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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ή τραγωδία τής Ελληνικής Εκκλησίας —καί είναι 

ή κυριωτέρα των Ελληνικών ή τής Ελλάδος— των ή
μερων μας, συνίσταται εις την άλλοίωσιν των θεσμών καί 
τών άνωτάτων σωμάτων διοικήσεως, τής Δικαιοσύνης 
καί αυτού του παναρχαίου θεσμού τής έπισκοπικής δι
καιοδοσίας καί δικαιοσύνης.

1.—Ή τραγωδία περιεγράφη με άντικειμενικότητα 
καί άκρίβειαν καί νηφαλιότητα, την όποιαν επιβάλλει ή 
Εκκλησία καί ή επιστήμη, εις τό βιβλίον «περί τής έν 
Έλλάδι «Έκκλ. Δικαιοσύνης» σήμερον». Αυτή βεβαίως, 
ούτε δικαιοσύνη ήτο ούτε πολύ περισσότερον εκκλησια
στική, άφοϋ παρεβίαζε όχι μόνον Ί. Κανόνας άλλα καί κο
σμικά; διατάξεις καί αύτό τό Σύνταγμα εις ένα καίριον θε
σμόν τών φυσικών δικαστών (άρθρ. 8 
του Συνταγ. του 1952 καί 12 ταυτόσημον τοϋ 1968)73). 
Επαναστατικόν λοιπόν, έκκλ. Δίκαιον; μή γένοιτο!

2. —Επιμένω εις τόν χαρακτηρισμόν τραγωδία καί 
διά μίαν άλλην σοβαρωτάτην διαπίστωσιν, περί τής ό
ποιας θά κάμωμεν λόγον κατωτέρω. Αυτή όμως ή τρα
γωδία τών θεσμών φαίνεται σαφώς εις τά επίσημα κεί
μενα καί τά ιστορικά γεγονότα, τών όποιων τήν πλήρη 
γνώσιν δεν έπέτρεπον αί περιστάσεις.

3. —Ή άλλοίωσις τών θεσμών καί τών έκκλ. σωμά
των καί τών χαρακτήρων έμφανίζεται καθαρά εί; ώρι- 
σμένα κείμενα, τά όποια έδημοσιεύθησαν, άλλ’ άσφαλώς 
ύπάρχουν καί άλλα, άνέκδοτα, εύτυχώς άνήκοντα εις 
Μητροπολίτας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, άτυχώς ό
μως ολίγους!

Θά άναφερθώ όμως είδικώς εις κείμενα έκεϊνα εις τά 
όποια άντικατροπτίζεται ή τραγωδία σαφέστερον.

4. —Άναμφιβόλως εις τά νομοθετήματα: α) άρθρ.
4 τοϋ νόμου 4589) 1966 περί ορίου ήλικίας έξόδου άρ- 
χιερέων. β) τόν Άν. Νόμον 214) 1967 περί έκκλ. Δικα
στηρίων" γ) τήν έν τή ’Αρχιεπισκοπή ’Αθηνών συνέντευ
ξή τής 13ης Μαρτίου 1968, ή δημοσίευσις τής όποιας ά- 
πηγορεύθη ό ρ θ ώ ς δ) εις τήν ΛΣΤ. συντακτικήν 
πράξιν, περί ής ή επιστολή μου εις «τό Βήμα» τής 25
Ιαν. 1972" ε) εις τόν παράδοξον καί άνεφάρμοστον καί 

έρήμην τής Καν. Ιεραρχίας έκδοθέντα Καταστ. Χάρτην 
του 1969 (Ν. Διάταγμα ή Άναγ. νόμος 126), έτι δέ καί 
σαφέστατα εις πολλά κείμενα καί δή καί στ) τά κείμενα 
τών δύο «παραιτήσεων», τοϋ καταλαβόντος τόν θρόνον



τών ’Αθηνών μέ τόν Άναγκ. νόμον 3 τής 10ης Μαΐου 
1967, ώς και εις τό περιεχόμενον του έν λόγω νόμου, άν- 
τικατροπτίζοντος άριστα βασικήν άρχήν τής τραγωδίας 
τής Έλλαδικής Εκκλησίας, περί ής ό λόγος εις την πα
ρούσαν σύντομον έκθεσιν.

