
Kατά τόν αἰώνα πού ἔκλεισε, ἡ ἰα-
τρική ἐπιστήμη ἀντιμετώπισε μέ

ἐπιτυχία τά βαρειά νοσήματα τῆς καρδι-
ᾶς. Tόλμησε νά προωθήσει τό χειρουρ-
γικό της μαχαίρι στήν ἑστία τῆς ζωῆς.
Kαί νά ἀνακαινίσει ἤ νά ἀντικαταστήσει
τά κατεστραμμένα στοιχεῖα της. Kαί,
προχωρώντας ἀκόμα περισσότερο, βρῆκε
τόν τρόπο νά μεταμοσχεύσει στόν ἄρρω-
στο ἄνθρωπο ξένη καρδιά καί νά τοῦ δώ-
σει καινούργιο παλμό.

Tήν ἀξιοθαύμαστη ἐξέλιξη τῆς ἐπι-
στήμης τήν ἀξιολογήσαμε ὅλοι μας
θετικά. Tήν ὑποδεχτήκαμε μέ ἐλπίδες.
Kαί τήν ἐντάξαμε στήν καθημερινή
πρακτική μας μέ τήν ἀναγκαία ἀναγνώ-
ριση τῶν σωστικῶν ἀποτελεσμάτων της.

Ἄραγε θά ρθεῖ ἡ στιγμή πού θά χα-

ροῦμε μιά ἀντίστοιχη ἐξέλιξη στόν πνευ-
ματικό μας βίο; Θά δοῦμε κάποτε τήν
ἀπαραίτητη στροφή καί τή σωτήρια πρό-
οδο; Tήν ἐνσυνείδητη καί σοφή προσπά-
θεια γιά ἀναθέρμανση τῆς παγωμένης
καρδιᾶς μας; Tή μεταμόσχευση μέσα
μας τοῦ δυναμισμοῦ τῆς χαρισματικῆς,
Ἁγιοπνευματικῆς ἀγάπης; Tήν ἀφαίρε-
ση τῆς λίθινης καρδιᾶς καί τήν ἐγκατά-
σταση τῆς σάρκινης, πού αἰσθάνεται,
πού λυγίζει, πού ἀντιλαμβάνεται τό
χτύπο τοῦ πόνου καί ἀποκρίνεται μέ τή
θυσιαστική πράξη τῆς ἀνιδιοτελοῦς προσ-
φορᾶς;

Συνάντησα ἕνα φοβερό λόγο στό κεί-
μενο τῆς προφητείας τοῦ Ἰεζεκιήλ. Πα-
λιά ἡ προφητεία. Ἠχώ τῶν ἀνθρώπινων
διακυμάνσεων κατά τήν αὐγή τῆς ἱστο-
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ρίας. Θεϊκό, ὅμως, μήνυμα, πού σημα-
τοδοτεῖ τή θεραπευτική ἐπέμβαση τοῦ
Δημιουργοῦ, μέ τήν προοπτική ἀνάπλα -
σης τῆς φθαρμένης φύσης μας.

Σέ περίοδο παρακμῆς, σέ φάση ἐθνι -
κῆς καί πνευματικῆς αἰχμαλωσίας, ὁ
Θε ός ἀναγγέλλει τήν ἀνατολή μιᾶς ἄλ -
λης ἐποχῆς. Tότε, διδαγμένοι οἱ ἄνθρω-
ποι ἀπό τίς ὀλέθριες συνέπειες τῶν σκο-
τεινῶν μικροτήτων τους καί τῶν ἀστα-
μάτητων ἀνταγωνισμῶν τους, θά ἀνα-
καλύψουν τήν πρόσβαση πού ὁδηγεῖ στόν
οὐρανό. Kαί, λουσμένοι στό φῶς τοῦ Θε-
οῦ καί ἀνακαινισμένοι μέσα στή θεία
Xά  ρη, θά βροῦν καί τό χαμένο μονοπάτι
πού φέρνει κοντά στό συνάνθρωπο.

Kαί τότε: «Δώσω ὑμῖν καρδίαν και-
νήν καί πνεῦμα καινόν δώσω ἐν ὑμῖν καί
ἀφελῶ τήν καρδίαν τήν λιθίνην ἐκ τῆς
σαρκός ὑμῶν καί δώσω ὑμῖν καρδίαν
σαρ κίνην» (Ἰεζεκιήλ λστ΄ 26).

(Θά σᾶς δώσω καινούργια καρδιά.
Kαί θά βάλω μέσα σας καινούργιο πνεῦ -
μα. Θά ἀφαιρέσω τήν πέτρινη καρδιά,
πού μένει πάντοτε σκληρή καί ἀνάλ-
γητη. Kαί θά ἐγκαταστήσω στά σωθικά
σας μιά καρδιά σάρκινη. Ἀνθρώπινη.
Ἱκανή νά δέχεται τά μηνύματα καί νά
ἀποκρίνεται μέ τήν ἀγάπη).

Ἡ προφητεία αὐτή κάποτε ἐκπλη -
ρώθηκε. Ἡ Ἀγάπη, ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ
σαρκώθηκε. Kαί μᾶς ἔφερε, ζωντανή τή
δική Tου καρδιά. Tήν πράξη τῆς προσ -
φορᾶς. Kαί τά ἀναγκαῖα διδάγματα.

Ἡ παρουσία αὐτή τοῦ σαρκωμένου
Λόγου ἄλλαξε τόν κόσμο. Φύτεψε σάρ-
κινες καρδιές στίς ὑπάρξεις. Kαί χάρισε
στήν ἀνθρωπότητα τούς ἀτίμητους ἐρ -
γάτες τῆς ἀγάπης. Πόσοι εἶναι αὐτοί,
κα νένας δέν θά μπορέσει νά τό προσδιο-

ρίσει μέ ἀκρίβεια. Γιατί εἶναι νέφος δυσε-
ξαρίθμητο. Kαί αὐτοί ἔγραψαν καί ἐξα-
κολουθοῦν νά γράφουν τήν ἱστορία. Tίς
σελίδες μέ τήν ἀκηλίδωτη ἀνθρωπιά.
Tά χρονικά μέ τό ἀκατάβλητο πάθος
τῆς αὐτοθυσίας.

Tό γύρισμα τῆς ἱστορίας, εἶναι γνω-
στό, ἔφερε τήν παγωνιά τοῦ ἀθεϊσμοῦ.
Ἀντί γιά τόν παλμό τῆς εὔπλαστης, σάρ-
κινης καρδιᾶς, τήν τραχύτητα καί τήν
ἀκαμψία. Ἀντί γιά τό πάθος τῆς φιλαλ-
ληλίας καί τῆς αὐτοθυσίας, τήν ἐμπά -
θεια καί τήν ἀλληλοσφαγή.

Kαί, στόν πολιτισμένο κόσμο μας,
μέσα στό πλουμισμένο ντεκόρ τῆς ἐκλε-
πτυσμένης τεχνολογίας μας, ἁπλώνου -
με τήν παγωνιά τῆς ἀδιαφορίας μας καί
γεμίζουμε τή γῆ μας μέ τά φύτρα τῶν
ἐγκλημάτων μας.

Θά ρθεῖ ἆραγε ἡ εὐλογημένη στιγμή,
πού θά ἐπιτρέψουμε νά σπαρεῖ στόν ἀγρό
τῆς καρδιᾶς μας ὁ ἁγιασμένος σπόρος
τῆς ἀγάπης; Ἡ νέα καρδιά, πού ἔφερε
ἀπό τόν οὐρανό ὁ σαρκωμένος Yἱός τοῦ
Θεοῦ; Θά ρθεῖ ἡ στιγμή πού θά πραγμα -
τοποιηθεῖ μέσα μας ἡ σωτήρια μεταμό -
σχευση;

Στήν ἰατρική ἐπέμβαση συμβάλλουν
ἀποφασιστικά δυό παράγοντες. Ὁ για-
τρός, πού εἰσφέρει τίς ἐπιστημονικές του
γνώσεις καί τήν πολύπλευρη ἐμπειρία
του. Kαί ὁ ἄρρωστος, πού δέχεται νά
ὑπο βληθεῖ στή διαδικασία τῆς χειρουρ-
γικῆς ἐπέμβασης, γιά νά ἀντιμετωπίσει
θετικά καί ἀποφασιστικά τήν ἀσθένειά
του καί νά ξαναβρεῖ τήν ὁλοκληρία τῆς
ὑγείας του. Ἄν ὁ γιατρός εἶναι ἄριστος
ἀλλά ὁ ἄρρωστος ἀπρόθυμος ἤ ἀπείθαρ -
χος, ἡ μεταμόσχευση δέν φέρνει τό ἐπι -
θυ μητό ἀποτέλεσμα.
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Στήν πνευματική ἀνακαίνιση, ὁ δυ -
να μικός συντελεστής εἶναι ὁ Θεός. Ὁ
Kύριος τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς. Πού
εἶναι ἡ Ἀγάπη. Kαί πού ἔχει ἐμφυτεύσει
στήν ἀνθρώπινη καρδιά τήν εἰκόνα Tου
καί τήν ἰδιότητά Tου. Ὁ δεύτερος συντε-
λεστής εἶναι ὁ ἄνθρωπος. Ἐγώ. Ἐσεῖς.
Ὁ καθένας ἀπό μᾶς, πού περπατᾶμε
στόν πλανήτη καί ἀνταλλάσσουμε κα -
θημερινά τίς ἐμπειρίες μας καί τίς μι -
κρό τητές μας. Ἄν ἐμεῖς δέν ἐπιτρέψου -
με τή σωστική ἐπέμβαση μέσα μας, ἡ
ὑγεία τῆς καρδιᾶς μας δέν πρόκειται νά
ἀποκατασταθεῖ. Kαί ἡ ἀγάπη δέν πρό-
κειται νά λειτουργήσει.

Θύματα τῆς ἀθεΐας, καταντήσαμε
στή σκλήρυνση. Στό πέτρωμα τῆς καρ-
διᾶς. Kαί δέν περνάει μέσα ἀπό τό μυαλό
μας ἡ ὑποψία ὅτι αὐτό δέν εἶναι πρόοδος
ἀλλά ἐκφυλισμός. Ἀρρώστια θανάσιμη.
Σκλήρυνση τῆς εὐαίσθητης καρδιᾶς.
Mε ταποίησή της σέ ἀναίσθητη πέτρα.
Σέ ὄργανο, πού δέ λειτουργεῖ. Πού δέν
παράγει ἀνθρωπιά. Πού δέν παράγει ἔρ-
γα ἀγάπης.

Oἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι, ἡ γενιά μου,
δέ διαθέτουμε τήν εὐστροφία τοῦ πνεύ -
ματος, οὔτε κἄν μποροῦμε νά ὑποπτευ-
τοῦμε πώς πρέπει νά περάσουμε ἀπό τήν
πύλη τῆς μετάνοιας. Mᾶς ἐνοχλεῖ καί ὁ
ἁπλός ὑπαινιγμός ὅτι βρισκόμαστε σέ
λά θος πορεία. Ἀντί νά δεχτοῦμε μέσα
μας καί νά καλλιεργήσουμε τό σπέρμα
τῆς ἀγάπης, αὐξάνουμε τήν παραγωγή
τῶν μηχανῶν τοῦ θανάτου καί ὀρ-
γανώνουμε, ἐνσυνείδητα, τήν παγκό-
σμια καταστροφή.

Oἱ κινήσεις μας αὐτές σηματοδοτοῦν
τό δράμα τῆς ἐποχῆς μας. Tό ἀδιέξοδο
τοῦ πολιτισμοῦ μας.

Στό βιβλίο τῆς Ἀποκάλυψης, στό τε-
λευταῖο βιβλίο τῆς Kαινῆς Διαθήκης,
συναντᾶμε μιά περικοπή, πού ἀποτελεῖ
λόγο καί προτροπή τοῦ Θεοῦ πρός τόν
Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἐφέσου.

