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Ἀντίθεση καί ἀντίφαση
τή σύγχρονη, πολιτιστική, ἐξέδρα, τό ἐκµοντερνισµένο γλωσ-
σάριο διαφηµίζει ἐκκωφαντικά τίς ἀτοµικές ἐλευθερίες. Καί
διεγείρει δυναµική καί καυτή ἀντίδραση καί ἀντίσταση ἐνάντια
στούς παράγοντες, πού ὀχλοποιοῦν τίς ἀνθρώπινες κοινωνίες
καί κατεργάζονται τήν ἐκµετάλλευση.  Ὡστόσο καί οἱ δυνάστες
καί οἱ δυναστευόµενοι δέ βρίσκουν τό θάρρος νά εὐρύνουν καί

νά βαθύνουν τόν προβληµατισµό τους. ∆έν ψαύουν-οὔτε πρός στιγµή-τή γε-
νικευµένη, ὀδυνηρή ἐµπειρία τᾹς βαρύθυµης µοναξις. Καί δέν ἀποτολµοῦν
τήν ἀµερόληπτη ἐπισήµανση καί τήν ἀντιστροφή τῶν παραγόντων, πού
ἀποδοµοῦν καί, κυριολεκτικά, διαλύουν τήν κοινωνία τᾹς ἀγάπης.

Ἡ ἐνδοστρέφεια τᾹς ἀκόρεστης εὐµάρειας-τυπικό σύνδροµο τᾹς ἐποχᾹς
µας-εἰδωλοποιεῖ τό ἄτοµο, θύµα τᾹς ἀγοραίας προπαγάνδας. Στενεύει

τόν ὁρίζοντα τῶν ἐνδιαφερόντων του. Σβήνει τόν πίνακα τῶν χρεωστικῶν,
ἀγαπητικῶν προσεγγίσεών του στό γειτονικό στεναγµό καί στήν ἀδικαίωτη
κοινωνική ἐγκατάλειψη. Ἔτσι, µέ δικές µας εὐθῦνες, µέ ἀδιαµαρτύρητη ἀπο-
δοχή τᾹς ἐγωκεντρικᾹς συνθηµατολογίας τῶν προγόνων µας καί τῶν συγ -
χρόνων µας, ὁ ὅρος «κοινωνία» ἀπογυµνώθηκε ἀπό τήν ὀµορφιά καί τή
θέρµη τᾹς ἀγαπητικᾹς ἔνταξης στό ἕνα κοινωνικό Σῶµα, στή µιά ἀνθρώπινη
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οἰκογένεια, καί χρησιµοποιήθηκε, µόνο, γιά νά σηµάνει τήν ἀσύνδετη µάζα,
τόν ὄγκο, πού βρίσκεται σέ ἀκυβέρνητη ἀναταραχή καί διαιωνίζει τό µῖσος
καί τήν ἀντιπαλότητα.

Σέ ἄλλη βάση καί σέ ἐντελῶς διάφορη προοπτική ἔχω γνωρίσει καί ἔχω
ζήσει τήν ἀναζήτηση καί τήν ἐµπειρία τᾹς«κοινωνίας» στό λατρευτικό

καί στό βιωµατικό χῶρο τᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας µας. Στή Σύναξη τοῦ
πλήθους «ἐπί τό αὐτό»(Πράξ. β΄ 1), κυρίαρχη πράξη εἶναι τό Πρόσωπο τοῦ
Θεανθρώπου Κυρίου µας καί ἡ σταυρική Θυσία Του. Καί ἡ προσωπική κοι-
νωνία µας µαζί Του, εἶναι µετοχή στό πλήρωµα τᾹς Ἀγάπης καί προσωπική
βίωση τᾹς ἐξαγιασµένης ποιότητας τᾹς Ἀγάπης. Ἡ ἐνεργοποίησή της καί ἡ
προσφορά της πρός κάθε κατεύθυνση, ἀποβαίνει χρέος µας. Καί ἡ ἀποδοχή
της ἀπό τούς ἀδελφούς συνοδοιπόρους τᾹς ζωᾹς γίνεται ἐµπειρία γλυκύτα -
της ἀλληλοκατανόησης καί βοήθειας καί ἐπανάπαυση στήν ἀγκαλιά τᾹς ἀνό -
θευτης ΘεϊκᾹς ἀγάπης.

Μέ ἐντυπωσιάζει ἀρνητικά καί µέ διεγείρει σέ ἐπίκριση, ἡ σκληρή πάλη
τῶν τάξεων, πού εἶναι ἀντιδικία καί ἀγώνας ἐξόντωσης. Οἱ περιφρονη -

µένοι καί ἀδικηµένοι ἐκστρατεύουν ἐνάντια στούς καλοβολεµένους πρού -
χοντες. Καί οἱ διαχειριστές τοῦ πλούτου καί τᾹς εὐµάρειας σπρώχνουν στό
περιθώριο τήν κραυγάζουσα καί πυροδοτοῦσα φτωχολογιά. Οἱ δεκαετίες
καί οἱ αἰῶνες, πού κυλοῦν, ἀντί νά µειώνουν τήν ἔνταση καί νά χτίζουν
γέφυ ρες κοινωνίας καί συναντίληψης, διευρύνουν τό χάσµα καί ἀνανεώνουν
τά κύµατα τᾹς ἀνάδελφης µανίας. Οἱ µελέτες τῶν στοχαστῶν, ἡ εἰδησεογρα -
φία τῶν διακόνων τᾹς κοινᾹς πληροφόρησης, οἱ µακρόσυρτες δηµηγορίες
τῶν Βουλευτηρίων τᾹς παγκοσµιοποιηµένης ἀνθρωπότητας, φωτίζουν, µέ
καύχηση, τούς χάρτες τῶν ἀτοµικῶν δικαιωµάτων καί ἐπικαλύπτουν µέ τή
σκόπιµη σιωπή τους, τίς ἀδυναµίες καί τίς πληγές τοῦ κοινωνικοῦ Σώµατος.
∆είχνουν νά ἀγνοοῦν τή δυναµική σχέση τᾹς «ἀδελφωσύνης». Καί δηµηγο-
ροῦν, χωρίς κἄν νά ὑποψιάζονται τή νοηµατική διάσταση τοῦ ὅρου «ὁ
πλησίον».

Ἀπό τήν Καινή µας ∆ιαθήκη, τόν µοναδικό καί ἀτίµητο Κώδικα τᾹς
Ἀγάπης, µεταφέρω ἕνα µικρό ἀπόσπασµα. Εἰσάγει τόν ἀναγνώστη στό

χῶρο καί στήν ἀτµόσφαιρα τᾹς λατρείας. Καί τόν φέρνει στήν προβληµατι-
κή τᾹς ἐγωπαθοῦς ἀπόρριψης τοῦ κοινωνικά ὑποβαθµισµένου προσώπου ἤ
τᾹς ἀδελφικᾹς ἀποδοχᾹς του στή χαρισµατική οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ:
«’Αδελφοί µου, µή ἐν προσωποληψίαις ἔχετε τήν πίστιν τοῦ Κυρίου ἡµῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ τᾹς δόξης. ἐάν γάρ εἰσέλθ᾽ εἰς τήν συναγωγήν ὑµῶν ἀνήρ
χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθᾹτι λαµπρᾷ, εἰσέλθ᾽ δέ καί πτωχός ἐν ρυπαρᾷ ἐσθᾹτι,
καί ἐπιβλέψητε ἐπί τόν φοροῦντα τήν ἐσθᾹτα τήν λαµπράν καί εἴπητε αὐτῷ,
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σύ κάθου ὧδε καλῶς καί τῷ πτωχῷ εἴπητε, σύ στᾹθι ἐκεῖ ἤ κάθου ὧδε ὑπό
τό ὑποπόδιόν µου, καί οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καί ἐγένεσθε κριταί διαλο-
γισµῶν πονηρῶν;»(Ἰακώβ. β΄ 1-4). Ἄν κάνετε τέτοιο διαχωρισµό τῶν προ -
σώπων, ἄν εὐνοήσετε τόν πλούσιο, προσφέροντάς του ἐπίσηµη θέση καί
ἄν-τήν ἴδια ὥρα-περιφρονήσετε τό φτωχό, σπρώχνοντάς τον στό περιθώ -
ριο ἤ ἐπιτρέποντάς τον νά καθήσει κάτω ἀπό τό δικό σας τιµητικό σκαµνί,
δέν κάνετε ἀνεπίτρεπτη διάκριση τῶν παιδιῶν τοῦ Θεοῦ καί δέν ἀκυρώνε-
τε τήν ἀγαπητική διασύνδεση τῶν µελῶν τᾹς Ἐκκλησίας; Αὐτή ἡ ἀγαπητι-
κή συνένωση εἶναι ἡ πρώτη καί µεγάλη ἐντολή τοῦ Κυρίου µας καί-ταυ-
τόχρονα-ἡ ἀτίµητη ἐµπειρία τᾹς ἱστορίας. «Εἰ µέντοι νόµον τελεῖτε βασι-
λικόν κατά τήν γραφήν, ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, καλῶς
ποιεῖτε. εἰ δέ προσωποληπτεῖτε, ἁµαρτίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόµενοι ὑπό τοῦ
νόµου ὡς παραβάται»(στ. 8-9). Ἡ καλλιέργεια τᾹς ἀγαπητικᾹς ἑνότητας ἀπο-
τελεῖ ἐναρµόνιση πρός τό βασιλικό Νόµο τᾹς Ἀγάπης. Ἡ προσωποληψία
καί ἡ ἀπόρριψη τῶν φτωχῶν καί τῶν περιφρονηµένων, εἶναι ἀποµάκρυνση
ἀπό τό Νόµο τᾹς Ἀγάπης καί ἐγγράφει βαρύτατη ἁµαρτία. 

