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1. Ὀνοματεπώνυμον: ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΙΕ-
ΡΩΝΥΜΟΣ τοῦ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

2. Τόπος καί χρόνος γεννήσεως: Ἐν
Ὑστερνίοις Τήνου τῇ 25/11(8/12)/1905,
υἱός ναυτικῆς οἰκογενείας, ὀρφανός πα -
τρός ἤδη πρίν γεννηθῆ.

3. Σπουδαί: Τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου
τήν α΄ καί β΄ τάξιν εἰς τήν γενέτειράν του.
Τήν γ΄καί δ΄Δημοτικοῦ καί τό Σχολαρ χεῖον
ἐν Ἀθήναις. Εἰς τήν Ριζάρειον Σχολήν ἀπό
τοῦ 1919 μέχρι καί τοῦ 1924.

Ἔλαβε καί τό Θεολογικόν καί τό Παι-
δαγωγικόν Δίπλωμα μέ ἄριστα.

Ἀπό τοῦ 1924 μέχρι τοῦ 1928 ἐφοί τη -
σεν εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πανε -
πιστημίου. Ἔλαβε τό Δίπλωμα τῆς Θεο -
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λογίας τόν Μάρτιον τοῦ 1929, ἐπίσης
μέ ἄριστα.

Ἀπό τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοῦ
αὐτοῦ Πανεπιστημίου τόν Δεκέμβριον
τοῦ 1928 ἔλαβε τό Παιδαγωγικόν Δί -
πλωμα ἐπίσης μέ ἄριστα.

Ἀπό τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Πα-
νεπιστημίου Ἀθηνῶν ἔλαβε τό διδακτο-
ρικόν Δίπλωμα τό 1939 μέ βαθμόν ἄρι-
στα.

Ἐφοίτησεν εἰς τήν Φιλοσοφικήν Σχο-
λήν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μονάχου
ἀπό τό 1934 μέχρι τό 1935. Εἰς τήν Φιλο -
σοφικήν Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ
Βερολίνου ἀπό τό 1935 μέχρι τό 1937
καί εἰς τήν Φιλοσοφικήν Σχολήν τοῦ Πα -
νεπιστημίου τῆς Βόννης κατά τό θερι -
νόν ἑξάμηνον τοῦ 1937. Τό β΄ ἑξάμη νον
τοῦ 1937 ἐφοίτησεν εἰς τά Κολλέγια τοῦ
LINCOLN (Μ. Βρετανία) καί τοῦ MIR-
FIELD (Μ. Βρετανία).

4. Ξέναι γλῶσσαι: Ὁμιλοῦσε καλῶς
τήν Γερμανικήν καί Ἀγγλικήν καί με τρίως
τήν Γαλλικήν.

5. Θέσεις ὑπευθυνότητας (χρονολο-
γικῶς): Εἰργάσθη ὡς Βοηθός Διευθυν -
τοῦ εἰς τό Τμῆμα Ἐργαζομένων Νέων
τῆς Χριστιανικῆς Ἀδελφότητος Νέων
Ἀθηνῶν κατά τό 1926-1928, ὡς Διευ -
θυν τής τοῦ Παιδικοῦ Τμήματος τῆς αὐ -
τῆς Ἀδελφότητος ἀπό τοῦ 1928-1934,
ὡς εἰδικός Γραμματεύς τῆς Χριστιανικῆς
Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας Ἀθηνῶν κατά
τά ἔτη 1938 καί 1939. Χειροτονηθείς τό
1939 εἰς διάκονον καί τό 1940 εἰς πρε-
σβύτερον, διετέλεσε Γραμματεύς τῆς
Ἱερᾶς Συνόδου καί τῶν Ἐκ κλησιαστικῶν
Δικαστηρίων τῆς Ἐκκλη σίας τῆς Ἑλλά-
δος κατά τό 1939-1941, ὡς Διευθυντής
τοῦ ἐπισήμου Δελτίου τῆς Ἐκκλησίας

τῆς Ἑλλάδος «Ἐκκλη σία», βοηθῶν εἰς
τήν ἔκδοσιν καί τοῦ περιοδικοῦ «Θεο-
λογία» κατά τό 1940 καί 1941. Τόν Νοέμ-
βριον τοῦ 1941 ἡ κατοχική Κυβέρνησις
Τσολάκογλου τόν ἀπέλυσεν ἐκ τῆς
θέσεώς του, ἄνευ γνώ σεως τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου, οὕτω δέ ὑπῆρξεν ὁ μόνος
κληρικός ἐν Ἑλλάδι, ὁ ὁποῖος ἀπελύθη
δυνάμει τοῦ κατοχικοῦ ἐκείνου νόμου.
Μετά τήν κατοχήν, καί τοι εἶχε τό δι-
καίωμα, δέν ἠθέλησε νά ἐπανέλθῃ εἰς
τήν θέσιν τοῦ Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου, ὅπως, καίτοι κλη θείς, δέν εἶχε
θελήσει νά διορισθῇ καθηγητής εἰς τήν
ἐπί κατοχῆς ἱδρυθεῖσαν Θεολογικήν
Σχολήν τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλο -
νίκης. Ὑπηρέτησε κατά τό 19 40 καί 1944
ὡς ἐφημέριος τοῦ Νοσοκομείου «Εὐαγ-
γελισμός», κατά δέ τά ἔτη 1941-1943
ὡς καθηγητής εἰς τήν ἰδιωτικήν Ἀνωτά -
την Σχολήν, τήν «Σχολήν Γενι κῶν Σπου-
δῶν» Ἀθηνῶν, ὅπου ἐδίδαξεν Ἐκκλησια -
στι κήν Ἱστορίαν καί Ἐκκλη σι αστικήν
Γραμ μα τολογίαν, ἀπό τοῦ 19 46-1967
ὡς Πρω θ ιερεύς τῶν Βασιλικῶν Ἀνακτό -
ρων καί ἀπό τοῦ 1959-1967 ὡς καθηγη -
τής τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου καί τῆς Ποι-
μαντικῆς εἰς τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ
Πανε πιστημίου Θεσσαλο νίκης, ἐκλεγείς
παμψηφεί. Τέλος, διετέλεσεν Ἀρχιεπί -
σκοπος Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος ἀπό
τοῦ 1967-1973.

6. Συγγραφική δρᾶσις: Μέ τά ἐκδο -
θέντα συγγράμματα, τάς ἐργασίας, τά
δημοσιευθέντα ἄρθρα κ.λ.π. θά ἀσχο -
λη θοῦμε ἐκτενέστερα στό μέλλον.

7. Κοινωνική ἤ ἄλλη δρᾶσις (χρονο-
λογικῶς): Ἡ δρᾶσις του εἶχεν ἀρχίσει
ἀπό τά συνήθη εἰς ζωηρούς μαθητάς
φτερουγίσματα. Εἰς τήν Ριζάρειον, ὅπου
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κατόπιν διαγωνισμοῦ εἶχεν εἰσαχθῆ ὡς
ὑπότροφος τῆς Ριζαρείου Περιουσίας,
τῇ πρωτοβουλίᾳ τοῦ μακαρίτου συμμα -
θητοῦ του Ἐμμανουήλ Γ. Μυτιληναίου,
μετέσχεν εἰς τήν ἵδρυσιν ἑνός Συλλό-
γου ὑπό τήν ἐπωνυμίαν «ὁ Ἀπόστολος
Παῦλος», μέ σκοπόν τήν ... «ἀνακαίνι-
σιν τῆς Ἐκκλησίας»! Μέ μίαν μικροτέ -
ραν ὁμάδα, εἰς τήν ὁποίαν μετεῖχε καί ὁ
ἱεροδιάκονος τότε καί μετέπειτα Μη -
τροπολίτης Τύρου καί Σιδῶνος τοῦ Πα-
τριαρχείου Ἀντιοχείας κ. Παῦλος Χού -
ρη, ἐξέδωκαν καί περιοδικόν μέ τίτλον
«ἡ Πανελλήνιος Ἐλπίς».

Διανύων τό τελευταῖον ἔτος τῆς Ρι-
ζαρείου (1923-1924), τῇ προτροπῇ τοῦ
ἀειμνήστου καθηγητοῦ Ἀμ. Ἀλιβιζάτου,
ἐνεγράφη ὡς τακτικόν μέλος τῆς «Χρι-
στιανικῆς Ἀδελφότητος Νέων» (Χ.Α.Ν.).
Ἐν συνεχείᾳ ὡς φοιτητής τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθη-
νῶν, ἀπό τοῦ 1924 μετέσχε τῆς δρά-
σεως τοῦ φοιτητικοῦ Τμήματος τῆς
Χ.Α.Ν. Οὕτως, ὁμοῦ μετ’ ἄλλων μελῶν
τοῦ Τμήματος ἐδίδασκεν ἐθελοντικῶς
εἰς τό νυκτερινόν καί τό Κυριακόν Σχο-
λεῖον (εἶδος Κατηχητικοῦ) τοῦ συνοικι-
σμοῦ «Δουργοῦτι», μετεῖχε δέ τῆς ψυ -
χα γωγικῆς καί μορφωτικῆς Ὁμάδος, ἡ
ὁποία τό ἀπόγευμα ἑκάστης Κυριακῆς
ἐπεσκέπτετο τούς νεαρούς κρατουμέ-
νους τοῦ «Ἐφηβείου Ἀβέρωφ». Ἐπίσης
μετεῖχεν εἰς τήν προσπάθειαν πρός καθ-
ιέρωσιν εἰδικῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν διά
μαθητάς Γυμνασίου, αἱ ὁποῖαι ἐτε-
λοῦντο εἰς τό Παρεκκλήσιον τοῦ Ἁγίου
Ἀνδρέου τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, τῆ
εὐλογίᾳ καί ἐνθαρρύνσει τοῦ ἀειμνή -
στου Ἀρχιεπι σκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης
Ἑλλάδος Χρυσοστόμου τοῦ Α΄. Διά νά

ἐπιτευχθῇ δέ ἡ ἐνεργοτέρα συμμετοχή
τῶν μαθητῶν εἰς τάς «Παιδικάς Λει -
τουρ γίας», ὅπως τάς ὠνόμασαν, διωρ -
γάνωσε πρός τόν σκοπόν τοῦτον παιδι-
κήν ἐκκλησιαστικήν χορωδίαν, τήν ὁποί -
αν καί διηύ θυνεν ἐθελοντικῶς καί ἡ
ὁποία ἔψαλλεν κατά Κυριακήν εἰς τήν
Θ. Λειτουργίαν εἴτε αὐτή ἐτελεῖτο εἰς
τό ἀρχιεπισκοπικόν παρεκκλήσιον, εἴτε
εἰς ἐξωκκλήσια, ὁσάκις αὕτη συνεδυά -
ζετο μέ ἐκδρο μάς.

