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’Αξιολογική διασάφηση

τή σκοτεινή ἀτµόσφαιρα τᾹς σύγχρονης, παγκόσµιας ἀνατρο -
πᾹς, στό κλίµα τᾹς εὐρύτατης οἰκονοµικᾹς χρεωκοπίας, στή βα-
ρειά νέφωση τῶν ἀθεράπευτων ἀναβρασµῶν καί τᾹς ἀκράτητης
ἐπιθετικότητας τῶν καταπιεσµένων κοινωνικῶν τάξεων, στήν
διευρυµένη, τραγική ἐµπειρία τᾹς προσωπικᾹς ἀποµόνωσης καί
τᾹς ψυχικᾹς κατάθλιψης, ἐπιχειρῶ ἕνα τόλµηµα. Ἀποσπῶ δυό

µόνο φωτεινές καί δυναµικές ἐξαγγελίες τοῦ παγκόσµια καταξιωµένου ἀπο-
στόλου Παύλου καί τίς καταθέτω, ὡς ἐρεθίσµατα ἀναπροσανατολισµοῦ στήν
τράπεζα τᾹς καυτᾹς ἀντιπαλότητας καί τᾹς ἐξοντωτικᾹς κοινωνικᾹς δια-
µάχης. 

Τό πρῶτο ἀπόσπασµα τό ἐπιλέγω ἀπό τήν ἐπιστολή, πού ἔστειλε ὁ δυνα-
µικός Ἀπόστολος στήν Ἐκκλησία τᾹς Γαλατίας. Στούς προύχοντες καί

στούς περιφρονηµένους φτωχούς. Στούς ἐλεύθερους καί στούς δούλους.
Ὑπογραµµίζει, µέ ἐπιµονή καί µέ ἔµφαση, ὅτι στήν οἰκογένεια τοῦ Θεοῦ
δέν κατανέµονται οἱ ἄνθρωποι σέ ξεχωριστές ὁµάδες, τιµητικές γιά κείνους,
πού διαθέτουν πλοῦτο ἤ δύναµη καί ὑποτιµητικές γιά κείνους, πού σέρ-
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νουν, µέ κόπο καί πόνο, τήν περιπέτεια τᾹς φτώχειας ἤ τό µελανό στίγµα
τᾹς κοινωνικᾹς ἀπαξίωσης. «Ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεός τό
Πνεῦµα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τάς καρδίας ὑµῶν, κράζον, ἀββ ὁ πατήρ» (Γαλατ.
δ΄ 6). Εἴσαστε ὅλοι παιδιά τοῦ Θεοῦ. Καί, ἀκριβῶς, ἐπειδή εἴσαστε παιδιά τοῦ
ἑνός καί µοναδικοῦ, οὐράνιου Πατέρα, ἐξαπέστειλε ὁ Θεός τό Πνεῦµα τοῦ
Υἱοῦ Του στίς καρδιές σας καί ἄνετα, µέ ἀφοσίωση στό πρόσωπό Του καί µέ
ἐµπιστοσύνη στήν ἀγάπη Του, ὑψώνετε τό βλέµµα καί µιλτε σ’ Αὐτόν:
«’Αββά», δηλαδή «Πατέρα».

Τό δεύτερο µήνυµα τοῦ Θεοφώτιστου καί Θεοκίνητου Ἀποστόλου µας,
εἶναι κοµµάτι διδαχᾹς, πού τήν ἀπευθύνει στά µέλη τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς

Ἐφέσου. Σέ ἀνθρώπους, πού εἶναι ἐνταγµένοι στήν εἰδωλολατρική αὐτοκρα -
τορία τᾹς Ρώµης καί βιώνουν, µέ ὀδύνη, τίς διακρίσεις τῶν τάξεων καί τήν ἄ -
νιση, συχνά ἰσοπεδωτική, συµπεριφορά τῶν εἰδώλων τᾹς ἐξουσίας ἤ τῶν µά-
γων τοῦ πλούτου. Ἐκτιµάει, ἀδελφικά, τήν πολλαπλή περιπέτειά τους. Ἀλλά,
ἀνοίγει ἄλλους ὁρίζοντες, ὑπαρξιακούς καί δυναµικούς, πού δροµολογοῦν τά
ὁράµατα καί τούς κοινούς, ἐναρµονισµένους ἀγῶνες, µέσα στό κοινωνικό γή-
πεδο τᾹς ἰσότητας καί τᾹς ἀγαπητικᾹς διασύνδεσης τῶν µελῶν τᾹς Ἐκκλησίας
Ἰησοῦ Χριστοῦ. «Οἱ δοῦλοι ὑπακούετε τοῖς κυρίοις κατά σάρκα µετά φόβου
καί τρόµου ἐν ἁπλότητι τᾹς καρδίας ὑµῶν ὡς τῷ Χριστῷ, µή κατ᾿ ὀφθαλµο-
δουλίαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾿ ὡς δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ, ποιοῦντες τό θέ -
ληµα τοῦ Θεοῦ ἐκ ψυχᾹς, µετ᾿ εὐνοίας δουλεύοντες ὡς τῷ Κυρίῳ καί οὐκ
ἀνθρώποις. εἰδότες ὅτι ὅ ἐάν τι ἕκαστος ποιήσ᾽ ἀγαθόν, τοῦτο κοµιεῖται πα-
ρά τοῦ Κυρίου, εἴτε δοῦλος εἴτε ἐλεύθερος. Καί οἱ κύριοι τά αὐτά ποιεῖτε πρός
αὐτούς, ἀνιέντες τήν ἀπειλήν, εἰδότες ὅτι καί ὑµῶν αὐτῶν ὁ Κύριος ἐστιν ἐν
οὐρανοῖς, καί προσωποληψία οὐκ ἔστι παρ᾿ αὐτῷ» (Ἐφεσ. στ΄ 5-9). Οἱ δοῦλοι,
οἱ καταπιεσµένοι ἀπό τήν κοσµική, ὑπεροπτική ἐξουσία, µήν ἀφήνετε τίς
ὑπάρξεις σας νά ἐξουθενώνονται µέσα στήν πνιγηρή ἀτµόσφαιρα τᾹς θλίψης.
Κάνετε τό ἐργασιακό σας καθᾹκον, µέσα στό «ζείδωρο» κλίµα τᾹς ἀγάπης
καί τοῦ χρέους, µή λησµονώντας, ὅτι ἐκεῖνο, πού τό προσφέρετε, µέ διάθε-
ση ἐξυπηρέτησης, στούς συνανθρώπους σας, εἶναι µιά δωρεά, πού κατατίθε-
ται στά πόδια τοῦ Κυρίου. Καί ὁ Κύριος, ἡ πηγή καί ἡ πλησµονή τᾹς Ἀγά -
πης, θά σς τό ἀνταποδώσει. Ὡστόσο καί οἱ κύριοι, µή ξεχντε, ὅτι δέν εἴσα-
στε µόνοι, αὐτόνοµοι καί ἀσύδοτοι, κατά τή διακίνησή σας στούς χώρους τῶν
συµφερόντων σας. Ἔχετε, πάνω ἀπό τό κεφάλι σας τό ἀκοίµητο µάτι τοῦ
Θεοῦ. Σς παρακολουθεῖ µέ ἀγάπη, ἀλλά καί µέ δικαιοσύνη. Ἐπισηµαίνει τίς
συµπεριφορές σας, πού ἀλλοτριώνουν τήν ἀγάπη καί πληγώνουν τίς καρ διές
τῶν ἀπροστάτευτων ἀδελφῶν σας. Καί καταλογίζει τίς ἐνοχές σας. 
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Αὐτά τά δυό σύντοµα καί ἰδιαίτερα περιεκτικά κείµενα, ἀποτελοῦν τή
Magna Charta τᾹς Ἐκκλησίας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τό θεµελιακό κώδικα

συγκρότησης καί λειτουργίας τᾹς περιορισµένης ἤ τᾹς εὐρύτατης ἀνθρώπι -
νης κοινωνίας. Τοῦ οἰκογενειακοῦ ἀνθόκηπου, πού καλλιεργεῖ καί παράγει
τήν εὐαισθησία τᾹς ἀγάπης καί τό ἄρωµα τᾹς θυσιαστικᾹς προσφορς. Καί
τοῦ ἀνοιχτοῦ γηπέδου τᾹς κοινᾹς ἄθλησης, τοῦ καθηµερινοῦ κοινοῦ µό χθου
καί της ὁλοκάρδιας συµπαράστασης καί συναντίληψης. Τό πρῶτο κείµενο
ὑπογραµµίζει, µέ ἔµφαση,  τήν ἰσότητα. Εἴµαστε ὅλοι ἀδέλφια. Καί, ἀπό κα-
ρδις, ἑνώνουµε τήν προσευχή µας µέ τήν προσευχή τῶν ἀδελφῶν µας καί
λέµε: «Πάτερ ἡµῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς...»; Καί, τό δεύτερο, δίνει ὅραµα στήν
ἀδελφοσύνη,  στήνει τήν κλίµακα, πού συνδέει τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη µέ
τόν Παντοδύναµο Πλάστη. Καί καθιστ τόν ἀποδέκτη τᾹς ΘεϊκᾹς ἀγα -
θότητας, ὑπεύ θυνο καί ὑπόλογο διαχειριστή τᾹς εὐα.ισθητης ἀδελφοσύνης
και τῶν ποικίλων, ἀτίµητων δωρηµάτων. 

