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Πρός τήν Ἁγίαν καί Ἱεράν Σύνοδον τᾹς Ἱεραρχίας

τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος 

Συλλειτουργοί καί συνδιάκονοι
τοῦ Μυστηρίου τᾹς ΣταυρικᾹς Ἀγάπης

Συνήχθητε, ἐν διασκέψει, τήν 12ην Μαΐου 2010 καί ἠσχολήθη-
τε, διά πολλοστήν φοράν, µέ τήν ὑποχρέωσιν ἄρσεως τοῦ ἀνυπο-
στάτου «ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας», τοῦ ἐπιβληθέντος τό ἔτος
1993 εἰς ἐµέ καί εἰς τούς µακαριστούς ἀδελφούς Θεσσαλιώτιδος
Κωνσταντῖνον καί Λαρίσης Θεολόγον, ἐν ἀσυγγνώστῳ περιφρονή-
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σει τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τᾹς κειµένης ΚαταστατικᾹς Νοµοθεσίας
καί κατά βάναυσον τρόπον διαχειρισθέντος ἐπί δεκαεπταετίαν ὅλην.
Ἡ ἐπ ι νοηθεῖσα αὕτη «ποινή» ἐπεβλήθη τότε, ὅλως αὐθαιρέτως, ἄνευ
διεξ αγωγᾹς Κανονικῶν καί Νοµίµων ἀνακρίσεων, ἄνευ κλήσεως
ἡµῶν εἰς ἀπολογίαν καί ἄνευ συζητήσεως τᾹς ὑποθέσεως ἐν
ἐκκλησιαστικῷ δικαστηρίῳ, παρόντων καί ἡµῶν, ὡς κατηγορουµέ-
νων καί δικαιουµένων νά ἐκφέρωµεν ἔνστασιν ἤ ἀντίκρουσιν. Ἀλλά
καί τώρα, µετά τόσα ἔτη, ἀντί τᾹς θεραπείας καί τᾹς ἀδελφικᾹς ὑπε-
ρβάσεως τῶν καταλυτικῶν ἀντιθέσεων καί τῶν πικριῶν, ἐδρο -
µολογήσατε τήν συζή τησιν διά τήν «ἄρσιν» ἤ τήν «µή ἄρσιν» τοῦ
ποινικοποιηµένου, ὅλως αὐθαιρέτως, ἐπιτιµίου, χωρίς νά δεχθᾹτε,
ἐν Ἱεροκανονικῇ δεσµεύσει ἤ, ἔστω, ἐν ἀδελ φικῇ προσεγγίσει καί τήν
ἰδικήν µου πα ρουσίαν καί νά θέσετε ὑπό κρίσιν τήν ἄποψίν µου ἤ τό
παράπονόν µου.  

Μετά τήν Συνεδρίασιν, διεσπείρατε τάς ἀποφάσεις σας εἰς τά
ἔντυπα καί τά ἠλεκτρονικά Μέσα Ἐνηµερώσεως, χωρίς, ἕως τᾹς πα-
ρούσης στιγµᾹς, νά κοινοποιήσετε καί εἰς ἐµέ, τόν ἐπί τριάκοντα ἑπτά
συναπτά ἔτη στόχον τᾹς ἀκορέστου ὀργᾹς µερίδος ἐξ ὑµῶν καί θύµα
τῶν ἐν σκότει σχεδιασθεισῶν καί ἀνασχεδιασθεισῶν ἐξοντωτικῶν
διώξεων, εἰς ποίαν Ἱεροκανονικήν βάσιν καί εἰς ποίαν Νοµικήν ἀρχήν
ἑδράζονται αἱ παλαιαί, ἀλλά καί αἱ πρόσφατοι ἀποφάσεις σας καί
κατά ποῖον τρόπον αὗται θεραπεύουν τήν πυορροοῦσαν πληγήν,
τήν διαπιστου µένην, καθηµερινῶς, ὑπό πάντων, ἀκόµη καί ὑπό τῶν
ἰδίων τῶν συντελεστῶν τᾹς ἐκτροπᾹς.

Τό δηµοσιευθέν ἀνακοινωθέν σας, λακωνικόν,ἀλλά καί ἀνέρει-
στον, ἔχει ὡς ἑξᾹς

α) Τό ἐπιτίµιον αἴρεται ἀπό τᾹς σήµερον (ex nunc) καί ὄχι ἀνα-
δροµικῶς.

β) ∆έν θίγονται οἱ ἕως σήµερα ἐπελθοῦσες ἔννοµες συνέπειες.
γ) Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης (πρόκειται περί ἐµοῦ) θά

ἀναγνωρίσει τό διαµορφωθέν καί ὑφιστάµενον νοµοκανονικό
καθεστώς τῶν τεσσάρων Ἱερῶν Μητρο πό λεων, δηλαδή, Μεγά ρων
καί Σαλαµίνος, Μεσογαίας καί ΛαυρεωτικᾹς, Κηφισίας, Ἀµα ρουσίου
καί Ὠρωποῦ καί Ἰλίου Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως.

Σύρων ἐπί ὁλόκληρον τριακονταεπταετίαν τάς ἀπροσδοκήτους
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συνεπείας µις ἀλογίστου καταστρατηγήσεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων,
τῶν διεπόντων, ἐν σοφί καί διακρίσει, τά τᾹς διοικήσεως τᾹς ἁγιω-
τάτης Ἐκκλησίας µας καί ἑνός δριµυτάτου διωγµοῦ, σς πλη ροφορῶ,
ὅτι οὐδόλως ἐξεπλάγην ἀπό τήν νέαν καταιγίδα τᾹς ἀδελφικᾹς (!!!)
ἐµπαθείας. Τοῦτο, ὅµως, δέν µέ σύρει εἰς ἀπέλπιδα σιωπηλήν
ἀναµονήν τᾹς πρα γµα τώσεως τῶν σκοτεινῶν σχεδιασµῶν σας.
Ἀντιθέτως, µέ διεγείρει εἰς διατύπωσιν καί urbi et orbi διακήρυξιν
προσ θέτου ἀντιλόγου καί εἰς ὑπογράµµισιν σταθερῶν Ἱεροκανο-
νικῶν καί Νοµικῶν δεσµεύσεων, αἱ ὁποῖαι ὑψοῦνται ὡς ἀκατάλυτα
ἀναχώµατα εἰς τήν οἱανδήποτε εὑρηµατικήν, ἀλλ᾿ οὐχί δόκιµον καί
«κατά Θεόν» µεθόδευσίν σας. 

Α΄ 
Αἱ προθέσεις-οὐχί τᾹς ΣυνοδικᾹς Ὁλοµελείας-ἀλλά τᾹς κυρι -

άρχου ὀλιγαρχίας-ὡς ἀπεδείχθη ἐκ τῶν διαφυγόντων µυστικῶν σχε-
διασµῶν, δέν ἦσαν καί δέν εἶναι ἡ ἄρσις τοῦ ἁµαρτωλοῦ ἐπιτιµίου
τᾹς ἀκοινωνησίας καί ἡ ἐπάνοδος τοῦ Συνοδικοῦ Σώµατος εἰς τήν
χαρισµατικήν λειτουργίαν Του, ἀλλ᾿ ἡ δηµιουργία κλίµατος καί συνθη-
κῶν, αἱ ὁποῖαι θά ἀπέκλειον ὁριστικῶς τήν ἰδικήν µου ἐπάνοδον εἰς
τά καθήκοντά µου, µέ τήν ἔµµονον προσδοκίαν, ὅτι ἡ τοιαύτη ἐξέλι-
ξις θά ἔκλεινεν ὁριστικῶς τόν φάκελλον τῶν αὐθαιρεσιῶν καί τῶν
σκανδάλων τᾹς τριακονταεπταετίας.

