τητας. ∆έν εἶναι τυχαῖο, ὅτι τά βιογραφικά στοιχεῖα τῶν ἐξαγιασµένων ὑπάρ-
ξεων τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ χώρου δέ φωτίζουν καί δέν ἀναδεικνύουν µαχητές



σύγχρονη πραξικοπηµατι-κή ἐπανεκµετάλλευση (γιάπολλοστή φορά καί γιά ἐκνέου διασυρµό τᾹς ἐπισκο-πικᾹς, ΣυνοδικᾹς ἀξιοπρέπειας)τοῦ τραγικοῦ καί ἀπορριµένου «ἐπι-τιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας» µέ ἀναγ-κάζει νά ἀνασύρω καί πάλι στήν

ἐπικαιρότητα µιά λησµονηµένη σε -λίδα σκοταδισµοῦ καί ἀφόρητηςδυσοσµίας. Ἡ σελίδα αὐτή διασώζειτή µακρά σειρά τῶν θλιβερῶν γεγο -νότων, πού ὑπερπλήρωσαν τήν ἐκ -κλησιαστική χωµατερή  τοῦ 1994. Εἶναι πολλά καί ἀποκαρδιω-τικά τά στίγµατα τᾹς ἐκτροπᾹς, πού
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τᾹς µις ἤ τᾹς ἄλλης κοσµικᾹς ἰδεολογίας, ἀλλά δοχεῖα τᾹς χαρισµατικᾹς
ἀγάπης, πού σκορποῦν εὐωδία ἀνωτερότητας καί ἐλπίδα ἀδελφικᾹς συµπα-
ράστασης. Πολλοί ἀπό τούς γνήσιους ποιµένες τᾹς Ἐκκλησίας µας ἀποφορ -
τίστηκαν, θεληµατικά, ἀπό τά βάρη τᾹς πατρικᾹς περιουσίας, γιά νά θερµά-
νουν τίς ἀπογοητευµένες καρδιές καί γιά νά ἀνασύρουν ἀπό τό χάος τᾹς κα-
τάθλιψης, ὅλους ἐκείνους, πού περπατοῦσαν «ἐν χώρ καί σκιᾷ θανάτου».
Καί ἀναρίθµητοι, ἀπό τούς ἐκκλησιαστικούς λειτουργούς καί ἀπό τή σύνολη
ἐκκλησιαστική σύναξη, περιφρόνησαν τήν εὐµάρεια, παράτησαν τίς ἀνέσεις
καί ἀφιερώθηκαν στόν ἐξαντλητικό µόχθο τᾹς ἐξυπηρέτησης τῶν ἀδύνα-
των καί τῶν πονεµένων καί στή διασύνδεση τοῦ στενοῦ ἤ τοῦ εὐρύτατου
περιβάλλοντός τους σέ Σῶµα ἀδελφωσύνης καί ἀγάπης. 

Τό ἀνασκάλεµα τῶν ἱστορικῶν βιβλιοθηκῶν, πού διαφυλάττουν τά ἐπα-
ναστατικά φτερουγίσµατα ἤ τά αἱµατηρά κινήµατα τᾹς ἀθεϊστικᾹς «δια-

φώτισης» καί τᾹς κοινωνικᾹς ἀνασύνταξης, δέ διασώζουν βιογραφικά τολ -
µηρῶν ἀγωνιστῶν τᾹς ἀγάπης. Μς προσφέρουν µόνο τά χρονικά τῶν αἱµα-
τοχυσιῶν καί τά προφίλ τῶν ἀγωνιστῶν, πού χειρίστηκαν τίς µηχανές τοῦ
θανάτου. Ἡ προσέγγιση στίς ἱερές καί ἐξαγιασµένες βιβλιοθᾹκες τᾹς
ἐκκλησιαστικᾹς λιτανείας µέσα στό χρόνο, ἀνοίγει τούς φωτεινούς ὁρίζον-
τες καί ἀφήνει νά λάµψουν τά πρόσωπα τῶν ἐνσυνείδητων διακόνων τᾹς
ἀγάπης καί νά καταστᾹ διακριτή ἡ πορεία, ἀπό τή φιλαυτία και τή βαρβαρό -
τητα, στήν ἀδελφική προσέγγιση καί στήν οἰκοδόµηση σχέσης ἐξαγια-
σµένης «κοινωνίας».     

Αὐτοπροδοσία καί αὐτοεξευτελισµός



ἀλλοίωσαν τό ἁγιοπνευµατικό, ἀ -ποστολικό κάλος τοῦ Ἐπισκοπικοῦκολλεγίου καί ἔσυραν τήν ὑπόληψήτου στό πεζοδρόµιο τᾹς περιφρόνη -σης. Τά ντοκουµέντα, πού δια σώ -θηκαν, ἱστοροῦν τή φρενήρη ἰσο-πέδωση τῶν πυλώνων τᾹς ἐκλησια-στικᾹς εὐταξίας, τή µεταποίηση τῶνχώρων λειτουργίας τᾹς ἐπισκοπι -κᾹς ὑπευθυνότητας σέ ρίνγκ ἀνα-µέτρησης τῶν ἀκόρεστων φιλοδο-ξιῶν, τό βίαιο ἐξανδραποδισµό τᾹςχαρισµατικᾹς Συνοδικότητας, τήνκατάφωρη παραβίαση τῶν ἹερῶνΚανόνων καί  τῶν Πολιτειακῶν Νό-µων. Στό σύνολό τους συνθέτουντό ζοφερό κλίµα τᾹς ἔσχατης κατά-πτωσης. ΤᾹς πνευµατικᾹς ἀλλοτρί -ωσης, πού προκάλεσε σειρά πύρι -νων ἀντιδράσεων ἀπό  τήν ὀρθο -φρονοῦσα πτέρυγα τᾹς ΣυνοδικᾹςὁµήγυρης καί ἀπό τή λαοθάλασσατοῦ προδοµένου ἐκκλησιαστικοῦπληρώµατος. Στά δυό προηγούµενα τεύχητᾹς Ἐλεύθερης Πληροφόρησης κα τε  -χώρησα κείµενα καυτά-ἀνα φο ρέςΣυνοδικῶν Μητροπολιτῶν πρόςτόν τότε προκαθήµενο Σεραφείµκαί πρός τούς ἀδελφούς Συνοδι -κούς, πού ἀποκαλύπτουν τό σχεδι -ασµό µις ἀνταρσίας, µέ στόχο τήµετάλλαξη τοῦ «ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοι-νωνησίας» (πού δέν ἐπηρεάζει καίδέν ἀλλοιώνει τή διοικητική ὑπευ -θυνότητα τοῦ Μητροπολίτη) σέπράξη σφαγᾹς καί ἐξόντωσης. Καί