5. —Τό πελώριον όμως έκκλησιαστικόν ζήτημα έμ- 
φανίζεται άναμφιβόλως καί εις τό γράμμα τό όποιον ά- 
πέστειλεν ό Χρυσόστομος ό Β ' εις τόν άπληροφόρητον 
περί τής άληθείας τών πραγμάτων, ’Αν. ’Άρχοντα, ότι 
άρνεϊται καί γραπτώς νά παραιτηθή ή να ύποκύψη εις 
τήν πίεσιν, όπισθεν τής όποιας, εύρίσκοντο κληρικοί 
καί λαϊκοί, φιλοδοξοϋντες, χωρίς ικανότητα, νά διευθύ
νουν τήν Εκκλησίαν τής Ελλάδος. (Τό εΐπον τόν ’Ια
νουάριον του 1965 εις τόν ένα εις τήν Νιγηρίαν, εις τό πε- 
ριθώριον τής συνόδου τής Κεντρικής ’Επιτροπής του 
Παγκ. Συμβουλίου Εκκλησιών).

6. —’Αλλά εις τόν άπλοΰν πολίτην, ό όποιος θά ή
θελε άμέσως καί σαφώς νά πληροφορηθή περί τών έκκλ. 
πραγμάτων καί μάλιστα νά μάθη διατί δεν ή - 
μπορεί, κατά τό Έκκλ. Δ ί και ον τής 
’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας μας, νά λεχθή, ότι ύπάρχει Ιε
ραρχία, θά ήρκει νά πληροφορηθή, ότι ή Θεολογική Σχο
λή τού Πανεπιστημίου ’Αθηνών, τή ήμετέρα προτάσει, 
τήν 16ην Φεβρ. 1968, έπικειμένης τής εφαρμογής ενός 
άνηκούστου νόμου (214), επιτρέποντας νά δικασθή ε
πίσκοπος μόνον καί μόνον διότι έσυκοφαντήθη 
—νόμον έπιβάλλοντα δηλαδή ποινήν άνευ ένοχής— 
(σατανικόν ώνόμασα τό εφεύρημα «περί τής έξωθεν κα
λής μαρτυρίας»), άπηυθύνθη προς τήν Σύνοδον καί εΐ- 
πεν ο,τι ή έκκλ. καί θεολογική της συνείδησις έπέβαλλε. 
Καί όμως έπί (6) έ'ξ έτη δεν έλαβεν άπάντησιν. Ό Θεός 
γνωρίζει τι θά άποκαλύψουν οί φάκελλοι τών δικασθέν- 
των. Ή σιωπή τής Συνόδου άποτελεϊ τήν άρίστην άπό- 
δειξιν περί του τι συμβαίνει εις τήν «Διοικ. τής ’Εκκλησί
ας» άπό τής 10ης Μαΐου 1967.

7. —Εις τά ατελείωτα κείμενα αυτής τής έποχής τά 
άντικατοπτρίζοντα τήν τραγωδίαν τής Έλλαδ. Εκκλη
σίας πρέπει νά προσθέσω όχι μόνον τάς απολογίας τών 
δύο έπισκόπων, ’Αττικής καί Θεσσαλονίκης, άλλά καί 
πρό πάντων τά έπίσημα, διά δικαστικού κλητήρας, έπι- 
δοθέντα δικόγραφα προς τον αρμόδιον Υπουργόν Παι
δείας, καλούμενον νά μή έκδώση τά διατάγματα, κυρών
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Ενας μητροπολίτης αν είναι Αντικανονικός δεν υπάρχει 
κανονικήσύνθεσις καί άρα δεν ύπάρχει ή Ιεραρχία ως Καν. 
Σώμα διά νά συνέλθη καί νά λάβη κανονικός αποφάσεις.

9.—Σημειώνω προσέτι ότι Επραξα τό_καθήκον μου, 
ως αρμόδιος καθηγητής καί φίλος έπιθυμών να ττρολα
βή τήν εναρξιν τής τραγωδίας Θεσμών της Ορθοδοξί
ας, τήν 9ην Μαΐου 1967, τηλεφωνήσας εις τους Πατρων 
Κωνσταντίνον (συμφοιτητήν), ετοιμαζόμενον να. γινρ 
Πρόεδρος τής Άριστίνδην (κατά τήν γνώμην της Ε- 
παναστ. Κυβερνήσεως βεβαίως) Συνόδου και εις τον 
Ξάνθης ’Αντώνιον (συμπατριώτην), έτοιμαζόμενον νά 
γίνη μέλος τής έν λόγφ Συνόδου. ‘Υπενθύμισα, ότι αυτό 
«πού πήγαιναν νά κάμουν» είχε κανό νικάς συνέπειας. 
Αισθάνομαι δε τήν άνάγκην εις τό σημειον τούτο νά κάμω 
τήν πλέον θλιβεράν διαπιστωσιν, η οποία ευρισκεται εις 
τό βάθος τής τραγωδίας τούτης τής Ελληνικής Εκκλησί
ας καί αποτελεί τήν γενεσιουργόν αιτίαν αύτής, τήν εξής:

