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Ἱερουσαλήμ
18 Νοεμβρίου, 1989

Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῶ ἀδελφοί
Ὅπως ὅλοι γνωρίζετε, στίς 6 παρελθόντος Ὀκτωβρίου, μέ
ἐπιστολή μου πρός τήν Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδο, κατήγγειλα τόν
Πατριάρχη Διόδωρο γιά ἀπάτη εἰς βάρος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς
Συνόδου, μέ τήν πλαστογράφηση τῶν πρακτικῶν τῆς Συνόδου.
Δυστυχῶς, οἱ Ἅγιοι Πατέρες, μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱ. Συνόδου, θιασῶτες
τῆς φιλοσοφίας «Πατριάρχης εἶναι, ὅτι θέλει κάνει», δέν ἔδωσαν
καμμιά σημασία στήν καταγγελία μου καί ὑπέγραψαν τά πρακτικά
χωρίς καμμιά διαμαρτυρία.
Πρό ἡμερῶν διεπίστωσα ὅτι, κατ’ ἐντολήν τοῦ Πατριάρχου,
σβήστηκε τό ὄνομά μου τελείως ἀπό τό νέο Ἡμερολόγιο τοῦ
Πατριαρχείου μας ( τοῦ 1990), πρᾶγμα τό ὁποῖο κατήγγειλα μέ τήν
ἐπιστολή μου πρός τήν Ἀδελφότητα τῆς 11ης τρέχοντος μηνός.
Βεβαίως κάτι τέτοιο τό περίμενα, ἀλλά δέν περίμενα ὅτι θά τολμοῦσε
νά τό κάνη χωρίς ἔστω καί τήν τυπική ἔγκριση τῆς Συνόδου, διότι
αὐτό σημαίνει ἀποκοπή μου ἀπό τήν Ἀδελφότητα, καί ἀπό ὅτι
γνωρίζω, καί ὁ ἐλαχιστότερος ἀδελφός ἀποκόπτεται μέ ἀπόφαση τῆς
Συνόδου, πολύ περισσότερο δέ ἕνα Ἀρχιερεύς καί μάλιστα Συνοδικός.
Σάν νά μήν ἔφταναν ὅμως ὅλα αὐτά, σήμερα διαπίστωσα ὅτι ὁ
Πατριάρχης μέ εἶχε ξεγράψει ἀπό τό ἡμερολόγιο καί τήν Ἀδελφότητα,
πολύ πρίν ἀπό τήν Σύνοδο τῆς 29ης Αὐγούστου, κατά τήν ὁποία,
σύμφωνα μέ τά πρακτικά τῆς Συνόδου(τά ὁποία, ὅπως κατήγγειλα,
πλαστογραφήθηκαν ἐκ τῶν Ὑστέρων, κατά κοινή ὁμολογία τῶν
περισσοτέρων Συνοδικῶν) μέ τιμώρησε, μεταξύ τῶν ἄλλων τιμωριῶν,
ὀνομάζοντάς μας Ἐπίσκοπο, πρώην Κωνσταντίνης. Δηλαδή, πρῶτα μέ
διέγραψε ἀπό τήν Ἀδελφότητα, καί ὕστερα μέ τιμώρησε. Μᾶλλον τό
ἔκανε γιά νά ἔχω μαζί μου μιά τελευταία ἀνάμνηση ἀπό τήν
Ἀδελφότητα!!!
