
«...Kαί συναχθέντες
µετά τῶν πρεσβυτέρων
συµ βούλιόν τε λαβόντες
ἀργύρια ἱκανά ἔδωκαν
τοῖς στρατιώταις λέγον-
τες. εἴπατε ὅτι οἱ µαθη-
ταί αὐτοῦ νυκτός ἐλθόν-
τες ἔκλεψαν αὐτόν ἡµῶν
κοιµωµένων...» (Mατθ.
κη΄ 12-13).

Ἡ ἀλήθεια καί τό δί-
καιο δέν ὑποστηλώνον-
ται µέ βρώµικο χρῆµα.
Ἐπιβάλλονται µέ τή δυναµική παρ-
ρησία τους καί γοητεύουν µέ τό αὐ-
τόφωτο µεγαλεῖο τους. Tό ψέµα κι ἡ
ἀδικία πληρώνουν καί πληρώνονται
ἀκριβά, γιά νά ὑποστηλωθοῦν καί νά
σταθοῦν στά ψεύτικα πόδια τους. Γί-
νονται ἀντικείµενα ρυπαρῆς συναλ-

λαγῆς. Δίνουν καί παίρ-
νουν ἀργύρια. Πουλιῶν-
ται κι ἀγοράζονται στά
σκοτεινά παρασκήνια.

Δέν εἶναι ἀνεκτό, οὔτε
παραδεκτό, ἡ βρώµικη
συναλλαγή νά ἀποτολ-
µᾶται ἀκόµα καί στόν ἱε-
ρό χῶρο, πού τόν σκιά-
ζει ἡ παρουσία τοῦ Θεοῦ
κι ἀπ᾽ τούς ἀνθρώπους,
πού ἔχουν τάξει τήν ὕ-
παρξί τους στή διακονία

τῶν θεϊκῶν προσταγµάτων. Ὅµως,
ἡ ἱστορία εἶναι σκληρός κι ἀδυσώ-
πητος µάρτυρας. Ἔχει καταχωρήσει
περιστατικά συναλλαγῆς τραγικά.
Ἔχει ἀποτυπώσει ἐξαγορές συνειδή-
σεων. Ἔχει ἀποθηκέψει γεγονότα,
πού ξεπερνοῦν τά ὅρια τῆς ἀνθρώ-
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πινης φαντασίας. Προδοσίες µέ ἀν -
ταλλάγµατα. Ἀπάτες σχεδιασµένες
καί πληρωµένες. Παραπληροφόρησι,
ἀγορασµένη µέ βαρύ τίµηµα. Ὅλα
αὐτά τά χρονικά τά συντηρεῖ καί τά
ἀναµεταδίδει. Tά προβάλλει ὑπο -
µνηµατισµένα µέ τήν καθολική ἀπα-
ρέσκεια καί τήν ἀνυποχώρητη ἀπο-
δοκιµασία.

* * *
Ἀξεπέραστο γεγονός, σφραγίδα

τῆς ἔσχατης διαφθορᾶς καί τοῦ ἐκφυ-
λισµοῦ τῆς προσωπικότητας, ἡ προ-
δοσία, ἡ δίκη, ἡ σταύρωσι, ὁ θάνατος
τοῦ Θεανθρώπου Kυρίου µας.

Στόν ἀνήφορο, πού ὁδηγεῖ στό
Γολγοθᾶ τοῦ µεγάλου µαρτυρίου καί
στό µονοπάτι, πού ἀφετηρία του ἔχει
τό κενό µνηµεῖο τοῦ Σωτῆρος Xρι-
στοῦ σπάρθηκαν, ἀφειδώλευτα, τά
ἀργύρια. Kαί φύτρωσαν ἡ βία καί τό
ψέµα. Δόθηκαν χρήµατα, γιά νά ἀγο-
ραστῆ ἡ προδοσία. Kαί ξαναδόθη-
καν, γιά νά πνιγῆ τό µήνυµα τῆς Ἀνα-
στάσεως. Γιά νά ἐξασφαλιστῆ ἡ πα -
ραπλάνησι κι ἡ παραπληροφόρησι
τῶν αὐτοπτῶν µαρτύρων τοῦ κο-
σµοϊστορικοῦ γεγονότος. Ἡ ὑλική
πα ροχή λειτούργησε σά λιπαντικό
στό µηχανισµό τῆς ἐµπάθειας, τῆς ἀ -
πάτης, τῆς δόλιας σκοπιµότητας. Tά
ἀργύρια, προσφέρθηκαν σάν ἀντιπα-
ροχή στίς ἐλαστικές ἤ καί ἀλλοτρι -
ωµένες συνειδήσεις, πού δέν δυσκο-
λεύονται νά εἰσπράττουν προδίδον-
τας τήν ἀλήθεια, τή δικαιοσύνη καί
τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.

Πρίν ἀκόµα συµφωνηθῆ ἡ προδο -
σία, τά ἀργύρια ἔλαµψαν στά µάτια
τοῦ προδότη. «Kλέπτης ἦν, καί τό

γλωσ σόκοµον εἶχε καί τά βαλλόµε-
να ἐβάσταζε» (Ἰωάν. ιβ΄ 6).

Ὁ Ἰούδας ἀφαιροῦσε ἀπ᾽ τό φτω -
χό, κοινό βαλλάντιο. Ἦταν κλέφτης.
Kι ἱκανοποιοῦσε µέ τό σφετερισµό
τῶν λιτῶν εἰσφορῶν, τό ἀνίκητο πά-
θος του.

Kι ὅταν βρέθηκε στό σπίτι τοῦ Λα-
ζάρου κι ἔνοιωσε νά γεµίζη τούς χώ -
ρους ἡ εὐωδιά τοῦ µύρου τῆς εὐγνω-
µοσύνης, ἡ πλεονεξία ξανάναψε µέσα
του. Φούντωσε. Συνεπῆρε τό λογι-
σµό του. Ἐπιβλήθηκε στά αἰσθήµατά
του. Kι ἐκφράστηκε µέ τήν ὑποκριτι-
κή διαλεκτική τῆς φιλαλληλίας. Πα -
ρα πονέθηκε γιατί τό µῦρο δέν που-
λήθηκε στήν τιµή τῶν τριακοσίων
δηναρίων. Kαί γιατί τά χρήµατα δέν
πέρασαν στά χέρια τῶν ἀνήµπορων
καί τῶν πεινασµένων.

Ὡστόσο, ἀµέσως µετά, ὁ ἄτιµος
µαγνήτης, τό χρῆµα, ἔγραψε τή δεύ -
τερη σκοτεινή πρᾶξι. Προσφέρθηκε
γιά νά ἀγοράση τήν προδοσία. Kι
ἔγινε ἀποδεκτό σάν τίµηµα τοῦ µε-
γάλου ἐγκλήµατος.

«Ἔθος γάρ τοῖς κλέπτουσι, ρίπτειν
τά τίµια».

Ἥρωες σ᾽ αὐτή τήν ἀποτρόπαιη
σκηνοθεσία οἱ πνευµατικοί ἄρχοντες
τοῦ Ἰσραήλ, οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ γραµ-
µατεῖς καί οἱ φαρισαῖοι. Tραγική φι-
γούρα πρωταγωνιστῆ στήν εἰδεχθῆ
πρᾶξι τῆς δωροληψίας, ὁ ἕνας ἀπ᾽
τούς δώδεκα µαθητές.«Πορευθείς εἷς
τῶν δώδεκα, ὁ λεγόµενος Ἰούδας Ἰ σκα -
ριώτης, πρός τούς ἀρχιερεῖς εἶπε. τί θέλε -
τέ µοι δοῦναι, καί ἐγώ ὑµῖν παραδώσω
αὐτόν; οἱ δέ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα
ἀργύρια» (Mατθ. κστ΄ 14, 15).
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Ὁ Ἰούδας, ὁ προδότης µαθητής,
εἰσέπραξε τά ἀργύρια καί παρέδωκε
τόν Σωτῆρα Kύριο. «Ὁ τοῦ µύρου
λο γισάµενος τιµήν, τόν Ἀτίµητον οὐκ
ἤσχυνε πωλῆσαι». Tά χέρια του χού -
φτωσαν τό χρῆµα. Kι ἡ καρδιά γέµι-
σε µέ τή σκοτεινιά τῆς ἀπαίσιας ἀντι-
παροχῆς.

«...τυφλοῦται τῷ πάθει τῆς φιλαρ -
γυρίας, ἐκπίπτει τοῦ φωτός ὁ ἐσκοτι-
σµένος. Πῶς γάρ ἠδύνατο βλέπειν ὁ
τόν Φωστῆρα πωλήσας τριάκοντα
ἀργυρίων;».

* * *
Ἡ ἀτιµία κι ἡ ἀδικία πληρώνουν

καί πληρώνονται. Ἀλλά δέν ὁριστι-
κοποιοῦν ποτέ τήν κυριαρχία τους µέ
τό βρώµικο χρῆµα.

Oἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ γραµµατεῖς
ἀπόλαυσαν πρόσκαιρο κορεσµό, καύ -
χησι, γεῦσι δυναµικῆς ἐξουσίας, βλέ-
ποντας τόν Kύριο καρφωµένο στό
ξύλο τοῦ σταυροῦ. Ἀναπαύτηκαν
στό µαξιλάρι τοῦ θριάµβου. Ἔνοιω-
σαν τήν κυριαρχία τους νά ἀσφαλίζε-
ται. Ἀλλά, σύντοµα ξαναβρέθηκαν
στόν κυκλώνα τῆς ταραχῆς. Συγκλο -
νίστηκαν καί κατατρόµαξαν, µόλις
ἔφτασε στίς ἀκοές τους ἡ πληροφο-
ρία τῶν στρατιωτῶν. Mόλις τούς
ἄγγιξε τό ἄγγελµα τῆς Ἀναστάσεως.

Tότε, γιά δεύτερη φορά, ἀποφάσι-
σαν νά χρησιµοποιήσουν τήν ἐπιρ -
ροή τοῦ βρώµικου χρήµατος. Δωρο -
δόκησαν τούς φύλακες στρατιῶτες.
Tούς ἐντυπωσίασαν µέ τήν παροχή.
Tούς ἔσπρωξαν σέ µιά δεύτερη προ-
δοσία. Στήν προδοσία τῆς ἀλήθειας
καί τῆς ἐντιµότητας.

Ὅταν τά µέλη τῆς κουστωδίας ἀν -

άγγειλαν στούς ἀρχιερεῖς «ἅπαντα
τά γενόµενα», οἱ ἄρχοντες τοῦ λαοῦ
κινήθηκαν µέ ταχύτητα καί σατανική
πονηρία. «Kαί συναχθέντες µετά τῶν
πρεσβυτέρων συµβούλιόν τε λαβόν -
τες ἀργύρια ἱκανά ἔδωκαν τοῖς στρα -
τιώταις λέγοντες. εἴπατε ὅτι οἱ µαθη-
ταί αὐτοῦ νυκτός ἐλθόντες ἔκλεψαν
αὐτόν ἡµῶν κοιµωµένων. καί ἐάν ἀ -
κουσθῇ τοῦτο ἐπί τοῦ ἡγεµόνος, ἡµεῖς
πείσοµεν αὐτόν καί ὑµᾶς ἀµερίµνους
ποιήσοµεν» (Mατθ. κη΄ 12-14).