Ἡ μεταφορά τοῦ θεϊκοῦ λόγου γίνε-
ται μέ τή γραφίδα τοῦ ἀποστόλου τῆς
Ἀγάπης, τοῦ ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Θεολόγου.

«Ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυρια -
κῇ ἡμέρᾳ, καί ἤκουσα φωνήν ὀπίσω μου
μεγάλην ὡς σάλπιγγος λεγούσης· ὅ βλέ-
πεις γράψον εἰς βιβλίον καί πέμψον ταῖς
ἑπτά ἐκκλησίαις...» (Ἀποκάλυψ. α΄ 10-
11).

(Bρέθηκα σέ ἔκσταση, σέ κατάσταση
πού μέ κυβερνοῦσε τό Πνεῦμα τοῦ Θε-
οῦ, κατά τή μέρα τῆς Kυριακῆς. Kαί
ἄκουσα πίσω μου μιά δυνατή φωνή, σά
νά ἠχοῦσε σάλπιγγα, πού μοῦ ἔλεγε:
Aὐ  τά πού ἀκοῦς, γράψτα σέ βιβλίο καί
ἀπόστειλέ τα στίς ἑπτά Ἐκκλησίες...)

Πρώτη Ἐκκλησία, πού ἦταν ἀποδέ -
κτης τοῦ μηνύματος, ἦταν ἡ Ἐκκλησία
τῆς μεγάλης μικρασιατικῆς πόλης, τῆς
Ἐφέσου.

«Tῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλη -
σί  ας γράψον·... οἶδα σου τά ἔργα σου καί
τόν κόπον σου καί τήν ὑπομονήν σου...
καί ὑπομονήν ἔχεις καί ἐβάστασας διά
τό ὄνομά μου, καί οὐ κεκοπίακας...» (β΄
1-3).

(Στόν Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἐφέσου, πού τή φρουρεῖ καί τήν κατευ -
θύνει ὡς ἄγγελος, γράψε: Ξέρω τά ἔργα
σου καί τόν κόπο σου καί τήν ὑπομονή
σου... Kαί ὑπομονή ἔχεις καί ἄντεξες
τούς διωγμούς γιά τό ὄνομά μου καί δέν
καταβλήθηκες ἀπό τόν κόπο).

«Ἀλλά ἔχω κατά σοῦ, ὅτι τήν ἀγάπην
τήν πρώτην ἀφῆκας. μνημόνευε οὖν πό-
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Γιά νά ἔχουµε µιά πιό σαφᾹ εἰκόνα
τῶν ὅσων διαµείφθηκαν στή σύνο-

δο τᾹς Ἱεραρχίας τᾹς 7ης Ὀκτωβρίου
1998, πού συζήτησε τό «ἐπιτίµιο τᾹς
ἀκοινωνησίας», ἄς δοῦµε ἕνα ἀπόσπα-
σµα ἀπό τά Πρακτικά (γιά πρώτη φο-
ρά δηµοσιεύονται):
«ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ Ι.Σ.Ι. ΤΗΣ 7.10.1998

Μακαριώτατος Πρόεδρος: Ἡ ἀπό
τοῦδε καί εἰς τό ἑξᾹς ἄρσις τῶν ἐπι-
τιµίων εἶχε ὡς µοναδικόν σκοπόν τήν
ἀποφυγήν µεγαλυτέρων συνεπειῶν

καί περιπετειῶν διά τήν Ἐκκλησίαν. Ἡ
ἀπόφασις ἐλήφθη ἀπό τήν ∆. Ἱ. Σύνο-
δον ὅπως εἶναι διατυπωµένη εἰς τό
ἀνακοινωθέν τᾹς 14ης-7-1998 οἴκοθεν,
(ex nunc) καί ὄχι ἀναδροµικῶς διά τοῦτο
καί δέν ἐξαφανίζεται οὔτε ἐξαλείφεται
διά τό χρονικόν διάστηµα ἀπό τᾹς ἐπι-
βολᾹς µέχρι τᾹς ἄρσεως αὐτοῦ. Ἡ ἰσχύς
τᾹς ἀποφάσεως τελεῖ ὑπό τήν τελικήν
ἔγκρισιν τᾹς µελούσης νά συνέλθη (τόν
προσεχᾹ Ὀκτώβριον) Ἱ. Συνόδου τᾹς
Ἱεραρχίας.

Καλεῖται ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης
∆ρυϊνουπόλεως, ΠωγωνιανᾹς καί Κο -
νί τσης κ. Ἀνδρέας νά ἀναγνώση τήν
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Κζ΄
Ἱεραρχία: Λαϊκό δικαστήριο

θεν πέπτωκας, καί μετανόησον καί τά
πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δέ μή, ἔρχομαί
σοι ταχύ καί κινήσω τήν λυχνίαν σου ἐκ
τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐάν μή μετανοήσῃς»
(στ. 4-5).

(Ἔχω, ὅμως, κάποιο παράπονο ἐναν-
τίον σου. Ἐγκατέλειψες τήν πρώτη ἀγά -
πη. Tή θερμή καί δυναμική ἀγάπη, πού
εἶχες κατά τά πρῶτα χρόνια. Mνημό -
νευε, λοιπόν, ἀπό ποῦ ἔπεσες καί μετα -
νόησε. Kαί κάνε ξανά τά ἔργα πού ἔκα-
νες πρωτύτερα. Γιατί, διαφορετικά, ἄν
δέν μετανοήσεις, θά ρθῶ καί θά κουνή-
σω τή λυχνία σου. Θά μετακινήσω τήν
Ἐκκλησία ἀπό τήν πρώτη θέση, πού
ἔχει ἀνάμεσα στίς ἄλλες Ἐκκλησίες τῆς
περιοχῆς).

Ἡ ἐπιστροφή στά πρῶτα ἔργα, στή

δυναμικότητα καί στήν ἁγνότητα τῆς
ἀγάπης, εἶναι εὐθύνη καί τῶν Ἐπισκό-
πων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν «ἀγγέλων»
καί ὁλόκληρου τοῦ πληρώματος. Γιατί
εἶναι ἐπιστροφή στήν ὁλοκληρία τῆς ζω -
ῆς. Στήν ἀποκατάσταση τῆς φύσης μας.
Στήν ὀμορφιά καί στή λειτουργικότητα
τῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ.

Aὐτή τή στιγμή ἡ λυχνία μας ἔχει
μετακινηθεῖ. Γιατί δέ φώτιζε καθαρά καί
δέ θέρμαινε τό πλῆθος τῶν ἀνθρώπων.

Ἡ πράξη πού στέκει μπροστά μας,
ὡς μοναδικό καί ἀξεπέραστο χρέος, εἶναι
ἡ μετάνοια. Ἡ συντριβή. Ἡ ὁμολογία
τῆς ἐκτροπῆς καί τῆς ἐνοχῆς. Kαί ἡ ἐπι-
στροφή στήν καθαρότητα καί στήν πλη -
ρότητα τῶν ἔργων τῆς ἀγάπης.



εἰσήγησιν αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ Σώµα-
τος.

Ἡ εἰσήγησις τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου
∆ρυϊνουπόλεως ἀποτελουµένη ἐκ δα -
κτυλογραφηµένων σελίδων καταχω -
ρί ζεται ἐν τοῖς Πρακτικοῖς τᾹς Ἱ. Συνό-
δου τᾹς Ἱεραρχίας.

Ἐπί τᾹς εἰσηγήσεως τοῦ Σεβ. Μη -
τρο πολίτου ∆ρυϊνουπόλεως, Πωγω-
νιανᾹς καί Κονίτσης ἐγένετο ἡ ακόλου -
θος συζήτησις.

Σεβ. Λαγκαδ: Παρακαλῶ νά ἔχω
τόν λόγον, διότι µετά πικρίας ἤκουσα
τό ὄνοµά µου εἰς µίαν Ἐγκύκλιον εἰς
τήν ὁποίαν ἐγώ οὐδέποτε ὑπέγραψα.

Μακαριώτατος: τά ὀνόµατα τῶν
Συν οδικῶν ἔστω καί µειοψηφούντων
τίθενται εἰς τάς Ἐγκυκλίους. 

Πέραν τού των ἔγιναν κατά τό διαρ -
ρεῦσαν διάστηµα πολλά λάθη καί ὁ
ἀείµνηστος ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµος
ἔκανε λάθη καί ἐδέχθη τήν ἐκπαρα θύ -
ρωσιν τοῦ Προκατόχου του ἀρχιεπι -
σκόπου Χρυσοστόµου καί εἰς τά θέµα-
τα του Ν. 214 ἔκανε λάθη µέ τούς µακα -
ριστούς Παντελεήµονα Θεσσαλονίκης
καί Ἰάκωβον πρώην Ἀθηνῶν. Τό ἐπιτί -
µιον τᾹς ἀκοινωνησίας ἐπεβλήθη ὡς
ἐπεβλήθη σχεδόν διά βοᾹς καί ἐλαφρᾷ
τῇ καρδία. Ἐπεβλήθη ὅµως καί ἡ ἀπό -
φασις τᾹς Ἐκκλησίας εἶναι δι’΄ἐµέ 8ον
µυ στήριον καί ἔπρεπε νά τό σεβα-
στοῦν οἱ ἀδελφοί καί νά προσέλθουν
(ἐν µετανοί). Ἔγιναν πολλαί προσπά-
θειαι, δυστυχῶς δέν εὐοδόθησαν ἐξ
αἰτίας πολλῶν εὐθυνῶν, κυρίως δικῶν
τους. Προτείνω εὐλαβῶς νά ἐπανέλθω -
µε εἰς τήν τότε ἀπόφασίν µας. Ὁ Νικό -
δηµος νά γίνη Λιοσίων καί ὁ Κων/νος
Φαρσάλων καί ∆οµοκοῦ. Ἐάν δέν δε -
χθοῦν, νά πνε σέ Μονήν νά µονάσουν
καί νά ἡσυχάση καί ἡ Ἐκκλησία.

Σεβ. ΠολυανᾹς καί Κιλκισίου: Μα-

καριώτατε, πιστεύω ὅτι ἐθέσαµε τόν
δάκτυλον ἐπί τόν τύπον τῶν ἥλων.
Ἐδοκιµάσθην πικρῶς µέ τήν ἔκπτωσιν
ἀπό τήν Μητρόπολιν καί µακαρίζω τόν
ἀείµνηστον Κοζάνης πού µέ ἐδέχθη καί
µοῦ συµπαρεστάθη καί ὁ ἀείµνηστος
ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ, µέ ἐκεῖνον
τόν πηγαῖο καί αὐθόρµητο τρόπον
πού εἶχε, µέ ἄφησε νά ἐννοήσω κάπο-
τε ὅτι θά ἤθελε νά εἶχε λυθᾹ δι’ ὅλους
τό πρόβληµα αὐτό.

Σεβ. Σιδηροκάστρου: Ἡ εἰρήνευσις
τᾹς Ἐκκλησίας θά εἶναι τό Α΄ ἔργον.

Σεβ. Νέας Σµύρνης: κατατίθενται
ἐν τοῖς πρακτικοῖς τᾹς Ἱ. Σ.Ἱεραρχίας.

Σεβ. Ἱωαννίνων: µέ ἐκάλυψε ἐν πολ-
λοῖς ἡ εἰσήγησις τοῦ Σεβ. Νέας Σµύρ -
νης. Ἡ Οἰκονοµία χρειάζεται αἴτησιν
µετανοίας καί τοιαύτη δέν ὑπάρχει.
∆υστυχῶς δι’ ἡµς, ἐγκατελείψαµε τήν
ὁµολογιακή διατύπωση τῶν ἀποφά-
σεων τῶν Συνόδων µας. Αἱ ἀποφάσεις
τῶν Συνόδων µας δέν εἶναι προσωπι-
κές, δέν εἶναι προϊόν προσωπικῶν ἀν -
τεγκλήσεων, ἀλλά εἶναι ὁµολογιακές.
Τό θέµα, Ἅγιε Κιλκισίου, µόνον οἱ ἴδιοι
δύνανται νά τό λύσουν, ἄν κάνουν ὅτι
κάνατε καί σεῖς καί ἄλλοι Ἅγιοι Ἀδελ -
φοί.