Ἐν τῷ μεταξύ, ἀπό τοῦ 1926 προσε-
λήφθη ὡς ἔμμισθος βοηθός Διευθυντοῦ
τοῦ Τμήματος Ἐργαζομένων Νέων τῆς
Χ.Α.Ν. καί ἀπό τοῦ 1928 μετά τήν λῆψιν
τοῦ πανεπιστημιακοῦ του διπλώματος,
ὡς Διευθυντής τοῦ Παιδικοῦ καί Νεανι-
κοῦ της Τμήματος. Χάρις εἰς τήν ἀγά -
πην του πρός τούς Νέους τό Τμῆμα του,
ἐν συγκρίσει πρός τά πενιχρά διαθέσι-
μα μέσα, συνεκέντρωσε σημαντικόν
ἀριθ μόν μελῶν, ὑπερβάντα σημαντικῶς
τά χίλια. Ὡς Διευθυντής τοῦ Τμήματος
τούτου, διωργάνωσε καί διηύθυνε τάς
ἐν Βαρκίζῃ καί Φανερωμένῃ Σαλαμῖνος
τότε πρό τινων μόλις ἐτῶν ἐμφανι σθεί -
σας καί ἐν Ἑλλάδι θερινάς Κατασκη -
νώσεις παιδιῶν καί νέων. 

Ἀπό τό φθινόπωρον τοῦ 1934 μέχρι
τοῦ τέλους περίπου τοῦ 1937, ἐκτός τῆς
συμμετοχῆς εἴς τινα Συνέδρια δέν ἐση -
μείωσεν ἰδιαιτέραν τινα δρᾶσιν, μετεκ-
παιδευόμενος εἰς Γερμανίαν καί Ἀγγλί -
αν ὡς ὑπότροφος τοῦ Μανουσείου Κλη -
ροδοτήματος τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθη-
νῶν. 

Περί τό τέλος τοῦ 1937 ἐκλήθη εἰς
Βερολῖνον ὑπό τοῦ καθηγητοῦ H. LIETZ-
MANN, ὁ ὁποῖος ἐξ ὀνόματος τῆς σχη -
ματισθείσης Ἐπιτροπῆς πρός ἔκδοσιν
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τῶν Χριστιανικῶν Ἐπιγραφῶν τῆς Ἑλλά-
δος τοῦ ἀνέθεσε τήν εἰδικήν Γραμ μα -
τείαν αὐτῆς. Ἐπανελθών εἰς Ἑλλάδα,
ἀνέλαβεν ἀμέσως τήν συμπλήρωσιν τοῦ
ὑπάρχοντος χριστιανικοῦ ἐπιγραφικοῦ
ὑλικοῦ τῆς Πελοποννήσου, τό ὁποῖον
ἐξεδόθη ἀργότερον ὑπό τῶν καθηγητῶν
Ν. Βέη καί Γ. Σωτηρίου.

Ἐκτός τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς
Συνόδου καί τῆς Διευθύνσεως τοῦ Περι -
οδικοῦ «Ἐκκλησία», τοῦ ἀνετέθη ὑπό
τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιεπισκόπου Χρυ -
σάν θου καί ἡ διοργάνωσις τῆς «Προ-
νοίας Στρατευομένων» (1940-1941).
Τῆς ὑπη ρεσίας ταύτης πολύ πρό τῆς
ἐκρήξεως τοῦ Ἑλληνοϊταλικοῦ πολέμου
εἶχεν ἐκπονήσει τό σχέδιον δράσεως,
προ βλέ πων ὡς ἀναπόφευκτον τήν ἐμ -
πλοκήν τῆς Χώρας μας εἰς την γενικήν
ρῆξιν. Διά τῆς Ὀργανώσεως ταύτης ἡ
Ἐκκλησία συμπαρέστη εἰς τόν ἀγωνιζό-
μενον Λαόν Της. Ἐκραγέντος τοῦ πολέ-
μου, τήν 28/10/40 ὑπέβαλεν εἰς τόν Ἀρ  -
χιεπίσκοπον τό σχέδιον, ὁ ὁποῖος τό ἐνέ -
κρινε καί τοῦ ἀνέθεσε τήν διοργάνω-
σιν. Οὕτως ἱδρύθη ἡ «Πρόνοια Στρατευ -
ομένων», ἡ ὁποία κατόπιν ἐπί Ἀρχιεπι -
σκόπου Δαμασκηνοῦ ἐξειλίχθη εἰς τόν
«Ἐθνικόν Ὀργανισμόν Χριστιανικῆς Ἀλ -
λη  λεγγύης» (Ε.Ο.Χ.Α.).

Κατά τά ἔτη τῆς Κατοχῆς, ἐκτός τῆς
ὑπηρεσίας του εἰς τό Νοσοκομεῖον «Εὐ -
αγγελισμός», μετ’ ἄλλων φίλων του εἰρ -
γάσθη ἐθελοντικῶς διά τήν διοργάνω-
σιν ἔργου Προνοίας καί κυρίως «συσ -
σιτίων» δι’ ἀπόρους καί παιδιά ὑπό τοῦ
Συλλόγου Ἐσωτερικῆς Ἱεραποστολῆς «ὁ
Ἀπόστολος Παῦλος», διά τήν συνέχισιν
τῆς ἐκδόσεως τοῦ περιοδικοῦ «Ἀκτῖ νες»
καί ἐκ παραλλήλου διά τήν ἠθικήν τό-

νωσιν καί τήν κατά τῶν κατακτητῶν
ἀντίστασιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.

Μετά τήν ἀπελευθέρωσιν, ὑπό τοῦ
Ἀρ χιεπισκόπου Σπυρίδωνος (1950-19 56)
τοῦ ἀνετέθησαν διάφοροι ἐξορμήσεις
τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ἡ διά τό «δέμα τοῦ
ἐπαναπατρισμοῦ», ἡ διά τήν «ἀνοικο -
δό μησιν τῶν χιλίων ἐκ τῆς Κατοχῆς καί
τοῦ Συμμοριτοπολέμου κατεστραμμέ-
νων Ναῶν» καί ἡ ἀνά τήν ὑφήλιον δια-
μαρτυρία κατά τῆς ὑπό τῶν κομμουνι-
στῶν ἁρπαγῆς τῶν 28.000 Ἑλληνοπαί -
δων. Ἡ ἐξόρμησις αὕτη εἶχε παγκοσμίως
τεραστίαν ἐπιτυχίαν, ἀρκεῖ νά ση μειω -
θεῖ ὅτι ἐδημοσιεύθησαν εἰς τόν παγκό-
σμιον Τύπον ἄρθρα ἤ σχόλια ἤ ἐγένοντο
σχετικαί ἐκπομπαί ἀπό ραδιο φώ νου καί
τηλεοράσεως περί τάς δεκαπέντε χιλιά -
δες. Ὑπό τοῦ αὐτοῦ Ἀρχιε πισκό που τοῦ
ἀνετέθη ἡ Γενική Γραμ ματεία τῆς Παν ε λ-
ληνίου Ἐπιτρο πῆς Ἀπε λευθε ρώσεως
τῆς Κύπρου, μέ τήν εἰδικήν ἐν τολήν,
ὅπως τό Κυπριακόν ἀπό ἐνδοκυ πριακή
ὑπόθεσις καταστῇ πανελλήνιον καί ἐν
συνεχείᾳ ἐξελιχθῇ εἰς παγκόσμιον πρό -
βλημα, ἅπερ καί ἐπετεύχθησαν.

Ἐπίσης μετά τήν ἀπελευθέρωσιν,
ὑπό τῆς «Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπι-
στημόνων» τοῦ ἀνετέθη ἡ διοργάνωσις
τῆς εὐρείας κυκλοφορίας τῆς «Διακη -
ρύξεώς» της καί ἡ ὑπό ἐπιστημόνων
παγ κοσμίου κύρους (Νόμπελ κλπ.) συν -
υπογραφή τῆς «Δηλώσεώς» της. Μετά
ταῦτα κατά τό διάστημα τοῦ συμμορι-
τοπολέμου, ὡς μέλος τῆς διοικήσεως
τοῦ Συλλόγου «Ἑλληνικόν Φῶς», εἰργά-
σθη συλλογικῶς διά τήν διοργάνωσιν
κυρίως διαφωτιστικῶν ἐξορμήσεων πε-
ρί τοῦ νοήματος τοῦ διεξαγομένου Ἀγῶ -
νος, κατά τάς ὁποίας τῇ βοηθείᾳ καί   

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ4



Ἀφορμή γιά νά γραφτοῦν συνοπτικά
τά παρακάτω ὑπῆρξαν οἱ θέσεις πού

ἀναπτύχθηκαν στό δημοσίευμα τοῦ μη -
τροπολίτη Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέα
στήν Καθημερινή τῆς 11ης-6-2017
«Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος καί ἡ

χούντα» (γιά νά ἀπαντήσει κανείς στά
θέματα πού θίγει ἀναλυτικά χρειάζεται
νά γράψει ἑκατοντάδες σελίδες). Ὁ ἴδιος
μητροπολίτης, καθηγητής τῆς Θεολο-
γικῆς Σχολῆς στό Πανεπιστήμιο τῆς
Θεσσαλονίκης, ἦταν καί ὁ ἐπιβλέπων σέ
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τῆς Ἀδελφότητος «Ζωή» ἐγένοντο περί
τάς τριάκοντα χιλιάδας ὁμιλίαι καί
ἐκυκλοφόρησαν δωρεάν ἑκατοντάδες
χιλιάδες σχετικῶν ἐντύπων. Ἀφ’ ἑτέ ρου,
εἰργάσθη διά τήν ἀνάπτυξιν προνοιακῆς
ἐργασίας τόσον ἐν Ἀθήναις ὅσον καί εἰς
τάς Ἐπαρχίας, πρός ἀνακούφισιν τῶν
ὑπό τοῦ συμμοριτοπολέμου πληττομέ-
νων οἰκογενειῶν. Ὁμοίως, διωργάνωσε
τάς Ὑπηρεσίας τοῦ ἐκδοτικοῦ Οἴκου
«Δαμασκός» καί τήν κυκλοφορίαν τῶν
ἐκδόσεών του, ἔχων δέ τήν εὐθύνην τῆς
κυκλοφορίας τοῦ ὀργάνου τῆς Χριστια-
νικῆς Ἑνώσεως Ἐπιστημόνων, κατώρ -
θωσε νά ἀναβιβάσῃ τήν κυκλοφορίαν
του εἰς 45 χιλιάδας ἀντιτύπων, πρᾶγμα
τό ὁποῖον διά τοιούτου εἴδους περιοδι-
κά ὑπῆρξε καί εἶναι ἀκόμη ρεκόρ.