10—Έξέλιπε, δυστυχώς, τό Εκκλησιαστικόν φρόνη
μα καί ύπέστη ρήγμα ή θεολογική συνείδησις καί έν με- 
γάλω μέτρφ ή ήθική. Καί αί Αποδείξεις είναι πολλαί, δυ
στυχώς δεδομένοι. Διότι πώς άλλως δύναται νά έξηγη- 
θή τό γεγονός τής Αναλήψεως τής Προεδρίας έκτ. «δικα
στηρίου» ύπό επισκόπου εχοντος πτυχίον Θεολογίας; 
Πώς άλλως είναι δυνατόν νά έρμηνευθή τό γεγονός τοϋ.Ε
ναγκαλισμού Αρχόντων, διά τήν εκδοσιν Αντικανονικών 
καί Αντισυνταγματικών νόμων; Είναι τόσον πολλαί αί 
Αποδείξεις, τάς όποιας δύναμαι νά προσαγάγω, ως ειδι
κός, εις βεβαίωσιν τής Ανωτέρω θέσεώς μου, καί θλιβε
ρά; καί συγκλονιστικής διαπιστώσεώς μου, ώστε θά 
προετοίμων, ώς Χριστιανός, πού θέλει νά είναι ορθόδο
ξος, νά μή ήμουν ειδικός καί νά μή έγνώριζα, όσα δυ
στυχώς γνωρίζω. Δι’ αυτό καί δεν συνεχίζω. Λέγω όμως 
τούτο έν όψει τού ύπ’ άριθ. 7 σημείου τής άκολουθούσης 
δηλώσεως τής 9ης Δεκεμβρίου.

11.—Είναι τό εύκολώτερον τών πραγμάτων νά εΐπω 
είς Ενα έκαστον τών Επισκόπων, τών άποκλεισθέντων Από 
τήν «έκτακτον πολυμελή Σύνοδον» διατί κατά τό δίκαι



ον της ’Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν δικαιούται νά είναι 
μέλος τής Κανονικής Ιεραρχίας. ’Επειδή τινές των δια- 
μαρτυρουμένων είναι μαθηταί μου, και έχουν πτυχίον 
Θεολογίας, γνωρίζουν —τό επαναλαμβάνω— τ'ι έπρα- ’ 
ξαν καί πώς άνήλθον εις τόν θρόνον, ον κατέχουν, διότι 
δεν είναι μόνον ή έκλογή των αντικανονική (μακάρι νά 
ήτο αύτή μόνον ή άντικανονικότης) άλλα καί ή φοβερά 
καί άνήκουστος δι’ ορθόδοξον Θεολόγον καταπάτησις 
τής θεμελιώδους κανονικής άρχής, οΐα ή τής ίσοβιότητος 
των έπισκόπων.