∆ιαβάζω καί ξαναδιαβάζω τά δυό ἀποστολικά µηνύµατα, πού, στό σύνολό
τους, εἶναι ἀπό καρδις ἐπεξεργασία καί δοκιµή τοῦ λόγου, πού κατάθε-

σε στίς ἐξαγριωµένες καί ἐκβαρβαρισµένες κοινωνίες µας ὁ σαρκωµένος Λό-
γος τοῦ Θεοῦ, τᾹς διδαχᾹς, πού θησαυρίστηκε στό Ἱερό µας Εὐαγγέλιο, τοῦ
παραδείγµατος, πού τυπώθηκε πάνω στό µατωµένο Σταυρό τοῦ Κυρίου µας
καί µς προσφέρθηκε, ὡς πλοῦτος ἀγάπης καί ὡς θεµέλιο τοῦ κοινωνικοῦ
µας συγκροτήµατος. Καί καθώς διαβάζω καί, παράλληλα, φυλλοµετρῶ τήν
ὀγκωδέστατη βίβλο τᾹς πανανθρώπινης ἱστορίας, βγαίνει ἀπό µέσα  µου ἕνας
προσωπικός στεναγµός καί ἕνα καυτό ἐρώτηµα, πού τό ἐµπιστεύοµαι ἐναγώνια
ἤ καί τό ἀπευθύνω, ὡς ἔκχυση διαµαρτυρίας, στούς ἀδελ φούς µου, τούς ἐγγύς
καί τούς µακράν, τούς φίλους καί τούς ἐχθρούς, τούς µετόχους καί φορεῖς τᾹς
ἐκκλησιαστικᾹς ἐµπειρίας καί τούς ἄθεους-πρό παντός τούς ἄθεους-τούς
ἔµφορτους µέ αἰσθήµατα µίσους κατά τᾹς κοινωνίας τοῦ ἁγιασµοῦ καί τᾹς
ἀγάπης, πού εἶναι ἡ Ἐκκλησία Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἀδελφοί µου, ὅποιοι καί ἄν
εἶστε, κατά τήν πορεία τοῦ βίου σας, κατά τίς ποικίλες καί, συχνά, αἱµατηρές
ἐξεγέρσεις σας ἐνάντια στήν κατεστηµένη ἐνδοστρεφή ἐγωπάθεια καί στήν
κυρίαρχη νοοτροπία τᾹς ἐκµετάλλευσης, συναντήσατε µιά χάρτα κοινωνικᾹς
συγκρό τησης καί ἀνθρώπινης συµπεριφορς, σάν αὐτή τή διπολική, σύντοµη,
ἀλλά δυναµική καί ἀποτελεσµατική, πού µς ἄφησε ἡ καρδιά καί ἡ γραφίδα
τοῦ Ἀποστόλου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ Παύλου; Νοιώσατε νά ἀναδύονται ἀπό
ἄλλους χώρους καθαρότερα καί θερµότερα αἰσθήµατα ἀγάπης καί συναδέλ -
φωσης; Ἀποκτήσατε καί γευτήκατε, στρατευµένοι καί ἐνταγµένοι σέ ἄλλα
στρατόπεδα καί σέ ἄλλα σχήµατα, τήν πνοή τᾹς ἀστείρευτης καί ἀνόθευτης



Τόν τελευταῖο καιρό, µε -τά τίς Συνοδικές αὐ θαι -ρεσίες τοῦ περασµέ νουΜαΐου, γίνοµαι ἀ πο δέ -κτης ἑτερόκλητων ἀντι-δράσεων. Μιά συντριπτικήπλειοψηφία, πού ἔχει παρακολου -θήσει ἀπό κοντά, µέ ἄδολο ἐνδια -φέρον καί µέ συνοχή ψυ χᾹς, τό βα -πτισµό στήν κολυµ πήθρα τᾹς Ἱερο -κανονικᾹς ἀ µά θειας, τοῦ ἐκτροχια -σµένου πεί σµα τος καί τᾹς σκοτει -νᾹς σκοπι µό τητας, τό προσωρινόδικαίωµα διακοπᾹς τᾹς ἐκκλησια -στικᾹς κοινω νίας µεταξύ τῶν Ἐπι -σκόπων καί τήν ἀνάδειξή του σέποινή, ἀρκετή καί ἱκανή νά ἀποµα-

κρύνει ἀπό  τούς  µητροπολιτικούςθρό νους  τους καί ἀπό τήν ὑπεύθυ-νη ἐπισκοπική τους διακονία, τούςτρεῖς ἀδελφούς τους, τόν ΛαρίσηςΘεο λόγο, τόν ΦαναριοφερσάλωνΚων σταντῖνο (µακαριστούς ἤδη)καί τόν ἈττικᾹς Νικόδηµο, στέκε-ται πλάϊ µου, µέ διακριτική εὐγέ-νεια καί µοῦ διαβιβάζει τό ἀποστο-λικό πρόσταγµα: «Γρηγορεῖτε, στή-κετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε κρα ται -οῦ σθε» (Α~ Κορινθ. ιστ~ 13).΄Μιά ἐκφυλλισµένη µειοψη -φία, κατά τό πλεῖστο καµουφλα -ρισµένη στήν ἀνωνυµία ἤ στήν ψευ -δωνυµία τῶν πληθωρικῶν ἱ στοσε -λίδων, διοχετεύει στά αὐλάκια τᾹςἐνηµέρωσης τήν προσωπική ἤ τήν
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ἀγάπης; Βρήκατε, ἄνετα, στούς ὤµους τῶν ἄθεων, διπλανῶν σας, ἀποκούµπι
παρηγορις καί βοήθειας κατά τίς δύσκολες στιγµές τᾹς προσωπικᾹς σας πε-
ριπέτειας; Νοιώσατε τούς διπλανούς σας, ὡς συνοδοιπόρους σας στή χαρά
καί στόν πόνο; Οἱ καιροί τρέχουν. Οἱ κοινωνίες µας ἀλληλοσφάζονται. Τά
κορµιά τῶν ἀδελφῶν µας καταστρώνονται, θυσία στούς βωµούς τᾹς ἀπανθρ-
ωπις, τᾹς ἀκόρεστης ἐγωπάθειας καί τᾹς ἀσυµµάζευτης βαρβαρόητας. Οἱ πο-
νεµένοι φωνάζουν ἤ καί ὠρύονται. Οἱ καλοβολεµένοι κωφεύουν ἤ καί,
ὑποχθόνια, ἐνισχύουν τούς ἐξοπλισµούς τους. Οἱ διεθνεῖς Ὀργανισµοί συνε-
δριάζουν, παράγουν τυπωµένα χαρτιά καί φλύαρα µηνύµατα. Καί ὁ παγερός
τρόµος διατηρεῖται, ὡς µανδύας, κληρονοµιά τᾹς ἀθεϊστικᾹς κόλασης, στίς
κοινωνίες µας καί στούς πολιτισµούς µας.                                     

Φαρµακερές µνᾹµες (α)



ὑπαγορευµένη ἄποψη, ὅτι ἡ ἀπο-δοχή ἐκ µέρους µου ὅλων τῶν «τε-τελεσµένων», θά φέρει τήν εἰρήνηστήν Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος καί τήνπρόοδο στό ποιµαντι κό Της ἔργο. Χρέος µου, νά δώσω ἐπαρκεῖςκαί πειστικές ἐξηγήσεις καί στήνπρώτη καί στή δεύτερη ὁµάδα τῶνἀγαπητῶν συνοδοιπόρων, πού βη -µατίζουν, µέ κριτικό µάτι καί µέ ἔκ -δηλη τήν ἀνησυχία τους, στήν αὐλήτᾹς Ἐκκλησίας. Τήν ἀπάντησή µου δέ θά τήνστοιχειοθετήσω µέ τήν κατάστρω -ση µόνο τᾹς δικᾹς µου διαλεκτικᾹςἤ καί µέ τήν ἐπικουρική ἐπιστρά -τευση τῶν θετικῶν καί τῶν ἀρνη -τικῶν ἐπισηµάνσεων, πού διοχε -τεύτηκαν στή δηµοσιότητα. Θά αἰ -φνιδιάσω, κυριολεκτικά, τούς ἀνα -γνῶστες µου, φέροντας µπρο στάτους ἐπίσηµα κείµενα, σκλη ρές δη -λώσεις καί ἔντονες διαµαρ τυρίεςΣυνοδικῶν µελῶν, πού ἀποφαίνον-ται, ὅτι ἡ ἐπιβολή τῶν ἐπιτιµίων τᾹςἀκοινω νησίας στούς τρεῖς ἀδελ -φούς τους καί ἡ πραξικοπηµατικήµε θόδευση µετάλλαξης τῶν ἐπιτι -µίων σέ βαρύτατες ποινές, πού δι -καολογοῦν τήν ἀποµάκρυνσή τουςἀπό τήν καθέδρα τᾹς ποιµαντικᾹςτους εὐ θύνης, εἶναι πράξη ἀσύµ -βατη µέ τό Ἐκκλησιαστικό Κανονι -κό ∆ί καιο καί ἄγνωστη στή δισχιλι -ετή ἱστορία τᾹς Ὀρθόδοξης Ἐκκλη -σίας µας.Ὁ ὄγκος τοῦ ἀρχειακοῦ ὑλι-κοῦ εἶναι ἐντυπωσιακός καί βαρύς.Ἀνατρέπει, αὐτός καί µόνο, τήν εἰσ -ήγηση τοῦ Ζακύνθου Χρυσόστο-