Κατά τό διάστημα τῆς καθηγεσίας
του εἰς τό Πανεπιστήμιον τῆς Θεσσα-
λονίκης (1959-1967), παραλλήλως πρός
τήν ἐκτέλεσιν τῶν εἰς αὐτό καθηκόντων
του, ἐξηκολούθησε νά προσφέρῃ τάς
ὑπηρεσίας του εἰς τά ἑξῆς ἔργα:

Τάς κατά Κυριακήν μεταδιδομένας
ἀπό ραδιοφώνου ὁμιλίας του. Ἄρθρα
του καί ἄλλην συνεργασίαν εἰς τό ὄργα-
νον τῆς «Χριστιανικῆς Ἑνώσεως Ἐπι-

στημόνων» «Ἀκτῖνες». Τήν ἐπεξεργα -
σίαν τῶν καθ’ ἑβδομάδα διδομένων θε-
μάτων εἰς τούς ἐν Ἀθήναις «Κύκλους»
τοῦ «Ἑλληνικοῦ Φωτός», τοῦ ὁποίου
ἐτόνωσε τήν δρᾶσιν τῶν ἐν Θεσσαλο -
νίκῃ Κύκλων του. Ὁμοίως, συμπαρί -
στατο εἰς τό ἐκεῖ ἔργον ἀφ’ ἑνός μέν τῆς
Βασιλικῆς Προνοίας τῶν Βορείων Ἐπ αρ -
χιῶν Ἑλλάδος, ἀφ’ ἑτέρου δέ τῆς «Ἑ -
ταιρείας Προστασίας Ἀποφυλακιζομέ-
νων» ὡς μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβου-
λίου της. Ὡς καθηγητής δέ τοῦ Πανεπι-
στημίου, μετεῖχε τοῦ Συμβουλίου τῶν
ἐκεῖ «Φοιτητικῶν Ἑστιῶν» τοῦ Βασιλι-
κοῦ Ἐθνικοῦ Ἱδρύματος, εἶχεν ἀναλάβει
τήν διοργάνωσιν μιᾶς πανεπιστημια κῆς
Ὑπηρεσίας πρός χάριν τῶν ἀλλοδαπῶν
φοιτητῶν τοῦ Πανεπιστημίου καί εἶχε
διοργανώσει ἀφ’ ἑνός μέν μίαν ἐπί -
σκεψιν τῶν καθηγητῶν τῆς Σχολῆς εἰς
τήν Σοβιετικήν Ἕνωσιν, ἀφ’ ἑτέρου δέ
μίαν διά στρατιωτικῶν ἀεροπλάνων ἐκ -
δρομήν τῶν τελειοφοίτων τῆς Θεολο -
γίας εἰς Οὐγκάνταν καί μίαν εἰς τούς
Ἁγίους Τόπους.
(Ἡ ΣΥΝΕΧΕΙΑ γιά τά πεπρα γμέ να
του ὡς Ἀρχιεπισκόπου Ἀ θη νῶν
στό ἑπό μενο τεῦχος)

ΒΒοολλέέςς  ππρρόόςς  ἹἹεερρώώννυυμμοο  ΚΚοοττσσώώννηη
5500  χχρρόόννιιαα  μμεεττάά  ττήήνν  ἐἐκκλλοογγήή  ττοουυ  σσέέ  ἈἈρρχχιιεεππίίσσκκοοπποο



διδακτορική διατριβή μέ θέμα: «Η ΕΚ -
ΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
1967-19 74», γραμμένη ἀπό τόν Χαρά -
λαμπο Ἀνδρεόπουλο, μέ ἀνάλογες θέσεις
πού ἀπο σκοποῦν νά ἀποδομήσουν τήν
μεγάλη ἡγετική μορφή τῆς Ἐκκλη σίας,
τόν Ἀρ χιεπίσκοπο Ἱερώνυμο Κοτσώνη,
στιγματίζοντάς τον ὡς ἀντικανονικό.
Σκοπός τῶν γραφομένων εἶναι  νά κοι-
νοποιηθοῦν στό εὐρύτερο καί εὔκολα πα-
ραπληροφορούμενο κοινό γεγονότα γνω-
στά στούς «παροικοῦντας στήν Ἱε ρου -
σαλήμ». 

1) Κατ’ ἀρχάς, μέ χαρά διαπίστωσα
πώς παρ’ ὅλη τή σκληρή κριτική τοῦ
σε βασμιωτάτου πρός τό Ἱερωνυμικό
«κα  θεστώς», ὁ ἴδιος ὁμολογεῖ τήν
ποιότη τα τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου του, τόν
ἱεραποστολικό ζῆλο τῶν ἐπισκόπων πού
ἐξελέγησαν ἀπ’ αὐτόν καί τίς ἀγαθές
προθέ σεις του. Λέγει: «Βέβαια, οἱ ἀρχιε-
ρεῖς πού ἐξελέγησαν στή δικτατορία ἀπό
τήν Ἀριστίνδην Σύνοδο τοῦ Ἱερωνύμου
προήρχοντο ἀπό τίς χριστιανικές
ἀδελφότη τες, ὅμως καί ἀπό ἱεραποστο-
λικό ζῆλο διακατέχονταν καί τόν λαό
τοῦ Θεοῦ κατά κανόνα ἀνιδιοτελῶς καί
χριστιανο πρε πῶς διακόνησαν καί
ὑπηρέτησαν». «Ἔργα τοῦ Ἱερωνύμου
εἶναι τό Διορθόδοξο Κέντρο τῆς Πεντέλ-
ης, τό νοσοκομεῖο γιά κληρικούς, τό Ἱε-
ραποστολικό Κέντρο, ἀλλά καί ἡ διαμόρ-
φωση ἱκανῶν φιλανθρωπικῶν δομῶν.
Δέν ἀρνούμαστε τίς ὅποιες ἀγαθές πρ-
οθέσεις τοῦ Ἱερώνυμου».

2) Τήν ἴδια στιγμή ὅμως παρουσιά-
ζει τό δικτατορικό καθεστώς νά ἐπιδιώκει
τόν ἔλεγχο τῆς Ἐκκλησίας καί νά κάνει
κινήσεις γιά νά βάλει στόν Ἀρχιεπισκο-
πικό θρόνο τόν Ἱερώνυμο, πρόσωπο πού

θά ἐκπληρώσει τά σχέδιά του. Τό χειρό -
τερο, παρουσιάζει τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱε-
ρώνυμο σάν ἰνστρούχτορα («ἰδεολογικό
σύμμαχο καί θεωρητικό καθοδηγητή τοῦ
ἑλληνικοῦ λαοῦ») τῆς δικτατορίας. Πρό -
σωπο δοτό, δηλαδή, πού ἐπιστρατεύτηκε
γιά νά ἐξυπηρετήσει ἀλλότρια συμφέ -
ρον τα (τῆς χούντας) καί ὄχι γιά νά δια-
κονήσει τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ
ἄποψη αὐτή γιά πληθώρα ἀνθρώπων πού
γνωρίζανε τό πνευματικό ἀνάστημα μέ
τό ποιμαντικό καί μορφωτικό βεληνεκές
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου εἶναι
ἐξοργιστική. Ἐξ ἴσου ἐξοργιστική ἐπί -
σης εἶναι καί ἡ ἀντίθεση τῆς ἄποψης
αὐτῆς μέ τίς πιό πάνω παραδοχές του
γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καί
τούς ἐπισκόπους του. Ἀλλά ἄς ἀφήσου -
με τό θυμικό καί νά δοῦμε τά ντοκου -
μέντα.

Α) «Ἡ δικτατορία τοῦ 1967 δέν
ἤλεγ  χε τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τόν
Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλ -
λάδος Χρυσόστομο Β΄», λέγει ὁ σεβα-
σμιώτατος. Μά στίς 21-4-1967 ἐπι -
βλή θηκε τό στρατιωτικό καθεστώς καί
στίς 28-4-1967, Μεγάλη Παρασκευή,
κατά τή διάρκεια τῆς περιφορᾶς τοῦ
Ἐπιταφίου, βρέθηκε ὁ ὀγδονταεπτάχρο -
νος Ἀρχιεπίσκοπος στό Νοσοκομεῖο βα-
ριά ἄρρωστος ἀπό ἐγκεφαλικό ἐπεισόδιο.
Δέν ἀποτελοῦσε λοιπόν ἐμπόδιο γιά τή
δικτατορία ἕνας ὑπέργηρος καί σοβαρά
ἀσθενής ἀρχιεπίσκοπος. Τό μόνο πού
ἔκανε ἡ Κυβέρνηση ἦταν τό ὅριο ἡλικίας
γιά τούς Ἀρχιερεῖς, πού εἶχε ἤδη θεσμο -
θετηθεῖ (μέ πρό τῆς δικτατορίας Νομοθε -
τικό Διάταγμα, τό Ν.Δ. 4589/1966 ἄρ -
θρ. 4 –ΦΕΚ 239, 10-11-19 66) νά εἶ -

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ6



ναι τό 80ο, τό ἐπεκτείνει καί στόν Ἀρ χι -
επίσκοπο (ὁ ὁποῖος εἶχε ἐξαιρε θεῖ) μέ τόν
ἀναγκαστικό νόμο 3/67, ἄρθρ. 3 (ΦΕΚ
67, 10-5-1967). Μετά ἀπό τό Νόμο
αὐ    τό κενώνεται ἡ θέση τοῦ Ἀρχιεπισκό-
που. 

Β) Ἀλλά νά πᾶμε καί στό ἑπόμενο
θέμα. Ἦταν ἄραγε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱε-
ρώνυμος Κοτσώνης ὁ ἐκλεκτός τῆς
χούν τας;

Ὁ Καθηγητής κ. Μάρκος Σιώτης
ἦταν τήν ἐποχή ἐκείνη Γενικός Διευθυν -
τής Θρησκευμάτων καί παρών στή συν -
εδρίαση τῆς Ἀριστίνδην Συνόδου πού
ἐξέλεξε Ἀρχιεπίσκοπο τόν Ἱερώνυμο
Κοτσώνη. Σέ ὁμιλία του τήν 22.11.
1989 στή μεγάλη αἴθουσα τῆς Ἀρχαιο-
λογικῆς Ἑταιρείας Ἀθηνῶν, κατά τό
φιλολογικό μνημόσυνο μέ τή συμπλή -
ρω ση ἔτους ἀπό τοῦ θανάτου τοῦ Ἀρχιε-
πισκόπου Ἀθηνῶν Ἱερωνύμου, καί ἡ
ὁποία δημοσιεύθηκε στή «ΝΕΑ ΣΙΩΝ»
τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, τόμος
ΠΑ΄, 1989, αἰφνιδίασε τό ἀκροατήριο
καταλήγοντας μέ τά ἐξῆς:

«...Εἰς τό βιβλίον του “Τό δρᾶμα ἑνός
Ἀρχιεπισκόπου” ἐκφράζει τήν πικρία
του, ὅτι δέν ἔτυχε τῆς συμπαραστάσεως
τῆς τότε κυβερνήσεως. Λυποῦ μαι, ὅτι
δέν εἶχεν ἐγκαίρως πληροφορη θεῖ ἀπό
ἁρμοδιωτέρους αὐτό, τό ὁποῖον μόλις ἕν
ἔτος πρό τοῦ θανάτου του ἔμα θεν ἀπό
ἐμέ. ῞Οτι δηλαδή ἡ τότε κυβέρ νησις δέν
τόν ἤθελεν ἀπ᾿ ἀρχῆς. Οἱ ἀνώ τατοι ἐκ -
πρόσωποί της εἶχον καταφθάσει εἰς τήν
αἴθουσαν τῶν Συνεδριῶν τῆς ̔ Ιερᾶς Συν -
όδου, ἐνῶ αὐτή συνεδρίαζε, μέ μόνον θέ -
μα τήν ἐκλογήν του, καί ἠξίωσαν νά δια-
κοπῆ ἡ συνεδρία, πρός ματαίωσιν τῆς
ἐκλογῆς του. Τοῦτο βεβαί ως δέν ἔγινε,

διό τι κατά τήν ὥραν τῆς ἀφί ξεώς των
εἶχεν ὁλοκληρωθῆ ἡ ἐκλο γή. Κατ᾿ ἐμέ
ἀπό τῆς στιγμῆς ἐκείνης εἶχε διαγραφεῖ
τό δρᾶμα τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου ῾Ιερωνύ -
μου...» Δεῖτε ἐπίσης πῶς διηγεῖται ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος τό ἴδιο τό γε-
γονός ὅπως τοῦ τό μετέφερε ὁ καθηγη -
τής Μάρκος Σιώτης (Ἱερώνυμος Κο-
τσώνης, Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί
Με  γαρίδος Νικοδήμου, σελ. 264-265).