αὐτό, γιά νά θεωρηθεῖ κενή ἡ Μητρ-όπολη ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος καίνά χρησιµοποιηθεῖ, ἀπό ἕνα τιτου-λάριο  Μητροπολίτη, ὡς ἐφαλτήριοστήν κούρσα του γιά τό΄θρόνο τῶνἈθηνῶν. Μέ διαπιστωµένο τό γεγονός,ὅτι ἡ παρερµηνεία τοῦ «ἐπιτιµίουτᾹς ἀκοινωνησίας» λειτούργησε καίλειτουργεῖ ἀκόµα, ὡς ἅµαξα τᾹςἰδιοτέλειας καί τᾹς ἁµαρτωλᾹς σκο-πιµότητας, καί µέ ὁλοφάνερη τήνπρακτική ὅτι ὁ σηµερινός Ἀρχιεπί -σκοπος Ἱερώνυµος τό χρησιµοποί -ησε καί τό χρησιµοποιεῖ, γιά νά πε -τύχει τή δική µου, ὁριστική ἐξόντω-ση, θά ἐπικαλεστῶ µερικά περιστα-τικά καί µερικά ἀποσπάσµατα ἀπότά κείµενα τᾹς ἐποχᾹς ἐκείνης, γιάνά ἀποδείξω τή δολιότητα τοῦ ὅλουἐγχειρήµατος.   
jΠοιό ἦταν τό θέµα, πού προ -κά  λεσε τήν κρίση τοῦ 1994;Ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Σερα-φείµ, µέ τή συνοδεία τῶν ὑποτα -κτικῶν του Μητροπολιτῶν, ἐπέβα-λε στούς τρεῖς Μητροπολίτες, στόνΛαρίσης Θεολόγο, στόν Φαναριο-φερσάλων Κωνσταντῖνο καί στόνἈττικᾹς Νικόδηµο, τό ἐπιτίµιο τᾹςἀκοινωνησίας. ∆ηλαδή διέκοψε τήν«καληµέρα» καί τήν ἐκκλησιαστικήἐπικοινωνία µαζί τους. Ἡ πράξηαὐτή  ἦταν ἁπλῶς θεαµατική. Γιατίἀπό τή στιγµή, πού ὁ Σεραφείµ ἔγι-νε Ἀρχιεπίσκοπος, ὄχι µόνο ἀρνή -
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θηκε τήν ἐπικοινωνία µέ τούς Μη -τροπολίτες αὐτούς, ἀλλά καί κή -ρυξε διωγµό ἐναντίον τους.    Μετά τήν ἐπιβολή τοῦ ἐπιτι -µίου, ὁ τότε τιτουλάριος Μητροπο -λίτης ∆ωδώνης (καί νῦν Ζακύνθου)Χρυσόστοµος, ὁραµατίστηκε νά ἐξ -οβελίσει τούς τρεῖς ἀπό τίς Μητρο-πολιτικές τους ἔδρες, γιά νά πετύχειτή δική του ἐγκατάσταση στή Μη -τρόπολη τᾹς ἈττικᾹς καί, µετά, ἀπότήν Ἀττική νά ἐκστρατεύσει γιά τήνκατάληψη τοῦ θρόνου τῶν Ἀθηνῶν.Ἡ ἀσθένεια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σε-ραφείµ σηµατοδοτοῦσε τό ἐνδεχό-µενο τᾹς χηρείας τᾹς ἀρχιεπισκο-πικᾹς καθέδρας καί ὁ κ. Χρυσόστο-µος δέν ἐπέτρεπε στόν ἑαυτό τουνά περιφρονήσει τήν εὐκαιρία. Ὡστόσο, δέν ἦταν µόνο ὁ Χρυ-σόστοµος, πού εἶχε στοχεύσει τάὁράµατά του στό θρόνο τῶν Ἀθη-νῶν. Ἡ ὁµάδα τῶν δελφίνων, ὁ τό-τε ∆ηµητριάδος Χριστόδουλος, ὁτότε Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιµοςκαί ὁ τότε Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἱε-ρώνυµος παρακολουθοῦσαν, µέ ἰδι -αίτερη προσοχή καί µέ καυτές τίςφιλοδοξίες τους, τήν ἐξέλιξη τᾹς ἀ -σθένειας τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σερα-φείµ καί τίς δηµόσιες ἤ ὑπόγειες κι-νήσεις τοῦ ∆ωδώνης Χρυσόστοµου.Σ᾿ αὐτό τό κλίµα καί στήν ἔντασηαὐτᾹς τᾹς ἀντιµαχίας, εἶδαν τό φῶςτᾹς δηµοσιότητας τά κείµενα, πούδιαβάσατε στά προηγούµενα φύλ -λα τᾹς «Ἐλεύθερης Πληροφόρησης

καί πολλά ἄλλα, πού γεµίζουν τόντοσιέ τᾹς ἀφυπνισµένης ἀντίδρα-σης. Πρόθεσή µου, κατά τίς στι -γµές, πού χαράσσω αὐτές τίς γραµ -µές, εἶναι νά παρουσιάσω τίς συγ -κεκριµένες ἐκτιµήσεις τῶν Συνοδι -κῶν τᾹς ἐποχᾹς ἐκείνης, πού ἀκρι-βοζυγίζουν τή στενή ἐµβέλεια τοῦ«ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας» καίστιγµατίζουν ὅλους τούς πονηρούςσχεδιασµούς καί ὅλες τίς ἐξευτελι-στικές ἴντριγκες, πού χρησιµοποιή -θηκαν γιά τή µετονοµασία τοῦ ἐπι -τίµιου σέ βαρύτατη ποινή, ἀρκετήνά ἐπιβάλει τήν ἀποµάκρυνση τοῦΜητροπολίτη ἀπό τό θρόνο του. 
jΤό τόλµηµα τοῦ ∆ωδώνης Χρυ-σόστοµου ξεσήκωσε σάλο. Ἀνα-στάτωσε τούς δελφίνους, πού ἔβλε-παν τή θρασύτατη παρέµβαση νάπνίγει τά ὄνειρά τους καί νά τούςφράσει τό δρόµο. Ἀλλά, παράλλη -λα, διέγειραν σέ δυναµική ἀντίδρα-ση τή συντριπτική΄πλειοψηφία τᾹςἹεραρχίας τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλ -λάδος.Μεταφέρω µικρό, ἀντιπρο -σω  πευτικό µέρος, ἀπό τόν ὄγκοτῶν κειµένων, πού ἀναστάτωσαντή Συνοδική ὁµήγυρη καί πού προ-κάλεσαν τό ὠστικό κύµα τᾹς ἀντί -δρασης καί τᾹς διαµαρτυρίας σέ µε-γάλες ὁµάδες τοῦ ἐκκλησιαστικοῦπληρώµατος.  
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Ὁ ∆ηµητριάδος Χριστόδουλος(ἀργότερα Ἀρχιεπίσκοπος) στίς 8Ἀπριλίου 1994 γράφοντας στόν τό-τε Ὑφυπουργό Τύπου Εὐάγγελο Βε-νιζέλο, ἀναφέρεται σέ συγκεκρι -µένη διαπλοκή παράγοντα ἤ πα -ραγόντων τᾹς Ἐκκλησίας, πού κατ᾿ἐκείνη τή στιγµή ἐπιδίωκαν τήν ἅ -λωση τῶν δυό Μητροπόλεων, Ἀττι -κᾹς καί Λαρίσης, µέ ὅραµα περαι-τέρω προώθησης τῶν φιλοδοξιῶντους: «...∆έν θά πρέπει ἀσφαλῶς νά
ἀγνοᾹτε, ὅτι ἡ κίνησίς σας αὐτή ἐν -
τάσσεται εἰς ἐπιµελῶς ἐξυφανθέν
σχέδιον ἁλώσεως τῶν πλασµατικῶς
θεωρουµένων ὡς ἐν χηρεί διατελου-
σῶν Μητροπόλεων ἈττικᾹς καί Λα-
ρίσης, προκειµένου νά καταλάβουν
αὐτάς ὕποπτα πρόσωπα, κινούµε-
να εἰς τό ἐκκλησιαστικόν παρασκή-
νιον, καί ἐνδιαφερόµενα νά προωθή-
σουν τίς προσωπικές των φιλο-
δοξίες...».Ἡ ἐφηµερίδα «Ἑστία» τᾹς 8ηςἈπριλίου 1994, µεταξύ ἄλλων, γρά-φει: «...Οἱ Μητροπολῖται Πειραιῶς κ.
Καλλίνικος καί Καλαβρύτων κ. Ἀµ -
βρό σιος, ἔθεσαν εὐθαρσῶς τό θέµα
καί ἐτόνισαν µεταξύ ἄλλων ὅτι τήν
∆.Ι.Σ. οὐδείς ἐκπροσωπεῖ παρά µόνον
ὅ ποιον ὁρίζει ἡ ∆.Ι.Σ. Κατά συνέπειαν
ἀναρµοδίως συνηντήθη ὁ Μητρο-
πολίτης ∆ωδώνης κ. Χρυσόστοµος µέ
τόν Πρωθυπουργόν κ. Ἀ. Παπαν-
δρέου καί ἐζήτησαν νά ἐπιτιµηθᾹ δι᾿
ἐγγράφου».Σύµφωνα µέ τό ρεπορτάζ τᾹς

