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 Ἐμεῖς  οἱ  Ἁγιοταφῖτες  εἴμαστε  πολύ  Παραδοσιακοί  Ἄνθρωποι.  Τηροῦμε

ἀπαρασάλευτη τήν Παράδοση μέ κάθε κόστος.  Δέν μποροῦσε λοιπόν καί ὁ  Πατριάρχης
Εἰρηναῖος  νά  μήν  ἀκολουθήση  τήν  Παράδοση.  Ἀμέσως,  μόλις  κάθησε  στόν  θρόνο  του,
σκέφθηκε μέ ποιόν τρόπο θά μποροῦσε νά στείλη ἕνα δυνατό μήνυμα πρός ὅλους ὅτι θά
ἀκολουθήσει πιστά τήν Παράδοση τοῦ Πατριαρχείου μας σέ ὅλο της τό εὖρος.

 Καί  νά,  ἡ  λύση  βρέθηκε!  Ἑτοίμασε  3  σημειώματα·  ἔγραψε  πάνω  τους  καί  ἕναν
ἀριθμό πρωτοκόλλου ( ἀπό τό πρωτόκολλο τοῦ μπακάλη) καί ὅπως πήγαινε στήν ἰδιωτική
του λέσχη(βλέπε :Σύνοδο),  γιά τόν πρωϊνό του καφέ, καθ' ὁδόν, ἔψαξε καί βρῆκε τρεῖς ἀπό
τούς ποιό «ἀγαπημένους» του φίλους, καί μέ χαμόγελο ἐφάμιλλο αὐτοῦ τῆς Τζοκόντας,
τούς «ἐνεχείρισε» τά «ραβασάκια» του.  Οἱ τρεῖς «πιό ἄσπονδοι»  φίλοι του ἦταν,  ὁ Σεβ.
Μητροπολίτης Θαβωρίου κ. Δανιήλ, ὁ πολιός καί κατ' ἐξοχήν γνώστης (μόνο γιά τόν ἑαυτό
του καί ὅπου τόν βόλευε), καί ὑπέρμαχος τοῦ προσκυνηματικοῦ καθεστῶτος, ὁ ἐκτελῶν
ἀπό  πολλῶν  δεκαετιῶν  χρέη  Γέροντος  Σκευοφύλακος  ἐν  τῶ  Πανιέρω  Ναῶ  τῆς
Ἀναστάσεως,  ὁ  Σεβ.  Ἀρχιεπ.  Τιβεριάδος  κ.  Ἀλέξιος,  Πρόεδρος  τῆς  Ἐκπαιδευτικῆς
Ἐπιτροπῆς τῶν σχολείων τῆς ὑπαίθρου, “ ἀνακαινιστῆς καί ἱδρυτής πολλῶν ἐξ αὐτῶν !!!”
καί  ὁ  Σεβ.  Μητροπ.  Βόστρων  κ.  Τιμόθεος,  ἐπί  εἰκοσαετίαν  ὅλην  διατελέσας  Γέρων
Ἀρχιγραμματεύς  ἐπί  τῆς  «εὐκλεοῦς»  Πατριαρχίας  τοῦ  ὄχι  καί  τόσο  «ἀνεπανάληπτου»
Πατριάρχου Διοδώρου. 
            Τούς  ἔγραφε  λοιπόν,  στά  σημειώματά  του,  ὁ  Μακαριώτατος  :  Ἐπειδή  ξέρω  ὅτι
μπορεῖτε  νά  ἀξιοποιήσετε  τόν  χρόνο  σας  καλύτερα  καί  να  προσεφέρετε  πολλά
περισσότερα στό Πατριαρχεῖο μας, σᾶς ἀπαλλάσσω ἀπό τήν ὑποχρέωση νά ἔρχεσθε στήν
ἰδιωτική μου λέσχη κάθε φορά πού θά τήν ἀνοίγω γιά καφέ καί «κουτσομπολιό».

 Ἡ  ἀλήθεια  εἶναι  ὅτι  δέν  τούς  ἄρεσε  καί  πολύ  αὐτός  ὁ  ἀποκλεισμός  ἀπό  μιά
παράδοση χρόνων, ἀλλά δέν εἶχαν καί ἄλλη ἐπιλογή. Ἰδιωτική λέσχη τοῦ Πατριάρχη ἤτανε,
ὅποιον ἤθελε ἔβαζε, ὅποιον ἤθελε ἔβγαζε, καί δέν σήκωνε ἀντιρρήσεις. Ὕστερα, σκέφτηκαν
ὅτι ὁ Πατριάρχης μπορεῖ νά εἶχε κάποια ἄγνωστα μελλοντικά σχέδια γι' αὐτούς, ὅπως π.
χ.  εἶχε  κάνει  καί  ὁ  προηγούμενος  Πατριάρχης  Διόδωρος  μέ  τόν  Θεοφιλ.  Ἐπίσκοπο
Κωνσταντίνης  κ.  Νικηφόρο,  καί  ἔτσι  ἀποφάσισαν  νά  κάνουν  τήν  ἀνάγκη  φιλοτιμία  καί
ἀποτραβήχτηκαν στά ἰδιαίτερα τους διαμερίσματα. 