Αὐτό τόν πλοῦτο µς ἐµπιστεύεται ἡ Ἐκκλησία, ὡς ὅραµα ζωᾹς, ὡς
στοίχηση στό παράδειγµα τοῦ Κυρίου µας, ὡς ἐµπειρία κοινωνικᾹς

διασύνδεσης, ὡς µόχθο ἀλληλοβοήθειας καί ὡς προσπάθεια ἀνύψωσης τῶν
ἀλληλοσφαζόµενων ἀνθρώπινων ὁµάδων µας σέ «κοινωνία» πληµµυρι-
σµένη ἀπό τό Θεϊκό φῶς καί ἀπό τή θερµότητα τᾹς ΘεϊκᾹς Ἀγάπης.                             

Γνωρίζουν οἱ ἀναγνῶστεςµου, ὅτι οἱ Μητροπολίτες εἶναι ἰδι -αίτερα διστακτικοί, ὅταν οἱ συγκυ -ρίες τούς προκαλοῦν νά ἐµφα νι -στοῦν δηµόσια καί νά στιγµατί -σουν, µέ δυναµική καί πειστική ἐ -πιχειρηµατολογία, τούς ἀνατρο -πεῖς τᾹς ΚανονικᾹς ἐκκλησια στι -

κᾹς ἰσορροπίας. Ὡστόσο, αὐ τό,πού εἶναι συνήθης πρακτική, δένἴσχυσε κατά τήν ἔκρηξη τοῦ πρα-ξικοπήµατος τοῦ 1994, ὅταν ἕναςτιτουλάριος Μητροπολίτης ὅρµη -σε νά ἀ νατρέψει τό κατεστηµένονοµικό σχᾹµα ἐκκλησιαστικᾹς διοί -κη σης, γιά νά πετύχει τήν ἀναρρί -

Φαρµακερές µνᾹµες(β)



EKEUHEQG PKGQOVOQGSG4
χησή του, ἀρχικά στό θρόνο τᾹςΜητρό πολης ἈττικᾹς καί, ἀπό κεῖ,στήν ἐπί σηµη καθέδρα τοῦ Ἀρχιε -πι σκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλ -λά δος. Ὅταν οἱ µυστικές συναντή -σεις διολί σθησαν στό δίκτυο τᾹςπληροφό ρη σης, ὁ µηχανισµός τᾹςἀντίδρα σης, κυριολεκτικά, πυρα -κτώθηκε. Καί τά κείµενα, τό ἕναµετά τό ἄλ λο, ἔφευγαν ἀπό τούςκλει στούς χώρους τῶν Μητροπολι -τι κῶν γρα  φείων καί γίνονταν κοι -νά ἀναγνώ σµατα καί κοινές ἀπο-γοητεύσεις. Στό προηγούµενο φύλλο µε-τέφερα µερικές ἀπό τίς πολλέςΜητροπολιτικές ἀντιδράσεις. ∆ένπαρουσίασα κανένα ἀπό τά κει-µενο, πού συνέταξαν καί παρέ-δωσαν στή δηµοσιότητα Ἐπίσκο-ποι, πού κατανοοῦσαν τή δική µουπεριπέτεια καί κάκιζαν ἐκείνους,πού µεθόδευαν τήν-κατά΄τό δυνα -τό-ἐπιµήκυνσή της. Τό ἔκανα αὐ -τό, γιά΄νά µή προκαλέσω τήν ἐν -τύπωση, ὅτι ἐπιχειρῶ τήν προσω-πική µου ἀντεπίθεση. Ἐπικαλέ-στηκα τίς κρίσεις ἐκείνων, πού-κατά τή συγκεκριµενη περίοδο-ἀποτελοῦσαν τή νοµενκλατούρατᾹς ἑλληνικᾹς Ἐκκλησίας καί εἶχανπροσυπογράψει πολλές ἀπό τίςἐξοντωτικές γιά τούς δώδεκα Μη -τροπολίτες ἐπινοήσεις καί προ-τάσεις. Στό τρέχον φύλλο, θά προσ -θέσω  δυό ἀκόµα ἀντανακλαστικά

δηµοσιεύµατα, πού στιγµατί ζουνκαί κακίζουν τήν ἐκτροπή τοῦ 1994καί καλοῦν σέ καθολικά στρα τευ -µένη ἀντίσταση.Τό πρῶτο κείµενο εἶναι προϊ -όν τᾹς ἀνησυχίας καί τᾹς πολεµι -κᾹς γραφίδας τοῦ ΜητροπολίτηΚαλαβρύτων καί Αἰγιαλείας Ἀµβρο-σίου. Καί τό δεύτερο, τοῦ τότε Μη -τροπολίτη Θηβῶν καί Λεβαδείαςκαί σηµερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀ -θηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος Ἱερω -νύµου. Γιά νά τά πῶ ὅλα µέ τά ὀνό-µατά τους, ἡ δεύτερη ἀντίδρασηστό πραξικόπηµα τοῦ 1994, εἶναιτοῦ ὑπεύθυνου ἐκκλησιαστικοῦἡγέτη, πού, πρόσφατα-πρίν ἀπότήν ἀνάδειξή του σέ προκαθήµε-νο τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλαδος-µοῦ ἔστειλε µήνυµα, πώς τό πρῶ -το θέµα, πού θά ἐπιλύσει, θά εἶναιἡ ἄρση τοῦ ἀνύπαρκτου καί ἀντι-κανονικοῦ ἐπιτιµίου καί-µετά τήνἀνάδειξή του-ὅρισε τό δράστη τᾹςἀνωµαλίας τοῦ 1994 εἰσηγητή, γιάνά προτείνει-ἄκουσον, ἄκουσον-νά καταθέσω ἐγώ δήλωση, ὄτιἀποδέχοµαι τό ἐξάµλβωµα τοῦἐπιτιµίου, πού ἐπιβλήθηκε δίχωςσυγκεκριµένη καταγγελία καί δί -χως δίκη καί νά προσυπογράψωὅλες τίς ἀντικανονικές καί παρά -νοµες ρυθµίσεις, πού ἐπινοήθη -καν καί ἐπιβλήθηκαν κατά τή διαρ -ρεύσασα σκοτεινή δεκαεπταετία.
���
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Ἐν Αἰγίῳ τῇ 5᾽ Μαΐου 1994ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ πρός 1) Τήν  Ἱεράν Σύνοδον τᾹς Ἐκ -κλησίας τᾹς Ἑλλάδος2) τόν Μακαριώτατον Ἀρχιε -πίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλά-δος κ. κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜκαί 3) τούς ΣεβασµιωτάτουςΜητροπολίτας τᾹς Ἐκκλησίας τᾹςἙλλάδος  Εἰς τάς ΄Ἕδρας των.ΘΕΜΑ: ΦΥΛΑΚΕΣ ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ!ΕΞΕ∆ΗΛΩΘΗ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΕΙΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ
Μακαριώτατε, Σεβασµιώτατοι ἐν Χριστῶ ἀ -δελφοί,ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!Ὑπακούων πάλιν εἰς τήν φω-νήν τᾹς συνειδήσεώς µου, µονα-δικόν δέ κίνητρον ἔχων τό καλῶςνοούµενον συµφέρον τᾹς Ἐκκλη -σίας µας καί δή καί τό µέλλον Αὐ -τᾹς, κατόπιν πολλᾹς σκέψεως καίζωηροῦ προβληµατισµοῦ, τολµῶνά Σς ἐν οχλήσω διά δευτέραν ἤδηφοράν, Μακαριώτατε καί ἅγιοι ἐν Χρι -στῷ Ἀδελφοί, διά νά φέρω εἰς γνῶ -σιν Ὑµῶν, τιµίως καί εὐλαβῶς, ΠΡΑ -ΞΙΚΟΠΗΜΑ εἰς βάρος τᾹς σεπτᾹςἹεραρχίας, τό ὁποῖον ὡς σατανικᾹςσυλλήψεως σχέδιον ἐξε δηλώθη κα-τά τίς πρῶτες ἡµέρες τοῦ  Ἀπριλίου,δηλ. εἰς ἐποχήν κατά τήν ὁποίαν ὁΜακαριώτατος ’Αρχιεπί σκοπος κ.κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ, διά τούς γνωστούςλόγους ὑγείας, εὑρίσκεται ὑπό τό