12.—Ώς θεράπων τής Έκκλ. Ιστορίας τής Ελλάδος, 
όμιλών περί τοϋ πελωρίου Έκκλ. ζητήματος τής ήμετέ- 
ρας Εκκλησίας θέλω νά γράψω, ο,τι είπον εις διακεκρι- 
μένον πολιτικόν άρχηγόν: "Οτι είναι πολλά, πάρα πολ
λά διά μίαν μικράν χώραν καί ’Εκκλησίαν καί με τάς ύπο- 
χρεώσεις της, τάς πανελληνίους, τάς πανορθοδόξους καί 
οικουμενικός —δεδομένου ότι αυτή πρέπει νά είναι ύ - 
πόδειγμα ώς ’Ορθόδοξος Χώρ α— τρία 
άρχιεπισκοπικά είς μίαν γενεάν 
(1938)41, 1962, 1967). Άλλ’ ή τραγωδία φαίνεται πο
λύ μεγάλη μέ τό τρίτον άρχιεπισκοπικόν, διότι συνεδέ- 
θη μέ άλλοίωσιν τής συνθέσεως τής Ιεραρχίας, διά πολ
λών έκθρονίσεων καί χειροτονιών, μέ πρόσωπα, ώς όρ- 
θώς εΐπεν ό Υπουργός Παιδείας ώρισμένης προελεύσε- 
ως καί τοποθετήσεως. Έπιδοκιμάζων κατ’ άρχήν ώ- 
ρισμένα τών μέτρων εόκολυνοντα τήν εν τψ μέλλοντι 
άποκατάστασιν Κανονικής Ιεραρχίας, ύπό καλλιτέρας 
συνθήκας, πρέπει νά εΐπω οτι ευτυχώς οί Ιεροί Κανόνες 
καί ή εν τή πράξει εφαρμογή των έν τφ παρελθόντι καί 
τό Πνεύμα τού Καν. Δικαίου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλησίας 
μας επιτρέπουν νά μεθοδευσωμεν καί νά λυσωμεν τό θέ
μα «άποκατάστασις τής Κανονικότητας» καί μιας «Κανο
νικής Ιεραρχίας».*

Έν τω πνευματι τουτφ ή Εκκλησία δύναται νά έ- 
φαρμόση καί τήν έπιείκειαν, καρπόν τής 
άρχήζι τής αγάπης, άλλά μέ σύνεσιν καί μέ- 
τρον, διότι ή άτιμωρησία έδημιουργησε τρία άρχιεπισκο- 
πικά ζητήματα, άλλ’ είς όλιγώτερον τής μιας γενεάς (33 
ετη) χρόνον, ήτοι είς 29 έτη! ! Γ.Ι.Κ.

* Επικροτώ πλήρως όσα γράφει ό άκαδημαϊκός Κ. Τσάτσος είς 
τό περιοδικόν «Εύθύνη» (Ίαν. 1974, τ. 25, σελ. 41-42) Σκληρός ό λό- 
γος5 άλλ’ ορθός, άτε αληθής.



ΠΙΝΑΞ ΤΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πρόλογος -λεΛ. ■*·
1) Εισαγωγικόν σημείωμα είς τό Ιστορικόν έγγραφον 

του Χρυσοστόμου του Β ' τής 9ης Μαΐ'ου 1967, δι’ ου 
ήρνήθη νά τταραιτηθή του θρόνου των ’Αθηνών.*

Σελ.11.
2) νΑρθρον του Καθηγητοΰ Γ. Κονιδάρη περί τής 

Έκκλ. Καταστάσεως είς «τό Βήμα» τής 20ης ’Οκτω
βρίου ύπό τόν τίτλον «Νά σταματήση τό κακόν».

Σελ. 23.
3) Δήλωσις του αύτοϋ περί τής Έκκλ. Καταστάσεως

τής 9ης Δεκεμβρίου 1973 (δημοσιευθεΐσα μερικώς 
είς τόν Έλλ. Τύπον). Σελ. 27.

4) ’Ανέκδοτος Νέα δήλωσις — Γνωμοδότησις αύτοϋ 
«περί τών άναγκαίων άποφάσεων καί Κανονικών ό
ρων διά την έναρξιν άποκαταστάσεως τής όμαλότη- 
τος έν τή Διοικήσει τής Εκκλησίας τής Ελλάδος».

Σελ. 28.
5) Δήλωσις του αύτοϋ τής 9ης Ίανουαρίου 1974. Σελ. 35

’Αναγκαία ι σημειώσεις Σελ. 36.
1) Ποϋ εύρίσκονται τά κείμενα τών νομοθετημά- 

των περί ών ό λόγος είς τάς δηλώσεις.
2) Ποιος ό Καταστατικός χάρτης τής Εκκλησίας 

τής Ελλάδος ό δυνάμενος εύκόλως, νά τεθή είς 
έφαρμογήν καί πώς θ’ άποκτήσωμεν κανονικήν 
Μεραρχίαν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
A '. Ή νέα συντακτική πραξις ύπ’ άριθμ. 3 διά τήν Εκ

κλησίαν. Κριτική σημείωσις. Σελ. 41.
Β '. Ποιον θά ήτο τό έπιστημονικόν — κανονικόν άκρι- 

βές κατηγορητήριον διά τούς ύπευθύνους. Σελ. 45.