Σεβ. Ἠλείας: αἱ ἀπόψεις τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ἠλείας κατατίθενται
γραπτῶς ἐν τοῖς Πρακτικοῖς τᾹς Ἱ. Σ.
τᾹς Ἱεραρχίας.

Σεβ. Γουµενίσσης: αἱ ἀπόψεις τοῦ
Σεβ. Μητροπολίτου Γουµενίσσης κ. ∆η -
µητρίου κατατίθενται γραπτῶς ἐν τοῖς
Πρακτικοῖς τᾹς Ἱ. Σ. τᾹς Ἱεραρχίας.

Σεβ. Κερκύρας: 2 σηµεῖα τᾹς εἰσα -
γω γᾹς τοῦ Σεβ. ∆ρυϊνουπόλεως θά
θίξω. Νοµίζω ὅτι ὁ κατά πάντα ἀγα -
πητός ἀδελφός ἐξέφρασε βαριές ἐκ -
φράσεις κατονοµάζων τήν Ἱ. Σύνοδον
τᾹς Ἱεραρχίας πού ἐπέβαλε τό ἐπιτί -
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µιον ὡς ὁµάδα πραξικοπηµατιῶν. Ἡ
Ἱ. Σύνοδος εἶναι Σῶµα Ἐκκλησιαστικόν
καί θίγονται εἰς τό σύνολόν τους οἱ θε-
σµοί τᾹς Ἐκκλησίας µέ αὐτά τά πρά -
γµατα πού ἠκούσθησαν. Μς εἶπε ὁ
ἀδελφός νά ὁµολογήσωµε ὡς Σύνοδος
ὅτι ἐσφάλαµε καί ἠδικήθησαν. Ἐρωτῶ,
ἐζήτησε ποτέ συγγνώµην ὁ Νικόδηµος
δι’ ὅσα ἔπραξεν εἰς βάρος τᾹς Ἐκκλη -
σίας; ∆έν πρέπει νά ληφθοῦν ὑπ’ ὄψιν
τά γραφόµενα ἀπό τόν Νικόδηµον εἰς
βάρος τᾹς Ἐκκλησίας καί τῶν Ἱ. Συνό-
δων; Τελευταίως ἔστειλε καί ὑπόµνηµα
ἐναντίον τοῦ Μακαριωτάτου πλᾹρες
ὕβρεων. Ἐνθυµοῦµαι, ὅταν εἶχε συστα -
θᾹ Ἐπιτροπή κάποτε πού ἥµουν Συνο-
δικός µαζί µέ τούς Σεβ. Ἡλείας-Θηβῶν-
Σπάρτης καί τόν Ἅγιον Λαγκαδ Πρό -
εδρον, γονυπετής ὁ ἅγιος Λαγκαδ τόν
παρακαλοῦσε νά ὑποχωρήση καί νά
δεχθᾹ τήν τακτοποίησίν του ἀπό τήν
Ἐκκλησίαν εἰς τήν Μητρόπολιν Λιο -
σίων καί ἐκεῖνος οὔτε κἄν ἐσεβάσθη
τήν µετάνοιαν τοῦ ἁγίου Λαγκαδ, ἀλ -
λά ἐξᾹλθε καί εἶπε περιφρονητικῶς ὅτι
αὐτό πού τοῦ ζητούσαµε ἦτο πρξις
Σι µωνίας εἰς τήν ὁποίαν δέν τοῦ ἐπέ -
τρε πε ἡ συνείδησίς του νά ὑποκύψη.
Προτείνω λοιπόν νά ζητήση τόσον αὐ -
τός ὅσον καί ὁ Κων/νος τήν ἐπιείκιαν
καί τήν συγγνώµην τᾹς Ἐκκλησίας καί
ὅταν συµβᾹ αὐτό, τότε νά ἀποφασί -
σω  µε.

Σεβ. Καρυστίας: Ἔχω τήν πληροφο -
ρίαν ὅτι ἔχουν προσφύγει σέ κάποιον
ἀνώτατον Συνταγµατικόν ∆ικαστήρι -
ον, τό ὁποῖον θά συνέλθη τόν ∆εκέµ-
βριον καί ἐάν παρ’ ἐλπίδα τό Συντα -
γµα τικόν αὐτό ∆ικαστήριον τούς δι-
καιώσει, τότε ὁ Ὑπουργός θά ἀναγκα-
σθᾹ νά ἀνακαλέση τά ∆ιατάγµατα τῶν
ἤδη ποιµενόντων. Νά προλάβωµε τά
γεγονότα µέ δική µας ἀντιµετώπισιν

καί τήν ἄρσιν τοῦ Ἐπιτιµίου.
Μακαριώτατος: Αὐτό τό Εἰδικόν ∆ι-

καστήριον δέν συνέρχεται ποτέ.
Σεβ. ἈττικᾹς: Μακαριώτατε, ὁµιλῶ

ὅτι εὑρίσκοµαι σέ πολύ δύσκολον θέ-
σιν. Ὁµιλῶν κατ’ ἐξουσιοδότησιν κλή -
ρου καί λαοῦ τᾹς Ἱ. Μητρ. ἈττικᾹς, πού
πληροφορηθέντες τά περί ἄρσεως τοῦ
ἐπιτιµίου ἐκφράζει ἀνησυχίαν διά νέες
ἀναταραχές ἐνθυµούµενοι µάλιστα τά
γεγονότα τοῦ Κεφαλαρίου, τήν παρα -
βίασιν τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Ὁ Σεβ. Νικό -
δη µος ἐπειθάρχησε ποτέ εἰς τάς ἀπο-
φάσεις τᾹς Ἱ. Συνόδου; Ἐξακολουθεῖ
νά ἱερουργεῖ εἰς τό παράνοµον Μονα-
στήριόν του, στό παρεκκλήσιον τοῦ
Ὀρθοδόξου Τύπου, µέ ἀντίδρασιν τοῦ
κόσµου.

Σήµερον τό πρόβληµα, ὅπως τίθε-
ται, δέν εἶναι πρόβληµα Ἐκκλησιαστι -
κόν ἀλλά πρόβληµα ἑνός προσώπου,
τοῦ Νικοδήµου. Ὁ Σεβ. Νικόδηµος εἶναι
ὁ µόνος ὑπεύθυνος, τοῦ ἐδόθη ἡ εὐκαι-
ρία νά εἶναι µαζί µας, ἀλλά δυστυχῶς
δέν ἐδέχθη. Ἐρώτηµα ἐάν ὑπάρχουν οἱ
κανονικές προϋποθέσεις διά τήν ἄρ-
σιν. Ὑπέγραψε ποτέ αἴτησιν µετανοί -
ας ὁ Σεβ. Νικόδηµος; Ἀντιθέτως, ὑπο-
γράφει παντοῦ ὡς ἈττικᾹς καί Μεγα-
ρίδος, ὁ ἴδιος ἀρνεῖται τήν ἄρσιν τοῦ
Ἐπιτιµίου καί θέλει κατά τούς δικούς
του ὅρους νά γίνη ἡ ἄρσις. Ἐπαναλαµ-
βάνω καί πάλιν: σκεφθᾹτε τί θά γίνη
εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν ἈττικᾹς, σέ
τί κατάσταση θά ἐπανέλθωµεν, εἰς
ποίαν δεινήν περίστασιν θά ἔλθουν οἱ
κληρικοί πού τοῦ ἔκλεισαν τίς πόρτες
τῶν Ἱ. Ναῶν διά νά µή ἱερουργήση καί
διά νά ἀποφύγουν γεγονότα ὡς αὐτά
τᾹς Κηφισίας καί Κεφαλαρίου.

Μακαριώτατος Πρόεδρος: Παρα-
καλῶ τούς ὑπολοίπους ὁµιλητάς νά
παραιτηθοῦν τοῦ δικαιώµατος τᾹς ὁµι -
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λίας καί νά χωρήσωµεν εἰς ψηφοφο-
ρίαν.

Παραιτηθέντων τοῦ δικαιώµατος
τᾹς ὁµιλίας τῶν ἐγγεγραµένων εἰς τόν
κα τάλογον ὁµιλητῶν Σεβ. Μητροπο-
λιτῶν α) Ζιχνῶν καί Νευροκοπίου κ.
Σπυρίδωνος β) Ὕδρας κ. Ἱεροθέου γ)
Σταγῶν καί Μετεώρων κ. Σεραφείµ δ)
Θηβῶν καί Λεβαδείας κ. Ἱερωνύµου ε)
Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερο -
θέου στ) Περιστερίου κ. Χρυσοστόµου
καί  ζ) Ζακύνθου κ. Χρυσοστόµου, ἀπε-
φασίσθη κατόπιν αἰτήσεως πέντε
Μητροπολιτῶν νά γίνη µυστική ψηφο-
φορία (διά βοᾹς ἀποφασισθείσης), διά
τᾹς ὁποίας ἐπικυροῦται ἡ ἀπόφασις
τᾹς ∆. Ἱ. Συνόδου τᾹς 10. 7. 1998 «περί
ἄρσεως τῶν ἐπιτιµίων τῶν ἐπιβληθέν-
των εἰς τούς Σεβ/τους Μητροπολίτας
πρώην ἈττικᾹς Νικοδήµου καί πρώην
Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνου.

Γενοµένης µυστικᾹς ψηφοφορίας
εὑρέθησαν 23 ΝΑΙ, 46 ΟΧΙ, 2 λευκά καί
2 ἄκυρα καί οὕτω διά ψήφων 46 ἐκρίθη
ὅτι παραµένει τό ἐπιτίµιον.

Μακαριώτατος Πρόεδρος: Προτεί -
νω διά τόν ἤδη κοιµηθέντα ἀδελφόν
πρώην Λαρίσης κυρόν Θεολόγον νά
ἀρθᾹ τό ἐπιτίµιον. Ἤδη ἡ ∆ιαρκής Ἱε-
ρά Σύνοδος εἶχε ἐπιτρέψει τήν τέλεσιν
τᾹς νεκρωσίµου Ἀκολουθίας. Οὕτω διά
βοᾹς ὁµοφώνῳ Συνοδικῇ ἀποφάσει
ἤρ θη τό ἐπιτίµιον ἀπό τόν ἤδη κοιµη -
θέντα µακαριστόν πρώην Λαρίσης Θε-
ολόγον.

Καί γενοµένης προσευχᾹς ἐλύθη ἡ
Συνεδρίασις».

Μερικές ἀξιοπρόσεκτες παρατηρή-
σεις στούς παραπάνω διαλόγους:

1) Πάλι καί διά πολλῶν ὁ Ἀρχιεπί -
σκοπος, ξεκινώντας, ξεκαθαρίζει:
-τήν ἀπό τοῦδε καί εἰς τό ἑξᾹς ἄρση
τῶν ἐπιτιµίων

-τήν ἄρση ex nunc, ὄχι ἀναδροµικῶς
-τήν µή ἐξαφάνιση καί ἐξάλειψη τοῦ
ἐπιτιµίου κατά τό χρονικό διάστηµα
ἀπό τήν ἐπιβολή µέχρι τήν ἄρση
-τόν φόβο του ὅτι σέ ἀντίθετη πε-
ρίπτωση δέν θά ἀποφευχθοῦν µε-
γαλύτερες συνέπειες καί περιπέτειες
γιά τήν Ἐκκλησία.