Κακά τά  ψέματα ἀλλά  ὅταν δέν  ἀντιδρᾶς, ὅταν καί  ὅπως  πρέπει, τά  βρίσκεις
μπροστά σου.  Παραπονεῖται ὁ Σεβ.  Μητροπ.  Βόστρων κ.  Τιμόθεος πού ὁ Πατριάρχης
Εἰρηναῖος τούς ἔβγαλε ἀπό τήν Σύνοδο, μέ τό «ἔτσι θέλω» καί μέ τόν τρόπο πού τούς
ἔβγαλε. Ἀλλά μήπως τό ἴδιο δέν ἔκανε καί ὁ Διόδωρος; Καί ὁ Βενέδικτος πρίν ἀπ' αὐτόν ;
Ἀλλά  ὅταν  ἀφορᾶ  ἄλλους,  τότε  δέν  ἔχει  σημασία,  ὅταν  ἀφορᾶ  ἐμᾶς,  τότε  δέν  εἶναι
σωστό. 

Σημασία  δέν  ἔχει  γιά  ποιό  λόγο  τούς  ἔβγαλαν  ἀπό  τήν  Σύνοδο  αὐτούς  πού
ἔβγαλαν οἱ προηγούμενοι Πατριάρχες πού ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Βόστρων, ἀλλά ὁ τρόπος μέ
τόν ὁποῖο τούς ἔβγαλαν. Διότι, ὅπως ἔγραφα γιά τήν δική μου περίπτωση, πρῶτον, δέν
μπορεῖς νά προεδρεύσης ἑνός ὁποιουδήποτε σώματος γιά νά δικάσης τόν ἀντίδικό σου.



Πρέπει νά παραιτηθῆς καί νά ἀναθέσης σέ κάποιον ἄλλον νά διευθύνη τήν διαδικασία.
Δέν  μπορεῖς  ἁπλῶς νά λές ὅτι  μέ  κατηγόρησες,  ἀλλά νά ἀπαγγείλης  συγκεκριμένες
κατηγορίες, νά μοῦ δώσης τήν εὐκαιρία νά ἀπολογηθῶ, νά γίνη μυστική ψηφοφορία καί
μόνο τότε μπορεῖ νά ἔχη κανονικότητα ἡ ὁποιαδήποτε ἀπόφαση. Ἔγινε κάτι τέτοιο σέ
κάποια ἀπό τίς προαναφερόμενες περιπτώσεις; Δέν νομίζω!!! Καί εἶναι ντροπή σου Ἅγιε
Βόστρων  νά  γράφης  ὅτι  οἱ  προηγούμενοι  Πατριάρχες  σεβάστηκαν  τόν  Νόμο  τοῦ
Πατριαρχείου καί τά μέλη τῆς Συνόδου. Καί γιά νά ἔχουμε καλό ἐρώτημα, ποιά εἶναι τά
μέλη τῆς Συνόδου πού ἐδήλωσαν, ἐπισήμως, «ἄγνοια τῶν δεδικασμένων προθέσεων καί
ἐνεργειῶν» τοῦ Πατριάρχου Εἰρηναίου; Γιατί ἐγώ δέν ἔχω ὑπ' ὄψιν μου καμμιά τέτοια
δήλωση.

 Εἶναι πολύ ἐνδιαφέρον τό ὅτι προτείνετε, (σελ. 5, παράγρ. 2), τό «ὑπόδειγμα» τοῦ
Πατριαρχείου  Ἱεροσολύμων  καί,  φαντάζομαι,  ἰδιαιτέρως  τήν  «λαμπρά»περίοδο  τῆς
Πατριαρχίας  τοῦ  «Μεγάλου»  Πατριάρχου  Διοδώρου,  τῆς  ὁποίας  «Ὑμεῖς»  ὑπήρξατε
βασικός στυλοβάτης,  σάν παράδειγμα πρός τίς  ἄλλες Ἐκκλησίες  καί  τά  Πρεσβυγενῆ
Πατριαρχεῖα, πού δέν ἔχουν τόν «ἰδανικό» κανονισμό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. 

