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Φῶς στόν ἱστορικό ὁρίζοντα

ς καλῶ νά γυρίσουµε, ἀνάστροφα, τά φύλλα τᾹς ἱστορίας. Νά περ -
πατήσει ὁ ἐρευνητικός, κριτικός λογισµός µας στήν ἔπαρση καί
τή χλιδή τᾹς ΡωµαϊκᾹς αὐτοκρατορίας. Στή σκληρή, ἐξουθενωτι-
κή ἀποµόνωση τῶν ἀνθρώπινων ὑπάρξεων, πού οἱ δυνάστες καί
οἱ ἀγέρωχοι διαχειριστές τοῦ πλούτου τούς ἀξιολογοῦσαν καί

τούς µεταχειρίζονταν ὡς δούλους. Στίς ὑπεροχικές καί ἐπιβλητικές ἐµ φα -
νίσεις τοῦ θεοποιηµένου αὐτοκράτορα. Στή διακριτή, κοινωνική ἐξέδρα,
πού ἐκ δι πλωνόταν ἡ καθηµερινότητα τῶν ἐλεύθερων πολιτῶν. Στό περι θώ -
ριο τᾹς ὑ ποτίµησης καί τᾹς περιφρόνησης τοῦ πλήθους τῶν δούλων, πού
ἐπω µί ζονταν τό σκληρό µόχθο, ἀλλ  ̓ὄχι καί τή στοιχειώδη τιµή τᾹς ἰσότη τας
καί τοῦ δικαιώµατος τᾹς ἐλεύθερης συµµετοχᾹς στήν κερδοφορία τοῦ πολι-
τισµοῦ. 

Μέσα σ᾿ αὐτό τό ζοφερό κλίµα τῶν ἀπάνθρωπων διακρίσεων καί µέ τή
φόρτιση αὐτᾹς τᾹς ἀπογοητευτικᾹς ἐµπειρίας, ὁ τολµηρός ἀπόστολος

καί ἀκούραστος µεταφορέας τοῦ Χριστιανικοῦ µηνύµατος, ὁ Παῦλος, σαλ-
πίζει πρός κάθε κατεύθυνση τήν ἀξία τᾹς καθεµις ἀνθρώπινης ὕπαρξης καί
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τήν ἀπόλυτη ἰσότητα ὅλων τῶν µελῶν τᾹς µεγάλης οἰκογένειας, πού διακι-
νοῦνται στήν οἰκουµένη καί πού διαχειρίζονται καί ἀπολαµβάνουν τόν ἀτί -
µητο πλοῦτο τῶν δωρεῶν τοῦ Θεοῦ-Πατέρα. Πόσες συνειδήσεις φώτισε τό
κήρυγµα τοῦ ἀποστόλου Παύλου, πόσες καρδιές θέρµανε καί πόσους ὁρίζον-
τες διεύρυνε, τό ἀνακαλύπτει κανείς καί τό χαίρεται, ὅταν σκύψει, µέ ἰδιαίτε-
ρη προσοχή, στά ἀποτυπώµατα τᾹς πολύµοχθης διαδροµᾹς του. 

Ἀπό τόν ἀνεξάντλητο πλοῦτο τῶν διδαχῶν του καί τῶν καρποφόρων
προσ παθειῶν του, ἀνασύρω µιά ἐπιστολή του, τήν πιό σύντοµη, πού

ἔχει διασωθεῖ στόν κανόνα τᾹς ΚαινᾹς µας ∆ιαθήκης. Καί τήν προσάγω, ὡς
διεγερτικό σάλπισµα στίς ναρκωµένες συνειδήσεις τοῦ εἰκοστοῦ πρώτου
αἰώνα καί ὡς φωτισµένη χειραγωγία, ἀπό τήν παγωνιά τῶν ποικίλων δια-
κρίσεων, στή ζεστασιά τᾹς ἀδελφικᾹς συνένωσης καί τᾹς συστέγασης στόν
Οἶκο τᾹς Ἀγάπης τοῦ Θεοῦ.

Ὁ ἀπόατολος Παῦλος, φυλακισµένος στή Ρώµη, δέχεται τήν ἐπίσκεψη
κάποιου δραπέτη δούλου, πού βρισκόταν ἐνταγµένος στό ὑπηρετικό

προσωπικό ἑνός διακεκριµένου µέλους τᾹς Ἐκκλησίας τῶν Κολοσσῶν, τοῦ
Φιλήµονα, ἀδελφικοῦ φίλου καί συνεργοῦ τοῦ ἀποστόλου Παύλου. Ποιός
ἄνεµος ἐπαναστατικᾹς ἐξέγερσης ἀποµάκρυνε τό δοῦλο Ὀνήσιµο ἀπό τό
περιβάλλον τοῦ ἀφεντικοῦ του, δέν µς εἶναι γνωστό. Ἐκεῖνο, πού ξέρουµε,
γιατί ἀποτελεῖ τό περιεχόµενο καί τό κύριο µήνυµα τᾹς Παύλειας ἐπιστολᾹς,
εἶναι, ὅτι κοντά στόν ἀπόστολο, ὁ δραπέτης δοῦλος διδάχτηκε καί βίωσε
τήν Πατρική, Θεϊκή ἀγάπη, ἄνοιξε τίς πύλες τᾹς ψυχᾹς του στήν ἀλήθεια
καί προσµέτρησε τήν ἀξία τᾹς ἀδελφωσύνης. Τότε, ὁ µεγάλος του ἀδελφός
καί δάσκαλος, ὁ φυλακισµένος Ἀπόστολος τοῦ Σταυρωµένου Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, τοῦ βάζει στό χέρι µιά θερµή, συστατική ἐπιστολή, πού τήν ἀπευθύνει
στό ἀφεντικό του, στόν Φιλήµονα καί τόν στέλνει πίσω, ὄχι πιά ὡς δοῦλο,
ἀλλ᾿ ὡς  ἀδελφό ἀγαπητό. 

Γράφει ὁ ἀπόστολος Παῦλος στό Φιλήµονα: Ἄν καί ἔχω κάθε δικαίωµα νάσοῦ µιλήσω αὐστηρά καί νά σοῦ ἐπιβαλω αὐτό, πού εἶναι χρέος σου, «διά
τήν ἀγάπην µλλον παρακαλῶ» (φορτισµένος µέ ἀγάπη στό πρόσωπό σου,
ἀποφεύγω τόν τραχύ, ἐπιτακτικό λόγο καί περιορίζοµαι στήν παράκληση).
Εἶµαι πρεσβύτης. Εἶµαι καί δέσµιος, γιατί λατρεύω καί ὑπηρετῶ τόν Ἰησοῦ
Χριστό. Σ᾿ αὐτή τή φάση τᾹς ζωᾹς µου καί µέσα στήν καταιγίδα τᾹς µεγά -
λης µου περιπέτειας, σοῦ γράφω καί σέ ἱκετεύω «περί τοῦ ἐµοῦ τέκνου, ὅν
ἐγέννησα ἐν τοῖς δεσµοῖς µου, Ὀνήσιµον, τόν ποτέ σοι ἄχρηστον, νῦν δέ
σοί καί ἐµοί εὔχρηστον». Σύ δέξου τον, µέ ἀγάπη καί ἐµπιστοσύνη. Εἶναι τό
παιδί µου. Εἶναι τό θησαύρισµα τᾹς καρδις µου. Καί πιστεύω, ὅτι χωρίστηκε
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γιά λίγο ἀπό τό περιβάλλον σου, γιά νά ξαναγυρίσει πίσω γεµτος φῶς Χρι-
στοῦ καί γεµτος εὐγνωµοσύνη, γιά νά τόν ἔχεις κοντά σου αἰώνια καί σέ
τούτη τή ζωή καί στήν ἀτέλειωτη Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 

Αὐτά ἔγραψε ὁ Ἀπόστολος, ὁ φορέας τᾹς Ἀγάπης καί τᾹς Ἀλήθειας. Κι ὁ
µαθητής Φιλήµονας, ἔσταξε ἕνα δάκρυ ἀγάπης καί συµπόνιας, ἀγκάλια-

σε τόν πρίν δοῦλο του καί τόν θρόνιασε στήν καρδιά του. Τό κατάστιχο, µέ
τίς ἀπείθαρχες συµπεριφορές τοῦ δούλου, µέ τά πικρά λόγια καί µέ τίς κρυ -
φές λαθροχειρίες, ἀφανίστηκε. Ἡ ψυχική ἀπόσταση, πού τήν ὁριοθετοῦσε
καί τήν ἐπέβαλλε τό κοινωνικό status τᾹς ἐποχᾹς, µειώθηκε ἤ µλλον
ἔσβησε. Ὁ χτεσινός δοῦλος ἔγινε ἀδελφός καί ἀγαπηµένο παιδί. Μέλος τᾹς
ἐκκλησιαστικᾹς Σύναξης, πού τή συγκροτεῖ ἡ χαρισµατική Οἰκογένεια τοῦ
Θεοῦ. Καί µέλος τᾹς µικρᾹς οἰκογένειας, πού ἀναφερόταν, µέ ἀδιατάρακτη
ἐµπιστοσύνη, στήν εὐγένεια, στό ἐνδιαφέρον καί στόν ἀγαπητικό πλοῦτο
τᾹς καρδις τοῦ Φιλήµονα. 