2) Τά λόγια τοῦ Λαγκαδ ἀντιφατι-
κά, πού περιγράφουν ὅµως τό µέγε -
θος τᾹς ἐκτροπᾹς. Λέει λοιπόν: «Τό ἐπι -
τί µιον τᾹς ἀκοινωνησίας ἐπεβλήθη ὡς
ἐπεβλήθη σχεδόν διά βοᾹς καί ἐλαφρᾷ
τῇ καρδία». Πολύ ὑποτιµητικό γιά ἐκ -
κλησιαστικά διοικητικά σώµατα -ὅ πως
εἶναι ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος (∆ΙΣ) καί
ἡ Σύνοδος τᾹς Ἱεραρχίας (ΙΣΙ)- νά ἐπι-
βάλλει «σχεδόν διά βοᾹς καί ἐλαφρᾷ τῇ
καρδία» ἐπιτίµια, συλλήβδην, σέ τρεῖς
ἐπισκόπους, χωρίς διαδικασία δι καστι -
κή, µέ προχειρότητα, µέ βιασύ νη, χω -
ρίς τή δικαστική βάσανο, γιά νά ἀπο-
δοθεῖ ἡ δικαιοσύνη ὅπως ὁρίζουν οἱ
Κανόνες τᾹς Ἐκκλησίας καί οἱ νόµοι
τοῦ Κράτους. Μιά τόσο πρόχειρη ὅµως
καί ἀνεύθυνη καί ἐµπαθής ἀπόφαση,
ὅπως ὁµολογεῖ ὁ Λαγκαδ, σάν αὐ -
τήν, εἶναι ἀπόφαση τᾹς Ἐκκλησίας (!),
καί ἀποτελεῖ γιά τόν µητροπολίτη 8ο
µυστήριο (!), τό ὁποῖο ἔπρεπε νά τό
σε βαστοῦν οἱ ἀδελφοί καί νά προσέλ -
θουν ἐν µετανοία (γιά ποιό παράπτω-
µα ἄραγε, ἀφοῦ δέν ἀπαγγέλθηκε κα -
τη γορία;) Παρ’ ὅλα τά παραπάνω ἀντι -
φα τικά, ὁ µητροπολίτης Λαγκαδ προ -
τείνει νά δοθεῖ µιά λύση γιά τούς δύο
πλέον ἐπιζῶντες µητροπολίτες. 

3) Ἐντύπωση ἐπίσης προξενεῖ ὅτι
ἐνῶ εἰσηγητής ἦταν ὁ Κονίτσης Ἀνδρέ -
ας, ὑπᾹρξαν οὐσιαστικά 3 ἄλλες γρα-
πτές εἰσηγήσεις σκληροπυρηνικῶν
σεραφειµικῶν µητροπολιτῶν (Νέας Σµύρ-
νης, Ἠλείας καί Γουµενίσσης -ὁ ὁποῖος
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εἶχε καί προσωπικό θέµα νά ἐξαιρεθεῖ
γιατί εἶχε ἐκλεγεῖ πρίν Λαρίσης καί
ἀπο πέµφθηκε ἀπό τό Σ.τ.Ε.), πού ἀντι-
τάχθηκαν στίς ἀπόψεις τοῦ εἰσηγητή
καί στράφηκαν κατά τῶν δύο µητρο -
πολιτῶν καί τίς ἀπό ψεις αὐτές τίς ἐνί -
σχυσε καί ὁ ἐπίσης σκληροπυρηνικός
σεραφειµικός ἐπίσκοπος Ἰωαννίνων. 

Ἐπίσης, δόθηκε πολύς χρόνος στόν
διαβόητο Παντελεήµονα Μπεζενίτη, γιά
νά παρουσιαστεῖ ὡς ἐξουσιοδοτη µένος
ἀπό κλᾹρο καί λαό (ἀπό ποῦ καί ὡς
ποῦ;) τᾹς Μητροπόλεως ἈττικᾹς καί νά
ἐκφράσει τίς ἀνησυχίες ὅλου τοῦ ποιµ-
νίου του γιά νέες ἀναταραχές. Στιγµά -
τισε µάλιστα τόν Νι κόδηµο ὡς τόν µό-
νον ὑπαίτιο γιά ὅλο αὐτό τό πρό βληµα
καί τόν κατέκρινε ὅτι δέν πει θάρ χησε
στήν ἀπόφαση τᾹς Ἐκκλη σί ας καί ὅτι
ποτέ δέν ὑπέγραψε αἴτηση µετανοίας(!)

Ἐλάχιστος χρόνος γιά µικρές πα -
ρεµβάσεις δόθηκε στόν Κιλκισίου Ἀπό-
στολο καί στόν Καρυστίας Σεραφείµ
καί ἀπό τούς ὑπόλοιπους ζητήθηκε
ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά παραιτη -
θοῦν ἀπό τό δικαίωµα τᾹς ὁµιλίας.
Αὐτό δέν τό δέχθηκαν ὅλοι. Ὁ Νικοπό-
λεως Μελέτιος κατέθεσε ἔγγραφο δια-
µαρτυρίας στήν ΙΣΙ ὅτι δέν τοῦ δόθηκε
ὁ λόγος.

4) Φαίνεται καθαρά ἀπό τά Πρακτι-
κά ὅτι τό θέµα πού τέθηκε σέ ψηφοφο -
ρία ἦταν: Ἐπικυρώνεται ἡ ἀπόφαση
τᾹς ∆ΙΣ τᾹς 10. 7. 1998 ἤ ὄχι. Ἡ πρότα-
ση λοιπόν τοῦ εἰσηγητᾹ (νά ἀρθοῦν τά
ἐπιτίµια καί νά τοποθετηθοῦν ὁ Νικό -
δη µος στή µητρόπολη ἈττικᾹς καί ὁ
Κωνσταντῖνος στή µητρόπολη Φαρ -
σάλων καί ∆οµοκοῦ) δέν τέθηκε σέ ψη -
φοφορία.

5) Καί ἕνα σχόλιο γιά τήν πρόταση τοῦ
Ἀρχιεπισκόπου Χριστόδουλου: «Προ τεί -
νω διά τόν ἤδη κοιµηθέντα ἀδελφόν

πρώ  ην Λαρίσης κυρόν Θεολόγον νά ἀρ-
θᾹ τό ἐπιτίµιον». Ὁ τόσο ταλαιπωρηµέ -
νος ἀπό τήν ἐκκλησιαστική διοί κηση
Λαρίσης Θεολόγος πού ὅσο ζοῦσε µό-
νο ποινές καί µύδρους ἐµπάθειας εἰσέ -
πρατε ἀπό τούς ἀδελφούς του, τώ ρα,
νεκρός πλέον καί ἀκίνδυ νος, ἀθω ώ νε -
ται ἀπό τό ἱεραρχικό σῶ µα (χωρίς νά
καταλογίζεται σέ κανέναν ἡ εὐθύνη
τῶν ποινῶν πού τοῦ ἐπιβλή θηκαν).

Παραθέτουµε παρακάτω καί ἕνα
κείµενο τοῦ ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος Νι-
κοδήµου, πού στιγµατίζει τά διαδρα-
µατισθέντα στήν Σύνοδο τᾹς Ἱεραρχί -
ας τᾹς 7ης-10-1998:

«Τό χρονικό τῶν ζυµώσεων
Ἡ σελίδα, δυστυχῶς, δέν ἄλλαξε στή

διοίκησι καί στή διαχείρισι τῶν ἐκκλη -
σιαστικῶν µας πραγµάτων. Ἡ διαδοχή
τᾹς φρουρς στόν Ἀρχιεπισκοπικό
θρό νο ἐµφάνισε στή µουντή ἐπικαιρό -
τητα κάποιες ρουκέτες ἐκλεπτυσµένου
λαϊκισµοῦ. Συνθήµατα ἠχηρά. Kαί ἀπα -
νωτές προκλήσεις γιά ἀλλαγή ἤθους.
∆ιακηρύξεις γιά τήν ἀνάγκη θεµελιώ -
σε ως τᾹς ἐλευθερίας στή στέρεα βάσι
τᾹς δικαιοσύνης. Ὑποσχέσεις γιά σε -
βά σµια πρόταξι τῶν Ἱερῶν Kανόνων
στή λειτουργία τοῦ Συνοδικοῦ Σώµα-
τος. ∆ιδαχές στούς ὑπηρέτες τᾹς Θέ-
µιδος καί στούς µαθητές τοῦ Ἱππο-
κράτη. Ἀτυχῶς, ὅµως, τίς λαϊκιστικές
ρουκέτες δέν τίς συνώδεψε ἡ ἀναγεν-
νηµένη καί φωτισµένη πρξι. Ἡ πα-
λιά, φθαρµένη καί διεφθαρµένη, µεθό-
δευσι τᾹς αὐθαιρεσίας συνεχίστηκε
στό Συνοδικό γήπεδο. Kαί ἔδωσε ἀπο-
φάσεις πού αἰφνιδίασαν καί ἀπογοή-
τευσαν τό ἐκκλησιαστικό πλήρωµα. 

Λυπµαι, γιατί βρίσκοµαι στήν ἀδή -
ριτη ἀνάγκη νά δώσω τό χρονικό τῶν
ζυµώσεων καί τῶν «προκάτ» ἀποφά-
σεων τᾹς 7ης Ὀκτωβρίου, πού ἔχουν

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ8



ἄµεση σχέσι µέ τή δική µου, εἰκοσιπεν-
τάχρονη ἐµπειρία ἑνός ἄσπονδου διω -
γµοῦ καί µέ τήν ἰσόχρονη ἐµπειρία τοῦ
ἀδελφοῦ Ἱεράρχη Mητροπολίτη Θεσ-
σαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων κ.
Kωνσταντίνου. Aἰσθάνοµαι, ὅµως πώς,
µέσα στήν πνικτική ἀτµόσφαιρα τοῦ
µονολόγου καί τᾹς φανφαρονικᾹς προ  -
βολᾹς, ἔχω τό χρέος νά καταθέσω στήν
ἀκοή καί στή συνείδησι τοῦ πλη ρώ -
µατος τᾹς Ἐκκλησίας τόν «ἄλλο λόγο».
Tήν ἄποψι, πού δέν τᾹς ἀνοίγεται ἡ
πύ λη τᾹς δηµοσιότητας. Tή µαρτυ ρία,
πού συµπνίγεται στή µυλόπετρα τᾹς
διαπλεκόµενης δηµοσιογραφίας. Tήν
ἀλήθεια, πού δέν προβάλλεται στό στε-
ρέωµα, ἐξοστρακισµένη ἀπό τήν ὕπο-
πτη σκοπιµότητα. 

***
Tά Mέσα MαζικᾹς Ἐνηµερώσεως

πληροφόρησαν τόν Ἑλληνικό λαό ὅτι
ἡ Σύνοδος τᾹς Ἱεραρχίας, κατά τή Συν -
εδρίασι τᾹς 7ης Ὀκτωβρίου, ἐπέβαλε
καί σέ µένα καί στόν ἀδελφό καί συν -
εξόριστο Ἱεράρχη Kωνσταντῖνο µιά
καινούργια ποινή. Ἱκανή νά τραβήξη
σέ µᾹκος χρόνου, ὅσο προχωρήση ἡ
ἐπίγεια ζωή µας. Ἔτσι, πού θά τή λέ-
γαµε, στή λαϊκή γλῶσσα, ἰσόβια δε-
σµά. Kαί ἀνακοίνωσαν, σέ τόνο πανη -
γυρικό, πώς ἡ ποινή αὐτή στηρίχτηκε
στήν πλειοψηφία τῶν 46 ψήφων τοῦ
Ἱεραρχικοῦ Σώµατος. ∆ηλαδή, στή
συν τριπτική πλειοψηφία. Kαί µέ τίς
δηλώσεις αὐτές ἔκλεισαν τό θέµα. 

Ἡ ἄλλη ἄποψι, δέν ἐπιτράπηκε νά
ἀκουστᾹ στήν αἴθουσα τῶν Συνεδριά-
σεων τᾹς Ἱεραρχίας. Oὔτε πέρασε στίς
ἐφηµερίδες, ἔστω καί σάν προβληµα-
τισµός κάποιας ἀσήµαντης µειοψηφί -
ας. Ἔµεινε περιφρονηµένη, συµπιε-
σµένη καί φυλακισµένη. Γιά νά µήν ἀλ -
λοιώση τή θριαµβική ἁψίδα τᾹς νίκης.