κράτος εἰδικῶν συνθηκῶν, εἶναι δέσχεδόν ἀδύνατος ἡ ἀπ᾿ εὐθείας ἀ -ναφορά καί ἐπικοινωνία ἡµῶν τῶνἐν ἐνεργεί Ἀρχιερέων µετ� Αὐτοῦ. Ἐπικαλούµενος µάρτυρα τόνΘεόν, θά τοποθετήσω τά πράγµα-τα εἰς τήν ἀληθᾹ βάσιν των καί θάεἴπω πρός Ὑµς µόνον τήν ἀλήθει-αν. Μέ ἀφήνει ἀδιάφορον τό γε-γονός, ὅτι  διά τῶν ὅσων θά Σςἀποκαλύψω, θά ἐκθέσω πρόσω-πα. Τό ὑπέρτατον χρέος πρός τήνἘκκλησίαν µέ ὑποχρεώνει νά δώσωπροτεραιότητα εἰς τόν θεσµόν, δηλ.τήν Ἐκκλησίαν µας, καί νά θέσω εἰςκίνδυνον προσωπικάς σχέσεις, φι -λίαν, κλπ. µέ συγκεκριµένα πρόσω -πα. Ἐξαντλῶν δέ διά τῶν ἀποκα -λύψεών µου τό ἰδικόν µου χρέος,ὁριοθετῶ τό χρέος ἑνός ἑκάστουὙµῶν διά τήν περαιτέρω ἀσφαλᾹπορείαν τᾹς Ἐκκλησίας.  1. Καταγγέλλω ἐνώπιον Ὑ -µῶν, Ἀδελφοί, ὅτι λειτουργοῦν ἤδηἐρήµην τᾹς Ἱεραρχίας λίαν ἀποδο-τικῶς, ἀλλά καί λίαν ἐπικινδύνως,ἐργαστήρια τοῦ σκότους, ἐντός τῶνὁποίων ἐξυφαίνονται σχέδια διάτήν ἅλωσιν τᾹς Ἐκκλησίας ἐκ τῶνἔνδον! Ἔχουν παραµερισθᾹ ὁλο -σχερῶς τά ἐπίσηµα  Ὄργανα ∆ιοι -κή σεως τᾹς Ἐκκλησίας (∆.Ι.Σ. καίΙ.Σ.Ι.) καί-µέ τήν ἀνοχήν τοῦ Μακα -ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου;-ἡ πρω-τοβουλία καί ἡ εὐθύνη διά τήν ἐπί -λυσιν τῶν ἐν ἐκκρεµότητι ἐκκλησια-στικῶν ζητηµάτων ἔχει περιέλθειεἰς 



αὐτά τά σκοτεινά κέντρα ἀποφά-σεων, τά ὁποῖα καί ἐνεργοῦν ἐρή -µην τᾹς Ἱεραρχίας ἤ τᾹς ∆ιαρκοῦςἹερς Συνόδου, τᾹς ὁποίας Μέλοςτυγχάνω κατά τήν παροῦσαν πε-ρίοδον.2. Ἐσχεδιάσθη λοιπόν ἐν ψυ -χρῷ, µυστικῷ δέ τῷ τρόπῳ  ἐπεχει-ρήθη καί νά τεθῇ εἰς ἐφαρµογήν,σχέδιον ἁλώσεως τᾹς Ἐκκλησίας ἐκτῶν ἔσω! Συµφώνως πρός τό κα-ταστρωθέν σχέδιον ἡ ΚυβέρνησιςτᾹς Χώρας, προβαίνουσα εἰς συνο-µιλίας µετά τοῦ Τιτουλαρίου Μητρο -πολίτου ∆ωδώνης Χρυσοστόµουκαί ἐν τῷ πλαισίῳ τᾹς (ψευδῶς δη -µιουργηθείσης) πεποιθήσεως, ὅτι ὁσυγκεκριµένος Μητροπολίτης ἐκ -φράζει τά συλλογικά Ὄργανα ∆ι-οικήσεως τᾹς Ἐκκλησίας, τ.ἔ. Ι.Σ.Ι.καί ∆.Ι.Σ.), εἶχεν ἀποδεχθᾹ νά προ -ωθήσ᾽ µέ αἰφνιδιαστικήν νοµοθετι-κήν παρέµβασιν τοῦ κ. ὙπουργοῦΠαιδείας καί Θρησκευµάτων εἰς τήνΒουλήν τῶν Ἑλλήνων, τήν τροπο-ποίησιν τῶν σχετικῶν διατάξεωντοῦ Νόµου 590/1977 "Περί  Κατα-στατικοῦ Χάρτου τᾹς Ἐκκλησίας",ὥστε ἡ ἐκλογή τῶν Ἀρχιερέων νάγίνεται ἐφεξᾹς ὑπό τᾹς ∆ιαρκοῦςἹερς Συνόδου. Παραµεριζοµένης,λοιπόν τᾹς Ἱερς Συνόδου τᾹς Ἱε -ραρχίας θά προωθεῖτο, καί θά ἐπε -τυγχάνετο ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς πλέον,ἡ ἐκλογή τοῦ Τιτουλαρίου Μητρο-πολίτου ∆ωδώνης Χρυσοστόµου εἰςτήν Ἱεράν Μητρόπολιν ἈττικᾹς. Ἐκ

τῶν προτέρων ὡσαύτως εἶχον κα-τανεµηθᾹ ἀναλόγως εἰς πρόσωπατᾹς ἐπιλογᾹς τοῦ ∆ωδώνης Χρυσο-στόµου καί αἱ λοιπαί χηρεύουσαιΜητροπολιτικαί ἕδραι διά τᾹς πα -ροχᾹς ὑποσχέσεων πρός διαφό -ρους κατευθύνσεις.3. Τό σχέδιον τοῦτο ἀπεκα -λύφθη ὅλως τυχαίως ἐκ δηµοσιευ -µάτων τῶν Ἐφηµερίδων ΕΣΤΙΑ (φ.τᾹς 2.4.1994) καί ΤΟ ΠΑΡΟΝ (φ. τᾹς3.4.1994), ἐφηµερίδων οἱ ὁποῖες δένσυνηγοροῦν συνήθως εἰς τά ὑπότοῦ ∆ωδώνης Χρυσοστόµου πρατ-τόµενα. Εἶναι κατ� ἀρχήν περίερ-γον πῶς ὅλες οἱ ἄλλες Ἐφηµερίδεςἀπεσιώπησαν τήν συνάντησιν τοῦΜητροπολίτου ∆ωδώνης µετά τοῦΠρωθυπουργοῦ κ. Ἀνδρέα Παπαν-δρέου καί "ἔθαψαν" τήν εἴδησιν, ἀλ -λά τό γεγονός δέν ἐκπλήττει ὅσουςγνωρίζουν ὅτι λίγες ἡµέρες ἐνωρίτε-ρον εἰς τήν Μονήν Πεντέλης ἔλαβεχώραν µεγάλη ∆εξίωσις πρός τιµήν∆ηµοσιογράφων, Ρεπόρτερς κλπ.τῶν Ἐφηµερίδων καί τῶν ΜέσωνΜαζικᾹς Ἐνηµερώσεως!4. ∆ιά τοῦ ὡς ἄνω συνοπτικῶςπεριγραφοµένου ἐκκλησιαστικοῦπραξικοπήµατος ρυ θµιστής τῶν ἐκ -κλησιαστικῶν πραγµάτων θά ἀνε -δεικνύετο ὁ Μητροπολίτης ∆ω δώ -νης, ἔπειτα βεβαίως καί ἀπό τήνἐκλογήν του εἰς τήν ἕδραν τᾹς Ἀττι -κᾹς! Ἡ τροποποίησις τοῦ Καταστα-τικοῦ Χάρτου καί ἡ ἔκδοσις τῶν ∆ια-ταγµάτων ἐκπτώσεως τῶν τριῶν
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Μητροπολιτῶν θά συνέπιπτονχρο νικῶς, ὥστε πρό τᾹς ἑορτᾹς τοῦΠάσχα δια συνοπτικῶν διαδικα-σιῶν να εἶχον ὁλοκληρωθᾹ αἱ ἀπο-φάσεις τῶν µέν καί ἐκλογᾹς τῶν δέ!Πρός ἐπίτευξιν τοῦ τεθέντοςσκοποῦ ἐκ µέρους τοῦ ∆ωδώνηςΧρυσοστόµου ἐδόθησαν ἀφειδῶςὑποσχέσεις παροχῶν πρός διαφό -ρους κατευθύνσεις, φαίνεται δέ ὅτιεἰς τά δελεάσµατα ταῦτα ὑπέκυ -ψαν καί τινες Ἱεράρχαι τᾹς πρεσβυ -τέρας Ἱεραρχίας, τούς ὁποίους διάτοῦ τρόπου αὐτοῦ ὁ ∆ωδώνης Χρυ-σόστοµος εἶχε καταστήσει ὑποχεί -ριόν του! Μεµυηµένος εἰς τάς ἀνω-τέρω ἐξελίξεις φέρεται καί ἹεράρχηςτᾹς Πελοποννήσου, ὅστις παρώ -τρυνε τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπί -σκοπον κ. Σεραφείµ διά τῶν ἑξᾹςλόγων: "Νά τό κάνετε, Μακαριώτα-τε, τό τοιοῦτον (δηλαδή ἡ διά τᾹς∆.Ι.Σ. ἐκλογή τῶν Ἀρχιερέων) θάεἶναι ὠφέλιµον διά τήν Ἐκκλησίανκαί πολλαπλῶς χρήσιµον"! ∆ιά νάεἶµαι περισσότερον ἀκριβής ἐνώ -πιον Ὑµῶν, ἅγιοι ἐν Χριστῶ Ἀδελ -φοί, θά σς παραθέσω καί τήν ἑτέ -ραν παραλλαγήν, διά τᾹς ὁποίαςκυκλοφορεῖ εἰς τούς κύκλους τᾹςσυνωµοσίας τό ὑπό τοῦ ἀνωτέρωἹεράρχου λεχθέν: "Νά τό κάνετε,Μακαριώτατε, διότι αὐτό θά ἀπο-δειχθῇ καί ὠφέλιµον καί χρήσιµον"!Ὅπως καί ἐάν ἔχ᾽ τό πργµα, βε-βαιώνει τήν συµµετοχήν τοῦ Ἱεράρ -χου τούτου εἰς τήν συνωµοσίαν κα-