Πάρτε τά λεφτά. Σφίξτε στά χέ -
ρια σας τά ἀργύρια. Mονάχα γιά µιά
ἐκδούλευσι. Tό σφαγιασµό τοῦ δικαί -
ου καί τῆς ἀλήθειας. Nά µήν ἀνακοι -
νώσετε αὐτό, πού ἔγινε. Nά διαδώσε-
τε τό ψέµα. Nά πῆτε, ὅτι οἱ µαθητές
του τόν ἔκλεψαν. Σέ ὥρα, πού σεῖς
κοι µώσασταν. Σέ στιγµές, πού δέν
ἤσασταν σέ θέσι νά ἐκπληρώσετε τήν
ἀποστολή σας. Tή φρούρησι καί τή
διαφύλαξι.

Δεῖγµα τραγικό ἐξαγορᾶς συνει -
δήσεων. Πληρωµένη παραπληρο φό -
ρησι. Ἐξαπάτησι τοῦ λαοῦ. Σπορά
ψευδῶν εἰδήσεων.

Πληρώθηκαν τά ὄργανα τῆς ἐννό-
µου τάξεως. Kαί τό ἀποτέλεσµα βγῆ -
κε διαφορετικό. Δέν εἶχε καµµιά σχέσι
µέ τά πραγµατικά γεγονότα. Δέν δή-
λωνε σεβασµό στήν ἀλήθεια. Δέν
ὑπηρετοῦσε τή δικαιοσύνη. Ἦταν ἡ
πλάνη ἀγορασµένη. Ἡ ἐµπάθεια κα-
µουφλαρισµένη µέ τό µανδύα τῆς ἀλη -
θοφάνειας. Ἡ παραβίασι τῆς ἐντιµό -
τη τας νοµιµοποιηµένη µέ τήν παρο -
χή τῶν ἀργυρίων.

Πειστικό τό τέχνασµα γιά τούς εὐ -
κολόπιστους. Γιά κείνους, πού δέν ἐπε-
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ξεργάζονται τήν πληροφορία, ἀλλά
τήν καταπίνουν ἀµάσητη. Γιατί ἡ εἴ -
δησι κυκλοφόρησε ἀπό κείνους πού
εἶχαν ἐπωµιστεῖ τή φρούρησι. Ἀπ᾽
τούς ἀνθρώπους πού βρίσκονταν
µπρο στά στή βαριά πέτρα τοῦ Tά -
φου. Tαγµένοι νά παρακολουθοῦν τά
γεγονότα καί τά πρόσωπα πού θά
τολµοῦσαν νά πλησιάσουν καί νά κά-
νουν µιά ὁποιαδήποτε ἀξιόποινη
πρᾶξι.

Ἀλλά καί διάτρητη ἡ διαλεκτική,
γιά κείνους πού σκέπτονται, πού βα-
σανίζουν τήν ὁποιαδήποτε ἀνακοί -
νωσι, πού ψάχνουν πίσω ἀπ᾽ τό προ -
πέτασµα τοῦ καπνοῦ νά ἀνακαλύ -
ψουν τίς προθέσεις καί τά πραγµατι-
κά περιστατικά. Mέ τήν παραπλανη -
τική δοµή της ἔκρυβε τήν ἀλήθεια τῆς
Ἀναστάσεως, ἀλλά κι ἀποκάλυπτε
στό σκεπτόµενο ἄνθρωπο τήν πονη -
ριά. Ἀφοῦ οἱ στρατιῶτες εἶχαν παρα -
δοθῆ στή ραστώνη τοῦ ὕπνου, ἀφοῦ
εἶχαν χάσει τήν ἐγρήγορσι, πῶς ἀντι-
λήφθηκαν τήν προσέγγισι τῶν µαθη-
τῶν τοῦ Ἰησοῦ; Πῶς διαπίστωσαν
τήν πρᾶξι τῆς κλοπῆς; Πῶς ἦταν βέ-
βαιοι ὅτι τά γεγονότα ἐξελίχθηκαν
ὅπως τά ἱστοροῦσαν ὑπεύθυνα στήν
προϊσταµένη τους στρατιωτική ἀρχή
καί στά εὐρύτατα λαϊκά στρώµατα;
Ἀλλά καί κάτι ἀκόµα. Γιατί, µετά, δέν
κλήθηκαν νά λογοδοτήσουν γιά τήν
παράβασι τοῦ καθήκοντος; Γιατί δέν
τιµωρήθηκαν παραδειγµατικά; Kαί
γιατί δέν συνελήφθηκαν οἱ ἕνδεκα,
πού ὑποτίθεται πώς ἦταν οἱ δράστες
τῆς κλοπῆς;

Tά ἀργύρια ἔκαναν τό καταλυτικό
ἔργο τους. Στρέβλωσαν τήν ἀλή θεια.

Ἔπνιξαν τό λυτρωτικό µήνυµα τῆς
Ἀναστάσεως. Ὑπηρέτησαν τή δι -
πλω  µατία. Διαφήµισαν τό ψέµα.
Στή ριξαν τήν ἀνοµία. Παραπλάνη -
σαν τό λαό. Γιατί οἱ στρατιῶτες,
«λαβόντες τά ἀργύρια ἐποίησαν ὡς
ἐδιδάχθησαν. καί διεφηµίσθη ὁ λόγος
οὗτος παρά Ἰουδαίοις µέχρι τῆς σήµε-
ρον» (Mατθ. κη΄ 15). Ἁπλώθηκε ὁ ψί -
θυ ρος. Πέρασε ἀπ᾽ τά πληρωµένα χεί -
λη στά ἀνύποπτα αὐτιά. Ἔδεσε ἀν -
θρώπους στήν πλάνη. Ἔκρυψε τόν
ὁρίζοντα καί τό φῶς σέ κείνους πού
λαχταροῦσαν νά γνωρίσουν τήν
ἀλήθεια καί νά προσκυνήσουν εὐλα-
βικά τόν Ἀναστηµένο.

* * *
Ἀργύρια ἱκανά ἔδωκαν... Ἐκεῖνοι

πού εἶχαν λόγο νά µεθοδεύσουν τήν
προδοσία καί νά κρατήσουν τό λαό
µακριά ἀπ᾽ τή σκοτεινιά τῶν προθέ-
σεών τους καί τή σατανικότητα τῶν
ἔργων τους.

Δέν τά ἔδωσε ὁ Ἰησοῦς Xριστός.
Aὐτός περπάτησε φτωχός.«Διῆλθεν
εὐεργετῶν καί ἰώµενος πάντας» (Πρά-
ξ. ι΄ 38). Δέ χρειάστηκε νά δωροδοκή-
ση, γιά νά ἀποδείξη τήν ἀλήθεια.

Δέν τά ἔδωσαν οἱ Ἀπόστολοι. Aὐ -
τοί βρῆκαν τήν τόλµη νά διακηρύτ -
τουν: «ἀργύριον καί χρυσίον οὐχ
ὑπάρχει µοι. ὅ δέ ἔχω τοῦτό σοι δίδω-
µι. ἐν τῷ ὀνόµατι Ἰησοῦ Xριστοῦ τοῦ
Nαζωραίου ἔγειρε καί περιπάτει»
(Πράξ. γ΄ 6).

Δέν τά ἔδωσαν οἱ ἅγιοι. Ἐκεῖνοι
εἶδαν µπροστά τους νά ὀρθώνεται
γυµνή καί προκλητική ἡ ἀδικία. Ἔζη -
σαν τήν περιπέτεια τῶν διωγµῶν.
Ἔφτασαν στήν ἐξορία. Ἀλλά, καθώς 
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Μέ τήν ∆ιαρκᾹ Ἱερά Σύνοδο (∆ΙΣ)
τᾹς 10ης-7-1998 ὁ νέος Ἀρχιεπί -

σκοπος Χριστόδουλος ἔδειξε ἤδη τίς
προθέσεις του. Φανέρωσε τά χνάρια
πάνω στά ὁποῖα θά πατήσει γιά νά
χειριστεῖ τό λεγόµενο «ἐκκλησιαστικό
πρόβληµα». Μέ τό ἀπό 24-8-1998 Ὑπό -
µνηµά του ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς καί
Μεγαρίδος Νικόδηµος, ὅπως ἀναφέ -
ρα µε πρίν, στιγµάτισε τή Σύνοδο αὐτή
γιατί «ὠλίσθησε σέ διπλό κανονικό πρα -
ξικόπηµα». Καί ἐξηγώντας τίς κανονι-
κές ἐκτροπές πού ἀναφέρονταν στίς
ἀποφάσεις γιά τούς δύο πλέον ἐπι -
ζῶντες Ἀρχιερεῖς ἈττικᾹς Νικόδηµο καί
Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντῖνο, ἔγραφε:
«Ἀπό τό ἕνα µέρος, ἐξαγγέλλοντας τήν

ἀπαλλαγή µας ἀπό τήν ἀνύπαρκτη ποι -
νή τᾹς «ἀκοινωνησίας», µς ἐφόρτωσε
«ἄ νευ δίκης καί ἀκροάσεως» µέ τήν ἀνύ -
παρκτη καί καταδικασµένη ἐπίσηµα ποι-
νή τᾹς ἀκοινωνησίας γιά πέντε ὁλόκλη -
ρα χρόνια. Kαί, ἀπό τό ἄλλο, µς ἐπέβα-
λε, πρόσθετα, τήν ὑπαρκτή ποινή τᾹς ἐκ-
πτώσεως». Ἦταν σάν νά ἔλεγε στόν
Ἀρ χιεπίσκοπο Χριστόδουλο: Μέ ἀπαλ -
λάσ σεις ἀπό τήν ἀνύ παρκτη ποινή τοῦ
ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας. Ἀποδέ χε -
σαι ὅµως τήν ποινή αὐτή γιά τά πέντε
χρόνια πού πέρα σαν. Ἀποδέχεσαι ἐπί -
σης καί τά ἀποτελέσµατα πού παρή-
γαγε, τήν ἔκπτωση δηλαδή ἀπό τή µη -
τρόπολη ἈττικᾹς. Καί ὅλα αὐτά χωρίς
τήν παραµικρή δικαστική διαδικασία. 
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περπατοῦσαν καί διακονοῦσαν κο    -
σ µηµένοι µέ τό στεφάνι τῆς φτώχει-
ας, δέν ἅπλωσαν τό χέρι στήν ἄτιµη
πρᾶξι τῆς δωροδοκίας.

Πλήρωσαν µονάχα οἱ ἀνέντιµοι.
Ἐκεῖνοι πού δέν εἶχαν τό θάρρος νά
ἀναµετρηθοῦν µέ τήν ἄσπιλη Θεο-
λογία καί µέ τήν καθαρότητα τοῦ
βίου.

Ἔδωσαν τά ἀργύρια οἱ παράγον-
τες τοῦ σκότους, γιά νά πνίξουν καί
νά ἐξοντώσουν τήν τιµιότητα καί τή
δικαιοσύνη.

Πρόσφεραν τό βρώµικο χρῆµα οἱ
ἔνοχοι, γιά νά νοµιµοποιήσουν τή συ -

κοφαντία καί νά παραπλανήσουν τόν
ἄδολο λαό τοῦ Θεοῦ.

«Tά γάρ δῶρα ἐκτυφλοῖ ὀφθαλ -
µούς σοφῶν καί ἐξαίρει λόγους δι-
καίων» (Δευτερονόµ. ιστ΄ 19).

Tά δῶρα τυφλώνουν τά µάτια
τῶν σοφῶν κι ἀδυνατίζουν τούς λό-
γους τῶν δικαίων.