* Τά άκολουθοϋντα κείμενα άποτελοϋν τήν καλλιτέ- 
ραν άπάντησιν είς τόν φίλον συμμαθητήν —πού δεν μέ 
ήκουσε λέγοντα τήν άλήθειαν τόν ’Ιανουάριον τοϋ 1965 
—είς «τάς παραιτήσεις του», τάς στηριζομένας είς τήν 
κήρυξιν είς άγνοιαν τής άλη θείας.

Γ. 1. κ.
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Διατί δεν ύπαρχε: Κανονική Ίεραρχίρ 
έν τη Εκκλησία τής Ελλάδος (1967-1973).
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

«Άρνοϋμαι διαρρήδην νά γίνω παραβάτης Θείων Προ
σταγμάτων, διότι θά είμαι ρίψασπις και προδότης καί έ- 
πίορκος».

’Αθηνών Χρυσόστομος ό Β '.

ϊό κείμενον δΓ ού ό Χρυσόστομος ό Β' 
ήρνήόη νά παραιτηθή

Μέ αότούς τους λόγους ήρνήθη καί γραπτώς νά 
παραιτηθή ό ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών την 9ην Μαΐου 
Ι9ό7, δΓ ο καί την ΙΟην Μαΐου έξεθρονίσθη διά νόμου. 
Τό γεγονός τοϋτο καί μόνον άποτελεΐ την άπάντησιν εις 
όσα γράφονται καί λέγονται τάς ήμέρας ταυτας παρ’ έ- 
κείνων οϊτινες ΐσταντο όπισθεν τών πιέσεων επί του 
Χρυσοστόμου του Β ' νά παραιτηθή. Είναι εύτύχημα διά 
τήν Εκκλησίαν ότι εκείνος δεν ύπέκυψεν.

’Ασφαλώς όμως τό Ιστορικόν έγγραφον πού άκο- 
,λουθεί, είναι άρίστη άπάντησις εις τά έγγραφα τών τρι
ών «παραιτήσεων» άπό του θρόνου, ό όποιος κατά τό 
Δίκαιον τής Άν. Εκκλησίας ήτο κενός άπό τού θανάτου 
Χρυσοστόμου τοΰ Β '. (9 Ίουν. 1968). Εις τό Ιστορικόν 
όμως τοϋτο τεκμήριον, όπερ θεωροϋμεν ώς άρίστην ά- 
πάντησιν, πρέπει νά προστεθούν αί άπολογίαι 
τών δυο όπωσδηποτε κανονικώς καί 
συνταγματικώς άκυρως δικασθέντων καί καταδικασθέν- 
των Μητροπολιτών ’Αττικής καί Θεσσαλονίκης. At έ- 
ξωδικοι δηλώσεις των καί διαμαρτυρίαι, ώς Ιστορικά 
κείμενα (ταϋτα _έδημοσιεύθησαν εις τό έργον Γερ. Κονι- 
δαρη: «Περί τής εν Έλλάδι Έκκλ. Δικαιοσύνης «σήμε
ρον» ,Εν ’Αθήναις 1971—72 σελ. 239—246 καί 247—254) 
τά όποια έπρεπε νά γίνουν δεκτά καί νά μή έκδοθοϋν 
τα οπωσδήποτε άκυρα Β. Διατάγματα, θ’ άποτελοΰν ώ- 
σαυτως τεκμήρια Ιστορικά μεγάλης άξίας διά τό Καν. 
Δίκαιον καί την Ιστορίαν τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος.

I αυτα μαρτυρούν περί τής δοκιμασίας είς ήν ύπεβλή- 
θησαν θεσμοί καί άνθρωποι, κατά περί- 
πτωσιν, και καταπάτησιν τοϋ θείου καί τού άνθρωπίνου 
δίκαιου, ως είπον ρητώς έν συνεδρίςχ τής Θεολογικής Σχο- 
Λης του Πανεπιστημίου ’Αθηνών, τήν άνοιξιν τοΰ 1968, 
οτε εξεδοθη ή είσέτι άναπάντητος Ιστορική διαμαρτυ



ρία — γνωμάτευσις τής Θεολογικής Σχολής του Πανε
πιστημίου ’Αθηνών.