Ἡ πρώτη µου ἔνστασις-ἀδελφοί καί, µή ἀδελφικῶς διακείµενοι,
Σύνεδροι τᾹς Ἱεραρ χίας τᾹς 12ης Μαΐου 2010-συνοψίζεται εἰς ἕνα
ἐπίµονον ἐρωτηµατικόν. ∆ιατί, ἐφ᾿ ὅσον ἀπεφασίσατε νά ἀσχολη -
θᾹτε µέ τό «ἐπιτίµιον τᾹς ἀκοινωνησίας», µέ διάθεσιν ἀπαλείψεώς
του ἤ µέ ὁραµατισµόν ἐπιµηκύνσεώς του, δέν µέ ἐκαλέσατε νά παρα -
κολουθήσω τήν διαλεκτικήν τῶν Θεολογικῶν καί τῶν Ἱεροκανονικῶν
ἐπιχειρηµάτων σας καί νά  ἀκούσετε καί σεῖς, ὡς δικασταί καί ὡς κρι -
ταί,  τάς ἰδικάς µου ἀπόψεις ἤ καί τάς ἐνδεχοµένας ἐνστάσεις µου ἐπί
τῶν ἀσυµφώνων πρός τούς Ἱερούς Κανόνας περαιτέρω ἐνεργειῶν
σας; Ἡ Σύναξις αὐτή τί ἦτο; ∆ικαστήριον ἤ Βουλευτήριον; Ἐάν ἐλει-
τούργησεν ὡς ∆ικαστήριον, εἴχετε τήν δεσµευτικήν ὑποχρέωσιν, νά
µέ καλέσετε καί νά µέ ἀκούσετε. Ἐάν συνεσκέφθηκε ὡς τό Ἀνώτατον
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Βουλευτικόν Σῶµα τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, ὑποχρέωσίς σας
ἦτο νά διαγράψετε, ἄνευ τοῦ παραµικροῦ δισταγµοῦ τό ἁµαρτωλόν,
τό ἀντικανονικόν καί παράνοµον ἐπιτίµιον καί-ἐν ἐντιµότητι-νά
δηλώσητε εἰς τό σκανδαλιζόµενον ἐκκλησιαστικόν πλήρωµα, ὅτι ἡ
ἐπιβολή του παρεβίασε τήν Κανονικήν τάξιν.

Ἐπί τριανταεπτά ἔτη µέ καταδικάζετε, χωρίς κατηγορίαν, χωρίς
νά µέ δικάζετε καί χωρίς νά µέ καλεῖτε διά νά ἀκούσετε ἀκόµη καί
ψίθυρον ἀπολογίας ἐκ µέρους µου. Πλέκετε ἁλυσίδα ποινῶν, χωρίς
νά διασαφηνίζετε τήν ποιότητα καί τήν βαρύτητα τῶν παραπτωµά-
των µου καί χωρίς νά µέ καλεῖτε, ὑπόλογον καί ὑπόδικον, διά νά πα-
ράσχω εἰς σς, τούς δικαστάς µου, στοιχειώδεις ἐξηγήσεις καί νά
ἀποσείσω-ἐάν ἔχω πειστικά ἐπιχειρήµατα-τάς κατ᾿ ἐµοῦ µή συγκεκρι -
µενοποιηµένας κατηγορίας. 

Γνωρίζετε ὅλοι, ὅτι κατά τό µακρότατον αὐτό χρονικόν διά-
στηµα, οὐδέποτε ἐζήτησα παρά τινος ἐξ ὑµῶν εὔνοιαν ἤ φιλικήν
ἐκδούλευσιν. Τό µόνον, τό ὁποῖον ἐζήτησα καί ἐξακολου θῶ νά ζητῶ,
εἶναι νά µέ δικάσετε.Τιµίως καί δικαίως. Ἐφ᾿ ὅσον, παρακολου -
θοῦντες τήν ἀναστροφήν µου καί τήν διακονίαν µου, µέ θεωρεῖτε, ὅτι,
εἰς ὁ,τιδήποτε, ἔσφαλα, καλέσατέ µε εἰς τό Συνοδικόν ∆ικαστήριον
καί, ἀκολου θοῦντες τήν Ἱεροκανονικήν ∆ικονοµίαν κρίνατέ µε καί κα-
ταδικάσατέ µε. Μήν ἐπιµένετε νά ἐπιβάλλετε ποινάς, χωρίς δίκην,
διό τι αὗται ἀποβαίνουν ἐπιβαρυντικαί διά τήν ἰδικήν σας ἀρχιερατι-
κήν ὑπόληψιν. Τό σηµερινόν Σῶµα τᾹς Ἐκ κλησίας,ἀλλά καί τό αὐ -
ριανόν καί ἡ ἱστορία, ἡ ὁποία δέν εὐνοεῖ τήν πλάνην ἤ τήν δολίαν
σκοπιµότητα, θά σχολιάζουν δυσµενῶς τήν πρακτικήν σας καί θά
στιγµατίζουν τό ἱστορικόν προφίλ σας.

Ἦτο ἆραγε τόσον δύσκολον ἤ τόσον ἀσύµβατον µέ τήν ἀρχιε -
ρατικήν ἀξιοπρέπειάν σας, νά ἀκούσετε-ἐστω καί κατ᾿ ὀλίγον-τήν
ἀπολογίαν ἤ καί τόν στεναγµόν ἑνός ἀδελφοῦ σας; Εἶσθε τόσον πε-
πεισµένοι, ὅτι δικαιοῦσθε νά καταδικάζετε, χωρίς νά δικάζετε; Νά
ἀποµακρύνετε βιαίως, µέ µόνην τήν διαταγήν σας, τόν συνεπίσκοπόν
σας ἀπό τόν θρόνον τᾹς διακονίας του καί τᾹς εὐθύνης του καί νά
προωθᾹτε τούς φίλους σας καί τούς εὐνοουµένους σας;
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Β΄
Ἡ δευτέρα ἔνστασίς µου: Ὁ πρόεδρος τοῦ Σώµατος τᾹς Ἱερα-

ρχίας Μακαριώτατος κ. Ἱερώνυµος, ἀνέθεσεν, δι᾿ ἁπλᾹς ἀνα κοι -
νώσεως καί οὐχί διά Συνοδι κᾹς ἀποφάσεως, εἰς τόν Μητροπολίτην
Ζακύνθου Χρυσόστοµον, τήν ἁρµοδιό τητα καί τήν εὐθύνην τᾹς
εἰσηγήσεως ἐνώπιον τοῦ Σώµατος τᾹς Ἱεραρχίας, ἐπί τᾹς κατατε -
θείσης ἐνυπογράφου προτάσεως τριακοντατριῶν Συνοδικῶν Ἀρ -
χιερέων, περί τᾹς «ἄρσεως τοῦ ἐπιβληθέντος ἐπιτιµίου ἀκοινω νησίας
εἰς τόν Μητροπολίτην Νικόδηµον Γκατζιρούλην». 