Aὐτή εἶναι ἡ µαρτυρία τῆς Bίβλου.
Aὐτή εἶναι κι ἡ ἐµπειρία τῆς Ἱστορίας.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
(Ἀπό τό βιβλίο του ««ἩἩ  ἐἐλλππίίδδαα  µµοουυ»»)

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ

Κστ΄
Μεθοδεύσεις µέ τό βλέµµα στήν Ἱεραρχία



ὙπᾹρξε καί ἕνα δεύτερο γεγονός.
Μέ τή λήξη τᾹς θητείας τᾹς ∆ΙΣ, ὁ µη -
τρο πολίτης Κίτρους Ἀγαθόνικος µέ τό
ἀπό 31-8-1998 γράµµα του πρός τήν
∆ΙΣ, παίρνοντας ἀποστάσεις ἀπό τήν
ἀπόφαση τᾹς ∆ΙΣ τᾹς 10ης-7-1998,
στήν ὁποία µετέσχε, ζητάει ἀπό τόν
Ἀρχιεπίσκοπο καί τήν ἐρχοµένη ∆ΙΣ,
ὄχι µόνον νά ἄρει τό ἐπιτίµιο, ἀλλά καί
νά καλέσει τούς µητροπολίτες Νικόδη -
µο καί Κωνσταντῖνο καί τούς ἀντικα-
ταστάτες τους Παντελεήµονα καί Κλε-
όπα γιά νά προκύψει κάποια λύση.
Πιό συγκεκριµένα, ἔγραφε: «...Προτεί -
νω εὐλαβῶς, ὄχι µόνον νά ἄρωµε ἀκέ -
ραια, συµµαχῶντας µέ τήν εὐθύνη, τό
ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας, ἀλλά ἀπό τή
∆ιαρκᾹ Ἱερά Σύνοδο νά κληθοῦν οἱ δύο
Σε βασµιώτατοι κύριοι Νικόδηµος καί
Κων σταντῖνος καθώς καί οἱ σήµερα κα-
τέχοντες τίς µητροπόλεις ἈττικᾹς καί
Θεσ σαλιώτιδος Σεβασµιώτατοι κύριοι
Παντελεήµων καί Κλεόπας, καί ἔξω ἀπό
κοσµικές δικαστηριακές διαδικασίες, µό-
νο µετά ἀπό συζήτηση µέ βάση ἀµοι-
βαίων θυσιῶν, νά προκύψει λύση, πού
ὡς συντελεστής συσφίξεως καί συνοχᾹς,
θά συµβάλει στό µόνιµο ξεπέρασµα τῶν
ἐσωτερικῶν αὐτῶν ἀντιθέσεων. Ἐνδυό-
µενο δέ αὐτό τό ξεπέρασµα µέ τό ἀπο-
φαντικό κῦρος τᾹς σεπτᾹς Ἱεραρχίας
τοῦ προσεχοῦς Ὀκτωβρίου, θά ἱκανο -
ποι ήσει τό χριστεπώνυµο πλήρωµα καί
θά εὐφρανθοῦν οἱ οὐρανοί. ∆όξα τῷ
Θεῷ, οἱ δύο Μητροπόλεις ἈττικᾹς καί
Θεσσαλιώτιδος εἶναι µεγάλες καί προσ -
φέρονται γιά µιά εἰρηνευτική λύση. Αὐ τό
ἐπιτάσσει ἡ ἀγάπη καί ἡ δικαιοσύ νη...».
Χωρίς νά σχολιάσουµε ἄν αὐτό πρα -
γµατικά ἐπιτάσσει ἡ ἀγάπη καί ἡ δι-
καιοσύνη (γιά δυό µητροπολίτες πού
ἐπί 24 ὁλόκληρα χρόνια ταλαιπωροῦν -
ται, ἀδικοῦνται, καρατοµοῦνται, ἐκτο -

πί ζονται καί διώκονται) νά µείνουµε
σέ τρία θετικά σηµεῖα τᾹς προτάσεως
τοῦ µητροπολίτου Κίτρους Ἀγαθονί -
κου: α) Προτείνει ὁλοκληρωτική ἄρση
τοῦ ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας, β) ἀ -
φοῦ τό ἐπιτίµιο ἦταν τό ὄχηµα πού
ὁδή γησε στήν ἔκπτωση ἀπό τούς θρό-
νους, δέν µποροῦσαν νά παραµείνουν
οἱ διωκόµενοι µητροπολίτες ἐκθρονι-
σµένοι (προτείνει µάλιστα νά πάρουν
µέρος τᾹς µητροπόλεώς τους) καί γ)
ὅ,τι γίνει νά γίνει καί σέ συνεννόηση µέ
τούς δύο µητροπολίτες Νικόδηµο καί
Κων  σταντῖνο, νά µήν εἶναι πάντα ἀπόν-
τες στίς ἀποφάσεις πού λαµβάνονται
γι’ αὐτούς (ἀκόµα καί στίς σοβαρές ποι-
νές πού ἐπιβάλλονται ἐναντίον τους).

∆έν πέρασε ἀπαρατήρητη ἡ ἔκκλη -
ση αὐτή τοῦ Κίτρους Ἀγαθονίκου, πού
κοινοποιήθηκε σέ ὅλους τούς ἱεράρχες.
Στή νέα ∆. Ἱ. Σύνοδο, τήν 1η-9-1998, συ-
ζητήθηκε ἡ πρότασή του αὐτή. Γιά νά
µποῦµε στό κλίµα πού δηµιουργήθηκε,
ἄς διαβάσουµε τά Πρακτικά τᾹς ∆.Ι.Σ.
τᾹς ἡµέρας ἐκείνης (γιά πρώτη φορά
δηµοσιοποιοῦνται), γιά νά δοῦµε τή
στάση τοῦ «πρώτου» στό ἐπίµαχο θέ-
µα, τό «ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας».

«Σεβ. Σταγῶν: Μακαριώτατε σεῖς θά
εἶσθε ὁ πλέον ἀποτελεσµατικός διά νά
ὑπάρξη µία σοβαρή συµφωνία ὄχι µό-
νον λόγω θέσεως ἀλλά καί λόγω χαρα -
κτᾹρος καί γνώσεως τοῦ θέµατος.

Σεβ. Θεσσαλιώτιδος: Ἐπ’ οὐδενί δέχο-
µαι κάτι τέτοιο νά διχοτοµηθᾹ ἡ Μητρό-
πολίς µου.

Μακαριώτατος Πρόεδρος: Ὑπάρχει
ἕνα πραγµατικό γεγονός, τό Ἐπιτίµιον
τᾹς Ἀκοινωνησίας. Καί οἱ δύο βέβαια ἀ -
δελ φοί δέν ἀναγνωρίζουν τό Ἐπιτίµιον
καί δέν πειθαρχοῦν εἰς τήν ἀπόφασιν
τᾹς Ἐκκλησίας, διότι τήν θεωροῦν ἀνύ -
παρ κτον. Ἡ πρότασίς µου πρός τήν ∆.
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Ἱ. Σύνοδον διά νά προτείνωµε εἰς τήν Ἱε-
ραρχίαν τήν ἄρσιν τοῦ Ἐπιτιµίου, δέν ἐγέ-
νετο ἐπειδή εἶχα κάποιας δεσµεύσεις
ἀλλά ἐξ ἰδικᾹς µου ἀποκλειστικά προαι-
ρέσεως καί µέ µοναδικόν σκοπόν τήν
σταδιακήν θεραπείαν αὐτᾹς τᾹς πληγᾹς
τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ σώµατος. Ἐπανα-
λαµβάνω ὅτι οὐδεµίαν δέσµευσιν ἤ ὑπό -
σχεσιν εἶχα δώση ὡς ἐλέχθη καί ἔχω
πολλά χρόνια νά συναντήσω τόν Σεβ  / - 
τον Νικόδηµον. Ἐσκέφθην ὅτι ἡ Ἱ. Σύνο-
δος εἶναι τό ἰσχυρόν µέλος. Νά προχω -
ρήσουµε λοιπόν εἰς τήν ἄρσιν τοῦ Ἐπι-
τιµίου ἀπό τήν ἡµέραν πού θά ἀποφα -
σίση ἡ Ἱεραρχία, νά δοῦµε ἐάν δύναται
νά λυθᾹ τό θέµα. Ἀφ’ ἧς ἐπεβλήθη δέν
εἶ ναι δυνατόν νά ἀρθᾹ, διότι τότε ἴσως
δηµιουργηθοῦν προβλήµατα µεγαλύτε-
ρα, νέες προσφυγές εἰς τό Σ.τ.Ε. καί βε-
βαίως πρόθεσίς µας δέν ἦτο νά φέρωµε
τά πράγµατα σέ ἀνώµαλον κατάστα-
σιν, ἀλλά ἀπεναντίας, ἐάν δυνάµεθα, νά
λυθᾹ τό θέµα. Τά θέµατα εἶναι δύο: 1) ἄρ-
σις ἐπιτιµίου 2) προετοιµασία διά τήν Ἱ.
Σ. τᾹς Ἱεραρχίας. Ἄς ἀφήσωµε νά δοῦµε
τί θά ἀποφασίση ἡ Ἱεραρχία, διότι φο-
βοῦµαι ὅτι, ὅπως διαµορφώνονται τά
πράγµατα, ἡ Ἱεραρχία δέν θά ἀποδεχθᾹ
οὔτε τήν πρότασίν µας διά τήν ἄρσιν τοῦ
Ἐπιτιµίου.

Σεβ. Θεσσαλιώτιδος: Νά µήν ἐπανέλ -
θωµεν εἰς τά ἴδια παρακαλῶ.

Σεβ. Σταγῶν: Εἶναι γνωστός ὁ λόγος
ἐπιβολᾹς τοῦ Ἐπιτιµίου. Ἐγένετο διά τήν
κατάργησιν τῶν διαταγµάτων πού εἶ -
χαν ἀναβιώση.

Μακαριώτατος: Τότε ὁ Σεβ. Κίτρους
καί ἐγώ ὄντες Συνοδικοί ἐµειοψηφίσαµε.
Ἀλλά ἀφ’ ἧς ἐπεβλήθη ἀπό τήν πλειοψη -
φίαν ἐπεβλήθη καί δέν τό ἀµφισβητῶ.

Σεβ. Μυτιλήνης: Τό ἐπιτίµιον ἐπεκυ -
ρώθη λόγῳ τᾹς δικᾹς των ἀδιαλλαξίας.

Σεβ. Σταγῶν: Τό Ἐπιτίµιον ἐπεβλήθη

λόγῳ τᾹς δικαιώσεώς των ἀπό τό Σ.τ.Ε.
∆ιά τοῦτο εὑρέθη τό Ἐπιτίµιον, χωρίς νά
γίνη καµία διαδικασία. Ἐπεβλήθη ὑπό
τᾹς ∆. Ἱ. Συνόδου καί εἰς τήν συνελ θοῦ -
σαν Ἱεραρχίαν ἐπεκυρώθη τήν τελευ-
ταίαν στιγµήν χωρίς κἄν νά συζητηθᾹ
διά νά σταθοῦν τά διατάγµατα τῶν ἐκλε-
γέντων. Συγχαίρωµεν τόν Μακαριώτα-
τον διά τήν ἀπόφασίν του αὐτή. Πρέπει
νά γίνη µία προσπάθεια καί νά συζητηθᾹ
τό θέµα.

Σεβ. Μεγάρων: Νά ἐρωτήσω. Ἡ ὅλη
συζήτησις περί τοῦ θέµατος εἶναι ἀκα -
δηµαϊκή ἤ πρόκειται νά ληφθᾹ κάποια
ἀπόφασις; ∆ιότι δέν δικαιούµεθα νά
προ σθέσωµε κάτι εἰς τήν Ἡ. ∆ιάταξιν
κατά τόν Κανονισµόν λειτουργίας τᾹς ∆.
Ἱ. Συνόδου καί µάλιστα ἀπόντος ἑνός ἐκ
τῶν µελῶν τᾹς ∆. Ἱ. Συνόδου. 