Μιά δεύτερη μαρτυρία προέρχεται
ἀπό ἕναν ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τοῦ στρα-
τιωτικοῦ καθεστῶτος, τόν Στυλιανό Πα-
τακό. Σέ μιά συνέντευξη στήν «Ἐλεύθε -
ρη Ὥρα» λέει τά παρακάτω: 

«...(τόν Ἱερώνυμον) τόν ὁποῖον, ἐπα-
ναλαμβάνω, ἡμεῖς δέν ἐγνωρίζαμεν. ΕΙ -
ΜΕΘΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΛΟ -
ΓΗΣ ΤΟΥ! 

Ε. Ω. Δηλαδή δέν ἦταν ἀχυράνθρω -
πός σας ὁ Ἱερώνυμος;

Τόν μακαριστόν Ἱερώνυμον ΔΕΝ
ΤΟΝ ΕΞΕΛΕΞΕ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑ -
ΣΙΣ. Δέν τόν ἐγνώριζε κἄν...

Ε. Ω. Δηλαδή δέν τήν ἐπιβάλατε
ἐσεῖς τήν Ἀριστίνδην Σύνοδο, ὅπως λέ-
νε καί σήμερα ἀκόμα οἱ δεσποτάδες;

...Ξέρω μονάχα ὅτι ἐμεῖς οἱ τρεῖς εὑρι -
σκόμεθα κάπου παραπλεύρως καί εἴπα-
με νά διακοπεῖ ἡ Συνεδρίασις. Διότι δέν
θέλομεν γιά Ἀρχιεπίσκοπο ἕνα ἄγνωστο
πρόσωπο, ὅπως ἦταν ὁ Ἱερώνυμος. Θέ-
λομεν τόν τάδε...

Ε. Ω. Θά μᾶς πεῖτε ποιός ἦταν ὁ
ἐκλεκτός σας στρατηγέ;

Ὁ Δωρόθεος ὁ μακαρίτης, ὁ δεσπό -
της τῆς Καστοριᾶς (σ.σ. αὐτός πού με-
τά κατέλαβε τόν θρόνο τῆς Ἀττικῆς)...»

Οἱ δύο μύθοι, λοιπόν, ὅτι ἡ δικτατο-
ρία δέν ἤλεγχε τόν Ἀρχιεπίσκοπο Χρυ-
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σόστομο Β΄ καί γι’ αὐτόν τόν ἔπαυσε καί
ὅτι ἐπέλεξε τόν Ἱερώνυμο καί μάλιστα
στόν ρόλο τοῦ προπαγανδιστή τοῦ καθε-
στῶτος καταρρίπτονται ἀπό τά παραπά-
νω.

3) Ἀφοῦ λοιπόν ὁ Ἱερώνυμος δέν ἦταν
ἡ ἐπιλογή τῆς δικτατορίας καί τό ἑπό-
μενο ἐπιχείρημα τοῦ σεβασμιωτάτου
καταρρέει. Λέγει: «Ἡ δικτατορία τοῦ
1967, μέ τήν ἐπισκοποίηση ἀρχιμανδρι -
τῶν ἀπό τίς χριστιανικές ἀδελφότητες,
ἀποκτοῦσε ἰσχυρά καί ποικίλα ἐρείσμα-
τα, σέ ὅλο αὐτό τόν χῶρο, οἱ δέ ὀργα νώ -
σεις ἰσχυροποιοῦσαν τίς προσβάσεις στίς
κρατικές δομές». Ὅμως ἔχοντας ἡ δι -
κτα τορία ὡς ἐκλεκτό της γιά τόν Ἀρχιε-
πισκοπικό θρόνο τόν Καστορίας Δωρό -
θεο, φαίνεται ὅτι δέν ἐνδιαφερόταν, δέν
ἀπέβλεπε νά ἀποκτήσει ἰσχυρά ἐρείσμα-
τα στόν χῶρο τῶν ὀργανώσεων. Καί τίς
ὀργανώσεις τίς ἀδικοῦμε πολύ ὅταν ἰσχυ -
ριζόμαστε ὅτι ἀπέβλεπαν στό νά ἰσχυ -
ροποιήσουν τίς προσβάσεις τους στίς
κρα τικές δομές. Ἱεραποστολικές ἀδελ -
φότητες ἦταν. Τό ἔργο τους ἦταν πρώτι-
στα πνευματικό καί ἐκκλησιαστικό, καί
ἀποσκοποῦσαν στήν πνευματική ἀνα-
γέννηση τῶν Ἑλλήνων πιστῶν, ὅπως
ἀναγνωρίζει καί ὁ μητροπολίτης Ἀρκα-
λοχωρίου λέγοντας ὅτι: «οἱ χριστιανικές
ἀδελφότητες εἶχαν ἰσχυρές προσβάσεις
στήν Ἑλληνική κοινωνία». Ἀκόμα καί
στό ποιμαντικό ἔργο τοῦ Ἱερώνυμου καί
τῶν ἐπισκόπων πού ἐξέλεξε ἡ Σύνοδος
ὑπ’ αὐτόν δέν ἐντάχθηκαν, γιατί θέλη -
σαν νά διατηρήσουν τήν αὐτοτέλεια καί
τόν δικό τους τρόπο πνευματικῆς καί
ἐκκλησιαστικῆς προσφορᾶς. 

4) «Ἡ ἐκκλησιαστική κρίση ἐπωαζό-
ταν καί διευρυνόταν ἀπό τήν ἀντιπαλό -

τητα καί τήν ἀπαξίωση πού αἰσθανόταν
ὁ Ἱερώνυμος καί ὁ σκληρός πυρήνας τῶν
ὑποστηρικτῶν του, στήν πρό τῆς 21ης
Ἀπριλίου 1967, Πρεσβυτέρα Ἱεραρ -
χία», ἰσχυρίζεται ὁ μητροπολίτης Ἀρ-
καλοχωρίου. Περιγράφει μάλιστα ὅτι ἡ
δῆθεν «προσωπική πικρία» του ἀπό τή
μή ἐκλογή του στίς ἐκλογές τοῦ 1965
ἐπέτειναν αὐτή τήν ἀπαξίωση πρός τήν
πρεσβυτέρα Ἱεραρχία. «Ἡ ἀπαξίωση
κο  ρυ φώθηκε μέ τήν ἀξιόμεμπτη πράξη
τοῦ ἐξαναγκασμοῦ ἑπτά ἀρχιερέων σέ
ἔκπτωση ἤ παραίτηση», ὑποστηρίζει
αὐθαίρετα ὁ μητροπολίτης. Ὅλο κι ὅλο
τό ἐπιχείρημά του γιά νά ἀποδείξει τάχα
τήν ἀντιπαλότητα καί τήν ἀπαξίωση
πού αἰσθανόταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱε-
ρώνυμος πρός τήν πρεσβυτέρα Ἱεραρχία
ἦταν τό θέμα τῶν «ἐξαναγκασθέντων»
δῆθεν σέ παραίτηση καί τῶν δικασθέν-
των ἀπό ἐκκλησιαστικά δικαστήρια.

Πῶς ταιριάζουν ὅμως ὅλα αὐτά τά
ἀρνητικά αἰσθήματα (ἀντιπαλότητα,
ἀπαξίωση, πικρία) μέ τίς «ἀγαθές προθέ -
σεις» πού ἀναγνωρίζει στόν Ἀρχιεπίσκο-
πο Ἱερώνυμο ὁ μητροπολίτης Ἀρκα-
λοχωρίου; Καί πῶς τά ἐπικαλεῖται χωρίς
νά προσκομίσει τό παραμικρό στοιχεῖο;

Ἑτάζει καρδίας καί νεφρούς τῶν ἀν -
θρώπων ὁ μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου
γιά νά διακρίνει τήν «πικρία» τοῦ Ἱε-
ρώνυμου γιά τήν μή ἐκλογή του τό 1965;
Ἀπαξίωση ὅμως ἐξ ἀντικειμένου τῆς
πρεσβυτέρας Ἱεραρχίας εἶναι ὅτι στήν
ἐκλογή τῆς μητροπόλεως Σύρου (1965)
ἡ πλειονότητα τῶν ἐπισκόπων προ τί -
μησε ἀντί τοῦ Ἱερώνυμου Κοτσώνη τόν
Δωρόθεο Στέκα (καθόλου παράξενο γε-
γονός, ἀφοῦ καί ἀργότερα κρίθηκαν ἀκα-
τάλληλοι τόσο ὁ Ἀμερικῆς Δημήτριος
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γιά τήν μητρόπολη Νικαίας καί τήν Ἀρ -
χιεπισκοπή Ἀθηνῶν, ὅσο καί ὁ Ἀλβανίας
Ἀναστάσιος γιά τήν μητρόπολη Κεφαλ -
ληνίας, παίρνοντας ἐλάχιστες ψήφους). 