ἐφηµερίδας «Ἑστία» τᾹς 8ης Ἀπρι -λίου 1994, ὁ Καλαβρύτων καί Αἰγια-λείας Ἀµβρόσιος ἔστειλε τηλεγρά-φηµα στόν τότε Πρόεδρο τᾹς ∆ηµο-κρατίας Κωνσταντῖνο Καραµανλήκαί, µεταξύ ἄλλων, ὑπογραµµίζει:
«Ὁ τιτουλάριος Μητροπολίτης ∆ω -
δώνης οὐδέποτε ἔλαβεν ἐξουσιοδό -
τησιν τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου,
ἵνα συζητήση µετά τᾹς Ὑµετέρας
Ἐξοχότητος ἤ ἄλλων Κυβερνητικῶν
παραγόντων θέµατα µείζονος σηµα -
σίας καί σπουδαιότητος, ὡς π.χ. τό
περί τρόπου ἐκλογᾹς Ἀρχιερέων, τό
ἐκκλησιαστικό ζήτηµα, τήν Ἔκδοσιν
Νόµων ἐπί ἐκκλησιαστικῶν θεµάτων
κ.λ.π. Παρακαλοῦµεν νά τόν ἀγνοή-
σετε».Ἡ τολµηρή αὐτή διαµαρτυρίαὑπογραµµίζει-µέ τόνο πικρίας καίἀπογοήτευσης-ὅτι ἡ ὑποχθόνια δρα-στηριότητα τοῦ τότε ∆ωδώνης, ὄχιµόνο ἔστηνε προσκόµµατα στήν ἀ -κριβοδίκαιη, Συνοδική διοίκηση τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, ἀλλά ἀπ -ερ γαζόταν καί τόν εὐτελισµό τοῦ ἐ -πισκοπικοῦ ἀξιώµατος καί τήν ἀπ -αξίωση τοῦ ποιµαντικοῦ µόχθου.    Μετά ἀπό ἕνα περίπου µήνα,λίγες µέρες µετά τό Πάσχα, ὅταν οἱµεθοδεύσεις τοῦ ∆ωδώνης Χρυσό-στοµου εἶχαν καταντήσει κοινό ἀ -νάγνωσµα καί πανελλήνια χλεύη,ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων καίΑἰγιαλείας Ἀµβρόσιος, φορτισµέ-νος καί ἀπογοητευµένος, συνέταξε«Ἐγκύκλια ἀναφορά» καί τήν ἀπηύ -
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θυνε πρός τή Σύνοδο, πρός τόνἈρχιεπίσκοπο καί πρός ὅλους τούςΜητροπολίτες. Μέ ὕφος αὐ στηρόκαί ἐναγώνιο, ἐπισηµαίνει τίς ἐκ -τρο πές καί καταγγέλλει τούς ἐνό -χους: «Καταγγέλλω ἐνώπιον Ὑµῶν,
Ἀδελφοί, ὅτι λειτουργοῦν ἤδη ἐρήµην
τᾹς Ἱεραρχίας λίαν ἀποδοτικῶς, ἀλλά
καί λιαν ἐπικινδύνως, ἐργαστήρια τοῦ
σκότους, ἐντός τῶν ὁποίων ἐξυφαί -
νονται σχέδια διά τήν ἅλωσιν τᾹς
Ἐκκλησίας ἐκ τῶν ἔνδον!... ∆ιά τοῦ ὡς
ἄνω συνοπτικῶς περιγρα φοµένου
ἐκκλησιαστικοῦ πραξικοπήµατος ρυ -
θµιστής τῶν ἐκκλησιαστικῶν πρα -
γµάτων θά ἀνεδεικνύετο ὁ Μητρο-
πολίτης ∆ωδώνης, ἔπειτα βεβαίως
καί ἀπό τήν ἐκλογήν του εἰς τήν ἕ -
δραν τᾹς ἈττικᾹς! Ἡ τροποποίησις
τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου καί ἡ ἔκ -
δοσις τῶν ∆ιαταγµάτων ἐκ πτώσεως
τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν θά συνέ-
πιπτον χρονικῶς, ὥστε πρό τᾹς ἑορ -
τᾹς τοῦ Πάσχα διά συνοπτι κῶν δια -
δικασιῶν νά εἶχον ὁλοκληρω θᾹ αἱ
ἀποφάσεις τῶν µέν καί ἐκλογᾹς τῶν
δέ!». Τό κείµενο τοῦ Καλαβρύτωνἦταν σαφές καί ἀποδεικτικό. Ὡστό-σο, ἡ παγερή ἀτµόσφαιρα τοῦ Συν -οδικοῦ Μεγάρου, πού τό ὑποδέ -χτηκε ἀδιάφορα καί τό ἔσπρωξεστό ἀρχεῖο, ἔδινε τό στίγµα, ὅτι ὁ«ἀναρρώσας» Ἀρχιεπίσκοπος ἦτανµεµυηµένος στό «κολασµένο» σχέ-διο καί δέν εἶχε τή΄διάθεση νά ἀ -σχοληθεῖ µέ τίς ἀντιδράσεις τῶν

ἀντιφρονούντων. Τά ὑποµνήµατα διαµαρτυρίαςτῶν Μητροπολιτῶν, τά καθηµερι-νά δηµοσιεύµατα τῶν ἐφηµερίδων,οἱ ψίθυροι τῶν Συνοδικῶν διαδρό-µων, τῶν σαλονιῶν, ἀκόµα καί τῶνπεζοδροµίων, ἀναµασοῦσαν τήν εἴ -δηση, ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σερα -φείµ καί ὁ συνεργός του, τιτουλά -ριος Μητροπολίτης ∆ωδώνης, εἶ -χαν δροµολογήσει, µέ πεῖσµα καίµέ φόρτιση ἀδιαλλαξίας, τό σκο-τεινό σχέδιό τους νά ἐξοντωθοῦν,ἔστω καί ἀντικανονικά καί βαρβα-ρικά οἱ τρεῖς Μητροπολίτες, πούπρίν ἕνα χρόνο τούς εἶχαν τιµήσειµέ πρόσθετο διωγµό και΄µέ ἀφόρη-τες περιπέτειες καί νά προωθηθεῖἡ πολυ τάλαντη(!!!) καί πολυσχολια -σµένη προσωπικότητα τοῦ ∆ωδώ -νης στό πλατύσκαλο τᾹς Μητρό -πολης Ἀτ τικᾹς, γιά νά µπορέσει,«ἐν καιρῷ εὐθέτῳ», νά ἐπιχειρήσειτό τελικό του ἅλµα, πού θά τόν ἔ -φερνε στό θρόνο τῶν Ἀθηνῶν.    
j  

Ἀπό ντοσιέ τῶν διαµαρτυριῶντᾹς ἐποχᾹς ἐκείνης θά ἀνασύρω καίἕνα κείµενο, πού προέρχεται ἀπότήν ἐνοχληµένη συνείδηση καί ἀπότή γραφίδα τοῦ τότε ΜητροπολίτηΘηβῶν καί Λεβαδείας καί σηµερι-νοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πά-σης Ἑλλάδος, τοῦ κ. Ἱερώνυµου. Τό κείµενο αὐτό ἔχει µιά δια -
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φο ρετική χρειά. Ὁ Ἱερώνυµος ἐπι-σηµαίνει τή δραµατικότητα τῶνκαιρῶν, ἀλλά δέ δανείζεται ὕφοςσκληρό, γιά νά µή λυπήσει, «καθ᾿ὑπερβολή», στενούς φίλους καί γιάνά µή φανεῖ ἀχάριστος στόν προ-καθήµενο εὐεργέτη του. Στέλνει τήν ἐπιστολή του στόστενό φίλο καί συνοδοιπόρο Μητρο-πολίτη Ἰωαννίνων Θεόκλητο. Ἱστο-ρεῖ τό χάος. Τόν ἱκετεύει νά δρα-στηριοποιηθοῦν, ἀπό κοινοῦ, γιάνά πείσουν τό «Γέροντα» (τόν Ἀρ -χιεπίσκοπο Σεραφείµ), νά κινηθεῖθετικά καί δυναµικά, γιά νά ἀπο-σοβηθεῖ «τό ἐκκλησιαστικό πρα-ξικόπηµα» καί νά διασωθεῖ-κατάτό τελευταῖο κοµµάτι τᾹς ἡγετικᾹςδιαδροµᾹς του-τό ἀρχιεπισκοπικότου γόητρο. Αὐτή ἡ ἁβρότητα καί ἡ συνα-δελφική διασύνδεση προβάλλει µέτήν πρώτη ἀνάγνωση τοῦ κειµένουτᾹς ἐπιστολᾹς τοῦ Ἱερώνυµου. Ὑ -πάρχει, ὅµως καί µιά ἄλλη χροιά,πού ἔστω καί διακριτικά, διαχέεταιστό γραπτό του µήνυµα. Ὁ ΘηβῶνἹερώνυµος, ἤδη ἀπό ἐκείνη τήν ἐ -ποχή, εἶχε στηλώσει τό βλέµµα καίτούς πόθους τᾹς καρδις του στόνἀρχιεπισκοπικό θρόνο. Ἡ ἀνάρρη-σή του ἐκεῖ, ἦταν τό ὄνειρό του καίτό «βραβεῖο» τοῦ ἀθλήµατός του.Ἡ αἰφνιδιαστική εἰσπήδηση τοῦ τι-τουλάριου Μητροπολίτη στό στά-διο τοῦ ἀγώνα του, ἦταν φυσικό νάδιεγείρει τό φόβο καί νά προκαλέ-

