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Eἶναι χαρακτηριστικό ὅτι σέ κάθε ἐπίσηµη συνάντησι προκαθηµένων τῶν Ὀρ-
θοδόξων Ἐκκλησιῶν καί σέ κάθε ἐπικοινωνία ἀδελφῶν Ἐπισκόπων, ἡ ἐπιθυµία
τᾹς ἑνότητας ἐκφράζεται µέ ζωηρότητα καί ἡ ἐπιχειρηµατολογία ἐκδιπλώνεται µέ
πάθος καί πειστικότητα. Ἡ ἑνότητα παραµένει τό κεντρικό κεφάλαιο τᾹς Ὀρ -
θόδοξης Θεολογίας µας. Ἀντιµετωπίζεται ὡς θησαυρός κληρονοµηµένος ἀπό τούς
Πατέρες µας. Ὡς προϋπόθεσι καί ὡς παράγωγο τᾹς ΣυνοδικᾹς δοµᾹς τᾹς Ἐκκλησίας
µας. Ποτέ, ὅµως, ὡς κατάστασι στατική, «τετελειωµένη». Πάντοτε, ὡς καρπογονία
δυναµική τοῦ Παναγίου Πνεύµατος. Ὡς κλίµα πνευµατικό, πού ἐπιδέχεται βελ -
τίωσι καί ἀνάπτυξι. Ὅλοι ἀναγνωρίζουν ὅτι ἡ ἑνότητα µέσα στήν εὐρύτατη οἰκο-
γένεια τᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας µας δέν εἶναι ἡ ἀδιατάρακτη, µηχανική περι -
χώρησι τῶν ψυχῶν καί τῶν τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Eἶναι ἡ ἐργώδης προσπάθεια νά
βιωθᾹ ἡ ἀτµόσφαιρα τοῦ Mυστικοῦ ∆είπνου καί νά µεταφερθᾹ στή σύγχρονη πρα -
γµατικότητα τό πνεῦµα διακονίας, πού µς παραδόθηκαν ἐκείνη τήν ἀνεπανάλη -
πτη στιγµή µέ τό συγκλονιστικό ὑπόδειγµα τοῦ Ἱεροῦ Nιπτήρα.

∆έν ἀρκεῖ ὅτι ἀναφερόµαστε στήν ἴδια ἀποστολική παράδοσι καί ὅτι ἐνσαρ -
κώνουµε στήν Eὐχαριστιακή µας κοινότητα τήν ἴδια πατερική ἐµπειρία. Ἡ κληρο -
νοµιά τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, τά µηνύµατα τῶν Πατέρων τᾹς Ἐκκλησίας µας καί
ὁ πλοῦτος τᾹς παραδόσεώς µας µς ὑποχρεώνουν σέ συνειδητή συµπόρευσι «ἐν
Ἁγίῳ Πνεύµατι» καί σέ ἔµπονη προσπάθεια ὑπερβάσεως καί ὑπερνικήσεως τῶν
πειρασµῶν, πού τρέφουν τήν ἀτοµική ἤ τήν ὁµαδική ἔπαρσι καί σκίζουν τόν ἄρ -
ρα φο χιτώνα τᾹς ἘκκλησιαστικᾹς ὁµοψυχίας.
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Τό ἔτος 1994, ἀπό πλευρς χειρισµῶν
τᾹς διοικήσεως τᾹς Ἐκκλησίας γιά τό

ἐκ  κλη σιαστικό πρόβληµα, πέρασε µέ µιά
κο ρύ φω ση τᾹς αὐθαιρεσίας, τᾹς ἀντικανο -
νικό τητας καί τᾹς παρανοµίας. Ὁ Ἀρχιε -
πί σκοπος καί ἡ µικρή περί αὐτόν ὁµάδα
ποδοπά τησαν καί πέταξαν τίς ἀποφάσεις
τοῦ Συµ βουλίου τᾹς Ἐπικρατείας ––Σ.τ.Ε.-
(καί ἰδιαί τε ρα τήν 1028/1993 τᾹς Ὁλοµε -
λείας) στόν κά   λαθο τῶν ἀχρήστων (παρ’
ὅ λον ὅτι µέ ὅρ κο εἶχαν ὑποσχεθεῖ µέ τή
διαβεβαίωσή τους ὡς ἐπισκόπων νά τη -
ροῦν τό Σύντα γµα καί τούς Νόµους ––τό
Σύνταγµα ἐπιτάσσει τήν τήρηση τῶν ἀπο-
φάσεων τοῦ Σ.τ.Ε.). Ἀποτέλεσµα:

-δέν καλοῦσαν τούς νόµιµους πλέον
µητροπολίτες στά ὄργανα διοίκησης τᾹς
Ἐκκλησίας,

-θεωροῦσαν τίς δυό µητροπόλεις (Λάρι -
σα καί Ἀττική) κενές καί στήν ἀρχή το-
ποθετοῦσαν τοποτηρητές καί στό τέλος
ἔκαναν ἐκλογές στίς µή κενές αὐτές µητρο -
πολιτικές περιφέρειες. Στήν Καρδίτσα θε -
ω ροῦσαν νόµιµο τόν παράνοµο (µετά καί
τίς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε.) Κλεόπα,

-καί µέσα στό 1994, πέρα ἀπό τίς πα-
ράνοµες (γιά τούς παραπάνω λόγους) ἐ -
κλο γές τῶν Παντελεήµονος Μπεζενίτη καί
Ἰγνατίου Λάπα, προχώρησαν καί σέ ἄλλες
ἐκλογές (Βεροίας καί Ἰωνίας καί Φι λαδελ -
φείας), πού καί αὐτές ἔπασχαν ἀπό ἀκυρό -
τητα, ἀφοῦ δέν ὑπᾹρχε νόµιµη σύνθεση
στήν Ἱεραρχία πού τούς ἐξέλεξε (ἀπουσία -
ζαν οἱ τρεῖς δικαιωθέντες). Ἡ λογική τᾹς
αὐ  θαιρεσίας καί τᾹς παρανοµίας ἦταν ἡ
ἑξᾹς: Ὅσο πιό πολλές παράνοµες πράξεις
συγκεντρώνονται τόσο πιό εὔκολα θά πνι-
γεῖ τό δίκαιο τῶν τριῶν. 

Ἐν τῷ µεταξύ, παράλληλα µέ τίς παρα -
νο µίες τᾹς διοίκησης τᾹς Ἐκκλησίας, ἄρχι-
σαν σταδιακά νά πληθαίνουν καί οἱ ἐκ -
κρεµεῖς ὑποθέσεις στό Σ.τ.Ε. Στίς 3-3-1994

µέ ἀποφάσεις του τό Σ.τ.Ε. παραπέµπει
τίς 3 προσφυγές γιά τά ἐπιτίµια (τῶν 3 µη -
τροπολιτῶν) καί τόν διορισµό τοῦ Ἀρχιε -
πισκό που ὡς τοποτηρητή στή µητρόπολη
Ἀττι κᾹς στήν Ὁλοµέλεια (σύνολο 4 προ-
σφυγές στήν Ὁλοµέλεια).

Μέ τήν ἔκδοση τῶν Προεδρικῶν ∆ια-
ταγµάτων ἐκπτώσεως τῶν 3 µητροπολι -
τῶν οἱ προσφυγές αὐξήθηκαν σωρηδόν.
Ἐν νέα µητροπολίτες (οἱ Φλωρίνης Αὐγου-
στῖνος, Κονίτσης Σεβαστιανός, Αἰτωλοα-
καρνανίας Θεόκλητος, Σιδηροκάστρου Ἰω -
άν νης, Νικοπόλεως Μελέτιος, Λευκάδος
Νι κηφόρος, Καρυστίας Σεραφείµ, Λαγκα -
δ Σπυρίδων καί Κιλκισίου Ἀπόστολος)
κατέθεσαν προσφυγές κατά τῶν διατα -
γµά των ἐκπτώσεως τῶν τριῶν µητροπο-
λιτῶν «διά τήν προστασία τοῦ αὐτοδιοική-
του τᾹς Ἐκκλησίας», ὅπως χαρακτηριστικά
ἀνέφεραν, ἀφοῦ ὁ Ὑπουργός προέβη σέ
ἔ κδοση διαταγµάτων χωρίς νά τοῦ ζητη -
θεῖ ἀπό τή Σύνοδο! Καί οἱ τρεῖς ἐπίσης µη  -
τροπολίτες κατέθεσαν προσφυγές γιά τά
ἐναντίον τους ἐκπτωτικά διατάγµατα (σύ -
νολο 12 προσφυγές στήν Ὁλοµέλεια γιά
τά ∆ιατάγµατα).

Οἱ ἑπόµενες 4 προσφυγές (πού καί αὐ -
τές συσσωρεύτηκαν στήν Ὁλοµέλεια τοῦ
Σ.τ.Ε.) ἀφοροῦσαν τίς 2 παράνοµες ἐκλο-
γές Παντελεήµονα καί Ἰγνατίου σέ Ἀττική
καί Λάρισα ἀντίστοιχα, ἀλλά καί τίς ἐκλο-
γές τῶν Βεροίας καί Νέας Ἰωνίας, πού ἔπα -
σχαν σαφῶς νοµικά καί µποροῦσαν νά
ἀκυρωθοῦν λόγῳ τᾹς παράνοµης σύνθε-
σης τᾹς Ἱεραρχίας (δέν µετεῖχαν οἱ 3 νόµι-
µοι). 

Εἴκοσι λοιπόν προσφυγές συνωστίσθη-
καν στήν Ὁλοµέλεια τοῦ Σ.τ.Ε. γιά τό ἐκ -
κλησιαστικό.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, στήν προσπάθειά
του νά ροκανίζει τό χρόνο µέ συνεχεῖς
ἀνα  βολές στό Σ.τ.Ε., φρόντιζε νά συντη -
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ρεῖ κάποιες δᾹθεν προσπάθειες µέσα στήν
σύνοδο (∆ΙΣ) γιά τήν λύση τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ. Τό ἐπιχείρηµα γιά νά δοθεῖ ἡ ἐπιθυ -
µητή ἀναβολή ἦταν: µή βγάλετε ἀπόφαση
ἀφοῦ ἡ διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας θά λύσει
τό θέµα συναινετικά! Ἔτσι λειτούργησε ἡ
πεν ταµελής ἐπιτροπή ὑπό τόν Λαγκαδ
τό 1994 καί κέρδισε ἡ πλευρά τοῦ Σερα -
φείµ τήν ἀναβολή στίς 21-10-1994. Μέσα
στό 1995 συστάθηκαν ἀκόµα 3 ἐπιτροπές:

Α) Ἡ πρώτη ὑπό τόν Φλω  ρίνης Αὐ -
γουστῖνο. Στίς 13-03-1995 ἀνέ  θεσε ἡ Σὐνο-
δος (∆ΙΣ) στόν Φλωρίνης Αὐγουστῖνο νά
ἐπιχειρήσει, ἐρχόµενος σέ ἐπαφή µέ τούς
τρεῖς µητροπολίτες, νά κάνει εἰσήγηση ἐξ -
εύρεσης λύσεως τοῦ ἐκκλη σιαστικοῦ προ -
βλήµατος. Τήν εἰσήγησή του ὁ Φλωρίνης
διάβασε στήν πρώτη συνεδρία τᾹς ∆ΙΣ τοῦ
Ἀπριλίου (5-4-1995). Ἀ φοῦ κάνει µιά ἱστορι -
κή ἀναδροµή τοῦ ὅλου θέµατος καί ἀφοῦ
τονίσει ἐπανειληµµένα ὅτι σέ κανένα ἐκ -
κλη σιαστικό ἔγκληµα δέν ὑπέπεσαν οἱ
τρεῖς καί παρ’ ὅλα αὐτά χωρίς νά δικα -
σθοῦν ἐκτοπίσθηκαν ἀπό τή µητρό πολή
τους καί ἐκ τῶν ὑστέρων ὑποβλήθηκε σ’
αὐτούς τό µή προβλεπόµενο ἀπό τούς
κανόνες «ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας», προ -
τείνει µία λύση καί προτρέπει νά γίνει ἀπο-
δεκτή. Ἄς δοῦµε ἕνα ἀπόσπασµα τᾹς εἰσή -
γησής του:

«...Ἡ διαίρεσις ὅµως τᾹς Ἐκκλησίας δέον
νά ἐκλείψη τό συντοµώτερον. Καί εἰς τοῦτο
θά συµβάλη ἡ ὅσον τάχιστα λύσις τοῦ ὑφ -
ιστα µένου ἐκκλησιαστικοῦ προβλήµατος,
ἀφ’ ἑνός διά τᾹς ἀναγνωρίσεως καί ἀποκα-
ταστάσεως καί ἐκκλησιαστικῶς τῶν τριῶν
ὡς ἄνω κανονικῶν Μητροπολιτῶν εἰς τάς
Μη τροπόλεις δι ἅς ἐξελέγησαν, καί ἀφ’ ἑτέ -
ρου διά τᾹς τακτοποιήσεως καί τῶν ἑτέρων
δυό Μητροπολιτῶν (κ.κ. Ἰγνατίου καί Παν -
τελεή µονος), ἐκλεγέντων, ὡς γνωστόν, µόλις
πρό 10 µηνῶν εἰς τάς µή κενάς µητροπολιτι-
κάς ἕδρας Λαρίσης καί ἈττικᾹς. Εἰδικῶς διά
τήν περίπτωσιν τοῦ µητροπολίτου κ. Παντε -
λε ήµονος (Μπεζενίτη) δέν παραλείπω νά
το   νίσω ὅτι ἡ ἐκλογή τούτου, ἐκτός ἄλλων,
προσ κρούει καί εἰς τό ἀµετάθετον τῶν ἐπι -

σκόπων. Οἱ ἱ. Κανόνες, ὡς εἶνε γνωστόν,
ἀπαγορεύουν ρητῶς τό µεταθετόν τῶν ἐπι -
σκόπων καί καυτηριάζουν τούς διά λό γους
πλουτισµοῦ καί δόξης ἐπιδιώκοντας αὐτό
µητροπολίτας ἐπισείοντες κατ’ αὐτῶν φο-
βερά ἐπιτίµια. Ἡµεῖς δέ ὡς ἀρχιµανδρίτης
ἠγωνίσθηµεν σθεναρῶς ἐναντίον τοῦ µε-
ταθετοῦ τῶν ἐπισκόπων καί χάρις εἰς τούς
ἀγώνας ἐκείνους µεγάλαι κεναί τότε µητρο -
πόλεις (ὡς αἱ Αἰτωλοακαρνανίας, Κορίνθου,
Μαντινείας, Μεσσηνίας κ.ἄ.) ἐπληρώθησαν
ὄχι διά µεταθέσεως ἀλλά δι ’ἐκλογᾹς.