-Ποῦ ἐντοπίζει τό ἀξιόμεμπτο γιά
ἕναν Ἀρχιεπίσκοπο, ὅταν ἡ ὑπ’ αὐτόν
Σύνοδος δέχεται τίς παραιτήσεις ἀρχιε-
ρέων ἤ ὅταν ὁρίζει συνοδικό δικαστήριο
γιά Ἀρχιερεῖς γιά νά ἐπιβάλει ὅποιες
ποινές ἀπαιτοῦν οἱ Κανόνες γιά ἀποδε-
δειγμένα ἐπιλήψιμες πράξεις Ἀρχιε-
ρέων; Εἶναι ἀντιπαλότητα ἀπό τή μεριά
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νά δικάζει μέ τό θε-
σμοθετημένο συνοδικό δικαστήριο ἕναν
Ἀρχιερέα γιά παρεκτροπές του πού κα-
ταγγέλθηκαν ἐπώνυμα; Ἤ μήπως τό
«φιλάδελφον» ἀποκλείει μιά τέτοια δια-
δικασία μέσα στήν Ἐκκλησία; 

-Ὅσο γιά τίς παραιτήσεις στίς ὁποῖες
«ἐξαναγκάστηκαν»(!) μητροπολίτες ἀπό
τόν Ἱερώνυμο, μέ ποιόν τρόπο ἄσκησε
αὐτόν τόν ἐξαναγκασμό ὁ Ἀρχιεπίσκο-
πος; Μήπως ἐπειδή δέν κουκούλωσε,
ὅπως συνηθιζόταν(!) ἀπό τήν πρεσβυ -
τέρα  ἱεραρχία, τίς πομπές τους, βάζον-
τας τήν ὑπόθεσή τους στό ἀρχεῖο; Μή-
πως ἐπειδή ἀρνήθηκε νά παράσχει στή -
ριξη καί κάλυψη στίς περιπτώσεις ἱεραρ -
χῶν πού, ἤ ἡ ἴδια ἡ χούντα, ἤ ἄλλοι ἄν -
θρωποι, κατήγγειλαν στόν Ἀρχιεπίσκο-
πο ἀδιαμφισβήτητα στοιχεῖα καί ντοκου -
μέντα ἐνοχῆς τους; Μήπως ἐπειδή δια-
μήνυσε σέ ὅλους τούς τόνους καί πρός
ὅλες τίς κατευθύνσεις ὅτι, γιά ὅποιον
μητροπολίτη καί ἱερέα ἔρχονταν σοβα-
ρές καταγγελίες πρός τήν Σύνοδο, ἐκεῖ -
νος θά ξεκινοῦσε τήν διαδικασία τῶν
ἐκκλη σιαστικῶν δικαστηρίων; Δυστυ -
χῶς, αὐτά ἐξανάγκασαν σέ παραίτηση
τούς πέντε μητροπολίτες πού ἀναφέρει ὁ

μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου. 
Νά καταθέσουμε ἐδῶ καί ἕνα ντοκου -

μέντο. Προέρχεται ἀπό τό ἡμερολόγιο
τοῦ μακαριστοῦ Τρίκκης καί Σταγῶν
Διονυσίου. Σέ ὁλιγοήμερες διακοπές
στήν Αἰδηψό γιά θερμά λουτρά μαζί μέ
τόν Ἀρχιεπίσκοπο συνέβησαν τά παρα-
κάτω:

«18-7-1967. ...Τό ἀπόγευμα συζη -
τοῦν τες παρά τόν αἰγιαλόν τό θέμα τοῦ
θανάτου καί κάμνοντας ἐποικοδομητι-
κάς σκέψεις, ἐδέχθημεν ἀναπάντεχα τόν
ἅγιον Ἐλασσῶνος. Δέν συνομίλησα μα -
ζύ του. Ἦτο βιαστικός καί ὠμίλησε μό-
νον μέ τόν Μακαριώτατον. Εἰς τό ξενο-
δοχεῖον ἐπληροφορήθην ὅτι τόν συνέλα-
βε ἡ λαβίς τοῦ καθαρμοῦ καί τεταρα -
γμένος ἐξῆλθεν εἰς ἀναζήτησιν προ-
στασίας...» Ἡ Κυβέρνηση κατεῖχε τά
στοιχεῖα πού τόν ἐξέθεταν, ὁ Ἀρχιε -
πίσκοπος δέν δέχθηκε νά καλύψει σκο-
τεινές πτυχές τοῦ μητροπολίτη καί αὐτό
ὁδήγησε, τρεῖς-τέσσερεις μέρες μετά,
τόν Ἐλασσῶνος Ἰάκωβο, ἀλλά καί τόν
Θεσσαλιώτιδος Κύριλλο (ὁ ὁποῖος σίγου -
ρα ἐνημερώθηκε γιά τήν στάση τοῦ Ἱε-
ρώνυμου νά μήν κουκουλώνει τά σκάν-
δαλα) σέ παραίτηση.

Τό θέμα τῆς κάθαρσης τῆς Ἐκκλη -
σίας ἦταν προτεραιότητα γιά τόν Ἀρχι -
επίσκοπο Ἱερώνυμο. Καί σκόπευε νά
προχωρήσει μέ τόν τρόπο πού προ βλέ -
πουν οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας (πρω-
τοβάθμια καί δευτεροβάθμια δικαστή -
ρια). Αὐτό φαίνεται καί ἀπό μιά κατα-
γραφή στό ἡμερολόγιο τοῦ Τρίκκης καί
Σταγών:

«6-7-1967. ...Ἠσχολήθημεν (εἰς
Αἰ δηψόν) μέ τό θέμα τῆς τακτοποιή-
σεως τοῦ Πρωτοβαθμίου καί Δευτερο-
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βαθμίου Συνοδικοῦ Δικαστηρίου καί διά
τούς Ἀρχιερεῖς τοιούτου. Ἀνάγκη μέ τήν
ἔναρξη τῶν ἐργασιῶν της ἡ Ἱερά Σύνο-
δος νά θέσῃ εἰς λειτουργίαν τά Ἐκκλησι -
α  στικά Δικαστήρια».

Τά γεγονότα ὅμως (τοῦ Ἐλασσῶνος
καί τοῦ Θεσσαλιώτιδος) ὁδήγησαν ἀλλοῦ
τά πράγματα. Ἡ στρατιωτική κυβέρνη -
ση ἔδειχνε σπουδή γιά τό θέμα τῆς κά -
θαρσης καί θέλησε νά προτρέξει, ὅμως ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος ἐπέμεινε νά ἀναλάβει
τήν κάθαρση (ἐπισκόπων-κλήρου) ἡ ἴδια
ἡ Ἐκκλησία διά τῶν συνοδικῶν δικα-
στηρίων. Δεῖτε πάλι τό ἀπόσπασμα ἀπό
τό ἡμερολόγιο τοῦ Τρίκκης:

«20-7-1967. Μετά πολύωρον σύ -
σκε ψιν (μέ αἰτία τό θέμα τοῦ Ἐλασ-
σῶνος) Προέδρου καί Ἀντιπροέδρου τῆς
Κυβερνήσεως καί Ὑπουργοῦ Παιδείας
καί Μακαριωτάτου πρός μελέτην τοῦ
θέματος τοῦ καθαρμοῦ τῆς Ἐκκλησίας
ἀπεφασίσθη νά ἀναλάβη τό ἔργο αὐτό ἡ
Ἐκκλησία θέτουσα εἰς λειτουργίαν τόν
μηχανισμόν τῆς ἐκκλησιαστικῆς Δικαι-
οσύνης.

Εἶναι δύσκολον καί βαρύ τό ἔργον.
Ἀλλ’ οὔτε δειλία χωρεῖ οὔτε δισταγμός.
Θά πᾶμε μπρός καί ὁ Θεός βοηθός».

Ἀποτέλεσμα αὐτῶν τῶν διαπραγμα-
τεύσεων ἦταν ὁ Νόμος 214 περί ἐκκλη -
σιαστικῶν δικαστηρίων, πού τόση λά-
σπη ἔπεσε πάνω του. Ἔπασχε ὁ Νόμος
αὐτός κανονικά γιατί προέβλεπε μόνο
πρωτοβάθμιο δικαστήριο, ἔκοβε ὅμως
τήν ὀρμή τῆς στρατιωτικῆς κυβέρνησης
πού προ έτρεχε νά προχωρήσει στήν κά-
θαρση τῆς Ἐκκλησίας ἡ ἴδια μέ συλλή-
ψεις ἱερέων καί βίαιο ἀποσχηματισμό.

Ἀργότερα, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυ -
μος προσπάθησε νά διορθώση τήν ἀντι-

κανονικότητα τοῦ Νόμου 214 μέ ριζικό
τρόπο, ἑτοιμάζοντας νέο σύγχρονο καί
σύμφωνο μέ τούς Κανόνες σχέδιο Νό-
μου περί ἐκκλησιαστικῶν δικαστηρί -
ων.Δεῖτε τί ἀπαντάει σέ συνέντευ ξη στόν
καθηγητή Μπόνη στό περιοδικό «Ἐκ -
κλησία» (15-30 Νοεμβρίου 1972):

«...Ὡς πρός τήν μή εἰσέτι ἔκδοση τοῦ
νέου περί Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστη -
ρίων Νόμου, θά ἐπεθύμουν νά ἀπαντή-
σω στούς ἀνυπομονοῦντας, ὅτι ἡμεῖς
μέν, ἤτοι ἅπαντα τά μέλη τῆς ἀπελθού -
σης Ἱερᾶς Συνόδου, ὡς καί ἐγώ προσω-
πικῶς, παρά τόν ὄγκον τῆς ἐκκλησια-
στικῆς νομοθετικῆς ἐργασίας, τήν ὁποία
ἔπρεπε νά προσαρμόσωμεν εἰς τόν νέον
Καταστατικόν Χάρτην, κατηρτίσαμεν
καί τό σχέδιο τοῦ νέου περί Ἐκκλησια-
στικῶν Δικαστηρίων Νόμου, τό ὁποῖο
περιλαμβάνει διακόσια εἴκοσι δύο ἄρθρα
καί τό ὁποῖον ἤδη πρό πολλοῦ ἔχει ὑπο -
βληθεῖ εἰς τήν Πολιτείαν πρός ψήφισιν.
Ἐνῶ οἱ σήμερον ἀνυπομονοῦντες, καίτοι
καί εἰς τάς Ἱεράς Συνόδους τῆς Ἱεραρ -
χίας, ὡς καί στόν ἡμερήσιον καί περιο-
δικόν Τύπον συνεχῶς ἠκούοντο διαμαρ -
τυρίαι περί τῆς ἀνεπαρκείας καί ἀκα-
ταλληλότητας τοῦ ἰσχύοντος τότε περί
Ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων Νόμου,
οὐδέ τήν προκαταρκτικήν ἐργασίαν  πρός
σύνταξιν τοῦ νέου Νόμου εἶχον ἀρχίσει».

5) «Ὁ Ἱερώνυμος προχώρησε τήν
περίοδο 1967-1971 σέ ἐκλογές 29 μη -
τροπολιτῶν, ἀπό τήν Ἀριστίνδην ὅμως
Σύνοδον καί ὄχι ἀπό τό σύνολο σῶμα τῆς
Ἱεραρχίας, ὅπως συνέβαινε στήν πρό
δικτατορίας ἐποχή», ἰσχυρίζεται ὁ μη -
τρο πολίτης Ἀρκαλοχωρίου. Ὅμως ἄν
κάνουμε μιά ἀναδρομή, θά διαπιστώσου -
με ὅτι πρό τοῦ 1959 οἱ ἐκλογές ἀρχιε-
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ρέων γίνονταν ἀπό τήν Διαρκή Ἱερά
Σύνοδο (τούς 12 μητροπολίτες μέ τόν
Ἀρχιεπίσκοπο). Ὁ Ὑπουργός Παιδείας
Βογιατζῆς ἐπέβαλε, μέ νομοθετική διά-
ταξη, τήν ἐκλογή ἀρχιερέων ἀπό τήν
Σύνοδο ὅλων τῶν Ἱεραρχῶν. Εἶναι χα -
ρα κτηριστικό ὅτι οἱ Ἱεράρχες τότε ἀν -
τέδρασαν βίαια ἐναντίον αὐτῆς τῆς ἀλ -
λαγῆς πού ἐπέβαλε ἡ πολιτεία καί δια-
κήρυξαν ὅτι θά ἀπέχουν καί δέν θά κά-
νουν ἐκλογές, ἀπειλή πού πραγματο-
ποίησαν γιά κάποιο χρονικό διάστημα.
Μεγάλες μητροπόλεις παρέμειναν τότε
χωρίς ποιμενάρχες. Ἐπίσης στό διά-
στημα 1959-1967 ἔγιναν, ὅλες κι ὅλες,
δυό φορές ἐκλογές ἐπισκόπων ἀπό τήν
Ἱεραρχία (1960 καί 1965).

