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Ἀγαπητοί μου ἐν Χριστῶ ἀδελφοί 
 
 

Παρ’ ὅλον  ὅτι ἐγνώριζα τίς διαθέσεις τοῦ Πατριάρχου, 
παροτρυνθείς ἀπό ὁρισμένους ἀδελφούς οἱ ὁποῖοι μέ προέτρεπαν 
ἀπό καιρό νά πάω νά δῶ τόν Πατριάρχη, τονίζοντας ὅτι, ἐάν πήγαινα 
νά τό συναντήσω, θά βρισκόταν διέξοδος στήν ἐπικρατοῦσα 
κατάσταση, ἀπεφάσισα νά πλησιάσω τόν Πατριάρχη μέ τήν ἀμυδρά 
ἐλπίδα ὅτι θά μπορέσουμε νά συζητήσουμε μαζί καί νά βροῦμε τρόπο 
συνδιαλλαγῆς.   

Πῆγα λοιπόν στό Πατριαρχεῖο, τό Σάββατο, 18 Μαρτίου, καί 
ζήτησα ἀκρόαση. Ὁ Πατριάρχης μέ δέχτηκε, ἐπί παρουσία τοῦ 
Πατριαρχικοῦ Ἐπιτρόπου, καί μοῦ εἶπε ἐπί λέξη τά ἐξεῖς : « Νά 
γράψης ἕνα γράμμα μέ τό ὁποῖο θά ζητᾶς συγνώμη γιά ὅσα ἔγραψες 
μέχρι τώρα ἐναντίον μου, καί γιά τά ὁποία, ἐάν ἤθελα , θά μποροῦσα 
νά σέ στείλω φυλακή, καί τά ὁποία, οὕτως ἤ ἄλλως, τά γράφω στά 
παλιά μου τά παπούτσια, καί τό γράμμα αὐτό θά τό βάλω στήν 
Σύνοδο νά ἀποφασίση». Θερμό συνήγορό του στήν πρότασή του 
αὐτή εἶχε τόν Ἅγιο Ἐπίτροπό του, ὁ ὁποῖος, στ’  ἀλήθεια, ἐφάνη 
βασιλικώτερος τοῦ Βασιλέως ὑπερασπιζόμενος τόν Πατριάρχη του. 

Ἐξακολουθεῖ λοιπόν νά νομίζη ὁ Πατριάρχης ὅτι μπορεῖ νά μᾶς 
κυβερνᾶ σάν Σουλτᾶνος, ὁ ὁποῖος εἶναι πάνω ἀπό τούς νόμους καί 
πέραν κάθε εὐθύνης γιά τίς πράξεις του, ὅποιες κι’ ἄν εἶναι αὐτές. 
Νομίζει ὅτι δέν εἶναι ὑποχρεωμένος νά δώση λογαριασμό καί νά 
ἀπολογηθῆ σέ κανέναν γιά τίς κατηγορίες ἑνός Συνοδικοῦ ἐναντίον 
του. Λέγει ὅτι θά ἀνεφέρθη στήν Σύνοδο, νομίζοντας ὅτι μιλᾶ ἴσως σέ 
κάποιον ὁ ὁποῖος δέν γνωρίζει τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν 
Σύνοδο. Ἄλλο τώρα ἄν μέ τίς πράξεις του αὐτο αναιρεῖται διότι, ποιός 
Συνοδικός θά τολμήση νά διαμαρτυρηθῆ ἐναντίον του ἤ καί νά 
ἐκφέρη ἀντίθετη γνώμη, ὅταν φοβᾶται μήπως τόν πετάξη ἔξω ἀπό 
τήν Σύνοδο ; Ἀπό τήν μιά πλευρά μεταχειρίζεται τήν Σύνοδο σάν νά 
εἶναι  ἰδιωτική του λέσχη, καί ἀπό τήν ἄλλη λέγει ὅτι θά ἀναφερθῆ 
στήν Σύνοδο. Βεβαίως ἐκεῖνος μᾶς κάνει τόν Σουλτᾶνο καί γιαυτό τά 
κάνει αὐτά. Ἡ Σύνοδος ὅμως τί λέει ; Δυστυχῶς εἶναι γνωστή ἡ στάση 
της σέ ὅλους σας καί ἰδιαιτέρως στόν γράφοντα.  

Παρ’ ὅλα αὐτά ὅμως, καί ἐνῶ θά ἔπρεπε ν’ ἀποχωρήσω ἀμέσως, 
παρέμεινα καί τοῦ ἐπανέλαβα τήν θέση μου, ἡ ὁποία εἶναι ἐξ ἀρχῆς ἡ 
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αὐτή. Ὅτι δηλαδή,  δέχομαι νά ἐπιστρέψω στό Ἴρμπετ, ἐάν θελήση 
νά μέ βοηθήση νά ζήσω  καί νά ἐργασθῶ ἐκεῖ ἤ, ἐάν δέν θέλει  ἤ δέν 
μπορεῖ, τότε νά μέ διορίση σέ ἄλλο διακόνημα.  