Σεβ. ∆ρυϊνουπόλεως. Ἡ Ἱεραρχία δέν
εἶναι αὐτόνοµη. Πρέπει νά ἀκοῦµε καί
τήν φωνήν κλήρου καί λαοῦ. Ἐνθυµού -
µε θα τά πρόσφατα γεγονότα, ξεχνοῦµε
ὅµως τά γεγονότα τοῦ 1974 ὅτε ἐξεδι ώ -
χθησαν ἄνευ δίκης. Πρέπει νά ἀναλάβω-
µεν τάς εὐθύνας µας. Ὁ λαός ἀναµένει
ἀπό ἡµς.

Συνοδικῇ ἀποφάσει κατόπιν τῶν ὡς
ἄνω διαµειφθέντων διαπέµπεται τό ὅ -
λον θέµα εἰς τήν Ἱ. Σύνοδον τᾹς Ἱεραρ -
χίας».

Μερικές σκέψεις στά παραπάνω:
-Σκαιότατη ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ

στάση τοῦ «Θεσσαλιώτιδος» Κλεόπα.
Ἐπαναλαµβάνει προκλητικά ἀπό τή
µέρα πού βγᾹκαν οἱ πρῶτες ἀποφά-
σεις τοῦ Σ.τ.Ε. (1990) µέχρι τή Σύνοδο
αὐτή (1998) τά ἴδια λόγια: «Ἐπ’ οὐδενί δέ -
χοµαι κάτι τέτοιο, νά διχοτοµηθᾹ ἡ Μη -
τρόπολίς µου». Αὐτά, γιά νά διαπιστώ -
σουµε: α) ἀπό ποιά µεριά ὑπᾹρξε ἡ
ἀδιαλλαξία καί β) τήν σκληρότητα στήν
ὁποία ὁδηγεῖται ἀκόµα καί ἕνας ἐπί -
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σκο πος, ὅταν βάλει σάν γνώµονα τᾹς
πορείας του τήν παρανοµία. 

-Γιά τή στάση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Χριστόδουλου ἄς σηµειώσουµε τά πα-
ρακάτω.

Α) Μιά πρώτη ἀναφορά του: «Ὑ -
πάρχει ἕνα πραγµατικό γεγονός τό Ἐπι -
τίµιον τᾹς Ἀκοινωνησίας».  Καί παρακά-
τω: «Τότε ὁ Σεβ. Κίτρους καί ἐγώ ὄντες
Συνοδικοί ἐµειοψηφίσαµε. Ἀλλά, ἀφ’ ἧς
ἐπεβλήθη ἀπό τήν πλειοψηφίαν, ἐπε -
βλήθη καί δέν τό ἀµφισβητῶ». Μά τό
εἶχε ἀµφισβητήσει µέ σφοδρότητα,
ἕνα χρόνο µετά τήν ἐπιβολή του, ὅταν
εἶχε διαµηνύσει, ὄντας τότε «∆ηµητρι -
άδος», στόν τότε Ὑπουργό Τύπου Εὐ -
άγ  γελο Βενιζέλο (µέ τό ἀπό 8-4-1994
ἔγ γρα φο διαµαρτυρίας). Ἔλεγε τότε:

«Ἡ ἐπίκλησις τᾹς ἐπιβολᾹς τοῦ ἐπι -
τιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας δέν συνιστ, ὡς
γνωρίζετε, νόµιµον βάσιν ἐκδόσεως τῶν
διαταγµάτων...

...∆έν θά πρέπει ἀσφαλῶς νά ἀγνοᾹτε
ὅτι ἡ κίνησίς σας αὐτή ἐντάσσεται εἰς
ἐπιµελῶς ἐξυφανθέν σχέδιον ἁλώσεως
τῶν πλασµατικῶς θεωρηθησοµένων ὡς
ἐν χηρεί διατελουσῶν Mητροπόλεων
ἈττικᾹς καί Λαρίσης, προκειµένου νά κα -
ταλάβουν αὐτάς ὕποπτα πρόσωπα, κι-
νούµενα εἰς τό ἐκκλησιαστικόν παρα -
σκή νιον, καί  ἐνδιαφερόµενα νά προωθή -
σουν τίς προσωπικές των φιλοδοξίες».

Τώρα ὅµως, πού στήν Ἀττική βρι -
σκόταν ὁ φίλος του Παντελεήµων Μπε-
ζενίτης, καί τό ἐπιτίµιο ἀποτελεῖ νό-
µιµη βάση γιά ἔκδοση ἐκπτωτικοῦ
∆ιατά γµατος γιά τόν ἈττικᾹς Νικόδη -
µο καί οἱ µητροπόλεις δέν εἶναι «πλα-
σµατικῶς» σέ χηρεία ἀλλά πραγµατικά
κενές καί ἡ µητρόπολη ἈττικᾹς δέν
ἁλώ θηκε ἀπό «ὕποπτα πρόσωπα, κι-
νούµενα εἰς τό ἐκκλησιαστικόν παρα -
σκήνιον, καί ἐνδιαφερόµενα νά προωθή-

σουν τίς προσωπικές των φιλοδοξίες»,
ἀλλά καταλήφθηκε «νοµίµως» (!) ἀπό
τόν φίλο του Παντελεήµονα. 

Τώρα λοιπόν οὔτε ἀµφισβητεῖ ὁ Ἀρ -
χιεπίσκοπος Χριστόδουλος τό ἐπιτίµιο
«ἀλλά, ἀφ’ ἧς ἐπεβλήθη ἀπό τήν πλειο -
ψηφίαν, ἐπεβλήθη» καί ἔτσι τώρα τό
«ἐ πιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας» εἶναι «ἕνα
πραγµατικό γεγονός». Αὐτές εἶναι οἱ
πα λινωδίες, πού ὅµως κρύβουν ἀπό
πίσω τους σκοτεινές σκοπιµότητες.

Β) Σίγουρα, δέν ἔλλειψαν καί φωνές
πού ἔβαζαν τά πράγµατα στή θέση  
τους. Ὁ µητροπολίτης Σταγών Σερα -
φείµ ἐπισηµαίνει τόν προφανᾹ λόγο
πού ἐπιβλήθηκαν τά ἐπιτίµια. Ἦταν
γιά νά καταργηθοῦν τά ∆ιατάγµατα
πού εἶχαν ἀναβιώσει µέ τίς ἀποφά-
σεις τοῦ Σ.τ.Ε. ὑπέρ τῶν τριῶν µητρο-
πολιτῶν. Ἔκτοτε ἡ ὅλη προσπάθεια
στηρίξεως τῶν ἐπιτιµίων γινόταν µέ
µοναδικό σκοπό «νά σταθοῦν τά δια-
τάγµατα τῶν ἐκλεγέντων».

Γ) Προξενεῖ ἐντύπωση ἐπίσης ἡ ἐπι-
µονή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου γιά µή ἄρση
τοῦ ἐπιτιµίου ἀπό τή µέρα πού ἐπιβλή -
θηκε. Λέγει: «Ἀφ’ ἧς ἐπεβλήθη δέν εἶναι
δυνατόν νά ἀρθᾹ, διότι τότε ἴσως δηµι -
ουργηθοῦν προβλήµατα µεγαλύτερα,
νέ ες προσφυγές εἰς τό Σ.τ.Ε.». Ὁµολογεῖ
δηλαδή ρητά ὅτι ἀπαλλάσσει ἀπό τήν
ποινή, ὄχι ὅµως ἀπό τά ἀποτελέσµα-
τά της (τήν ἐκθρόνιση). Ἐπειδή ὅµως
αὐτά τά δύο συνδέονται, δέν αἴ ρει τήν
ποινή ἀπό τήν µέρα πού ἐπι βλή θηκε,
γιά νά µή ζητήσουν, δίκαια, τή µητρό-
πολή τους ἀπό τό Σ.τ.Ε. οἱ δύο διωκό-
µενοι µητροπολίτες.

Ἐντύπωση ἀλγεινή µς προξενεῖ
καί τό πώς προεξοφλεῖ τό ἀποτέλεσµα
τῶν ἐργασιῶν τᾹς Συνόδου τᾹς Ἱεραρ -
χίας. Προβλέπει (µήπως µάλιστα τό
ἐπιδιώκει καί τό µεθοδεύει) ὅτι: «Ἄς
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ἀφήσωµε νά δοῦµε τί θά ἀποφασίση ἡ
Ἱεραρχία διότι φοβοῦµαι ὅτι, ὅπως δια-
µορφώνονται τά πράγµατα, ἡ Ἱεραρχία
δέν θά ἀποδεχθᾹ οὔτε τήν πρότασίν µας
διά τήν ἄρσιν τοῦ Ἐπιτιµίου».

Τελικά, χωρίς καµιά προετοιµασία
παραπέµπεται τό ὅλο θέµα στήν Ἱερ-
αρχία. 

Στίς 8-9-1998 ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρι-
στόδουλος µέ συνοδικό ἔγγραφο ἐνη -
µερώνει τόν ἈττικᾹς Νικόδηµο γιά τά
παρακάτω:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 14 (115 21)
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 3674

∆ΙΕΚΠ. 1294
ΑΘΗΝῌΣΙ Τῌ 8᾽ Σεπτεµβρίου 1998

Πρός 
Τόν Σεβ. Μητροπολίτην
Πρ. ἈττικᾹς κ. Νικόδηµον
Εἰς Αὐλῶνα
Σεβασµιώτατε ἐν Χριστῷ ἀδελφέ
Ἐκ ΣυνοδικᾹς ἀποφάσεως ληφθείσης

ἐν τῇ Συνεδρί τᾹς ∆.Ι.Σ. τᾹς 1.9.1998 καί
εἰς ἀπάντησιν τᾹς ἀπό 24.8.98 ὑµετέρας
ἐπιστολᾹς ἀφορώσης εἰς τήν ἀπόφασιν
τᾹς ∆.Ι.Σ. τᾹς 10.7.1998 περί ἄρσεως τοῦ
ἐπιβληθέντος ὑµῖν και τοῖς Σεβ. Μητρο-
πολίταις πρ. Θεσσαλιώτιδος κ. Κων-
σταντίνῳ καί πρ. Λαρίσης µακαριστῷ
Θεολόγῳ ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας
γνωρίζοµεν ὑµῖν ὅτι:
1. Ἡ ∆.Ι.Σ. οἴκοθεν κατόπιν ἡµετέρας
προ τάσεως προέβη εἰς τήν ἄρσιν τοῦ
ἐπιβληθέντος ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνη -
σίας.
2. Ἡ ἀπόφασις αὕτη τελεῖ ὑπό τήν ἔγκρι -
σιν τᾹς Ἱ. Συνόδου τᾹς Ἱεραρχίας τᾹς
Ἐκ  κλησίας τᾹς Ἑλλάδος, τηρουµένης ἐπί
τοῦ προκειµένου τᾹς αὐτᾹς διαδικασίας
οἵας καί ἐπί τᾹς ἐπιβολᾹς τοῦ ἐπιτιµίου.