Καθόλου ἄγνωστος ἐπίσης θεσμός
δέν ἦταν στήν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος ἡ ἐκλογή ἐπισκόπων ἀπό
Ἀριστίνδην (ὁλιγομελεῖς) Συνόδους καί
οἱ Ἱεράρχες πού ἐξελέγησαν ἔγιναν ἀπο-
δεκτοί ἀπό τούς πάντες. Ἀπό τῆς ἀπε-
λευθερώσεως τοῦ Ἔθνους καί πέρα μέχρι
τήν Ἀριστίνδην τοῦ Ἱερώνυμου ἔγιναν
10 Ἀριστίνδην Σύνοδοι: 1) τό 1827 ἐκ
τεσσάρων Ἱεραρχῶν, 2) τό 1833 ἐκ πέν-
τε Ἱεραρχῶν, 3) τό 1852 ἐκ πέντε Ἱε -
ραρ χῶν, 4) τό 1917 ἐκ τεσσάρων Ἱεραρ -
χῶν, 5) τό 1920 πενταμελής, 6) τό 19 22
πενταμελής, ἡ ὁποία σέ μιά νύχτα, προ -
εδρευομένη ὑπό τοῦ Θεσσαλιώτιδος Εὐ -
θυμίου, ἐνῶ ὑπῆρχε κανονικός Ἀρχιε πί -
σκοπος, ὁ Θεόκλητος,τόν ὁποῖο ἀγνόησε
παντελῶς, προέβη στήν ἐκλογή ὀκτώ
Μητροπολιτῶν προκριθέντων ὑπό τῆς
Ἐπαναστάσεως. Μεταξύ τῶν ἐκλεγέν-
των ἦσαν ὁ Πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, ὁ ἐπίσης
κατόπιν Ἀρχιεπίσκοπος Δωρόθεος καί ὁ

Μητροπολίτης Καρυστίας Παντελεή-
μων (γέροντας τοῦ  Κορινθίας κ. Παντε -
λεήμονος Καρανικόλα, ὁ ὁποῖος ἐδέχθη
τήν χειροτονίαν ἀπό ἐκεῖνον). 7) Αὐτή ἡ
Ἀριστίνδην Σύνοδος, προέβη στήν ἐκ -
θρό νιση τοῦ Ἀθηνῶν Θεοκλήτου καί τήν
ἐκλογή εἰς Ἀρχιεπίσκοπον διά 3 ψή φων
τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Πα -
πα  δο πούλου, Καθηγητοῦ Πανεπι στη -
μίου, 8) τό 1925 Ἀριστίνδην Σύν οδος
7μελής ὑπό τόν Χρυσόστομο (τῆς ὁποίας
κύριος μοχλός ἦταν ὁ Μητροπολίτης
Καρυστίας Παντελεήμων), 9) τό 1941,
16μελής, ἡ ὁποία μαζί μέ ἄλλα προέβη
στήν ἐκθρόνιση τοῦ Χρυσάνθου καί τήν
ἐνθρόνιση τοῦ Δαμασκηνοῦ. 10)  τό 19 45,
12μελής, πού προέβη στήν ἐκλογήν
Μητροπολιτῶν. 

Τέλος, καί ἡ διά τῆς 3 καί 7/74 σ.π.
τῆς δικτατορίας Ἰωαννίδου, συσταθεῖσα
ἐκ τριάκοντα καί δύο μελῶν, πού ἐξέλε-
ξε τόν Σεραφείμ μέ πλειοψηφίαν 20 ψή-
φων εἶναι ἐπίσηςἄλλη μία Ἀριστίνδην,
μετά τόν Ἱερώνυμο, Σύνοδος.

Ὅλοι οἱ μητροπολίτες τῆς Ἱεραρχίας
προέρχονται ἀπό ἐκλογή εἴτε ἀπ’ εὐθεί -
ας εἴτε ἐξ Ἀρχιερέων προελθόντων ἀπό
Ἀριστίνδην Συνόδους. Δηλαδή, ἐάν γίνη
δεκτό ὅτι κάθε ἐκλεγόμενος Ἀρχιερέας
ὑπό Ἀριστίνδην Συνόδου εἶναι ἀντικα-
νονικός, καί τεθῆ θέμα κρίσεως καί ἀπο-
μακρύνσεως ἐκ τῶν θέσεών των τῶν
Μητροπολιτῶν οἱ ὁποῖοι ἐξελέγη σαν ἀπό
ἀριστίνδην Συνόδους, τότε κανείς Μητρο-
πολίτης δέν θά παραμείνει εἰς τήν Ἐκ -
κλησίαν τῆς Ἑλλάδος. Διότι ὅλοι ἤ
ἔχουν ἐκλεγεῖ ἀπό ἀριστίνδην Συνόδους
ἤ ἔχουν ἐκλεγεῖ ἀπό Μητροπολίτες πού
ἐξελέγησαν ἀπό ἀριστίνδην Συνόδους.

6) Κριτικάρει ἐπίσης ὁ μητροπο -
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λίτης Ἀρκαλοχωρίου τόν Καταστατικό
Χάρτη τοῦ ἔτους 1969 πού ὅριζε ὅτι ἡ
Διαρκής Ἱερά Σύνοδος (ΔΙΣ) θά ἐκλέ-
γεται ἀπό τήν Ἱεραρχία καί θά ἔχει τρι -
ετῆ θητεία. Λέγει λοιπόν ὅτι πλέον «Ἡ
ΔΙΣ δέν θά συγκροτεῖται κατά τήν κα-
νονική τάξη τῶν πρεσβείων ἀρχιερο -
σύνης καί μέ ἴσο ἀριθμό ἀρχιερέων ἀπό
τήν αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἑλλά-
δος καί τίς Νέες χῶρες» γιατί «...ὁ νό-
μος καταργοῦσε τήν Πατριαρχική καί
Συνοδική Πράξη τοῦ 1928».

Μά τόσο ὁ Πατριαρχικός τόμος ὅσο
καί ἡ Πατριαρχική Συνοδική Πράξη
εἶναι μέν κανονικά κείμενα, σχετικῆς
ἀξίας ὅμως. Ἀποδέχονται τήν ἀνεξαρτη -
τοποίηση τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας
θέτουν ὅμως κάποιους ὅρους μονομερῶς.
Ὑποδεικνύουν, τρόπον τινά, πῶς πρέπει
νά διοικεῖται μιά ἄλλη Ἐκκλησία τῆς
ὁποίας ἀναγνωρίζουν τήν ἀνεξαρτησία.
Τό κριτήριο γιά τήν κανονικότητα τῆς
Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
εἶναι οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας καί ὄχι
ὁ Τόμος καί ἡ Πράξη. Μάλιστα οἱ Κανό-
νες τῆς Ἐκκλησίας, ἐπειδή προβλέπουν
τό μητροπολιτικό σύστημα διοικήσεως
(μητροπολίτης μέ τούς ἐπισκόπους του
ἀπαρτίζουν μικρή τοπική Σύνοδο), μπο-
ροῦμε νά ποῦμε ὅτι μέ κανένα ἀπό τά
σημερινά συνοδικά συστήματα δέν συμ -
φωνοῦν. 

Α) Μιά Διαρκής γιά παράδειγμα Σύν-
οδος δέν προβλέπεται γιατί ὁ ἐπίσκοπος,
κατ’ ἐπιταγή τῶν Κανόνων, ἀπαγορεύε-
ται νά εἶναι διαρκῶς ἀπών ἀπό τήν μη -
τρό πολή του. Ἄν ἐπικαλεστεῖ κανείς τήν
διευκόλυνση τῶν μεταφορικῶν μέσων
στήν ἐποχή μας καί τήν συνεδρίαση μό-
νο τριῶν ἡμερῶν κάθε μήνα γιά νά δι-

καιολογήσει τήν κανονικότητα, τότε προσ-
κρούει καί πάλι στό καθεστός τῶν συνο-
δικῇ ἐξουσιοδοτήσει ἀποφάσεων τοῦ ἑκά-
στοτε ἀρχιεπισκόπου ὅταν οἱ συνοδικοί
ἀπουσιάζουν, πού οὐσιαστικά εἶναι κα-
τάλυση τοῦ συνοδικοῦ συστήματος καί
ἀρχή τοῦ ἑνός (τοῦ Ἀρχιεπισκόπου).

Β) Ἡ συγκρότηση, γιά παράδειγμα,
τῆς πατριαρχικῆς συνόδου πρό περίπου
μιᾶς δωδεκαετίας ἔπασχε καί αὐτή κανο -
νικά. Ποῦ ὁρίζουν οἱ Κανόνες ἄλλοι (ψι -
λῷ τῷ τίτλῳ οἱ πιό πολλοί) μητροπολί -
τες, οἱ Φαναριῶτες, νά λύνουν θέματα
ἄλ λων ἐπαρχιούχων μητροπολιτῶν πού
βρί σκον  ται στήν ἄλλη ἄκρη τῆς γῆς
(Ἀμερική, Αὐστραλία, Εὐρώπη κ.ἄ.),
χωρίς τήν μετοχή τῶν ἴδιων; 

Γ) Ἀλλά καί τήν τωρινή συγκρότηση
τῆς πατριαρχικῆς Συνόδου μέ ἕξι (ψιλῷ
τῷ τίτλῳ τούς πιό πολλούς) μητροπολί -
τες ἀπό τό Φανάρι καί ἄλλους ἕξι ἀπό
ὅλα τά σημεῖα τῆς γῆς ἐπιλεγμένους
κατά ἀπόλυτη προτίμηση ἀπό τόν Πα-
τριάρχη, μέ ἑξάμηνη θητεία, ποιός κανό-
νας τήν προβλέπει; Μόνο σάν ἐνδημούσα
ἔκτα κτη Σύνοδος, πού περιστασιακά, γιά
λύ ση κάποιου συγκεκριμένου θέματος,
συγ   κρο τεῖται μέ ὅσους τυχαία ἐκείνη τή
στιγμή παρευρίσκονται στήν Κωνσταν-
τινούπολη, μπορεῖ νά νοηθεῖ μιά τέτοια
Σύνοδος καί ὄχι ὡς Σύνοδος μέ τακτικές
συνεδριάσεις. Μάλιστα, στήν Ἀριστίν -
δην τουλάχιστον τά μέλη της ἐκλέγον-
ταν ἀπό ὅλους τούς Ἱεράρχες. Ἐδῶ ἡ
ἐπιλογή εἶναι δεσμευτική. Ἕξι Φαναρι -
ῶτες καί οἱ ὑπόλοιποι, ὅσους ἐπιλέγει ὁ
Πατριάρχης.