µου, γιά τό ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνη -σίας καί τούς χειρισµούς πού ἀπο -τόλµησε ὁ σηµερινός Πρόε δρος τοῦΣυνοδικοῦ Σώµατος, γιά νά δικαι -ώσει ἐκείνους, πού ἄλλοτε στιγµά-τιζε καί γιά νά κηρύξει κανονικέςτίς πράξεις τους, πού τότε τίς ἐκή -ρυττε ἀπαράδεκτες. 
���∆υό φυσιογνωµίες προβάλ-λουν, κυρίαρχες, στό σηµερινό,ἐκκλησιαστικό µας προσκήνιο.ὉἈρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµος καί ὁΖακύνθου Χρυσόστοµος. Ὁ φιλι -κός τους δεσµός, στενός, µέ εὐαί -σθητες ἀποχρώσεις. Συνοδοιπο -ροῦν καί συστρατεύονται. Ἐπικυρωτικά αὐτᾹς τᾹς στε -νᾹς σχέσης τους εἶναι δυό πρόσ -φατα περιστατικά. Τό πρῶτο: Ὅ -ταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµοςἐπισκέφθηκε τή Ζάκυνθο, ἐντυ πω -σιασµένος ἀπό τίς τελετές τᾹς ὑπο-δοχᾹς καί ἀπό τήν ἐξεζητηµένη φι-λοξενία, στράφηκε στόν οἰκοδε-σπότη Μητροπολίτη Χρυσόστοµοκαί τόν ἀποζηµίωσε µέ τό θαυµα-στικό του λόγο: «Θαυµάζω τήν ἀρ -χοντιά σου». Καί τό δεύτερο: Ὅταν,πρόσφατα, ὁ Ζακύνθου Χρυσόστο -µος ἐπισκέφθηκε τό φί λο του Ἀρ -χιεπίσκοπο καί τοῦ ἀνακοίνωσε(εἰλικρινά ἤ φαρισαϊκά, ἄγνωστο)ὅτι προτίθεται νά πα ραιτηθεῖ, εἴτεἀµέσως, κατά τήν περίοδο τοῦ κα-λοκαιριοῦ, εἴτε τό Σεπτέµβριο, λίγοπρίν ἀπό τήν Ἱεραρχία τοῦ Ὀκτω-βρίου, ὥστε κατά τή Συνεδρίασήτης νά γίνει ἡ ἐκλογή τοῦ διαδόχου
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του, ὁ Πρόεδρος Ἱερώνυµος ἀπάν-τησε σταράτα: «Οὔτε τώρα, οὔτετότε, γιατί σέ χρειάζεται ἡ Ἐκκλη -σία». Ἡ διακριτή, ἀλλά µή ἐπαινε τήαὐτή φιλία, ὀργάνωσε τό φιά σκοτᾹς εἰσηγήσεως, νά ἀνα γνω ρίσωκαί νά ἀποδεχτῶ ὅλα τά ἀντικα -νονικά παρατράγουδα, πού ἐξε λί -χτηκαν ἀ πό τή στιγµή τᾹς ἐπιβολᾹς,κατά παράβαση τῶν Ἱερῶν Κανό -νων, τοῦ ἀνιστόρητου ἐπιτι µίου τᾹςἀκοινωνησίας καί ποδη γέτησε τήΣυνοδική Συνέλευση τοῦ περασµέ-νου Μαΐου στή διατύπωση τᾹςσηµαδεµένης, ὡς τραγελαφικᾹς,ἀπόφασης. Τό πῶς ὁρίστηκε ὁ εἰσηγητήςκαί ποιές ἦταν οἱ προτάσεις του,θά σς ἐνηµερώσω µέ ἄλλο µουδηµοσίευµα. Ἐδῶ, θά προσπαθήσω νά σςπιάσω ἀπό τό χέρι καί νά σς γυ -ρίσω πίσω, σέ χρονικά ὅρια καί΄σέπεριστατικά ὄχι πολύ µακρινά, γιάνά σς δείξω πῶς ἀποτίµησε τότετήν ἐπιβολή τοῦ ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοι-νωνησίας καί πῶς ἀντιµετώπισετήν προσπάθεια τᾹς βίαιης ἀπο-µάκρυνσής µου ἀπό τά Μητροπο-λιτικά µου καθήκοντα, ἡ Ἱεραρχικήπλειοψηφία τᾹς ἐποχᾹς ἐκείνης καίποιόν ἀγώνα ἔκαναν οἱ τότε δελ -φίνοι τοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ θρό  νουγιά τή µαταίωση τοῦ πραξικοπή-µατος. Τήν ἀναφορά µου στίς δυόαὐτές, ἱστορικές πτυχές τοῦ θέµα -τος-πού οἱ σηµερινοί ἐµπλεκό µε νοιτίς ἀποσιωποῦν καί οἱ ἀνα µε τα -

δότες τᾹς τρέχουσας ἐπικαι ρότη -τας δέ σκύβουν νά τίς µελετή σουν,γιά νά τίς ἀξιολογήσουν καί γιά νάσυνδέσουν τό νᾹµα τᾹς συν έ χειας-δέν θά τήν κάνω µέ ἀφήγηση γε-γονότων καί µέ ἀναφορές σέ ξένεςἐκτιµήσεις. Θά ἐκδιπλώ σω ντοκου -µέντα, γραµµένα ἀπό τά χέρια καίἀπό τίς πένες τῶν τότε θηρευτῶντοῦ ἀρχιεπισκοπικοῦ πρωτείου, µε-ταξύ τῶν ὁποίων βρίσκουµε καί τάὀνόµατα τῶν δύο φίλων, τοῦ σηµε -ρινοῦ Ἀρχιεπι σκόπου Ἱερώνυµουκαί τοῦ νῦν Ζακύνθου Χρυσόστο-µου.
���

Τό πρῶτο κείµενο εἶναι ρεπορ-τάζ τᾹς ἐφηµερίδας «Ἑστία», δηµο-σιευµένο στό φύλλο τᾹς 8ης Ἀπρι -λίου 1994. ∆ηµοσιοποιεῖ τό σάλο,πού προκλήθηκε, πρίν δυό µέρες,κατά τή Συνεδρίαση τᾹς ∆ιαρκοῦςἹερς Συνόδου.      Ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣυνοδικοῦΣώµατος Σεραφείµ ἀπουσίαζε,γιατί  ἦταν ἄρρωστος. Ἐλεύθεροιοἱ Συνοδικοί ἀνοίχτηκαν σέ κριτικήκαί σέ ἔντονες ἀντιπαραθέσεις. Ἀγκάθι, πού τούς ἐνοχλοῦσε,ἦταν ἡ θρασύτατη, παρασκηνιακήκίνηση τοῦ τότε βοηθοῦ Ἐπι σκόπου∆ωδώνης Χρυσοστόµου, νά ἐπιτύ -χει τήν τροποποίηση τοῦ Καταστα -τικοῦ Χάρτη τᾹς Ἐκκλη σίας τᾹς Ἑλ -λάδος, µέ τήν ψήφιση διατάξεως,πού θά µεταβίβαζε τή δικαιοδοσίατᾹς Συνόδου τᾹς Ἱε ραρχίας νά ἐκλέ-γει τούς Μητροπολίτες, στή ∆ιαρ -κή Ἱερά Σύνοδο. Ἐξασφαλισµένος,
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ὅτι στή ∆ιαρκή Ἱερά Σύνοδο τοῦ ἔ -τους ἐκείνου οἱ φίλοι του συγ κρο -τοῦσαν πλειοψη φία, ἦταν βέβαιος,ὅτι θά µπο ροῦσε νά ἐκλεγεῖ στήΜητρόπολη ἈττικᾹς καί ἀπό κεῖ,νά προωθη θεῖ-ἐν καιρῷ εὐθέτῳ-στό θρόνο τᾹς ἈρχιεπισκοπᾹς Ἀθη-νῶν.  Ὁ πρῶτος του στόχος ἦταναὐτός. Ἡ µεταφορά τῶν Μητρο πο -λιτικῶν ἐκλογῶν στή ∆ιαρκή ἹεράΣύνοδο. Ὁ δεύτερος, νά πετύ χειτήν ἔκδοση Προεδρικῶν ∆ιαταγµά-των, πού θά ἀνακαλοῦσαν τά δια-τάγµατα τοποθέτησης τῶν τριῶνΜητροπολιτῶν στίς Μητρο πόλεις,γιά τίς ὀποῖες ἐξελέγησαν καί χει -ροτονήθηκαν, ὥστε νά ἀδειάσει καίἡ Ἀττική, ἡ Μητρόπολη τῶν ὀνεί -ρων του.  Ἡ «Ἑστία πληροφορεῖ:       «Θυελλώδης ὑπᾹρξεν ἡ συζή -τησις, ἡ ὁποία διεξήχθη, προχθές, εἰςτήν ∆ιαρκᾹ Ἱεράν Σύνοδον διά τό θέ-µα, ποῖος ἐκπροσωπεῖ αὐτήν. Κατάτήν συζήτησιν ἀπουσίαζεν ὁ Ἀρχιε -πίσκοπος κ. Σεραφείµ, ὅπως καί τήνπρώτην ἡµέραν, λόγῳ ἀσθενείας. Τόνἀνεπλήρωσε κατά τήν δευτέρανἡµέραν ὁ Μητροπολίτης Κοζάνης κ.∆ιονύσιος, ὁ ὁποῖος ἀπουσίαζε τήνπρώτην ἡµέραν.  Οἱ Μητροπολῖται Πειραιῶς κ.Καλλίνικος καί Καλαβρύτων κ. Ἀµ -βρόσιος ἔθεσαν εὐθαρσῶς τό θέµακαί ἐτόνισαν µεταξύ ἄλλων ὅτι τήν∆. Ι. Σύνοδον οὐδείς ἐκπροσωπεῖ πα-ρά µόνον ὅποιον ὁρίζει ἡ ∆.Ι.Σ. Κατάσυνέπειαν ἀναρµοδίως συνηντήθη ὁΜητροπολίτης ∆ωδώνης κ. Χρυσό-