3. Ἡ ἄρσις θά ἰσχύσ᾽ ἀπό τοῦδε καί εἰς
τό ἑξᾹς (ex nunc) δηλ. ἀπό τᾹς ἡµέρας
τᾹς λήψεως τᾹς ἀποφάσεως καί οὐχί ἐξ
ἀρχᾹς.
4. Τό ἐπιτίµιον ὡς ἀπόφασις τᾹς Ἱερς
Συνόδου διά τό διαρρεῦσαν χρονικόν
διάστηµα ἀπό τᾹς ἐπιβολᾹς ἕως τᾹς ἄρ-
σεως δέν ἐξαφανίζεται. Οὔτε ἐξαλείφε-
ται.
5. Ἡ ὡς ἄνω ἀπόφασις ἀποσκοπεῖ εἰς
τήν ἀποκατάστασιν τᾹς ἑνότητος τᾹς
Ἐκκλησίας καί εἰς τήν εἰρήνευσιν αὐτᾹς.
6. Ἐν σχέσει µε τήν ἀναφοράν τοῦ «∆ελ -
τίου Τύπου» τᾹς 14.7.1998 ἐπί τᾹς σηµα -
σίας τᾹς ἀποφάσεως τᾹς Ἱ. Συνόδου διά
τήν ἄρσιν τοῦ ἐπιτιµίου ὅτι  δι’ αὐτᾹς «πα-
ρέχεται κατ’ οἰκονοµίαν καί φιλαδέλφως
ἡ δυνατότης εἰς τούς συγκεκριµένους
Ἱεράρχας νά τελοῦν τό Μυστή ριον τᾹς
Θείας Εὐχαριστίας καί µόνον», διευκρι -
νίζεται, ὅτι διά τᾹς ἄρσεως τοῦ ἐπιτιµίου
δέν παρέχεται ἡ δυνατότης τελέσεως
µόνον τᾹς Θείας Λειτουργίας καί οὐδε-
µις ἑτέρας ἱεροπραξίας, ὡς κακῶς ἡρµη -
νεύθη, ἀλλά παρεχοµένου τοῦ µεί ζονος
αὐτονοήτως κατά συνέπειαν δίδεται ἡ
δυνατότης τελέσεως ἁπασῶν τῶν ἱερο-
πραξιῶν.

Ἐπί δέ τούτοις, κατασπαζόµενοι τήν
ὑµετέραν Σεβασµιότητα ἐν Κυρίῳ διατε-
λοῦµεν µετ’ ἀγάπης.

+ὁ Ἀθηνῶν Χριστόδουλος, Πρόεδρος
Ο ΑΡΧΙΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

+Ἀρχιµ. ∆ανιήλ ΠουρτσουκλᾹς»
-Ἐντύπωση µς προκαλοῦν οἱ συνε -

χεῖς ἐπισηµάνσεις ὅτι τό ἐπιτίµιο δέν
αἴρεται ἐξ ἀρχᾹς τᾹς ἐπιβολᾹς του, δέν
ἐξαφανίζεται στό µεσοδιάστηµα µε-
ταξύ ἐπιβολᾹς καί ἄρσεώς του καί δέν
ἐξαλείφεται. Μέ ἄλλα λόγια: Ἐξαλεί -
φου µε µιά ἀνύπαρκτη πνευµατική
ποι νή, πού ὅµως ὁδήγησε στήν ἔκπτω-
ση τρεῖς µητροπολίτες, ὅµως τούς κρα -
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τµε µακράν τῶν µητροπόλεών τους. 
-Μιά εὔλογη ἀπορία ἐπίσης εἶναι ἡ

ὁµολογία ὅτι ἡ τέλεση τᾹς Θείας Λει -
τουργίας εἶναι τό µεῖζον καί ὅτι γι’ αύτό
µπορεῖ νά τελεῖ κάθε ἱεροπραξία. Ἄν
δόθηκε ὅµως στόν ἈττικᾹς Νικόδηµο
τό µεῖζον (ἡ τέλεση τᾹς Θείας Λειτουρ -
γίας), γιατί τοῦ ἀφαιρέθηκε τό ἔλασ-
σον (ἡ διοίκηση τᾹς µητροπόλεώς του);
Ποῦ θά τελοῦσε τή Θεία Λειτουργία;
Θά ἔπαιρνε τήν ἄδεια ἀπό τόν κάτοχο
µητροπολίτη της Μητροπόλεώς του;
Ἄξιο νά µνηµονευθεῖ εἶναι ἐπίσης ὅτι
ὅταν τοῦ ἐπιβλήθηκε τό ἐπιτίµιο, τό
ἐπιχείρηµα πρός τήν πολιτεία ἦταν:
Ἀφοῦ δέν µπορεῖ νά λειτουργεῖ, πῶς
µπορεῖ νά ἔχει τήν διοίκηση τᾹς µητρο -
πόλεως; Πρέπει νά ἐκθρονισθεῖ. Τώρα
ὅµως πού µπορεῖ καί λειτουργεῖ, δέν
χρειάζεται νά ἔχει καί τή µητρόπολη.

Αὐτό πού ἀδυνατεῖ νά κατανοήσει
κανείς εἶναι πῶς µέ αὐτή τή νοοτρο -
πία θά πραγµατοποιηθεῖ «ἡ ἀποκατά-
στασις τᾹς ἑνότητος τᾹς Ἐκκλησίας» καί
ἡ «εἰρήνευσις» αὐτᾹς.

Στίς 7-10-1998, στή Σύνοδο τᾹς Ἱε -
ραρ χίας, συζητήθηκε τό θέµα τοῦ «ἐπι-
τιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας» γιά τούς δύο
πλέον ἐπιζῶντες µητροπολίτες Ἀττι -
κᾹς Νικόδηµο καί Θεσσαλιώτιδος Κων-
σταντῖνο. Εἰσηγητής ὁρίσθηκε ἀπό τόν
ἴδιο τόν Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο ὁ
µητροπολίτης ∆ρυϊνουπόλεως, Πω-
γωνιανᾹς καί Κονίτσης Ἀνδρέας. Πα -
ρα θέτουµε ἕνα τεµάχιο τᾹς βαρυσή-
µαντης πραγµατικά εἰσηγήσεώς του.
(Ὅλη τήν εἰσήγηση µπορεῖτε νά τήν
βρεῖτε στό τεῦχος 1 τοῦ Περιοδικοῦ
µας «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση», σελ.
5- 15). Ἀφοῦ λοιπόν λέγει µερικά γενι -
κότερα γιά τό ἐκκλησιαστικό πρόβλη -
µα, γιά τίς ἀποφάσεις τᾹς ∆ΙΣ καί τᾹς
ΙΣΙ πού λήφθηκαν καί ἐπέβαλαν τό

«ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας» (χωρίς
ἐπίκληση κατηγορίας καί Κανόνων
πού παραβιάσθηκαν), ἔρχεται νά το-
ποθετηθεῖ:         «...-∆-

...(2) Ὅµως, τό «ἐπιτίµιον τᾹς ἀκοινω -
νησίας» τό ἐπιβληθέν εἰς τούς «Tρεῖς»,
δέν ἦτο, βεβαίως, τό παιδαγωγικοῦ χα-
ρακτᾹρος ἐπιτίµιον τοῦ Πνευµατικοῦ
πρός τόν ἐξοµολογούµενον. ὙπᾹρξε, σα-
φῶς, σαφέστατα, ποινή, ἡ ὁποία ἐπε -
βλή θη χωρίς νά ἀπαγγελθῇ κατηγορία
καί χωρίς νά ὑπάρξ᾽ ἡ παραµικρά διαδι-
κασία δίκης. Ἀλλά, ἕνας Ἱερεύς, ἕνας ὑπ -
άλληλος, ἕνας µαθητής ἄν θέλετε, εἶναι
δυνατόν νά καταδικασθῇ, ἄν δέν κληθῇ
εἰς ἀπολογίαν καί δέν τηρηθοῦν αἱ νόµι-
µοι διαδικασίαι; Ὄχι. Πῶς, λοιπόν, τότε,
νά δεχθῇ ἡ συνείδησις τᾹς Ἐκκλησίας τάς
ἀλλεπαλλήλους καταδίκας τῶν τριῶν
Mητροπολιτῶν (ἐν ἔτει 1993 καί 1994),
χωρίς νά τούς ἀπαγγγελθῇ κατηγορία,
χωρίς νά ἀπολογηθοῦν καί χωρίς νά γίν᾽
κανονική δίκη εἰς Πρωτοβάθµιον καί ∆ευ-
τεροβάθµιον Συνοδικόν ∆ικαστήριον; Tό
γεγονός ὅτι καί σήµερον -µετά ὁλόκλη -
ρον, δηλαδή, πενταετίαν, ἀφ᾽ ὅτου ἐπε -
βλήθη τό «ἐπιτίµιον» ἐκεῖνο- ἀσχολούµε-
θα πάλιν µέ τό θέµα τοῦτο, ἀποδεικνύει
ἀκριβῶς ὅτι τά ἐκκλησιαστικά προβλή-
µατα δέν λύονται οὔτε µέ τήν περιστα-
σιακήν πλειονοψηφίαν, οὔτε -πολύ πε-
ρισσότερον- µέ τήν συνδροµήν τᾹς Πολι-
τείας, πού θέλει τήν Ἐκκλησίαν εὐτελᾹ
θεραπαινίδα της. Kαί, βεβαίως, δέν λύον-
ται µέ τήν διαστροφήν, τήν παρερµη νεί -
αν καί τήν κακοποίησιν τῶν Ἱερῶν Kανό-
νων, ὅπως, ἀτυχῶς, ἐπεχειρήθη ὑπό τι-
νων. Ἡ πικρά διαπίστωσις τοῦ ὄντως
δει νοῦ κανονολόγου ἀοιδίµου ἀρχιµαν-
δρίτου π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου
ἔχει καί ἐν τῇ προκειµέν᾽ περιπτώσει τήν
θέσιν της: «Ἐν ταῖς ἡµέραις ἡµῶν οἱ Kανό-
νες κατήντησαν «κανόνια», ἅτινα στρέ -
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φει πς τις ὅπου βούλεται, πάντως µό-
νον κατά τῶν ἀντιπάλων αὐτοῦ» (Bλ.
Ἀρχιµ. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου: «Ἡ
ἐν Kύπρῳ «Mείζων Σύνοδος» καί τά ἔρ-
γα αὐτᾹς», Λευκωσία Kύπρου 1973, σελ.
7).

-E-
Kαί πραγµατικῶς, Mακαριώτατε, οἱ

Kανόνες ἔγιναν «κανόνια» διά τήν ἐξόν-
τωσιν τῶν τριῶν Mητροπολιτῶν. ∆ιότι
τό Συµβούλιον τᾹς Ἐπικρατείας (ΣτE),
στη ριζόµενον εἰς τό περιβόητον «ἐπιτί -
µι ον τᾹς ἀκοινωνησίας», ἀνέτρεψε τάς
προγενεστέρας τριάκοντα (30) ἀποφά-
σεις του καί, αὐτοαναιρούµενον, ἀπε -
φάνθη ὅτι «διά τήν εἰρήνην τᾹς Ἐκκλησίας
καί τᾹς Πολιτείας» ἔπρεπεν οἱ «Tρεῖς» νά
θυσιασθοῦν. Ἐγράφη, τότε, εἰς τόν Tύ -
πον τᾹς ἐποχᾹς (καί οὐδέποτε διεψεύ -
σθη) ὅτι ὁ Πρόεδρος τοῦ ΣτE ἐπεσκέφθη
σχετικῶς «τήν βίλλαν τᾹς Ἑκάλης» καί
ὅτι «ἐκκλησιαστικοί παράγοντες πρό-
δωσαν τίς συνεννοήσεις» πού εἶχαν µέ
τόν Πρόεδρον τοῦ ἀνωτάτου Ἀκυρωτι-
κοῦ ∆ικαστηρίου «καί προανήγγειλαν
τήν ἔκβαση, πού θά εἶχε ἡ ἀκυρωτική
διαδικασία». Ἐγράφη, τέλος, ὅτι καί µέλη
τοῦ ΣτE «ἐκδήλωσαν τήν ἀγανάκτησή
τους καί διαµαρτυρήθηκαν γιά ἄσκηση
βίας καί γιά ἐπιβολή προκατασκευα-
σµένης ἐτυµηγορίας».