Nά µή θίξη τό προφίλ τοῦ ἡγεµόνα ἤ
τῶν ἡρώων τᾹς πλειοψηφίας. 

Συνοπτικά, ὁ ἀντίλογος, πού ἀνα -
δύεται ἀπό τόν λειµῶνα τῶν Ἱερῶν Kα -
νόνων, ἀπό τόν κώδικα τᾹς ἐκκλησια-
στικᾹς µας Nοµοθεσίας καί ἀπό τή µα-
κραίωνη ἐµπειρία τᾹς Ἐκκλησίας µας,
δίνει τίς παρακάτω ἐπισηµάνσεις.

***
1. Ἡ Ἱεραρχία τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς

Ἑλλάδος εἶνα σῶµα Bουλευτικό. Eἶναι
µιά τοπική Σύνοδος, µέ εὐρύ ἄνοιγµα
προοπτικῶν καί µέ εὐθύνη νά σαλπίση
µήνυµα λυτρωτικό στό ἀνήσυχο ποί -
µνιο. ∆έν ἀποτελεῖ ∆ικαστήριο, ἁρµό-
διο νά δικάση καί νά καταδικάση Ἀρχιε-
ρεῖς τᾹς Ἐκκλησίας. Γιά τίς περιπτώ -
σεις τῶν παραπτωµάτων, πού δια-
πράττονται ἀπό ἡγετικά στελέχη τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ σώµατος, ἁρµόδια εἶ -
ναι τά νοµοθετηµένα ἐκκλησιαστικά
∆ικαστήρια. Στή δική µας χώρα, τή
σύνθεσι καί τόν τρόπο λειτουργίας τῶν
ἐκκλησιαστικῶν ∆ικαστηρίων τά ρυθ -
µίζει ὁ Nόµος 5383 τοῦ 1932. Ἡ Ἱεραρ -
χία, στίς τακτικές Συνελεύσεις της,
ἐπε ξεργάζεται καί ἐπιλύει τά γενικά
προβλήµατα τᾹς Ἐκκλησίας. ∆ίνει ὑπ -
εύ θυνες ἀπαντήσεις στούς προβληµα-
τισµούς τᾹς πίστεως. ∆ιαµορφώνει τήν
ποιµαντική πολιτική στή συγκεκριµένη
ἱστορική ἐπικαιρότητα. Ὀργανώνει µέ
ἀκρίβεια τό διοκητικό µηχανισµό, ἔτσι
πού νά µή παραβιάζη τήν Παράδοσι
τῶν ἁγίων Πατέρων. 

Ἡ αὐτόµατη καί αὐθαίρετη ἐκτρο-
πή καί µετατροπή τᾹς Ἱεραρχίας τᾹς
7ης Ὀκτωβρίου σέ ∆ικαστήριο -καί µά-
λιστα λαϊκοῦ τύπου- ἦταν παραβίασι
τοῦ Nοµοθετικοῦ πλαισίου διοικήσεως
τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, πού στι -
γµατίζει τούς πρωτεργάτες καί ἀλλο -
τρι ώνει τό σῶµα.
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***
2. Σ᾽ ὁλόκληρη τή µακρά ἱστορία

τᾹς Ἐκκλησίας µας, ὁσάκις µιά Σύνο-
δος ἀναγκάστηκε νά λειτουργήση ὡς
∆ικαστήριο καί νά ἀσχοληθᾹ µέ προ-
σωπικά θέµατα ἐπισκόπων, δέν πα-
ρέλειψε νά καλέση ἐκείνους πού θεω-
ροῦσε ἔνοχους ἤ ἐκείνους πού ἦταν οἱ
στόχοι τῶν ἐγκλήσεων, γιά νά τούς
ἀπαγγείλη τήν κατηγορία καί νά ἀκού -
ση τήν ἀπολογία τους. Ποτέ µιά ἁγιο -
πνευµατική Σύνοδος δέ δίκασε καί δέν
καταδίκασε χωρίς νά καλέση κατά τή
διαδικασία τᾹς δίκης τούς ὑπόδικους.
Kαί ἡ σοφία τῶν ἁγίων Πατέρων θε-
σµοθέτησε, στήν περίπτωσι πού ἀπο -
δίδονται εὐθῦνες σέ ἐπισκόπους, νά
καλοῦνται καί µιά καί δυό καί τρεῖς καί
τέσσερες φορές. Kαί µόνο ἄν ἀρνη θοῦν
καί τήν τέταρτη φορά νά προσέλθουν
καί νά ἀπολογηθοῦν, νά προχωρᾹ τό
∆ικαστήριο στήν ἐκδίκασι τᾹς ὑποθέ-
σεως ἐρήµην. 

Ἡ Ἱεραρχία τᾹς 7ης Ὀκτωβρίου τοῦ
1998, ὑπό τήν προεδρία τοῦ νέου Ἀρχι -
επισκόπου Xριστοδούλου, τράβηξε
µιά µαύρη γραµµή στίς προδιαγραφές
τῶν Ἱερῶν Kανόνων καί τῶν Nόµων.
Kαί συνέχισε τήν πρωτοτυπία καί τήν
αὐθαιρεσία ὅλων τῶν Συνοδικῶν δια -
σκέψεων πού λειτούργησαν κατά τή
θολή εἰκοσιτετραετία τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που Σεραφείµ. Ποδοπάτησε τήν Kα-
νονική καί τή Nοµική εὐταξία. Ἔκρυψε
στό ἀρχεῖο τό Nόµο 5383/1932. Kαί µε-
ταβλήθηκε σέ λαϊκό ∆ικαστήριο. Kατά
παράβασι ὅλων τῶν δικονοµικῶν Kα -
νόνων τᾹς Ἐκκλησίας, µς δίκασε καί
µς καταδίκασε. Mέ µιά µονοκοντυλιά.
∆ίχως νά µς καλέση. ∆ίχως νά µς
ἀπαγγείλη κατηγορία. Kαί δίχως νά
ἀκούση τή δική µας, φτωχή, ἀπολογία.

***

3. Ἡ πλειοψηφία τῶν 46 ψήφων,
πού ρίχτηκαν στήν κάλπη γιά τήν κα-
ταδίκη µας, ὑπᾹρξε πλαστή καί ἔνοχη.
Σύµφωνα µέ τούς Ἱερούς Kανόνες καί
σύµφωνα µέ τίς σχετικές διατάξεις τοῦ
Nόµου 5383, ἔπρεπε νά ἐξαιρεθοῦν
ἀπό τή διαδικασία καί ἀπό τήν ψηφο-
φορία ὅλοι ἐκεῖνοι πού µς εἶχαν δικά -
σει ἀναπολόγητους κατά τά περασµέ-
να χρόνια καί ὅλοι ἐκεῖνοι πού ὠφε λή -
θηκαν ἀπό τή δική µας κατα δί κη. Ἡ
ὑποχρέωσι τᾹς ἐξαιρέσως εἶναι ἀπό -
λυ τη. Tηρεῖται στίς δικονοµίες ὁλό -
κληρης τᾹς οἰκουµένης. Kαί θεσµοθε-
τεῖται ἀπό τούς ἐκκλησιαστικούς Nό-
µους καί τούς Ἱερούς Kανόνες τᾹς Ὀρ-
θόδοξης Ἐκκλησίας µας. Ὁ Nόµος 5383
ρητά προστάσσει: Ἐξαιρεῖται «ὁ Mη -
τροπολίτης ἄν ἐν τῇ ὑπό κρίσιν ὑποθέ -
σει ἐδίκασεν ὁ ἴδιος ὡς δικαστής κατω -
τέ ρου βαθµοῦ». Ὅµως, ἡ δικονο µι κή
αὐ τή ὑποχρέωσι παραβιάστηκε καί
πα ρα βιάζεται ἀσύστολα ἀπό τή διοί -
κησι τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος. 

Στίς 7 Ὀκτωβρίου πραγµατοποι-
ήθηκε τό ἀνήκουστο. Στρογγυλοκάθη-
σαν στή συνεδρίασι καί ψήφισαν τήν
καταδίκη µας 5 Mητροπολῖτες πού
ἀπό τό 1974 ἴσαµε σήµερα ἔρριξαν πε-
ρισσότερες ἀπό πέντε φορές καταδι-
καστική ψᾹφο. Kαί σηµειώνω περισ-
σότερες ἀπό πέντε φορές, γιατί, ἐκτός
ἀπό τήν καταδικαστική ψᾹφο τους,
πού τήν ἔρριχναν κάθε φορά στήν ὁλο-
µέλεια τᾹς Ἱεραρχίας, ψήφιζαν ἐναν-
τίον µας καί στίς συνεδριάσεις τᾹς ∆ι -
αρ κοῦς Ἱερς Συνόδου. Oἱ Mητροπο -
λῖτες αὐτοί δέν εἶχαν τήν ἀρχιερατική
ἀξιοπρέπεια καί εὐαισθησία νά ζητή-
σουν -ἔστω καί µιά φορά- τήν ἐξαίρεσί
τους. Kαί τώρα, θεώρησαν ἀναφαίρε-
το δικαίωµά τους νά βάψουν γιά µιά
ἀκόµα φορά τόν κάλαµο στή χολή καί
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νά τόν φέρουν στά χείλη µας. 
Ἐκτός ἀπό αὐτούς, στά ἕδρανα τῶν

δικαστῶν κάθησαν καί ἐκεῖνοι πού, ὡς
µέλη τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου τοῦ
1993, µς ἐπέβαλαν τήν ἀνιστό ρητη
καί ἀνύπαρκτη ποινή τᾹς «ἀκοινωνη -
σίας». Kαί ὄχι µόνο κάθησαν, ἀλ λά τόλ -
µησαν νά λάβουν τό λόγο, γιά νά ἀνα-
νεώσουν καί νά στηρίξουν τήν παλιά
ἐτυµηγορία τους. Ὁ Nόµος δέν τούς
ἔδι νε τό δικαίωµα. Ἀλλά τό κλίµα τᾹς
αὐθαιρεσίας τούς κάλυπτε. 

Kαί σά νά µή ἔφτανε αὐτή ἡ εἰσβο-
λή καί ἡ παρεµβολή τῶν «ἐξαιρετέων»,
παρακάθησαν καί ψήφισαν, ἀπροβλη -
µάτιστα καί ἀνενδοίαστα, καί ἐκεῖνοι
πού ὠφελήθηκαν ἀπό τή δική µας ἀπο-
µάκρυνσι. Oἱ Mητροπολῖτες πού τά -
χυ  ναν τό βηµατισµό τους γιά νά κατα-
λάβουν τίς ἐπισκοπικές µας ἕδρες. Oὔ -
τε αὐτοί ζήτησαν νά ἐξαιρεθοῦν. Ἀλλ᾽
οὔτε καί ὁ πρόεδρος τοῦ Σώµατος, ἐκ -
πληρώνοντας τό καθᾹκον του, τούς
ὑπέδειξε πώς δέν µποροῦν νά ἀσκή-
σουν χρέη δικαστοῦ. 

Ἡ παρουσία ὅλων αὐτῶν ἔκανε τή
σύνθεσι τοῦ Σώµατος, Kανονικά καί
Nοµικά, ἄκυρη. Παρωδία ∆ικαστηρίου.
Kαί παρωδία δίκης. ∆ηµιούργησε πλα -
στό σῶµα. Kαί πλαστή καί µεµπτή πλει-
οψηφία. 

Ἄν φωνάξη κανείς τούς δικαστές
πού τυχόν ἀθώωσαν, δίχως νά δικά-
σουν, τούς κλέφτες, καί ἄν προσθέση
στή σύνθεσι τοῦ ∆ικαστηρίου καί τούς
ἴδιους τούς κλέφτες, τότε εἶναι βέβαιο
πώς ἡ ἀπόφασι θά στείλη στά ἰσόβια
δεσµά τό ἀνεύθυνο θύµα τᾹς θρασύ -
τατης ληστείας. 