Χάριν λοιπόν τᾹς εἰρήνης καί τᾹς ἑνότητος
εἰς τήν Ἐκκλησίαν µας φρονοῦµεν ὅτι καί οἱ
ἐκ διαφόρων ἐπόψεων καί ἐλατηρίων διεκ-
δικοῦντες τάς Μητροπόλεις Λαρίσης καί Ἀτ -
τικᾹς κ.κ. Ἰγνάτιος καί Παντελεήµων δέν θά
πρέπη νά µείνουν ἐκτός τᾹς διοικήσεως τᾹς
Ἐκκλησίας. Οὔτε εἶµαι ὑπέρ τᾹς γνώµης νά
διχοτοµηθοῦν αἱ δυό ὡς ἄνω Μητροπόλεις,
καθ’ ὅτι διά τῶν λύσεων αὐτῶν δέν πρόκει-
ται νά ὑπάρξη παῦλα τῶν κακῶν, ὡς διε -
πίστωσα τοῦτο ἐκ τῶν γενοµένων ἐπαφῶν
καί ἔχω µορφώσει ἐπί τοῦ προκειµένου καί
ἰδίαν προσωπικήν γνώµην, οὔτε ὅµως καί
ὑπό κανονικᾹς τινος διατάξεως προβλέπε-
ται ἡ λύσις τᾹς διχοτοµήσεως.

Εἶναι ὅµως δυνατόν νά διευθετηθᾹ τό
πρόβληµα κατ’ ἄλλον τινά τρόπον. ∆ιά τᾹς
τοποθετήσεως, δηλαδή, τῶν δυό ἀνωτέρω
µητροπολιτῶν εἰς ἄλλας κενάς ἤ κενωθη-
σοµένας µητροπόλεις, ἤ ἀκόµη διά τᾹς το-
ποθετήσεώς των εἰς ἱδρυθησοµένας νέας
µητροπόλεις. Εἰς τόν νοµόν λ.χ. ἈττικᾹς
ὑπάρχουν δύο ἕδραι Νοµαρχιῶν, τᾹς Ἀνα-
τολικᾹς καί τᾹς ∆υτικᾹς ἈττικᾹς, αἱ ὁποῖαι,
συµφώνως τῷ νόµῳ (ἄρθρ. 11, πάρ. 2, ἐδάφ.
β  ́τοῦ ν. 590/1977) εἶνε, καί ἄλλως δύνανται
νά γίνουν, ἕδραι Μητροπόλεων. Εἰς τήν ἕ -
δραν τᾹς ἈνατολικᾹς ἈττικᾹς νά ἱδρυθᾹ ἡ
Μητρόπολις Ἁγίας ΠαρασκευᾹς, Χαλανδρί -
ου κ.λπ. µέ ἕδραν τήν Ἁγίαν Παρασκευήν,
καί εἰς τήν ἕδραν τᾹς ∆υτικᾹς ἈττικᾹς νά ἱ -
δρυ θᾹ ἡ Μητρόπολις Αἰγάλεω, Ἁγίας Βαρ -
βάρας κ.λπ. µέ ἕδραν τό Αἰγάλεω. Καί εἰς µέν
τήν Μητρόπολιν Ἁγίας ΠαρασκευᾹς νά το -
ποθετηθᾹ ὁ κ. Παντελεήµων, ὅπου εὑρί -
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σκεται καί ἡ κατοικία του, εἰς δέ τό Αἰγάλεω
νά τοποθετηθᾹ ὁ κ. Ἰγνάτιος, διά νά εὑρίσκε-
ται πλησίον τοῦ χώρου παλαιοτέρας ποι-
µαντικᾹς προσπαθείας του. Καλύπτονται,
ἄλλωστε, οὕτω καί οὐσιαστικαί ποιµαντικαί
ἀνάγκαι, λόγω τᾹς πολυκοσµίας τῶν περιο -
χῶν αὐτῶν καί τᾹς βιωσιµότητος τῶν Μη -
τροπόλεων.

Ταῦτα φρονῶ ἐν προκειµένῳ καί εἰς αὐτό
τό συµπέρασµα, χάριτι Θεοῦ, κατέληξα,
ὕστερον µάλιστα καί ἀπό τάς σχετικάς ἐπα-
φάς καί ἐπικοινωνίας, τάς ὁποίας εἶχον µε-
τά τῶν ἐµπεριστάτων πέντε (5) ὡς ἄνω ἀδελ -
φῶν Μητροπολιτῶν. ∆ιό καί παρακαλῶ τήν
∆ιαρκᾹἹεράν Σύνοδον ὅπως ἐγκρίνη τήν
εἰσήγησίν µου αὐτήν, ἵνα οὕτω λυθᾹ τό ἀ -
καν θῶδες τοῦτο πρόβληµα καί εἰρηνεύση
ἐπί τέλους ἡ ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία. Εἴ -
θε δέ οὕτω πράττοντες ν’ ἀξιωθῶµεν ὅλοι,
κλᾹρος καί λαός, νά ἑορτάσωµεν ἐν ὁµονοί
καί ἀγάπη τήν ἔνδοξον Ἀνάστασιν τοῦ Κυ -
ρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, µέ τήν σκέψιν καί
βεβαιότητα ὅτι ὁδεύει πλέον πρός ὁριστικήν
λύσιν τό σοβαρόν τοῦτο πρόβληµα.

Ἄλλως, τό κακόν ὁλονέν καί θά ἐπιδει-
νοῦται περισσότερον, ἡ διαίρεσις θά ὀξύνε-
ται, καί ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ, ὁ φρουρός
οὗτος τᾹς πίστεως καί τᾹς ζωᾹς ἐν τῇ Ἐκ -
κλησί -ὁ ὁποῖος δέν δύναται νά µένη ἀδιά -
φορος καί νά µήν ἀγωνίζεται ὡς ἐµπροσθο-
φυλακή τᾹς µαχοµένης Ἐκκλησίας-, συνεχῶς
θά παροξύνεται. Θά παρέχεται δέ περαι -
τέρω εὔλογος ἀφορµή εἰς τήν Πολιτείαν νά
ἐπεµβᾹ εἰς τά ἐσωτερικά τᾹς Ἐκκλησίας καί
οὕτω νά διαιωνισθᾹ ἡ διαίρεσις καί νά µεγε-
θυνθᾹ ἡ κακοπραγία τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
µας πραγµάτων.

Ἡ λύσις τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήµατος
πρέπει ὁπωσδήποτε νά πραγµατοποιηθᾹ
ἐν πνεύµατι ἀγάπης καί κατανοήσεως ἀπό
τήν παροῦσαν διοίκησιν τᾹς Ἐκκλησίας, ἡ
ὁποία, διά τήν ἐξιδιασµένην ἀγωνίαν της
ὑπέρ τᾹς εἰρηνεύσεως τᾹς Ἐκκλησίας, θά δι-
καιοῦται νά ἔχη καί τήν ἱστορικήν δικαίωσιν
διά τό θεάρεστον τοῦτο ἐπίτευγµά της. Καί
τοῦτο πρέπει νά συµβᾹ συντόµως, πρίν ἡ
σκληρά σπάθη τᾹς ∆ικαιοσύνης ἀποφανθᾹ

καθ’ ἡµῶν. Ἄς ἐνωτισθῶµεν ἐν προκειµένῳ
καί τήν συµβουλήν τοῦ Προέδρου τᾹς Ὁλο-
µελείας τοῦ Συµβουλίου τᾹς Ἐπικρατείας,
ὅστις συναισθανόµενος τήν κρισιµότητα τοῦ
προβλήµατος καί πονῶν διά τήν ὑφισταµέ -
νην διαίρεσιν εἰς τούς κόλπους τᾹς Ἐκκλησίας
ἀνέβαλε τήν συζήτησιν τοῦ θέµατος ὑπό
τοῦ Ἀνωτάτου Ἀκυρωτικοῦ ∆ικαστηρίου εἰ -
πών τα ἐξᾹς χαρακτηριστικά λόγια. «Ἐπιθυ -
µία τοῦ ∆ικαστηρίου εἶναι νά βρεθεῖ λύση
ἀγάπης. Καί ἄν ἀκολουθηθεῖ αὐτή ἡ γραµ-
µή, τά πράγµατα θά τακτοποιηθοῦν. Ἀλλοι -
ῶς θά περιµένουµε τό σπαθί τᾹς ∆ικαιοσύ -
νης».

Ἐγώ δέ ὁ γηραιότερος τῶν µητροπολιτῶν
τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος θερµήν ὑποβάλ -
λω καί πάλιν παράκλησιν πρός τήν ∆ιαρκᾹ
Ἱεράν Σύνοδον καί ἰδιαιτέρως πρός τόν Μα-
καριώτατον Πρόεδρον αὐτᾹς, Ἀρχιεπίσκο-
πον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Σερα -
φείµ, ὅπως γίνη δεκτή ἡ εἰσήγησίς µου καί
ἐπιληφθᾹ αὔτη τοῦ προβλήµατος τούτου,
δίδουσα τήν ἀνωτέρω µόνην ἐφικτήν σήµε-
ρον εἰρηνικήν καί δικαίαν λύσιν πρός χαράν
ὅλων τῶν ἀγαπώντων καί πονούντων τήν
Ἐκκλησίαν τᾹς Ἑλλάδος. Ἀµήν!

ἈθᾹναι, 3 Ἀπριλίου 1995
Ὁ Συνοδικός Μητροπολίτης

†† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ»

Ἡ εἰσήγηση αὐτή, πού ἔθετε µπροστά
ἀπό ὅλα τούς Κανόνες τᾹς Ἐκκλησίας, λάµ-
βανε ὑπ’ ὄψη της τά δεδοµένα ἀπό τό Ἀνώ -
τατο Ἀκυρωτικό ∆ικαστήριο (Σ.τ.Ε.), καί
πρότεινε βιώσιµη λύση καί γιά τούς 5 (ἀκό-
µα καί γιά τούς Παντελεήµονα καί Ἰγνά-
τιο), ἐκνεύρισε τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί αὐτό
ἀποτυπώνεται στό ∆ελτίο Τύπου τᾹς Συν -
όδου. Ἐκεῖ παρουσιάζεται ὅτι ὁ Φλωρίνης
δέν ἔφερε πρόταση στή Σύνοδο (ἰσχυρι-
σµός πού φανερώνει τή διαφωνία τοῦ
πρώ του), γιατί δᾹθεν οἱ τρεῖς δέν τήν δέ -
χθηκαν. Ἡ πραγµα τικότητα ἦταν ὅτι ὁ
Φλω ρίνης ἔφερε πρόταση στή Σύνοδο πού
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δέν τήν δέχθηκε. ∆εῖτε τό
δελτίο τύπου τᾹς ∆ΙΣ καθώς καί τή ∆ήλω-
ση-διάψευση τοῦ Φλωρίνης Αὐγουστί νου:
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«∆ΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ
τᾹς Τετάρτης 5 Ἀπριλίου 1995

...Ἐκτός ἡµερησίας διατάξεως ἀναγ-
νώστηκε εἰσήγηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτη
Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας κ. Αὐγου-
στίνου, ὁ ὁποῖος κατέθεσε ὅτι δέν ἐπιτεύ -
χθηκε εἰρηνική λύση στό Ἐκκλησιαστικό. Τοῦ -
το ὀφείλεται στήν ἄρνηση τῶν Μητροπο-
λιτῶν κ. Νικοδήµου καί Θεολόγου νά ἀπο-
δεχθοῦν διχοτόµηση των Ἱ. Μητροπόλεων
ἈττικᾹς καί Λαρίσης, προτεινόντων ἀντί αὐ -
τᾹς τή δηµιουργία νέων Ἱ. Μητροπόλεων µέ
ἀποκοπή τµηµάτων ἀπό τήν Ἀρχιεπισκο πή
Ἀθηνῶν καί τήν Ἱ. Μ. Νικαίας γιά τούς κα νο -
νικούς Μητροπολίτες κ. Παντελεήµονα καί
Ἰγνάτιο...

(Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου της Ἱ. Συνόδου)»
«ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ Ι.ΣΥΝΟ∆ΟΥ ΤΗΣ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
∆ Η Λ Ω Σ Ι Σ

Μητροπολίτου Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί
Ἐορδαίας Αὐγουστίνου

ΛΥΠΟΥΜΑΙ διά τό χθεσινόν (5-4-1995)
Ἀνα κοινωθέν τοῦ Γραφείου Τύπου τᾹς Ἱ.
Συνόδου. Ὁ συντάκτης αὐτοῦ φαίνεται ὅτι
δέν ἐπικοινωνεῖ µέ τήν αἴθουσαν της ∆.Ι.Σ.,
ἐνώπιον τᾹς ὁποίας καί ἀνεγνώσθη ἡ Εἰσή -
γησίς µου. Ἐκ τᾹς Εἰσηγήσεώς µου οὐδόλως
συνάγεται τό ἀποδιδόµενον εἰς ἐµέ, ὅτι ἐδή -
λωσα δᾹθεν, ὅτι δέν ἐπετεύχθη εἰρηνική λύ -
σις τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ζητήµατος λόγω
ἀρνητικᾹς στάσεως τῶν τριῶν Μητροπολι -
τῶν. Ὁ ὑποφαινόµενος ∆ΗΛΩ καί αὔθις ὅτι
ἐµελέτησα εἰς βάθος τό πρόβληµα, ὑπεστή -
ριξα τόν σεβασµόν πρός τούς Ἱερούς Κανό -
νας καί εἰσηγήθην, ἐν ἁρµονί πρός αὐτούς,
ἀληθῶς βιωσίµους λύσεις. ∆ηλαδή, τήν πλή -
ρη ἀποκατάστασιν τῶν ἀδικηθέντων τριῶν
Μητροπολιτῶν, ἀλλά καί τήν τακτοποίησιν,
διά τήν εἰρήνευσιν, τῶν νεοεκλεγέντων κ.κ.
Ἰγ νατίου καί Παντελεήµονος εἰς νοµοθετη -
µένας θέσεις, ἐκτός τῶν ἐπιµάχων Μητρο -
πόλεων. Ἐπεσήµανα δέ ὅτι οὐδείς συντρέχει
λόγος διχοτοµήσεων, αἱ ὁποῖαι δέν συνι-
στῶνται ἀπό ἐµέ διά λόγους κανονικούς
ἀλλά καί διά λόγους πραγµατικούς, κυρίως
ὅµως διά νά µή ἐπαναληφθοῦν παρόµοια

φαινόµενα εἰς τήν µελλοντικήν ζωήν τᾹς
Ἐκκλησίας.

Τό ποῖαι λοιπόν εἶνε αἱ θέσεις µου καί τί
εἰσηγοῦµαι διά τήν λύσιν τοῦ Ἐκκλησιαστι-
κοῦ, δύναταί τις κάλλιστα νά ἴδη, ἐάν ἀνα -
γνώση µετά προσοχᾹς τό κείµενον τᾹς εἰση -
γήσεώς µου, τό ὁποῖον κατετέθη καθηκόν -
τως εἰς τήν Γραµµατείαν της Ἱ. Συνόδου, πα-
ραλλήλως δέ ἐδόθη καί εἰς τόν τύπον πρός
δηµοσίευσιν.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ὅτι
τά ἀναγραφόµενα εἰς τό ἀνωτέρω ∆ελτίον
τύπου δέν ἀνταποκρίνονται εἰς τήν πρα -
γµα τικότητα (εἰς τό περιεχόµενον τᾹς Εἰση -
γή σεώς µου) καί ὅτι ταῦτα δυναµιτίζουν τάς
προσπαθείας πρός λύσιν τοῦ Ἐκκλησιαστι-
κοῦ ζητήµατος.

ἈθᾹναι 6-4-1995
Ὁ Συνοδικός Μητροπολίτης

†† Ὁ Φλωρίνης, Πρεσπῶν καί Ἐορδαίας
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ»

Β) Μέ τήν ἔναρξη τόν Σεπτέµβριο τᾹς
νέας ∆ΙΣ, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἀνέθεσε στόν
«Ἀλεξανδρουπόλεως» Ἄνθιµο πάλι νά ἔρ-
θει σέ µιά ἐπαφή µέ τούς τρεῖς καί νά εἰ -
σηγηθεῖ στή ∆ΙΣ µιά πρόταση λύσεως. Με-
ρικές πρόχειρες τηλεφωνικές συνδιαλέ-
ξεις ἔκανε ὁ µητροπολίτης Ἄνθιµος. Μετά
ἀπό αὐτές εἰσηγήθηκε στήν ∆ΙΣ. ∆εῖτε τό
ἀνακοινωθέν:

«Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
τᾹς Πέµπτης 7 Σεπτεµβρίου 1995

...Τήν ∆.Ι.Σ. ἀπησχόλησε ἐκτενῶς τό ἐν
ἐκκρεµότητι Ἐκκλησιαστικόν θέµα, εἰσηγη -
θέν τος σχετικῶς τοῦ ἐκ τῶν µελῶν της ∆.Ι.Σ.,
Σεβ. Μητρ. Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίµου
καί συζητήσεως πολλᾹς γενοµένης ἡ ∆.Ι.Σ.
ἀπεφάσισε µετά τήν ἐπί τοῦ Ἐκκλησ. ζητή -
µατος ἀπό 19.10.1994 ἀπόφασιν τᾹς Ἱεραρ -
χίας, ἀναµένει τούς ἐνδιαφεροµένους 3 Ἀρ -
χιερεῖς νά προσέλθουν πρός τήν Ἐκκλησίαν,
τήν ∆.Ι.Σ. δηλαδή, διά νά συζητήσουν τήν
κατ’ Ἐκκλησιαστικήν οἰκονοµίαν καί ἐπιεί -
κειαν ρύθ  µισιν τοῦ ζητήµατός των καί τότε
ἀναµ φιβόλως ἡ Ἐκκλησία θά πράξη τό καθᾹ -
κον της διά τῶν ἁρµοδίων ὀργάνων της.

(Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου της Ἱ. Συνόδου)»
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Ὅλο κι ὅλο µιά προτροπή πρός τούς
τρεῖς. Ἄν θέλετε λύση τοῦ ζητήµατός σας
(τό ὅτι εἶναι ἐκκλησιαστικό τό θέµα, ἀφοῦ
γιά τουλάχιστον πέντε ὁλόκληρα χρόνια
σπάρασσε τό ἐκκλησιαστικό σῶµα, δέν
τούς ἀπασχολεῖ) προσέλθετε ὡς ἐπαῖτες
πρός «τήν Ἐκκλησίαν, τήν ∆.Ι.Σ. δηλαδή»
(ἡ Ἐκκλησία εἶναι ἡ ∆ΙΣ!) καί ἡ Ἐκκλησία (!)
θά κάνει τό καθᾹκον της µέ τά ἁρµόδια ὄρ-
γανα.

Ἡ ὑπεροψία τοῦ κειµένου δείχνει τήν
πλήρη ἀδιαφορία γιά ἐξεύρεση λύσεως καί
τήν πραγµατικότητα ὅτι τό µόνο ἐνδιαφέ -
ρον ἦταν νά ὑπάρχει ἕνα χαρτί ἐπίσηµο
τᾹς ∆ΙΣ πού πιστοποιεῖ µιά διεργασία δᾹ -
θεν ἐξευρέσεως λύσεως µέσα ἀπό µιά ἐπι-
τροπή. 

Γ) Τόν ἑπόµενο µᾹνα, στή συνεδρία τᾹς
4ης-10-1995, κλήθηκαν οἱ τρεῖς, στή Σύνο-
δο γιά νά συζητήσουν µέ ὅλα τά µέλη τᾹς
∆ΙΣ. Ὅπως ὅµως ἔδειξαν τά πράγµατα,
αὐ τή ἡ τελευταία «ἐπιτροπή», πού ἀπαρ-
τιζόταν ἀπό ὅλη τή Σύνοδο, ἦταν µιά τε-
λείως προσχηµατική ἐπικοινωνία πού ἔδει -
χνε τήν ἀπόλυτη ἀδιαφορία τᾹς διοική-
σεως τᾹς Ἐκκλησίας νά δοθεῖ ἡ παραµι-
κρή λύση. ∆εῖτε τό ἀνακοινωθέν τᾹς Συνό-
δου τᾹς ἐπόµενης ἡµέρας:

«Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν
τᾹς Πέµπτης 5 Ὀκτωβρίου 1995

Ἡ ∆.Ι.Σ. κατά τήν Συνεδρίαν ΑὐτᾹς τᾹς
4ης Ὀκτωβρίου 1995 καί µετά τήν ἀπό 7ης
Σεπτεµβρίου 1995 ἀπόφασιν ΑὐτᾹς, διά τᾹς
ὁποίας ὑπεµιµνήσκετο εἰς τούς τρεῖς ἐνδια-
φεροµένους Μητροπολίτας ἡ δυνατότης νά
προσέλθουν εἰς τήν ∆ιαρκᾹ Ἱεράν Σύνοδον,
µετά καί τήν ἀπό 20.10.1994 ἀπόφασιν τᾹς
Ἱερς Συνόδου τᾹς Ἱεραρχίας, διά νά συζη -
τή σουν τήν ἐν ἐκκλησιαστικῇ οἰκονοµί καί
ἐπιεικεί ρύθµισιν τοῦ προβλήµατός των, ἡ
∆.Ι.Σ. ἀπεδέχθη ἐπιθυµίαν των, διερµηνευ -
θεῖσαν ὑπό τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀλε-
ξανδρουπόλεως κ. Ἀνθίµου, περί ἀκροάσεώς
των ὑπό τᾹς ∆.Ι.Σ. Συνοδικῶς ἀπεφασίσθη
τά Μέλη τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου, ἀπόν -
τος τοῦ Μακαριωτάτου Προέδρου, νά ἀκού -
σουν τούς 3 Μητροπολίτας ἐν συσκέψει, εἰς

τήν ἐντευκτήριον αἴθουσαν τοῦ Συνοδικοῦ
Μεγάρου, διά νά ἀναπτύξουν τάς ἐπί τοῦ
προκειµένου θέµατος θέσεις των καί παρε -
κλήθη ὁ Σεβ. Ἀντιπρόεδρος τοῦ σώµατος νά
µεταφέρη ταύτας ἐνώπιον Αὐτοῦ κατά τήν
ἑποµένην Συνεδρίαν.