σει πανικό. Τό προσωπικό τουγράµµα στόν ἀδελφό του Θεόκλη -το, µπορεῖ νά διαποτίζεται καί ἀπόαὐτό τό φόβο, ἀλλά εἶναι διατυ -πωµένο τόσο διακριτικά, πού δένἀφήνει σχισµές διαφυγᾹς τῶν φό-βων του.    Μόνο, πού στό τέλος, ζητάει,ὡς χάρη, ἡ ἐπιστολή του αὐτή νάµή διολισθήσει σέ ξένα χέρια, ἀλλάνά µείνει ὡς µνηµεῖο ἀδελφικοῦδιαλόγου. Τή µεταφέρω ὁλόκληρη: 
Λειβαδιά 12-4-1994

Ἀγαπητέ ἀδελφέ Θεόκλητε,
Ἔφυγα χθές βράδυ πολύ σκε-

πτικός ἀπ᾿ τό Ψυχικό ἀφ᾿ ἑνός µέν
γιά τήν ὅλη δηµιουργούµενη ἐκκλη -
σιαστική κατάσταση ἀφ᾿ ἑτέρου δέ
γιά ὅσα συζητήσαµε µπροστά στό
Γέροντα, φοβούµενος µάλιστα ὅτι
εἶπα περισσότερα ἀπ᾿ ὅ,τι ἔπρεπε.
Αἰσθάνοµαι τήν ἀνάγκη νά σοῦ µιλή-
σω µέσα ἀπ᾿ τήν καρδιά µου.

Ἐκεῖ πού ὁδηγοῦνται τά πρά -
γµατα πιστεύω ὅτι καί τήν ὑγεία καί
κατάσταση τοῦ Γέροντα θά ἐπιβα-
ρύνουν καί τά ἐκκλησιαστικά θά
ἐπιπλέξουν περισσσότερο. Θυµσαι
τήν πρότασή µου, τήν ὁποία ἀπέρρι -
ψες ἀµέσως. Θά τήν ἐπαναλάβω. Ὁ
ἀκολουθούµενος δρόµος δέν ὁδηγεῖ
πουθενά. Πρότεινα, αὐτήν τήν ὥρα
καί λόγῳ τῶν ἡµερῶν, πού διανύου -
µε καί λόγῳ τᾹς ὑγείας τοῦ Γέροντα
νά ἀνασταλοῦν ὅλες οἱ ἐνέργειες ἀπό
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κάθε πλευρά. Μετά τίς ἑορτές τοῦ
Πάσχα, ἀφοῦ ἡ ὑγεία τοῦ Μακαριω-
τάτου βελτιωθᾹ, ὅπως πιστεύουµε,
καί ἀφοῦ εἶναι δυνατόν, νά συγκληθᾹ
ἡ Ἱεραρχία µέ θέµα τήν ἐξέταση τᾹς
δηµιουργηµένης καταστάσεως καί
τήν τοποθέτηση τοῦ καθενός µας
ὑπευθύνως.

Ἤσουν ἀπόλυτα ἀρνητικός καί
µάλιστα ὀξύς. Εἶπες ὅτι ἡ Ἱεραρχία
ἀπεφάσισε, ἐπέβαλε τό ἐπιτίµιο τᾹς
ἀκοινωνησίας καί προσπάθησες νά
στηρίξεις αὐτές τίς θέσεις.

Τά εἶπα καί παλαιότερα καί τά
ἔγραψα στόν Γέροντα. Κέντρον τᾹς
ζωᾹς µας τᾹς ἘκκλησιαστικᾹς πρέπει
ἐπιτέλους νά εἶναι τό ὅλο σῶµα τᾹς
Ἱεραρχίας βουλευόµενο ὅµως ἐλεύθε -
ρα, ἀλλιῶς πρέπει νά πάψουµε νά
µιλµε γιά «αὐτοδιοίκητο» γιά πολι -
τει ακές ἐπεµβάσεις ἤ Σ.τ.Ε. κ. ἄ. 

Πιό συγκεκριµένα, ἀδελφέ: Ἡ
∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπιβάλλει τό
ἐπιτίµιον τᾹς ἀκοινωνησίας ἤ ὅπως
ἀκόµη ἐγράφη τᾹς στερήσεως πάσης
τιµᾹς. ∆έν ἐπιµένω σ᾿ αὐτά. Αὑτά εἶναι
τά φαινόµενα, προχωρῶ στό βάθος.
Ἐκλήθη ἡ Ἱεραρχία νά ἐπικυρώσει τό
ἐπιτίµιον ἤ ὅπως χαρακτηριστικῶς
ὑπεστηρίχθη νά «ἀποκοποῦν ἀπ᾿ τό
σῶµα τᾹς Ἐκκλησίας» ἤ «ἔθεσαν ἑαυ-
τούς ἐκτός Ἐκκλησίας».

Θυµσαι ἀσφαλῶς τίς συζητή-
σεις καί τό ξάφνιασµα τᾹς προτά-
σεως γιά ἐκλογή τους εἰς προσωπο-
παγεῖς Μητροπόλεις. ∆ιερωτῶµαι
ἀδελφέ µου «οἱ ἐν ἀκοινωνησί» καί

«ἐν ἀποκοπῇ» εὑρισκόµενοι πῶς ἐκ -
λέγονται Μητροπολίτες; Μετά τήν
ἐκλογή τους, τήν ὁποίαν δέν ἀπεδέ -
χθησαν, δέν κρίνω συµπεριφορές,
πῶς ξαναθυµούµεθα «τό ἐπιτίµιον
τᾹς ἀκοινωνησίας»;  Μά εἶναι ὅλα
αὐτά σοβαρές τοποθετήσεις; Καί θά
ὑπάρξουν ἄνθρωποι ἁπλοῖ ὄχι κἄν
ἱστορικοί οἱ ὁποῖοι δέν θά γελάσουν
µέ τά καµώµατά µας;

Ἀσφαλῶς συνειρµικά σκέπτε-
σαι καί δικαιολογηµένα ὅτι ἀγωνίζο-
µαι αὐτήν τήν ὥρα γιά τούς τρεῖς
Μητροπολίτες. Πίστεψέ µε, ἀδελφέ
ἐξοµολογητικά στό λέω, δέν ὑπηρε -
τῶ οὔτε ἀγωνίζοµαι γιά πρόσωπα,
αὐτά θά παρέλθουν, ἀλλά γιά τήν
Ἐκκλησία µας, ἡ ὁποία θά µείνει.

Εὑρισκόµενος κοντά στό Γέρον-
τα, µπορεῖς νά προσφέρεις µεγάλη
ὑπηρεσία καί στόν ἴδιο καί στήν Ἐκ -
κλησία. Καί ἡ ὥρα αὐτή εἶναι ἡ κα-
ταλληλότερη καί ἡ πλέον κρίσιµη.