Καί ἐξηγοῦμαι. Σύμφωνα μέ τά πρακτικά τῆς Συνόδου τῆς 29ης
Αὐγούστου, 1989, τήν ἡμέρα αὐτή, ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ἀνθηδῶνος, ὁ
Ἀρχιμανδρίτης Κυριακός. Τό ὄνομά του ὅμως, δέν τυπώθηκε στό
Ἀραβικό Ἡμερολόγιο τοῦ Πατριαρχείου μας ( Τό ὁποῖο ἑτοιμάζεται
ἀπό καιρό καί εἶναι ἤδη ἕτοιμο), στήν στήλη τῶν Ἱεραρχῶν, σελ. 48,
πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι, τό τμῆμα αὐτό τοὐλάχιστον τοῦ
ἡμερολογίου, τυπώθηκε πρός τῆς 29ης Αὐγούστου. Δέν τυπώθηκε
ὅμως στό ἴδιο ἡμερολόγιο καί στήν ἴδια στήλη καί τό ὄνομά μου,
πρᾶγμα πού σημαίνει ὅτι ὁ Πατριάρχης εἶχε δώση ἐντολή νά σβησθῆ

τό ὄνομά μου ἀπό τό ἡμερολόγιο πολύ πρό τῆς Συνόδου τῆς 29ης -8 1989, κατά τήν ὁποία, ὅπως ἀνέφερα πιό πάνω, μέ ὀνόμασε πρώην.
Μέ ἀπέκοψε δηλαδή, ἀπό τήν Ἀδελφότητα, πρῶτα , μόνος του, καί
κατόπιν, ἐξαπατῶντας τήν Σύνοδο, μέ ὀνόμασε πρώην, καί μοῦ
ἐπέβαλε καί τίς ἄλλες τιμωρίες, τίς ὁποῖες ἀναφέρω στήν ἐπιστολή
μου τῆς 6ης -10 -1989. Πῶς νά χαρακτηρίση κανείς αὐτές τίς
ἐνέργειες τίς ὁποῖες δέν τίς περιμένει κανείς οὔτε ἀπό τόν τελευταῖο
ἀπατεῶνα ; Πρέπει δέ νά γνωρίζετε ὅτι μέχρι σήμερα δέν ὑπάρχη
Συνοδική ἀπόφαση περί ἀποκοπῆς μου ἀπό τήν Ἀδελφότητα, καί ὅτι
ἀκόμη ὁ Πατριάρχης ἐπιμένει νά ἐπιστρέψω στό Ἴρμπετ, μέ τήν
ὑπόσχεση νά τά ξεχάση ὅλα!!! Τί μεγαλοκαρδία, ἀλήθεια!!!
Ἐκεῖνο πού μέ λυπεῖ περισσότερο ἀπ’ ὅλα εἶναι ἡ στάση τῆς
Συνόδου τοῦ Πατριαρχείου μας, ἡ ὁποία , ὅπως ἀποκαλύπτεται, ἔχει
ἕνα καί μόνο προορισμό, νά ἐπικυρώνη τίς ἀπάτες, τίς καταχρήσεις,
τά ψέματα καί τίς αὐθαιρεσίες τοῦ Πατριάρχου, μιά καί ἀκόμη,
Ὕστερα ἀπό τόσες καταγγελίες καί τόσες ὁλοφάνερες ἀπάτες τοῦ
Πατριάρχου, ἐπιμένει νά τόν Ὑποστηρίζη καί μάλιστα σύσσωμος, καί
νά λέγη : «Πατριάρχης εἶναι καί μπορεῖ νά κάνη ὅτι θέλει».
Ἀναφέρω ἀκόμη ἕνα παράδειγμα ἀπό τά ἄπειρα ψεύδη καί τίς
συκοφαντίες πού ἔχει πεῖ στήν Σύνοδο ( τά ὁποία, ἐάν γράφονταν, θά
γέμιζαν ἕναν ὁλόκληρο τόμο πρακτικῶν), γιά νά καταφέρη νά πείση
τούς Συνοδικούς νά συνυπογράψουν τίς ἀποφάσεις του, μιά καί κατ’
οὐσίαν δέν ἔχει καμμιά κατηγορία, βάσιμη, ἐναντίον μου, ἐνῶ
ἀντιθέτως, δέν μπορεῖ νά καταρρίψη καμμιά ἀπό τίς κατηγορίες μου
ἐναντίον του.