στοµος µέ τόν Πρωθυπουργόν κ. Ἀ.Παπανδρέου καί ἐζήτησαν νά ἐπι-τιµηθῇ δι�ἐγγράφου.  Μέ τάς ἀπόψεις τῶν δύο ὡςἄνω Μητροπολιτῶν συνεφώνησεν ἡπλειονότης τῶν Συνοδικῶν Μητρο-πολιτῶν, ἐκτός ἀπό τούς Μητρο-πολίτας Περιστερίου κ. Χρυσόστο-µον, ∆ράµας κ. ∆ιονύσιον καί Τρίκκηςκ. Ἀλέξιον. Ἀπεφασίσθη νά  συνταχθῇσχετικόν ἀνακοινωθέν, ἀλλά ὁ ἀρχι-γραµµατεύς κ. ∆αµασκηνός Καρ-παθάκης καί οἱ δύο ἄλλοι γραµµα-τεῖς ἀπεχώρησαν τᾹς συνεδρίας τᾹς∆.Ι.Σ. κατ�ἐντολήν τοῦ Ἀρχιεπισκό-που καί οὕτω διελύθη ἡ ∆.Ι.Σύνοδος,ἡ ὁποία δέν συνᾹλθεν οὔτε χθές, οὔτεσήµερον, πρός ἀποφυγήν τιµωρίαςτοῦ Ἀρχιγραµµατέως.Οἱ Μητροπολῖται, ὅµως, Πει -ραιῶς κ. Καλλίνικος καί Καλαβρύτωνκ. Ἀµβρόσιος συνέχισαν τόν ἀγῶνακαί ἐκτός τᾹς αἰθούσης τῶν συνεδρι -ῶν τᾹς ∆.Ι.Σ. Ἔτσι, προχθές τό ἀπό-γευµα ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.Καλλίνικος ἀπέστειλε στόν Πρω θυ -πουργόν κ. Ἀ. Παπανδρέου τό ἑ ξᾹςτηλεγράφηµα: " Ἐξ ἀφορµᾹς δηµοσιευµάτωνγύρω ἀπό τό Ἐκκλησιαστικό πρό -βληµα, σς πληροφορῶ µέ τήν ἰδιό -τητα τοῦ Συνοδικοῦ Μέλους, ὅτι ἡ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος, δέν ἀσχο-λήθηκε ποτέ µέ θέµα ἀλλαγᾹς διατά-ξεων τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τᾹςἘκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος ΣΤΟΠ Οὔτεµέ τυχόν µεταβίβασιν τοῦ ἀ ποκλει -στικοῦ δικαιώµατος τᾹς Ἱε ραρχίαςἐκλογᾹς Ἀρχιερέων, εἰς τήν ∆ιαρκή
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Ἱεράν Σύνοδον ΣΤΟΠ Μία τοιαύτηἀλλαγή θά ἐπιφέρ᾽ µεγα λυτέρανἀναστάτωσιν ἐντός τᾹς Ἐκκλησίας".Τήν ἴδια µέρα καί ὁ Μητροπο -λίτης Καλαβρύτων κ. Ἀµβρόσιος ἀ -πέστειλε στόν Πρωθυπουργό τό ἀ -κόλουθο δριµύ τηλεγράφηµα:"Ὡς µέλος τᾹς ∆ιαρκοῦς ἹερςΣυνόδου καί ἐν βάρει τᾹς ἀρχιερα-τικᾹς µου συνειδήσεως ἐπιθυµῶ νάΣς διαβεβαιώσω ὡς κάτωθι:1. Τήν ∆ιαρκᾹ Ἱεράν Σύνοδον,ἧς καί ἡµεῖς µετέχοµεν, οὐδέποτεἀπησχόλησε τό ζήτηµα τροποποιή-σεως τοῦ Νόµου 590/1977, ὥστε τοδικαίωµα τᾹς ἐκλογᾹς Ἀρχιερέων,ἀφαιρούµενον ἀπό τήν ὉλοµέλειαντᾹς Ἱεραρχίας, νά περιέλθ᾽ εἰς τήνδικαιοδοσίαν τᾹς 13µελοῦς ∆ιαρ κοῦςἹερς Συνόδου.ΣΤΟΠ2. Τό σύνολον τῶν ἐν ἐνεργείΜητροπολιτῶν καταδικάζει ἀπερι -φράστως καί a priori µίαν τοιαύτηνρύθµισιν. ΣΤΟΠ.3. Ὁ τιτουλάριος Μητροπολί -της ∆ωδώνης κ. Χρυσόστοµος δένἀνήκει εἰς τό Ἐπιτελεῖον τᾹς ἹερςΣυνόδου. ΣΤΟΠ ∆έν µετέχει τῶνὀργάνων ∆ιοικήσεως τᾹς Ἐκκλη σίας.ΣΤΟΠ ∆έν συναριθµεῖται εἰς τό ΣῶµατᾹς Ἱερς Συνόδου τᾹς Ἱεραρχίας.ΣΤΟΠ ∆έν συµµετέχει εἰς τήν λᾹψινἀποφάσεων. ΣΤΟΠ Οὔτε τήν ἹεράνΣύνοδον τᾹς Ἱεραρχίας ἐκφράζει, οὔ -τε τήν ∆ιαρκᾹ Ἱεράν Σύνοδον ἐκπρο -σωπεῖ. ΣΤΟΠ Αἱ µετ�αὐτοῦ συζητή-σεις δέν δεσµεύουν τήν Ἱεράν Σύνο-δον. ΣΤΟΠ  4. Ὁ Τιτουλάριος Μητροπολί -της ∆ωδώνης οὐδέποτε ἔλαβεν ἐξ -

ουσιοδότησιν τᾹς ∆ιαρκοῦς ἹερςΣυνόδου ἵνα συζητήσ᾽ µετά τᾹςὙµετέρας Ἐξοχότητος ἤ ἄλλων Κυ -βερνητικῶν παραγόντων θέµαταµείζονος σηµασίας καί σπουδαιό -τητος, ὡς π.χ. τό περί τρόπου ἐκ -λογᾹς Ἀρχιερέων, τό ἐκκλησιαστικόζήτηµα, τήν Ἔκδοσιν Νόµων ἐπί ἐκ -κλησιαστικῶν θεµάτων κλπ. ΣΤΟΠΠαρακαλοῦµεν νά τόν ἀγνοήσετε.ΣΤΟΠ5. ∆ηµοσιεύµατα Τύπου τᾹς 2αςκαί 3ης Ἀπριλίου ἐ.ἔ. καθ�ἅ "ὁ Πρω -θυπουργός ἀπέρριψε τό αἴτη µα τοῦΜητροπολίτου ∆ωδώνης" ἐχαρο-ποίησαν σύµπασαν τήν Ἱεραρχίαν.ΣΤΟΠ Παρακαλοῦµεν µή παρασύρε-σθε. ΣΤΟΠ Ἐµµείνατε εἰς τήν θέσιναὐτήν. ΣΤΟΠ".Τό τηλεγράφηµά του ὁ Σεβ. Κα-λαβρύτων ἐκοινοποίησεν εἰς τόνὙπουργόν Παιδείας καί Θρησκευ -µάτων, εἰς τόν Ὑφυπουργόν Τύ πουκαί Πληροφοριῶν, εἰς τόν Τύπον.Συνεπεί τᾹς ἐντόνου ἀντιδρά-σεως τῶν δύο Μητροπολιτῶν ἡ προ -γραµµατισθεῖσα διά χθές νέα συν -άντησις Πρωθυπουργοῦ καί Μη -τροπολίτου ∆ωδώνης εἰς τό µέγα -ρον Μαξίµου ἐµαταιώθη, ὁ δέ Μη -τροπολίτης εἰσήχθη ἐκτάκτως εἰς τό"Ὠνάσειον" Καρδιοχειρουργικόν Ἵ -δρυµα.Χθές ἐπίσης ἐπραγµατοποιήθησυνάντησις µεταξύ τοῦ Πρωθυπουρ -γοῦ, τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπρο σώπουκ. Ε. Βενιζέλου καί τοῦ νοµικοῦ συµ -βούλου κ. Γ. Λιλαίου, κατά τήν ὁποίανἐξητάσθη τό ἐκκλησιαστικόν ζήτηµα,τό ὁποῖον χρήζει µεγάλης προσοχᾹς,
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ὡς ἀνεκοινώθη. Τάς πρώτας πρωϊ -νάς ὥρας ἐγνώ σθη ὅτι ἡ Κυβέρνησιςπροσανατολίζεται πρός τήν "ἐπίλυ -σιν" τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλήµα-τος ἐντός τᾹς προσεχοῦς ἑβδοµάδοςδιά τᾹς ἐκδόσεως τριῶν Προεδρικῶν∆ιαταγµάτων, τά ὁποῖα θά αἴρουντήν ἰσχύν τῶν ∆ιαταγµάτων, διά τῶνὁποίων ἀναγνωρίζονται ὡς νόµιµοιοἱ τρεῖς Μητροπολῖται Λαρίσης κ.Θεολόγος, ἈττικᾹς κ. Νικόδηµος καίΘεσσαλιώτιδος κ. Κωνσταντῖνος. 
���Ἡ πληροφορία γιά τίς παρα -σκηνιακές ἐνέργειες τοῦ ∆ωδώνηςΧρυσοστόµου ξεσήκωσαν σάλοστήν πλειοψηφία τῶν µελῶν τᾹς Ἱε-ραρχίας. Καί οἱ ἀντιδράσεις διολί -σθαιναν ἀπό τούς στενούς χώ ρουςτῶν φιλικῶν συνοµιλιῶν καί ἔφτα -ναν στά ἀνοιχτά παρά θυρα τῶνΜέσων τᾹςἘνηµέρωσης.     Ἕνας ἀπό τούς πρώτους, πούἀντέδρασε, ἦταν ὁ τότε Μητροπο -λίτης Σύρου ∆ωρόθεος, πού δια -τηροῦσε προσωπική φιλία µέ τόνΠρωθυπουργό,