Ἀνακεφαλαιώνοντας σοῦ ὑπο-
γραµµίζω καί πάλι τήν πρόταση καί
εἰσήγησή µου.

1. Νά ἀνασταλοῦν ἀπ᾿ ὅλες τίς
πλευρές οἱ κάθε εἴδους διαδικασίες
καί ἐνέργειες. 

2. Νά περάσουν οἱ ἡµέρες τοῦ
Πάσχα τοὐλάχιστον ἤρεµα.

3. Μετά τίς γιορτές καί ἀφοῦ
συνέλθει ὁ Γέροντας νά κληθᾹ ἡ Ἱε -
ραρχία µέ µόνο θέµα τήν δηµιουργη -
µένη κατάσταση. Ἐκεῖ νά τοποθετη -
θοῦµε ὅλοι ὑπεύθυνα, πρός Θεοῦ ὅ -
µως χωρίς παρασκήνια καί µεθοδεύ -
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σεις. Στίς προτάσεις πού θά διαµορ-
φωθοῦν νά γίνει ψηφοφορία, µυστι-
κή ὅµως, διότι ὁ ἄλλος τρόπος µς
ἔχει ὁδηγήσει στά σηµερινά ἀδιέξοδα.

Τό ἀποτέλεσµα αὐτᾹς τᾹς ψη -
φοφορίας νά εἶναι ἡ γραµµη πλεύ -
σεως τοῦ Μακαριωτάτου καί τήν
ὁποιαδήποτε εὐθύνη νά ἐναποθέσει
στό σῶµα τᾹς Ἱεραρχίας. Αὐτό γιά
µένα εἶναι τό Αὐτοδιοίκητον.   

Παίδεψε σέ παρακαλῶ τίς σκέ-
ψεις µου µακρυά ὅµως ἀπό προκα-
ταλήψεις. Πιστεύω ὅτι αὐτήν τήν ὥρα
εἶσαι ὁ µόνος πού µπορεῖς νά βγά -
λης ἀπό τό ἀδιέξοδο τόν Γέροντα καί
τήν Ἐκκλησία. Ἀλλιῶς ἀκολουθοῦν
πολύ δύσκολες µέρες. Ἡ ἀγάπη µας
γιά τόν Γέροντα δέν πρέπει νά ἐξαν-
τληθᾹ στήν ὁποιαδήποτε ἰατρική
φρον τίδα ἤ ἀγωγή (καί ὁµολογῶ ὅτι
ἡ προσφορά σου µ᾿ ἔχει συγκινήσει
καί ἔχει ἀνεβάσει τήν ἐκτίµηση στό
πρόσωπό σου) ἀλλά πρό πάντων
στήν διαφύλαξη τᾹς ἀξιοπρέπειάς
του γιατί ὁ Γέροντας δέν πρέπει νά
τελειώσει, ὅποτε τελειώσει τήν δια-
κονία του, µέ τέτοιου εἴδους ἐκφυλι-
στικά φαινόµενα.

j

Τά γεγονότα, πού δροµολο-γήθηκαν, µετά τίς ὑπόγειες διαβου-λεύσεις τοῦ ∆ωδώνης Χρυσόστο-µου καί τίς δυναµικές ἀντιδράσειςσηµαντικᾹς µερίδας ἐκ τῶν Συνο δι -κῶν Μητροπολιτῶν, ἀποκάλυ ψανκαί δηµοσιοποίησαν τούς κρυ φούςσχεδιασµούς. Ὁ πρόεδρος τᾹςἹεραρ -χίας Σεραφείµ ἦταν πει σµα τικά ἑδραι -ωµένος στήν ἀπό φα ση νά ἀνυψώ -σει τόν «ἐκλε κτό του» τιτουλάριο∆ωδώνης στό θρόνο τᾹς Μητρόπο -λης ἈττικᾹς, ἀδιαφορών τας γιά τίςἀντιγνωµίες τῶν µελῶν τᾹςἹεραρχίαςκαί γιά τήν κατακραυγή τοῦ διογ-κωµένου ἐκκλησιαστικοῦ πλήθους.Στά µέσα Μαΐου ὁ Ἀρχιεπί -σκοπος ἐπισηµοποίησε τήν ἀπό -φασή του καί κάλεσε τήν Ἱεραρχία,γιά τίς 25 Μαΐου, µέ ἀποκλειστικόθέµα τή διενέργεια ἐκλογῶν καί τήνπλήρωση τῶν«ἐν χηρεί» Μητρο-πολιτικῶν θρόνων. Ἡ ἀναγγελία αὐτή ἀνέβασεκαινούργια καταιγίδα. Ἀλλά ὁ Σερα -φείµ καί ὁ τιτουλάριος προστατευ ό-µενός του δέν πτοήθηκαν. Ἔµεινανσταθεροί στούς σχεδιασµούς τους.Κάλεσαν τό «λόχο», νά εὐθυγραµ-µιστεῖ µέ τίς ἐντολές.  Ὁ λόχος, ὅµως, δέν ἀποδεί -χτηκε πειθήνιος. Οἱ διαδοχικοί ἀνα-βρασµοί εἶχαν σπάσει τή συνοχή.Καί οἱ ἐπώνυµες ὁµάδες κήρυξανἀντάρτικο. Τήν τελευταία στιγµήφάνηκε πώς ἔδεσε ὁ συνασπισµός.Ὁ κύκλος τῶν δελφίνων, πού πα -
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ρα κολουθοῦσε µέ τρόµο τίς µυστι-κές καί τίς δηµόσιες κινήσεις τοῦ∆ωδώνης, βρᾹκε τόν τρόπο νά συν -εργαστεῖ µέ τό κύκλωµα τοῦ τά -γµατος Φωστίνη, γιά νά προτεί -νουν, ὡς κοινό ὑποψήφιο, τόντελευταῖο γόνο τοῦ ἁµαρτωλοῦ τά -γµατος, τόν Ζακύνθου Παντελεή-µονα. Ὁ ἴδιος τό ἤθελε καί τό ἐπιδί -ωκε, σάν τήν πραγµάτωση τοῦ µε-γάλου ὀνείρου του. Τά λίγα, ἀλλάδυναµικά στελέχη τᾹς ΣχολᾹς Φω-στίνη, µέ ὄλες τίς ἰδιοτυπίες τουςκαί µέ τίς σταθερές διασυνδέσειςτους, προσφέρθηκαν νά ὑποστη ρί -ξουν τήν ὑποψηφιότητά του καί νάτοῦ ἐξασφαλίσουν ψήφους. Οἱ ὁµό-ψυχοι καί ὁµότροποι δεσποτάδες,µέ πολλή ἄνεση εἶπαν τό «ναί» καίὑποσχέθηκαν ὅτι θά΄συνεργή σουνστήν τιµητική ἀναβάθµιση τοῦ Παν-τελεήµονα Μπεζενίτη. Καί τό θαῦµα (ὄχι τό θαῦµα,ἀλλά τό τραῦµα) ἔγινε. Ὁ Παντελεή -µονας Μπεζενίτης, ὁ γνωστός πλέονκαί µή ἐξαιρετέος, µάζεψε τίς ἀπο -σκευές του καί µετανάστευσε στήνἈττική, γιά νά γράψει τίς δοξασµέ-νες(!!!) σελίδες τᾹς ἰστορίας του.Στά πρακτικά αὐτᾹς τᾹς τρα-γικᾹς ΣυνοδικᾹς Συνεδρίασης δια -βάζουµε τήν κατάθεση τοῦ παρα -πόνου τοῦ Σεραφείµ, γιά τό ὅτι δένἔγινε ἀποδεκτή ἡ ἐπιθυµία του νάδοθεῖ ὁ θρόνος τᾹς ἈττικᾹς στόν∆ωδώνης καί τήν εὔστροφη κίνησήτου νά καταθέσει, ἀµέσως, δεύτε-