Ὅποιος ἀνοίξει τό «Συναξάριο» τᾹς Ἐκκλησίας µας, τό Ἁγιολόγιο, πού
ἱστορεῖ τούς βίους τῶν ἁγίων, τόν ἐσώτερο πλοῦτο τῶν ἐξαγιασµένων

ὑπάρξεών τους καί τήν ἀτίµητη προσφορά τους στήν ἀνθρώπινη οἰκογέ-
νεια, θά συναντήσει, στίς 15 Φεβρουαρίου τούτη τήν άναγραφή: «Ἄθλησις
τοῦ ἁγίου ἱεροµάρτυρος Ὀνησίµου, µαθητοῦ τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Παύλου.
Οὗτος οἰκέτης ὑπᾹρχε Φιλήµονος ἀνδρός Ρωµαίου, πρός  ὅν γράφει ὁ ἅγιος
Παῦλος ὁ ἀπόστολος. ῟ῼ µαθητευθείς Ὀνήσιµος καί διακονήσας καί µετά
τήν αὐτοῦ τελείωσιν (τοῦ Φιλήµονα) συλληφθείς προσήχθη Τερτύλλῳ τῷ
τᾹς Ρώµης ἐπάρχῳ καί παρ᾿ αὐτοῦ ἐν Ποτιόλοις ἐκπέµπεται, ἔνθα παραγενό-
µενος ὁ Τέρτυλλος τόν Ὀνήσιµον ἐπιµένοντα τῇ εἰς Χριστόν πίστει, πρῶτον
µέν ράβδοις τύπτει σφοδρῶς, εἶτα τά σκέλη καταθραύει καί τᾹς προσκαίρου
ζωᾹς µεθιστ». Ἡ  Ἐκκλησία ἀνύψωσε τό Ρωµαῖο δοῦλο στήν τιµή τοῦ µέ-
λους Της καί παιδιοῦ Της. Ὁ ἐκπρόσωπος τᾹς αὐτοκρατορίας τόν ἀποσπά-
ει ἀπό τήν ἱερή «κοινωνία» τᾹς ἀγάπης, τοῦ σπάει τά πόδια καί τόν παρα -
δίνει στό θάνατο. 

Ἡ τραγικότητα τοῦ Ρωµαϊκοῦ αἰώνα, ἐνισχυµένη µέ τή φόρτιση καί τήν
ἐπιθετικότητα τᾹς ἀθεϊστικᾹς φάλαγγας, ἐκβαρβάρισε τή σύγχρονη

γενιά µας. Ἀποµόνωσε, στό βαθύ ντουλάπι, τήν ἐξαγιασµένη παράδοση. Πά-
γωσε τήν ἀγάπη. Ἔλυσε τούς ἀνθρώπινους δεσµούς. Τροφοδότησε, µέ µύ -
θους καί µε ἀγοραῖες διαφηµίσεις τήν ἐγωπάθεια καί τήν ἐσωστρέφεια. Με-
τάπλασσε τήν «κοινωνία» τῶν ὑπάρξεων σέ «µάζα» κατάλληλη γιά ἐµπορι-
κή καί πολιτική ἐκµετάλλευση. Γυρίσαµε στό «homo homini lupus». Καί,
γιά τήν ὥρα, τό δροµολόγιό µας εἶναι ἀνεπίστροφο. 



έλω νά συλλυπηθῶ τόνἈρχιεπίσκοπο Ἱερώνυ -µο καί, παράλληλα, νάτόν συγχαρῶ.Θέλω νά τόν συλλυπηθῶ,γιά τήν ἀήθη καί κατά παράβασητᾹς ΚανονικᾹς καί Ἔννοµης τά -ξης, πρωτοβουλία του-ἤ  µλλον,τήν τόλµη του-νά ἀναθέσει, προ -νοµιακά καί χωρίς τό σύµψηφοτῶν µελῶν τοῦ Συνοδικοῦ Σώ -µατος, στόν πραξικοπηµατία τοῦ1994 Μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυ-σόστοµο, τόν κυρίως ἔνοχο, γιάὅσα συνέβηκαν τότε στήν Ἀττικήκαί στή Λάρισα,  τό δικαίωµα καίτήν εὐθύνη νά παρουσιάσει εἰσή -γηση, ἐνώπιον τᾹς ὉλοµέλειαςτᾹς Ἱεραρχίας, γιά τήν ἄρση ἤ τήµή ἄρση τοῦ ἀνυπόστατου ἐπι-τιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας.Καί θέλω νά τόν συγχαρῶ,γιά τήν ἔµπνευση, πού εἶχε, νάπαραδώσει στούς ὐπεύθυνουςγιά τήν ἔκδοση τοῦ ἐπίσηµου δη -µοσιογραφικοῦ Ὀργάνου τᾹς Ἐκ -

κλησίας τᾹς Ἑλλάδος, τοῦ περιο -δικοῦ «Ἐκκλησία», τά χειρόγρα-φα τοῦ διασκεδαστικοῦ, ἐξ αἰτίαςτᾹς θεολογικᾹς καί ἐκκλησιολο-γικᾹς του ἀµάθειας καί ἀποκρου-στικοῦ, ἐξ αἰτίας τᾹς στρεβλᾹς πα-ρουσίασης καί ἑρµηνείας γεγονό-των καί λόγων, πρός δηµοσίευσηκαί εὐρύτερη γνωστοποίηση. Ἄν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰερώ -νυµος δέν εἶχε τήν ἔµπνευση νάἐµφανίσει σέ δηµόσια κρίση τά ὅ -σα ἔγραψε στήν εἰσήγησή του καίδιάβασε στή Συνέλευση τᾹς Ἱε -ραρχίας ὁ ἐν πολλοῖς σύµψυχοςφίλος του, τά χαρτιά του θά περ-νοῦσαν-σάν µέ φέρετρο-σέ κά-ποιο ντοσιέ καί θά θάβονταν στόσκοτεινό Συνοδικό ἀρχεῖο. Τώρα,δηµοσιευµένα ἐπίσηµα, θά φτε -ρουγίσουν πρός κάθε κατεύθυν -ση. Θά διαβαστοῦν καί θά σχο-λιαστοῦν. Θά ἀξιοποιηθοῦν ἀπότόν ὁποιοδήποτε σηµερινό ἀνα -γνώστη καί ἀπό τό µελλοντικόἱστορικό ἐρευνητή, πού θά ἐπι-
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Ἡ εἰσήγηση τοῦ «πραξικοπηµατία»



δοθεῖ στήν ἱστόρηση καί στήνἀποτίµηση τῶν σηµερινῶν, παρα -κµιακῶν ἐκκλησιαστικῶν διαπλο -κῶν καί τᾹς ἀπαξιωτικᾹς φήµηςτῶν προδοτῶν τοῦ ἐπισκοπικοῦἤθους καί τᾹς ΚανονικᾹς, ἐκκλη -σιαστικᾹς τάξης.∆ικαιωµατικά, ὡς ὁ ἀχθοφό -ρος τῶν συνεπειῶν τᾹς βάρβαρηςἐξόρµησης τοῦ ἄλλοτε ∆ωδώνηςκαί νῦν Ζακύνθου Χρυσοστόµουγιά τήν ἁρπαγή τᾹς ΜητρόποληςἈττικᾹς, θά τολµήσω µιά πρώτηἐκτίµηση τοῦ ἀργοπορηµένου καίὕποπτου ἐνδιαφέροντός του γιάτήν ἄρση τοῦ ἐπιτιµίου καί τή «δᾹ -θεν» ἐπίλυση τᾹς ἐµπλοκᾹς καί ἀ -ποκατάσταση τᾹς εἰρήνης καί τᾹςἑνότητας τοῦ Συνοδικοῦ Σώµα-τος.
mmm

1. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώ -νυ µος διαπραγµατεύτηκε τήνπροσ ωπική του ἀξιοπρέπεια κα-τά τή στιγµή, πού ἐµπιστευότανστόν Ζακύνθου τήν ἁρµοδιότητακαί τήν εὐθύνη, νά εἰσηγηθεῖ στήΣύνοδο τᾹςἹεραρχίας τή διαδι-κασία ἄρσης τοῦ «ἐπιτιµίου».Γνώστης τῶν σχεδιασµῶν καί τῶνἀγώνων τοῦ στενοῦ φίλου τουΖακύνθου Χρυσόστοµου, κατά τό1994, πού ἄν δέν ἀντιµετωπίζον-ταν δυναµικά ἀπό µεγάλη µερίδατᾹς Ἱεραρχίας (στήν ὁποία µετεῖ -χε καί ὁ τότε Θηβῶν Ἱερώ νυµος),

θά ἔφερναν τόν Χρυσό στοµοστήν Ἱερά Μητρόπολη Ἀτ τικᾹςκαί, ἀπό κεῖ, στό θρόνο τᾹς Ἀρ -χιεπισκοπᾹς, εἶχε στά χέρια τουὅλα τά πειστήρια, πού κυριολε -κτικά κραύγαζαν, ὅτι ὁ φίλος τουδέ διέθετε τό ἀπαραίτητο «τεκµή -ριο τᾹς ἀµεροληψίας». Καί-σύµ -φωνα µέ τή νοµολογία τῶν ἹερῶνΚανόνων καί τῶν ἐκκλησιαστικῶνΝόµων-δέν ἦταν ὁ κατάλληλος ἄν -θρωπος νά δροµολογήσει τή διορ -θωτική ἐξέλιξη τᾹς κατάστασης,πού ἐδηµιούργησε τότε, µέ τίς ρα-διουργίες του καί µέ τίς παρεµ-βάσεις του στήν πολιτική καί στήδικαστική ἐξουσία. Σβήνοντας ὅ -λα αὐτά καί ἀνεβάζοντας στό βᾹ -µα τοῦ εἰσηγητᾹ τό δράστη τᾹςµεγάλης ἐκκλησιαστικᾹς περιπέ-τειας, πρόδωσε τήν ἀρχιεπισκο-πική του ἀξιοπρέπεια καί αὐτοα-ποκαλύφθηκε ὡς συνεταῖρος στήσκοτεινή διαχείριση τοῦ χρόνιουπροβλήµατος.  Ἀλλά καί ὁ Ζακύνθου Χρυσό -στοµος, ἄν εἶχε σεβασµό στό ὑψη -λό του ἀξίωµα, θά πρόβαλλε κο-φτή καί δυναµική τήν ἄρνηση. ∆έθά δεχόταν-ἔστω καί ἄν πιεζό-ταν-νά ἐµφανιστεῖ µπροστά στήνὁλοµέλεια τοῦ Συνοδικοῦ Σώµα-τος, πού διατηροῦσε νωπές τίςφιλοδοξίες του καί τίς ὑπόγειεςδιακινήσεις του καί νά ὑποδυθεῖτό ρόλο τοῦ εὐσυνείδητου, τοῦ µε-γαλόκαρδου καί τοῦ εἰρηνοποιοῦ.
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Μέ θάρρος θά παραχωροῦσε τήνἕδρα σέ ἀποστασιοποιηµένο κρι-τή, γιά νά λειτουργήσει ἔντιµα καίἀπό καθέδρα ἀµεροληψίας καίἀντικειµενικᾹς µελέτης καί κατά-στρωσης τοῦ πίνακα τῶν προτά-σεών του. 
mmm

2. Ὁ εἰσηγητής Ζακύνθου,ἀνεβαίνοντας στό Συνοδικό βᾹµα,ἐξέφρασε, µεγαλοπρεπῶς, τόνπόνο του γιά τήν ἀποκατάστασητᾹς ἑνότητας τοῦ Ἱεροῦ ΣώµατοςτᾹς Ἐκκλησίας. «Ἀπό πολλοῦ και-ροῦ µέ ἀπασχολεῖ τό θέµα τᾹς ἑ -νότητος τᾹς Ἐκκλησίας µας. Ἡ ἔλ -λειψίς της ἀποτελεῖ χρονίαν ἀσθέ-νειαν, ἡ ὁποία προᾹλθεν ἐκ σκο-πιµότητος, µικρότητος καί παθῶνκατατρώγουσα τό Σῶµα Της, κυ -ρίως δέ καί βασικῶς τά µέλη αὐτοῦτοῦ Σώµατος, γιά τά ὁποῖα ὁ Κύ -ριος Ἰησοῦς παραγγέλλει τό "οὕτωλαµψάτω τό φῶς ὑµῶν ἔµπρο σθεντῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑµῶντά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόνπατέρα ὑµῶν τόν ἐν τοῖς οὐρα-νοῖς» (Ματθ. 5, 16).  Στήν παράγραφο αὐτή ὁεἰσηγητής χαρακτηρίζει χρόνιατήν ἀρρώστια τᾹς διχόνοιας. Καίπροσυπογράφει, ὅτι αὐτή προᾹλ -θε ἀπό τά µικρόβια τᾹς σκοπιµό -τητας, τᾹς µικρότητας καί τῶνπαθῶν (ποίων παθῶν ἆραγε;).Ὡστόσο, γιά τή χρόνια αὐτή ἀρ -

ρώστια δέ βρίσκει κανέναν ὑπεύ -θυνο µέσα στήν αἴθουσα τᾹς Συν -οδικᾹς Συνέλευσης, γιά νά τόν πα-ρακινήσει σέ µετάνοια. Ἀλλά, οὔ -τε καί τόν ἑαυτό του φορτίζει µέεὐθῦνες, γιά τά πολλά, πού ἀκού -γονται καί γιά τίς πλεκτάνες τοῦ1994, πού στόχευαν, σέ πρῶτοπλάνο, στήν κατακυρίευση τᾹςΜητρόπολης  ἈττικᾹς καί, σέ δεύ -τερο πλάνο, στήν κατάκτηση τᾹςἈρχιεπισκοπᾹς Ἀθηνῶν. ∆έν εἶπεµιά λέξη αὐτοκριτικᾹς καί αὐτο-µεµψίας. ∆έν κατάθεσε ὑπόσχε-ση, πώς θά θέσει «θεµέλιο µετα-νοίας», ὅτι θά εὐθυγραµµιστεῖστήν ποιότητα βίου, πού µς ἄ -φησαν οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι καί ὅτιθά ὑφάνει τήν ἐπισκοπική τουδράση µέ στιµόνι καί ὑφάδι τούςἹερούς Κανόνες, πού ἀποτελοῦντό δεσµευτικό, Ἱεροκανονικό πλαί-σιο τῶν Συνοδικῶν καί τῶν Ἐπι -σκοπικῶν πράξεων.Ὅλα αὐτά τά τράβηκε στήνἄκρη. Καί ἔδειξε νά φορτώνει τίςεὐθῦνες ἀποκλειστικά καί µόνοστόν ἈττικᾹς Νικόδηµο, πού γιάτριανταεπτά ὀλόκληρα χρόνιατόν ἔχουν σπρώξει, µέ πράξειςαὐθαιρεσίας καί βίας, ἔξω ἀπό τόγήπεδο τᾹς διοικητικᾹς εὐθύνηςκαί, γιά τό λόγο αὐτό, δέν µπορεῖνά λογιστεῖ καί νά ἐπιτιµηθεῖ ὡςαὐτουργός, µήτε ὡς συναυτουρ -γός στίς πολλαπλές σκοπιµό -τητες καί στίς µικρότητες καί στά

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG6



πάθη, πού  κατατρώγουν τό ἐκ κλη -σιαστικό Σῶµα. Ἔδειξε νά πιστεύει καί νάεἰσηγεῖται, ὅτι πρέπει νά καµ φθεῖὁ Νικόδηµος, νά προσυπογράψειτίς παλιές αὐθαίρετες καί ἀντικα-νονικές καί παράνοµες πράξειςτᾹς καταδίκης του καί ἐξουθένω-σής του καί νά ἀποδεχτεῖ τήνπράξη τᾹς ἄρσης ὡς ἐπανεγγρα-φή τᾹς ποινᾹς µέ νέα µορφή. Ὡςἰσόβια στέρηση τῶν Ἐπισκο-πικῶν του δικαιωµάτων. Νά πε-ράσει στό ἀρχεῖο ὁ νέος, διφυής,µαῦρος φάκελλος, µέ τό ἱστορικότᾹς πλασµατικᾹς ἄρσης τᾹς πα-λις ἀνύπαρκτης ποινᾹς καί τᾹςἐπιβολᾹς τᾹς καινούργιας, τᾹςἰσόβιας καταδίκης του. Αὐτή ἡ µε-ταφόρτιση-κατά τόν Ζακύνθου-θά ἔχει ὡς ἀποτέλεσµα τήν ἀπο-φόρτιση τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-δος ἀπό τά βάρη καί τίς εὐθῦνεςκαί τήνἀποκατάστασητᾹςποθη-τᾹς ἑνότητάς Της. Ὁπότε, «θά πε-ράσουν ὅλοι καλά καί οἱ δεσπο-τάδες καλύτερα». 
mmm