τά τᾹς Ἱεραρχίας.Βαθύς γνώστης ὤν τῶν µυστι -κῶν τούτων σχεδίων περί ἀνατρο -πᾹς τᾹς Ἱεραρχίας καί µεταβιβά-σεως τοῦ δικαιώµατος ἐκλογᾹς τῶνἈρχιερέων εἰς τήν ∆ιαρκᾹ ἹεράνΣύνοδον ὁ Ἱεράρχης τᾹς Πελοπον -νήσου προσεπάθησε πρό ς στιγµήννά παραγκωνίσ᾽ τόν ∆ωδώνηςΧρυσόστοµον, διά νά ἐνεργήσ᾽ ὁἴδιος τά µυστικοσυµβούλια µέ Κυ -βερνητικούς καί ἄλ λους παράγον-τας, προκειµένου νά προσδώσ᾽ µε-γαλύτερον κῦρος εἰς τάς διαπρα -γµατεύσεις. Εἶπε, λοιπόν, πρός τόνΜακαριώτατον ἐπί  λέξει τά ἑξᾹς:"Αὐτό θά ἠµποροῦσα νά τό ἀναλά-βω καί ἐγώ, Μακαριώτατε"!!!  Ἄς σηµειωθῇ ὅτι ὁ Ἱεράρχηςοὗτος (ὁ τᾹς Πελοποννήσου δηλα -δή) βαρύνεται καί µέ ἑτέ ραν ἔκνο-µον ἐνέργειαν, ἥτις ἔλαβε χώρανκατά τό παρελθόν. Προσεπάθησε,καθ� ὅν χρόνον ὁ ἴδιος ἦτο Ἀντιπρό -εδρος τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου,νά τροποποιηθῇ ὁ Νόµος, ὥστε ἡθητεία τοῦ ἑκάστοτε Συνοδικοῦ Μέ -λους Ἀντιπροέδρου τᾹς ∆.Ι.Σ. νάεἶναι τριετής, "ὥστε νά διασφαλίζε-ται ἡ ἑνότης τῶν ἐνεργειῶν τοῦΣυνοδικοῦ Ὀργάνου ἀπό τᾹς µιςπεριόδου εἰς τήν ἑποµένην"! Σχε-τικόν Συνοδικόν ἔγγραφον ἔχει δια -βιβασθᾹ πρός τό Ὑ πουργεῖον Παι-δείας ἐρήµην τᾹς Ἱεραρχίας!Πρός τόν συγκεκριµένον Ἱε-ράρχην ὁ Μητροπολίτης ∆ωδώνης
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ἔχει ὑποσχεθᾹ τόν Ἀρχιεπισκοπι -κόν θρόνον µέ τά ἑξᾹς λόγια:  "Σεῖςθά εἶσθε ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος"!Μεταξύ ἄλλων ὑποσχέσεις ἔ -λαβε καί Βοηθός Ἐπίσκοπος τᾹς Ἱε-ρς ἈρχιεπισκοπᾹς Θυατείρων, ὁὁποῖος ἄνευ ἀδείας τοῦ Οἰκου µε -νικοῦ Πατριαρχείου καί ἄνευ τῶνἀναγκαίων λοιπῶν διατυπώσεων,ἐγκατέλειψε πλέον τήν εἰς Μεγά -λην Βρεταννίαν θέσιν του καί  ἐγκα-τεστάθη ἤδη εἰς Ἀθήνας, προσφέ -ρων τάς ὑπη ρεσίας του εἰς τόν Μη -τροπολίτην ∆ωδώνης, µόνον καίµόνον ἐπειδή ἔλαβεν παρ᾿  αὐτοῦτήν ὑπόσχεσιν µελλοντικᾹς ἐκλογᾹςτου εἰς τήν Ἐκκλησίαν τᾹς Ἑλλάδος!5. Εἰς τά σχέδια τῶν συνωµο -τῶν κάποτε κάποτε συµβαίνει νάµή ἔχη προβλεφθᾹ ἐπαρ κῶς κάποιαλεπτοµέρεια, ὁπότε ἐκ τυχαίου τι-νος συµβάντος τά σχέδιά των ἀπο -καλύ πτονται. Καί εἰς τήν προκειµέ -νην περίπτωσιν λοιπόν ἐκ τυχαίουσυµβάντος ὅλως ἀπροόπτως ἀπε-καλύπτετο, ὅτι τά µέσα µαζικᾹςἘνηµερώσεως εἶχον εἰδοποιηθᾹ "ἐκµέρους τᾹς Ἐκκλησίας" (δηλ. ἐκ µέ -ρους τοῦ ∆ωδώνης Χρυσοστόµουκαί ἐρήµην τᾹς συνεδριαζούσης ∆ι -αρκοῦς Ἱερς Συνόδου) νά εὑρί -σκωνται ἐγκαίρως εἰς τό ΜέγαρονΜαξίµου τήν 7ην Ἀπριλίου, ὅπου ὁΠρωθυπουργός θά προέβαινε εἰςβαρυσηµάντους ἀνακοινώσεις διάτά ζητήµατα τᾹς Ἐκκλησίας. Εἰς τόΜέγαρον Μαξίµου εἶχε προγραµ-