Στήν Σύνοδο τῆς 12-5-1989 ( Πρακτικά συνεδρίας ΞΑ᾿ ), μέ
κατήγγειλε ὅτι ἐγκατέλειψα τήν θέση μου καί ἔφυγα, καί παρέδωσα
τά κλειδιά στόν ἐκεῖ ἐφημέριό μου. Γνωρίζει ὅμως ὅτι, ἀφ’ ἑνός μέν
δέν ἐγκατέλειψα τήν θέση μου διότι, τήν Δευτέρα, 17/30 Ἰανουαρίου
1989, στίς 10 τό πρωί, στήν Πατριαρχική αἴθουσα, ἐδῶ στήν
Ἱερουσαλήμ, καί κατόπιν ὑποβολῆς ἐγγράφου παραιτήσεώς μου,
συμφωνήσαμε, κατά παράκληση τοῦ Μητροπολίτου Πέτρας, Κου.
Γερμανοῦ, νά ἐπιστρέψω στό Ἴρμπετ μέχρι τό Πάσχα, γιά νά δώσω
στόν Πατριάρχη τήν εὐκαιρία, στό διάστημα αὐτό, νά βρῆ κάποια
λύση στό θέμα αὐτό. Καί ἐγώ μέν ἐπέστρεψα στό Ἴρμπετ, ὁ
Πατριάρχης ὅμως τί ἔκανε ;
Ἀφ’ ἑτέρου δέ, τήν Τετάρτη, 4/17
Μαϊου 1989, πῆγα εἰδικά στό Ἀμμάν γιά νά τόν συναντήσω ἐκεῖ καί
νά τοῦ παραδώσω τά κλειδιά τῆς ἐπιτροπείας καί τοῦ αὐτοκινήτου, τά
ὁπία δέν τά δέχτηκε, ἀλλά μοῦ εἶπε νά τά κρατήσω μέχρι νά
ἀποφασίση ἡ Σύνοδος ἐπί τοῦ θέματος. Καί τά κλειδιά μέν τοῦ
αὐτοκινήτου τά ἄφησα ἐκεῖ, τά δέ κλειδιά τῆς Ἐπιτροπείας τά
κράτησα μέχρι πού μοῦ τά ζήτησε , περίπου τρεῖς μῆνες ἀργότερα, ὁ
Μητροπολίτης Σκυθοπόλεως
κ. Κωνσταντῖνος ἐξ ὀνόματος τοῦ
Πατριάρχου.
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Ὁ Πατριάρχης νομίζει ὅτι ἐπειδή εἶναι Πατριάρχης, μπορεῖ νά
κάνη ὅσες ἀπάτες θέλει καί νά λέγη ὅσα ψέματα θέλει χωρίς νά δίνη
λογαριασμό σέ κανέναν. Ἐκμεταλλεύεται τόν ὑποχρεωτικό καί
ἀναγκαῖο σεβασμό μας πρός τόν θεοσύστατο θεσμό τῆς Πατριαρχίας,
καί χρησιμοποιεῖ τήν Πατριαρχική ἐξουσία γιά νά κάνη ὅτι θέλει,
ξεχνώντας ὅτι αὐτός εἶναι ὑποχρεωμένος νά δίνη τό καλό παράδειγμα
σέ ὅλο τόν κόσμο. Ἐκμεταλλεύεται, ὅπως ὁ χειρότερος ἐκβιαστής, τίς
τυχόν ἀδυναμίες καί τά λάθη τοῦ καθενός γιά νά τούς ἐκβιάζη καί νά
ἀποσπᾶ τήν ἔνοχη σιωπή τους στίς αὐθαιρεσίες του. Καί μπορεῖ μέν
νά τά κατάφερε μέχρι σήμερα, μέ τήν μία ἤ τήν ἄλλη ἀπάτη, νά
ἐπιβιώση, καί ἴσως τά καταφέρει καί εἰς τό ἄγνωστο μέλλον. Δέν
πρέπει ὅμως νά ξεχνᾶ ὅτι ὑπάρχει καί Θεός, πού βλέπει ἀπό ψηλά,
ὅσο ἀπασχολημένος κι’ ἄν εἶναι μέ τό νά σχεδιάζη τίς ἑπόμενες
ἀπάτες του.