3. Παρακάτω, ὁ εἰσηγητήςβρίσκει τό θάρος νά φορτώσει τίςπολλές εὐθῦνες γιά τή διαταραχήτᾹς ἐκκλησιαστικᾹς ἑνότητας-σέποιόν ἄλλο;-στόν ἈττικᾹς Νικό -δηµο. Ἀναφέρεται σέ µιά συνάν-τηση, πού εἶχα ἐγώ προσωπικά,µέ τόν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Σερα-

φείµ. Καί, πρός ἐνηµέρωση τῶνΣυνοδικῶν ἀκροατῶν του, γρά -φει: «Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος διαβεβαιοῖτόν Νικόδηµον ὅτι τόν ἀπασχολεῖτό θέµα καί τόν προτρέπει νά µήνἐνεργήσ᾽ πράξεις, αἱ ὁποῖαι θάἐδυσκόλευον αὐτόν εἰς τάς σκέψειςτου, ἅτινας θά κατέθετε ἐνώπιοντᾹς ἐκτάκτως συγκαλουµένης ∆.Ι.Σ.διά τήν ἑποµένην Τρίτην 13ην Ἰου-λίου 1993». Καί, στή συνέχεια, ὑφαίνειτήν ὑποτιθέµενη δική µου ἐνοχή:«Ὁ Νικόδηµος ἀξιοῖ τήν ὑπογρα -φήν κοινοῦ ἀνακοινωθέντος, ὅτιὑπᾹρξε ταύτισις ἀπόψεων. Ὁ γέ -ροντας, µέ τήν ἁπλοϊκήν του εἰλι-κρίνειάν του, ἀρνεῖται λέγων: «Ἄ -κου ρέ Θεσσαλέ, σοῦ λέγω, ὅτι µέἀπασχολεῖ τό θέµα σου. Μή µοῦτό χαλς, γιατί ἐσύ εἶσαι µόνος,ἐνῶ ἐγώ ἔχω ἄλλα δώδεκα θηρία». Αὐτά γράφει ὁ Ζακύνθου,γιά νά ἀπαλλάξει τόν Ἀρχιεπίσκο-πο Σεραφείµ ἀπό κάθε εὐθύνηκαί νά ἐνοχοποιήσει ἐµένα. Εἶµαι βέβαιος, ὅτι οἱ ἀνα -γνῶστες µου θά διακρίνουν στήνπλοκή αὐτᾹς τᾹς συζήτησης καίστήν ἀσάφεια τῶν µετρηµένωνλόγων τοῦ µακαριστοῦ Σεραφείµ,τήν κρυµµένη σκοπιµότητα. Ἐγώεἶχα τήν πληροφορία ἀπό ἔγκυ -ρες πηγές καί τήν ἐµπειρία, ὅτι ὁἈρχιεπίσκοπος ἐπεδίωκε νά κερ -δίσει χρονικά ὅρια, γιά νά προλά-βει νά δηµουργήσει τετελεσµένα
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γεγονότα, τά ὁποῖα θά ἀπέκλει-αν τή λύση τοῦ προβλήµατος.  Τοῦ πρότεινα, σέ πρῶτο πλά -νο, πρίν ἀπό τήν κηδεία τοῦ ∆ω -ροθέου, νά καταλήξουµε σέ µιάσυµφωνία καί τή συµφωνία αὐτήνά τήν γνωστοποιήσουµε στόἀνήσυχο ἐκκλησιαστικό πλήρω-µα µέ µιά γραπτή ἀνακοίνωση καίµέ τήν κοινή παρουσία µας στήνκηδεία. Ἐκεῖνος ἀρνήθηκε. Ζητοῦ -σε µόνο, νά µήν κάνω καµµιά ἐν -έργεια, ἀλλά δέν ἔδινε ἐνηµέρω-ση γιά τά σχέδιά του. Ἐκεῖνο, πού ἔκανε τόν Σερα -φείµ νά φοβται καί νά ἀνησυχεῖ,ἦταν ἡ πλατειά γκάµα τῶν ἀπο-φάσεων τοῦ Ἀνώτατου ∆ιοικητι-κοῦ ∆ικαστηρίου, τοῦ ΣυµβουλίουτᾹς Ἐπικρατείας, πού ἐδικαίωναντούς Μητροπολίτες καί πού ὑπο -χρέωναν τόν Σεραφείµ καί ὅλη τήΣύνοδο, νά τούς ἀποκαταστή-σουν στίς ἕδρες τους. ἈτραπόςδιαφυγᾹς δέν ὑπᾹρχε. Καί ἡ ὁµά-δα, ἡ πρόξενος τᾹς ἀνωµαλίας,βρισκόταν σέ ἀτέρµονη διαβού -λευση καί σέ ἐπιφυλακή, µή τυχόνκαί σπάσει τό σκληρό µέτωπο.Μέλος αὐτᾹς τᾹς ὁµάδας καί ὁ τό-τε τιτουλάριος Μητροπολίτης ∆ω-δώνης Χρυσόστοµος, πού εἶχε ἐξ -ασφαλίσει τό χρίσµα καί τήν ἀρχι -επισκοπική συγκατάθεση, γιά τήµεταστέγασή του στή Μητρόπο -λη τᾹς ἈττικᾹς. Ὁ φόβος αὐτόςἐξηγοῦσε τίς κινήσεις καί τήν ἐπι -

χ ειρηµατολογία τοῦ Σεραφείµ. Ἕνα πρόσθετο, µεταγενέστε-ρο, ντοκουµέντο αὐτοῦ τοῦ σχε-διασµοῦ ἦταν ἡ προσφώνηση ἤµλλον ὁ στεναγµός, πού κατά -θεσε, ἀργότερα, ὁ Σεραφείµ µπρο -στά στήν Ὁλοµέλεια τᾹς Ἱεραρ -χίας, µετά τήν ἐκλογή τοῦ ∆ωδώ -νης σέ Μητροπολίτη Ζακύνθου:«Σεβασµιώτατε ἐψηφισµένε ἅγιεΖα κύνθου κ. Χρυσόστοµε, ἡ ἀλή -θεια εἶ ναι ὅτι σς πρότεινα διά τήνἹεράν Μητρόπολιν ἈττικᾹς εἰς τήνὁποίαν ἐπί ἀρκετόν διάστηµα διη-κονήσατε καί κατορθώσατε πολ-λά, ὥστε νά ἔχετε τήν ἀγάπην τοῦκλήρου καί τοῦ λαοῦ αὐτᾹς τᾹς Ἱε-ρς Μητροπόλεως. Ἄλλως ὅµωςἔδοξε τῷ Ἁγίῳ Θεῷ...».Μέ ὅσα γράφει στήν εἰσή -γησή του ὁ κ. Χρυσόστοµος, ἀπο -τυπώνει, ὄχι τόσο τή δική µου ἀν -τίσταση, πού θά ἔπρεπε νά εἶναιἀναµενόµενη, µετά τίς ἀποφά-σεις τοῦ Συµβουλίου τᾹς Ἐπικρα-τείας, ὅσο τή δική του, ἀθερά-πευτη θλίψη, πού δέν κατάφερε,ἴσαµε τώρα, νά τήν ξεπεράσει. 
mmm