Πραγµατοποιηθείσης αὐθηµερόν τᾹς
συν αν τήσεως τῶν µελῶν της ∆.Ι.Σ. µετά τῶν
ἐν λόγῳ Ἀρχιερέων, κατά τήν Συνεδρίαν τᾹς
ἑποµένης 5ης Ὀκτωβρίου 1995 ὁ Σεβ. Φιλίπ -
πων κ. Προκόπιος µετέφερε ἐνώπιον τᾹς
∆.Ι.Σ. τό περιεχόµενον τᾹς µετ’ αὐτῶν συζη -
τή σεως, καθ ἤν διεπιστώθη ὅτι οὗτοι ἀµετα-
κινήτως ἐµµένουν εἰς τάς ἀπόψεις των αἰ -
τούµενοι τήν ἄρσιν τοῦ ὑπό τᾹς Ἐκκλησίας
ἐπιβληθέντος ἐπιτιµίου «τᾹς ἀκοινωνησίας»
καί διεκδικοῦν τάς Μητροπόλεις τῶν ὁποίων
ἐξέπεσον ἀποφάσει τᾹς Ἐκκλησίας. Κατόπιν
τούτων ἡ ∆.Ι.Σ. ἀποσαφηνίζει ὅτι ἡ Ἐκκλησία
δέχεται τήν ρύθµισιν τῶν ἀφορώντων εἰς
τήν ἐσωτερικήν διοίκησίν της µόνον ὡς ἐπ’
αὐτῶν ἀποφαίνονται τά ἁρµόδια Ἐκκλησια-
στικά ὄργανά της, κατά τούς ὁρισµούς τῶν
Ἰερῶν Κανόνων, καί ὅτι ἡ µόνη λύσις οἰου-
δήποτε προβλήµατος εἰς τόν χῶρον τᾹς
Ἐκκλησίας εἶναι ἡ µετάνοια καί ἡ ὑπακοή εἰς
τάς ἀποφάσεις τᾹς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία
πάντοτε ἀποφαίνεται «ἐν Πνεύµατι Ἀγίῳ».
(Ἀπό τό Γραφεῖο Τύπου τᾹς Ἱερς Συνόδου)»

Μερικές παρατηρήσεις στό παραπά-
νω κείµενο:

-Μιά πρώτη ἀνακρίβεια εἶναι ὅτι οἱ τρεῖς
ἐξέφρασαν «ἐπιθυµίαν των, διερµηνευθεῖ -
σαν» διά τοῦ µητροπολίτου Ἀνθίµου «περί
ἀκροάσεώς των ὑπό τᾹς ∆.Ι.Σ.». Ἀντίθετα, ὁ
µητροπολίτης Ἄνθιµος τούς κάλεσε νά
συν αντηθοῦν µέ τήν ∆ΙΣ. ∆εῖτε µιά δήλω-
σή του στόν τῦπο πού µιλάει γιά τήν νέα
αὐτή προσπάθεια: 

«Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος, µετά τήν πα-
ρέµβασή µου καί τήν εἰδική εἰσήγησή µου,
ἀποφάσισε ὁµόφωνα νά κληθοῦν οἱ τρεῖς
Σεβασµιώτατοι Ἱεράρχες Νικόδηµος, Θεολό -
γος καί Κωνσταντῖνος, γιά νά προσέλθουν
στήν Ἱερά Σύνοδο καί νά συζητήσουν ἀπό
κοινοῦ, πρός ἐξεύρεσιν λύσεως ἐπί τοῦ γνω-
στοῦ προβλήµατος.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ6



Ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀνέθεσε στήν ταπεινό -
τητά µου νά ἐπικοινωνήσω µέ τούς τρεῖς Ἱε-
ράρχες, γιά νά ἐπιβεβαιώσουν τήν προσέ -
λευ σή τους, µέ ἡµεροµηνία συναντήσεως τήν
4ην Ὀκτωβρίου, στά γραφεία τᾹς Ἱερς
Συνόδου.

Σηµειώνω πώς εἶναι ἡ πρώτη φορά, πού
οἱ τρεῖς ἀρχιερεῖς θά συζητήσουν µέ τήν Ἱε-
ρά Σύνοδο καί θεωρῶ τήν συνάντηση χρή -
σιµη καί ἐλπιδοφόρα» (ΕΣΤΙΑ 14-9-1995).

ὙπᾹρξαν µάλιστα καί εὐτράπελα κατά
τήν συνάντηση τῶν τριῶν µέ τά µέλη τᾹς
∆ΙΣ. Τούς ρώτησαν γιατί θέλησαν νά ἐπι-
κοινωνήσουν µαζί τους. Οἱ τρεῖς ἀπάν-
τησαν ὅτι προσεκλήθησαν ἀπό τή Σύνοδο
διά τοῦ µητροπολίτου Ἀνθίµου. Ἄν ἄκου-
γε κάποιος, θά ἀδυνατοῦσε νά συµπερά-
νει ποιός ζήτησε νά γίνει αὐτή ἡ συνάντη -
ση (δέν ἤθελαν νά δείξουν οἱ συνοδικοί µη -
τρο πολίτες ὅτι καλοῦν «ἀκοινώνητους» (!)
γιά νά βροῦν κάποια λύση µέ αὐτούς). 

∆έν µιλνε πλέον οὔτε κἄν γιά ἐπιτρο-
πή. Ἐπιζητοῦν ἁπλά νά ἀκούσουν τούς
τρεῖς σέ µιά σύσκεψη πού θά ἔχουν µαζί
τους «εἰς τήν ἐντευκτήριον αἴθουσαν τοῦ
συν οδικοῦ Μεγάρου» καί ὄχι στήν αἴθουσα
τᾹς Συνόδου («ἵνα µή µιανθῶσι»).

Τήν ἄλλη µέρα µετέφερε ὁ ἀντιπρόε -
δρος τᾹς ∆ΙΣ τό περιεχόµενο τῶν συζητή -
σε ων πού ἔγιναν καί τίς διαπιστώσεις:

-Ὅτι οἱ τρεῖς ἐµµένουν ἀµετακίνητα
στήν ἄρση τοῦ ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας.
Καί ἀλλοῦ ἔχουµε ἐξηγήσει ὅτι «ἐπιτίµιο
ἀκοινωνησίας» ἀορίστου χρόνου δέν ὑ -
πάρ χει στούς Κανόνες (στούς Νόµους δέν
προβλέπεται κἄν τέτοια ποινή). Οἱ Κανό-
νες προβλέπουν τό ἐπιτίµιο γιά σύντοµο
διάστηµα (στό ὁποῖο ὁ µητροπολίτης πα-
ραµένει ἐνεργός στή µητρόπολή του), µέχρι
νά κριθεῖ ἡ ὑπόθεση ἀπό ἐκκλησιαστικό
δικαστήριο (ἤδη ἔχουν περάσει δύο χρό-
νια καί δύο µᾹνες ἀπό τότε πού ἐπιβλήθη-
κε καί ποτέ ἀπό τότε δέν κινήθηκε καµιά
διαδικασία ἐκκλησιαστικοῦ δικαστηρίου
ὅπως οἱ Κανόνες ὁρίζουν). 

-∆εύτερη διαπίστωση εἶναι ὅτι οἱ τρεῖς
διεκδικοῦν µητροπόλεις ἀπό τίς ὁποῖες ἐξ έ  -

πεσαν µέ ἀπόφαση τᾹς Ἐκκλησίας (!) (Ἡ
Σύνοδος τοῦ Ἰωαννίδη πού καταπάτησε
τούς Κανόνες καί ἐκτόπισε 12 µητροπολί -
τες χωρίς ἀπολογία καί χωρίς δίκη εἶναι ἡ
Ἐκκλησία (!) καί στούς τρεῖς ἀπαγορεύεται
νά διεκδικοῦν τήν τήρηση τῶν Κανόνων).

-Τό ὅτι ρυθµίζονται τά ἀφορῶντα τήν
ἐσωτερική διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας µόνο
ὅπως ἀποφαίνονται τά ὄργανά της εἶναι
ἕνας µῦθος, ὅπως καί ἀλλοῦ ἐξηγήσαµε
(ὡς Νοµικό πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου,
πού ἐπέλεξε ἡ Ἐκκλησία νά εἶναι στή σχέ-
ση της µέ τό κράτος, ὑφίσταται ἔλεγχο ἀ -
πό τό ἀνώτατο ἀκυρωτικό δικαστήριο
(Σ.τ.Ε.) γιά τίς διοικητικές πράξεις της. Ἡ
τήρηση τῶν ἀποφάσεων τοῦ Σ.τ.Ε. εἶναι
ὑποχρε ωτική γιά τή διοίκηση τᾹς Ἐκκλησί -
ας µέ βάση τό Σύνταγµα).

-Ἡ ἐπίκληση τῶν Ἱερῶν Κανόνων γιά
νά τεκµηριώσει τήν παραπάνω ἄποψη
ἀποτελεῖ ἄποψη ἀκραίου αὐταρχισµοῦ
καί αὐθαιρεσίας. Ἐµεῖς θά καταπατοῦµε
τούς Κανόνες δηµιουργώντας προβλήµα-
τα στήν Ἐκκλησία. Ὅταν πιεζόµαστε, θά
δίνουµε τίς ὁποιεσδήποτε ἀντίθετες µέ
τούς Κανόνες ρυθµίσεις στά προβλήµατα
αὐτά. Καί αὐτοί πού ὑφίστανται τήν αὐθαι -
ρεσία καί τήν παρανοµία µας, ὁ µόνος τρό -
πος νά λύσουν τό πρόβληµά τους (λές καί
τέτοιες καταστάσεις δέν εἶναι ἕνα πρό -
βλη µα γιά ὅλη τήν Ἐκκλησία) εἶναι  «ἡ ὑπα-
κοή εἰς τάς ἀποφάσεις τᾹς Ἐκκλησίας, ἡ ὁ -
ποία πάντοτε ἀποφαίνεται “ἐν Πνεύµατι
Ἁγίω”» (ἀκραία µορφή ἔπαρσης καί αὐταρ -
χισµοῦ: ἐµεῖς πού καταπατοῦµε τούς Κα -
νό νες εἴµαστε ἡ Ἐκκλησία, ἀποφαινόµα-
στε πάντοτε “ἐν Πνεύµατι Ἁγίω” καί ἐσεῖς
ὁποιοδήποτε πρόβληµά σας θά τό λύσετε
µέ ὑπακοή στήν αὐθαιρεσία µας καί µετά-
νοια πού τολµήσατε νά ἀµφισβητήσετε
τήν αὐθεντία µας).

Πήρατε µιά µικρή ἰδέα γιά τίς «συναι-
νετικές» (!) διαδικασίες τᾹς Συνόδου µέ
τούς τρεῖς µητροπολίτες καί γιά τίς «ἐπι-
τροπές» γιά δᾹθεν λύση τοῦ ἐκκλησιαστι-
κοῦ. Ὅπως εἴπαµε ὅµως παραπάνω, οἱ
ἐπιτροπές αὐτές, πού ὅριζε κάθε τόσο ἡ
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Σύνοδος, ἦταν µιά καλή πρόφαση γιά τήν
πλευρά τᾹς διοίκησης τᾹς Ἐκκλησίας νά
ζητάει συνεχεῖς ἀναβολές ἀπό τό Σ.τ.Ε.

Ἕνα δεύτερο γεγονός πού δεσπόζει κα-
τά τό ἔτος 1995 εἶναι ἡ συνέχιση τῶν παρά -
νοµων ἐκλογῶν ἀπό τήν Σύνοδο τᾹς Ἱεραρ -
χίας (ΙΣΙ). Μέσα στό 1994 κοιµήθηκαν τρεῖς
µητροπολίτες (οἱ Ξάνθης, Νικαίας καί Κονί -
τσης), ἐνῶ παραιτήθηκε ὁ Μαντινείας. Ἀντί
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νά λύσει τό ἐκκλησια-
στικό, προτίµησε νά κάνει καί ἄλλες πα-
ράνοµες ἐκλογές (χωρίς τήν παρουσία τῶν
νόµιµων τριῶν µητροπολιτῶν).  

Στίς 25-1-95 συγκαλεῖται ῾Ιεραρχία καί
ἐκλέγονται µητροπολίτες Ξάνθης (Παντε -
λε ήµων Καλαφάτης), Νικαίας (᾿Αλέξιος Βρυ-
ώνης), Μαντινείας (µέ µετάθεση ᾿Αλέξαν-
δρος Ναυπάκτου), Ναυπάκτου (Νικόδηµος
Ζαλούµης) καί ∆ρυϊνουπόλεως (᾿Ανδρέας
Τρεµπέλας) καθώς καί τιτουλάριοι ἐπίσκο-
ποι ∆ιαυλείας (∆αµασκηνός Καρπαθάκης),
Κερνίτσης (Λεόντιος Μαρκόπουλος), Νεο -
χωρίου (Παῦλος ᾿Αθάνατος) καί Μαραθῶ -
νος (Μελίτων ΚαβατσικλᾹς) (ὑπερπαρα -
γω γή µητροπολιτῶν!).

∆υστυχῶς, ὅσο τό Σ.τ.Ε. ἀνέβαλλε τίς ἐκ-
δικάσεις τῶν προσφυγῶν, τόσο ἡ διοίκηση
τᾹς Ἐκκλησίας ἀποθρασυνόταν καί κατευ -
θυνόταν σέ περαιτέρω κινήσεις αὐθαιρε -
σίας καί παρανοµίας. Ἡ προσφυγή στή
διοικητική δικαιοσύνη ἦταν καί πάλι γιά
τούς τρεῖς µονόδροµος. Συγκεκριµένα, µέ
4 αἰτήσεις στό Σ.τ.Ε. ζήτησαν τήν ἀκύρω-
ση τῶν ἐκλογῶν τῶν µητροπολιτῶν Ξάν -
θης Παντελεήµονα, Νικαίας Ἀλεξίου, Μαν-
τινείας Ἀλεξάνδρου, καί Ναυπάκτου Νικο -
δήµου.