ρη πρόταση, γιά τήν προαγωγή τουσέ Μητροπολίτη Ζακύνθου.Προσφωνώντας τό Χρυσό -στο µο, µετά τήν ἐκλογή του, εἶπε:
«Σεβασµιώτατε ἐψηφισµένε ἅγιε Ζα -
κύνθου κ. Χρυσόστοµε, ἡ ἀλήθεια εἶ -
ναι ὅτι σς πρότεινα διά τήν Ἱεράν
Μητρόπολιν ἈττικᾹς εἰς τήν ὁποίαν
ἐπί ἀρκετόν διάστηµα διηκονήσατε
καί κατορθώσατε πολλά, ὥστε νά
ἔχετε τήν ἀγάπην τοῦ κλήρου καί τοῦ
λαοῦ αὐτᾹς τᾹς Ἱερς Μητροπόλεως.
Ἄλλως ὅµως ἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Θεῷ...».  Εἶναι χαρακτηριστική, ἀλλάἴσαµε τούτη τήν ὥρα «µή ἀναµε -ταδοθεῖσα» καί µιά κουβέντα, ἕναἐ ρωτηµατικό, πού ἔθεσε ὁ πικραµ-µένος καί θυµωµένος, τότε, Σερα-φείµ, στόν τότε Ἀλεξανδρουπό-λεως Ἄνθιµο. Καί ἄν ἡ κουβέντα δένἀνακοινώθηκε, ἐπαληθεύτηκε ἀπότά γεγονότα, πού ἀκολούθησαν.  Ὁ Παντελεήµονας πᾹγε στήνΚηφισιά, ἀλλά καί ὁ ∆ωδώνης δένὁδηγήθηκε στόν κάδο τᾹς ἀπόρρι -ψης. Εἰσέπραξε τό ἀντίδωρο τᾹςπαρηγορις. Ἀµέσως µετά τήν ἐκ -λογή τοῦ Μπεζενίτη, ὡς Μητρο-πολίτη ἈττικᾹς, ὁ τιτουλάριος ∆ω -δώνης ἀνυψώθηκε σέ ποιµενάρχητᾹς ἀγαπηµένης του πατρίδας, τᾹςΖακύνθου. Καί, µέ δόξες καί τιµές,µέ πολεµικό καράβι, πού διατέθη-κε ἀπό τίς ἐπίσηµες ἀρχές, τᾹς πα -τρίδας µας, ἐµφα νί στηκε στό ποί -µνιό του. 

j
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Χάραξα µέ ἁδρές γραµµές, ὅληαὐτή τήν ἱστορική διαδροµή, γιά νάπροσεγγίσω καί νά κάνω κατανο -ητές καί τίς πρόσφατες ἐκκλη σια -στικές ἐξελίξεις, πού ἀναπτύχτη -καν καί ἀναπτύσσονται ὄχι µέἈρχιεπί σκοπο τόν Σεραφείµ καί µέεὐνοού µενό του τόν τιτουλάριοΜητροπο λίτη ∆ωδώνης Χρυσόστο -µο, ἀλλά µέ συµβατικό προκαθή -µενο τόν ἀ πό Θηβῶν καί Λεβαδείας

Ἱερώνυµο καί µέ παράγοντα, ἐπί -σηµα ἀρχιεπισκοπεύοντα καί δια -χειριζόµενο ὅλα τά κλειδιά τοῦ Συν -οδικοῦ µηχανισµοῦ τᾹς ἘκκλησίαςτᾹς Ἑλλάδος, τόν Ζακύνθου Χρυ-σόστοµο. 
Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ

ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 

Ἡ ἱεραποστολική πορεία τᾹς Ὀρθοδοξίας στό σύγχρονο κόσµο

Σύγχρονοι Ὀρθόδοξοι Τοῦρκοι (Ι)
(Στό ρωσικό διαδικτυακό τόπο www.pravoslavie.ru/english βρήκαµε δηµοσιευµένη

µιά ἐνδιαφέρουσα συνέντευξη. Στόν πρόλογο διαβάζουµε: «Στήν Τουρκία, χῶρο τᾹς κανο-
νικᾹς δικαιοδοσίας τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, ἔχουν ἀποµείνει πολύ λίγοι Ἕλληνες
στίς ὀρθόδοξες ἐνορίες. Αὐτοί συµπληρώνονται, σέ κάποιο βαθµό, ἀπό  Ρώσους, πού
ἐγκαθίστανται µόνιµα ἐκεῖ. Ὑπάρχουν ὅµως στό Πατριαρχεῖο καί Τοῦρκοι, πού ἔχουν γίνει
ὀρθόδοξοι. Τελευταῖα, ὁ ἀριθµός τους αὐξάνει. Ἤδη, ὀρθόδοξη γραµµατεία τυπώνεται γι᾿
αὐτούς στά τούρκικα, καί ἐµφανίζονται στό τύπο ἄρθρα σχετικά µέ τους νεοµεταστραφέντες.
Ὁ Ἀχµέτ καί ἡ Νεζλά εἶναι δύο ἀπό τούς χίλιους, ἤ κάτι τέτοιο, Τούρκους, πού ἔχουν ἁλλάξει
πίστη· καί, ἀντίθετα πρός ἄλλους, δέν τό κρύβουν καθόλου. Ἔδωσαν συνέντευξη σ᾿ ἕνα βουλ -
γάρικο διαδικτυακό τόπο, τό «Dveri na Pravoslavieto», σχετικά µέ τήν ἱστορία τους καί διη-
γήθηκαν τήν πνευµατική τους ἀναζήτηση, πού τούς ὁδήγησε στήν Ὀρθοδοξία, καί τί σηµαίνει
νά εἶναι κανείς Χριστιανός στήν Τουρκία». ∆ηµοσιεύουµε παρακάτω τή συνέντευξη σέ µετά-
φραση ἀπό τά ἀγγλικά καί σηµειώνουµε ὅτι ἀνάλογη συνέντευξη, µέ µικρές διαφορές, τοῦ
ἴδιου αὐτοῦ ζευγαριοῦ εἶχε δηµοσιεύσει ἡ δική µας «Καθηµερινή» στίς 12/12/2007).
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-Ὁ τουρκικός τύπος ἑρµη -
νεύει τό φαινόµενο τοῦ νά βαπτί -
ζονται σύγχρονοι ἄνθρωποι στήν
Τουρκία, ὡς ἐπιστροφή Τούρ κων
πολιτῶν ἑλ ληνικᾹς ἤ ἀρµενικᾹς κα-
ταγωγᾹς στίς ρίζες τους. Μήπως ἡ
δική σας ἐθνική καταγωγή ἔπαιξε
κάποιο ἀποφασιστικό ρόλο στό νά
γίνετε Χριστιανοί;

Ἀχµέτ: Ἡ ἐθνική καταγωγή
ἔπαιξε σέ κάποιες περιπτώσεις ρό-
λο, ὄχι ὅµως στή δική µας περίπτω-
ση. Ὅσον ἀφορ ἐµένα, ἔχω γεννη -
θεῖ στήν Καππαδοκία, καί ἔχω συγ -
γενεῖς, πού ἦλθαν ἀπό τόν Καύκα-
σο. Ἀπ᾿ ὅτι γνωρίζω κανείς στήν οἰ -
κογένειά µου δέν εἶχε χριστιανικό
µπαγκράουντ.

Νεζλά: Ἡ µητέρα µου ἦταν ἀπό
τήν Καβάλα καί ὁ πατέρας µου ἦταν
πόντιος. Κάποιοι συγγενεῖς µου µι-
λούν ρωµαίικα. Ἡ ἀπόφαση ὅµως νά
γίνω Ὀρθόδοξη ἦταν δική µου προ-
σωπική ἐπιλογή, ἀνεξάρτητα ἀπό
τήν καταγωγή µου.