4. Συνεχίζοντας, θά µετα -φέρω ἕνα κοµµάτι τᾹς εἰσήγησηςτοῦ Ζα κύνθου Χρυσόστοµου, πούδιασκορπίζει µερικά ροδοπέταλακαί ἀνεµίζει πολλά ἀγκάθια. ∆εί -χνει νά εἰσηγεῖται τή θεραπείατᾹς χρόνιας ἹεροκανονικᾹς ἐκτρο -
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πᾹς καί προβάλλει ὡς λύση, ἀντίτᾹς χρεωστικᾹς ἐπανένταξης ὅ -λων µας στήν ἁγιοπνευµατική δε-οντολογία, τήν ἀνορθόγραφη  δι-καίωση τῶν πραξικοπηµατιῶνκαί τῶν-ἐν διαδοχῇ-διαχειριστῶνκαί ἐκµεταλλευτῶν τᾹς ἀνωµα -λίας. ∆ιαβάζουµε, ἐκπληττόµα-στε καί διερωτώµαστε: «Τό τιθέµενον σήµερον ζήτηµαεἶναι, κατά τήν γνώµην µου, ἐάνπρέπει, µετά πάροδον 16 ἐτῶν ἀπότᾹς ἐπιβολᾹς τοῦ ἐπιτιµίου, νά ἐξέλ -θωµεν ὡριµότεροι ἀπό µίαν ὄντωςὀδυνηράν περιπέτειαν, δίδοντεςλύσιν πνευµατικήν. ∆έν ὁµιλῶ διάτά γεγονότα, τά ὁποῖα ὑπεχρέω-σαν τήν Ἱεράν Σύνοδον εἰς τήν θε-ραπευτικήν ἐπιβολήν τοῦ ἐπιτιµίου.Ὁµιλῶ διά τήν ψυχικήν µας στάσινἔναντι τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητρο -πολίτου κ. Νικοδήµου. Ὅσον πο-νεµένοι καί ἄν εἴµεθα διά τά γε-γονότα ἐκεῖνα, ἄς φερθῶµεν αὐτῷσήµερον οὕτως ὥστε νά αἰσθανθῇὅτι δέν µς διακατέχει ἰδεολογικόςθυµός, οὔτε αἴσθηµα ἀντιπαθείας,ἀλλά ἡ ἀγάπη τοῦ Κυρίου ἡµῶνἸησοῦ Χριστοῦ. Αὑτό τό λέγω τρό-πον τινά δικαιωµατικῶς. διότι ἐδέ -χθην «τσουνάµι» ὕβρεων καί συκο-φαντικῶν ἐπιθέσεων ἐκ µέρους δᾹ -θεν φίλων τοῦ Σεβασµιωτάτου. Ἡἀγάπη ὅµως ἀναγενν καί πρέπεινά τήν διασώσωµεν. Ὑπερβαίνον-τες διά τᾹς ἀγάπης τήν λογικήν τοῦ

ἀνεφίκτου τᾹς ἄρσεως τοῦ ἐπιτι -µίου, χορηγοῦµεν ἀντίδοτον ἰσχυ -ρότατον κατά τᾹς θρησκευτικᾹςἰδεολογικᾹς τροµοκρατίας, τᾹς ἐκ -δηλουµένης πεισµατικῶς ἐκ µέρουςδᾹθεν φίλων τοῦ Σεβασµιωτάτου,ἐνίοτε καί ὑπό τοῦ ἰδίου. Εἶναι ἀλη -θές, ὅτι ἐγράφησαν καί γράφονταιἕως τᾹς σήµερον ὑβριστικά, συκο-φαντικά καί δυσφηµιστικά σχόλιατόσον ἐναντίον Ἱεραρχῶν, ὄσονκαί ἐναντίον τᾹς Ἱερς Συνόδου.Ὡστόσο, ἡ δικαίωσις τῶν θυµάτωναὐτᾹς τᾹς ἰδεολογικᾹς τροµοκρα -τίας περν ἀπό τήν ἀγάπην διά τᾹςοἰκονοµίας...». Ὁ εἰσηγητής, στό τµᾹµα αὐ -τό τᾹς δηµηγορίας του δηλώνει,ὅτι ἀποφεύγει νά ὁµιλήσει «διάτά γεγονότα, τά ὁποῖα ὑπεχρέω-σαν τήν Ἱεράν Σύνοδον εἰς τήνθε ραπευτικήν ἐπιβολήν τοῦ ἐπιτι -µίου». Καί προσπαθεῖ νά ἀνεύ ρηπνευµατική(!!!) διέξοδο, πού νάἐξιλεώνει, φαινοµενικά, τούς δρά-στες τᾹς ἀνωµαλίας, ἀλλά καί νάµήν ἀποκαθιστ τήν ΚανονικήΤάξη καί νά µήν ἐπαναφέρει στάποιµαντικά του καθήκοντα τόθύµα τᾹς ἀπαράδεκτης αὐθαιρε -σίας.Ἄν ἡ δική µου συµπεριφοράἦταν παραβατική καί καταλυτι-κή τᾹς ἐκκλησιαστικᾹς τάξης,γιατί οἱ συγκροτοῦντες, τότε, τήνἹερά Σύνοδο, δέν µέ παρέπεµψανστό Ἐκκλησιαστικό ∆ικαστήριο;

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 9



Γιατί δέν διέταξαν ἀνακρίσεις;Γιατί δέν µέ κάλεσαν νά ἀπολο -γηθῶ; Γιατί δέν προσδιόρισαν, µέἀκρί βεια καί µέ εὐσυνειδησία τήνἐ νοχή µου; Γιατί δέν ἔθεσαν τίςἀπόψεις τους καί τίς κρίσεις τουςσέ ψηφοφορία; Γιατί δέν κατέγρα-ψαν στήν ἀπόφασή τους τίς πα-ραβάσεις µου καί τούς ἹερούςΚανόνες, πού ὑποτίθεται, ὅτι πα-ραβίασα;Ἐπί τριανταεπτά ὁλόκληραχρόνια µέ καταδικάζουν καί µέξανακαταδικάζουν, χωρίς ποτένά µέ ἐγκαλέσουν-ὅπως εἶχαν δι-καίωµα καί ὑποχρέωση-καί νάδρο µολογήσουν ὑπεύθυνη καίἀξιοπρεπή δίκη. Καί τώρα, ὕστε-ρα ἀπό ὅλη αὐτή τήν ἐκβαρβαρι-σµένη πρακτική καί τήν προδοσίατῶν Ἐπισκοπικῶν ὅρκων, τολµά-ει ὁ εἰσηγητής νά ἀναφέρεται «στάγεγονότα (ποιά γεγονότα;), τάὁποῖα ὑποχρέωσαν τήνἹερά Σύν -οδο εἰς τήν θεραπευτικήν ἐπιβο-λήν τοῦ ἐπιτιµίου». Γιά ὄνοµα τοῦ Θεοῦ! ΟὔτεΘεό φοβοῦνται, οὔτε ἄνθρωποἐντρέπονται; Ἀναγκάστηκε ἡ Ἱε -ρά Σύνοδος νά ἐπιβάλει τό ἐπι -τίµιο, χωρίς νά ἀναγκαστεῖ νά  κά -νει ἀνακρίσεις καί νά συνεδριά-σει ὡς ἁρµόδιο Ἐκκλησιαστικό ∆ι-καστήριο; 
mmm