Ἐπειδή ὁ ἀρχιεπίσκοπος πλήθυνε τό-
σο πολύ τίς παράνοµες ἐνέργειές του, κυ -
κλοφοροῦσαν πληροφορίες, τούς πρώτους
µᾹνες τοῦ 1995, ὅτι ἡ Κυβέρνηση ἑτοιµάζει
νόµο διά τοῦ ὁποίου θά ἀπαγορεύεται
στούς κληρικούς παντός βαθµοῦ ἡ προ-
σφυγή στό Συµβούλιο τᾹς Ἐπικρατείας.
Μ’ αὐτόν τόν τρόπο θά ἐξασφάλιζε τό ἀνέ-
λεγκτο τῶν πράξεών του.

Γιά νά ἔρθουµε καί στό Σ.τ.Ε. καί µάλι-

στα στή δικάσιµο τᾹς 17-2-1995. Ἡ Ἐκκλη -
σία, παρ’ ὅλον ὅτι δηµιούργησε καί νέα τε-
τελεσµένα γεγονότα µέ τίς ἐκλογές, δέν
παρέστη καί γνωστοποίησε, µάλιστα, τήν
βούλησή της νά µήν παραστεῖ, γιά νά µήν
«τεκµαίρεται ἡ ἀναγνώριση ἐκ µέρους της
τᾹς ἰσχύος τῶν ἀποφάσεων» τοῦ Σ.τ.Ε.
Ἀποῦ σα λοιπόν ἡ Ἐκκλησία τήν ἡµέρα τᾹς
ἐκδίκασης. Παρουσιάστηκε µόνο ἕνας δι -
κη γόρος τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί
Θρη  σκευµάτων, πού δήλωσε ὅτι διορί στη -
κε µόλις χθές, πώς δέν τοῦ δόθηκαν ἀπό
τήν ὑπηρεσία του οὔτε τά δικόγραφα τῶν
προσφυγῶν καί ὅτι τόν διαβεβαίωσαν ὅτι
τό Ὑπουργεῖο ἔχει σχέδιο λύσεως (τό γνω-
στό παραµύθι πού πιάνει πάντα) καί γι’
αὐ τούς τούς λόγους ζητάει ἀναβολή. ∆εῖτε
τούς διαλόγους πού διαµείφθηκαν:

«ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: -Μητροπολίτης...
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠ.ΕΘ.Π.
Κύριε Πρόεδρε,... ὑποβάλλεται ἀπό τή

∆ιοίκηση αἴτηµα ἀνα βολᾹς τῶν ὑποθέσεων
αὐτῶν γιά νά δο θεῖ ἔτσι χρόνος ἐξευρέσεως
λύσεως κοινά ἀποδεκτᾹς. Ἄρχισε ἤδη µία
προσπάθεια ἤ ἀρχίζει. Αὐτό, εἰδοποιήθηκα
χθές ἀπό τή ∆ιοίκηση. Ἁπλά νά σηµειωθεῖ
ὅτι τό γρα φεῖο µας βρίσκεται σέ... ἀγνοεῖ
ἐν τελῶς τήν ἐκδίκαση τᾹς ὑποθέσεως στή
σηµερινή δικά σιµο. ∆έν ἔχουµε οὔτε τίς αἰτή -
σεις. ∆έν µς τίς διεβίβασε τό ἁρµόδιο γρα -
φεῖο καί ἄν µάλιστα δέν παρίσταται καί ἡ
Ἐκκλησία θά εἶναι ἐντελῶς ἀνυπεράσπι-
στη...

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
-Ὁ κ. Πληρεξούσιος πού στηρίζει αὐτή

τήν ἀντίληψη ὅτι ἀνοίγεται στάδιο συµφιλι -
ώσεως, νά µήν πῶ τή λέξη "συµβιβασµό" πού
δέν ταιριάζει;

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠ.ΕΘ.Π.
-Μισό λεπτό. Εἶναι φανερό, ἀµέσως, ἀµέ -

σως ὅτι τήν ἠρεµία τήν κοινωνική καί τήν
θρησκευτική ἐπιθυµεῖ περισσότερο ἀπό κά -
θε ἄλλο ἡ Πολιτεία. Αὐτό δέ νοµίζω ὅτι µπο-
ρεῖ νά ἀµφισβητηθεῖ. ∆εύτερον. Ἐγώ χθές ἔ -
λαβα προφορική ἐντολή. ∆έν ἔχω φακέλλους.
Ὁ φάκελλος τόν ὁποῖο ἔχω ἔχει µόνο τό αἴ -
τηµα τᾹς σηµερινᾹς δικασίµου, τό ὁποῖο ἀνε -
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ζήτησα χθές, καί ἕνα διάταγµα πού βρᾹκα
σέ κάποιο ἀρχεῖο. Τίποτε ἄλλο. Μέ τίς ὁδη -
γίες νά παραστῶ καί νά ζητήσω ἀναβολή,
διότι δροµολογεῖται ἤ δροµολογήθηκε ἤδη
κάποια προσπάθεια συµβιβασµοῦ -καί δέν
µοῦ τό εἶπαν συµβιβασµοῦ- ἐξευρέσεως λύ -
σεως.

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
-Ποιός τά εἶπε αὐτά; Τίνος ἐντολή ἦταν

αὐτά;
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠ.ΕΘ.Π.
-Ὁ Γενικός ∆ιευθυντής, ὁ ἀρµόδιος τοῦ

Ὑπουργείου Παιδείας. Προφανῶς εἶχε ἄνω -
θεν...

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
-Λοιπόν, τό ∆ικαστήριο θά ἀποσυρθεῖ

σέ διάσκεψη γιά νά ἀποφασίσει ἐπί τοῦ αἰ -
τήµατος τᾹς ἀναβολᾹς.

∆ Ι Α Κ Ο Π Η
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
-Συνεχίζεται ἡ συνεδρίασις. Τό ∆ικαστή -

ριο ἀποφάσισε κατά πλειοψηφία, µέ ψήφους
19 ἔναντι 8, νά ἀναβληθοῦν οἱ ὑποθέσεις γιά
τίς 9 Ἰουνίου. Ὅλες οἱ ὑποθέσεις, καί αὐτές
οἱ ὁποῖες προηγουµένως εἰπώθηκαν ὅτι θά
συζητηθοῦν. Ἀπό τόν ἀριθµό 27 τοῦ ἐκθέµα-
τος µέχρι τοῦ ἀριθµοῦ 45.

Εἶναι προφανές, εἶναι ἡ ἐπιθυµία τοῦ ∆ι-
καστηρίου νά βρεῖτε µία λύση ἐν ὀνόµατι
τᾹς ἀγάπης τήν ὁποία προκηρύσσετε, ὡς
θέ  ληµα Θεοῦ.

Ἐάν θελήσετε νά ἀκολουθήσετε αὐτή τή
γραµµή, τά πράγµατα θά τακτοποιηθοῦν.
Ἀλ λοιῶς, βέβαια, θά περιµένετε τό σπαθί
τᾹς ∆ικαιοσύνης.

ΝΑΝΗΣ
-Μέ ποιόν νά κάνουµε διάλογο;
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
-Εἶναι στό χέρι σας, ὅλων τῶν πλευρῶν

ἐννοῶ.
ΠΑΠΟΥΤΣΙ∆ΑΚΗΣ
-Κύριε Πρόεδρε, σς δηλώνουµε ἐντίµως

ἐκ µέρους τῶν τριῶν Μητροπολιτῶν ὅτι ἀπο -
δεχόµεθα αὐτήν τήν τιµία πρόταση τοῦ ∆ι-
καστηρίου Σας.

Τό στοιχεῖο, τό ὁποῖο θέλουµε νά ἐπι-
σηµάνουµε εἶναι τοῦτο: ὄντως θά ἀναµεί -

νου µε τήν πρόσκληση δι ’ἐπίλυση τοῦ προ -
βλήµατος δι ’ἀγάπης. Μή ὅµως προχωρήσει
τό ∆ηµόσιο στή σύνταξη σχεδίου νοµοθε -
τήµατος γιά νά ἀπαγορεύει τήν προσφυγή
µας στό Σ.τ.Ε.. Γιατί εἶναι γνωστά...

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
-Ξέρετε, κύριοι, ὅτι αὐτό δέν µπορεῖ νά

τό κάνει. Λοιπόν, τί λέτε τώρα! Τί συζηττε!
ΠΑΠΟΥΤΣΙ∆ΑΚΗΣ
-Ναί, κύριε Πρόεδρε. Καί ἐγώ σς ὑπόσχο-

µαι ὅτι ἐµεῖς θά ἀκολουθήσουµε ὅποια πο -
ρεία µς ὑποδείξει τό Ὑπουργεῖο.

ΝΑΝΗΣ
-Στούς διαδρόµους αὐτό κυκλοφορεῖ,

κύριε Πρόεδρε,...»
Τό ἐπιχείρηµα νά παρασχεθεῖ χρόνος

πρός ἀναζήτηση «λύσεως» τοῦ ἐκκλησια-
στικοῦ προβλήµατος τόσο ἀπό τήν Ἐκκλη -
σία (ἡ ὁποία, ὅπως εἴπαµε παραπάνω, τόν
χρησιµοποίησε γιά νά τό «περιπλέξει» πα-
ρά γιά νά τό «λύσει») ὅσο καί ἀπό τό Ὑ -
πουρ γεῖο Παιδείας καί Θρησκευµάτων
(πού ἐπικαλέσθηκε διά τοῦ Νοµικοῦ του
ἐκπροσώπου στό Σ.τ.Ε ὅτι «δροµολογεῖται
ἤ δροµολογήθηκε ἤδη κάποια προσπάθεια...
ἐξευρέσεως λύσεως») ἦταν προσχη µατικό.
Τό δεύτερο ἀποδείχθηκε ἀπό τήν ἐξέλιξη
τῶν πραγµάτων. Μετά τήν ἀναβολή στή
δι κάσιµο τᾹς 17ης-6-1995 αὐθηµε ρόν ὁ δι -
κη γόρος τῶν τριῶν µητροπολιτῶν κ. ∆η -
µή τριος Παπουτσιδάκης ὑπέβαλε στόν Ὑ -
πουρ γό Παιδείας ἔγγραφο µέ τό ὁποῖο δή-
λωνε ἐκ µέρους τῶν τριῶν τήν πρόθεσή
τους νά συµµετέχουν σέ σοβαρό διάλογο
(στή λύση πού δροµολογεῖ τό ὑπουρ γεῖο)
γιά νά βρεθεῖ µιά «λύση ἀγά πης», σύµφωνα
µέ τήν ὑπόδειξη τοῦ Προ έδρου τοῦ Σ.τ.Ε.
Παρ’ ὅλα αὐτά ποτέ δέν προσκλήθηκαν
(παρ’ ὅτι βεβαίωσαν ὅτι περιᾹλθε τό ἔγγρα -
φο στά χέρια τους).

Στό µεταξύ, καί ὅσο πλησίαζε ἡ ἡµερο -
µηνία ἐκδικάσεως τῶν ὑποθέσεων τῶν τρι -
ῶν µητροπολιτῶν στό Σ.τ.Ε. (9-6-1995), ἄρ -
χισε ὁ ∆ωδώνης Χρυσόστοµος -πού ἦταν
ἤδη ἐκ λεγµένος στή Ζάκυνθο- νά ἀντιδρ
βίαια µέ σκοπό νά κατοχυρώσει τήν Ζά -
κυν θο, στήν ὁποία ἐξελέγη. Ὁ Παντελεήµων,
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µή δυνάµενος νά πάρει Προεδρικό ∆ιά-
ταγµα γιά τήν µητρόπολη ἈττικᾹς, στήν
ὁποία παράνοµα ἐξελέγη (λόγῳ τᾹς ἀπο -
φάσεως ἀναστολᾹς τᾹς τοποθέτησής του
ἀπό τό Σ.τ.Ε.), κρατοῦσε τό Προεδρικό ∆ιά-
ταγµα πού κατεῖχε στήν µητρόπολη Ζα -
κύν θου. Ὁ φόβος τοῦ Χρυσοστόµου ἦταν
τό ντόµινο τῶν ἐξελίξεων. Ἡ πιθανότητα
δηλαδή στίς 9-6-1995 τό Σ.τ.Ε. νά ἀκυρώσει
τήν ἐκλογή τοῦ Παντελεήµονα στήν Ἀττι-
κή καί ἔτσι νά βρεθεῖ πίσω στήν Ζάκυνθο
καί ὁ ἴδιος νά χάσει τή µητρόπολη. Καί
µόνο ἡ πιθανό τητα γιά µιά τέτοια ἔκβαση
τόν ἔκανε νά κινεῖ γᾹ καί οὐρανό γιά νά
νοµιµοποιηθεῖ µέ Προεδρικό ∆ιάταγµα.
Μάζεψε ὅλους τούς τοπικούς παράγοντες
τᾹς Ζακύνθου, Νοµάρχες, δηµάρχους καί
ἄλλους ἐπίση µους, νά ὑπογράψουν χαρτί
στόν Πρόεδρο τᾹς ∆ηµοκρατίας καί νά ζη -
τοῦν νά ἐκδο θεῖ Προεδρικό ∆ιάταγµα πού
νά τόν κατοχυρώνει νόµιµο µητροπολίτη
Ζακύν θου. Ἀντίστοιχες κινήσεις ἔκανε καί
πρός τό Ὑπουργεῖο Παιδείας γιά νά ἐκδο -
θεῖ τό ∆ιάταγµα ἐγκαταστάσεώς του. 