Ἐνώπιον πάντων ὑµῶν καταγγέλλω, ὅτι ἡ πρωτοβουλία αὕτη
τοῦ Μακα ριωτάτου Προέδρου ἐνέχει δόλον καί εἶναι ἀπαράδεκτος.
Γνωστόν τοῖς πσι καί τῷ Μακαριωτάτῳ Ἱερωνύµῳ, ὅτι ὁ Μητρο-
πολίτης Χρυσόστοµος εἶναι ὁ πρόξενος τοῦ, διά τοῦ µεθοδευµένου
«ἐπιτιµίου», πραξικοπήµατος, τό ὁποῖον ἐσχεδιάσθη καί ἐπεχειρήθη
κατά τό ἔτος 1994, εἰς περίοδον ἀσθενείας τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου
Σεραφείµ καί εἰσαγωγᾹς του εἰς Νοσοκοµεῖον. Ἐκ µεταλλευόµενος
τήν περιπέτειαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁ τότε τιτου λάριος Μητροπο λί -
της ∆ωδώνης Χρυσόστοµος, ἐνεφανίσθη εἰς τήν πολιτικήν ἡγεσίαν
ὡς φορεύς τῶν ἐπιθυµιῶν καί τῶν σχεδιασµῶν τοῦ ἀσθενοῦντος
Προκαθηµένου, ἠγωνίσθη δέ καί ἐπέτυχε τήν ἔκδοσιν Προεδρικῶν
διαταγµάτων, ἀκυρούντων τά, πρό εἰκοσιπενταετίας ὅλης, νοµίµως
ἐκδοθέντα, διατάγµατα, τά ὁποῖα, ἀνεγνώ ριζον καί ἐγκαθίστων ἡµς,
τούς τρεῖς Μητροπολίτας, εἰς τάς κληρωθεῖσας εἰς ἡµς Ἱεράς Μητρο -
πόλεις. Ὁ δεύτερος στόχος του, µετά τήν ἐπιτυχίαν τοῦ πρώτου, ἦτο
ἡ ὑφαρπαγή ὑπ᾿ αὐτοῦ τᾹς Μητροπόλεως ἈττικᾹς. Καί ὁ τρίτος, ὁ
ἀπό καρδίας ποθητός, ἦτο ἡ ἀπό τᾹς Μητροπόλεως ἈττικᾹς ἐφόρ -
µησις καί κατάκτησις τοῦ ἐπιζήλου θρόνου τοῦ Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος.  

Ὅλοι γνωρίζετε, οἱ παλαιοί ἐξ ὑµῶν ὡς ἀντιµέτωποι καί χειρισταί
τᾹς ἐκδη λωθείσης τότε κρίσεως καί οἱ νεώτεροι, ὡς ἐξ ἀποστάσεως
παρακολουθήσαντες τά γεγονότα, ὅτι κατά τάς τραγικάς ἐκείνας
στιγµάς ἡ Ἱεραρχία παρουσιάσθηκε ὡς ἕν ἀλληλοσπαρασσόµενον
σῶµα καί τό κύρος τᾹς  Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος κατᾹλθεν εἰς τό
ναδίρ. 
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Ὄχι ὀλίγοι ἐκ τῶν Μητροπολιτῶν τᾹς περιόδου ἐκείνης, µεταξύ
τῶν ὁποίων ὁ µακαριστός Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος καί ὁ σηµε-
ρινός Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµος, δι᾿ ὑποµνηµάτων των πρός τόν
Ἀρχιεπίσκοπον Σεραφείµ καί πρός τήν ὑπεύθυνον πολιτικήν ἡγεσίαν
ἐστιγµάτισαν τήν ἐξόρµησιν καί τήν προέλασιν τοῦ ∆ωδώνης πρός
τόν θρόνον τᾹς ἈττικᾹς καί τόν ἀποκαλυφθέντα ὁραµατισµόν του,
διά περαιτέρω προαγωγήν καί κατάληψιν τᾹς πρωτοθρόνου ὑπευ -
θυνότητος. Προσπερνῶν τάς πολλάς, ἐνυπογράφους διαµαρτυρίας
τῶν ἁρµοδίων ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων, αἱ ὁποῖαι προεβλήθη-
σαν τότε ἀπό  τήν πολιτικήν καί ἀπό τήν ἐκκλησιαστικήν δηµοσιογρα -
φίαν, θά ἐπαναφέρω εἰς τήν κρίσιν καί ἐκτίµησιν ὑµῶν δύο µόνον
ἀποσπάσµατα ἀπό ἐπίσηµα ἔγγραφα διαµαρτυ ρίας τοῦ τότε Μητρο-
πολίτου Θηβῶν καί Λεβαδείας καί σηµερινοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερω -
νύµου.

Εἰς τάς 15-4-1994, ὁ Θηβῶν Ἱερώνυµος ἔγραφε, µεταξύ ἄλλων,
εἰς τόν τότε πρόεδρον τᾹς ∆ηµοκρατίας Κωνσταντῖνον ΚαραµανλᾹν.

«...Ἡ ὑπογραφή τοιούτου διατάγµατος (περί τᾹς καταδίκης τῶν
τριῶν) µή ἐρειδοµένη εἰς τοιαύτην ἀπόφασιν τᾹς Ἱεραρχίας, στερεῖται
κανονικᾹς ὑποδοµᾹς, νοµιµότητας καί ἠθικᾹς καί θά περιπλέξει
ἀκόµη περισσότερον τά Ἐκκλησιαστικά πράγµατα πρός πολύπλευ -
ρον ἀσφαλῶς ζηµίαν τᾹς Πατρίδος. 

Τυχόν ἐµµονή σας εἰς ἄγνοιαν καί περιφρόνησιν τοῦ σώµατος
τᾹς Ἱεραρχίας σηµαίνει νέας µορφᾹς πραξικόπηµα εἰς τόν χῶρον τᾹς
Ἐκκλησίας καί ἀναβιώνει ὀδυνηρές καί ἀνεπιθύµητες ἡµέρες». 

Εἰς ἐπιστολήν του δέ πρός ὅλους τούς Μητροπολίτας τᾹς
Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, µεταξύ ἄλλων, τονίζει: «... Οἱ Συνοδικοί Ἀρ -
χιερεῖς, πού ἐπέβαλαν τό ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοι νωνησίας στούς τρεῖς
Μητροπολίτες, πρέπει νά ἀναρρωτηθοῦν ἐάν ἡ ἐνέργειά τους αὐτή
χρησιµοποιήθηκε καί ἔγινε ἐφαλτήριο γιά τήν πραξικοπηµατική ἔκδο-
ση τῶν Προεδρικῶν ∆ιαταγµάτων. Ἄν πάλι τό ἐπιτίµιο ἐδόθη ὡς ποι-
νή καί µάλιστα ὡς ἐσχάτη γιά κληρικούς, ποιός Κανόνας ἤ νόµος ἤ
συνείδηση θά συγχωρήσει ἐπιβολή ποινᾹς χωρίς καθορισµένες στήν
ἐκκλησιαστική πράξη κανονικές διαδικασίες;». 

Ἡ σύσσωµος καί ὁµόφωνος ἀντίδρασις παρεµπόδισε, τότε, τήν
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ἁρπαγήν τᾹς Μη τρο πόλεως ἈττικᾹς ἀπό τόν ∆ωδώνης Χρυσόστο-
µον. Ἄλλη, ὅµως, ὑπόγειος, διεργασία ἔφερεν εἰς τήν Ἀττικήν τόν
ἀπό Ζακύνθου  Παντελεήµονα Μπεζενίτην καί ἐνεθρόνισεν εἰς τήν
Ζάκυνθον τόν ∆ωδώνης Χρυσόστοµον.    