Ἐν Ἐρµουπόλει τῇ 8 Ἀπριλίου1994
ΚύριονἈνδρέα ΠαπανδρέουΠρόεδρον ΚυβερνήσεωςΑΘΗΝΑΦίλε Πρόεδρε, Τά διατάγµατα, πού µελεττενά δηµοσιεύσετε, σάν δικός σας ἄν -θρωπος, σς λέγω ὅτι θά φέρουν

ἀναστάτωση στήν Ἐκκλησία καί τήνΠολιτεία ΣΤΟΠ Θά µετανοήσετε γι�αὐτό ΣΤΟΠ Ἡ µόνη λύση εἶναι νάπαρακαλέσετε τόν ἀσθενοῦντα Ἀρ -χιεπίσκοπο νά συγ καλέσει ὡς ἁρµό-διος τήν Ἱεραρχίαν διά νά λυθεῖ τόχρονίζον ἐκκλησιαστικό θέµα ΣΤΟΠΣς ἐπαναλαµβάνω καί σς τονίζωσάν παλαιός Σας φίλος καί Σς ἱκε-τεύω γιά τό καλό Σας ἀποφύγετε τέ-τοιες ἀντισυνταγµατικές λύσειςΣΤΟΠ Σς ζητῶ συγγνώµη σάν φί -λος Σας παντοτεινός ΣΤΟΠ.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΥΡΟΥ∆ΩΡΟΘΕΟΣ   
Τήν ἴδια µέρα ἐκδηλώθηκε καίἡ ἔντονη διαµαρτυρία τοῦ τότε Μη -τροπολίτη ∆ηµητριάδος Χριστό -δουλου καί, ἀργότερα, Ἀρχιεπι -σκόπου Ἀθηνῶν. Μέ ἐπιστολή τουπρός τόν τότε ὑφυπουργό ΤύπουΕὐάγγελο Βενιζέλο, ἐπισηµαίνει:
8 �Απριλίου 1994
�Αγαπητέ κ. Ὑφυπουργέ, Μετά τήν ἀπό µέρους σας ἐξ -αγγελίαν σήµερον τᾹς ἀποφάσεωςτᾹς κυβερνήσεως διά τήν ἔκδοσιν τῶνἀτοµικῶν διαπιστωτικῶν διαταγµά-των περί  ἀκυρώσεως τῶν προγενε-στέρων διαταγµάτων τοῦ 1968 πούἀφοροῦν εἰς τούς τρεῖς Μητροπολί -τες, εἶναι βέβαιον ὅτι τό "ἐκκλησια-στικόν ζήτηµα" εἰσέρχεται εἰς νέανκρίσιµον φάσιν µέ ἀπρο βλέπτουςσυνεπείας καί διά τήν �Εκ κλησίαν καίδιά τήν κυβέρνησιν. 1. Ἡ ἐπίκλησις τᾹς ἐπιβολᾹς τοῦἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας δέν συνι-
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στ, ὡς γνωρίζετε, νόµιµον βάσιν ἐκ -δόσεως τῶν διαταγµάτων. Μετά δέτήν γνωστήν σχετικήν ἀ πόφασιν τοῦΣ.τ.Ε. ἡ ὅλη ὑπόθεσις προσλαµβάνειτόν χαρακτᾹρα νο µοθετικοῦ πραξι -κοπήµατος, τό ὁ ποῖον εἶναι βέβαιον,ὅτι θά προσ βληθᾹ καί θά ἀκυρωθᾹἀπό τό Σ.τ.Ε., ἀφοῦ ὅµως, ἐν τῶ µε-ταξύ, θά ἔχη ἐνδεχοµένως, προκα-λέσει τετελεσµένα γεγονότα, πού θάπεριπλέξουν τό ὅλον πρόβληµα, ἀντίνά τό ἐπιλύσουν. 2. ∆έν θά πρέπει ἀσφαλῶς νάἀγνοᾹτε ὅτι ἡ κίνησίς σας αὐτή ἐν -τάσσεται εἰς ἐπιµελῶς ἐξυφανθένσχέδιον ἁλώσεως τῶν πλασµατικῶςθεωρουµένων ὡς ἐν χηρεί διατε-λουσῶν Μητροπόλεων �ΑττικᾹς καίΛαρίσης, προ κειµένου νά καταλά-βουν αὐτάς ὕποπτα πρόσωπα, κι-νούµενα εἰς τό ἐκκλησιαστικόν πα ρα-σκήνιον, καί ἐνδιαφερόµενα νά προ -ωθήσουν τίς προσωπικές των φιλο -δοξίες. ∆έν χρειάζεται νά διαθέ τει τιςπαρά κοινόν νοῦν γιά νά προ βλέψειὅτι ἡ συνέχεια θά εἶναι οἱ λαϊ  κές κι -νητοποιήσεις, οἱ συµπλοκές, καί ἡἀνωµαλία. �Από αὐτά δέν θά πληγᾹµόνον ἡ �Εκκλησία. Καί θά ἐπιβα -ρυνθᾹτε µέ τίς εὐθύνες ξένων συµ -φερόντων, πού ἀδιαφοροῦν γιά τίςσυνέπειες τᾹς ἀφροσύνης των. �Α να -λογίζεσθε τί θά ἐπακολουθήσει εἰςΚηφισιάν καί Λάρισαν ὅταν θά ὑ -πάρχουν ἐκεῖ ἀνά δύο Μητροπο -λίτες, ὁ ἕνας αὐτός πού θά ἐκλέξει ἡἹεραρχία καί � ὁ ἄλλος, ὁ σήµερονὑπό τοῦ λαοῦ ὑποστηριζόµενος;3. Πέραν τούτων θά ὑπάρξει νάεἶσθε βέβαιος καί ἐντός τᾹς Ἱε ραρ -

χίας διαφοροποίησις καί διαµάχη, δι-ότι οἱ Ἱεράρχες δέν εἶναι διατεθειµέ-νοι νά ἀποδεχθοῦν λύσεις, τίς ὁποῖεςἡ Ἱεραρχία ὡς κατεστη µένον διοικη -τικόν ὄργανον τᾹς Ἐκ κλησίας δέν ἐγ -κρίνει καί δεν ὑπαγορεύει. Σεῖς προ -χωρεῖτε τώρα εἰς ρυθµίσεις τοῦ "ἐκ -κλησιαστικοῦ" παρά τίς περί µή ἐπεµ -βάσεώ ς σας ρητές καί ἐπανειληµ -µένες διαβεβαι ώσεις, ἀλλά καί χωρίςνά ἔχετε ἐξασφαλίσει τήν γνώµηντοὐλάχιστον τᾹς Ἱεραρχίας. Σς ἀρ-κεῖ ἡ πίεσις πού ἀσκεῖ ὁ Σεβ. ∆ω -δώνης; Καί ποῖον αὐτός ἐκπροσω-πεῖ; Τό συνοδικόν σύστηµα διοική -σεως τᾹς �Εκ κλησίας µας οὐδέ εἰς τόν
�Αρχιεπί σκοπον ὡς µονάδα ἀνα -γνωρίζει ρόλον ἐκφραστοῦ τᾹς βου-λήσεως ὅλης τᾹς �Εκκλησίας. Πῶςλοιπόν προ χωρεῖτε;4. Γνωρίζω, Κύριε Ὑφυπουργέ,ὅτι ὡς ἔγκριτος νοµικός ἀλλά καί εὐ -φυής ἄνθρωπος, ἔχετε ὀρθήν τοπο -θέτησιν ἐπί τοῦ ὅλου ζητήµατος. Καίὅτι τώρα ἀσφαλῶς βιάζεσθε νά ἀκο-λουθήσετε µίαν ὁδόν πού θά δοκιµά-σει ὅλην τήν κυβέρνησιν. Ὅµως διε -ρω τῶµαι, διατί τόση βιασύνη; ∆ένσκέπτεσθε ὅτι ἐγγίζει τό Πάσχα; Εἶ -ναι ἀνάγκη νά βεβηλωθοῦν οἱ ἅγιεςἡµέρες πού ἔρχονται; Καί δέν σς κά-νει ἐντύπωσιν ἡ βιασύνη ἐκείνων πούσς πιέζουν; Μπορεῖ νά ἔχουν Θεόνοἱ ἄνθρωποι αὐτοί ὅταν χάριν τοῦσυµφέροντός των προκαλοῦν µέγανσάλον εἰς τήν �Εκκλησίαν; Παρακαλῶἀναµετρήσατε τίς εὐθύνες σας πρίνεἶναι πο λύ ἀργά. Ἡ κίνησίς σας στε-ρεῖται καί νοµικοῦ καί ἠθικοῦ ἐρεί -σµατος. Καί θά καταπέσει. Ἀλλά θά
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 ἔχει πυ ροδοτήσει τήν ἀνωµαλίαν  καίτό χάος.5. Ταῦτα ἐκ καθήκοντος καταγ-γέλλω κατά τήν ὑστάτην αὐτήν στι -γµήν, ἐλπίζων ὅτι τελικά θά πρυτα -νεύσει ἡ σύνεσις καί ἡ σωφρο σύνη.Μή ἀµφιβάλλετε δέ ὅτι ἡ ἐπέµβασίςσας θά κριθᾹ αὐστηρά ἀπό τήν Ἱ -στορία καί θά σς ἀποδείξει ὄχι µό-νον ἀσυνεπεῖς πρός τάς ἐπαγγελίαςσας, ἀλλά καί ἀναξιοπίστους µέ ἐπι -κίν δυ νες προεκτάσεις γιά τόν Τόπο.  Κύριος �Θεός ἄς σς φωτίσειἔστω καί τώρα. Τό εὔχοµαι ἐξ ἀγά -πης πρῶτα πρός τήν �Εκκλησίαν καίὕστερα πρός ὑµς. Μετ᾿  εὐχῶν καί τιµᾹς
Ὁ ∆ηµητριάδος Χριστόδουλος 