Ἐπειδή ὅµως οἱ προσπάθειες δέν τελε-
σφόρησαν, βρᾹκε πάλι τόν τρόπο νά ἀσκή-
σει µεγίστη πίεση στόν Παντελεήµονα.
Πλη σίασε τόν ἀσθενᾹ Ἀρχιεπίσκοπο Σερα -
φείµ καί ἀπαίτησε ἀπ’ αὐτόν νά στείλει
στόν Παντελεήµονα τό παρακάτω ἔγγρα-
φο (συνοδικῇ ἐξουσιοδοτήσει):
«EΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ CΥΝΟ∆ΟC
ΤΗC ΕΚΚΛΗCΙΑC ΤΗC ΕΛΛΑ∆ΟC
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 14 (115 21)

ΑΘΗΝΗCΙ ΤΗ 31η  Μαΐου 1995
Ἀριθ. Πρωτ.  1762 
Ἀριθ. ∆ιεκπ.   607

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ - ΕΠΕΙΓΟΝ
Πρός
Τόν Σεβασµιώτατον Μητροπολίτην
ἈττικᾹς κ. Παντελεήµονα.
Εἰς Κηφισίαν.
Σεβασµιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ,
Ἤδη παρᾹλθεν ἔτος ἀφ ἧς ψήφοις κανο-

νικαῖς τᾹς Ἱερς Συνόδου τᾹς Ἱεραρχίας τᾹς
Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος διά µεταθέσεως ἐκ

τᾹς Ἱερς Μητροπόλεως Ζακύνθου κατε-
στάθητε ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει ἈττικᾹς,
µετάθεσιν ἥνπερ ἀσµένως ἀπεδέχθητε τε-
λεσθέντος αὐθηµερόν τοῦ Μικροῦ καί Μεγά -
λου Μηνύµατος. Παρά ταῦτα καθυστερεῖ
ἀδικαιολογήτως ἡ ἔκδοσις τοῦ σχετικοῦ Προ -
εδρικοῦ ∆ιατάγµατος ἀναγνωρίσεως καί κα-
ταστάσεως τοῦ εἰς διαδοχήν τᾹς ὑµετέρας
Σεβασµιότητος ἐκλεγέντος Μητροπολίτου
Ζακύνθου κ. Χρυσοστόµου, ἡ ἐκλογή οὗτι-
νος ἐν τῇ Ἱερᾷ Μητροπόλει Ζακύνθου κανο-
νικῶς καί νοµίµως γενοµένη ἀποτελεῖ πρό -
κρι µα καί προϋπόθεσιν τᾹς ἀµελλητί ἐκ δό -
σεως τοῦ σχετικοῦ Προεδρικοῦ ∆ιατάγµα-
τος.

Πλήν ὅµως ἡ ἐν ἰσχύι ὕπαρξις Π.∆. ἀνα -
γνωρίσεως καί καταστάσεως ὑµῶν ὡς Μη -
τροπολίτου Ζακύνθου ἀποτελεῖ βάσιµον
αἰτίαν τᾹς ἄχρι τοῦδε καθυστερήσεως, διά
τήν ἔκδοσιν Π.∆. ἀναγνωρίσεως καί κατα-
στάσεως τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ζακύνθου
κ. Χρυσοστόµου, χωρίς νά ἀποδεχώµεθα
τάς φηµολογουµένας παρεµβάσεις πρός τήν
κατεύθυνσιν τᾹς σκοπίµου καθυστερήσεως.

∆ιά τούς ἐν τοῖς ὕπερθεν διαλαµβανοµέ -
νους λόγους, ἀλλά καί εἰς ἐκτέλεσιν σχετικᾹς
ΣυνοδικᾹς ἀποφάσεως καί πρός ἄρσιν τοῦ
ἀδιεξόδου, κ α λ ο ῦ µ ε ν τήν ὑµετέραν Σε-
βασµιότητα ὅπως πάραυτα δι ’ἐγγράφου
καί σαφοῦς δηλώσεως αὐτᾹς παραιτηθᾹ
ἀπεριφράστως πάσης ἀξιώσεως ἐπί τᾹς Ἱε-
ρς Μητροπόλεως Ζακύνθου καί νῦν καί ἐν
τῷ µέλλοντι, ἀνεξαρτήτως τᾹς νοµικᾹς ἐµ -
πλοκᾹς τᾹς καταστάσεως ὑµῶν ἐν τῇ Ἱερᾷ
Μητροπόλει ἈττικᾹς, τήν ὁποίαν βεβαίως
ἀπευχόµεθα.

Ἐν ἀντιθέτῳ περιπτώσει, µή σαφοῦς το-
ποθετήσεως ὑµῶν ἐπί τοῦ προκειµένου θέ -
µατος, θέλοµεν µετά λύπης βαθυτάτης εὑρε -
θᾹ ἐν τῇ δυσκόλῳ καταστάσει ὅπως ἐν τῇ
ἐνασκήσει τῶν καθηκόντων ἡµῶν ὡς Το-
ποτηρητοῦ τᾹς Ἱερς Μητροπόλεως Ἀττι -
κᾹς, καλέσωµεν ὑµς, ὅπως ἀπόσχητε πά -
σης ἐνεργείας ἐν τῇ διαποιµάνσει τᾹς προ -
µνηµονευθείσης Ἱερς Μητροπόλεως, ἐφ’
ὅσον ἡ ὑµετέρα Σεβασµιότης θέλει ἐπιλέξη
τήν ἐφαρµογήν µόνον τῶν νοµίµων καί οὐχί
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τῶν κατά προτεραιότητα κανονικῶν.
Ἐπί πσι δέ τούτοις, κατασπαζόµενοι

τήν ὑµετέραν Σεβασµιότητα ἐν Κυρίῳ, δια-
τελοῦµεν µετ’ ἀγάπης.
†† Ὁ Ἀθηνῶν Σεραφείµ, πρόεδρος

Ο ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥC
†† O ∆ιαυλείας ∆αµασκηνός»

Νά τό ποῦµε ἁπλά. Μέ δυό λόγια στό
ἔγγραφο αὐτό ὁ Ἀρχιεπίσκοπος λέγει:

Ἐπίσκοπε Παντελεήµονα,
-ἐκλέχθηκες µητροπολίτης ἈττικᾹς µέ

κανονικές ψήφους!
-ἀποδέχθηκες τήν ἐκλογή σου µέ τό µι-

κρό καί µεγάλο µήνυµα πού ἔδωσες στή
Σύνοδο.

-άλλά καί ὁ µητροπολίτης Χρυσόστο-
µος ἐξελέγη κανονικά καί νόµιµα στήν
µητρόπολη Ζακύνθου! Γιαυτό καί ἀπαι-
τεῖται «ἀµελλητί» (!) ἡ ἔκδοση τοῦ Προεδρι-
κοῦ του ∆ιατάγµατος ἐγκαταστάσεως
στήν Ζάκυνθο. 

-ὑπάρχει ὅµως ἐν ἰσχύι τό Προεδρικό
∆ιάταγµα τοῦ Παντελεήµονα στή Ζάκυν -
θο!

-τό ∆ιάταγµα αὐτό εἶναι ἡ βάσιµη αἰτία
γιά τήν καθυστέρηση ἐκδόσεως ∆ιατά -
γµατος ἀναγνωρίσεως καί καταστάσεως
τοῦ Χρυσοστόµου στή Ζάκυνθο.

Καί ἡ λύση τοῦ δράµατος (δραµατική
γιά τόν Παντελεήµονα):

Σέ ἐκτέλεση συνοδικᾹς ἀποφάσεως (ἀ -
νύπαρκτη ἀπόφαση, γιατί ἡ ∆ΙΣ δέν συνε-
δρίασε) σέ καλοῦµε «πάραυτα» µέ ἔγγρα-
φη δήλωση νά παραιτηθεῖς ἀπό τήν µητρό -
πολη Ζακύνθου «καί νῦν καί ἐν τῷ µέλλον-
τι», ἀνεξάρτητα µέ τήν νοµική ἐµπλοκή
στήν µητρόπολη ἈττικᾹς. 

Καί ἡ ἀπειλή: Σέ ἀντίθετη περίπτωση
(πού θά ἐπιλέξεις τά νόµιµα καί ὄχι τά κα-
νονικά!), µέ βαθύτατη λύπη, ἐγώ, ὁ Ἀρχι ε -
πίσκοπος καί τοποτηρητής στή µητρόπο -
λη ἈττικᾹς (!), θά σέ καλέσω νά ἀπέχεις
ἀπό κάθε ἐνέργεια στή διαποίµανση τᾹς
µητροπόλεως αὐτᾹς. 

Καί µόνο αὐτό τό κείµενο περιγράφει
τήν πλήρη σύγχυση στά διοικητικά πρά -
γµα τα τᾹς ἙλλαδικᾹς Ἐκκλησίας, στήν

ὁποία ὁδήγησαν οἱ αὐθαίρετες καί παρά-
νοµες πράξεις τᾹς διοικήσεως καί οἱ σκο-
πιµότητες τῶν ἀνθρώπων τᾹς ἐκκλησια-
στικᾹς ἐξουσίας. Τό πάζλ πού καταδεικ-
νύει τήν παντελᾹ ἔλλειψη ἐλέγχου ὁλοκλη -
ρώνεται µέ τό παρακάτω δηµοσίευµα, πού
ὁ Σεραφείµ ἀρνεῖται ὅτι ἔγραψε αὐτό τό
κεί µενο καί ἰσχυρίζεται ὅτι τοῦ ὑπέκλεψαν
τήν ὑπο γραφή του (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 3-
6-1995):

«Ὁ Σεραφείµ δέν ἀναγνωρίζει 
τήν ὑπογραφή του

Τοῦ Γ. Ν. Παπαθανασόπουλου
ΜΕΤΑ τή χθεσινή ἀποκάλυψη του «Ε.Τ.»

γιά τό ἔγγραφο βόµβα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου,
κ. Σεραφείµ, αὐτός ἀνέκρουσε πρύµνα καί
ἀρνείται τήν πατρότητά του, ἀφήνοντας
µά λιστα αἰχµές ὅτι ὑπεκλάπη ἡ ὑπογραφή
του!

Στό ἀπίθανο αὐτό ἔγγραφο ὁ Ἀρχιε -
πίσκοπος φέρεται νά καταργεῖ τό συνοδικό
σύστηµα τᾹς Ἐκκλησίας, νά ἀποδέχεται
πλή ρως ὅ,τι ἐπί εἴκοσι ἐννιά χρόνια ἀρνεῖται,
δηλαδή ὅτι ἡ Πολιτεία ἔχει δικαιώµατα στή
διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας καί νά ἐκβιάζει ὠµά
τόν ψηφισµένο ἀπό τήν Ἱεραρχία µητροπο -
λίτη ἈττικᾹς, κ. Παντελεήµονα.

Σέ τηλεφωνική ἐπικοινωνία πού εἶχε χθές
τό πρωί ὁ ἀρχιγραµµατέας τᾹς Ἱερς Συνό -
δου, ἐπίσκοπος ∆ιαυλείας, κ. ∆αµασκηνός
Καρπαθάκης, µέ τό µητροπολίτη, κ. Παντε-
λεήµονα Μπεζενίτη, τοῦ διαβίβασε τήν ἐντο-
λή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νά θεωρήσει ὅτι δέν
ἔλαβε ποτέ τό ἔγγραφο, νά µή τό λάβει ὑπό -
ψη του καί νά µή στείλει ἀπάντηση!

Ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ἔκανε στόν κ.
Παντελεήµονα τή βαρύτατη καταγγελία ὅτι
δέν γνώριζε τό περιεχόµενο τοῦ ἐγγράφου
καί προφανῶς ὑφάρπασαν τήν ὑπογραφή
του τήν περασµένη Τρίτη, 31 Μαΐου, ἡµέρα
πού ὑφίσταται τήν ἐπώδυνη δοκιµασία τᾹς
αἰµοκάθαρσης καί ὁ ὀργανισµός του εἶναι
πολύ ἐξασθενηµένος!  Ἀλλά καί ἡ ἀρχιγραµ-
µατεία της Ι.Σ. ὑποστήριξε πώς δέν γνώριζε
τήν ἀποστολή τοῦ ἐγγράφου, ἄν κι αὐτό
εἶχε ἀριθµό πρωτοκόλλου.

Ἐξάλλου, σέ ἐπικοινωνία πού εἴχαµε µέ
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τόν µητρ. κ. Παντελεήµονα µς ἔκανε τό βα-
ρύτατο ὑπαινιγµό ὅτι ἐµπνευστής καί εἰση -
γητής τοῦ σέ βάρος του ἐγγράφου εἶναι ὁ
µητρ. πρώην ∆ωδώνης καί ψηφισµένος ἀπό
τήν Ἱεραρχία γιά τή Μητρ. Ζακύνθου, κ. Χρυ-
σόστοµος Συνετός.