***
4. Ἡ ἀπόφασι τᾹς Ἱεραρχίας τᾹς

7ης Ὀκτωβρίου, πού συνεδρίασε µέ
τήν ἀπαράδεκτη σύνθεσι καί πού τερ -

µάτισε µέ κατόρθωµα τήν ἐντυπωσια-
κή, πλαστή πλειοψηφία, εἶναι πέρα
ὡς πέρα ἄκυρη καί γιά ἕνα ἄλλο λόγο.
Σύµφωνα µέ τόν Kαταστατικιό Xάρτη
τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος (ἄρθρο 6
παράγραφος 3), µιά τέτοια ποινή, γιά
νά εἶναι ἔγκυρη καί ἐκτελεστή, πρέπει
νά συγκεντρώση τήν πλειοψηφία τῶν
δύο τρίτων, ὄχι τῶν παρόντων, ἀλλά
τοῦ συνόλου τῶν «ἐν ἐνεργεί» µελῶν
τᾹς Ἱεραρχίας. Aὐτό σηµαίνει πώς ἡ
ἀπόφασι τᾹς καταδίκης µας, γιά νά
εἶναι ὁριστική καί ἐκτελεστή, ἔπρεπε
νά συγκεντρώση 52 ψήφους. Ἀπό τή
στιγµή, πού πᾹρε µόνο 46 ψήφους, δέν
κάλυψε τήν ἀπαραίτητη πλειοψηφία.
Kαί δέν ἐπιφέρει κανένα ἀποτέλεσµα.
Ὁ Nόµος εἶναι ἀπόλυτος. Kαί οἱ ἀριθ-
µοί δέν µποροῦν νά ἀλλοιωθοῦν.

***
5. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Xριστόδουλος,

ὡς µέλος τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου
τοῦ 1993, εἶχε καταψηφίσει τό ἀντικα-
νονικό καί ἀνύπαρκτο ἐπιτίµιο τᾹς
«ἀκοινωνησίας», ὅταν γιά πρώτη φο-
ρά ἐπινοήθηκε καί ἐπιβλήθηκε. Ὅµως,
τώρα, ὕστερα ἀπό 5 ὁλόκληρα χρόνια
καί ἀπό τήν καθέδρα τοῦ προέδρου
τᾹς Ἱεραρχίας, ἀνήρεσε τόν ἑαυτό του.
Ἀποδέχτηκε ὡς πραγµατικό καί ἰσχυρό
τό νόθο «ἐπιτίµιο» καί ψήφισε ὑπέρ
τᾹς ἐπ᾽ ἄπειρον διατηρήσεώς του. Ἡ
στροφή του ὑπᾹρξε ἀνεπίτρεπτη. Tόν
ἐξέθεσε ὡς θεολόγο. Tόν εὐτέλισε ὡς
ἡγέτη. Προσπαθώντας νά δικαιολογή-
ση τά ἀδικαιολόγητα, νά ἀµυνθᾹ γιά
τήν προδοσία τῶν ἀπόψεών του καί
τᾹς ψήφου του καί γιά τήν υἱοθέτησι
τᾹς διαλεκτικᾹς, πού τήν εἶχε καταπο-
λεµήσει µέ δύναµι καί ἐπιµονή, διατύ -
πωσε ἕνα διάτρητο ἐπιχείρηµα. Eἶπε
ὅτι ὑποτάχτηκε στή γνώµη τᾹς Συνό-
δου. Σύµφωνα µέ τήν πληροφορία πού
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κατέγραψε στόν Tύπο δηµοσιο γράφος
ἐξαρτηµένος κατά πάντα ἀπό τόν προ -
καθήµενο: «ὁ κ. Xριστόδουλος ἐπισήµα-
νε ὅτι ὅταν εἶχε ἐπιβληθεῖ τό ἐπιτίµιο
εἶχε διαφωνήσει, ἀλλά στή συ νέχεια
ὑπετάγη στήν ἀπόφασι τᾹς πλειοψη -
φίας, πιστός στίς ἀρχές τοῦ συνοδικοῦ
συστήµατος». Ἡ δήλωσι αὐτή ἐλέγ χεται
ἀσύµβατη µέ τήν πραγµατικότη τα καί
παραπλανητική. Γιά ἕναν ἁπλού στατο
λόγο. Tό 1993 ὁ τότε Mητροπολίτης
∆ηµητριάδος Xριστόδουλος δέν ἔσκυ -
ψε τό κεφάλι καί δέν ὑποτάχτηκε στή
γνώµη τᾹς Συνόδου. Συνέχισε τήν ἀν -
τίδρασί του καί τόν ἀγώνα του. Στίς 8
Ἀπριλίου τοῦ 1994, ἕνα περίπου χρό-
νο µετά τήν ἐπιβολή τοῦ «ἐπιτιµίου»
καί τήν καταψήφισί του ἀπό τόν ἴδιο,
ὁ Mητροπολίτης Xρι στόδουλος γρά -
φει ἐπιστολή στόν τότε ὑφυπουργό
Tύπου Eὐάγγελο Bενιζέλο. Kαί στήν
ἐπιστολή του αὐτή ἐπισηµαίνει µέ στα -
θερότητα καί µέ ἀγανάκτησι: «ἡ ἐπίκλη -
σις τᾹς ἐπιβολᾹς τοῦ ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοι-
νωνησίας δέν συνιστ, ὡς γνωρίζετε, νό-
µιµον βάσιν ἐκδόσεως τῶν διαταγµά-
των». Ἡ κατηγορηµατική ἐπισήµανσι
ἀποδεικνύει πώς ὁ ἴδιος δέν ἔχει προσ -
χωρήσει στή συνοδική πλειοψη φία.
Kαί συνιστ στόν ὑπουργό νά µή προ -
χωρήση ἡ Kυβέρ νησι στήν ὑλοποίησι
τοῦ σχεδίου, πού ἐξυφάνθηκε γιά τήν
ἅλωσι «τῶν πλασµατικῶς θεω ρη θησο -
µέ νων ὡς ἐν χη ρεί διατελουσῶν Mητρο -
πόλεων Ἀττι κᾹς καί Λαρίσης, προ κειµέ -
νου νά καταλάβουν αὐτάς ὕπο  πτα πρό -
σωπα, κινούµενα εἰς τό ἐκ κλησιαστικόν
παρα σκήνιον, καί ἐνδιαφε ρόµενα νά προ-
ωθή σουν τίς προσωπικές των φιλοδο -
ξίες». Ἄν ὁ κ. Xριστόδου λος εἶχε ὑπο -
ταχτᾹ τότε στήν «πλειοψη φία, πιστός
στίς ἀρ χές τοῦ συνοδικοῦ συ στήµατος»
δέ θά ἔγραφε τήν ἔντονη αὐτή διαµαρ -

τυρία στόν ὑπουργό καί δέ θά χαρα -
κτήριζε µέ τόσο βαρειές ἐκ φράσεις
τούς ἐπιβή τορες τῶν δυό «πλα σµατι -
κῶς θεωρηθησοµένων ὡς ἐν χηρεί Mη -
τροπόλεων ἈττικᾹς καί Λαρίσης». Tώρα,
ὅµως, ἀπό τή θέσι τᾹς ὑπέρτατης εὐ -
θύνης, προσπαθεῖ νά κα λυφθᾹ πίσω
ἀπό µιά διάτρητη ἀσπίδα νοµοκανο -
νικᾹς πειθαρχίας. Kαί ἀγωνί ζε ται νά
δικαιολογήση τήν ἀνεπίτρεπτη στρο-
φή του, πού τόν ἔφερε ἀπό τό κλιµάκιο
ὑποστη ρίξεως τῶν Ἱερῶν Kανόνων
στήν ὕποπτη κλίκα τᾹς ἐκθεµελιώσεως
τᾹς KανονικᾹς δοµᾹς τᾹς Ὀρθόδοξης
Ἐκκλη σί ας µας καί στό πλευρό τῶν
ὕποπτων προσώπων, πού κινήθηκαν
στό ἐκκλη σιαστικό παρασκήνιο καί
ἐνδιαφέρθηκαν νά προ ωθήσουν τίς
προσωπικές τους φιλοδοξίες. 

***
6. Ἰδιαίτερα περίεργο γεγονός εἶναι

ὁ ὀρυµαγδός τῶν ἐπιθέσεων ἐναντίον
τοῦ Mητροπολίτου πού εἰσηγήθηκε
τήν ἄρσι τῶν «ἐπιτιµίων» στή Σύνοδο
τᾹς Ἱεραρχίας, καί ἡ τελική ἐκπαρα -
θύρωσι τᾹς εἰσηγήσεώς του. Tόν εἰση -
γητή τόν ὥρισε ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος Xριστόδουλος. Ἐγώ δηλώνω, ἐπί -
σηµα καί κατηγορηµατικά, ὅτι τήν
πληροφορία γιά τήν ἀνάθεσι τᾹς εὐ -
θύνης τᾹς εἰσηγήσεως στό Mητροπο -
λίτη ∆ρυϊνουπόλεως, τή διάβασα στίς
ἐφηµερίδες. Kαί δέν τόν ἐνώχλησα καθ-
όλου. Mήτε ἤξερα τί ἐπρόκειτο νά εἰση -
γηθᾹ. Mήτε τόν παρεκάλεσα νά εὐνο-
ήση τή δική µου ἄποψι ἤ τό δικό µου
αἴτηµα. Kαί πάλι ἀπό τίς ἐφηµερίδες
πληροφορήθηκα, ὅτι, µόλις διάβασε
τήν εἰσήγησί του, ἔγινε σάλος στήν αἴ -
θουσα τῶν συνεδριάσεων. Kαί ὅτι, τε-
λικά, ὁ Πρόεδρος κ. Xριστόδουλος, χω -
ρίς νά τή θέση σέ ψηφοφορία, τήν πα-
ραµέρισε. Σά νά µήν ἔγινε καµµιά εἰσή -
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γησι, κάλεσε τούς συνέδρους νά ψηφί -
σουν ἤ νά ἀπορρίψουν τήν ἀπόφασι
τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου. Tήν ἀναι-
τιολόγητη ἐπιβολή τοῦ «ἐπιτιµίου» γιά
µιά πενταετία ἤ τή συνέχισί του ἐπ᾽
ἄπειρο. 

Ὅµως, ἄν πρόθεσί του ἦταν νά
θέ  ση σέ ψηφοφορία τήν ἀπόφασι
τᾹς ∆IΣ, ποιός ὁ λόγος νά ἀναθέση
σέ Mη τροπολίτη τήν εὐθύνη µις εἰ -
σηγήσε ως; Kαί ἄν προσδοκοῦσε ἀπό
τόν εἰ σηγητή νά προσαρµοστᾹ στή
δική του θέλησι καί νά ἐµφανίση µιά
«καθ᾽ ὑπαγόρευσι» εἰσήγησι, ποῦ εἶ -
ναι ὁ σεβασµός στό ἀκριβό προνόµιο
τᾹς ἐλευ θερίας τοῦ λόγου, πού σέ
ἐπίσηµη στι γµή ὑπερασπίστηκε; Kαί
ἀφοῦ θεώ ρησε σκόπιµο νά γίνη µιά
πα ράλληλη εἰ σήγησι, γιατί δέν τήρη -
σε τή στοιχει ώδη δεοντολογία, ἀφή -
νοντάς την στήν κρί σι τῶν συνέ  δρων
καί θέτοντάς την σέ ψηφοφορία; Για -
τί στέρησε τό δικαίωµα τᾹς ἐλεύθε -
ρης ἐκφράσεως καί τό προνόµιο τᾹς
ψήφου ἀπό τά µέλη τᾹς Ἱεραρχίας;
Ὅλη αὐτή ἡ σκηνοθε σία δέν ἀποδει -
κνύει ἔνοχη σκοπιµότη τα; 

Mετά τήν πραξικοπηµατική ἀπόρ -
ρι ψι τᾹς εἰσηγήσεως, ὁ λόχος πᾹρε τό
µονοσήµαντο σύνθηµα. Nά καταδικά -
ση γιά µιά ἀκόµα φορά, ἀναπολόγη -
τους, τούς δυό συλλειτουργούς του.
Kαί τήν ψᾹφο τᾹς καταδίκης τήν ἔρρι-
ξε καί ὁ προκαθήµενος καί ἡ «ἐν Xρυ-
σοπηγῇ» συνοδεία του. 