Εἰσηγεῖσθε, (σελ. 6, παραγρ. 1), σύγκληση τῆς Συνόδου γιά τήν συζήτηση ἐπί τῶν
ἀναφυομένων προβλημάτων καί ἀπόφαση ὑπό «πάντων» τῶν μελῶν τῆς Συνόδου καί
κατά πλειοψηφίαν. Ἀλλά μήπως ἔτσι δέν θά ἔπρεπε νά λαμβάνονται ὅλες οἱ ἀποφάσεις
τῆς Συνόδου ;  ἤ  μήπως ἔτσι  γίνεται  καί  δέν τό «πῆρα χαμπάρι»,  κατά τήν πενταετῆ
συμμετοχή μου στίς συνεδριάσεις τῆς Συνόδου ; 

Στήν 2η παράγραφο γράφετε : «Είκάζω ὅτι προέβητε εἰς τήν λῆψιν τῆς ἀποφάσεως
ταύτης  (  τῆς  ἀποπομπῆς  σας),  παρασυρθέντες  ὑπό  κακοβούλων  πληροφοριοδοτῶν».
Αὐτά  δέν  συμβαίνουν  στή  Ἱερουσαλήμ,  στήν  Μητέρα  τῶν  Ἐκκλησιῶν,  στήν
ὑποδειγματική Ἐκκλησία, ὅπως γράφετε παραπάνω, καί ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ὁ
«κάθε Πατριάρχης τῶν Ἱεροσολύμων», δέν εἶναι, καί δέν μπορεῖ νά εἶναι τόσο ἀφελής,
ὥστε νά παρασύρεται ἀπό «κακόβουλους πληροφοριοδότες». Ζώντας καθημερινά δίπλα
στόν Πανάγιο Τάφο, «φωτίζεται» ἀπό τό μήνυμα πού ἐκπέμπει ἀενάως, καί τελειοῦται
καθημερινῶς,  ὥστε  κάθε  σκέψη  του καί  κάθε  πράξη του  νά εἶναι  σύμφωνος  μέ  τήν
διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἱδρυτοῦ τῆς Πίστεως καί τῆς Ἐκκλησίας
μας καί γι' αὐτό θά πρέπη νά τοῦ ἔχουμε ὅλοι μας ( ὅλοι μας ; ἀκόμη καί οἱ Ἀρχιερεῖς ;
καί οἱ Συνοδικοί ; κάτι δέν μοῦ πάει καλά σ' αὐτήν τήν ἰδέα), ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη καί
νά  κάνουμε  τυφλή  ὑπακοή.  Αὐτά  πού  ἀναφέρετε  στήν  παράγραφο  αὐτήν,  «δέν
συμβαίνουν καί δέν μποροῦν νά συμβαίνουν στήν Ἱερουσαλήμ. Κάπου ἀλλοῦ ἴσως, ἀλλά
σίγουρα ὄχι στήν Ἱερουσαλήμ». 

Στήν  3η  παράγραφο  λέτε  ὅτι  σέβεσθε  τίς  ἀποφάσεις  τῆς  Συνόδου  «αἵτινες
παραμένουσι σεβασταί, ἐφ' ὅσον ἐκφράζουσι τό πνεῦμα καί τήν Πίστιν τῆς Ἐκκλησίας
καί  τῆς  γεραρᾶς  ἡμῶν  Ἀδελφότητος....  ἀλλά  καί  τόν  Νόμον.....».  Δηλαδή  ὑπάρχει
περίπτωση οἱ ἀποφάσεις τῆς «Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Μητρός τῶν Ἐκκλησιῶν» νά
μήν ἐκφράζουν τό πνεῦμα κλπ., τῆς Πίστεώς μας ; ἐδῶ εἰσάγετε «καινά δαιμόνια» καί θά
ἔπρεπε  νά  προσέχετε  λίγο  περισσότερο  αὐτά  πού  γράφετε  γιά  νά  μήν  «ἔχουμε
προβλήματα» ὅπως αὐτά πού δημιούργησε  «αὐτός»,  πῶς τόν  εἴπαμε ;  τέλος  πάντων



ξέρεις ποιόν ἐννοῶ. 
Τέλος παρακάτω γράφετε ὅτι «ἡ ἐπιβεβλημένη ἀναθεώρησις τῆς περί ἀπαλλαγῆς

ἡμῶν ( ὑμῶν), τῶν συνοδικῶν μελῶν, (καί μόνον ὑμῶν ;), θά διασφαλίση τήν αὐθεντία
τοῦ συνοδικοῦ μας  συστήματος,  καί  θά «διαψεύση τούς  ἰσχυρισμούς  ὅτι  ὁ  ρόλος  τῆς
Ἱερᾶς  ἡμῶν Συνόδου τυγχάνει  «σκιώδης»(  ἄτονος,  σχεδόν ἀνύπαρκτος)».  Εἶπε κανείς
τέτοια πράγματα ; Μᾶλλον δέν θά ξέρη τί τοῦ γίνεται!!! 

Αὐτό  τό  γράμμα  σας  θά  πρέπει  νά  γίνη  κείμενο  μελέτης  γιά  τίς  μελλοντικές
γενιές τῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων ἀλλά καί τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν γενικώτερα γιά νά
μαθαίνουν οἱ νεώτεροι. 


