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Σεβαστοί Πατέρες, μέλη τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου 
 
 
 Μετά τήν Σύνοδον τῆς 29ης  Αὐγούστου 1989, μέ κάλεσε ὁ 
Γέρων Ἀρχιγραμματεύς καί μοῦ ἀνεκοίνωσε τήν ἀπόφαση τῆς 
Συνόδου, σύμφωνα μέ τήν ὁποία ἔπρεπε, ἤ νά ἐπιστρέψω στό 
Ἴρμπετ, ἤ νά πάω ἐξορία στήν Ἱ. Μ. Τοῦ Ἁγίου Σάββα ἐπ’ ἀόριστον. 
Τοῦ δήλωσα ὅτι δέχομαι νά πάω στόν Ἅγιο Σάββα, παρ’ ὅλον ὅτι δέν 
φταίω σέ τίποτα, ὑπό τόν ὅρον νά μοῦ ὁρισθῆ γιά  πόσο καιρό νά 
πάω. Ὁ Γ. Ἀρχιγραμματεύς τό διεβίβασε αὐτό στόν Πατριάρχη, ὁ 
ὁποῖος ἀπάντησε : «Ἄς πάει καί βλέπουμε».  
 Ἔτσι εἶχαν τά πράγματα μέχρι τήν 27ην Σεπτεμβρίου, ὅταν ὁ Γ. 
Ἀρχιγραμματεύς μέ κάλεσε καί πάλι καί μοῦ ἀνεκοίνωσε νέα 
ἀπόφαση  τῆς ἰδίας Συνόδου, τῆς 29ης Αὐγούστου 1989, σύμφωνα 
μέ τήν ὁποία μοῦ ἐπέβαλε καί νέες τιμωρίες, α) Νά μήν προσκυνῶ 
μαζί μέ τούς Ἀρχιερεῖς στόν Πατριαρχικό Ναό τῶν Ἁγίων 
Κωνσταντίνου & Ἑλένης, β). Νά ἐγκαταλείψω τήν οἰκίαν εἰς τήν 
ὁποίαν διαμένω, γ). Νά ἐγκλεισθῶ εἰς τόν Ἅγιον Σάββα, δ). Μέ 
ὀνόμασε Ἐπίσκοπον πρώην Κωνσταντίνης καί ε). Εἰς τήν περίπτωση 
πού δέν συμμορφωθῶ, νά μέ ἀποκόψη ἀπό τήν Ἀδελφότητα.  Ὡς 
γνωστόν,  εἰς τήν Σύνοδον τῆς 23ης  Μαϊου 1989, ὁ Πατριάρχης μοῦ 
εἶχε ἐπιβάλει ἤδη καί τίς ἐξεῖς τιμωρίες, διότι, κατά τήν γνώμη του, 
ἐγκατέλειψα τό διακόνημά μου,  α). Μοῦ ἔκοψε τόν μισθό μου, ( 
ἀκόμη καί τοῦ Ἀπριλίου, τόν ὁποῖο ὑπηρέτησα στό Ἴρμπετ), β). Μέ 
ἔκανε ἀργό, καί γ). Μέ ἔδιωξε ἀπό τήν Σύνοδο.  
 Ἐν πρώτοις, ἡ κατηγορία τοῦ Πατριάρχου δέν εὐσταθεῖ διότι, 
ὅπως ἀνέφερα καί στήν ἐπιστολή μου τῆς7ης  Ἰουλίου 1989, πρός 
τήν Ἁγία & Ἱερά Σύνοδο, ἐπί ἕνα χρόνο καί πλέον παρακαλοῦσα τόν 
Πατριάρχη νά μέ βοηθήση καί προσωπικά καί ὡς Πατριαρχικό 
Ἐπίτροπο εἰς Ἴρμπετ, γιά νά μπορέσω νά ἀνταποκριθῶ στίς 
ὑποχρεώσεις μου, καί δέν ἀρνήθηκα νά συνεχίσω τήν διακονία μου 
ὑπό ὁρισμένας συνθήκας, ἐκεῖνος ὅμως μέ ἀγνόησε παντελῶς. Στό 
διάστημα αὐτό, γιά τόν παραπάνω λόγο, πολλές φορές ὑπέβαλα τήν 
παραίτησή μου καί προφορικῶς καί τρεῖς φορές γραπτῶς.  Ἀλλά καί 
ἄν ἀκόμη ὑποθέσουμε ὅτι ἔσφαλα, σύμφωνα μέ ποιά δικαιοσύνη μοῦ 
ἐπιβάλει ἑπτά τιμωρίες γιά ἕνα παράπτωμα ; Τό ἴδιο ἔκανε καί σέ 
ἄλλους ἀδελφούς ; Τόση μοχθηρία ς Βεβαίως, εἶναι γνωστό ὅτι στό 



λεξικό τῶν Σουλτάνων καί τῶν Δικτατόρων, ἔλεγχος τῆς πολιτείας 
των σημαίνει ἔγκλημα καθοσιώσεως καί τιμωρεῖτε, κατά κανόνα, μέ 
θάνατο.  

Τί συμβαίνει λοιπόν ; Πῶς, καί πότε βγῆκε ἡ νέα ἀπόφαση τῆς 
Συνόδου ; Πῶς γίνεται, τήν μιά ἡμέρα  νά μοῦ ἀνακοινώνη ὁ Γ. 
Ἀρχιγραμματεύς μιά ἀπόφαση καί ὕστερα ἀπό ἕνα μήνα νά μοῦ 
ἀνακοινώνη μιά νέα ἀπόφαση τῆς ἰδίας Συνόδου ; Εἶναι ὁλοφάνερο 
πιά ὅτι τά πρακτικά τῆς Συνόδου ἀλλάχθηκαν. Ἀλλά ἐάν συμβαίνει 
κάτι τέτοιο, αὐτό σημαίνει ὅτι ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου 
πλαστογραφήθηκε.  
  Δέν ξέρω, Ἅγιοι Πατέρες, ἀλλά νομίζω ὅτι ἐδῶ πρόκειται περί 
ἀπάτης. Σᾶς παρακαλῶ νά σκεφθῆτε πολύ τό θέμα αὐτό καί τήν θέση 
σας, διότι ἡ Σύνοδος αὐτή κινδυνεύει νά χαρακτηρισθῆ μᾶλλον ὡσ 
ληστρική. Πρέπει νά ἀποκαλυφθοῦν οἱ παρασκηνιακές ἐνέργειες, οἱ 
ὁποῖες καταρρακώνουν τόν θεσμό τῆς Συνόδου καί νά 
καταδικασθοῦν. Καί δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε  ὅτι «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῶ 
μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις».  
 
    Μέτ’ ἀδελφικῆς ἐν Κυρίω ἀγάπης  
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