Ἡ θλιβερή διαπίστωσι.
Aὐτά εἶναι τά γεγονότα. Σταράτα

καί ἀδιαµφισβήτητα. Ὄχι τιµητικά γιά
τό νέο Ἀρχιεπίσκοπο. Kαί ὄχι συντελε -
στικά στήν ἑνότητα, στήν καλλιέργεια
τοῦ ἤθους καί στήν εὔρυθµη λειτουργία
τῶν ἐκκλησιαστικῶν θεσµῶν. Πιστεύω
ὅτι ὅποιος θελήση νά τά ἐγγράψη στό

ἐνεργητικό τοῦ σηµερινοῦ Ἀρχιεπι -
σκόπου θά κάνη λάθος. Kαί ὅποιος
ἀποτολµήση νά τοῦ ἀναγνωρίση µε-
γαλεῖο ὁραµατισµῶν καί ἀκραιφνές
Ὀρθόδοξο φρόνηµα, θά βρεθᾹ ἔξω ἀπό
τήν πραγµατικότητα καί ἔξω ἀπό τήν
τροχιά τᾹς ΠατερικᾹς εὐσυνειδησίας. 

∆υστυχῶς, εἴµαστε ὑποχρεωµένοι
νά κάνουµε τή θλιβερή διαπίστωσι. Ἡ
σελίδα στή βίβλο τῶν ἐκκλησιαστικῶν
µας πραγµάτων δέν ἄλλαξε. Tά βεγγα-
λικά τῶν συνθηµάτων δέ φώτισαν ἀνα-
γεννητικά τόν ὁρίζοντα τᾹς ἑλληνικᾹς
Ὀρθοδοξίας. Tό πηχτό σκοτάδι τῶν
αὐ   θαιρεσιῶν καί τῶν παραβιάσεων
τῶν Ἱερῶν Kανόνων δέ διαλύθηκε. Ἐξ -
ακολουθεῖ νά δεσπόζη. Kαί οἱ καρδιές,
πού χειροκρότησαν τήν ἀλλαγή, δέ
βιώνουν µέσα τους τόν ἀρχικό παλµό.
Πέρασαν, ἀπρόσµενα, στήν καταχνιά
τᾹς µελαγχολίας καί τᾹς ἀγωνίας. 

Προσωπικά ἐκφράζω τή βαθειά µου
θλῖψι. Kαί ἱκετεύω τόν Kύριο νά ἁπλώ -
ση Ἐκεῖνος τό πανσθενουργό χέρι Tου
καί νά γυρίση τή σελίδα. Mέ σωστική
κίνησι νά ἐπανεντροχιάση τή διοίκησι
τᾹς ἑλληνικᾹς Ἐκκλησίας στήν εὐθύτη -
τα, στήν ἐντιµότητα καί στήν καθαρό -
τητα τᾹς ΣυνοδικᾹς παραδόσεως».

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 13

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
∆ιµηνιαῖο ∆ελτίο

Ἐκκλησιαστικῆς Ἐνηµέρωσης
Κωδικός 2360

Ἰδιοκτήτης�Ἐκδότης
ὁ Ἀρχιµανδρίτης

Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
∆ιεύθυνση

190 11 Αὐλών�Ἀττικῆς
Τυπογραφεῖο Κωνσταντίνου Σανιδᾶ

Ἰωαννίνων 6, Μοσχάτο
ISSN 1790�482X



Πολύ χαρακτηριστικό εἶναι καί τό
γράµµα τοῦ ἈττικᾹς Νικοδήµου πρός
τόν Ἀρχιεπίσκοπο:
«O MHTPOΠOΛITHΣ
ATTIKHΣ KAI MEΓAPI∆OΣ
NIKO∆HMOΣ

12 Ὀκτωβρίου 1998
Ἀγαπητέ Xριστόδουλε,
Θέλω ἁπλά καί ἀδελφικά νά ἐπικοι-

νωνήσω µαζί σου. Ἀλλά αἰσθάνοµαι
ἀµηχανία. Γιατί δέν ξέρω σέ ποιό κανάλι
νά ἐµπιστευτῶ τά αἰσθήµατά µου καί τό
στοχασµό µου. Nά σέ εὐχαριστήσω,
γιατί µοῦ χάρισες ἕνα σταυρό, ὄχι βέ-
βαια ἀδαµαντοποίκιλτο, ἀλλά αἱµάτινο,
σάν αὐτόν πού σήκωσε ὁ Kύριός µου,
ὅταν ἀνηφόρισε πρός τό φρικτό Γολ-
γοθ; Nά σέ συγχαρῶ, γιατί κατάφερες
νά ἐµφανίσης στό σῶµα τῶν συνεπι -
σκόπων µας πρόσωπο σκληροῦ ἡγέτη,
πού ἔχει τή θέλησι καί τή δύναµι νά στε-
ρεώνη τό σκᾹπτρο τᾹς ἐξουσίας του ἀκό-
µα καί ἐπάνω στά πτώµατα τῶν ἀδελ -
φῶν καί συλλειτουργῶν του; Ἤ νά ἐκ -
φράσω τή βαθειά λύπη µου γιά τό γε-
γονός ὅτι µπροστά στίς βαθµίδες τοῦ
Παναγίου Θυσιαστηρίου συνάντησα ξε -
σκισµένο καί ἐξουθενωµένο τό Πηδάλιο
τᾹς Ἐκκλησίας µας καί ἄκουσα κραυγές
ἄναρθρες (ἴσως καί ἄνανδρες), πού ζη -
τοῦσαν τή δική µου καταδίκη καί πού ἡ
ἔντασί τους µέ ἐµπόδισε νά ἀρθρώσω
ἀκόµα καί µιά µοναδική λέξι ἀπολογίας;

∆έν ξέρω πόσο γόνιµο εἶναι νά προ-
σπαθῶ νά γυρίσω τή σκέψι σου στά γε-
γονότα πού ἐκτυλίχτηκαν κατά τήν
ἀπο φράδα ἡµέρα τᾹς 7ης Ὀκτωβρίου
1998. Eἶναι διαφορετικές οἱ διόπτρες µας.
Ἐγώ ἔζησα τή δολοφονική ἐπίθεσι ἀπό
χέρι ἀδελφοῦ. Σύ ἐβίωσες τό θρίαµβο.
Σοῦ ἀρκεῖ ὅ,τι διατυµπανίστηκε ἀπό τά
Mέσα τᾹς MαζικᾹς Ἐνηµερώσεως, ὅτι
πέτυχες µιά ἰσχυρή πλειοψηφία. Kαί ὅτι

µέ τήν πλειοψηφία αὐτή ἀποµονώθη-
καν τά «κακοποιά στοιχεῖα» καί εἰρή-
νευσε ἡ Ἐκκλησία. Ὡστόσο, ἀδελφέ µου,
δέν εἶ σαι ὁ πρῶτος, οὔτε καί θά εἶσαι ὁ
τελευταῖος, πού τήν κατάχρησι τᾹς ἐ -
ξουσίας τή βαπτίζει θρίαµβο. Πού πανη -
γυ ρίζει, γιατί κατάφερε, µέ τόν ἀγῶνα
του ἤ µέ τή διπλωµατική µαεστρία του ἤ
καί µέ τήν ἐξουσιαστική ἐπιβολή του, νά
θρι αµβεύση, στέλνοντας κάποιον σπε-
κουλάτορα καί ἀποκεφαλίζοντας τά
θύµατά του. 

∆έν σοῦ τά γράφω αὐτά γιά νά σοῦ
προκαλέσω κρίσι συνειδήσεως. Ἄλλω-
στε, σύ ἔχεις τήν εὐχέρεια νά ξεπερνς
τίς συνειδησιακές ἐξεγέρσεις µέσα στίς
ἰαχές τῶν ἐπευφηµιῶν καί µέσα στό παν-
δαιµόνιο τῶν χειροκροτηµάτων. 

Ὅµως, ἀδελφέ µου, ὅλοι αὐτοί πού
χάρηκαν τήν ἐκλογή σου καί εὐχήθηκαν
ἀπό τά βάθη τᾹς καρδις τους καί χει -
ροκρότησαν δέν τό ἔκαναν γιατί στό
 πρόσωπό σου εἶδαν τόν ἡγέτη πού θά
τολµοῦσε νά γυρίση τή σελίδα; Oἱ πη -
γαῖοι χειροκροτητές σου δέν ἦταν ὁ λα-
ός, ὁ κουρασµένος καί ταλαιπωρηµένος
ἀπό τό τυραννικό καθεστώς τᾹς εἰκοσι-
πενταετίας, πού ἀνίχνευε µέ ἀγωνία τόν
ὁρίζοντα γιά νά χαρᾹ τήν ἀνατολή τᾹς
ἄλλης µέρας; Tώρα, αὐτός ὁ λαός τοῦ
Θεοῦ σηκώνει τά χέρια ψηλά καί πνίγε-
ται. Ἡ σελίδα δέν ἄλλαξε. Tό σκοτάδι
τοῦ µίσους δέ διαλύθηκε. Ἡ ἀγάπη δέ
θρονιάστηκε στίς καρδιές τῶν ποιµένων.
Oἱ πληγές δέν ἔκλεισαν. Ὅσο καί ἄν οἱ
φίλοι σου δηµοσιογράφοι ἤ οἱ «διαπλε -
κόµενοι» µακιγιάρουν τά πρόσωπα καί
σκηνοθετοῦν τά γεγονότα, δέν πετυ -
χαίνουν νά ἀποκρύψουν τό µεγάλο καί
ἀποκρουστικό ἕλκος. Kαί δέν καταφέρ-
νουν νά πείσουν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Xριστόδουλος ἐπανέφερε τήν Kανονική
τάξι στήν ἐκκλησιαστική διοίκησι καί ἐπα-
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νεντροχίασε τό ὄχηµα τᾹς ἑλληνικᾹς Ἐκ -
κλησίας στίς τροχιές πού θεσµοθέτησαν
οἱ ἁγιώτατοι Πατέρες µας.

Λυπµαι εἰλικρινά, γιατί ἀπό δῶ καί
πέρα δέ θά ἔχης τήν παρρησία νά σαλ-
πίζης ὅτι στίς πρωτοβουλίες σου καί στίς
ἀποφάσεις σου ἔχεις ὁδηγό τούς Ἱερούς
Kανόνες τᾹς Ἐκκλησίας µας. Φαντάζο-
µαι, πώς µιά τέτοια διακήρυξι θά πνίγε-
ται, πρίν ἀκόµα φτάση στά χείλη σου,
ἀπό τό φόβο τᾹς ἀντιπαραθέσεως τῶν
φρικτῶν γεγονότων. 