Αὐτό δέν τό δέχτηκε καί μοῦ ἐπανέλαβε νά γράψω γράμμα καί 
νά τοῦ ζητήσω συγνώμη. «Ἐάν σοῦ ἀρέση, μοῦ εἶπε, καί ἄν δέν σοῦ 
ἀρέσει νά σηκωθῆς νά φύγης». Τότε κι’ἐγώ τοῦ ἀπάντησα ὅτι δέν 
μοῦ ἀρέσει , ἀλλά καί δέν φεύγω. Καί εἶπα ὅτι δέν φεύγω, πρῶτον, 
διότι τό Πατριαρχεῖο δέν εἶναι δικό του τσιφλίκι γιά νά διώχνη, μέ τόν 
τρόπο του, τόν καθένα πού θά τολμήση νά διαμαρτυρηθῆ ἐναντίον 
του ἤ ἐναντίον τῶν αὐλικῶν του καί δεύτερον, διότι εἶμαι τριάντα 
χρόνια Ἁγιοταφίτης καί δέν μπορεῖ, οὔτε ἔχει τό δικαίωμα κανείς νά 
μοῦ πῆ φύγε.  Ἐάν διαμαρτυρήθηκα γιά τήν κατάσταση τό ἔκανα 
γιατί ἔχω τήν ὑποχρέωση, σάν Ἐπίσκοπος καί Συνοδικός,  νά τό κάνω.  

Ὄχι λοιπόν, δέν γράφω τό γράμμα πού ζητᾶ καί δέν ζητῶ 
συγνώμη γιαυτά πού ἔγραψα  μέχρι τώρα, γιατί ὅλα εἶναι ἀλήθεια. 
Ἀπεναντίας θά γράψω καί ἄλλα πολλά, κι’ ἄς λέγει ἐκεῖνος ὅτι δέν 
φοβᾶται καί δέν λογαριάζει κανέναν. Εἶναι εὔκολο νά λέγη κανείς, 
ἀπό τόν Πατριαρχικό θρόνο, ὅτι δέν φοβᾶται κανέναν. Βεβαίως ἕνας 
λογικός ἄνθρωπος καί ἕνας καλός Πατριάρχης δέν θά τό ἔλεγε ποτέ 
κάτι τέτοιο. Μόνο Σουλτᾶνοι καί δικτατορίσκοι τύπου Τσαουσέσκου 
καί Ἀμήν Ντάντα τά λέγουν αὐτά. Οἱ Πατριάρχες καί οἱ σωστοί 
ἀρχηγοί σέβονται τούς ὑπηκόους τους, ἀλλά κυρίως φοβοῦνται τόν 
Θεό, καί  ὁ  φόβος αὐτός εἶναι ἀρκετός γιά νά τούς προφυλάξη ἀπό 
πολλά λάθη. Τέλος, ἐάν ὁ Πατριάρχης ἀλλάξει στάση καί 
συμπεριφορά καί ἐργασθεῖ  καί συνεργασθεῖ μέ τήν Ἀδελφότητα σάν 
ἀληθινός Πατέρας καί Πατριάρχης, ὄχι μόνο συγνώμη θά τοῦ ζητήσω, 
ἀλλά θά τοῦ φιλήσω τά πόδια δημοσίως.  

Μέ τήν εὐκαιρία αὐτή διαμαρτύρομαι καί πάλι ἐναντίον τῆς 
Συνόδου γιά τήν ἀδιαφορία τους γιά τήν κατάσταση στήν ὁποία 
βρίσκεται τό Πατριαρχεῖο μας. Εἶναι ἔγκλημα νά καταδικάζουμε  τό 
Πατριαρχεῖο σέ ἀφανισμό λόγω δειλίας καί ὑστεροβουλίας, ἐνῶ 
μπορεῖ νά προοδεύση καί νά μεγαλουργήση. Καί γνωρίζω μέν ἐκ 
πικρᾶς πείρας, ὅτι χτυπῶ στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα. Ὅμως δέν θά 
πάψω νά χτυπῶ ὅσο ζῶ καί μέχρι κάποιος κουφός νά ἀκούση. Ποιός 
ξέρει, μπορεῖ κάποιος ἀπό τούς ἁρμοδίους νά μήν εἶναι τελείως 
κουφός ἀλλά ἁπλῶς, λίγο βαρήκοος.  

 
    Μετ’  ἀδελφικῆς ἐν Κυρίω ἀγάπης 
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