Καί μιά ἀκόμα διευκρίνιση. Ἡ νο-
μοθέτηση τῆς Ἀριστίνδην ἀπό τήν πο-
λιτεία (ἄρα καί ἀπό τό στρατιωτικό καθ-
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εστώς) εἶναι μιά σταθερή πραγματικό -
τητα γιά τήν ἀνεξάρτητη Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος. Πάντα (καί σήμερα) στήν
Ἑλ  ληνική Ἐκκλησία ὑπάρχει νόμος
πού ρυθ μίζει τά θέματά της (Κατα στα -
τικός Χάρ της), ὁ ὁποῖος ὁρίζει καί τήν
συγκρό τηση τῆς Συνόδου. Δέν πρόκει-
ται λοιπόν οὔτε γιά «πολιτειοκρατική
ἀντίληψη» οὔτε γιά «φαρμακίδειο ἀντί -
λη ψη τοῦ Ἱερώνυμου καί τῶν περί αὐτόν
ἱεραρχῶν», ὅπως ἰσχυρίζεται ὁ μητρο-
πολίτης Ἀρκαλοχωρίου. 

7) Σέ σχέση μέ τήν ἀπό 25-3-1973
παραίτηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερω -
νύμου (2η παραίτηση). Ὡς αἰτίες γιά
τήν παραίτησή του ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
προ βάλλει: α) τήν ἔντονη στηθαγχική
κρίση ἕνεκα τῆς ὁποίας ἀπεῖχε καί τούς
δύο πρώτους μῆνες τοῦ 1973 τῶν συνο-
δικῶν καθηκόντων του (δεῖτε Ἰατρική
Γνωμάτευση τῶν ἰατρῶν Καθηγ. Γ. Με-
ρίκα, Καθηγ. Θ. Δοξιάδη, Ὑφηγ. Μ.
Σαμαρτζῆ, Ἱερώνυμος Κοτσώνης, μη -
τρ. Ἀττικῆς Νικοδήμου, σελ. 551) καί
β) μία ψυχική κάμψη. 

Ἡ παραίτηση αὐτή δέν ἔγινε δεκτή
ἀπό τήν ΔΙΣ τῆς 2-4-1973. Ἔλεγε ἡ
ἀπόφαση τῆς ΔΙΣ: «...ἡ Διαρκής Ἱερά
Σύνοδος... ὁμοφώνως ἀπεφάσισε ὅπως
μή ἀποδεχθῇ τήν κατά τά ἄνω ὑποβλη -
θεῖσαν Ὑφ’ Ὑμῶν παραίτησιν, σταυρόν
βαρύν ἡγουμένη καί καθῆκον ἐπιτακτι -
κόν ὁρίζουσα τήν ἐπί τῶν ἐπάλξεων τοῦ
ἱεροῦ καί τιμίου χρέους παραμονήν τῆς
ἡμετέρας μακαριότητος...». Ἡ ΔΙΣ κα-
τανοοῦσα καί τά θέματα ὑγείας τοῦ Ἀρ -
χιεπισκόπου τοῦ ἔδωσε τρίμηνη ἄδεια.
Οἱ μητροπολίτες Θήρας Γαβριήλ, Γυ -
θεί ου Σωτήριος, Σάμου Παντελεήμων
καί Θεσσαλονίκης Λεωνίδας στίς 4-4-

1973 ἔφυγαν μέ ἐλικόπτερο γιά τήν
Τῆνο καί ἀνακοίνωσαν στόν Ἀρχιεπί -
σκοπο Ἱερώνυμο τήν ἀπόφαση τῆς Συν -
όδου νά μήν κάνει δεκτή τήν παραίτησή
του. Καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος
μέ τήν ἀπό 9-4-1973 ἀνακλητική του
ἐπιστολή συμμορφώνεται πρός τήν ἀπό -
φαση τῆς Συνόδου γιά νά συνεχίσει μέ
ὅσες δυνάμεις τοῦ ἀπέμειναν τό ἔργο τῆς
Ἐκκλησίας. 

Ἡ ἀνάκληση τῆς παραίτησης δέν
ἔγινε λοιπόν «ἀπό κυβερνητική παρέμ-
βαση» ὅπως λανθασμένα ἰσχυρίζεται ὁ
μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου. 

8) Σχετικά μέ τήν ἀπόφαση τοῦ
Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας (Σ.τ.Ε.)
στίς 5-4-1973, ὅπου εἶχαν προσφύγει
οἱ Φλωρίνης Αὐγουστῖνος καί Ἐλευθε-
ρουπόλεως Ἀμβρόσιος, ὁ μητροπολίτης
Ἀρκαλοχωρίου δέν ἀναφέρεται καθόλου
στόν λόγο ἀκυρώσεως τῆς συγκρότησης
τῆς ΔΙΣ ἀπό τούς μητροπολίτες πού ψή-
φισε ἡ Ἱεραρχία τοῦ Νοεμβρίου τοῦ
1973. Ὁ λόγος ἦταν τυπικός. Δέν ἦταν
ὑπογεγραμμένα τά πρακτικά τῆς Ἱεραρ -
χίας. Αὐτός καί μόνο ὁ τυπικός λόγος
ἀκύρωσε τήν σύνθεση τῆς ΔΙΣ. Δέν
μπῆκε στήν οὐσία τῆς ὑπόθεσης τό
Σ.τ.Ε. Λανθασμένα λοιπόν ἰσχυρίζεται
ὁ μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου ὅτι οἱ
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δύο προσφυγόντες μητροπολίτες «ἐπέ -
τυ χαν στίς 5 Ἀπριλίου 1973 νά ἀκυρω -
θεῖ ἡ συγκρότηση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου,
μέ τήν διαδικασία πού εἶχε προβλέψει ἡ
δικτατορία». Λάθος: Ἐπέτυχαν στίς 5
Ἀπριλίου 1973 νά ἀκυρωθεῖ ἡ συγκρό -
τηση τῆς συγκεκριμένης Ἱερᾶς Συνό-
δου, ἐπειδή τά Πρακτικά τῆς Ἱεραρχίας
πού τήν ἐξέλεξε δέν εἶχαν ὑπογραφεῖ.
Δέν συζήτησε τό Σ.τ.Ε. τήν οὐσία τῆς
ὑποθέσεως. Ἀπόδειξη ὅτι καί ἡ ἑπόμενη
Ἱεραρχία (10-5-1973), ὅπως θά δοῦμε
καί παρακάτω, ἐξέλεξε τήν ΔΙΣ μέ τήν
ἴδια διαδικασία, γιάτί δέν εἶχε καμιά δέ-
σμευση ἀπό τό Σ.τ.Ε. Στό θέμα τῆς μή
ὑπογραφῆς τῶν Πρακτικῶν τῆς Ἱεραρ -
χίας ἀπό τούς παρόντες μητροπολίτες,
παρ’ ὅλον ὅτι ὁ δικηγόρος τῆς ΔΙΣ Σπη -
λιωτόπουλος ἐπέμεινε, ἐμπλέκεται πρό-
σωπο πού ἀργότερα κατέλαβε ἀνώτατες
ἐκκλησιαστικές θέσεις. 

9) Λανθασμένα ἰσχυρίζεται ὁ μητρο-
πολίτης Ἀρκαλοχωρίου ὅτι: «Στίς 10
Μαΐου 1973 συγκλήθηκε ἡ Ἱεραρχία
καί τέθηκαν σέ ψηφοφορία ἡ πρόταση
τοῦ Ἱερωνύμου γιά συγκρότηση τῆς
Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, μέ ψηφοφορία
ἀπό τήν Ἱεραρχία καί ἡ πρόταση τῆς
πρεσβυτέρας Ἱεραρχίας γιά τήν συγκρό -
τηση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, κα-
τά τά πρεσβεῖα ἀρχιεροσύνης, ὅπως ὅρι -
ζε ἡ πατριαρχική πράξη». Ὄχι. Στήν
Ἱεραρχία τῆς 10ης-5-1973 δέν τέθηκε
σέ ψηφοφορία καμιά τέτοια πρόταση. Ἡ
Ἱεραρχία κλήθηκε νά ψηφίσει τά μέλη
τῆς ΔΙΣ (πού ἐκλέγονται Ἀριστίνδην
ἀπό τήν Ἱεραρχία, ὅπως ὅριζε ὁ νόμος
τοῦ 1969 -«ὁ δικτατορικός» ὅπως τόν
χαρακτηρίζει ὁ μητροπολίτης). Ἁπλά,
καί ἄλλοι μητροπολίτες ἔκριναν (ἀφελῶς)

ὅτι γιά νά καταστείλουν τόν θόρυβο πού
προκαλοῦσαν οἱ φωνασκοῦντες τῆς “πρε-
σβυτέρας Ἱεραρχίας” ἔπρεπε νά ἐκλέ-
ξουν τή νέα σύνθεση τῆς ΔΙΣ (ἐκλογή
ἔγινε) νά εἶναι μέ τά πρεσβεῖα τῆς ἀρχιε-
ροσύνης. Τό ἔκαναν ἀλλά ὁ θόρυβος πολ-
λαπλασιάστηκε. 

10) Τελειώνοντας ὁ μητροπολίτης
Ἀρκαλοχωρίου πετάει δεξιά-ἀριστερά
διάφορες ντουφεκιές κατά τοῦ Ἱερώνυ -
μου. 

Α) «Ὁ ἴδιος (ὁ Ἱερώνυμος) εἶχε ἐγκα-
ταλείψει τόν βασιλέα καί τά ἀνάκτορα
στό κίνημα τοῦ 1967, ἐνῶ ἦταν πνευ -
ματικός καί πρωθιερέας τῶν ἀνακτό -
ρων». Τί δηλαδή θά μποροῦσε νά κάνει
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιά ἕνα βασιλιά πού
ἔκανε ἕνα ἀντικίνημα κατά τοῦ στρα-
τιωτικοῦ καθεστῶτος τῆς Ἀθήνας ἀπό
τόν Ἕβρο; Τό πρῶτο πού δέσποζε μέσα
του ἦταν νά μή χυθεῖ αἷμα ἑλληνικό μέ-
σα στή δίνη τῶν παθῶν καί τήν ἀλόγι-
στη χρήση τῶν ὅπλων. Τό ἐνδεχόμενο
στρατιωτικῆς σύρραξης μέ ἀντιμέτω-
πους ἑκατέρωθεν Ἕλληνες στρατιῶτες
τόν συγκλόνισε. Ἀποκλεισμένος ἀπό τό
στρατιωτικό καθεστώς ἀπό κάθε πληρο-
φορία μέχρι τό μεσημέρι τῆς ἡμέρας
ἐκεί νης, ἀνέλαβε κατά τό ἀπόγευμα δια -
πρα γματεύσεις μεταξύ τῶν ἀλληλοσυγ -
κρουόμενων μερῶν. Περιγράφει ὁ ἴδιος
τήν δυναμική ἐπιχείρηση πού σχεδίασε
γιά νά ἀποτρέψει τόν ἀδελφοκτόνο σπα -
ρα γμό στό βιβλίο του «Τό δράμα ἑνός
Ἀρ χιεπισκόπου» (σελ. 104-106). Ἔθε -
σε 4 ὅρους στήν στρατιωτική κυβέρνη -
ση γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ αἱματοχυσία,
πού ἔγιναν ὅλοι ἀποδεκτοί. Ὁ πρῶτος
καί βασικότερος: γενική ἀμνηστία. 