5. Τό ἑπόµενο ἀπόσπασµα,

πού προτίθεµαι νά σς παρου-σιάσω, εἶµαι βέβαιος, ὅτι ἤ θά σςδιασκεδάσει ἤ θά σς ἐξοργίσει.Πρίν, ὅµως, τό ξεδιπλώσω µπρο-στά σας, θεωρῶ ὑποχρέωσή µουνά σς κάνω µιά ἐνηµερωτικήεἰσαγωγή. Τό καλοκαίρι τοῦ 2009 εἶχαδηµοσιεύσει σειρά ἄρθρων στόδελτίο, πού κραττε στά χέριασας, ἀναπτύσσοντας τή σύγχρο -νη παθογένεια τῶν δυό Ἀνώτα-των διοικητικῶν Ὀργάνων τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, τᾹς Ἱε-ρς Συνόδου τᾹς Ἱεραρχίας καίτᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου. Καί,καταλήγοντας, εἶχα ὑποµνήσειστούς ἀδελφούς συλλειτουργούςµου καί στόν ἑαυτό µου τίς βαρύ -τατες εὐθῦνες γιά τόν ἀκρά τη τοδιοικητικό ἐκτροχιασµό΄καί τό χρέοςµας νά ἐπαναφέρουµε τά χα ρι -σµατικά Συνοδικά Ὄργανα στήντροχιά τᾹς καθαρότητας, τᾹς Πα-τερικᾹς ἀξιοπρέπειας καί τᾹς θυ-σιαστικᾹς ἀγάπης. Αὐτή τήν τελευταία παράγρα-φο τᾹς ἔµπονης ὑπόµνησής µουτήν ἐκµεταλλεύτηκε ὁ «µή Σο φός»καί «µή Συνετός» Μητροπολίτης-εἰσηγητής καί τήν ἑρµήνευσε κα-τά τήν ἔµπνευσή του καί κατά τήνεὐτελή σκοπιµότητά του. Σς µεταφέρω τό χαρακτηρι -στικό ἀπόσπασµα: «Ἤδη ὁ Σεβασµιώτατος ἄγειτήν ὄγδοην δεκαετίαν τᾹς ἡλικίας
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του καί προσφάτως, εἰς τό ὑπ᾿ ἀ -ριθ. 258-259 τεῦχος τοῦ ὑπ᾿ αὐτοῦἐκδιδοµένου περιοδικοῦ "ἘλεύθερηΠληροφόρηση" ἐξεδήλωσεν ἐµµέ-σως, πλήν σαφῶς τήν µετάνοιάτου, γράφων: "Ἀγαπητοί συνιε -ράρχες... θά µιλήσω ὅµως µέ θάρ -ρος σέ σς τούς ἀδελφούς µου γιά΄́νά µετάσχω στήν κοινή ἔκφρασητᾹς µετανοίας καί στήν κοινή κατά-θεση ὀδύνης. Γιά νά σκύψω µαζίσας καί νά ὀµολογήσω, ὅτι ἐµεῖς,πού κληθήκαµε νά µεταφέρουµεστήν εὐχαριστιακή µας κοινότητα,στή συναγµένη Ἐκκλησία, τή "συγ -γνώµη" τοῦ Σταυροῦ καί τήν "Καινήκτίση" τᾹς ΠεντηκοστᾹς, αὐτοµο-λοῦµε καθηµερινά στό σκοτάδι τᾹςἀλλοτρίωσης καί γινόµαστε προ -µηθευτές σκανδάλων στούς πυρο-δοτικούς µηχανισµούς τῶν δηλω-µένων ἐχθρῶν τοῦ σταυροῦ τοῦΧριστοῦ... Θά χρειαστεῖ νά καταθέ -σουµε τόν ὀβολό τᾹς µετάνοιας καίτόν ἱδρώτα τᾹς ἄσκησης, γιά νά ξα-λαφρώσουµε τήν ψυχή µας ἀπό τίςἐνοχές, νά τή γεµίσουµε µέ τήν θείαΧάρη καί µετά νά ἐκφραστοῦµε µέτήν ἀποστολική πληρότητα». Καί συνεχίζει ὁ κ. Χρυσόστο-µος: «Μπορεῖ ὁ ΣεβασµιώτατοςΝικόδηµος νά ἐκφράζεται ἐν προ-κειµένῳ εἰς πρῶτον πληθυντικόνπρόσωπον, ἀλλά δέν ἐκφράζεταιεἰς δεύτερον πληθυντικόν. Προφα -νῶς λέγει αὐτό τό ὁποῖον κατά βά-θος αἰσθάνεται τήν ἀνάγκην νά

ἐξαγορεύση εἰς πρῶτον ἑνικόνπρό σωπον καί πιθανόν ἐµποδίζε-ται ὑπό δυστρόπων συµβούλων.Ἔχω τήν γνώµην, ὅτι ἡ Ι.Σ.Ι. ἔχει τήνδυνατότητα ἀποδοχᾹς τᾹς ἐξαγο-ρεύσεως τοῦ Σεβασµιωτάτου». Θά µέ ἐξέπληττε ἡ παραπά-νω διαλεκτική καί ἐπιχειρηµατο-λογία τοῦ κ. Χρυσόστοµου, ἄν ἡπεριρρέουσα ἄποψη γιά τήν ἐνγένει παιδεία του καί γιά τή συγ -γραφική του ἀρτιότητα κυµαι -νόταν, ἔστω, σέ ἐπίπεδα µετριό -τητας. Ἀλλά ἡ φήµη, πού τόν συν -οδεύει δέν αἰφνιδιάζεται καί δένἠλεκτρίζεται, ὅταν µπροστά τηςσυναντάει τήν ἀµάθεια καί τήνκακόβουλη στρέβλωση. Ἐγώ θεώρησα χρέος ὅλωνµας, νά ἐπωµιστοῦµε τίς εὐθῦνεςκαί τίς ἐνοχές, γιά τήν προδοσίατᾹς ἱερᾹς ἀποστολᾹς µας. Καίἐκεῖνος, ἀναγνώρισε τό µερίδιοτᾹς δικᾹς µου εὐθύνης καί ἀπάλ-λαξε, θριαµβικά, τή µεγαλοπρε-πή Σεβασµιότητά του. Τεκµήριο καί αὐτό τᾹς ἐπο -χᾹς µας καί τοῦ ἀρχιερατικοῦ µαςχώρου.  
mmm

6. Ὁπωσδήποτε θά ἔχετε τόἐνδιαφέρον καί τήν περιέργεια νάµάθετε τήν τελική πρόταση τοῦΣεβσµιώτατου εἰσηγητή. Νά µε-τρήσετε τό σεβασµό του καί τήνπροσήλωσή του στούς Ἱερούς

EKEUHEQG PKGQOVOQGSG 11



Κανόνες καί στούς Νόµους, πούὁρκίστηκε ὅτι θά τούς τηρεῖ µέπιστότητα καί µέ ἀφοσίωση.  Νάψαύσετε τόν παλµό τᾹς ἀγάπηςτου. Νά νοιώσετε νά σς περι-λούει ἡ πνοή τᾹς χαρισµατικᾹςτου ἔµπνευσης. Γιά νά σς διευκολύνω στήνἐνηµέρωσή σας αὐτή, θά σς πα-ρουσιάσω ἕνα ἀπόσπασµα ἀπότό καταληκτικό κοµµάτι τᾹς εἰσή -γησής του, πού συνοψίζει τήν πρό -τασή του. «...Καί τώρα, σύν Θεῷ, εἰση -γοῦµαι τήν ὑπό ὅρους ἄρσιν τοῦἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας, τοῦ ἐ -πιβληθέντος κανονικῶς καί νοµίµωςεἰς τόν Σεβασµιώτατον κ. Νικόδη -µον, µέ τό ἑξᾹς σκεπτικόν:Ἐάν ἡ Ι.Σ.Ι. ἀποφασίση τήν ἄρ-σιν τοῦ ἐπιτιµίου, αὕτη θά ἰσχύηὄχι ἀναδροµικῶς οὔτε ἀπό σήµε -ρον, ἀλλά ἀπό τήν ἡµέραν κατάτήν ὁποίαν ὁ Σεβασµιώτατος θάκαταθέση ἔγγραφον δήλωσιν εἰςτήν ∆.Ι.Σ., ὅτι ἀποδέχεται τόσον τόἐπιτίµιον, ὅσον καί τήν ἄρσιν αὐ -τοῦ, ἀναλαµβάνων µόνον λειτουρ-γικάς καί διδακτικάς εὐθύνας καίὄχι διοικητικάς. Λειτουργικάς καί δι-δακτικάς πράξεις θά τελᾹ κατόπινἀδείας τᾹς ἁρµοδίας Ἐκκλησια-στικᾹς ἈρχᾹς.Ἡ Ι.Σ.Ι. ἀπευθυνοµένη πρόςτό πλήρωµα τᾹς Ἐκκλησίας θά γνω -στοποιήση, ὅτι δέν ἐπιθυµεῖ ὑπο-ταγήν ἤ ἐξευτελιστικήν ταπείνωσιν

τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολί -του κ. Νικοδήµου. Ἀντιθέτως, τιµαὐτόν καί ἀναγνωρίζει τάς διδα -κτικάς καί συγγραφικάς του ἱκα -νότητας. Ἐπιλύει δέ τό θέµα τοῦἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας κατάτρόπον πνευµατικόν, ἐν ἀγάπ᾽,διά τᾹς ὑπό τῶν Ἱερῶν Κανόνωνπροβλεποµένης οἰκονοµίας. Ἄλλωσ -τε, ὁ χαρακτήρ τοῦ ἐκκλησιαστι-κοῦ ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίαςεἶναι εὐχαριστιο-κεντρικός καίπνευ µατικός, ξένος πρός ποινάςτιµωρητικοῦ ἤ ἀνταποδοτικοῦ χα -ρακτᾹρος....Ὁ ἐπίλογος τᾹς παρούσηςσυντόµου εἰσηγήσεώς µου θά εἶναιἁπλός. ∆ιαβάζω ὄπισθεν τῶν γρα -φο µένων εἰς τά τεύχη τοῦ περιοδι-κοῦ "᾿Ελεύθερη Πληροφόρηση" τήνδυσχερᾹ θέσιν εἰς τήν ὁποίαν ἔχειὁ ἐκδίδων τό περιοδικό Σεβασµιώ -τατος Μητροπολίτης κ. Νικόδηµος,ἐξωθούµενος ὑπό δᾹθεν φίλων τουεἰς τήν ρητορεύουσαν αὐταρέσκει-αν τοῦ περιθωρίου. Ἐρωτται: Θά ἐγκαταλείψω-µεν τόν γηραιόν Σεβασµιώτατονἀδελφόν µας εἰς αὐτήν τήν κατά-στασιν ἤ, ἐµµένοντες εἰς τό εὐχαρι -στιοκεντρικόν, πνευµατικόν καίσω τηριολογικόν περιεχόµενον τῶνἐπιτιµίων, θά προσφέρωµεν εἰςαὐτόν τήν εὐκαιρίαν, ὅπως, ὑπόἐκκλησιολογικούς ὅρους, ἐπανέλθ᾽εἰς τήν "βεβαίαν" καί ὄχι περιθω -
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ριακ ήν τέλεσιν τᾹς Θείας Εὐχαρι -στίας καί τᾹς ΧριστιανικᾹς ∆ιδα -σκαλίας;».  
Νοµίζω, ὅτι δικαιοῦµαι νάδιατυπώσω κάποιες ἀπορίες µουκαί κάποια ἐρωτηµατικά, πού δένἔχουν βρεῖ, ἴσαµε σήµερα, τήν κα -θαρή Ἱεροκανονική καί Νοµοκα-νονική ἀπάντηση. α) Ὁ εἰσηγητής ΖακύνθουΧρυσόστοµος µέ ἐνοχοποιεῖ, µέτή µοµφή, ὅτι ἐξωθοῦµαι «ὑπόδᾹθεν φίλων µου εἰς τήν ρητο -ρεύουσαν αὐταρέσκειαν». Τοῦδη λώνω κοφτά καί ἀποφασιστι-κά, ὅτι οἱ φίλοι µου οὐδέποτε ἐπι -χείρησαν νά µέ ἐξωθήσουν σέπράξεις παραβατικές τῶν ἹερῶνΚανόνων τᾹς ἁγιωτάτης Ἐκκλη -σίας µας. Μέ περιβάλλουν µέ τήνἀγάπη τους καί µέ τήν προσευχήτους, οὐδέποτε, ὅµως, µέ συστά-σεις, πού ξεπερνοῦν τά ὄρια τᾹςεὐπρέπειας καί τᾹς πιστότηταςστούς Ἱερούς µας Κανόνες. Καί τόν ἐρωτῶ: Μήπως πι-στεύει, πώς αὐτός θά µποροῦσενά εἶναι ὁ εἰλικρινέστερος καί πι-στότερος φίλος µου; Ἤ µήπωςθεωρεῖ, ὅτι ἡ βάρβαρη ἐφόρµησήτου ἐναντίον µου, κατά τό 1994,γιά νά καταλάβει ἐκεῖνος τή Μη -τρόπολη ἈττικᾹς, ἦταν ἐκδήλω-ση γνήσιας, ἀδελφικᾹς φιλίας, θε-µελιωµένης στίς διδαχές τοῦ Κυ -ρίου µας καί στά ἁγνά βιώµατα

τῶν ἁγίων Πατέρων µας;Καί λίγη ντροπή δέ βλάπτει...
β) ∆ιακρίνω τή «ρητορεύου-σα αὐταρέσκεια» νά ξεχειλίζει ἀ -πό τίς παραγράφους τᾹς τελικᾹςτου πρότασης καί νά µήν ἀρω-µατίζει, ἀλλά νά καταβρωµίζει τήΣυνοδική αἴθουσα καί ὁλόκληρητήν παρεµβολή τᾹς ἑλληνικᾹς Ἐκ -κλησίας.Ὁ κ. Χρυσόστοµος εἰσηγεῖ -ται «τήν ὑπό ὅρους ἄρσιν τοῦ ἐπιτι -µίου τᾹς ἀκοινωνησίας, τοῦ ἐπι -βληθέντος κανονικῶς καί νοµί µως...».∆έ βρᾹκα, ὅµως, πουθενάστό κείµενο τᾹς εἰσήγησής τουτήν ἐπισήµανση, ποιοί εἶναι οἱ Ἱε-ροί Κανόνες καί ποιοί οἱ Νόµοι,πού ἐνέπνευσαν ἤ καί ὑποχρέω-σαν τούς Συνοδικούς τοῦ 1993 νάἐπιβάλουν αὐτή τήν ποινή καί µά-λιστα δίχως ἀνακρίσεις, δίχωςἀπολογία καί δίχως δίκη. Καί δέβρᾹκα (ζητῶ τήν ἐκ µέρους τουδιαφώτιση), σέ ποιό Ἱερό Κανό-να καί σέ ποιά νοµική διάταξη θε-µελιώθηκε ἡ δική του ἐκστρατεία,γιά τήν ἔκδοση τοῦ διατάγµατος,πού ἐκήρυξε «ἐν χη ρεί» τή Μη -τρό  πολη ἈττικᾹς. Ἔνοχος αὐτός, τίµησε τόνἑαυτό του µέ τό παράσηµο τᾹςπιστότητας στούς Ἱερούς Κανό-νες καί ζητάει νά σκύψω καί ἐγώνά τιµήσω µέ τήν ὑπογραφή µουτή βάρβαρη ἐξόρµησή του, πού
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τήν κατάγγειλε καί τήν καταδίκα-σε τότε ἡ πλειοψηφία τᾹς Συνο-δικᾹς Ὁµήγυρης. Γιά ὅλα αὐτά τά κατορθώ -µατά του τί τοῦ λένε καί τί τοῦεἰσηγοῦνται οἱ δικοί του φίλοι»;
γ) Ἡ τελική πρότασή του,πού τήν εἰσηγεῖται, ὡς ἔµπνευσηἀδελφικᾹς φόρτισης, ἀπαιτεῖ νάἀποδεχτῶ ἐγώ καί µάλιστα ἐγγρά-φως, τό ἀνυπόστατο ἐπιτίµιο ὡςὑποστατό καί ὅλες τίς ἀνέντιµες,τίς ἀντικανονικές καί παράνοµεςπράξεις, πού τό συνόδευσαν, ὡςἔντιµες καί Κανονικές καί νόµιµεςκαί, µετά, νά ἄρουν, κατά περίερ -γο τρόπο τό ἐπιτίµιο. Νά µήν πρ-οβάλω ἀξίωση ἐπιστροφᾹς µουστά διοικητικά καί ποιµαντικάµου καθήκοντα, ἀλλά νά µοῦἐπιτραπεῖ µόνο νά λειτουργῶ µέἄ δεια ἀπό τούς Μητροπολίτες ἐ -κείνους, πού ἀπεργάστηκαν τήνπολυχρόνια περιπέτειά µου. Ἡ πρότασή του αὐτή, ἐνῶἐµφανίζεται ὡς ἄρση τᾹς-κατάπαράνοµο καί ἀνήθικο τρόπο-ἐ -πιβληθείσης ποινᾹς, εἶναι µεῖζονποινή, διότι καταλήγει στήν ἀντι-κατάστασή της µέ ἰσόβια ποινή,πού-οὔτε λίγο οὔτε πολύ- θά πρέ-πει ἐγώ νά ὐπογράψω συµβόλαιοὅτι τήν ἀποδέχοµαι.Γιά νά γίνει κατανοητό τόἀνήθικο ἐφεύρηµα τοῦ εἰσηγητᾹ,ξεδιπλώνω µιά ὑποθετική διαδι-