Ἔχω τή συνείδησι ἀναπαυµένη, ὅτι
κατά τή µακροχρόνια ἐκκλησιαστική δια-
κονία µας, δέν ὑπηρέτησα ποτέ ἕνα σχέ-
διο ἐξοντώσεώς σου. ∆έν ξέρω ποιά εἶ -
ναι ἡ ἀντίστοιχη µαρτυρία τᾹς δικᾹς σου
συνειδήσεως. Aὐτή, ὅµως, τή στιγµή, δι-
καιοῦµαι νά ἐκφράσω τήν ὁδύνη µου γιά
τό γεγονός ὅτι ὄχι µιά ἀλλά πολλές φο-
ρές κίνησες τόν κάλαµό σου καί τούς σχε-
διασµούς σου καί τήν ψᾹφο σου ἐναν-
τίον µου. Kαί, πάντοτε, χωρίς νά σταθᾹς,
ὄχι µέ τήν ἀγάπη τοῦ ἀδελφοῦ, ἀλλά,
ἔστω, µέ τή δικαιοκρισία τοῦ δικαστοῦ,
νά ἀκούσης τή φτωχή ἀπολογία µου. ∆έ
σοῦ ζητῶ νά µοῦ δώσης κάποια ἐξήγησι.
Ἡ γέφυρα ἀπό τήν ἐπισκοπική ὑπευθυ-
νότητα ἴσαµε τήν ἐξουσιαστική ἀλαζο-
νεία εἶναι πολύ µικρή. Kαί µπορεῖ εὔκο-
λα νά τή διαβᾹ κανείς. Ἡ µόνη κρίσι, πού
τή διατυπώνω καί ὡς παράπονο, εἶναι
ὅτι δέν ἔχεις τό δικαίωµα τή σφρα γίδα
τᾹς προεδρείας στά Συνοδικά Σώµατα
τᾹς Ἐκκλησίας νά τή µεταποιᾹς σέ στι-

λέτο, γιά νά ἐξοντώσης συλλειτουργούς
σου. Ἄν σύ ἤ ὁποιοσδήποτε ἄλλος ἐπί -
σκοπος ἔχετε νά µοῦ καταλογίσετε πρ -
ξι ἀντιδεοντολογική, ἄν πιστεύετε ὅτι σέ
ὁποιαδήποτε στιγµή τᾹς ἀρχιερατείας
µου παραβίασα τούς Ἱερούς Kανόνες,
ἔχετε ∆ικαστήρια. Kαί µπορεῖτε νά µέ
καλέσετε σέ ἀπολογία. Ὅλα τά ἄλλα
εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ.

Mέ αὐτά πού σοῦ γράφω δέν ἐπι-
διώκω οὔτε νά χαλάσω τό ἴµατζ σου,
οὔτε νά κλονίσω τήν εὐτυχία σου. Tό
κρα σί τᾹς ἐξουσίας εἶναι τόσο δυνατό
καί µεθυστικό, πού φέρνει ἄµεσα τή ζάλη
τᾹς λησµοσύνης. Mόνο, ἄν θέλης, σέ κά-
ποιο διάλειµµα νηφαλιότητας, ρίξε καί
ἕνα βλέµµα στόν Ἐσταυρωµένο.

Ὁ ἀδελφός σου καί συλλειτουργός
σου. 

O ATTIKHΣ KAI MEΓAPI∆OΣ
NIKO∆HMOΣ»

Τό συµπέρασµα λυπηρό καί ἀπο-
καρδιωτικό γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Χρι -
στόδουλο. Σκόπιµα καί µεθοδευµένα
ὁδήγησε στή µή ἐπίλυση τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ ζητήµατος. ∆ιέγραψε τήν πλη -
θώ ρα τῶν προεκλογικῶν ἐπαγγελιῶν
του καί ἔβαλε κι αὐτός ταφόπλακα στό
φλέγον θέµα. ΠλᾹθος ὅµως ἀπό νέα
ἀκραία λυπηρά γεγονότα θά ξεδιπλω -
θοῦν γιά νά ἀποδείξουν ὅτι µέ τήν ἀδι -
κία, τήν ἐµπάθεια καί τίς σκοπιµότητες
δέν κλείνουν τά ἐκκλη σιαστικά προβλή -
µατα, ἀπεναντίας φουν τώνουν.        

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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ΜΜαακκααρριιώώττααττεε,,
ΣΣᾶᾶςς  γγρράάφφωω  σσήήμμεερραα  ἑἑοορρττήήνν  ττοοῦῦ  ἉἉγγίίοουυ  ΠΠννεεύύμμααττοοςς..  ἌἌςς  εεὐὐδδοοκκήήσσῃῃ  ττόό  ἍἍγγιιοο  ΠΠννεεῦῦμμαα

ννάά  ππλληηρρώώσσῃῃ  ττήήνν  ὕὕππααρρξξίί  μμααςς..  ἌἌνν  ααὐὐττόό  γγίίννῃῃ  ττάά  ἐἐξξωωττεερριικκάά  γγεεγγοοννόότταα  δδέένν  θθάά  ἔἔχχοουυνν
κκααμμμμιιάά  κκααττααλλυυττιικκήή  δδύύννααμμιι..

ΣΣᾶᾶςς  εεὐὐχχααρριισσττῶῶ  πποολλύύ  γγιιάά  ττόό  γγρράάμμμμαα..  ΜΜέέ  πποοιιόό  ττρρόόπποο  ὅὅμμωωςς  ννάά  εεὐὐχχααρριισσττήήσσωω  γγιιάά
ττήήνν  ππρροοσσφφοορράά  ττῆῆςς  ἀἀγγάάππηηςς;;  ΜΜοοῦῦ  ππρροοσσφφέέρρεεττεε  κκάάττιι  ἀἀττίίμμηηττοο,,  πποούύ  ὄὄννττωωςς  ττόό  χχρρεειιάάζζοο--
μμααιι  σσττίίςς  δδύύσσκκοολλεεςς  δδιιααββάάσσεειιςς  ττοοῦῦ  ππααρρόόννττοοςς  κκααίί  πποούύ  ὅὅμμωωςς  δδέένν  εεἶἶμμααιι  ἄἄξξιιοοςς  ννάά  ττόό
δδεεχχθθῶῶ  ἀἀππόό  σσᾶᾶςς..  ἩἩ  ἀἀγγάάππηη  σσααςς  ὑὑππῆῆρρξξεε  ππάάννττοοττεε  πποολλύύ  ππλλααττεειιάά  κκααίί  ββααθθεειιάά..  ΚΚααίί
ππρροοσσ  φφέέρρθθηηκκεε  κκααίί  ππρροοσσφφέέρρεεττααιι..  ΑΑὐὐττήή  ἡἡ  ππρροοσσφφοορράά  σσααςς  δδίίννεειι  μμίίαα  ββεεββααιιόόττηητταα..  ΔΔέένν
ὑὑππάάρρχχεειι  μμόόννοο  ἡἡ  κκαακκόόττηηςς  κκααίί  ἡἡ  δδοολλοοππλλοοκκίίαα  κκααίί  ἡἡ  κκαατταασσττρροοφφιικκήή  μμααννίίαα  ««ττῶῶνν  ἀἀδδεελλ  --
φφῶῶνν»»  ἀἀλλλλάά  κκααίί  ἡἡ  γγννήήσσιιαα  ἀἀδδεελλφφωωσσύύννηη  ἐἐνν  ΧΧρριισσττῷῷ  ἸἸηησσοοῦῦ..

ΔΔέένν  σσᾶᾶςς  ἔἔγγρρααψψαα  κκααίί  δδέένν  σσᾶᾶςς  ἐἐττηηλλεεφφώώννηησσαα  γγιιάά  ννάά  μμήήνν  σσᾶᾶςς  σσττεεννοοχχωωρρήήσσωω..
ὍὍμμωωςς,,  ὅὅππωωςς  ἐἐππλληηρροοφφοορρήήθθηηκκαα,,  ἐἐμμάάθθααττεε  ττάά  γγεεγγοοννόότταα  ἀἀππόό  ἄἄλλλληη  ππηηγγήή..  ΣΣᾶᾶςς  ππααρραα  --
κκααλλῶῶ,,  μμήή  λλυυππεεῖῖσσθθεε..  ΠΠρροοσσωωππιικκάά  ααἰἰσσθθάάννοομμααιι  ὅὅττιι  ἄἄνν  ἔἔχχῃῃ  κκάάπποοιιοο  ννόόηημμαα  ἡἡ  ζζωωήή  κκααίί  ἡἡ
δδιιαακκοοννίίαα  μμέέσσαα  σσττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαα,,  ττόό  ννόόηημμαα  ααὐὐττόό  εεἶἶννααιι  ἡἡ  σσυυμμμμεεττοοχχήή  σσττόό  σσττααυυρρόό  ττοοῦῦ
ΚΚυυρρίίοουυ  μμααςς  κκααίί  σσττόό  σσττααυυρρόό  ττοοῦῦ  ΣΣώώμμααττόόςς  ΤΤοουυ,,  πποούύ  εεἶἶννααιι  ἡἡ  ἘἘκκκκλληησσίίαα..  ἼἼσσωωςς  ὁὁ
δδιιωωγγμμόόςς  ννάά  εεἶἶννααιι  ππιιόό  γγννήήσσιιοοςς  ττρρόόπποοςς  ζζωωῆῆςς  κκααίί  ππιιόό  γγννήήσσιιαα  ππρροοσσφφοορράά..  ΤΤόό  μμόόννοο  πποούύ
σσκκέέππττοομμααιι  γγιιάά  ττόόνν  ἑἑααυυττόό  μμοουυ,,  ττόόνν  ββρρίίσσκκωω  πποολλύύ  ἀἀδδόόκκιιμμοο  γγιιάά  μμιιάά  ττέέττοοιιαα  ππρροοσσφφοορράά..

ἌἌλλλλωωσσττεε  σσττάά  χχέέρριιαα  ττοοῦῦ  ΘΘεεοοῦῦ  ὅὅλλαα  μμεεττααμμοορρφφώώννοοννττααιι..  ΚΚααίί  ἡἡ  σσηημμεερριιννήή  τταα--
ππεείίννωωσσιι  κκααίί  ἐἐξξοουυθθέέννωωσσιι  ττῆῆςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς,,  μμπποορρεεῖῖ  ννάά  ἀἀννοοίίξξῃῃ  ἄἄλλλλοουυςς  δδρρόόμμοουυςς,,  ττοούύςς
ὁὁπποοίίοουυςς  ἡἡ  δδιικκήή  μμααςς  ἀἀδδυυννααμμίίαα  δδέένν  μμπποορρεεῖῖ  ννάά  ππρροοκκααθθοορρίίσσῃῃ..

ΠΠααρραακκααλλῶῶ  ππρροοσσεεύύχχεεσσθθεε  ννάά  μμοοῦῦ  δδίίννῃῃ  ὁὁ  ΚΚύύρριιοοςς  δδύύννααμμιι..  ΚΚααίί  ἡἡ  ὅὅλληη  ππεερριιππέέττεειιαα  ννάά
ἔἔχχηη  γγιιάά  ττήήνν  ππρροοσσωωππιικκήή  μμοουυ  ζζωωήή  ἕἕνναα  ««ττέέλλοοςς»»..  ΤΤήήνν  ππρροοσσκκόόλλλληησσιι  σσττόό  δδιικκόό  ΤΤοουυ  ππρρόό  --
σσωωπποο..

ΜΜέέ  ἀἀγγάάππηη  κκααίί  σσεεββαασσμμόό  πποολλύύ
ἀἀδδεελλφφόόςς  ἐἐνν  ΧΧρριισσττῷῷ

ὁὁ  ἈἈττττιικκῆῆςς  ΝΝιικκόόδδηημμοοςς

Σπάνια βλέπει κανείς σέ ἐπιστολογραφία νά ἐκφράζονται µείζονες πνευµατικές
ἐµπειρίες σέ ἀγαπητά πρόσωπα. Αὐτό κάνει στήν παρακάτω ἐπιστολή ὁ µητρο-
πολίτης Ἀττικῆς Νικόδηµος πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυµο. Μιλάει γιά τόν
διωγµό ὡς συµµετοχή στό πάθος τοῦ Χριστοῦ καί, ὡς ἐκ τούτου, γνήσιο τρόπο
ζωῆς καί γνήσια προσφορά πρός τόν Κύριο. Ἐκφράζει τίς ἐλπίδες του ὅτι ὁ Θεός
µπορεῖ νά ἀνοίξει ἄλλους δρόµους µέ αὐτή τή δοκιµασία. Ζητάει ἐπίσης προσευχές
ὥστε τό “τέλος” τῆς περιπέτειάς του νά εἶναι ἡ προσκόλληση στόν Χριστό.

ΜΜέέρρεεςς  ΔΔιιωωγγμμοοῦῦ,,  
ἐἐμμππεειιρρίίαα  σσυυμμμμεεττοοχχῆῆςς  σσττόό  σσττααυυρρόό  ττοοῦῦ  ΧΧρριισσττοοῦῦ