���

Μετά ἀπό τέσσερες µέρες,στίς 12 Ἀπριλίου 1994, ὁ τότε Μη -τρο  πολίτης Πειραιῶς Καλλίνικος ἔ -στειλε ἐπιστολή διαµαρτυρίας στόνΠρόεδρο τᾹς ∆ηµοκρατίας Κων -σταντῖνο Καραµανλή. Μέ τήν ἐπι -στολή του αὐτή τονίζει, ὅτι ἡ τυχόνἔκδοση Προεδρικῶν ∆ιαταγµάτων,πού θά ἀκυρώνουν τά διατάγµατακαταστάσεως τῶν τριῶν Μητροπο -λιτῶν, Λαρίσης, Θεσσαλιώτιδος καίἈττικᾹς καί ἡ παροχή τοῦ δικαιώ -µατος ἐκλογᾹς ἄλλων στίς ἕδρεςτους, ἀποτελεῖ καθαρό πραξι κόπη -µα. Καί πληροφορεῖ τόν ἀνώ τατοἄρχοντα, ὅτι οὐδέποτε ἔγινε λόγος,τόσο στή ∆ιαρκή Ἱερά Σύνοδο ὅσοκαί στή Σύνοδο τᾹς Ἱεραρ χίας γιά

τήν ἔκδοση τέτοιων διαταγµάτων.     Μεταφέρω ἐδῶ ὁλόκληρο τόκείµενο καί αὐτᾹς τᾹς διαµαρτυ -ρίας. 
Πειραιάς 12 Ἀπριλίου 1994Πρός τόν ἘξοχώτατονΠρόεδρον ∆ηµοκρατίαςκ. Κωνσταντῖνον ΚαραµανλᾹνἈθήνα
Ἐξοχώτατε, Ἐν θλίψει ψυχᾹς καί ἐν βάρειτᾹς ἈρχιερατικᾹς µου συνειδήσεωςκαί ὡς µέλος τᾹς ∆ιαρκοῦς ἹερςΣυνόδου, σς πληροφορῶ ὅτι τυχόνἔκδοσις τῶν διαταγµάτων γιά τήνἄρσιν τῶν πρό 26 ἐτῶν ἐκδοθέντωνδιαταγµάτων ἐγκαταστάσεως τῶντριῶν Μητροπολιτῶν, θά ἐπιφέρηδεινά εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί θά µεγεν -θύνη τό πρόβληµα.Σς πληροφορῶ ὅτι οὐδεµίαἀπολύτως Ἱερά Σύνοδος, οὔτε ἡ πε -ρυσινή, οὔτε ἡ φετεινή, τᾹς ὁποίαςεἶµαι µέλος, οὔτε ἡ τελευταία Σύνο-δος τᾹς Ἱεραρχίας πού συνᾹλθε πέ -ρυσι τό καλοκαίρι, συνεζήτησε ἤ ἐζή -τησε ἀπό τήν Κυβέρνησι τήν ἄρσι τῶνδιαταγµάτων ἐγκαταστάσεως τῶντριῶν Μητροπολιτῶν.Τό πρόσχηµα τοῦ δᾹθεν ἐπι-τιµίου κατά τῶν Μητροπολιτῶν, στε-ρεῖται κανονικότητος καί νοµιµότη -τος. Οὔτε οἱ ἱεροί Κανόνες, οὔτε οἱἐκκλησιαστικοί Νόµοι, προ βλέπουνἕνα τέτοιο ἐπιτίµιο δι’ ἀρ χιερεῖς. Μό-νον τά Συνοδικά ∆ικαστήρια ἔχουντό δικαίωµα, µετά ἀπό κανονικές καίνόµιµες διαδικασίες, νά ἐπιβάλλουν
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ποινάς εἰς τυχόν παρεκτρεποµένουςἀρχιερεῖς. Ἀλλά ποινή ἀκοινωνησίαςδέν προβλέπεται γιά Ἐπισκόπουςπουθενά. Τό δᾹθεν ἐπιτίµιον κατάτῶν τριῶν Ἀρ χιερέων, τό ὁποῖονἐπέβαλε ἡ περυσινή ∆ιαρκής ἹεράΣύνοδος πρός τούς τρεῖς Ἀρχιερεῖς,ἐπεκρίθη δρι µύτατα ἀπό τοῦ νοµο -µαθοῦς Μη τροπολίτου ∆ηµητριάδοςκ. Χριστοδούλου, µέλους τότε τᾹς ∆ι -αρκοῦς Ἱερς Συνόδου καί ἀπό τοῦἐπίσης τότε µέλους Κίτρους κ. Ἀγα -θονίκου.Τό ἐπιτίµιον δέν ἐπεκυρώθη ἀ -πό τᾹς συνελθούσης πέρυσι τό κα-λοκαίρι Συνόδου τᾹς Ἱεραρχίας, ἀλλ᾿ἐπεκρίθη δριµύτατα ὑπό τῶν περισ -σοτέρων Ἀρχιερέων.           Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, σς πα -ρακαλῶ µή ὑπογράψητε τό διάτα -γµα αὐτό, τό ὁποῖον καί ἀντισυν -ταγµατικόν εἶναι καί προσβάλλει τόκύρος τοῦ ἀρχιερατικοῦ ἀ ξιώµατοςκαί δηµιουργεῖ ἀνασφάλεια εἰς τούςἈρχιερεῖς καί ἔχει δηµι ουργήσει πι-κρίαν καί ἀναστάτωσιν ἐντός τᾹςἘκκλησίας. ∆έν θά εἰρη νεύση τήνἘκκλησίαν, ἀλλά θά πυ ροδ οτήση νέαδεινά. Μετ᾿ εὐχῶν καί τιµᾹςὉ Πειραιῶς Καλλίνικος
Τήν ἴδια µέρα ἔστειλε διαµαρ -τυρία στόν Πρόεδρο τᾹς ∆ηµοκρα -τίας καί ὁ γηραιός τότε Μητρο -πολίτης Ἐλασσώνας Σεβαστιανός.
Ἐλασσώνα 14-4-1994Πρός τόν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον ∆ηµοκρατίας

Ἐξαγγελθεῖσα, ὡς ἀπόφασιςΚυβερνήσεως ἀκύρωσις ∆ιαταγµά-των ἀναγνωρίσεως γνωστῶν τριῶνΜητροπολιτῶν 1968 εἶναι κατά φω -ρος ἐπέµβασις Πολιτείας εἰς Ἐκ κλη -σίαν καί ἀντίθετος πρός ἀποφά σειςΣυµβουλίου Ἐπικρατείας δικαι ώσεωςαὐτῶν. ΣΤΟΠὌχι µόνον δέν θά ἐπιφέρει εἰ -ρήνευσιν εἰς Ἐκκλησίαν, ἀλλά καί θάπεριπλέξει περισσότερον καί θά δι -χάσει Ἱεραρχίαν καί Ἐκκλησίαν.ΣΤΟΠ Παρακαλοῦµεν µή πυροδο τη -θᾹ θρυαλλίς διαιρέσεως εἰς κρι σίµουςστιγµάς καί µή στέρξητε εἰς ἀµαύρω-σιν  ἱστορίας Σας.Ὁ Ἐλασσῶνος Σεβαστιανός
���Πληροφορῶ τούς ἀγαπητούςἀναγνῶστες µου, ὅτι τά ὑποµνήµα-τα διαµαρτυρίας καί ἐπισήµανσηςτῶν ἐπικίνδυνων ὀλισθηµάτων,πού προκάλεσε ἡ ἀλόγιστη φιλο -πρωτεία τοῦ Ἐπισκόπου ∆ω δώνηςΧρυσοστόµου, τήν ὁποία ξ εδί -πλωσα, ἴσαµε τώρα, δέν εἶναι τάµοναδικά. Σεβόµενος τόν κόπο καίτή φόρτιση, πού προκαλεῖ στόνκάθε ἀναγνώστη ἡ µακρά ἀναδρο -µή στή σκοτεινή ἐφόρµηση τῶνσυντελεστῶν τᾹς ἐξαθλίωσης, κά-νω ἐδῶ µιά µικρή διακοπή. Καίὑπόσχοµαι νά συνεχίσω τήν πα -ρου σίαση καί ἄλλων, ἐπίσηµων καίὑπεύθυνων κειµένων-ἐπιλε γµένωνἀπό τά πολλά-στό ἑπόµενο φύλλοτᾹς «Ἐλεύθερης Πληροφόρησης».  Ο ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ  
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1) Ὁ Μητροπολίτης ἈττικᾹς καὶ
Μεγαρίδος Σεβ. Νικόδηµος, ἐκλεγεὶς
Μη τρο πολίτης τὸ ἔτος 1968, παρέµει-
νε στὴ διαποίµανση τᾹς Μητροπόλεως
µέχρι τὸ ἔτος 1974, ὅταν κηρύχθηκε
«ἔκπτωτος», µαζὶ µὲ ἄλλους ἕνδεκα
Μη τροπολίτες, µὲ βάση ἀπο κλειστικὰ
καὶ µόνο τίς τότε 3 καὶ 7/1974 Συντα -
κτικὲς Πράξεις τᾹς δικτατορίας Ἰωαν -
νίδη, χωρὶς κανονικὴ ἐκκλησιαστικὴ
δίκη οὔτε κν ἀκρόαση. Μὲ τὶς ἴδιες
Σ.Π. καθιερώθηκε «τὸ ἀπαράδεκτο»
προσβολᾹς τῶν ἐκ πτωτικῶν πράξεων
ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ.