Ἀρκετοί νουνεχεῖς καί σώφρονες Ἱε-
ράρχαι διεµαρτυρήθησαν, τότε, διά τά
πρωτοφανᾹ ἐκεῖνα γεγονότα. Θά ἀρ-
κεσθῶ εἰς δύο: (α) Ἡ πρώτη διαµαρτυ -
ρία εἶναι τοῦ Προκατόχου µου, ἀοιδίµου
Mητροπολίτου ΣEBAΣTIANOY, καί δια-
λαµβάνεται εἰς ἔγγραφόν του, τό ὁποῖ -
ον (µέ ἡµεροµηνίαν 3 Ἰανουαρίου 1994)
ἀπέστειλε πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον Σε-
ραφείµ, ὡς Πρόεδρον τᾹς Ἱερς Συνό-
δου: «∆ιαφωνῶ ριζικῶς, ἔγραφεν ὁ ἀοίδι-
µος, µέ ὅλας τάς µεθοδεύσεις πού δρο-

µολογοῦνται ἐν κρυπτῷ διά τήν λύσιν
τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ θέµατος τῶν τριῶν
Mητροπολιτῶν, ἐρήµην τᾹς σεπτᾹς Ἱε -
ραρχίας, τᾹς BουλᾹς, δηλαδή, τᾹς Ἐκκλη -
σίας. Kαί ὄχι µόνον διαφωνῶ, ἀλλά καί
διαµαρτύροµαι διά τήν αἰτουµένην βέ-
βηλον ἐπέλασιν τᾹς Πολιτείας εἰς τά τᾹς
Ἐκκλησίας, διά τρόπων καί µέσων, µάλι-
στα, παρανόµων, ἀδίκων, ἀντισυντα -
γµα τικῶν καί, ὁπωσδήποτε, ἀντικανονι -
κῶν, καταργουµένου, οὕτω, τοῦ  αὐτοδι -
οικήτου τᾹς Ἐκκλησίας, παρά τά περί
τοῦ ἀντιθέτου διατυµπανιζόµενα. Λυ -
ποῦ µαι, διότι ζητοῦµεν τήν ἐπέµβασιν
τᾹς Πολιτείας -ὡς ἐάν ἡ Πολιτεία νά µήν
ἔχ᾽ τά ἰδικά της «χάλια»- διά νά «λύσ᾽»
τά θέµατά µας. Ἀλήθεια! Eἶναι, λοιπόν,
τόσον ἀνίκανοι οἱ 75 σεπτοί -σοφοί καί
µέ πνεῦµα Θεοῦ, καθ᾽ ἡµς-Ἱεράρχαι,
ὥστε νά ἀδυνατοῦν νά ἐπιλύσουν ἕνα
τέτοιο θέµα, καί καλοῦµεν, πρός τοῦτο,
τούς πολιτικούς; ∆έν αὐτοκαταργούµε-
θα ἔτσι;» κατέληγεν εἰς τήν διαµαρτυρίαν
του ὁ Προκάτοχος καί Γέροντάς µου
ἀοίδιµος Mητροπολίτης ∆ρυϊνουπό-
λεως, ΠωγωνιανᾹς καί Kονίτσης κυρός
ΣEBAΣTIANOΣ.

(β) Ἡ δευτέρα διαµαρτυρία προέρχε-
ται ἀπό τήν γραφίδα τοῦ τότε Mητρο-
πολίτου ∆ηµητριάδος καί Ἁλµυροῦ, νῦν
δέ Mακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθη-
νῶν καί πάσης Ἑλλάδος κυρίου Xριστο-
δούλου. Συγκεκριµένως, εἰς ἐπιστολήν
του, µέ ἡµεροµηνίαν 8..4.1994, πρός τόν
τότε Ὑφυπουργόν Tύπου κ. Eὐάγγελον
Bενιζέλον, ἔγραφε καί αὐτά τά ἐξόχως
σηµαντικά, διαµαρτυρόµενος καί καταγ-
γέλλων τά τεκταινόµενα: (τό κείµενο
αὐτό ἤδη τό ἔχουµε ἀναφέρει καί τό
ἔχουµε σχολιάσει)...

Ἀτυχῶς ὅµως, καί παρά τάς πολλάς
καί τεκµηριωµένας διαµαρτυρίας, τήν 20ήν
Ἀπριλίου 1994 ὑπεγράφησαν τά διατά -
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γµατα τᾹς νέας ἐκπτώσεως τῶν «Tρι -
ῶν». Tήν δέ 25ην Mαΐου 1994 συνεκλήθη
ἡ Ἱεραρχία, ἡ ὁποία, ἀφοῦ ἀπέρριψε
πρα ξικοπηµατικῶς (ὅπως ἐγράφη εἰς
τόν Tύπον τᾹς ἐποχᾹς) τό αἴτηµα ἀνα-
βολᾹς τᾹς συνεδριάσεως, πού ὑπέβα-
λον 17 Mητροπολῖται, ἐπλήρωσεν ἐν
σπουδῇ τάς µή κενάς Mητροπόλεις Λα-
ρίσης καί ἈττικᾹς, καθώς καί τάς κενάς
Nέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας, Zακύν -
θου καί Bεροίας καί Nαούσης. 

Ἀλλ᾽ ἐτονίσθη προηγουµένως, καί
εὔκαιρον εἶναι νά ἐπαναληφθῇ, ὅτι τά
ζητήµατα τᾹς Ἐκκλησίας δέν λύονται
οὔτε µέ συντακτικάς πράξεις, οὔτε µέ
νοµοθετικά πραξικοπήµατα, ἀλλ᾽ οὔτε
καί µέ τήν ἐµπάθειαν καί τούς «παλ-
ληκαρισµούς» ἐνίων ἐκκλησιαστικῶν πα-
ραγόντων. Λύονται «ἐντός κλίµατος κα-
τανύξεως ἐν πνεύµατι καταλλαγᾹς καί
ἀγάπης καί πρός ἀποκατάστασιν τᾹς
ἑνότητος καί τᾹς εἰρήνης εἰς τήν Ἐκ κλη -
σίαν», ὅπως ἐτονίζετο εἰς τό ἀπό 14 Ἰου-
λίου 1998 Ἐγκύκλιον Σηµείωµα τᾹς Ἱε-
ρς Συνόδου, «ἐν σχέσει µέ τήν ἀπό φα -
σίν (Tης) διά τήν ἄρσιν τοῦ ἐπιβληθέντος
ἐπιτιµίου εἰς τούς Σεβασµιωτάτους Mη -
τροπολίτας κ. Nικόδηµον (Γκατζιρού λην)
καί κ. Kωνσταντῖνον (Σακελλαρό που -
λον )̀» (Βλ. παράγρ. Γ́ , σελ. 4-5).

-ΣT-
Mάλιστα! «Ἐν πνεύµατι καταλλαγᾹς

καί ἀγάπης» δέον νά τακτοποιηθῇ τό
ζή τηµα τοῦτο. Θεωρῶ, ὅµως, χρέος µου
ἔναντι τοῦ Θεοῦ καί τᾹς ἀληθείας νά
προσ θέσω ὅτι καί ἐν πνεύµατι δικαι-
οσύνης καί θάρρους. Kαί ἐξηγοῦµαι,  
προ τείνων ἐν ταὐτῷ καί τήν -κατά τήν
γνώµην µου- ἐνδεδειγµένην λύσιν. Nά
διευκρινίσω µόνον ὅτι ἡ προταθησοµέ νη
λύσις ὑποστηρίζεται (καθ᾽ ὅσον γνω ρί -
ζω καλῶς) ὑπό πλήθους κληρικῶν καί
λαϊκῶν, οἱ ὁποῖοι ἀγωνιοῦν διά τόν συ -

νε χιζόµενον διχασµόν εἰς τούς κόλπους
τᾹς Ἱεραρχίας. Λοιπόν: 

(α) Γράφει τό εἰρηµένον Ἐγκύκλιον Ση -
µείωµα, «ὅτι παρέχεται κατ᾽ οἰκονοµίαν
καί φιλαδέλφως ἡ δυνατότης εἰς τούς
συγκεκριµένους Ἱεράρχας νά τελοῦν τό
Mυστήριον τᾹς Θ. Eὑχαριστίας καί µό-
νον. Ἡ ληφθεῖσα ἀπόφασις εἰς οὐδέν
ἕτερον πέραν τούτου ἀποβλέπει καί δέν
ἐπιστηρίζει οὐδ᾽ ἐπ᾽ ἐλάχιστον ἄλλας
ἐπι διώξεις».

Tιµῶ, σέβοµαι καί ἀγαπῶ καί τόν Ἀρ -
χιεπίσκοπον καί τά µέλη τᾹς προλα-
βούσης Ἱερς Συνόδου. Ἐξανίσταµαι, ὅ -
µως, δἰ αὐτό τό «κατ᾽ οἰκονοµίαν καί φι-
λαδέλφως», πού γράφουν. ∆ηλαδή, δέ -
χονται ὅτι οἱ δύο Ἱεράρχαι εἶναι ἔνοχοι
κανονικῶν παραπτωµάτων, ὥστε νά
ἀπαιτᾹται ἡ οἰικονοµία καί τό φιλάδελ -
φον διά τήν τακτοποίησίν των; Ἄν ναί,
ἄς τό εἴπουν εὐθέως καί ἄνευ περιστρο-
φῶν καί ἄς ἀναφέρουν καί τά συγκεκρι-
µένα κανονικά παραπτώµατα. Ἀρκετά
ἐπροπηλακίσθησαν καί ἐσυκοφαντήθη-
σαν ἄχρι τοῦδε οἱ ἐµπερίστατοι Ἀδελ -
φοί. Tό νά ἔρχεται δέ τώρα ἡ ∆. Ἱ. Σύνο-
δος καί -κατά τό κοινῶς λεγόµενον- «νά
τούς σφάζ᾽ µέ τό βαµβάκι», εἶναι καί
ἀφιλάδελφον καί ὅλως ἀνεπίτρεπτον.
∆ιότι, καί ἄν πρός στιγµήν δεχθῶµεν ὅτι
ἔπταισεν ὁ Σεβ. Nικόδηµος µέ τό νά ἐγκα-
τασταθῇ εἰς τό Ἐπισκοπεῖον τᾹς Ἱερς
Mητροπόλεως ἈττικᾹς, ὁ Σεβ. Kωνσταν-
τῖνος εἰς τί ἔπταισεν; Ἐκτός ἐάν θεωρή-
σωµεν ὡς ὀρθήν τήν θέσιν τοῦ µακα-
ρίτου Σεραφείµ, ὁ ὁποῖος, ἐρωτηθείς τό-
τε σχετικῶς ἀπήντησεν ὅτι «καί αὐτός
σάν τούς ἄλλους εἶναι»...