Μετά παρέλευσιν δεκαέξ ὁλοκλήρων ἐτῶν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱε-
ρώνυµος, λησµονῶν τάς τότε ἀντιδράσεις του, ἐκάλεσε τόν πρωτα-
γωνιστήν τᾹς ἀνωµαλίας ἐκείνης, τόν συνωµοτήσαντα κατ᾿ ἐµοῦ διά
νά ἐπιτύχ᾽ τήν διαρπαγήν τᾹς Μητροπόλεως ἈττικᾹς, νά ἀποφανθῇ
ἀπό καθέδρας ἐντεταλµένου εἰσηγητοῦ, ἐνώπιον τᾹς Ὁλοµελείας τᾹς
ΣεπτᾹς Ἱε ραρχίας, ἐάν πρέπει ἤ ἐάν δέν πρέπει νά ἀρθῇ καί ποίῳ
τρό πῳ νά ἀρθῇ ἀπ᾿ ἐµοῦ τό ἐπιτίµιον τᾹς ἀκοινωνησίας. Ἡ πρωτο-
βουλία αὐτή τοῦ Μακαριωτάτου εἶναι ἐξ ὁλοκλή ρου ἄστοχος καί
κακόβουλος καί προδίδει δόλον καί ὑπόγειον συνεργασίαν µετά τοῦ
καταδήλως ἐνόχου, δι᾿ ὁριστικήν ἐξόντωσιν ἐµοῦ. 

Εἰς τήν Ἱεράν Σύνοδον τᾹς Ἱεραρχίας µετέχετε ὀγδοήκοντα
Μητροπολῖται, ὑπεύθυνοι, ἅπαντες, διά κάθε προγραµµατισµόν καί
διά κάθε ἐνέργειαν ἐν τῷ διοικητικῷ Κέντρῳ ἤ ἐν ταῖς ἐπαρχίαις ἀνα-
πτυσσοµένην. ∆έν θά ἠµποροῦσεν ὁ Μακαριώτατος, σεβόµενος τό
λειτούργηµά του καί διατηρῶν ἀκηλίδωτον τήν ὑπόληψίν του, νά
ἀναζητήσ᾽ τόν πλέον δόκιµον καί τόν πλέον ἀνεπίληπτον, διά νά τοῦ
ἀναθέσ᾽ τήν εἰσήγησιν; ∆ιατί περιεφρόνησε ὀγδοήκοντα ἀδελφούς
του καί προσεκολλήθη εἰς τόν ἕνα, τόν ἰδικόν του φίλον καί ὁµότρο-
πον, ὁ ὁποῖος, ἐξ αἰτίας τοῦ ἱστορικοῦ του παρελθόντος, δέν ἐδικαι-
οῦτο νά ἀνέλθ᾽ εἰς τό βᾹµα καί νά ἐκφέρ᾽ γνώµην καί πρότασιν;      

Γ΄
Ἡ παρουσιασθεῖσα ἐνώπιον τᾹς Συνελεύσεως τᾹς Ἱεραρχίας

εἰσήγησις τοῦ πραξικοπηµατία τοῦ 1994, ὡς σς εἶναι γνωστόν,
ἐτέθη εἰς ψηφοφορίαν ὑπό τοῦ Προέ δρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἱερω -
νύµου. Καί, τυχοῦσα ἐγκρίσεως ὑπό τᾹς πλειοψηφίας τοῦ Σώµατος
(ἐλευθέρως ἤ κατόπιν µυστικᾹς διαφωτίσεως!!!), ἐδηµοσιεύθη εἰς τόν
τύπον. Ἐπαγγέλλεται, ὅτι ἀνακαλεῖται τό «ἐπιτίµιον τᾹς ἀκοινωνη -
σίας», τό ἐπιβλη θέν εἰς ἐµέ πρό δεκαεπτά ὁλο κλήρων ἐτῶν, ἐφόσον
καί ὅταν ἐγώ δηλώσω, ὅτι ἀποδέχοµαι πλήρως  τήν κατάστασιν τήν
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ὁποίαν, οἱ παλαιότεροι Συνοδικοί, ἀλλά καί σεῖς ἐσχάτως, ἐν βιαί
ἐξάψει καί ἀλογίστῳ πα ραβιάσει τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί ἐν
προκλητικῇ καταφρο νήσει τῶν Καταστατικῶν ∆ιατάξεων, τῶν ρυθµι-
ζουσῶν τό Νοµικόν πλαίσιον διοικήσεως τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-
δος, ἐδηµιουργήσατε εἰς τήν Ἱεράν Μητρόπολιν ἈττικᾹς καί Με γα -
ρίδος. Ἡ ἰδιό τυπος διατύπωσις τᾹς ἀποφάσεώς σας, προδίδει τήν
σκοπιµότητα, νά ἐκµαιεύσετε ἐξ ἐµοῦ αὐτό τό ὁποῖον ὁµολογεῖτε, ἐπί
τέλους, ὅτι ὡς ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τό ἔχετε ἀνάγκην,  ἤτοι τήν ἀ -
να γνώρισιν καί τήν ἀποδοχήν ὅλων τῶν ἀντικανονικῶν καί παρα -
νόµων διεργασιῶν καί ρυ θµίσεων, τάς ὁποίας ἐπινοήσατε καί ἐδρο-
µολογήσατε κατά τήν µακράν ταύτην περίοδον, νά µέ ἀναγκάσετε,
δηλονότι, ὑποκύπτων, νά ἀποδεχθῶ τό φορ τίον τᾹς ἐνοχᾹς, τό
ὁποῖον ὑποση µαίνετε µέ τήν χρᾹσιν τοῦ χαρακτηρισµοῦ «ἐπιτίµιον»
καί, ἐπιπροσθέτως, νά ἐπιτύχετε τήν ὁριστικήν ἀπόρριψίν µου εἰς
τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων.  

Σς ἐρωτῶ ἀδελφικῶς. Καί σς παρακαλῶ νά ἐνηµερώσετε,
τόσον ἐµέ, ὁ ὁποῖος ὑφίσταµαι ἐπί δεκαεπτά ἔτη τάς συνεπείας τᾹς,
ἐν σκοπίµῳ παραχαράξει τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν θεσµίων τᾹς
Ἐκκλησίας µας, ἐπιβολᾹς ἀνυπάρκτου ποινᾹς,  ὅσον καί τό ἐκκλησια-
στικόν πλήρωµα, τό ὁποῖον συνεχῶς διεγείρεται, ἐπαναστατεῖ καί
σς καταλογίζει εὐθῦνας: 

Εἶναι τό «ἐπιτίµιον τᾹς ἀκοινωνησίας» ποινή, ἰσοδύναµος µέ
τάς ποινάς τᾹς «ἐκπτώσεως ἀπό τοῦ Μητρο πολιτικοῦ θρόνου» ἤ τᾹς
«καθαιρέσεως», αἱ ὁποῖαι ἐπιβάλλονται κατόπιν πλήρους καί τελείας
δίκης, ὥστε νά ἀποµακρύνεται ὁ καταδικασθείς καί νά θεωρᾹται
πλέον κενή ἡ Μητροπολιτική του ἕδρα; Ὑπάρχει Ἱερός Κανών, ὁ
ὁποῖος νά ἐπιβάλλ᾽ τήν ἀποποµπήν Μητροπολίτου, ἤ νά παρέχη εἰς
τήν Συνοδικήν διοίκησιν τήν εὐχέρειαν ἐκλογᾹς καί καταστάσεως
ἄλλου Μητροπολίτου εἰς τήν δι᾿ «ἐπιτιµίου» κενω θεῖσαν Ἱεράν Μητρό -
πολιν;