2) Ὅταν µετὰ τὴ µεταπολίτευση,
καὶ σὲ χρόνο πολὺ µεταγενέστερο
(1988) δόθηκε ἡ δυνατότητα στοὺς
διωχθέντες δώδεκα Μη τροπολίτες νὰ
προσφύγουν, τελευταῖοι αὐτοί, στὸ
Σ.τ.Ε. (νόµος 1816/1988, ἄρθ. 15), ὅ λες
οἱ παραπάνω ἐκπτωτικὲς πράξεις ἀκυ -
ρώθηκαν. Ἐπακολούθησε µεγάλος ἀρι -
θµὸς ἀκυρωτικῶν ἀποφάσεων (πέραν
τῶν 30) γιὰ τὸ ἴδιο ἢ συναφᾹ µὲ αὐτὸ
θέµατα καὶ ἡ ὅλη ὑπόθεση ἔκλεισε ὁρι -
στικὰ µὲ τὴν 1028/1993 ἀπόφαση τᾹς
Ὀλοµέλειας τοῦ ΣτΕ, µὲ τὴν ὁποία
κρίθηκε ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ, ὅτι, µετὰ
τὴν ἀκύρωση τῶν ἐκπτωτικῶν πρά -
ξεων, µό νοι νόµιµοι  καὶ ἐν ἐνεργεί

Μη τροπολίτες στὶς ἀντίστοιχες Μη -
τρο πόλεις, ἦσαν οἱ Σεβασµιώτατοι Κων-
σταντῖνος (Θεσσαλιώ τι δος), Θεολόγος
(Λαρίσης) καὶ Νικόδηµος (ἈττικᾹς) καὶ
µόνο αὐτοὶ µπορούσαν νόµιµα νὰ µε -
τέχουν στὰ συλλογικὰ ὄργανα τᾹς Ἐκ -
κλησίας.

3) Ἡ διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας,
πρὸ αὐ τοῦ τοῦ ἀδιεξόδου ποὺ δηµι -
ουργήθηκε γιὰ τὶς περαιτέρω µεθοδεύ -
σεις της, ἐπινόησε «ἐλαφρᾷ τῇ καρδί!»
(βλ. παρέµβαση σὲ ΙΣΙ 1998  Μητρο πο -
λίτη Λαγκαδά) τὰ ἀνυ πόστατα καὶ ἀντι-
κανονικὰ «Ἐπιτίµια Ἀκοινωνησίας»
καὶ µὲ βάση αὐτὰ τὰ Ἐπιτίµια καὶ µὲ τὸ
αὐ θαίρετο περιεχόµενο ποὺ τοὺς προσ -
έδωσε, ἀποµάκρυνε καὶ πάλι, χωρὶς δί -
κη οὔτε κν ἀκρόαση, τὸ Μητρ. Νι -
κόδηµο (καὶ τοὺς ἄλ λους δυὸ Μητρο-
πολίτες) ἀπὸ τὶς ἕδρες τους.

4) Ἡ ἀποµάκρυνση τῶν τριῶν
Μη τροπολιτῶν ἀπὸ τὶς Μητροπόλεις
τους, µὲ βάση αὐτὰ καὶ µόνο τὰ  ἐκ -
κλησιαστικῶς ἀνυπόστατα «Ἐπιτίµια
Ἀκοινωνησίας», ἦταν προδήλως παρά -
νοµη, ὡς ἀντιβαίνουσα εὐ θέως στὸν
Καταστατικὸ Χάρτη τᾹς Ἐκκλη σίας
(Νόµος 590/1977 ἄρθ. 34, σὲ συνδυα-
σµὸ µὲ Νόµο 5383/1932), κατὰ τὶς δια -
τάξεις τῶν ὁ ποίων ὁ Μητροπολίτης δὲ
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παύεται, παρὰ µόνο µὲ καθαίρεση, ἔκ -
πτωση ἢ ἰσόβιο ἀργία. Ἐξάλλου τὰ πα-
ραπάνω Ἐπιτίµια, µὲ ὅποιο περιεχόµε-
νο προσέδωσε αὐθαιρέτως σ’ αὐτὰ ἡ
Ἐκκλησία, ἦταν καὶ εἶναι ἀνυπόστατα,
ἀντικανονικὰ καὶ παράνοµα, ὦς στερού -
µενα παντελῶς κάθε κανονικοῦ ἢ νοµί -
µου ἐρείσµατος.

5) Εἰδικότερα, Ἐπιτίµια Ἀκοινω -
νησίας καὶ µάλιστα µὲ τὸ αὐθαίρετο πε-
ριεχόµενο ποὺ προσέδωσε σ’ αὐτὰ ἡ
συνοδικὴ πράξη, καὶ µάλιστα µόνης
τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συνόδου, ὥστε νὰ
ἀποµακρύνεται ὁ Μητροπολίτης ἀπὸ
τὴν ἔδρα του, νὰ στερεῖται καὶ τῶν ποι-
µαντικῶν καὶ τῶν διοικητικῶν τοῦ κα -
θηκόντων, δὲν προβλέπονται ἀπὸ κα -
νένα ἀπολύτως Ἱερὸ Κανόνα ἢ κάποια
ἄλλη ἐκκλησιαστικὴ καταστατικὴ διά -
ταξη. Ἡ ἔσχατη κύρωση γιὰ Μη τρο -
πολίτη εἶναι ἡ καθαίρεση, ἡ ὁποία ὅµως
ἐπιβάλλεται γιὰ σοβαρὰ κανονικὰ παρα-
πτώµατα, ὑποκείµενα στὸν ἔλεγχο καὶ
τὴν κρίση τῶν Ε.∆. Σχετικὰ εἶναι τὰ
σχόλια καὶ οἱ παρατηρήσεις ἐκκλησια-
στικῶν παραγόντων καὶ ἀκαδηµαϊκῶν
δασκάλων τᾹς Θεολογίας. Μεταφέρου -
µε, ὅλως ἐνδεικτικά, δήλωση τοῦ Καθη-
γητᾹ τοῦ Κανονικοῦ ∆ικαίου καὶ Προ -
έδρου της Π.Ε.Θ. Κων/νου Μουρατίδη,
ποὺ ἔγινε τὴν ἴδια ἡµέρα τᾹς ἐπιβολᾹς
τῶν Ἐπιτιµίων: «Τὸ ἐπιβληθὲν εἲς τοὺς
τρεῖς Μητροπολίτας ἐκ µέρους της
∆.Ι.Σ. Ἐπιτίµιον τᾹς «Ἀκοινω νησίας»
δὲν προβλέπεται διὰ τοὺς Ἐπισκό πους
ἀπὸ κανένα Ἱερὸν Κανόνα καὶ εἶναι κα-
νονικῶς ἀνυπόστατον, µὴ παράγον
οὐδὲν ἀποτέλεσµα!!».

6)  Ἡ µόνη «Ἀκοινωνησία» ποὺ
προ βλέπεται γιὰ Μητροπολίτη, µὲ ἐντε -

λῶς ὅµως διάφορο καὶ ὅλως περιορι-
σµένο περιεχόµενο, εἶναι «ἡ πρὸς και-
ρόν» ἀδυναµία ἐπικοινωνίας του µὲ ἄλ -
λους Ἐπισκόπους (excommunicatio
fraterna), χωρὶς ὅµως ὁ Μητροπολίτης
νὰ στερεῖται καµµίας ἄλλης ἐξουσίας ἢ
τῶν Ἀρχιερατικῶν τοῦ καθηκόντων.
Τοῦτο ἀναφέρεται στὰ σχετικὰ κείµενα
καὶ σχόλια ἔγκριτων καὶ ἐπιβεβληµένων
στὸν ἐκκλησιαστικὸ χῶρο ἐρµηνευτῶν
τῶν Ἰερὼν Κανόνων, ἀλλὰ καὶ µεταγε-
νεστέρων Κανονολόγων (Βαλσαµῶν,
Μίλλας κ.ἅ.). Ἄλλωστε αὐτὸ τὸ δέχθη-
κε καὶ ἡ δική µας Ἐκκλησία, ὅταν ἡ
Πατριαρχικὴ Σύνοδος, κατὰ τὰ πρόσ -
φατα γεγονότα τοῦ ἔτους  ἐπέβαλε στὸν
τότε Ἀρχιεπ. Χριστόδουλο τὸ ἴδιο Ἐπι -
τίµιο Ἀκοινωνη σίας. Ὁ µάκ. Χριστό -
δουλος οὐδόλως στερήθηκε τῶν ἀρχι -
επισκοπικῶν τοῦ καθηκόν των, προή -
δρευε µάλιστα ἀκωλύτως καὶ σὲ ὅλα τὰ
ὄργανα τᾹς Ἐκκλησίας καὶ τᾹς Συν -
όδου. Τὸ αὐτὸ συνέβη, ὅταν τὸ ἴδιο Ἐ -
πιτίµιο ἐπέβαλε τὸ Πατριαρχεῖο καὶ
στὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύµων. Οὐδε-
µις τῶν ἀρµοδιοτήτων τοῦ στερήθη-
κε καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Πατριαρχικοῦ τοῦ
Θρόνου.

7) Συνεπῶς κανονικὸς καὶ νόµι-
µος Μητροπολίτης στὴν Ι.Μ. ἈττικᾹς
παραµένει ὁ Σεβ. Νικόδηµος, ἔστω  καὶ
ἂν αὐτὸ δὲν ἤθε λε νὰ τὸ ἀναγνωρίσει ἡ
ἐκκλησιαστικὴ διοί κηση. Καὶ µὲ πρό -
δηλη παρανοµία καὶ ἀντικανονικὴ ἐνέρ-
γεια προχώρησε τότε (1994) σὲ νέα
ἐκλογὴ Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος εἶχε
τὴ γνωστὴ θλιβερὴ κατάληξη τᾹς κα -
θαίρεσης µετὰ ἀπὸ ἀµετάκλητη κα-
ταδίκη του Α.Π. γιὰ κακούργηµα. 