Nά ἀρθῇ, λοιπόν, τό «ἐπιτίµιον». Kαί
νά ἀρθῇ ὄχι «κατ᾽ οἰκονοµίαν», ἀλλά κα-
τά λόγον ἀγάπης καί δικαιοσύνης ἐν Xρι -
στῷ. Kαί νά ἔχωµεν τό θάρρος καί τήν
ταπείνωσιν νά εἴπωµεν εἰς τόν KλᾹρον
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καί τόν Λαόν, πού τώρα παρακολουθεῖ
µέ ἀγωνίαν τήν Ἱεράν Σύναξίν µας, ὅτι
ἐσφάλαµεν ἤ, µλλον, ὅτι «ἡµάρτοµεν,
ἠνοµήσαµεν, ἠδικήσαµεν» τούς ἀδελ -
φούς µας καί ὅτι ἤδη χωροῦµεν θαρρα-
λέως καί ἐν πνεύµατι ἀγάπης καί ταπει-
νοφροσύνης εἰς τήν πολυπόθητον κα-
ταλλαγήν.

(β) «Ἡ ἄρσις (σηµειοῦται εἰς τό Ἐγκύ -
κλιον Σηµείωµα) ἰσχύει ἀπό τοῦδε καί εἰς
τό ἑξᾹς (ex nunc) καί ὄχι ἀναδροµικῶς,
ἀφ᾽ ἧς ἡµέρας ἐπεβλήθη τό ἐπιτίµιον καί
ἴσχυσε. ∆ιό καί δέν ἐξαφανίζεται, οὔτε
ἐξαλείφεται διά τό χρονικόν διάστηµα
ἀπό τᾹς ἐπιβολᾹς µέχρι τᾹς ἄρσεως
αὐτοῦ».

Ἠκούσθη (καί δέν ἔχω λόγους νά τό
ἀµφισβητῶ) ὅτι ἐλήφθη οὕτω πως ἡ
ἀπόφασις, διότι ἡ ἀναδροµική ἰσχύς τᾹς
ἄρσεως θά ἦτο ἀπαρχή νέων προσφυ-
γῶν εἰς τό ΣτE καί νέας ἐκκλησιαστικᾹς
ἀναταραχᾹς. Nά µή διαφωνήσω διά τήν
τυχόν προσφυγήν εἰς τό ΣτE. Eἶµαι δέ
βέβαιος, ὅτι καί οἱ ἐµπερίστατοι Ἀδελ φοί
δέν τήν ἐπιθυµοῦν. 

∆ιά τοῦτο, ὅµως, ἐπιβάλλεται νά δώ -
σ᾽ ἡ σεπτή Ἱεραρχία τήν ἐνδεδειγµένην
λύσιν. Kαί ἡ λύσις, ἡ ἐν Xριστῷ λύσις,
εἶναι: Nά τοποθετηθοῦν ἀµελητί ὁ µέν
Σεβ. Nικόδηµος εἰς τήν Ἱ. Mητρόπολιν
ἈττικᾹς (εἰς τά σηµερινά της ὅρια), ὁ δέ
Σεβ. Kωνσταντῖνος εἰς τήν Mητρόπολιν
∆οµοκοῦ καί Φαρσάλων. ∆ιά τόν νῦν
κατέχοντα τόν θρόνον τᾹς ἈττικᾹς Σεβ.
κ. Παντελεήµονα νά ληφθῇ πρόνοια νά
τοποθετηθῇ εἰς ἑτέραν Mητρόπολιν ἐκ
τῶν κενῶν ἤ κενωθησοµένων. Mόνον ἡ
λύσις αὐτή θά εὐφράν᾽ τήν Ἐκκλησίαν,
θά κατασιγάσ᾽ τάς τεταραγµένας συν -
ει δήσεις καί, πρό παντός, θά ἀποκατα-
στήσ᾽ τό κῦρος τᾹς σεπτᾹς Ἱεραρ χίας,
ἐν οὕτω, µάλιστα, κρισίµοις και ροῖς.

(γ) Ἀλλά τό πργµα ἔχει καί µίαν ἄλ -

λην πλευράν, αὐτήν τοῦ µακαριστοῦ
Mη τροπολίτου Θεολόγου. ∆ηλαδή, ὁ
Θεολόγος, ὅστις κατά κοινήν ὁµολογίαν
εὑρίσκεται εἰς τούς κόλπους τοῦ Ἀβρα -
άµ, θά διατελῇ ἐκεῖ ἐν... ἀκοινωνησί; ∆ι-
ότι ἄρσις τοῦ «ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνη -
σίας διά τόν Θεολόγον δέν ἐγένετο, καθ᾽
ὅσον τοὐλάχιστον γνωρίζει ὁ ὁµιλῶν.
Mά καί ἄν ἀρθῇ τό ἐπιτίµιον... ex nunc, τί
νά ὑποθέσωµεν διά τό διάστηµα τᾹς
διετίας ἀφ᾽ ἧς ἐκοιµήθη; Ὅτι εἰς τήν ἄνω
Ἱερουσαλήµ δέν θά εἶχε κοινωνίαν µέ
τόν Θεόν καί τόν οὐράνιον κόσµον; Bε-
βαίως, εἰς τήν Bασιλείαν τοῦ Θεοῦ, διά
τόν ἀοίδιµον Ἱεράρχην «οὐκ ἔστι πόνος,
οὐ λύπη, οὐ στεναγµός». Ἐν τούτοις, ὅ -
µως, δέν θά µέν᾽ δεινῶς ἐκτεθειµένη ἡ
Ἱεραρχία τᾹς ἙλλαδικᾹς Ἐκκλησίας, ἐάν
δέν ἀποκαταστήσ᾽ ἀναδροµικῶς τόν
µα καριστόν Θεολόγον; Ἀσφαλῶς, ναί,
ἀφοῦ ἤδη ἡ Ἀλεξανδρινή Ἐκκλησία ἔχει
κινήσει τήν διαδικασίαν τᾹς ἀποκατα-
στάσεως τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡµῶν Nε -
κταρίου Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ
θαυµατουργοῦ, τόν ὁποῖον τόσον πολύ
εἶχεν ἀδικήσει...

Ἄλλως, ἄς τό γνωρίζωµεν: Oὐκ ἔσται
παῦλα τῶν δεινῶν, ἐπί µεγίστ᾽ ζηµί τοῦ
ἔργου τᾹς σωτηρίας τῶν ἀθανάτων
ψυχῶν «ὑπέρ ὧν Xριστός ἀπέθανε», τό
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ὁποῖον ὅλοι πρέπει νά ἐργαζώµεθα πρός
δόξαν τοῦ Kυρίου καί τᾹς Ἁγίας ἡµῶν
Ἐκκλησίας.

Ὅµως, ὄχι! Mέ δεδοµένην τήν ἀγά -
πην ὅλων τῶν Σεβ/των Ἱεραρχῶν πρός
τήν Ἐκκλησίαν, τήν ὁποίαν ἅπαντες παι-
διόθεν διακονοῦν, θά δοθῇ ἡ ἐν Xριστῷ
Ἰησοῦ λύσις τᾹς δικαιοσύνης, τᾹς ἀγά -
πης, τᾹς εἰρήνης καί τᾹς καταλλαγᾹς. Kαί
ἄς εἴµεθα βέβαιοι ὅτι, ὅταν τό µήνυµα
τοῦτο ἐξέλθ᾽ ἀπό τήν παροῦσαν αἴθου -
σαν καί φθάσ᾽ εἰς τάς ἀκοάς τοῦ ἐκκλη -
σιαστικοῦ πληρώµατος, µυριόστοµος θά
ἀναβῇ εἰς τόν θρόνον τοῦ Kυρίου ἡ εὐχα-
ριστήριος ᾠδή τοῦ Ἱεροῦ Kλήρου καί τοῦ
Eὐσεβοῦς Λαοῦ, «ὡς φωνή ὑδάτων πολ-
λῶν καί ὡς φωνή βροντῶν ἰσχυρῶν,
λεγόντων «ἀλληλούϊα» ὅτι ἐβασίλευσε
Kύριος ὁ Θεός ὁ παντοκράτωρ» (Ἀποκ.
ιθ΄ 6́). «Tῷ καθηµένῳ ἐπί τοῦ θρόνου καί
τῷ ἀρνίῳ ἡ εὐλογία καί ἡ τιµή καί ἡ δόξα
καί τό κράτος εἰς τούς αἰῶνας τῶν αἰώ -
νων» (Ἀποκ. ε΄́ 13). AMHN.

Ὁ ∆ρυϊνουπόλεως, ΠωγωνιανᾹς καί
Kονίτσης AN∆PEAΣ»

∆εῖτε µερικές σηµαντικές ἐπισηµάν-
σεις τοῦ δυναµικοῦ ἀρχιερέα. Τονίζει
στήν εἰσήγησή του ὅτι:

1) Τό ἐπιτίµιο εἶναι ποινή πού ἐπι -
βλήθηκε χωρίς νά ἀπαγγελθεῖ κατηγο-
ρία κατά τῶν τριῶν µητροπολιτῶν καί
χωρίς νά ἀπολογηθοῦν.

2) Μέ τήν παράνοµη «συνδροµή τᾹς
Πολιτείας» καί «µέ τήν διαστροφήν, τήν
πα ρερµηνείαν καί τήν κακοποίησιν τῶν
Ἱερῶν Kανόνων, ὅπως, ἀτυχῶς, ἐπεχει-
ρήθη ὑπό τινων», δέν λύνονται τά προ -
βλήµατα τᾹς Ἐκκλησίας.

3) Τολµήθηκε ἀκόµα καί ἡ ἐπέµβα-
ση ἀπό ἐκκλησιαστικούς παράγοντες
καί τήν «βίλλα τᾹς Ἑκάλης» πρός τόν
Πρόεδρο τοῦ Ἀκυρωτικοῦ ∆ικαστη ρί -
ου. 

4) Ἀρκετοί Ἱεράρχες διαµαρτυρήθη-
καν γιά τά πρωτοφανᾹ ἐκεῖνα γεγονό-
τα (ἀναφέρονται ἐνδεικτικά ὁ προκά-
τοχος τοῦ Κονίτσης Σεβαστιανός καί ὁ
τότε «∆ηµητριάδος» Χριστόδουλος).

5) Παρ’ ὅλα αὐτά, καί τά ἐκπτωτικά
∆ιατάγµατα τῶν τριῶν βγήκανε καί
πληρώθηκαν µέ σπουδή οἱ δύο ἐπίµα -
χες µητροπόλεις ἈττικᾹς καί Λαρίσης,
παρά τίς ἀντιδράσεις πολλῶν µητρο-
πολιτῶν.

6) Πρέπει τώρα νά λυθεῖ τό θέµα,
ὅπως εἶπε ἡ προλαβοῦσα ∆ΙΣ, «ἐν
πνεύ µατι καταλλαγᾹς καί ἀγάπης»
ἀλλά συγχρόνως (προτείνει ὁ ἴδιος)
«ἐν πνεύµατι δικαιοσύνης καί θάρρους». 

7) Ἡ λύση «κατ’ οἰκονοµίαν καί φιλα-
δέλφως» (πού γράφτηκε στό ἀνακοι-
νωθέν τᾹς ∆ΙΣ) προϋποθέτει κανονικά
παραπτώµατα ἐκ µέρους τῶν µητρο -
πολιτῶν, πού ποτέ δέν ἀναφέρονται.
«Nά ἀρθῇ, λοιπόν, τό «ἐπιτίµιον». Kαί νά
ἀρθῇ ὄχι «κατ’ οἰκονοµίαν», ἀλλά κα τά
λόγον ἀγάπης καί δικαιοσύνης ἐν Xρι-
στῷ. Kαί νά ἔχωµεν τό θάρρος καί τήν
ταπείνωσιν νά εἴπωµεν εἰς τόν KλᾹρον
καί τόν Λαόν, πού τώρα παρα κολουθεῖ
µέ ἀγωνίαν τήν Ἱεράν Σύνα ξίν µας, ὅτι
ἐσφάλαµεν ἤ, µλλον, ὅτι «ἡµάρτοµεν,
ἠνοµήσαµεν, ἠδικήσαµεν» τούς ἀδελ -
φούς µας καί ὅτι ἤδη χωροῦ µεν θαρρα -
λέως καί ἐν πνεύµατι ἀγά πης καί ταπει -
νοφροσύνης εἰς τήν πο λυπόθητον κα-
ταλλαγήν».