∆ιακατέχεσθε ἀπό τόσην στέρησιν θεολογικᾹς καί ἐκκλησιολο-
γικᾹς παιδείας ἤ ἀπό τόσον πάθος, ὥστε νά πρωτοτυπᾹτε, διολισθαί -
νοντες  εἰς τοιαύτην καί τοσαύτην ἐκτροπήν, ἐκτιµῶντες τήν προ-
σωρινήν διακοπήν λειτουργικᾹς κοινωνίας τῶν Ἐπι σκόπων, εἰς πε-
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ρίπτωσιν κατά τήν ὁποίαν τούς ἀποστασιοποιεῖ ἡ οἱαδήποτε διοι -
κητική ἔνστασις, ὡς ὁριστικήν παῦσιν τοῦ Μητροπολίτου; 

Ἀδελφοί µου, ποίαν µαρτυρίαν συνειδήσεως καί ποῖον χρέος
πιστότητος ἀποθέτετε εἰς τό Πανάγιον Θυσιαστήριον, ὅταν προσφέ -
ρετε τήν Ἀναίµακτον Θυσίαν; Τήν ἐπικίνδυνον ἀµάθειαν; Τό κοµ-
βοσχοίνιον τῶν ἀντικανονικοτήτων καί τῶν παρανοµιῶν; Τήν φόρτι-
σιν τᾹς ἐµπαθείας καί τᾹς ἐχθρότητος; Τά πλέγµατα τᾹς σκοτεινᾹς
διαπλοκᾹς; Τήν ἱκανότητα ἀναρριχητικᾹς ἐπιδόσεως καί προσέγ-
γίσεως τῶν ὑψηλῶν ἀξιωµάτων; Ἡ παρουσία, ὅλων µας, ἐνώπιον
τοῦ φρικτοῦ Θυσιαστηρίου εἶναι προσφορά καί, συνάµα, ἀπόδοσις
λόγου. ∆έν καταξιώνεται ἡ διαπλοκή. ∆έν ἐγγράφεται, ἐν τιµῇ, ἡ πα-
ραβίασις τᾹς ΚανονικᾹς Τάξεως.  

Φυλλοµετρήσετε, παρακαλῶ, τήν δισχιλιετᾹ ἐκκλησιαστικήν
ἱστορίαν µας. Καί ὁµολογήσετε, εὐθαρσῶς, ἐάν κατωρθώσατε νά
εὕρητε ἔστω καί µίαν µόνην περίπτωσιν, τοιούτου ἄθλου, ὡς ὁ ὑπό
τοῦ ∆ωδώνης Χρυσοστόµου ἐπινοηθείς καί ἐπιδιωχθείς. Ἐάν συναν-
τήσατε Σύνοδον, ἡ ὁποία, µέ µόνην τήν πρόσκαιρον διακοπήν τᾹς
ἐπισκοπικᾹς κοινωνίας, ἐξώρισε τόν Κανονικόν Μητροπολίτην ἀπό
τήν θέσιν του καί ἐγκατέστησεν εἰς αὐτήν ἄλλον ἤ (τό χειρότερον),
ἄλλους.

Πρόσφατον, κραυγαλέον παράδειγµα, τό ὁποῖον ἐλέγχει, ὡς
ξένην πρός τήν Ἱεροκανονικήν Τάξιν καί ἀνατρέπει, ὡς ὅλως ἀσύµβα-
τον πρός τήν µακραίωνα Ἐκκλησιαστικήν Παράδοσιν, τήν Ὑµετέραν
τόλµην νά µεταλλάξετε καί νά µετονοµάσετε τήν πρόσκαιρον ἀνα-
στολήν τᾹς λειτουργικᾹς κοινωνίας εἰς βαρυτάτην ποινήν,  εἶναι ἡ
ἐπιβολή τᾹς «ἀκοινωνησίας» εἰς τόν µακαριστόν Ἀρχιεπίσκοπον
Χρι στόδουλον, ἀπό τόν Πατριάρχην Βαρθολοµαῖον. ∆έν ἀνοίγω τόν
φάκελλον τᾹς εὐθύνης, ἡ ὁποία ἐδροµολόγησε τήν πρόσ καιρον
ἐκείνην διακοπήν τῶν σχέσεων τῶν δύο ἡγετικῶν στελεχῶν τᾹς
Ἐκκλησίας µας. Μένω, ὅµως, εἰς τό ἀτυχές γεγονός καί εἰς τάς συνε-
πείας του, ὑπενθυµίζων εἰς Ὑµς καί ὑπογραµµίζων µετ᾿ ἐµφάσεως,
ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος οὐδόλως ἐθίγη εἰς τήν ἄσκησιν
τῶν καθηκόντων του. Συνέχισεν ἀκωλύτως τήν διακονίαν του καί
προή δρευσεν ἀκόµη καί Συνόδου Ἱεραρχίας, χωρίς νά προ βληθῇ ἐξ
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Ὑµῶν ἤ ἐκ τοῦ Πατριαρ χικοῦ θρόνου ἡ παραµικρά ἔνστασις. 
Σεῖς κραυγάζετε, ὅτι ὁ Νικόδηµος εἶναι ἀκοινώνητος. Καί, µέ

τήν κραυγήν σας αὐτήν, ἐπεµβαίνετε δυναστικῶς εἰς τήν καταταλαι-
πωρηθεῖσαν Ἱεράν Μητρόπολιν ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος καί ἐπιχει -
ρεῖτε ἀλλαγάς, διά τάς ὁποίας δέν σς ἐξουσιοδοτοῦν οἱ Ἱεροί Κανό-
νες. Καί ὄχι µόνον ἐξαφανίζετε ἀπό τόν χάρτην τήν Ἱεράν Μητρόπο-
λιν ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος, ἀλλά διακοµίζετε καί ἀνθρώπινον ὑλικόν,
νοσταλγοῦν τήν ἀρχιερατικήν δόξαν, διά νά πληρώσετε τούς
δηµιουργη θέντας ἐξ ὑµῶν κενούς λάκκους.

Καί µετά ἀπό ὅλας αὐτάς τάς ἀντικανονικάς περεµβάσεις σας
(θά µοῦ ἐπιτρέψετε νά τό καταθέσω µέ παρρησίαν) εὑρίσκετε τό
θάρρος νά ἀπαιτᾹτε ἀπό ἐµέ, νά ἀποδεχθῶ τά πεπραγµένα σας, νά
ἀναγνωρίσω, ὡς πράξεις εὐθυγραµµισµένας µέ τάς προδιαγραφάς
τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τάς ἀπαραδέκτους αὐθαιρεσίας σας, ὥστε νά
ἀποδειχθῶ ὑπάκουος εἰς τάς ἐντολάς σας καί νά ἐξασφαλίσω τί; Τήν
ἄρσιν τοῦ ἀνυπάρκτου καί πλαστοῦ ἐπιτιµίου. Καί σεῖς νά ἀποσείσε-
τε τό βάρος τᾹς ἐνοχᾹς καί νά µειώσετε τόν θόρυβον τᾹς κατακραυ-
γᾹς, διά τᾹς πλασµατικᾹς ἀρχειοθετήσεως τοῦ βαρύτατου φακέλλου
τᾹς ἀντικανονικότητος καί τᾹς παρανοµίας.  