κασία. Ὑποθέσετε, ὅτι κάποιοςκαταδικάζεται, χωρίς νά τοῦ ἀ -παγγελθεῖ κατηγορία καί χωρίςνά δικαστεῖ, σέ πολυχρόνια ἐξο-ρία. Καί κάπου ἐκεῖ, µετά τήν πα-ρέλευση µερικῶν δεκαετιῶν, οἱ δι-καστές, πού ψήφισαν τήν ἐξορίατου, τοῦ ἀναγγέλλουν, ὅτι ἐµπνε-όµενοι ἀπό αἰσθήµατα ἀνθρωπι-σµοῦ καί φιλαδελφίας, αἴρουντήν ποινή. Ἀπό δῶ καί πέρα δέθά λογίζεται ὡς τιµωρηµένος καίἐξόριστος. Πρέπει, ὅµως, νά ὐπο-γράψει µιά ὑπεύθυνη δήλωση, ὅτιδέ θά τολµήσει νά ἀποµακρυνθεῖἀπό τόν τόπο τᾹς ἐξορίας του καίδέ θά ἀπαιτήσει νά γυρίσει πίσω,στήν οἰκογένειά του καί στίς ἀπα -σχολήσεις του.  Τό βρίσκετε αὐτό καί τό ἐκ -τιµτε ὡς ἄρση τᾹς αὐθαίρετης,βαρεις ταλαιπωρίας καί ὡς εὐ -εργεσία στόν ἄνθρωποι, πού σή-κωσε τό σταυρό τᾹς πολυετοῦςἐξορίας; Αὐτή τή µεγάλη, τήν ἐντυπω-σιακή(!!!) εὐεργεσία ἐµπνεύστηκενά µοῦ κάνει ὁ πολυτάλαντος(!!!)Ζακύνθου Χρυσόστοµος.
δ) Ἐλπίζω, ὅτι δέ θά µοῦ ἀρ -νηθεῖ τό δικαίωµα νά ζητήσω τήνἹεροκανονική καί τή Νοµική στή -ριξη τᾹς «πρωτότυπης» προσφο-ρς του! Παραπάνω, εἶχα ζητήσει νάµοῦ δηλωθεῖ σέ ποιούς Ἱερούς
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HomerocentonesΞεφυλλίζοντας τίς ἐγ-γραφές καί τίς µνᾹµεςτᾹς ἱστορίας βρᾹκα τόδεῖ γµα γραφᾹς, πού ἀ -ναπαράγει ὁ ἀρχιεπι -σκοπικός κάλαµος τού -των, τῶν δύσµοιρων πε-ριστάσεων. Βλέπετε, ἡ ἱστορία,χρόνος, πού τρέχει ἀτέ -λειωτα καί φυσιογνω -µίες, πού διακινοῦνται στήν πασα -ρέλα τᾹς προβολᾹς καί γονατίζουνστήν παγερή σκιά τοῦ τάφου, εἶναιποτάµι ὁρµη τικό, πού κουβαλάει ἤπαρα σέρνει ὄ νειρα, ἐλπίδες, µό -χθους, στενα γµούς, δάκρυα καί ὅ,τι

ἄλλο ἐπιλέγει καί βιώνειὁ πρόσ καιρος σµιλευτήςτᾹς ὀ µορφις ἤ τᾹς ἀθλι -ότη τας. Φύλλο µέ φύλλο, σελί -δα µέ σελίδα, σταµάτησαµπροστά στή µεγάληφυσιογνωµία τᾹς Ἁνατο -λᾹς, πού φώτισε καί χει -ρα γώγησε τή ∆ύση στήνἐµ πειρία τοῦ πνεύµατοςκαί στή χαρά τᾹς κοινω -νίας µέ τόν σαρκωµένο καί σταυρω-µένο Λόγο τοῦ Θεοῦ, στόν ἅγιο Εἰ -ρηναῖο, ἐπί σκοπο τοῦ Λουγδούνου.Χάρηκα τίς διδαχές του. Ἐκτίµησατίς ἐπιση µάνσεις του. Σεβάστηκακαί υἱο θέτησα τίς κρίσεις του. Τίς
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Κανόνες καί σέ ποιούς Νόµουςεἶχε θεµελιωθεῖ ἡ ἐπιβολή τοῦ ἐπι-τιµίου. Τώρα ζητῶ νά µοῦ γνω-στοποιηθεῖ σέ ποιούς Κανόνεςκαί σέ ποιούς Νόµους στηρίζει ὁεἰσηγητής τό ἀπατηλό σχᾹµα τᾹςἄρσης τοῦ ἐπιτιµίου, πού προϋ-ποθέτει τήν ἐνυπόγραφη ἀπο-δοχή, ἐκ µέρους µου, τᾹς ἰσόβιαςἐξορίας ἀπό τήν πνευµατική οἰκο-γένειά µου καί ἀπό τό ἱερό λει-τούργηµα τᾹς διαποίµανσης, πούµοῦ ἀνάθεσε ἡ Ἐκκλησία καί πούἐπικυρώθηκε ἀπό ἀτέλειωτη σει-ρά δικαστικῶν ἀποφάσεων. 
mmm

∆έν εἶναι ἀρκετό νά κοµπορ -ρηµονοῦµε, µέ ὕφος βαρύ, ὄτι σε -βόµαστε τή Νοµοκανονική Τά ξη

τᾹς Ἐκκλησίας. Ὁ σεβασµός µαςπρέπει νά ἀντικατοπτρίζεται καίνά λαµπυρίζει στήν πράξη µας.Καί τό χρέος αὐτό δέν ἐνεργοποι-εῖται καί δέν προβάλλεται, ὡς κα -ταξιωµένη πρακτική, στήν πολυ -σέλιδη, ἀλλά σκοτεινή εἰσή γησητοῦ Ζακύνθου Χρυσοστό µου. Ὁ Ζακύν θου ἔµπασε πολλάἀήθη-ἤθη στό πανάγιο Θυσια στή -ριο. ∆έ θά µπά σει καί ἄλλη, ἐντε -λῶς φθοροποιό νοµολογία, ἀντίἐκείνης, πού θέ σπισε γιά τήν ἀ -παρέγκλιτη πο ρεία τᾹς Ἐκκλη -σίας τοῦ Χριστοῦ ἡ ἀνύστακτηµέριµνα τῶν Ἁγίων Πατέρων, πούεἶναι παρόντες καί µς παρακο-λουοῦν. Ὡς ἐκεῖ καί µή παρέκει.Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ           

ΨΙΘΥΡΟΙ



ἐνοιωσα νά ἀποτιµοῦν καί νά ἑρ -µηνεύουν πρόσωπα καί περιστατι-κά. Κάποιο ἀπό αὐτά τά κείµενα τόεἶδα, ὡς πιστή φωτογράφηση τοῦἈρχιεπισκόπου Ἱερώνυµου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπός µας, ἀντί νάκουρ άζεται νά καθοδηγήσει καί νάἐµπνεύσει, µέ µεστωµένο Θεολο-γικό καί Πατερικό λόγο, τίς διάφο -ρες ὁµάδες τῶν πνευµατικῶν τουπαιδιῶν, συνθέτει µιά ἀνθοδέσµηἀνόµοιων καί ἀσύνδετων στίχωνἀπό τήν ποιητική παραγωγή κάποι-ων ἀναγνωρισµένων καί καταξιω-µένων ποιητῶν καί τά παρουσιάζειὡς µηνύµατα καί ὡς συν θήµατα,ἱκανά νά ἀνοίξουν δρόµους µέσαστή σκοτεινιά καί τή σύγχυση τᾹςἐποχᾹς µας. Ἐνδεικτικά ἀντιγράφω κάποιουςστίχους, ἀπό τίς ἐγκυκλίους του, πούτίς ἔστειλε, κατά τήν ἀρχή τοῦ σχο-λικοῦ ἔτους, στούς καθηγητές καίστούς µαθητές. Στούς µαθητές γράφει:  Γράφει ὁ ποιητής..."Πονοῦσες τόν ἄλλο µόχθο τήν ἀγάπητην ἄλλη αὐγή τήν παρουσίατήν ἄλλη γέννα τήν ἀνάσταση...".Καί στούς καθηγητές...:"Ἐλάτε νά σς δειξω, ὅσοι ἀγα -πτε λέξεις ὀρφανές, κρυµµένες σ᾿

ἐρηµιές, σέ ξεχασµένους τόπους". Καί σέ ἄλλα, πολλά κείµενά του,ἀραδιάζει στίχους, γιά νά πείσειτούς ἀποδέκτες τῶν κειµένων τουνά φοιτήσουν, µέ ζᾹλο καί πιστό -τητα, στό σχολεῖο τᾹς Ἐκκλησίας.  Ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος, µίλησε γιάτούς συγχρόνους του, πού θαύµα-ζαν τά κείµενα τοῦ Ὁµήρου και ἀπο-σπώντας στίχους, ἀσύνδετους µετα -ξύ τους, ἔ φτιαναν ἕνα σύνολο, πούδέν ἔλεγε τίποτα. Αὐτά τά σύνολατά ὀνόµαζε ὁ πολυδιαβασµένος ἅ -γιος Εἰρηναῖος Homerocentones, Ὁ -µηροσεντόνια. Σεντόνια στίχων, δί -χως  νόηµα καί δίχως µήνυµα. 
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