-Κατά τήν ἱστορία, ἡ τουρκι-
κή ταυτότητα ἦταν τόσο πολύ δε-
µένη µέ τό Ἰσλάµ πού πολλοί Τοῦρ-
κοι εἶναι ἀδύνατο νά δεχθοῦν ὅτι
µπορεῖ νά εἶναι κανείς Τοῦρκος
χωρίς νά εἶναι Μουσουλµάνος.
Ποιά εἶναι ἡ δική σας ἄποψη;

Ν.: Εἶναι ἀλήθεια ὅτι πολλοί ἄν -
θρωποι δέν σέ θεωροῦν «Τοῦρκο»,

ἄν ὁµολογεῖς µιά ἄλλη θρησκεία· εἰδι-
κά ἄν εἶσαι Χριστιανός ἤ Ἰουδαῖος.
Νοµίζουν ὅτι ἀνήκεις ὄχι µόνο σέ µιάν
ἄλλη θρησκεία, ἀλλά καί σέ µιάν ἄλλη
ἐθνικότητα.

Α.: Αὐτό µπορεῖ νά ἑρµηνευθεῖ
µέ ἀναφορά σέ ἱστορικές αἰτίες. Ἡ
Ὁθωµανική τάξη διαχώρισε τίς ἐθνι-
κές ὁµάδες σέ «µιλλέτια» µέ κριτήρια
θρησκευτικά. Π.χ., ὅλοι οἱ Ὀρθόδοξοι
ἀποτελοῦσαν ἕνα «Ὀρθόδοξο Ἔ -
θνος», ἡ δέ διοίκηση δέν ἐνδιαφερόταν
γιά τήν πραγµατική τους ἐ θνικότητα,
ἄν ἦταν δηλαδή Βούλγαροι, Σέρβοι ἤ
Ἕλληνες. Στήν Καππαδοκία, ἀπ᾿ τήν
ὁποία κατάγοµαι, ἡ θρησκεία ἦταν
αὐτή, πού χώριζε τούς κατοίκους σέ
Ρωµιούς καί Τούρκους. Οἱ Ὀρθόδοξοι
στήν περιοχή Talas, ἀπ᾿ τήν ὁποία
προέρχοµαι, µιλοῦσαν τούρκικα ὡς
µητρική τους γλῶσσα, ἀκόµα καί τή
λειτουργία τήν ἔκαναν στά τούρκικα.
Ὅµως ἡ µετοχή τους στήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τούς κατέτασσε στό «Ρω-
µαίικο Λαό».

Ἀπό τήν Τουρκική Ἱστορία
γνωρίζουµε καί ἄλλες παρόµοιες πε-
ριπτώσεις. Κατά τό παρελθόν, σέ
πολλές περιοχές τᾹς τουρκικᾹς δια-
σπορς, τουρκικά φύλα δέχτηκαν τό
Χριστιανισµό. Ὑπάρχουν Χριστιανοί
Τοῦρκοι στήν Κεντρική Ἀσία, ὑπάρ -
χουν οἱ Ὀρθόδοξοι Γκαγκαοῦζοι, (σ.µ.
τουρκογενή φύλα κυρίως στή Ρου -
µανία), καί ὑπάρ χουν χιλιάδες Τοῦρ-
κοι, πού ἔχουν γίνει Χριστιανοί στήν
ἴδια τήν Τουρκία. Τό ὅτι εἶναι Χριστια-
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νοί δέν σηµαίνει ὅτι ἔπαψαν νά εἶναι
Τοῦρκοι. Ἐγώ εἶµαι τώρα Χριστιανός,
ἀλλά εἶµαι συγχρόνως 100% Τοῦρ-
κος, καί τά τουρκικά εἶναι ἡ µητρική
µου γλῶσσα. Σήµερα ὁ διαχωρισµός
τῶν ἀνθρώπων µέ βάση τόν θρη-
σκευτικό προσανατολισµό τους εἶναι
ἀναχρονισµός. Ἐν τούτοις πολλοί
ἀκόµα ἐκπλήσσονται ὅταν ἀκοῦνε
ὅτι ὁ α ἤ β Τοῦρκος εἶναι Χριστιανός,
τά πράγµατα ὅµως σιγά σιγά ὁµα-
λοποιοῦνται.

-Ποιό εἶναι τό ἐπάγγελµά σας;
Ν.: Σπούδασα διαιτολόγος καί

προσφέρω ἐθελοντική ἐργασία.
Α.: Ἐγώ εἴµουνα µάνατζερ σέ

µεγάλη κρατική ἐπιχείρηση καί γιά κά-
ποιο διάστηµα ἔζησα στίς ΗΠΑ.
Ἀργότερα ἔκανα µπίζνες στό Βέλγιο.

-Ἀχµέτ, µήπως ἡ ἐπιθυµία σου
νά γίνεις Χριστιανός γεννήθηκε τό-
τε πού ζοῦσες καί ἐργαζόσουνα σέ
χριστιανικά κράτη;

Α.: Ὄχι, τό ἔδαφος εἶχε καλλιερ -
γηθεῖ πολύ νωρίτερα. Ἀτυχῶς, ὁ Χρι -
στιανισµός στήν Τουρκία θεω ρεῖ ται
σάν κάτι, πού ἔρχεται «ἀπέξω». Αὐτό
εἶναι λάθος, γιατί ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι
µέρος τᾹς ἰστορίας τᾹς περιοχᾹς µας.
Αὐτό µπορεῖ νά τό διαπιστώσει κα -
νείς ἀπό τά προνόµια, πού παρα -
χώρησε ὁ Μωάµεθ ὁ Πορθητής στό
Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως.

Εἶχα κάποια ἰδέα γιά τό Χρι-
στιανισµό ἀπό τά παιδικά µου χρό-
νια, µέσα ὄµως ἀπό τό πρίσµα τοῦ
Ἰσλάµ. Πολλοί µουσουλµάνοι τρέ -
φουν µεγάλη ἐκτίµηση γιά τούς χρι-
στιανούς, ἡ ὁποία ἔχει σχέση µέ τό
γεγονός ὅτι τό Κοράνι δέχεται τόν
Ἰησοῦ σάν ἕνα προφήτη. Γενικά δέ, οἱ
µουσουλµάνοι σέβονται ἐπίσης καί
τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Θεοῦ.
Ὑποθέτω νά ἔχετε δεῖ τά πλήθη τῶν
µουσουλµάνων, πού συρρέουν στίς
ρωµαίικες Ἐκκλησίες τᾹς Ἰσταµπούλ
γιά νά προσκυνήσουν ἅγια λείψανα
καί νά ζητήσουν ἀπό τούς ἁγίους βο-
ήθεια. Στήν Τουρκία εἴµαστε ἔτοιµοι
νά δεχτοῦµε τό µήνυµα τοῦ Χριστια-
νισµοῦ.

Ἄν ὑπάρχουν προβλήµατα,
αὐτά ἔχουν νά κάνουν µέ τήν ἐκ -
παίδευση, καί ἀπ᾿ τίς δύο πλευρές,
καί µέ τήν ἄγνοια. Π.χ., πολλοί µου-
σουλµάνοι δέν ἔχουν συλλάβει τή δι-
δασκαλία περί Ἁγίας Τριάδος καί
νοµίζουν ὅτι λατρεύουµε τρεῖς θεούς
καί ὅτι ὁ Χριστιανισµός εἶναι µιά πο-
λιτική θρησκεία. ∆έν τά λέω αὐτά
ἀσκώντας κριτική στό Ἰσλάµ· ἐκθέτω
τό γεγονός µόνο ὡς ἕνα παράδειγµα
τοῦ πόσο ἀνηµέρωτοι εἶναι. 