Ἐάν εἴχατε πραγµατικήν ἀφορµήν προβληµατισµοῦ ἐναντίον
µου καί ἐάν διεκρίνατε εἰς τήν ἐπισκοπικήν µου διακονίαν παραβιά-
σεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων ἤ συµπεριφοράς, αἱ ὁποῖαι ἐκθέτουν τήν
ἐπισκοπικήν ἀξίαν, θά ἠµπορούσατε νά διακόψετε «πρός καιρόν»
τήν ἐπικοινωνίαν µαζί µου, ἀλλά, ἀµέσως µετά, εἴχατε τήν ὑποχρέω-
σιν νά καταθέσετε είς τήν Ἱεράν Σύνοδον ἐµπεριστατωµένην καταγ-
γελίαν ἐναντίον µου καί νά µέ παραπέµψετε είς Κανονικόν Συνοδικόν
∆ικαστήριον. 

∆ιατί, ἐπί τόσα ἔτη, δέν µέ ἐδικάσατε, ἅγιοι ἀδελφοί; ∆ιατί δέν
ἐµεθοδεύσατε ἀνακρίσεις; ∆ιατί δέν µέ ἐκαλέσατε νά ἀπολογηθῶ;
∆ιατί δέν ἐνθρονισθήκατε είς τάς καθέ δρας τῶν δικαστῶν, διά νά
κρίνετε τάς πράξεις µου, νά προσµετρήσετε τάς ἐνοχάς µου καί νά
µοῦ ἀπαγγείλετε-ἄνευ τᾹς ἐλαχίστης προσωποληψίας-τήν δικαίαν
ἐτυµηγορίαν σας;

Ἐπί τριανταεπτά ἔτη µέ καταδικάζετε, χωρίς νά µέ δικάζετε.
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Μοῦ κλέπτετε τάς δικαιοδοσίας, τάς ὁποίας µοῦ ἀπονέµουν οἱ Ἱεροί
Κανόνες καί δέν αἰσθάνεσθε τήν ὑποχρέωσιν νά αἰτιολογήσετε τήν
αὐθαιρεσίαν σας. Συνοδεύετε τό ὄνοµά µου µέ τήν περιφρο νητικήν
ἔνδειξιν, «ἀκοινώνητος» καί δίδετε τήν ἐντύπωσιν, ὅτι µέ τήν ὑπο -
τίµησιν αὐτήν ἐπιδιώκετε τήν ἀναβά θµισιν τοῦ ἰδικοῦ σας κύρους.

Τό Συνοδικόν σας χρέος εἶναι µονόδροµος. Ἤ θά µέ δικάσετε,
ἐντίµως καί Κανονικῶς, ἤ θά σταµατήσετε νά στηρίζεσθε εἰς τήν ρά-
βδον τοῦ ἀνυπάρκτου ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας, διά νά ἐξοντώσε-
τε τόν ἀδελφόν καί συλλειτουργόν σας.

∆΄
Ἔρχοµαι εἰς τό δεύτερον σκέλος τᾹς ἀπαιτήσεώς σας. ∆ηλώνε-

τε, ὅτι θά ἄρετε τό σκιῶδες καί ἀνύπαρκτον καί ἀναποτελεσµατικόν
ἐπιτίµιον τᾹς ἀκοινωνησίας, ἐάν ἀναγνωρίσω τό «διαµορ φωθέν καί
ὑφιστάµενον, κατά τήν παροῦσαν στιγµήν, νοµοκανονικόν καθεστώς
τῶν τεσσάρων Ἱερῶν Μητροπόλεων, δηλαδή, Μεγάρων καί Σα-
λαµῖνος, Μεσογαίας καί ΛαυρεωτικᾹς, Κηφισίας, Ὠρωποῦ καί Ἀµα -
ρουσίου καί Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπόλεως». 

Ὡς ἀµέσως ἐνδιαφερόµενος, ἔχω τό δικαίωµα νά ζητήσω νά
µοῦ ὑποδείξετε, εἰς ποίους Ἱερούς Κανόνας καί εἰς ποίας Καταστατι-
κάς διατάξεις ἐστηρίχθη τό καλούµενον ὑφ� Ὑµῶν «νοµοκανονικόν
καθεστώς». Ἡ, ἄνευ τᾹς ἀδείας τοῦ κανονικῶς κατασταθέντος ποι-
µένος, κατάτµησις καί σαλαµοποίησις τᾹς Ἱερς Μητροπόλεως
ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος. Καί ἡ ἐγκατάστασις ἐν τοῖς τιµαρίοις ἑνός
νέου λόχου µιτροφόρων. Τό ἐάν πρέπει, ἐκ τοῦ λόγου τᾹς αὐξήσεως
τοῦ πληθυσµοῦ της, νά κατατµηθῇ, εἶναι θέµα µελέτης καί κρίσεως
ἐκ µέρους ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι νοµιµοποιοῦνται ἀπό τούς «ἐν θέµατι»
Ἱερούς Κανόνας καί ἀπό τάς σχετικάς διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ
Χάρτου τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος. Ὄχι δέ µόνον ἡ ἁρµοδιότης,
ἀλλά καί ἡ διαδικασία τᾹς πιθανᾹς κατατµήσεως, εἶναι καθορισµένη
καί δεσµευτική. Καί τήν Ἱεροκανονικήν αὐτήν διαδικασίαν τήν σέβεται
καί τήν ἐπιβάλλει καί ὁ Καταστατικός Χάρτης τᾹς Ἐκκλησίας µας.

Σεῖς ἀποκαλεῖτε «νοµοκανονικόν καθεστώς» τήν ἐξόφθαλµον
ἀντικανονικότητα καί παρανοµίαν. Καί τολµτε νά ἐκβιάσετε καί τήν
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ἰδικήν µου συνείδησιν, πιέζοντες νά προσ υπογράψω τήν κατάφω -
ρον ἐκτροπήν καί τήν πλαστογραφίαν, ὥστε νά ἀπαλαγᾹτε  σεῖς καί
ὄχι ἐγώ, ἀπό τό µίασµα τοῦ ∆ωδωνικοῦ πραξικοπήµατος.  

Ἐλπίζω, ὅτι δέν θά συνεχίσετε νά ἐπικαλύπτετε τήν ἐκ µέρους
τῶν προκατόχων σας παραβίασιν, ἥτις ἐµεθόδευσε καί συνώδευσε
τήν δηµιουργίαν τῶν τεσσάρων Μητροπόλεων. Αἱ δύο πρῶται
ἐστήθησαν µέ στηλοβάτας τάς Συντακτικάς Πράξεις τᾹς ∆ικτατορίας.
Καί διά νά µή κρηµνισθοῦν, ἐπενοήθη καί περιελήφθη εἰδική διάταξις
εἰς τάς Συντα κτικάς Πράξεις, ἡ ὁποία ἀπέκλειε τό δικαίωµα προσφυ-
γᾹς εἰς τό Ἀνώτατον ∆ιοικητικόν ∆ικαστή ριον τᾹς Χώρας, εἰς τό
Συµβούλιον τᾹς Ἐπικρατείας. Καί αὐτό, ἐνῶ, παραλλήλως, ἄλλαι
διατάξεις τῶν Συντακτικῶν Πράξεων ἔπαυον, ἄνευ λόγου, ἄνευ δίκης
καί ἄνευ στοιχειώ δους διοικητικᾹς διαδικασίας, δώδεκα Μητρο-
πολίτας καί ἄφηναν τάς Μητροπόλεις των, βοράν εἰς τάς ἀκορέ στους
ἐπιθυµίας τῶν σπουδαρχίδων. 