8) Τό νά ἀρθεῖ τό ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοι-
νωνησίας ἀπό τώρα καί µετά, γιά νά
µήν προκληθοῦν καί πάλι προσφυγές
στό Σ.τ.Ε., µπορεῖ νά ἀντιµετωπισθεῖ,
ἄν δώσει τή λύση ἡ ἴδια ἡ Ἱεραρχία.

9) Λύση ἐν Χριστῷ εἶναι νά τοποθε -
τηθοῦν οἱ σεβασµιώτατοι µητροπολί -
τες Νικόδηµος καί Κωνσταντῖνος στίς
µητροπόλεις ἈττικᾹς καί ∆οµοκοῦ καί
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Φαρσάλων ἀντίστοιχα. 
Ἡ τεκµηριωµένη καί θαρραλέα αὐ -

τή τοποθέτηση τοῦ εἰσηγητᾹ προκά-
λεσε ποικίλες ἀντιδράσεις στό σῶµα. 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος µε-
τά ἀπό τοποθέτηση καί ἄλλων Ἱεραρ -
χῶν δέν ἔβαλε σέ ψηφοφορία (κακῶς
δεοντολογικά) τήν πρόταση τοῦ εἰση -
γητᾹ -τόν ὁποῖο ἐκεῖ νος θέλησε καί ὅ -
ρισε- (τήν ὁλοκληρωτική ἄρση τοῦ ἐπι-
τιµίου). Σέ ψηφοφορία µπᾹκε τό ἐρώ -
τηµα: Ἄρση τοῦ ἐπιτιµίου ἀπό τώρα
καί µετά ἤ ὄχι ἄρση τοῦ ἐπιτιµίου;

Σέ ἕνα κλίµα ἔντασης µετά ἀπό ψη -
φοφορία ἡ Ἱεραρχία ἀποφάσισε τήν
µή ἄρση τοῦ ἐπιτιµίου καί ἐξέδωσε τό
παρακάτω ἀνακοινωθέν:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟ∆ΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΝΝΑ∆ΙΟΥ 14 (115 21)

ΑΘΗΝῌΣΙ Τῌ 7᾽ Ὀκτωβρίου 1998
ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

ΣυνᾹλθε σήµερον εἰς τακτικήν Συνε-
δρίαν ἡ Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἱεραρχίας τᾹς
Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος ὑπό τήν προε -
δρί αν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό-
που Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Χρι -
στοδούλου.

...Ἐν συνεχεί ὁ Σεβ. Μητροπολίτης
∆ρυϊνουπόλεως, ΠωγωνιανᾹς καί Κονί -
τσης κ. Ἀνδρέας εἰσηγήθη τό θέµα: «Ἄρ-
σις τῶν ἐπιτιµίων τῶν Σεβ. Μητροπο-
λιτῶν κ. Νικοδήµου καί κ. Κωνσταντίνου».
Ὁ εἰσηγητής ὑπεστήριξεν ὅτι τό ἐπιτίµιον
ἐπεβλήθη χωρίς νά στηρίζεται εἰς τούς
Ἱερούς Κανόνας. Ἐπρότεινε δέ τήν ἄρ-
σιν τοῦ ἐπιτιµίου καί τήν τοποθέτησιν
τοῦ Σεβ. κ. Νικοδήµου εἰς τήν Ἱεράν Μη -
τρό πολιν ἈττικᾹς καί τοῦ Σεβ. Κωνσταν-
τίνου εἰς ἱδρυθησοµένην Ἱεράν Μητρό -
πο λιν ∆οµοκοῦ καί Φαρσάλων. Ἐπρό-
τεινεν ὡσαύτως ὅπως ὁ νῦν Μητρο-

πολίτης ἈττικᾹς κ. Παντελεήµων τοπο -
θε τηθῇ εἰς ἄλλην Ἱεράν Μητρόπολιν ἤ
εἰς τµᾹµα τᾹς Ἱερς Μητροπόλεως Ἀττι -
κᾹς.

Πολλοί Μητροπολῖται ἐξέφρασαν
τήν πλήρη ἀντίθεσίν των εἰς τάς ὡς ἄνω
προτάσεις, ἄλλοι δέ συνεφώνησαν µέ
αὐτάς. Ὡµίλησαν οἱ Σεβ. Μητροπολῖται
Λαγκαδ κ. Σπυρίδων, ΠολυανᾹς καί Κιλ-
κισίου κ. Ἀπόστολος, Σιδηροκάστρου κ.
Ἰωάννης, Νέας Σµύρνης κ. Ἀγαθάγγε-
λος, Ἰωαννίνων κ. Θεόκλητος, Ἠλείας κ.
Γερµανός, Γουµεννίσης, Ἀξιουπόλεως καί
Πολυκάστρου κ. ∆ηµήτριος, Καρυστίας
καί Σκύρου κ. Σεραφείµ καί ἈττικᾹς κ.
Παντελεήµων.

Ἐπηκολούθησε ψηφοφορία ἐπί τᾹς
ὡς ἄνω προτάσεως τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς
Συνόδου διά τήν ἄρσιν τοῦ ἐπιτιµίου τῶν
Σεβ. Μητροπολιτῶν Νικοδήµου καί Κων-
σταντίνου µέ τό ἐξᾹς ἀποτέλεσµα:

Ἐπί 73 ψηφισάντων.
Ἐψήφισαν 46 ὄχι εἰς τήν ἄρσιν.
Ἐψήφισαν 23 ναί εἰς τήν ἄρσιν.
2 Λευκά καί 2 Ἄκυρα.
Ὡσαύτως µετά τήν πρότασιν τοῦ

Μακαριωτάτου ἡ Ι.Σ.Ι. ὁµοφώνως ἐψή-
φισε τήν ἄρσιν τοῦ ἐπιτιµίου διά τόν µα-
καριστόν Μητροπολίτην ἀπό Λαρίσης
κυ ρόν Θεολόγον.

Ἐκ τᾹς Τριµελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων Ἐπι-
τροπᾹς ἐπί τοῦ Τύπου».

Μέ ὅλες αὐτές τίς µεθοδεύσεις καί
τήν ἀναζωπύρωση τῶν παθῶν µέσα
στήν Ἱεραρχία, τό µόνο πού κατάφε-
ρε ὁ νέος Ἀρχιεπίσκοπος ἦταν νά διαι-
ωνίσει γιά τουλάχιστον µιά δεκαπεν-
ταετία ἀκόµα τήν ταραχή, τήν διχόνοια
καί τήν διάσπαση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
σώµατος, τό ὁποῖο καταδίκασε νά µή
δύναται νά βιώσει τά χαρίσµατα τοῦ
Πνεύµατος, τήν εἰρήνη καί τήν ἀγάπη.

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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ἐἐκκφφρράάζζοουυνν  ττόό  δδρράάμμαα  ττῆῆςς  ππττώώσσεεωωςς  κκααίί  ττῆῆςς  ἁἁμμααρρττίίααςς..  ἩἩ  ἈἈννάάσστταασσιι  ὅὅμμωωςς
ἔἔρρ  χχεεττααιι..  ««ΑΑὕὕττηη  ἡἡ  κκλληηττήή  κκααίί  ἁἁγγίίαα  ἡἡμμέέρραα,,  ἡἡ  μμίίαα  ττῶῶνν  ΣΣααββββάάττωωνν  ἡἡ  ββαασσιιλλίίςς
κκααίί  κκυυρρίίαα»»..  ΕΕἶἶννααιι  ἡἡ  ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα  πποούύ  θθάά  ἀἀννααττεείίλληη  ττήήνν  ΚΚυυρριιαακκήή..

ἘἘππιιττρρέέψψττεε  μμοουυ  ννάά  εεὐὐχχηηθθῶῶ,,  ααὐὐττόό  ττόό  ἀἀννέέσσππεερροο  φφῶῶςς  ννάά  κκααττααυυγγάάσσηη,,  ὥὥσσττεε
ννάά  ἀἀππααλλεείίψψηη  κκάάθθεε  ππόόννοο  κκααίί  κκάάθθεε  ὀὀδδύύννηη  πποούύ  σσωωρρεεύύττηηκκεε  μμέέσσαα  σσααςς  κκααθθώώςς  δδιιαα--
κκοοννήήσσααττεε  ττήήνν  ἘἘκκκκλληησσίίαα  κκααίί  ἤἤρρθθααττεε  σσέέ  μμεεττωωππιικκήή  σσύύγγκκρροουυσσιι  μμέέ  ττόόνν  ἄἄρρχχοονν--
τταα  ττοοῦῦ  κκόόσσμμοουυ  ττοούύττοουυ,,  ττόόνν  δδιιάάββοολλοονν..

ΚΚααίί  μμέέσσαα  σσττόό  ὁὁλλοοκκάάθθααρροο  ααὐὐττόό  φφῶῶςς,,  ππααρραακκααλλῶῶ,,  ππρροοσσεευυχχηηθθῆῆττεε  κκααίί  γγιιάά
μμέένναα..  ἜἜχχωω  ἀἀννάάγγκκηη  ἀἀππόό  ττόό  ἔἔλλεεοοςς  ττοοῦῦ  ΚΚυυρρίίοουυ  μμααςς..  ««ΠΠρρίίνν  εεἰἰςς  γγῆῆνν  ἀἀπποοσσττρρέέ--
ψψααιι......  ππρρόόςς  ααὐὐττόόνν  ἐἐππιισσττρρέέψψααιι»»..

ΚΚααλλόό  ΠΠάάσσχχαα
ΜΜέέ  σσεεββαασσμμόό  κκααίί  ἀἀγγάάππηη
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Ἡ  « Ἐ λ ε ύ θ ε ρ η Π λ η ρ ο φ ό ρ η σ η »  σ τ ό  δ ι α δ ί κ τ υ ο .
∆ ι ε ύ θ υ ν σ η :  w w w . e l � p l i r o f o r i s i . g r

Κ α ί  ο ἱ  Ἐ κ δ ό σ ε ι ς  « Σ π ο ρ ά »  σ τ ό  δ ι α δ ί κ τ υ ο
( γ ι ά  µ ι ά  γ ν ω ρ ι µ ί α  µ έ  τ ό  σ υ γ γ ρ α φ ι κ ό  ἔ ρ γ ο  τ ο ῦ

Μ η τ ρ ο π ο λ ί τ ο υ  Ἀ τ τ ι κ ῆ ς  κ α ί  Μ ε γ α ρ ί δ ο ς  Ν ι κ ο δ ή µ ο υ )
∆ ι ε ύ θ υ ν σ η :  w w w . s p o r a . g r

ΜΜέέσσαα  σσττόό  ὁὁλλοοκκάάθθααρροο  φφῶῶςς  ττῆῆςς  κκααιιννῆῆςς  ΚΚυυρριιαακκῆῆςς
Εὐχή καί παράκληση πρός τόν λαβωμένο Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο 