8) Ὁ νέος νόµος γιὰ τὴ διάσπαση
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τᾹς Μητροπόλεως ἈττικᾹς σὲ δυὸ χω -
ρι στὰ τµήµατα, ποὺ ἔγινε ἀπὸ πονηρὴ
προτροπὴ καὶ ταπεινὴ µεθόδευση τᾹς
Ἐκκλησίας, µόνο καὶ µόνο γιὰ νὰ «φύ -
γει» ὁ τίτλος «Μ. Ἀτ τι κᾹς», ὥστε νὰ
µὴ τὸν ἐπικαλεῖται πλέον «ὡς ἀνύ παρ -
κτο» ὁ Κανονικὸς Μητροπολίτης Σεβ.
Νικόδηµος, εἶναι σαφῶς ἀντικανονι -
κός, γιατί ἔγινε χωρὶς τὴ συναίνεση τοῦ
Κανονικοῦ Ἱεράρχη, ὅπως προβλέπουν
οἱ Ἱεροὶ Κα νόνες.

Για τὴν ταυτότητα τοῦ κανονικοῦ
καὶ νοµικοῦ λόγου εἶναι ἄκυρες καὶ οἱ
τελευταῖες ἐκλογὲς τῶν δυὸ νέων Μη -
τροπολιτῶν στὰ διηρηµένα Τµήµατα
τᾹς Μητροπόλεως Ἀτ τικᾹς.

9) Τὸ Σῶµα τᾹς Ἱεραρχίας, ποὺ
συν Ᾱλθε τελευταία  µετὰ δέκα ἑπτὰ
χρόνια γιὰ νὰ ἐξετάσει, µετὰ τὶς ἐκλογὲς
τῶν δυὸ νέων Μητροπολιτῶν (!), τὸ
θέµα τοῦ Ἐπιτιµίου τᾹς Ἀκοινωνησίας,
ὄφειλε πρωτίστως καὶ κατὰ κύριο λόγο
νὰ διαπιστώσει τὰ ὅσα ἀντικανονικὰ
καὶ κατ᾿ ἐξακολούθηση παράνοµα δια-
πράχθηκαν ἐπὶ µακρὸν στὸ παρελθὸν
καὶ παραµένουν δυστυχῶς ἀκόµη στὸ
πρόσωπο τοῦ µόνου ἐπιζῶντος ἀπὸ
τοὺς «ἐπιτιµη θέντες»  Ἱεράρχες Σεβ.
Νικοδήµου. Ὤφειλε νὰ ἄρει ἀµέσως
καὶ ἀµελλητί, καὶ δὴ ἀπὸ τὸ χρόνο τᾹς
ἐπιβολᾹς του (ex tunc), τὸ ἀνυ πόστατο,
ἀντικανονικὸ καὶ παράνοµο ἐπι τίµιο,
νὰ ἀνα γνωρίσει, ὦς ἀναγκαῖα συνέπεια
τᾹς ἄρσεως, τὸ Σεβ. Νικόδηµο, ὦς τὸ
µόνο κανονικὸ Μητροπολίτη στὴ
Μητρόπολη ἈττικᾹς καὶ νὰ ἀποδεχθεῖ
τὴν ἄµεση ἐπαναφορά του, χωρὶς νέα
ἐκλογή, στὴ Μητρόπολή του, ἀφοῦ
ἄλλωστε ἡ Μητρόπολη ἦταν πλέον καὶ
τυπικῶς κενὴ µετὰ τὴ Συνοδικὴ ἀπο -

µάκρυνση τοῦ προηγουµένου ἀντικα -
νο νικῶς τοποθετη θέντος Παντελεήµο -
νος Μπε ζενίτη γιὰ σκανδαλισµὸ τοῦ
ποιµνίου καὶ τὴν ἐπακολου θήσασα
καθαίρεση µετὰ τὴν ἀµετάκλητη ποι-
νικὴ καταδίκη του. Αὐτὰ ἐξάλλου εἶχαν
τεθεῖ ὑπόψη καὶ τοῦ ἴδιου τοῦ Μακ.
Ἱερωνύµου, µετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν κα -
θηκόντων του, σὲ σχετικὸ σηµείωµα,
τὸ ὁποῖο τοῦ ἀποστείλαµε µὲ δική του
ὑπόδειξη καὶ προτροπὴ καὶ γιὰ τὰ ὁποῖα
οὐδεµία ἀν τίρρηση προέβαλε. Σὲ συνέ -
χεια αὐτῶν ἔπρεπε οἱ ἀποφάσεις τᾹς
Ἱεραρχίας νὰ τεθοῦν ὑπ’ ὄψη τοῦ ἀρµό -
διου Ὑπουργοῦ Παιδείας, γιὰ νὰ προ -
έλθει περαιτέρω κατὰ δέσµια πλέον
ἐνέργεια στὴν ἀνάκληση τῶν προηγού -
µενων παράνοµων διοικητικῶν πρά -
ξεων καὶ στὴν ἔκδοση νέου (διαπιστω-
τικοῦ) Π. ∆/τος περὶ τᾹς ἐγκαταστάσεως
τοῦ Μητροπολίτη Σεβ. Νικοδήµου στὴ
Μητρόπολη ἈττικᾹς ὦς τοῦ µόνου
κανονικοῦ καὶ νόµιµου Μη τροπολίτη.
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Καὶ µόνο τότε θὰ µπορούσαν νὰ ξε-
κινήσουν οἱ διαδικασίες γιὰ τυχὸν πε-
ραιτέρω διάσπαση τµήµατος τᾹς Μη -
τροπόλεως µὲ τὴ συναίνεση τοῦ οἰκείου
Ποιµενάρχη.

10) Ἀντ’ αὐτῶν ἡ Ἱεραρχία προ -
Ᾱλθε σὲ νέες ἀντικανονικὲς καὶ παρά -
νοµες ἐνέργειες. Καὶ µὲ τὴν τελευταία
ἀπόφασή της, κατὰ µὲν τὸ πρῶτο κε-
φάλαιο διατήρησε τὸ Ἐπιτίµιο γιὰ τὸ
Σεβ. Νικόδηµο γιὰ ὅλα τὰ προηγούµε-
να 17 χρόνια (!!), κατὰ δὲ τὸ δεύτερο
κεφάλαιο προχώρησε στὴν ἄρση (;) τοῦ
Ἐπιτιµίου ἀπὸ τώρα καὶ γιὰ τὸ µέλλον
(ex nunc), ἀλλὰ µὲ σαφῶς ὀριζόµενες
«προϋποθέσεις» (βλ. αἱρέσεις), µὲ τὶς
ὁποῖες ἐπαναλαµβάνονταν ὅλες οἱ ἀντι-
κανονικότητες καὶ παρανοµίες τοῦ πα-
ρελθόντος. Καὶ καλεῖται ὁ Σεβ. Νικό -
δηµος νὰ τὶς ἀποδεχθεῖ, ἄνευ ἀντιρρή -
σεων, ἄνευ συζητήσεως, ἄνευ ἔστω
ἀκροάσεως, ἄλλως τὸ ἐπιτίµιο δὲν αἴρε -
ται καὶ µένει διὰ βίου.

Ὡς ἐπιστέγασµα ὅλων αὐτῶν τί -
θεται τοῦτο. Ἡ πρόσφατη ἀπόφασή
τᾹς ΙΣΙ ὁµιλεῖ γιὰ «διαµορφωθέν» καὶ
ὑφιστάµενο «νοµοκανονικὸ πλαίσιο».

Καὶ ὡς παρεπόµενο αὐτᾹς τᾹς τοπο -
θετήσεως προβάλλεται εὐλόγως τὸ ἐρώ -
τηµα. Ποιὸ εἶναι αὐτὸ τὸ «νοµοκανο-
νικό» πλαίσιο, ποὺ ἀναφέρεται στὴν
ἐπιβολὴ αὐτῶν τῶν Ἐπιτιµίων Ἀκοι-
νωνησίας καὶ µάλιστα µὲ τὸ προανα -
φερθὲν περιεχόµενο, ὥστε ὁ ἐπιτιµη -
θείς νὰ στερεῖται ὅλων τῶν καθη-
κόντων καὶ τῶν ἁρµοδιοτήτων του;
Ἀφοῦ πρώτα προσδιορίσουµε τὸ µεῖζον
αὐτὸ θέµα, µόνο τότε θὰ µποροῦµε νὰ
κρίνουµε καὶ γιὰ τὴν ἐπιβολὴ τοῦ
ἐπιτιµίου καὶ γιὰ τὸ περι εχόµενό του
καὶ γιὰ τὶς συνέπειές του καὶ τέλος καὶ
γιὰ τὴν ἄρση του. Χωρὶς αὐτὴ τὴ δια -
πίστωση ὅλα ὅσα γράφονται καὶ ἀπο -
φασίζονται εἶναι πρωθύστερα καὶ ἀλυ -
σιτελή. Καὶ τέτοιο «νοµοκανονικό»
πλαίσιο, ποὺ νὰ προβλέπει αὐτὸ τὸ
Ἐπιτίµιο γιὰ Μητροπο λίτη καὶ µάλι-
στα µὲ τὸ παραπάνω περιεχόµενο, ὅσο
καὶ νὰ τὸ ἀναζητήσουµε στὶς ἐπιταγὲς
τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ στὶς διατάξεις
τῶν ἐκκλησιαστικῶν νόµων, δὲν θὰ τὸ
ἐν τοπίσουµε. Καὶ δὲν θὰ τὸ ἐντοπίσου -
µε, γιατί ἀσφαλῶς, ἢ µλλον ἀσφα λέ -
στατα, δὲν ὑ πάρχει.
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