Μετά τήν µεταπολίτευσιν, ὡς εἶναι γνωστόν εἰς ὅλους σας, ἡ
Πολιτεία ἀπεφάσισε νά ἄρη τήν ἀπαγόρευσιν προσφυγᾹς εἰς τό
Συµβούλιον τᾹς Ἐπικρατείας, τήν ὁποίαν ἐπέβαλαν αἱ Συντακτικαί
Πράξεις. Καί τό Ἀνώτατον ∆ικαστήριον, µέ σειράν ἀποφάσεων τοῦ
ἁρµοδίου Τµήµατος-περί τάς τριάκοντα-ἐδικαίωσε τούς Μητροπο -
λίτας. Βρα δύτερον δέ, ἡ Ὁλοµέλεια τοῦ αὐτοῦ ∆ικαστηρίου, µέ τήν
ἀπόφασίν της 1028/1993, ἔκρινεν ἀµετα κλήτως, ὅτι Νόµιµοι Μητρο-
πολῖται διά τάς Μητροπόλεις Θεσσαλιώτιδος, Λαρίσης καί ἈττικᾹς
εἶναι οἱ Ἱεράρχαι, Κωνσταντῖνος, Θεολόγος καί Νικό δηµος.

Ὅλα αὐτά τά γνωρίζετε καί δέν σς ἀποµένει ἀτραπός δι᾿ ἀµφι -
σβήτησιν.  

Παρά τήν σαφεστάτην αὐτήν ἀπόφανσιν τοῦ Συµβουλίου τᾹς
Ἐπικρατείας, ὁ τότε Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ, ὑπό τήν πίεσιν τοῦ
∆ωδώνης Χρυσοστόµου, ἐµεθόδευσε τήν σύγκλησιν τᾹς Ἱεραρχίας,
προκειµένου νά ἐπιτύχη τήν ἐκλογήν του εἰς τήν Μητρόπολιν ἈττικᾹς.
Ἀλλά οἱ ἀντιδρῶντες Μητροπολῖται καί εἰδικῶς ὅσοι ὡραµατίζοντο
τόν θρό νον τῶν Ἀθηνῶν, µεταξύ τῶν ὁποίων καί ὁ τότε Θηβῶν κ. Ἱε-
ρώνυµος, µέ διαδικασίαν πραξικοπηµατικήν, ἀκόµη καί µέ τήν χρᾹσιν
πλαστῶν ψηφοδελτίων, µετέθεσαν εἰς τήν Ἀττικήν τόν γνωστόν
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πλέον ἀνά τήν οἰκουµένην, Μητροπολίτην Ζακύνθου Παντελεήµονα
Μπεζενίτην. Ὁ δέ σηµερινός Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµος, ἐνέγραψεν,
εἰς τήν προσωπικήν του δέλτον τᾹς ἀντικανονικότητος καί τᾹς
παρανοµίας, τήν περαιτέρω κατά τµησίν της.

Ἐγκαίρως, κατά µήνα Νοέµβριον τοῦ 2009, µέ ἐκτενές ὑπόµνη -
µά µου, εἶχον ἐνηµερώσει τόν Ἀρχιεπίσκοπον καί τήν ∆ιαρκᾹ Ἱεράν
Σύνοδον, ὅτι ὡς Κανονικός καί Νόµιµος Μητροπολίτης τᾹς Μητρο -
πόλεως ἈττικᾹς δέν παραχωρῶ τήν ἄδειαν κατατµήσεώς της. Ἐ -
κεῖνος, ἔρριψεν εἰς τόν κάλαθον τῶν ἀχρήστων τό ὑπόµνηµά µου.
Ἠδιαφόρησε διά τήν ἄδειαν, τήν ὁποίαν, τώρα, ζητεῖ ἐναγωνίως,
ἔστω καί ἐξ ὑστέρων, προσφέρων ὡς ἀντάλλαγµα τήν ἄρσιν τοῦ ἐπι-
τιµίου(!!!). Καί, διά νά στήση πρό ἐµοῦ τό ὑψηλόν ἀνάστηµα τοῦ
ἀξιώµατός του, ἠγωνίσθη καί ἐξεµαίευσεν ἀπό τό ἁρµόδιον Ὑπουρ-
γεῖον Θρησκευµάτων, τόν ἐκ νέου τεµαχισµόν τᾹς ἱστορικᾹς Μητρο -
πόλεως.

Μετά ἀπό ὅλην αὐτήν τήν τραγικήν σύγχυσιν καί τήν ἀσύστο-
λον παραβίασιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἔρχεσθε σεῖς, οἱ ὁρκισθέντες
ἐπισήµως πιστήν τήρησιν τῶν Κανόνων τῶν θεσπισθέντων ὑπό τῶν
Οἰκουµενικῶν Συνόδων καί ἐκείνων, ἐκ τῶν Τοπικῶν Συνόδων, οἱ
ὁποῖοι ἔτυχον ἐπικυρώσεως ὑπό Συνόδου ΟἰκουµενικᾹς καί διατυ -
πώνετε ἐπισήµως καί εἰς ἀνακοίνωσιν τᾹς Ἱερς Συνόδου τᾹς Ἱε -
ραρχίας, τήν ἀπαίτησιν νά ἀποδεχθῶ ἐγώ τά ἐξ ὁλοκλήρου ἀνέρειστα,
ἁµαρ τωλά «τετελεσµένα», ἐάν θέλω νά ἀποσυρθᾹ ἀπό τήν κεφαλήν
µου ἡ σκιά τοῦ «ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας».

Μέ τήν χρεωστικήν ἐπισκοπικήν µου παρρησίαν διαµαρτύρο-
µαι καί φωνάζω, ὅτι δέν πρόκειται νά ὑποκύψω εἰς τοιούτους ἐκβια-
σµούς. ∆έν θά ποδοπατήσω τήν Ἱεροκανονικήν Τάξιν, διά νά ἀπο-
λαύσω τήν ἀποφόρτισιν ἀπό τήν ἅλυσιν, τᾹς γυµνᾹς βίας. Καί ἐπα-
ναλαµβάνω, ὅτι τό µόνον δικαίωµα, πού ἔχετε σεῖς, οἱ κρατοῦντες
σήµερον τά σκᾹπτρα τᾹς ἐκκκλησιαστικᾹς ἐξουσίας, εἶναι νά µέ πα-
ραπέµψετε εἰς δίκην. Καί δίκην, ὄχι «µαϊµού». Ἀλλά ἔντιµον.
Ἀπολύτως εὐθυγραµµισµένην µέ τάς προδιαγραφάς τῶν Ἱερῶν
Κανόνων. Καί, σεβόµενοι τά δικαιώµατά µου, νά µέ καλέσετε νά
ἀπολογηθῶ καί, εἰς περίπτωσιν σοβαροῦ λόγου, νά µοῦ ἐπιτρέψετε
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νά ζητήσω τήν ἐξαί ρεσιν τῶν δικαστῶν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι εὐθύνονται
διά τόν τριακονταεπταετᾹ διωγµόν µου. 

Ε΄
∆έν πρόκειται νά θεωρήσω ὡλοκληρωµένην τήν διαµαρτυρίαν

µου, ἐάν δέν προσθέσω, ὡς ἐπιστέγασµα, τήν δηµοσιοποίησιν περι -
στατικῶν, τά ὁποῖα, διά λόγους σεβασµοῦ πρός τό ἀρχιεπισκοπικόν
ἀξίωµα εἶχον κρατήσει µυστικά ἕως τᾹς σήµερον.