Τέλος, τό ἡμερολόγιο αὐτό τοῦ ἔτους 1990, καί τό Ἀραβικό, καί
τό Ἑλληνικό, σέ συνδιασμό μέ τά Πρακτικά τῆς Συνόδου, τῆς 29ης
Αὐγούστου, 1989, ( Συνεδρία Ο᾿.), θά διακηρύτουν εἰς τόν αἰῶνα τὀν
ἅπανατ, τίς ἀπατεωνιές τοῦ Πατριάρχου Διοδώρου. Θά διαλαλῆ
ἐπίσης ὅτι, ἕνας νέος Ἡρώδης, αὐτή τή φορά ὄχι βασιλιᾶς, ἀλλά
Πατριάρχης τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ διάλεξε, ἀπό ὅλες τίς ἡμέρες
τοῦ Χρόνου, τήν 29ην Αὐγούστου, ἡμέρα Ἀποκεφαλισμοῦ τοῦ Ἁγίου
Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, γιά νά ἀποκεφαλίση ἕναν τιτουλάριο
Ἐπίσκοπο, κηρύττοντάς τον ἔκπτωτο ἀπό τήν Ἐπισκοπή του( πού δέν
ὑπάρχει πιά), ἐπειδή τόλμησε νά καταγγείλη τήν δικτατορική
πολιτεία του.
Εἰλικρινά δέν θά μποροῦσε, οὔτε ὁ Πατριάρχης
Διόδωρος οὔτε κανένας ἄλλος στόν κόσμο, νά μοῦ κάνη μεγαλύτερη
τιμή ἀπό αὐτήν, καί τόν εὐχαριστῶ ἐκ βάθους καρδίας γιαυτό.
Γιά τήν Ἱστορία παραθέτω τά ὀνόματα τῶν μελῶν τῆς Συνόδου
πού ὑπέγραψαν τά Πρακτικά τῆς Συνόδου τῆς 29ης Αὐγούστου, καί
σάν ἄλλη Σαλώμη, ζήτησαν τήν κεφαλή τοῦ Ἐπισκόπου
Κωνσταντίνης Νικηφόρου.
Ὁ Ἱεροσολύμων Διόδωρος, Πρόεδρος
Ὁ Μητροπολίτης Καισαρείας Βασίλειος, Γεν Πατρ. Ἐπίτροπος
Ὁ Μητροπολίτης Σκυθοπόλεως Κωνσταντῖνος
Ὁ Μητροπολίτης Βόστρων Ὑμέναιος
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰορδάνου Παλλάδιος
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θαβωρίου Δανιήλ
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀσκάλωνος Ἀρκάδιος
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱεραπόλεως Εἰρηναῖος
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Γάζης Ἀθανάσιος
Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Τιβεριάδος Γρηγόριος
Ὁ Ἐπίσκοπος Προρφυρουπόλεως Τιμόθεος, Γ. Ἀρχιγραμματεύς
Ὁ Ἀρχιμανδρίτης Μελέτιος, Γ. Καμαράσης
Ὁ Ἀρχιμ. Θεοδόσιος
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Ἐπίσης παραθέτω σέ φωτοτυπία ἀντίγραφο τοῦ ἡμερολογίου
τοῦ 1990, στό ὁποῖο φαίνεται τό « κατόρθωμα» τοῦ Διοδώρου.
Μετ’ ἀδελφικῆς ἐν Κυρίω ἀγάπης.

Τό ὄνομα τοῦ Ἐπισκόπου Ἄνθηδῶνος( τελευταῖο), ἔχει προστεθεῖ
ἄργότερα μέ τό χέρι, στό Ἀραβικό ἡμερολόγιο, ἐνῶ, τό δικό μου ἔχει
ἀφαιρεθεῖ τελείως καί ἀπό τίς δύο στῆλες.
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