Ἐπί τᾹς οὐσίας τοῦ «ἀρχιεπισκοπικοῦ»
ἐγ γράφου ὁ κ. Παντελεήµονας µς τόνισε
ὅτι οὐδέποτε θά παραιτηθεῖ ἐκουσίως κε -
κτηµένου δικαιώµατός του, δηλαδή νά διατη -
ρεῖ ἐνεργό το Π.∆. καταστάσεώς του στή
Μητρόπολη Ζακύνθου, διότι ἀλλιῶς κινδυ -
νεύει, ἄν οἱ ἀποφάσεις του Σ.τ.Ε. εἶναι ἀρ -
νητικές γι ’αὐτόν, νά γίνει σχολάζων, χωρίς
µη τρόπολη καί χωρίς µισθό. «Ὁ κ. Χρυσό -
στοµος (Συνετός) πρέπει νά ἀντιληφθεῖ ὅτι
ἡ ἐκκρεµότητα τᾹς τοποθέτησής του στή
Ζάκυνθο θά παραµείνει ἕως ὅτου λυθεῖ πα -
κέτο τό ἐκκλησιαστικό ζήτηµα», µς εἶπε χα-
ρακτηριστικά ὁ κ. Παντελεήµων, κι ἑποµένως,
ἄν τό Σ.τ.Ε. δέν ἐπιτρέψει τήν ἔκδοση Π.∆.
τοῦ ἰδίου γιά τή Μητρόπολη ἈττικᾹς, δέν
πρόκειται νά ὑπάρξει Π.∆. γιά τή Μητρόπολη
Ζακύνθου».

∆ηµοσιεύµατα τᾹς ἐποχᾹς ὑπογράµµι -
ζαν καί µιά δεύ τερη παράµετρο: τήν σπου-
δή τοῦ πρώην ∆ωδώνης νά εἶναι παρών
στό παιχνίδι τᾹς διαδοχᾹς τοῦ Ἀρχιεπισκό -
που.

Τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1995 ἀπεβίωσε (50 µέ -
ρες πρό τᾹς ἐκδίκασης τᾹς 9ης-6-1995 τοῦ
Σ.τ.Ε.) καί ὁ νοµικός σύµβουλος τᾹς Συνό-
δου Λιλαῖος. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ
σκόπιµα στή Σύνοδο (∆ΙΣ) τᾹς 17ης-5-1995,
ὅταν τέθηκε τό θέµα τοῦ διορισµοῦ νοµι-

κοῦ συµβούλου, εἶπε: «ἄς τό ἀφήσουµε γιά
ἀργότερα». Ἔτσι ὅταν τόν ἑπόµενο µᾹνα
θά ὅριζε τόν νοµικό σύµβουλο, νά παρου-
σιαζόταν στό Σ.τ.Ε., νά δήλωνε ὅτι µόλις
διορίστηκε καί νά ζητοῦσε καί πάλι ἀνα-
βολή. Καί ἐνῶ προειδοποιήθηκε ἀπό τόν
δικηγόρο τῶν τριῶν ὅτι ἔχει χρόνο ὁ νέος
νά ἐνηµερωθεῖ, ἐκεῖνος µέ τήν κωλυσιερ -
γία ἔφτασε τόν Ἰούνιο νά ζητάει τήν ἀνα-
βολή (ἐπαναλαµβάνοντας καί τό γνωστό
παραµύθι τᾹς ἐπιλύσεως τοῦ θέµατος µέ
ἐπιτροπή). Τελικά δόθηκε καί πάλι ἀναβο-
λή γιά τήν 13η-10-1995.

Στό µεταξύ, τούς µᾹνες Μάιο, Ἰούνιο
καί Ἰούλιο χήρευσαν οἱ µητροπόλεις Ναυ-
πάκτου, Ἐλασσώνος καί Σάµου. Ἔτσι, µό-
λις ὁ Ἀρχιεπίσκοπος πέτυχε τήν ἀναβολή
στό Σ.τ.Ε., ἀντί νά δώσει λύση ἐκκλησια-
στική, ὅπως ὑποσχέθηκε, προχώρησε καί
σέ νέες παράνοµες ἐκλογές, µέσα στό κα-
τακαλόκαιρο (στίς 19-7-1995), στίς τρεῖς
αὐτές µητροπόλεις. Τοποθέτησε µάλιστα
στίς µητροπόλεις αὐτές ἀνθρώπους πού
ἦταν προσδεδεµένοι στό ἅρµα τῶν τριῶν
ὑποψηφίων γιά τόν Ἀρχιεπισκοπικό θρό-
νο (στή Ναύπακτο τόν Ἱερόθεο Βλάχο ––τοῦ
Ἱερώνυµου, στήν Ἐλασσώνα τόν Βασίλειο
Κολόκα ––τοῦ Ἄνθιµου καί στή Σάµο τόν
Εὐσέβιο Πιστολή ––τοῦ Χριστόδουλου). Ἡ
προσπάθεια ἦταν σαφής, νά εὐρύνει τό µέ-
τωπο κατά τῶν τριῶν µητροπολιτῶν παίρ-
νοντας συµµάχους του τούς τρεῖς ἐπιδό-
ξους διεκδικητές τοῦ θρόνου.Ὅλοι αὐτοί
µέ τόν γνωστό Κωνσταντῖνο Φαρανττο
θά ἔδιναν τήν τελική µάχη γιά νά κατα -
πνίξουν τό δίκαιο τῶν τριῶν µητροπο-
λιτῶν. Οἱ τρεῖς βέβαια προσέφυγαν καί
κατά τῶν ἐκλογῶν τῶν τριῶν αὐτῶν µητρο -
πολιτῶν, ὡς παρανόµων (δέν µετεῖχαν
στήν Ἱεραρχία πού τούς ἐξέλεξε οἱ τρεῖς
νόµιµοι µητροπολίτες).

Τό κλίµα λίγο πρίν τήν ἐκδίκαση τᾹς
13ης-10-1995 στό Σ.τ.Ε. ἦταν πλέον ἐκρη-
κτικό, καί προοιώνιζε νέα δεινά γιά τήν
Ἐκκλησία. 

Ἀρχ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης 
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18/9/95
Πρός τόν Συνοδικόν Μητροπολίτην
Ἀλεξανδρουπόλεως κ.κ. Ἄνθιμον, 
εἰς Ἀλεξανδρούπολιν.

Ἀγαπητέ μου ἀδελφέ κ. Ἄνθιμε,
Ὅπως πληροφορήθηκα ἀπό τόν κα -

θημερινό Τύπο, σάν συνοδικός Ἱεράρ -
χης ἀνέλαβες καί πάλιν πρωτοβουλία
γιά τή ρύθμιση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
θέματος καί μάλιστα, ὅτι θά ἔλθεις
σέ ἐπικοινωνία μέ τούς τρεῖς ἐνδιαφε -
ρομένους Ἰεράρχας γιά συν εννόηση,
προκειμένου στήν Ἱ. Σύνοδο νά εἶσαι
περισσότερο συγκεκριμένος. Γιά τή
δική μου περίπτωση ἔγραφαν οἱ ἐφ-

ημερίδες ὅτι θά τακτοποιηθῶ στήν
«προσωποπαγῆ» Μητρόπολη Φαρ -
σάλων.

Ἐπειδή πέρασε ἀρκετός καιρός καί
πλησιάζει ἡ ἡμέρα τῆς συνεδριάσεως
τῆς Ἱ. Συνόδου καί ἀκόμη, ἐπειδή δέν
εἶχα καμμιά ἐπικοινωνία μαζί σου,
ἔρχομαι διά τῆς παρούσης νά σημει -
ώ  σω μερικές ἀνησυχίες μου.

Γιά τό ἴδιο θέμα, ἅγιε ἀδελφέ Ἄν -
θιμε, εἶχες ἀναλάβει ἐπίσης πρωτο-
βουλία, μέ τή ρητή ἐντολή μάλιστα
τοῦ ὑγιαίνοντος τότε Προκαθημένου
κ. Σεραφείμ καί ἐνθυμεῖσαι ὅτι εἶχες
τήν εὐγενῆ προθυμία καί μέ ἐπεσκέ -
φθης, νοσηλευόμενον τότε στό νοσο-
κομεῖο Κληρικῶν, γιά τήν διακρίβω-
ση τῶν προθέσεών μου. Τό αὐτό ἔκα-
νες, ὅπως ἐπληροφορήθην, καί μέ τούς
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Σύνοψη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δράματος

Τό παρακάτω κείµενο τοῦ Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνου ἀπευθύνεται
πρός τόν µητροπολίτη Ἄνθιµο, πού τόν Σεπτέµβριο τοῦ 1995 ἀνέλαβε νά
ἀκούσει τούς 3 καί νά εἰσηγηθεῖ λύση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ. Μέ ἤρεµο καί γα-
λήνιο τρόπο ὁ ἁγιασµένος γέροντας τοῦ περιγράφει στό γράµµα αὐτό τήν
ἀπαρέσκειά του γιά τή στάση τῆς Συνόδου µέ τόν ὁρισµό συνεχῶν ἐπιτρο -
πῶν, πού, ἀπό ὅ,τι ἔδειξαν τά γεγονότα, ἀποσκοποῦσαν στή µή λύση τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ προβλήµατος 5 χρόνια µετά τίς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. Κατα-
δικάζει ἐπίσης µέ σφοδρότητα τήν πλήρη ἀδιαφορία τῆς Συνόδου γιά τήν
διαποίµανση µεγάλου πλήθους ἀκατήχητων ἀνθρώπων (σέ Φάρσαλα καί
Δοµοκό), ἀλλά καί γιά τήν κανονική ἐκτροπή τῶν προσωποπαγῶν µη τρο -
πόλεων (στή Γουµένισα καί τήν Καλαµπάκα κατανόησαν τήν κανονική ἐκ -
τρο πή, ἀφοῦ ἐγκαταστάθηκαν στίς προσωποπαγεῖς αὐτές µητροπόλεις). 

Συγκινητική στό κείµενο εἶναι καί ἡ ἀλληλεγγύη στούς δύο συναγωνιστές
του Ἱεράρχες, Νικόδηµο καί Θεολόγο. Δέν δέχεται µεµονωµένη δική του
ἀποκατάσταση, χωρίς τήν ἀποκατάσταση ἐκείνων.  



λοιπούς διωχθέντας Ἀρχιερεῖς. Συγκι -
νήθηκα τότε γιά τήν πρωτοβουλία σου
καί ἔκανα κάθε δυνατή ὑποχώρηση
γιά τή γεφύρωση τοῦ χάσματος. Ὅμως
τήν ὅλη ἐκείνη, ἀγαθή ὡς πιστεύω,
πρωτοβουλία σου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
τήν πέταξε στόν κάλαθο τῶν ἀχρή -
στων καί ὅρισε ἄλλη ἐννεαμελή ἐπι-
τροπή…
ΔΥΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΙ

Εἶναι καιρός νά σέ πληροφορήσω,
ἅγιε ἀδελφέ Ἄνθιμε, ὅτι παρόμοιο ἐν -
διαφέρον μέ τό δικό σου γιά τήν ἀπο-
κατάστασή μου σέ «προσωποπαγῆ»
Μητρόπολη ἔδειξε διά τηλεφωνικῆς
ἐπικοινωνίας καί μάλιστα μέ πολλά
ἐπιχειρήματα καί ὁ Σεβασμιώτατος
Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος, φερό -
μενος ὡς ὑποψήφιος Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν…

Ἀκόμη μεγαλύτερο ἐνδιαφέρον ἔ -
δει ξε καί ὁ Μητροπολίτης Θηβῶν καί
Λεβαδείας κ. Ἱερώνυμος τηλεφωνικῶς
καί γραπτῶς. Καί ὁ δεύτερος φερόμε-
νος ὡς ὑποψήφιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀ -
θη νῶν…

Μέ συγκινεῖ τό ἐνδιαφέρον καί ἡ
ξεχωριστή πρωτοβουλία ἑνός ἑκάστου
ἐκ τῶν τριῶν σας καί ἐπειδή πλησιάζει
ἡ ἡμέρα τῆς συνεδριάσεως τῆς Συνό -
δου καί δέν εἶχα καμμιά νεώτερη ἐπι-
κοινωνία μαζί σας μετά τά τελευταῖα
ἀθηναϊκά δημοσιεύματα, ἔρχομαι νά
σέ παρακαλέσω σάν ἐντεταλμένο τῆς
τελευταίας αὐτῆς πρωτοβουλίας νά
γνωρίζεις τα ἑξῆς νεώτερα:

1. Η ΔΙΑ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΕΩΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΜΟΥ

Εἶναι ἡ πέμπτη αὐτή Ἐπιτροπή πού
ἐπιχειρεῖ τήν ἀποκατάστασή μου διά

διχοτομήσεως. Ἀλλά οἱ Κανόνες δέν
προβλέπουν λύση διά διχοτομήσεως,
καί δέν ἀναφέρουν τίποτε περί «προ-
σωποπαγοῦς» Μητροπόλεως. Ἐξάλλου
τό παράδειγμα τῆς «προσωποπαγοῦς»
Μητροπόλεως Ἁγιᾶς ἄφησε γιά ὅλους
μας πολλά φαιδρά διδάγματα καί με -
γάλη ἐντροπή γιά τούς κατοίκους τῆς
Ἁγιᾶς. Ἀλήθεια ἅγιε ἀδελφέ, γιά γηρο -
κομιό μέ στέλνουν σέ μιά «προσωπο-
παγῆ» Μητρόπολη;…

Μά γιατί νά τό ξεχνᾶμε; Ὁ ἀντικα -
νο νικός Μητροπολίτης στήν Καρδί -
τσα κ. Κλεόπας δηλώνει καί ἀπειλεῖ
ὅτι δέν παραχωρεῖ «οὐδέ σπιθαμήν
γῆς». Θά χρειαστοῦν μήπως καί πάλιν
τά ΜΑΤ τῆς Λαρίσης γιά νά ἐγκα τα -
σταθῶ στήν «προσωποπαγῆ» Μητρό -
πο λη Φαρσάλων;

Ἀδελφέ μου κ. Ἄνθιμε, ἐσύ σάν
πνευ ματικός ἄνθρωπος μπορεῖς νά κα-
ταλάβεις ποιά ψυχική ὀδύνη αἰσθάν -
θηκα ὅταν σύ ὁ ἴδιος, σάν ὑπεύθυνος
στήν πρώτη ἐκείνη διακανονιστική
ἐπιτροπή, καί μαζί σου πολλοί εὐλα-
βεῖς Ἱεράρχαι καί ἰδιαίτερα ὁ Πνευ -
ματικός μου, μέ ὑπεχρέωσαν νά ἀπο-
δεχθῶ τή διχοτόμηση καί τήν ἀπεδέ -
χθην! Ἔκτοτε εὑρίσκομαι στή δεινή
κατάσταση πέντε (5) ὁλόκληρα χρό -
νια νά ἀκούω ἀπό τά πνευματικά μου
παιδιά τῆς Θεσσαλιώτιδος: Σεβασμι -
ώτατε Κωνσταντῖνε, σέ ποιά χέρια μᾶς
ἐγκαταλείψατε!!! «Ὁ νοῶν νοείτω»…

Ὅμως, ὅταν μετά τίς κατάπτυστες
συντακτικές πράξεις, πού ἐπί δεκαε-
πτά (17) ὁλόκληρα χρόνια δέν μοῦ
ἐπέτρεπαν νά διαποιμαίνω τήν κανο-
νική Μητρόπολή μου, ἦλθε τό Συμ -
βούλιο τῆς Ἐπικρατείας καί μετά τήν
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ἀπόφαση τῆς ὁλομελείας του, μοῦ πα-
ρήγγειλε νά ἀναλάβω τά καθήκοντά
μου καί ὡς νόμιμος πλέον Μητροπο -
λίτης Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριο -
φερσάλων, ὁ Κύριος γνωρίζει καί οἱ
εὐλαβεῖς Καρδιτσιῶτες μαρτυροῦν,
ὅτι δέν ἀνέλαβα τότε τά καθήκοντά
μου γιά νά «μήν πεθάνω τόν ἕξι (6)
χρόνια μεγαλύτερό μου μητροπολίτη
κ. Κλεόπα», ὁ ὁποῖος ἐπέμενε, καί ὡς
ἀντικανονικός καί παράνομος, νά πα-
ραμένει στή Μητρόπολη διαποιμαί -
νων ταύτην, ὡς κανονικός καί νόμι-
μος Μητροπολίτης.

Βλέπετε λοιπόν ἀδελφέ μου κ. Ἄν -
θιμε, ὅτι ἀπό τήν πρώτη πρωτοβουλία
σας τοῦ ’90 μέχρι σήμερα δέν ἄλλαξε
τίποτε στήν περιοχή Φαρσάλων.

2. ΝΟΜΙΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ 
Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ 

ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΟΚΟΥ
Πολύ σᾶς παρακαλῶ, μελετήσατε

τήν πρότασή μου αὐτή καί, εἶμαι βέ -
βαιος, θά βρεῖτε σ’ αὐτή ἐκκλησια-
στικό φρόνημα καί πατερική διέξοδο.

Ἡ δυνατότης δημιουργίας νέας
Μη  τροπόλεως Φαρσάλων καί Δομο-
κοῦ θεραπεύει σοβαρές ποιμαντικές
ἀνάγκες.

Ἡ ἐπαρχία Φαρσάλων εἶναι τελεί -
ως ἀπομακρυσμένη ἀπό τό κέν τρον
τῆς Θεσσαλιώτιδος καί ἐξυπηρετεῖται
νομαρχιακῶς, ἐκπαιδευτικῶς, νοση -
λευ τικῶς καί εὐρύτερα κοινωνικῶς
ἀπό τίς γειτονικές πόλεις Λαρίσης καί
Βόλου. Οἱ κάτοικοι λοιπόν τῶν Φαρ -
σάλων, πόλεως καί χωρίων, μετά τή
μεταπολίτευση ξεσηκώθηκαν μέ δη -
μο ψηφίσματα καί μέ χιλιάδες ὑπογρα -

φῶν καί ἐζήτησαν τή δημιουργία ξε -
χω ριστῆς Μητροπόλεως στά Φάρσα-
λα. Ὡς γνώστης ὁ ὑποφαινόμενος τῆς
ὅλης καταστάσεως, υἱοθέτησα τούς
ἀγῶνες τους, γιατί ἦταν χειροπιαστό
τό δίκιο τους. Εἶχα προσωπική πείρα
ὅτι διακόσιες εἴκοσι τρεῖς (223) ἐνο-
ρίες, διασκορπισμένες ἀπό Ἄρτα μέ -
χρι Βόλο καί ἀπό Καρπενήσι μέχρι
Λάρισα, ἦταν ἀδύνατο νά διαποιμαν -
θοῦν. Καί, ἐπιβάλλεται νά σημειώσω,
ὅτι πάρα πολλά χωριά ἐπί τῆς Ἀρχιε-
ρατείας μου ἐκεῖ, γιά πρώτη φορά εἶ -
δαν «Δεσπότη» στόν τόπο τους. Ὅμως,
ἀπογοητευμένος ἀπό τό τρενάρισμα
τῆς ἀποκαταστάσεώς μου καί ἀπό τήν
ἄπονη ἐγκατάλειψη τοῦ περιουσίου
αὐτοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, τῆς περιοχῆς
Φαρσάλων, ἐπέστρεψα πρό τινων ἡμε-
ρῶν διά συστημένης ἐπιστολῆς μου
ὅλον τόν φάκελον τῶν χιλιάδων ὑπο-
γραφῶν τῶν κατοίκων πόλεως καί ἐπ -
αρχίας Φαρσάλων, πού μοῦ τόν εἶχαν
ἐμπιστευθεῖ οἱ πρωτεργᾶται τοῦ ἐκ -
κλη σιαστικοῦ αὐτοῦ κινήματος, τόν
ἐπέστρεψα λέγω εἰς τόν Δήμαρχον τῆς
πόλεως αὐτῆς μέ τή θερμή παράκληση
νά διασφαλίσουν τίς περιφρονημένες
ὑπογραφές διαμαρτυρίας τοῦ λαοῦ
των εἰς τό ἀρχεῖον τῆς Δημαρχίας, ὡς
ἱστορική μαρτυρίαν τῆς καταπνίξεως
τοῦ θρησκευτικοῦ συναισθήματος
ἑνός ἀπορφανισμένου κόσμου, πού
ζητοῦσε πνευματικόν πατέρα καί ἡ
Διοικοῦσα Ἐκκλησία ἐπί Ἀρχιεπισκο-
πείας κου Σεραφείμ τοῦ τό ἀρνήθηκε.

Ἡ πίστις μου στή λύση μονίμου
Μητροπόλεως ἐνισχύθηκε καί ἀπό τήν
προσάρτηση τῆς ἐπαρχίας Δομοκοῦ
στήν ἐπαρχία Φαρσάλων, ὅπως ἐπί
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πέντε (5) ὁλόκληρα χρόνια διατυμ -
πανίζεται ἀπό τούς ρυθμιστάς τοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ θέματος. Γιατί τώρα,
ἀδελφέ Ἄνθιμε, ἀποσιωπᾶτε τήν
προσ άρτηση τῆς ἐπαρχίας Δομοκοῦ,
ἀπομεμακρυσμένη καί αὐτή ἀπό τήν
τεραστία Μητρόπολη τῆς Λαμίας τήν
καί γειτνιάζουσα μέ τά Φάρσαλα; Οἱ
δυό αὐτές ἐπαρχίες θά νοικοκύρευαν
μιά ὡραία Μητρόπολη!...

Σᾶς παρακαλῶ, δώσετε τέρμα σ’
αὐτή τή διελκυστίνδα καί χαρίσατε
σέ ὅλους τή χαρά τῆς δημιουργίας
μιᾶς σωστῆς, βιωσίμου, μόνιμης καί
νόμιμης Μητροπόλεως Φαρσάλων καί
Δομοκοῦ.

Ἄλλως γιατί νά λησμονεῖτε ὅτι θά
μποροῦσα νά ἀρνηθῶ καί ἐγὼ τή δι -
χοτόμηση, ὅπως ἔκαναν οἱ ἀψεγάδια-
στοι Μητροπολίται Λαρίσης καί Ἀττι -
κῆς κ.κ. Θεολόγος καί Νικόδημος; 

3. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΙΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΟΥ

Κατά τό διάστημα τῶν εἰκοσιένα
(21) ἐτῶν τῆς ἐξορίας μας, οἱ τρεῖς ἐν -
απομείναντες Ἀρχιερεῖς ἐδοκιμάσαμε
ἀπό κοινοῦ πίκρες καί ἀδικίες ἀπό
ἀδελφούς μας «ἁρμοδίους»… ἀλλά
καί ἀνέκφραστες πνευματικές χαρές
ἀπό τά ἀπορφανισμένα πνευματικά
μας παιδιά, μέ τήν υἱική ἀφοσίωσή
τους καί τήν ἀβραμιαία ὑλική συμπα-
ράστασή τους.

Ἡ ἐν Χριστῷ πολυετής αὐτή συμ -

πόρευση καί τῶν τριῶν μας, μετά τήν
ἀναίτια καί ἄδικη ἐκθρόνισή μας, μέ
ἐμποδίζει νά ἀποδεχθῶ τυχόν μεμονω -
μένη τήν ἰδικήν μου ἀποκατάσταση,
ἔστω καί μέ τούς ἀνωτέρω ὅρους. Ση -
μειώνω τά τελευταῖα, διότι μοῦ ἐπρο -
τάθη τοιαύτη λύσις ἐπειδή ὁ ὑποφαι -
νόμενος ἀπεδέχθη τήν διχοτόμηση…
Ὅμως ὁ ἀφηνιασμός τῶν «μοιχεπιβα -
τῶν» μέ ὑπεχρέωσε νά πάρω τή θέση
τοῦ «οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τήν γυναῖκα
τοῦ ἀδελφοῦ σου».

Παρακαλῶ λοιπόν τήν ἀγάπη σου
νά εἰσηγηθεῖ κοινή μεταχείριση καί
γιά τούς τρεῖς μας.

Παρ’ ὅλες τίς πληγές μου, ἅγιε ἀ -
δελ φέ Ἄνθιμε, εὐελπιστῶ ὅτι θά ἐπι-
στρατεύσεις πολλά ἀληθινά καί δί -
καια ἐπιχειρήματα, γιατί γνωρίζεις
καλά καί τούς τρεῖς μας καί, ἄν δώσεις
σωστά τή μάχη σου, τό πλήρωμα τῆς
Ἐκκλησίας θά σοῦ συμπαρασταθεῖ
γενναῖα καί θά σοῦ ἐκφράζει ἐς ἀεί
τήν εὐγνωμοσύνη του. Ἡ ἀποφευκτέα
ἀποτυχία σου στή Δευτέρα αὐτή πρω-
τοβουλία σου θά στοιχίσει καί σέ
σένα πολύ. Εἶσαι πιστός, εἶσαι προ-
σοντοῦχος, εἶσαι νέος, ἔχεις σθένος…
Εὔχομαι ὀλόψυχα νά χρησιμοποιή -
σεις τά ἰσχυρά αὐτά ὅπλα σου…

Σέ κατασπάζομαι ἐν Κυρίῳ. Ὑμέτε-
ρος ἀδελφός.

† Ὁ Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων                                                 
Κωνσταντῖνος
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