Μετά τόν θάνατον τοῦ µακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστο-
δούλου καί πρό τᾹς ἀρχιεπισκοπικᾹς ἐκλογᾹς τᾹς 7ης Φεβρουαρίου
2008, ὁ τότε Μητροπολίτης Θηβῶν καί διεκδικητής τοῦ θρό νου τῶν
Ἀθηνῶν, ἔστειλεν εἰς ἐµέ τόν ἐκπρόσωπόν του ἀρχιµανδρίτην Ἀθη-
ναγόραν ∆ικαιάκον, ὡς διακοµιστήν µηνύµατος, ὅτι ὁ κ. Ἱερώνυµος,
τά δύο πρῶτα θέµατα, τά ὁποῖα θἀ ἀντιµετώπιζε καί θά ἐπέλυε ἀµέ-
σως µετά τήν ἐνδεχοµένην ἀνάρρησίν του εἰς τόν ἀρχιεπισκοπικόν
θρόνον θά ἦσαν τά ἀκόλουθα: Τό πρῶτον, θά ἦτο ἡ ἀ φαίρεσις ἀπό
τήν φήµην του, πού ψάλλεται εἰς τάς Ἱεροτελεστίας, τᾹς ἐνδείξεως
«καί πάσης Ἑλλάδος». Καί,  τό δεύτερον, ἡ παῦσις τᾹς ἰδικᾹς µου,
µακρο χρονίου περιπετείας καί τᾹς παραλλήλου περιπετείας τᾹς
Μητροπόλεως ἈττικᾹς. Καί δι᾿ αὐτό, τό δεύτερον, ἐζήτησεν ἀπό ἐµέ
νά τοῦ ἀποστείλω σηµείωµα µέ τάς σκέψεις µου καί µέ τάς προτά-
σεις µου. Εἰς τό αἴτηµά του αὐτό ἀνταπεκρίθην. Εἰς µίαν καί µόνην
σελίδα τοῦ ἐσηµείωσα τήν νοµικήν ὄψιν τοῦ προβλήµατος καί τήν
ὁδόν πρός ἐπίλυσίν του.

Καί µετά τήν ἐνθρόνισίν του εἰς τόν θρόνον τῶν Ἀθηνῶν, συνέ-
πεσε νά συναντηθῶµεν εἰς Ναόν τῶν Ἀθηνῶν. Καί µοῦ εἶπεν, ὅτι θέ-
λει νά συζητήσωµεν τό θέµα. Τοῦ ἀπήντησα, ὅτι εἶµαι πρόθυµος,
ἀκόµη καί τό ἴδιον ἀπόγευµα, νά συζητήσω µαζί του. 'Η ἀπάντησίς
του ἦτο, ὅτι δέν εἶχε τότε διαθέσιµον χρόνον, ἀλλά θά µοῦ ἔστελνε
µήνυµα µέ τόν ἴδιον ἀρχιµανδρίτην. Περιττόν νά προσθέσω, ὅτι τό
µήνυµα αὐτό δέν ἔφθασεν ἕως σήµερον. Ἔφθασεν, ὅµως, ἡ κατά-
στασις τῶν δολοπλοκιῶν καί τῶν ἐκβιασµῶν τοῦ Μακαριωτάτου. 

Ἐκ µέρους του µέ ἐπεσκέφθη, µετά τινα χρόνον, ὁ ἀρχιµαν-
δρίτης µεσολαβητής καί µοῦ ἐπρότεινεν, ὡς σχεδιασµόν τοῦ Μακα -
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ριωτάτου, ἀλλά καί ὡς ἔκφρασιν ἰδικᾹς του ἐπιθυµίας, νά ὑποβάλω
τήν παραίτησίν µου ἀπό τήν Μητρόπολιν ἈττικᾹς, ὑποδεικνύων, ταυ-
τοχρόνως, ὡς διάδοχόν µου ἐκεῖνον, τόν πρόθυµον µεσολαβητήν.
Νά ἀποδεχθῶ, δηλαδή, τήν διαδικασίαν, τήν ὁποίαν ἐµεθόδευσε,
παλαιότερον, ὁ τότε ἀρχιµανδρίτης κ.Ἱερώνυµος Λιάπης, προκειµέ-
νου νά ὠθήση εἰς παραίτησιν τόν µακαριστόν Μητροπολίτην Θηβῶν
Νικόδηµον καί νά καταλάβη τόν θρόνον του. 

Ἐξεπλάγην. ∆έν ἀνέµενον τοιοῦτον θράσος. Περιορίσθην εἰς
τήν ἐνηµέρωσίν του, ὅτι δέν ἔχω τοιοῦτον δικαίωµα. Οἱ Ἱεροί Κανό-
νες δέν ἐπιτρέπουν εἰς τόν Μητροπολίτην νά ὑποδεικνύ᾽ καί νά ἐπι-
βάλλ᾽ τόν διάδοχόν του. Ἡ ἀνάδειξις τοῦ νέου Μητροπολίτου εἶναι
ἀποκλειστικόν δικαίωµα καί εὐθύνη τᾹς Ἱερς Συνόδου τᾹς Ἱερα-
ρχίας. Ἠσθάνθην, ὅµως, βαρύτατον πόνον, προσ µετρῶν τό περι -
εχόµενον καί τήν ποιότητα τᾹς ἀγωγᾹς, τήν ὁποίαν προσφέρει ἕνας
Ἀρχιεπίσκοπος εἰς νέον λειτουργόν τᾹς Ἐκκλησίας, προο ριζόµενον
διά τό ἀξίωµα καί τήν εὐθύνην τοῦ Μητροπολίτου. 

ΣΤ΄
Μετά ἀπό ὅλην αὐτήν τήν ἱστόρησιν, τῶν ἀσυµβάτων πρός τό

παραχωρηθέν εἰς ὅλους ἡµς χάρισµα τᾹς Ἀρχιερωσύνης, µελανῶν
διεργασιῶν, θά ἤθελα νά ἀπευθύνω δύο µόνον λέξεις εἰς τόν Ἀρ -
χιεπίσκοπον Ἱερώνυµον.  

Ἀδελφέ, Μακαριώτατε, τόλµησε, σέ παρακαλῶ, µίαν αὐτο -
κριτικήν καί µίαν διε ρεύνησιν, κατά πόσον αὐτά τά τεχνάσµατα καί
αὐταί αἱ δολοπλοκίαι ἀντέχουν νά στα θοῦν εἰς παράλληλον στήλην,
ἐγγράφουσαν τούς βίους, τάς διδαχάς καί τήν ὅλην δραστηριότητα
τῶν ἁγίων Ἀποστόλων µας καί τῶν Θεοφόρων Πατέρων µας. Ἐάν
ἠµποροῦν νά κριθοῦν καί νά ἐκτιµηθοῦν, ὡς εὐσυνείδητος ἀνταπό-
κρισις εἰς τούς ὅρκους µας, ὡς ὁλοκάρδιος εὐθυγράµµισις πρός τά
Ἀποστολικά ὑποδείγµατα καί τάς Ἀποστολικάς προδιαγραφάς καί
ὡς πιστή τήρησις τῶν Ἱερῶν Κανόνων, τούς ὁποίους ἐθέσπισαν οἱ
Πατέρες µας, ἐν Ἁγίῳ Πνεύµατι καί ἐν Οἰκουµενικαῖς Συνόδοις.

Ἐάν, παρ᾿ ἐλπίδα, τήν τακτικήν αὐτήν τήν ἐκλαµβάν᾽ς ὡς Ἀπο-
στολικήν καί Πατερικήν, ὑπηρέτησέ την καί συνέχισέ την. Ἐάν,
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