µατισθᾹ εὐρεῖα Σύσκεψις Κυβερνη -τικῶν Παραγόντων ὑπό τόν Πρω -θυπουργόν, εἰς τήν ὁποίαν εἶχονπροσκληθᾹ τόσον ὁ ∆ωδώνης Χρυ-σόστοµος ὅσον καί ὁ κ. Γεώργιος Λι-λαῖος. Ἐν τῷ µεταξύ, ἡµεῖς ὡς ΜέλητᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου, εἴχο-µεν παντελᾹ ἄγνοιαν περί τούτωνἁπάντων! Εἶναι πλέον ἀποδεδειγµένον,ὅτι εἰς τό σχέδιον τοῦ ΠΡΑΞΙΚΟ -ΠΗΜΑΤΟΣ κατά τᾹς Ἱεραρχίας ἦτοµεµυηµένος καί ὁ ἈρχιγραµµατεύςτᾹς Ἱ. Συνόδου, Πανοσ. Ἀρχιµ. κ.∆αµα σκηνός Καρπαθάκης. Τοιου -τοτρόπως µόνον δύναται νά ἑρµη -νευθῇ ἡ πρός τό Σῶµα ἀσεβεστάτησυµπεριφορά του καί ἡ πρός τόνΣεβ. Μητροπολίτην Πειραιῶς κ.κ.Καλλίνικον ἀναί τιος καί ἄδικος ἐπί -θεσις τοῦ Ἀρχιγραµµατέως, συνε-πεί ἀµφοτέρων τῶν ὁποίων καίδιεκόπη βιαίως ἡ Συνεδρία τᾹς 6ηςἈπριλίου! Προφανής ἦτο ὁ στόχος,ὅπως πάσ᾽ θυσί ἀπο φευχθῇ ἡκατόπιν αἰτήµατός µου ἀποφασι-σθεῖσα ἔκδοσις ἈνακοινωθέντοςτᾹς Ἱερς Συνόδου. Τό Ἀνακοινω -θέν θά ἔλεγεν, ὅτι ὁ ΤιτουλάριοςΜητροπολίτης ∆ωδώνης Χρυσό-στοµος οὔτε Ἐξουσιοδότησιν τᾹςἹερς Συνόδου ἔχει, οὔτε τήν ἹεράνΣύνοδον ἐκφράζει, ἐκπροσωπεῖ ἤδεσµεύει, ὅταν συνδιαλέγεται µετάτᾹς Κυβερνήσεως ἐπί ἐκκλησια -στικῶν ζητηµάτων! Τελικῶς, διαλυ -θείσης βιαίως τᾹς Συνεδρίας κατά
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τήν ἡµέραν ἐκείνην, ἐµαταιώθη καίἡ  ἔκδοσις τοῦ Ἀνακοινωθέντος,διότι οὕτως ἤθελεν ὁ Ἀρχιγραµµα -τεύς! Ἐάν δέ ἄλλως πως δέν ἐξε -λίσσοντο τά πράγµατα, τήν ἑπο-µένην θά ἐλάµβανε χώραν ἡ Σύσκε-ψις εἰς τό Μέγαρον Μαξίµου καίοὐδείς θά ἠδύνατο νά προβλέψ᾽ τάἀποτελέσµατα.6. Καυχῶµαι νά εἴπω πρός τήνἀγάπην Σας, Ἀδελφοί καί Πατέρες,ὅτι θεί συνάρσει διά τᾹς ἐλαχι -στότητός µου ἀπετράπη ὁ κίν δυνοςεὐνουχισµοῦ τᾹς Ἱεραρχίας καί ἀ -πεκαλύφθησαν ἐγκαίρως οἱ πραξι -κοπηµατίες. Ὁ Μητροπολίτης ∆ω -δώνης Χρυσόστοµος, τόν ὁποῖονἐπιθυµῶ νά καταγγείλω ἐνώπιόνΣας ὡς Ἀρχισυνωµότην, τήν ὑστά -την µόλις ὥραν παρεµερίσθη ἀπότόν Πρωθυπουργόν καί  ἔµεινε µετέ -ωρος. Τά πράγµατα πλέον ἔλαβονἄλλην τροπήν!Κατ� ἀρχήν ἐφωτίσθην ὑπότοῦ Πανα γίου Πνεύµατος καί ἔθε-σα τό ζήτηµα τοῦτο εἰς τήν ἹεράνΣύνοδον, ζητῶν τήν ἔκδοσιν σχετι-κοῦ Ἀνακοινωθέντος. Πρός στιγµήνµάλιστα, προκειµένου τό Σῶµα νάὑπερβῇ τάς δυσκο λίας καί τούς δι-σταγµούς του, ἠπείλησα ὅτι θά ὑ -ποβάλω τήν παραίτησίν µου ἐκ τῶνΣυνοδικῶν µου καθηκόντων. ∆ιετυ -πώθη π.χ. ἡ ἄποψις, ὅτι θά ἔδει πρόπάσης ἄλλης ἐνεργείας διά Συνο -δικοῦ ἐγγράφου νά ζητηθοῦν ἐξηγή -σεις ἀπό τόν Μητροπολίτην ∆ω -

δώνης προκειµένου νά διαπιστωθῇ,ἐάν πράγµατι οὗτος εἰς τό Πρωθυ-πουργικόν Γραφεῖον συνεζήτησετόν παραγκωνισµόν καί τήν ἀνα -τροπήν τᾹς Ἱεραρ χίας. Ἀλλά τοῦτοθά ἐσήµαινε βεβαίως παραποµπήντοῦ ζητήµατος εἰς τάς ἑλληνικάς κα-λένδας! Ὁ Ἀρχιπραξικοπηµατίαςθά εἶχε κερδίσει τήν µάχην!Ὅταν δέ ἐξέσπασεν ἡ κρίσιςἐντός τᾹς αἰθούσης τῶν Συνεδριῶνκαί παρετήρουν τήν ἄνευ οὐσιώ -δους αἰτίας "ἔκρηξιν" τοῦ Ἀρχι γραµ -µατέως, ἡ µόνη ἐξήγησις, τήν ὁποίανἠδυνάµην νά δώσω περί αὐτᾹς ἦτοµόνον ἡ περί σκηνοθετηµένης ἀγα -νακτήσεως προκειµένου νά κερδη -θῇ ὁ ἀπαιτούµενος χρόνος καί νάἐπικρατήσ᾽ τό ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ! Καίπάλιν λοιπόν τότε ὑπό τοῦ Πανα -γίου Πνεύµατος φερόµενος, συν -έλαβον τήν ἰδέαν, ἵνα διά τηλε -γραφήµατός µου  πρός τόν Πρωθυ -πουργόν εἴπω ἐγώ πλέον, ὅσα ἡἹερά Σύνοδος ἠρνήθη νά ἀνακοι -νώσ᾽ περί τοῦ Μητροπολίτου ∆ω -δώνης. Τό τηλεγράφηµα ἐκεῖνο ἔ -σωσε τήν κατάστασιν! 7. Ἀνεχώρησα περίλυπος ἐκτοῦ Συνοδικοῦ Μεγάρου καί ἑτοίµα-σα τό κείµενον τοῦ πρός τόν Πρω -θυπουργόν Τηλεγραφήµατός µου.Πρό πάσης ἐνεργείας ἐθεώρησαχρέος µου νά ἐπισκεφθῶ τόν Μα-καριώτατον ’Αρχιεπίσκοπον κ. κ.Σεραφείµ εἰς τήν ἐν Ψυχικῷ κατοι -κίαν του, διά νά ἐκθέσω ἀπ᾿  εὐ θείας
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τίς ἀνησυχίες µου. Εἶχον προ ηγηθᾹὅµως ἐκεῖ συκοφάνται, οἱ ὁποῖοικαί εἶχον κινήσει τήν ὀργήν τοῦ Μα-καριωτάτου ἐναντίον µου, λέγον-τες πρός Αὐτόν ψευδέστατα, ὅτι"πίσω ἀπό τήν πλάτην" Του ἐ πε -χείρησα νά ὑπονοµεύσω τήν θέσινΤου! Ὁ Μακαριώτατος κ. κ Σερα -φείµ, διά τοῦ Σεβ. ΜητροπολίτουἸωαννίνων κ. κ. Θεοκλήτου, µοί ἀνε-κοίνωσεν ὅτι δέν θά µέ δεχθῇ. Ἐγνω-στοποίησα τότε πρός τόν Σεβ. Ἰω -αννίνων, ὅτι ἔχω ἕτοιµον Τηλεγρά-φηµα πρός τόν Πρωθυπουργόν καίὅτι κατόπιν τᾹς διαπιστωθείσηςἀπροθυµίας ἐκ µέρους τοῦ Μακα -ριωτάτου νά µέ δεχθῇ καί νά µέἀκούσ᾽, δέν ἔχω πλέον ἄλλην ἐπι-λογήν εἰ µή µόνον νά καταθέσω τόΤηλεγράφηµά µου.Ὁ Σεβ. Ἰωαννίνων κ. κ. Θεό -κλητος προσεπάθησε νά µέ ἀπο-τρέψ᾽, µοῦ εἶπε δέ ἐπανειληµµένωςτά ἑξᾹς: "Σέ παρακαλῶ µή άπο-στείλ᾽ς τό Τηλεγράφηµα! Περίµενεἕως αὔριο τό ἀπόγευµα. Περίµενεἕως αὔριο τό ἀπόγευµα καί θά µέκαταλάβ᾽ς". Προφανῶς καί ὁ Μη -τροπολίτης Ἰωαννίνων κ. κ. Θεό -κλητος ἐγνώριζεν ὅτι τήν ἑποµένην,δηλ. τήν 7ην Ἀπριλίου, θά ἐλάµβανεχώραν ἡ µεγάλη Σύσκεψις εἰς τό Μέ-γαρον Μαξίµου καί ὅτι θά ἐξαγγέλ-λοντο ἐκεῖ οἱ µεγάλες ἀποφάσειςδιά τό ἐκκλησιαστικόν ζήτηµα. Μό-νον ἡµεῖς, τά Μέλη τᾹς Ἱερς Συνό-