-Νεζλά, καί ἡ δική σου ἀναζή -
τηση ἄρχισε στήν Τουρκία;

N.: Ναί, ὅταν σπούδαζα στό
Πανεπιστήµιο. Ἡ οἰκογένειά µου εἶχε
µιά γενική θρησκευτικότητα, χωρίς
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Γεννήθηκε ἡ ἀγάπη

Στό ἐπίσηµο δηµοσιογρα-
φικό ὄργανο τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς
Ἑλλάδος (φύλλο Ἰουνίου τοῦ
2010), διαβάσαµε:

«ΣυνᾹλθε τήν Τετάρτη, 23
Ἰουνίου 2010, στήν τέταρτη Συνε-
δρία Της ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἐκ -
κλησίας τᾹς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερω νύµου... Ὁ Μακαριώ -
τατος Πρόεδρος ἐνηµέ ρωσε τά µέλη τᾹς ∆ιαρ-
κοῦς Ἱερς Συνόδου γιά τήν ἀπόφαση τᾹς Ἱε-
ρς ἈρχιεπισκοπᾹς Ἀθηνῶν νά ἀποχωρήσει
ὡς ἑταῖρος ἀπό τήν Μ.Κ.Ο. "ἈΛΛΗΛΕΓΓΥΗ".
Κατόποιν αὐτοῦ ἀπο φασίσθηκε νά εἰσέλθει ἡ
Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος στήν θέση τᾹς ἀπερχο-
µένης Ἱερς ἈρχιεπισκοπᾹς Ἀθηνῶν, ὡς
ἑταῖρος. Παράλληλα, ἀποφασίσθηκε ἡ ἀλλα-
γή τᾹς ἐπωνυµίας τοῦ Μη Κυβερνητικοῦ Ὀργα-
νισµοῦ σέ Μ. Κ. Ο.  “ΑΓΑΠΗ”».  

Ἡ ἀνακοίνωση αὐτή, ἀφυ-
πνιστική καί δυναµική, ἐνηµερώνει
ὁλόκληρο τό ἀνήσυχο πλήρωµα τᾹς
ἑλλη νικᾹς Ὀρθόδο ξης Ἐκκλησίας
µας, ὅτι ὅλοι οἱ πατέρες µας καί ποι-
µένες µας, φωτισµένοι ἀπό τό  Ἅγιο
Πνεῦµα,  ἐνέγραψαν, κατά τήν ἱστο-
ρική αὐτή ἡµέρα, ὡς πρώτιστο καί
ἀπα ραβίαστο χρέος τους, τήν προ-
σωπική καλλιέργεια καί ἄσκηση τᾹς

Ἀγάπης καί τόν Εὐαγγελισµό τοῦ λαοῦ, ὅτι
πρώτη καί µέγιστη ἐντολή τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ
ΑΓΑΠΗ.

Γνωρίζοντας πόσο κενοί εἶναι οἱ χῶροι
τοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου καί, εἰδικά, τοῦ Συνο-
δικοῦ  ΑΡΧΕΙΟΥ  ἀπό τά ἀποτυπώµατα τοῦ µό -
χθου καί ἀπό τά πρόσφατα θησαυρισµένα
µνηµόνια τᾹς ἀγάπης ἤ τοῦ µίσους καί πόσο
στερηµένο ζωτικῶν χυµῶν εἶναι τό σηµερινό-
κατά συν θήκη-φλύαρο, ἀλλά τυποποιηµένο,
κήρυγµα τᾹς ἀγάπης, ἐνθουσιάστηκαν οἱ ἀνα -
γνῶστες τᾹς εἴδησης καί ὕψωσαν βλέµµα
συγκίνησης καί εὐχριστίας στό θρόνο τᾹς ἀπει-
ρης ΑΓΑΠΗΣ.
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νά ἀκολουθεῖ κατά γράµµα ὅλες τίς
ἐπιταγές τοῦ Ἰσλάµ. Θεωροῦσα τόν
ἑαυτό µου Μουσουλµάνα, ἔως ὅτου
ἄρχισε νά ἀποστασιοποιῦµαι ἀπό
τό Ἰσλάµ κατά τή διάρκεια τῶν σπου-
δῶν µου στήν Ἄγκυρα. Οἱ γονεῖς µου
µοῦ ἔδωσαν τήν ἐλευθερία νά ἀπο -
φασίσω µόνη µου γιά τή σχέση µου
µέ τή θρησκεία. Ὅταν ἦµουν στό
Ἰσλάµ, ἔνιωθα κάτι κενό µέσα µου,
πού ἀπαιτοῦσε πλήρωση. ∆ιάβασα
καί ἐρεύνησα. Καί ἔφτασα στό δρόµο
πρός τήν Ὀρθοδοξία.

(Ἀκολουθεῖ τό β΄ µέρος).

ψιθυροι



Ἡ ἀγάπη πέθανε

Λυποῦµαι, γιατί ἀναγκάζοµαι νά φέρω
στή δηµοσιότητα τό θλιβερό γεγονός τοῦ θα-
νάτου τᾹς Ἀγάπης καί νά συλλυπηθῶ τούς συνε-
πισκόπους µου, τόν Μακαριώτατο Πρόεδρο
τᾹς Ἱερς Συνόδου, τά µέλη τᾹς ἹερᾹς Συνέ-
λευσης καί ὅλους τούς σύγχρονους ποιµένες,
πού λιτανεύουν, τούτη τήν ὥρα, τό λείψανο τᾹς
ἈΓΑΠΗΣ.

Καί θλίβοµαι περισσότερο, γιατί εἶµαι
ὑποχρεωµένος νά µεταφέρω στό λαό τοῦ Θε-
οῦ τά δηµοσιεύµατα, πού ἀναγγέλλουν τή διά -
λυση τᾹς Μ.Κ.Ο. ΑΓΑΠΗ, πού εἶναι ἡ διάδοχη
καί ἡ συνέχεια τᾹς ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ. 

Στό φύλλο τᾹς 28-29 Αὐγούστου τᾹς
ἐφηµερίδας  «ὁ κόσµος τοῦ ἘπενδυτᾹ», διαβά-
ζουµε: 

«Παρελθόν ἀποτελεῖ ἡ ἁµαρτωλή Μ. Κ.
Ο. τᾹς Ἐκκλησίας «Ἀλληλεγγύη», ἡ ὁποία πρό-
σφατα µετονοµάσθηκε σέ «Ἀγάπη». Ἡ ἀπό -
φαση τᾹς Συνόδου ἀρκετά καθυστερηµένη, γιά
τήν εἴσοδο τᾹς «ἑταιρείας σέ φάση ἐκκαθάρι-
σης καί περάτωσης τῶν ὑποχρεώσεών της ἐλή-

φθη ἔπειτα ἀπό σχετικές εἰσηγήσεις τῶν µη -
τροπολιτῶν Ἠλείας καί Ἰωαννίνων. Στήν πράξη
ὁµολογεῖ τήν, πολύ πρόσφατη, ἀποτυχηµένη
ἀποόφαση συνέχισης τᾹς δραστηριότητας τᾹς
Μ. Κ. Ο. µέ ἄλλο ὄνοµα». 

Καί στήν ἐφηµερίδα «’Ελευθεροτυπία»
τᾹς 27ης Αὐγούστου, διαβάσαµε:  «Σέ ἐκκα -
θάριση ἡ "Ἀγάπη", στόν ἀέρα 130 ἐργαζόµε-
νοι᾿. Εἶχε προηγηθεῖ ἐπιστολή "φωτιά" τοῦ µη -
τροπολίτη Ἰωαννίνων Θεοκλήτου καί προέ -
δρου τᾹς ἘκκλησιαστικᾹς ΚεντρικᾹς Ὑπηρεσίας
Οἰκονοµικῶν (ΕΚΥΟ), στήν ὁποία ἔκανε λόγο
εὐθέως γιά φαινόµενα κακοδιαχείρισης στήν
"Ἀλληλεγγύη" (σ.σ. τόν περασµένο Ἰούνιο µε-
τονοµάστηκε σέ "Ἀγάπη") καί µάλιστα τά τε-
λευταῖα δυό χρόνια ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Ἱε ρω -
νύµου...». 

Ἡ «Ἀγάπη γεννήθηκε στίς 23 Ἰουνίου
2010 στήν Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος καί πέθανε
στίς  26 Αὐγούστου 2010. Ἔζησε, δηλαδή, 64
µέρες. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κ. Ἱερώνυµος πρό -
λαβε νά χαρεῖ καί νά δια φη µ ί σει τή γέννησή
της. Ἀλλά δέ βρᾹκε τό χρό νο καί, προφανῶς,
οὔτε τό κουράγιο, νά θρηνήσει τό θάνατό της.
Τοῦ εὐχόµαστε καλή παρηγοριά. 
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