Β) Καί ἄλλο θέμα θέτει στή συνέχεια

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ14



ὁ μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου: «Στηρι-
ζόταν (ὁ Ἱερώνυμος) σέ μερίδα ἱεραρχῶν
πού εἶχε ἐκλέξει καί ταυτίστηκε μέ τήν
δικτατορία». 

Γιά τό ποιός ταυτίστηκε μέ τό στρα-
τιωτικό καθεστώς ὑπάρχουν ἑκατοντά-
δες ντοκουμέντα, φωτογραφίες, κείμε-
να. Αὐτά ἀποδεικνύουν τόσο τήν σθενα-
ρή στάση καί τοῦ ἴδιου τοῦ Ἱερώνυμου
καί τῶν μητροπολιτῶν πού ἐξέλεξε, ὅσο
καί τή δουλική προσκόλληση καί ἐμετι-
κούς ἐπαίνους πλήθους ἀρχιερέων τῆς
πρεσ βυτέρας Ἱεραρχίας.

Ἀρκεῖ κανείς νά διαβάσει ἀπό τό βι -
βλίο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου «Τό
δράμα ἑνός Ἀρχιεπισκόπου» (Στ΄ ἔκδο-
ση, 2003) τίς σελίδες 130-148 γιά νά
κατανοήσει τί σημαίνει ἔλεγχος δριμύς
τοῦ καθεστῶτος. Τά κείμενα αὐτά ἀφο-
ροῦν τήν πολύωρη ἐπίσκεψή του στή
Γυάρο καί στά πέριξ τῶν Ἀθηνῶν κέν-
τρα πολιτικῶν κρατουμένων, γιά νά βο-
ηθήσει ὅσο μποροῦσε, καί τίς δυό ἱστορι -
κές ἐπιστολές γιά τούς πολιτικούς κρα-
τουμένους, μνημεῖα θάρρους καί ἀφοβίας
πρός τό στρατιωτικό καθεστώς. 

Στόν ἀντίποδα νά ἀναφέρουμε τήν
στενή σχέση τοῦ Ἰωαννίνων καί μετέ-
πειτα Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ Τίκα
μέ τόν Ἰωαννίδη τῆς ΕΑΤ-ΕΣΑ, ὅσο
καί τίς ἐκδηλώσεις του ὑπέρ τοῦ τότε
καθεστῶτος, πού εἶναι γνωστές εἰς πάν-
τας «τούς παροικούντας ἐν Ἰωαννίνοις».
Ὁ φόβος τοῦ Ἰωαννίνων καί ἄλλων ἱε -
ραρ χῶν τῆς πρεσβυτέρας ἱεραρχίας μή-
πως κι αὐτοί βρεθοῦν ὑπόλογοι σέ ἐκ -
κλησιαστικό δικαστήριο καί χάσουν τόν
θρόνο τους, τούς παρακινοῦσε νά γίνουν
ὑμνητές καί συμπαραστάτες καί ὑπηρέ-
τες τοῦ στρατιωτικοῦ καθεστῶτος, γιά

νά ἔχουν, στή δύσκολη στιγμή, τήν
συμπαράστασή του. 

Αὐτά τά ἐλάχιστα γιά τό ποιός ταυ-
τίστηκε καί ποιός ἀντιστάθηκε κατά τήν
περίοδο ἐκείνη.

Γ) Τά ὅσα λέγει ὁ μητροπολίτης Ἀρ-
καλοχωρίου γιά τούς νῦν Ἀρχιεπισκό-
πους Ἀλβανίας Ἀναστάσιο καί Ἀμερι -
κῆς Δημήτριο, πού τότε ἦταν βοηθοί
ἐπίσκοποι τοῦ Ἱερωνύμου,  χρήζουν διευ-
κρινίσεων. «Λέγεται» ἰσχυρίζεται πώς
αὐτοί «προσπάθησαν νά τόν πείσουν (τόν
Ἱερώνυμο) νά πορευθοῦν πρός τούς ἐξε-
γερμένους τοῦ Πολυτεχνείου (Νοέμβρι -
ος 1973) ἀλλά ἐκεῖνος δέν τόλμησε, μέ
ὅ,τι ἡ ἄρνηση ἐκείνη σηματοδότησε γιά
σύνολη τήν πορεία μας».  

-Ἀπό ποιούς λέγεται αὐτό; Τοῦ τό
εἶπαν τοῦ ἁγίου Ἀρκαλοχωρίου οἱ ἴδιοι οἱ
Ἀρχιεπίσκοποι; Ἀπό ποῦ προέρχεται ἡ
πληροφορία;

-Ἄς μᾶς ποῦν ἀπό μόνοι τους -ἀφοῦ
εἶναι καί οἱ δύο ἐν ζωῇ. Ἔγινε συζήτη -
ση γι’ αὐτό τό θέμα μέ τόν Ἀρχι επίσκοπο
Ἱερώνυμο; Τί ἐλέχθη; Ποῦ κατέληξαν;
Διαφώνησαν; Συμφώνησαν; (Μήν προσ -
πα θοῦμε νά διαφοροποιήσου με τεχνητά
τούς δύο αὐτούς ἐπισκόπους ἀπό τόν Ἱε-
ρώνυμο. Εἶναι πνευματικά ἀναστήματα
καί ἐκλεκτές ἐπιλογές ἑνός ἐκλεκτοῦ
Ἀρχιεπισκόπου, τοῦ Ἱερώνυ μου).

-Δέν ἀναφέρει ὁ μητροπολίτης Ἀρ-
καλοχωρίου καθόλου ὅτι ὁ Ἀνδρούσης
Ἀναστάσιος πῆγε στά παιδιά πού κατέ-
λαβαν τήν Νομική νά κουβεντιάσει μαζί
τους, χωρίς βέβαια νά τό ἀγνοεῖ ὁ Ἀρ -
χιεπίσκοπος Ἱερώνυμος.  

Δ) Ὁπωσδήποτε, πρέπει νά ἀντιμε-
τωπίσουμε καί τήν βασική τοποθέτηση
πού σάν καραμέλα βρισκόταν στά στό-
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ματα πλήθους Ἱεραρχῶν στήν μετά-
Ἱερώνυμον ἐποχή. Τήν ἐπαναλαμβάνει
καί ὁ μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου: «Ἡ
θεραπεία τῆς κανονικότητος στήν Ἐκ -
κλη σία τῆς Ἑλλάδος προῆλθε ἀπό τήν
πρεσβυτέρα Ἱεραρχία, τούς τριανταπέν-
τε ἀρχιερεῖς, πού εἶχαν ἐκλεγεῖ πρίν ἀπό
τήν 21η Ἀπριλίου 1967». Καί στή
συνέχεια λέει ὅτι ἡ Σύνοδος αὐτή εἶναι
ἐκείνη πού ἐξέλεξε Ἀρχιεπίσκοπο τόν
Σεραφείμ.

Ἡ ὅποια «ἀντικανονικότητα» τοῦ Ἱε  -
ρώνυμου καί τῶν μητροπολιτῶν πού
ἐκλέχθηκαν μετά, ἀπό τήν ὑπ’ αὐτόν
Ἀρι στίνδην Σύνοδο, εἶχε ἤδη ὁλοκληρω -
τικά θεραπευτεῖ, ἀφοῦ:

-πλῆθος μητροπολιτῶν τῆς πρε-
σβυτέρας Ἱεραρχίας τούς συνεχάρησαν
γιά τήν ἐκλογή τους μέ ζωντανή παρου -
σία ἤ δι’ ἐπιστολῶν,

-συμμετεῖχαν σέ Ἱεραρχίες (1969,
1972, 1973), ἀλλά καί κάποιοι ἀπ’ αὐ -
τούς τῆς πρεσβυτέρας Ἱεραρχίας στίς 3
Ἀριστίνδην συνόδους (1969 ἕως 1972,
1972 ἕως 4ος-1973 καί 5ος -1973 ἕως
12ος-1973) μαζί μέ τούς ἐκλεγέντες
ἀπό τήν Ἀριστίνδην, χωρίς νά θέσουν
κανένα θέμα κανονικότητάς τους (π.χ. ὁ
Ἰωαννίνων Σεραφείμ),

-σέ παραίτηση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἱερωνύμου (ἡ πρώτη παραίτηση) στήν
Ἱεραρχία, ὅλη ἡ Ἱεραρχία δέν ἔκανε
δεκτή τήν παραίτηση μέ τόν Ἰωαννίνων
Σεραφείμ πάλι νά δηλώνει (ὡς Πρόε -
δρος ἐπί τοῦ Τύπου) «...δέν θέλομεν νά

παραιτηθῇ καί τόν δεχόμεθα ὡς Προ-
καθήμενον...» καί 

-ὁ πιό βασικός λόγος πού ἀποδείκνυε
τήν ἀποδοχή τοῦ Ἱερώνυμου καί τῶν
ἐκλεγέντων ἀπό τήν Ἀριστίνδην: στίς
2-3-1969, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας,
τό σύνολο τῶν παλαιοτέρων ἐπι σκόπων
(μέ ἐξαίρεση ἴσως 3-4) συλλειτούργη -
σαν μέ τόν Ἱερώνυμο καί τούς ἐκλεγέν-
τες ἀπό τήν ὑπ’ αὐτόν Ἀριστίνδην Σύνο-
δο. Ἡ συμμετοχή τῶν ἐπισκόπων στήν
θεία εὐχαριστία εἶναι δεῖγμα ὕψιστης
ἑνότητας μέσα στήν Ἐκκλησία καί ἀπο-
τελεῖ τήν πλέον ἐπίσημη καί πανηγυρι-
κή ἀναγνώριση τῆς κανονικότητας τῶν
συμμετεχόντων.

Ἀπ’ τή στιγμή πού ἡ πρεσβυτέρα
Ἱεραρχία ἐπικοινώνησε προηγουμένως
μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυμο καί μέ
ὅλους τούς νεοεκλεγέντες ἀπ’ αὐτόν, καί
μάλιστα ἐπικοινωνία ἐν τῇ Θείᾳ Εὐχα-
ριστίᾳ, ὅλα εἶχαν ἤδη θεραπευτεῖ. Ὅλοι
οἱ μητροπολίτες τοῦ Ἱερώνυμου εἶχαν
ἀναγνωρισθεῖ ὡς κανονικοί (δεῖτε ὁλο -
κληρωμένη τεκμηρίωση στή μελέτη τοῦ
μακαριστοῦ κανονολόγου π. Ἐπιφανίου
Θεοδωρόπουλου πού ἐξαντλεῖ τό θέμα:
ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΙΣ ΠΕ-
ΡΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
«Ο ΚΑΝΟΝΙΚΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙ -
ΤΗΣ...» –ΑΡΘΡΑ ΜΕΛΕΤΑΙ-ΕΠΙ -
ΣΤΟ ΛΑΙ, ΤΟΜΟΣ Α΄, Ἔκδοσις 19 81,
σελ. 383-393)

Ἀρχιμ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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∆ ι ε ύ θ υ ν σ η :  www . 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 :  www . s p o r a . g r