δου, οἱ ἐξ ὁρισµοῦ ὑπεύθυνοι διάτήν ἐπίλυσιν τῶν ζητηµάτων τᾹςἘκκλησίας, εἴχοµεν ἄγνοιαν!Ἵνα µή προκληθοῦν ἐσφαλµέ-ναι ἐντυπώσεις, θά ἤθελα νά εἴπωἐδῶ, ὅτι ὁ Σεβ. Ἰωαννίνων κ. κ. Θε-όκλητος εἰς τάς κατ� ἰδίαν συζητή-σεις µας πολλάκις κατέκρινε τόν∆ωδώνης Χρυσόστοµον διά τάς ἐν -εργείας του. Οὐδόλως δέ ἔχω πει-σθᾹ, ὅτι ὁ Σεβ. κ. Θεόκλητος εἶχεσυµφωνήσει µέ τήν ἀφαίρεσιν τοῦδικαιώµατος ἐκλογᾹς τῶν Ἀρχιε-ρέων ἀπό τήν Ἱεραρχίαν! Τελικῶς ἀνεχώρησα ἐκ τᾹς κα-τοικίας τοῦ  Ἀρχιεπισκόπου καί κα-τέθεσα τό ἱστορικόν Τηλεγράφηµα.Νοµίζω, ὅτι διά τᾹς ἐνεργείας µουἐκείνης ἐν τῶ µέτρῳ τοῦ δυνατοῦὑπερήσπισα"τά δικαιώµατα τῶν Ἱεραρχῶνὡς ἀτόµων "τά προνόµια τᾹς Ἱεραρχίαςὡς πρός τήν ἐκλογήν τῶν Ἀρχιε-ρέων καί*τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν ἀπ᾿τούς πραξικοπηµατίας!Ταῦτα λέγων δέν ἐπιζητῶ τόνἔπαινον Ὑµῶν. Ἔπραξα τό καθᾹ -κον µου ὡς στρατιώτης τᾹς Ἐκκλη -σίας. Καταθέτω τά γεγονότα ὡςµαρ τυρίαν καί παρακαλῶ πολύ νάτά προσέξετε. * * *Μακαριώτατε ∆έσποτα,Σεβασµιώτατοι ἐν Χριστῶ Ἀ -δελφοί,
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Ἐξ ὅλων τῶν ἀνωτέρω προ -κύπτουν κάποια ἀµείλικτα ἐρωτή -µατα:Ὁ ∆ωδώνης Χρυσόστοµος ἐ -νήργει ἐξ ἰδίας πρωτοβουλίας ἤ µή-πως ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκο-πος κ. κ. Σεραφείµ ἐτέλει ἐν γνώσειὅλων αὐτῶν τῶν ἀντιδηµοκρατικῶνἐνεργειῶν του;2. Εἶναι ποτέ δυνατόν ὁ Μα-καριώτατος κ. κ. Σεραφείµ νά ἐπι -θυµῇ τώρα εἰς τάς δυσµάς τοῦ βίουτου νά ἀνατρέψ᾽ διά µις ὅσα Ἐκεῖ -νος ἔδωκεν εἰς τήν Ἱεραρχίαν πρ-ονόµια; 3. Ποῖος θά ἐγγυηθῇ ὅτι ὁ Μη -τροπολίτης ∆ωδώνης Χρυσόστο-µος δέν ἀσκεῖ µίαν καταθλιπτικήνπίεσιν ἐπί τοῦ ἀσθενοῦντος Ἀρχιε-πισκόπου µας, ὥστε νά ἐπιτύχ᾽προ σωπικά ὠφέλη; Μήπως διαι -σθά νεται, ὅτι ἐάν δέν ἐπιτύχ᾽ τώρατήν ἐκλογήν του, ζῶντος τοῦ Ἀρχιε-πισκόπου µας κ. κ. Σεραφέιµ, χάνειὁριστικῶς τό παιγνίδι τᾹς ἐκλογᾹςτου εἰς µίαν Ἐπαρχίαν; 4. Ἐάν λοιπόν ὁ ∆ωδώνης Χρυ-σόστοµος ἐξασκῇ µίαν καταθλιπτι-κήν πίεσιν καί ἐφαρµόζ᾽ τήν ἀρχήντοῦ ψυχικοῦ ἐξαναγκασµοῦ εἰςἀσθενοῦντα καί ἡλικιωµένον Προ-καθήµενον, ποῖος θά λυτρώσ᾽ τόνΜακαριώτατον ἀπό τό ἀφόρητοντοῦτο µαρτύριον; 5. ‘Ο Μακαριώτατος Ἀρχιεπί -σκοπος κ. κ Σεραφείµ, ἐάν θέλ᾽ νάπερισώσ᾽ τό κῦρος του, µίαν καί

µόνην ἐπιλογήν ἔχει τώρα πλέον:Νά καταγγείλ᾽ δηµοσίως, ὅτι ὁ∆ωδώνης Χρυσόστοµος ἐνήργει ἐνἀγνοί Του καί ὅτι εἶναι ἐναντίοντᾹς θελήσεώς Του ἡ σηµειωθεῖσαἀπόπειρα στραγγαλισµοῦ τᾹς Ἱε -ραρχίας ἀπό τό ὕψιστον δικαίωµακαί προνόµιόν της, νά ἐκλέγ᾽ Αὐτήτούς Ἀρχιερεῖς!Ἐάν ἔπειτα ἀπό τά ἀνωτέρωσιγήσ᾽ ὁ Μακαριώτατος, τότε αὐτόθά σηµαίν᾽ ὅτι τό ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑἐσχεδιάσθη καί ἐφηρµόσθη µέ τήνθέλησίν Του. Τοῦτο ὅµως θά ἀπο-τελῇ συµφοράν διά τήν Ἐκκλησίαν.Θά εἶναι ὡς ἐάν ὁ Στρατηγός ἔκα-µε πραξικόπηµα κατά τοῦ ἑαυτοῦτου! Ἴδωµεν.Ἔπειτα ἀπό τά ἀνωτέρω ἐξ -αιτοῦµαι τήν συγγνώµην ὅλων διάτήν παρρησίαν καί θά ἐπαναλάβω:Φύλακες γρηγορεῖτε! Τώρα τόν λό-γον ἔχει ἡ ἱστορία!Ἐλάχιστος ἐν Χριστῶ ἈδελφόςὉ Καλαβρύτων καί ΑἰγιαλείαςΑΜΒΡΟΣΙΟΣ
���Λίγες µέρες µετά, ἀνακοινώ -θηκε ἡ σύγκληση τᾹς Ἱεραρχίας,γιά βίαιη κάλυψη τῶν Μητροπό-λεων, πού τίς παρουσίαζαν ὡς κε -νές. Τότε ἐµφα νί στηκε, γιά πρώτηφορά, στή δη µοσιότητα καί ὁ Μη -τροπολίτης Θηβῶν Ἱερώνυµος. Μέἕνα κείµενο, πού πέρασε στίς ἐφη -µερίδες, διατύπωνε τίς ἀµφίρ ροπες,
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ὅπως πάντα, ἀπόψεις του καί τίςπροτάσεις του γιά καταλ λαγή τῶνΜη τροπολιτικῶν, πού βρίσκοντανσέ καυτή ἀντιπαρά θεση καί σέ ἀ -διέξοδα. Παραθέτω τό κείµενό του:
+ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΣΙΕΡΩΝΥΜΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΛΑΓΗΣΤοῦ σεβ. Μητροπολίτου Θηβῶν καίΛεβαδείας κ. Ἱερωνύµου  
Ἀπό ὅποια πλευρά καί ἄνπροσ  εγγίσουµε σήµερα τήν ἐκκλη -σιαστική κατάσταση αὐτή δίνει τήνεἰκόνα σοβαρᾹς κρίσης καί εἶναι ἐπι-βαρυµένη µέ ἐξελίξεις πού δέν ἔχουνσχέση µέ τήν παράδοση. Φαίνεταιδέ ὅτι ἡ φάση στήν ὁποία περνοῦντά ἐκκλησιαστικά πράγµατα ἐπιβε-βαιώνει τό λεγόµενο, ὅτι "οἱ ἱεροίΚανόνες ὁσάκις παραβιάζονται,ἐκδικοῦνται σκληρά".Τέτοιες παραβιάσεις ἔγινανκατ� ἐπανάληψιν στό ὄνοµα µιςδᾹθεν σωτηρίας τᾹς Ἐκκλησίας, µέἀποτέλεσµα νά ἐµπλακοῦµε στήσηµερινή ἐκκλησιαστική δίνη. ΑὐτᾹςτᾹς τακτικᾹς  θύµατα εἶναι καί οἱτρ ε ῖς Μητροπολίτες, οἱ ὁποῖοι δι-καιολογηµένα ὑποστηρίζουν, ὅτιεἶναι ἀδιανόητο στίς ἡµέρες µας νάκαταδικάζεται κάποιος ἀναπολό -γητα χωρίς µάλιστα νά ἔχει τή δυ -νατότητα νά προσφύγει στά ἔνδι-

κα µέσα, λησµονοῦν ὅµως, ὅτι τά"καινά αὐτά δαιµόνια" εἰσήχθησανἐπί ἡµερῶν "ἰσχύος των". Ἐννοοῦµετόν ἱεροεξεταστικό νόµο 214, πα-ράγραφος τοῦ ὁποίου ὥριζε, ὅτι οἱἐξ αὐτοῦ ἀποφάσεις "δέν ὑπόκειν-ται εἰς ἔνδικον µέσον". Τότε ὄχι µό-νο δέν ἀντέδρασαν, ἀλλά δέχθηκαννά γευθοῦν τούς καρπούς του.Ὡστόσο ἔχει χαθεῖ πολύςχρό νος γιά τήν Ἐκκλησία καί οἱ και-ροί "οὐ µενετοί". Εἶναι ἀδήριτοςἀνάγκη τό σῶµα τᾹς Ἱεραρχίας, πέ -ρα ἀπό συναισθηµατισµούς καί κά-θε διάθεση ἐκκλησιαστικοῦ ἐπαρ -χιωτισµοῦ, ξεπερνώντας τά πρό-σωπα, νά σταθµίσει ὑπεύθυνα τάγεγονότα, νά ἀναλάβει τήν εὐθύνητῶν πράξεών του, νά χαράξει δρό-µους πού προσδοκ ὁ πιστός λα-ός, καταδικάζοντας µεθοδεύσεις καίτρόπους, ὅπως οἱ παρακάτω, πούἀλλοιώνουν τό πνεῦµα τᾹς Ὀρθο-δοξίας καί τᾹς συνοδικότητος.Πληθωρικός ὁ λόγος τόν τε-λευταῖο καιρό γιά τό ΑὐτοδιοίκητοτᾹς Ἐκκλησίας. Πρωθυπουργός,Πρόεδρος τᾹς ἀξιωµατικᾹς ἀντιπο-λιτεύσεως, Ἀρχιεπίσκοπος ἐν συγ -χορδί µίλησαν γιά τό ΑὐτοδιοίκητοτᾹς Ἐκκλησίας, γιά νά ἀρνηθοῦν µε-τά στήν πράξη τόν ἑαυτό τους καίνά σκορπίσουν ἀπογοήτευση. ὉΠρωθυπουργός στίς 25 τοῦ περα-σµένου Νοεµβρίου, παρουσί τοῦἈρχιεπισκόπου, δήλωσε, ὅτι µέχριτά Χριστούγεννα θά ρυθµίσει τό
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ἐκκλησιαστικό θέµα χωρίς νά ὑπο-ψιαστεῖ, ὅτι ὑπάρχει τό σῶµα τᾹςἹεραρχίας, τοῦ ὁποίου ἡ συγκατά-θεση ἀπαιτεῖται. Ἔτσι ἄνθρωποι,χωρίς καµµιά ἐξουσιοδότηση τοῦσώµατος τᾹς Ἱεραρχίας, προέβαι-ναν σέ ἐµετικές παρακλήσεις καίσυναλλαγές γιά νά ἐξασφαλίσουντήν ὑπογραφή τοῦ ἁρµόδιου Ὑ -πουργοῦ καί τήν ὑποστήριξη ἀπόκατέχοντες ὑψηλές θέσεις.Τό ἐπιτίµιο στή ζωή τᾹς Ἐκ -κλησίας εἶναι µέσο πνευµατικό καίθεραπευτικό, µέτρο παιδαγωγικό,πού χρησιµοποιεῖ διακριτικά καί φι-λάνθρωπα ἡ Ἐκκλησία. Οἱ Συνοδι-κοί Ἀρχιερεῖς, πού ἐπέβαλαν τόἐπιτίµιο  τᾹς  ἀκοινωνησίας  στούςτρεῖς Μητροπολίτες πρέπει νά ἀνα-ρωτηθοῦν ἐάν ἡ ἐνέργειά τους αὐτήχρησιµοποιήθηκε καί ἔγινε ἐφαλ -τήριο γιά τήν πραξικοπηµατική ἔκ -δοση τῶν Προεδρικῶν ∆ιαταγµά-των. Ἄν πάλι τό ἐπιτίµιο ἐδόθη ὡςποινή καί µάλιστα ὡς ἐσχάτη γιάκληρικούς, ποιός Κανόνας ἤ νόµοςἤ συνείδηση θά συγχωρήσει ἐπι βο -λή ποινᾹς χωρίς καθορισµένες στήνἐκκλησιαστική  πράξη  κανονικέςδιαδικασίες;Καί ἐρχόµαστε στήν ἔκδοσητῶν Προεδρικῶν ∆ιαταγµάτων,πού ὁρθά ὀνοµάσθηκε νέας µορ-φᾹς πραξικόπηµα καί ἀναβιώνειθλιβερές ἡµέρες στή ζωή τᾹς Ἐκ -κλησίας. Εἶναι ἀνάγκη νά δοθεῖ, ὄχιµόνο στά µέλη τᾹς Ἱεραρχίας ἀλλά

καί στόν πιστό λαό, τό κείµενο ἐκεῖ -νο, ἡ ἀπόφαση δηλαδή τᾹς ∆ιαρ -κοῦς Ἱερς Συνόδου ἤ τᾹς Ἱε ραρ -χίας, ἤ τοῦ κανονικοῦ ὀργάνου πούδίνει τήν συγκεκριµένη ἐντολή καίἐξουσιοδοτεῖ ἁρµοδίως ὥστε ὁ ἐπίτᾹς Παιδείας Ὑπουργός νά προ -χωρήσει στήν ἔκδοση τῶν Προεδρι -κῶν ∆ιαταγµάτων. Ἐάν δέν ὑπάρ -χει τέτοια ἀπόφαση πῶς προχώ -ρησαν τό Ὑπουργεῖο Παιδείας καίἡ Προεδρία τᾹς ∆ηµοκρατίας, ὅτανµάλιστα ὁµάδα Ἀρχιερέων τούςεἶχε ἐνηµερώσει γραπτῶς ἐπί τῶντεκταινοµένων;Ὁ Μητροπολίτης πρ. Θεσσα-λιώτιδος Κωνσταντῖνος φιλοξενεῖ -ται ἐπί σειρά ἐτῶν στήν ἐπαρχίαµας καί δέν ἐδηµιούργησε κανέναἀπό τά θλιβερά ἐκεῖνα ἐπεισόδια,τά καταδικασµένα ἀπό τήν συντρι -πτική πλειοψηφία τοῦ κλήρου καίτοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ἐν τούτοις κατα-δικάστηκε καί πάλι χωρίς ἀπαγ-γελία κατηγορίας, ἀπολογία καί κα-νονική διαδικασία. Ἡ δέ ἔκδοση τοῦΠ.∆. πού τόν ἀφορ δηµιουργεῖ τε-ράστιο νοµικό ζήτηµα. Κατ� αὐτόἀνακαλεῖται ἀπό 10ης-8-93 τό ἀπό28-2-1968 ∆ιάταγµα ἀναγνωρίσεώςτου. Ὡς ἐκ τούτου ἀπό τᾹς ἡµε -ροµηνίας αὐτᾹς (10-8-93) ὑπάρχεινοµικό κενό γιά τήν Ἱερά Μητρό-πολη Θεσσαλιώτιδος. Ἡ Ἐκκλησίαἡ ἴδια ἄφησε τόν οἰκεῖο Μητρο-πολίτη µετέωρο.Μπροστά  σ� αὐτή τήν κατά-

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 13



σταση, ὅπου τό τµᾹµα τοῦ Συµβου-λίου τᾹς Ἐπικρατείας ἔχει παρα-πέµψει τό θέµα τῶν τριῶν Μητρο-πολιτῶν στήν Ὁλοµέλεια καί ἀνα-µένεται ἡ ἀπόφασή της, οἱ τρεῖςΜητροπολίτες προσέβαλαν τά νέαΠ.∆. καί τήν σύνθεση τᾹς Ἱεραρχίας,δέκα περίπου Ἀρχιερεῖς προσέβα-λαν ἐπίσης αὐτά, φρονοῦµε ὅτι ὁΜακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπός µαςκ. Σεραφείµ καί ἡ Ἱεραρχία εἶναι ἀ -νάγκη νά ἐπιλέξουµε µία ἀπό τίςδύο προτεινόµενες κατωτέρω λύ -σεις; Α) 1. Νά συγκληθᾹ ἀµέσως ἡἹεραρχία της Ἐκκλησίας µέ θέµα ὄχιτήν πλήρωση τῶν κενῶν µητροπο-λιτικῶν ἑδρῶν, ἀλλά τήν ἐξέτασητᾹς δηµιουργηθείσης καταστάσεως.2. Στή συνεδρία νά τοποθετηθοῦνὑπεύθυνα καί ἐλεύθερα οἱ Ἱεράρ -χες. 3. Νά τεθοῦν σέ µυστική ψηφο-φορία οἱ διαµορφωµένες προτάσειςχωρίς πιέσεις, ἴντριγκες καί µεθο-δεύσεις. 4. Τό ἀποτέλεσµα αὐτᾹςτᾹς ψηφοφορίας νά καθορίσει τήνπεραιτέρω πορεία µας. 5. Ἄν χρεια-σθεῖ κάποια νοµοθετική ρύθµιση ἡΠολιτεία νά περιβάλει µέ τό νοµο -θετικό κῦρος της τήν ἀπόφαση καίπρόταση τᾹς Ἱεραρχίας, δίνονταςσάρκα καί ὀστ στό ΑὐτοδιοίκητοτᾹς Ἐκκλησίας.Β) Νά ἀναβληθεῖ ἡ σύγκλησητᾹς Ἱεραρχίας γιά ἐκλογές Ἀρχιε -ρέων µέχρις ὅτου ἐκδοθοῦν οἱ ἀπο-φάσεις ἐπί τῶν προσφυγῶν γιά νά

ἀποφευχθοῦν ἐπαναλήψεις ἀκυ -ρώσεων ἐκλογῶν ἀπό τά κοσµικάδικαστήρια (µέ συνέπεια νά συνε -χίζεται ἡ κρίση, νά καταρρακώνε-ται τό κῦρος τᾹς Ἐκκλησίας καί ὁβαθµός τοῦ Ἐπισκόπου καί νά πι-κραίνεται ὁ ὀρθόδοξος λαός) ἀφοῦµέ τή θέλησή µας ἔχουµε ἀποδε χθεῖαὐτό τό σύστηµα σχέσεων Ἐκκλη -σίας καί Πολιτείας.Ἀσφαλῶς θά ὑπάρξουν ἄν -θρωποι οἱ ὁποῖοι θά ψιθυρίσουνστόν Μακαριώτατο ὅτι Ἱεράρχεςµέ τέτοιες θέσεις ἀνήκουν στήν ἀν -τίθετη ἀπ� αὐτόν πλευρά. Ἐπι θυ -µοῦµε νά διαβεβαιώσουµε τόν Ἀρχι -επίσκοπό µας καί τόν πιστό λαό ὅτιἀγαπούσαµε καί ἀγαπµε καί στη -ρίξαµε καί στηρίζουµε τόν Ἀρχιεπί -σκοπό µας. Θέλουµε ὅµως αὐτή τήνκρίσιµη ὥρα ὁ Μακα ριώτατος νάσυλλογισθεῖ µέ τόλµη καί ἐλευθε-ρία. Ἐµεῖς εἴµαστε ἕτοιµοι νά κάνου -µε ὁποιαδήποτε θυσία µς ζητήσειὁ Μακαριώτατος ἀρκεῖ νά µήνὁδηγήσει αὐτή τήν ὥρα τό σῶµατᾹς Ἱεραρχίας σέ µιά διχαστικήἀναµέτρηση. Ἀλλοιῶς τό εὐαί σθητοΣῶµα τᾹς Ἐκκλησίας θά πλη γωθεῖκαί πάλι καί ὁ ἴδιος θά πικρα θεῖ ἀ -φάνταστα.Εἶναι λυπηρό αὐτό πού ὁ µα -καριστός Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώ νυ -µος ὡµολόγησε ἀποχωρώντας:"Φεύγω παίρνοντας στήν πλάτηµου ὅλη τήν κατακραυγή τοῦκόσµου" Θά εἶναι ὅµως ἀκόµη λυπη -
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ρότερο ὁποιασδήποτε µορφᾹς ἐκ -φυλιστικά φαινόµενα νά ἀµαυ -ρώσουν τόν ἀνοικτό χαρακτήρα καίτήν λεβεντιά τοῦ ἈρχιεπισκόπουΣεραφείµ. 
���Θά παρακαλέσω τούς ἀγα -πητούς ἀναγνῶστες µου νά διατη -ρήσουν στή µνήµη τους τήν ἁλυ -σίδα τῶν τραγικῶν περιστατικῶντᾹς περιόδου τοῦ 1994 καί τίςσυµπεριφορές καί διαµαρτυρίεςτῶν ἰσχυρῶν παραγόντων τοῦ Ἱε-ραρχικοῦ Σώµατος. Τό ἀποθεµα-τικό αὐτό θά τούς βοηθήσει νάκρίνουν καί νά ἀποτιµήσουν τήνπρωτοβουλία τοῦ σηµερινοῦ Ἀρ -χιεπισκόπου Ἱερώνυµου νά ἀνα -θέσει τό λειτούργηµα τοῦ εἰσηγητᾹγιά τήν ἄρση ἤ τήν µή ἄρση τοῦἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας, στόντότε τιτουλάριο Μητροπολίτη ∆ω -

δώνης καί σηµερινό ΜητροπολίτηΖακύνθου Χρυσόστοµο καί νάψαύσουν-ὅσο τούς εἶναι δυνατό-τό σκοτεινό, χαῶδες, παρασκή-νιο.Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ  
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Σέ ρελαντί
Τρία χρόνια στό τιµόνι

τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σκά -
φους ὁ ἀπό Θηβῶν καί Λε -
βαδειᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Ἱε -
ρώ νυµος. Καί ὅλοι οἱ µηχανισµοί τῆς
διοίκησης καί τῆς ποιµαντικῆς ὀργά-
νωσης, σέ ρελαντί. 

Τά δελτία,πληροφοριῶν, πού
δηµοσιοποιοῦνται, ὕστερα ἀπό τίς
µηνιαῖες Συνεδριάσεις τῆς ∆ιαρκοῦς
Ἱερᾶς Συνόδου, δέν ὑπερτεροῦν σέ

ὁράµατα, σέ ἀνοίγµατα δρά-
σης καί σέ προβολή τοῦ
ποιµαντικοῦ ἔργου, ἀπό
τήν προφορική ἐνηµέρω-
ση, πού κάνει ὁ µικροµαγα-
ζάτορας τῆς γειτονιᾶς. Καί ἡ

διαφήµιση τοῦ µόχθου καί τῶν προ-
γραµµατισµῶν τοῦ µείζονος ∆ιοικη -
τικοῦ Σώµατος,τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
τῆς Ἱεραρχίας, ἀνάλατη καί ἀναπο-
τελεσµατική, δέν ἐγγίζει τό ἐνδιαφέ -
ρον, µήτε τῶν ζωντανῶν καί ἀνή-
συχων µελῶν τῆς Ἐκκλησίας, µήτε

ΨΙΘΥΡΟΙ



τῶν θηρευτῶν τῆς κοιµισµένης ἀπρα-
ξίας, πού τούς προσφέρεται γιά πι-
κάντικο σχολιασµό καί γιά ἀπαξίω-
ση τῆς ἐπηρµένης δεσποτοκρατίας.

Τό ρελαντί ὅλων τῶν ἐκκλησια-
στικῶν µηχανισµῶν, εἶναι σύνδροµο
θεολογικῆς ἀµάθειας, ἤ ἱεραποστολι -
κῆς τεµπελιᾶς, ἤ κλασικῆς ἀνικανό τη-
τας; Ἤ µήπως... τυπικό δεῖ γµα ἐπαγ-
γελµατοποίησης τῆς Ἀρχιερωσύνης;  

Μήτε παλµό, µήτε ρόγχο
Θά ἔχετε, ὁπωσδήποτε, ἀκού -

σει, ὅτι στό Συνοδικό Μέγαρο, πλάϊ
σέ ὅλες τίς ἄλλες ἐκκλησιαστικές
ὑπηρεσίες  στεγάζεται καί λειτουργεῖ
(ἤ ὑποτίθεται πώς λειτουργεῖ) ἡ Ἀπο-
στολική ∆ιακονία. Πρόκειται γιά τόν
ἐπιτελικό µηχανισµό, πού ἔχει ἱδρυ -
θεῖ, γιά νά στήνει ποιµαντικά προ-
γράµµατα καί νά προσφέρει ἀνα-
νεωτική ἐπιµόρφωση στά στελέχη
τοῦ διδακτικοῦ καί τοῦ φιλανθρω πι -
κοῦ ἔργου τῆς Ἐκ κλησίας.

Αὐτή εἶναι ἡἀποστολή τῆς Ἀπο -
στολικῆς ∆ιακο νίας. 

Τό µεγάλο ἐρώτηµα, πού προ-
βάλλεται, αὐτή τή στιγµή, µέ φόρτι-
ση περιέργειας ἤ ἀγωνίας, ἐπικεν-

τρώνεται στίς δραστηριότητες, πού
σχεδίασε καί πού ἀνάπτυξε ἡ Ἀπο-
στολική ∆ιακονία κατά τήν τελευταία
τριετία, πού Ἀρχιεπίσκοπος, δηλαδή
κεντρικός διαµορφωτής καί ἐµπνευ-
στής τοῦ ποιµαντικοῦ ἔργου, εἶναι ὁ
κ. Ἱερώνυµος. Ποιούς ὁρίζοντες φώ -
τισε; Ποιές ὁδηγίες διαβίβασε στούς,
ἀνά τήν Ἑλλάδα, ποιµένες; Σέ ποιά
ἐρωτήµατα ἀπάντησε, µετά ἀπό ἐν -
τατική καί ἀποτελεσµατική διερεύ -
νηση καί ἐπεξεργασία τῶν ποι κίλων
προβληµατισµῶν;

Στά ἐρωτήµατα αὐτά, θά ἤθελα
νά ἀποφύγω τίς ἀπαντήσεις. Ἀλλά
δέν τό δικαιοῦµαι. 

Ἡ Ἀποστολική ∆ιακονία, στά τρία
χρόνια, δέν ἔκανε ἀπολύτως τίποτα.
Ὑ πάρχει καί δέν ὑπάρχει.  Εἶναι στε λε-
χωµένη, ἀλλά ὄχι στρατευµένη. ∆έν µε-
τέδωσε παλµό. Ἀλλά οὔτε καί ρόγχο.
Ὁ πρόεδρός της, Ἱερώνυµος οὔτε
µόχθησε νά τήν ὀργανώσει καί νά
τήν ἀναπτύξει, οὔτε καθάρισε τίς πλη -
γές.Γιατί αὐτή ἡ ἀδράνεια; Ἐκεῖνος
ξέρει καί σιωπᾶ.  Οἱγύρω του, δέν γνω-
ρίζουν πολλά. Ἀλλά, µέ τά λίγα, πού
µαθαίνουν, ἀναγκάζονται νά φωνά-
ξουν πολύ.      
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