Αισθάνομαι βαθυτάτην οδύνην, διότι ύπεχρεώθην 
νά γράψω οσα έγραψα αυτήν την έποχήν τής δοκιμα
σίας τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας τής Ελλάδος. Είναι 6α- 
θυτάτη ή πεποίθησίς μου, δτι ή φιλία δεν ήμπορεϊ ποτέ 
νά κατάλυση την άλήθειαν, μάλιστα έν τή Εκκλησία 
του Χριστού.

10 Ίαν. 1974

ΣΗΜ.: Τό ιστορικόν χειρόγραφον τής άρνήσεως παραι- 
τήσεως τού Χρυσοστόμου τού Β '. περιελθόν εις διακε- 
κριμένον Μητροπολίτην καί εις τόν γράφοντα, εόρίσκε- 
ται νυν εις άσφαλές μέρος. ’Έχω εις χεϊρας μου φωτοτυ
πίαν αυτού καί τού καθαρού, έχοντας ως άκολούθως: Ό 
άνώτατος αρχών έστερειτο τότε κανονικού συμβούλου.

+ Ο AfXieniCKOnOC αθηνοον 

ΚΑΙ HACHC GAAAAOC

x^ycocTOMOc

Μεγαλειότατε Βασιλεύ,
Κατ’ εντολήν ομόφωνον τής τε Εκκλησίας καί τής 

Πολιτείας, έν έπισήμφ τελετή τής ’Ορθοδόξου Μεραρχί
ας, καθ’ ην έγένετο έπίκλησις τής έπιφοιτήσεως τού ‘Α
γίου Πνεύματος και παρουσία τού έκπροσώπου τής Σε
βαστής Κυβερνήσεως Υπουργού Θρησκευμάτων, έξελέ- 
γην κανονικώτατα καί νόμιμα ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών 
καί πάσης Ελλάδος. Ή εκλογή μου έπεβεβαιώθη δι* έ- 
πισημου τελετής έν ειδική τελετή έν τω Μητροπολιτικώ 
Ναφ, καθ ην εξεφωνησα τόν νενομισμένον έναρκτήριον 
λόγον μου. Κληθείς κατόπιν έπισήμως εις τά Βασιλικά 
Ανάκτορά, εδωκα εν έπισήμίρ τελετή ένώπιον τής Α. 
Μεγαλειότητας τού Βασιλέως ήμών Παύλου τήν νενομι- 
σμένην διαβεβαίωσιν έπί τή Άρχιερωσύνη μου, έδημο- 
σιεύθησαν τά σχετικά Βασ. Διατάγματα. Ουτω δε έπε- 
τελεσα άπό 5% ετών τά ’Αρχιεπισκοπικά μου καθήκοντα 
άδιαταρακτως, αγωνισθεις, μετά τών Σεβασμιωτάτων με
λών τής Σεβαστής Μεραρχίας, υπέρ τών κανονικών καί 
νομίμων δικαίων τής ’Ορθοδόξου τού Χριστού Εκκλη
σίας. 1



Ό ώς άνω ύπέρ τής άγιας ’Ορθοδόξου ήμών Εκκλη
σίας άγων, έσχεν ώς αποτέλεσμα την δημοσίευσιν ύπό 
τής Βουλής του Νόμου 4589) 66. Δι’ ώρισμένων άρθρων 
τοϋ Νόμου τούτου έπεβλήθη ή αναγκαστική, λόγφ ο
ρίου ήλικίας, παϋσις ώρισμένων ’Αρχιερέων, 
ήτις καί έκυρώθη διά άποφάσεως τοϋ Συμβουλίου τής Ε
πικράτειας.

Τής τοιαύτης άντικανονικής μεταχειρίσεως έξηρέ- 
θη ή ταπεινότης μου δι’ ειδικού άρθρου τοϋ ώς άνω Νό
μου καί ουτω εξακολουθώ ύπαρχων ό Κανονικός καί 
νόμιμος ’Αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών καί πόσης Ελλάδος, 
άνευ μάλιστα άπουσίας ποτέ διακόψας την έκτέλεσιν 
τών έκκλησιαστικών καί τών εθνικών μου καθηκόντων.

Κατά τό διάστημα τής ολιγοημέρου καί έκ τών υ
στέρων άποδειχθείσης, ουχί σοβαρός βλάβης τής ύγιεί- 
ας μου καί έκ τής κλίνης τής άσθενείας μου διηύθυνα, 
άπούσης μάλιστα, λόγω τών έορτών, τής Σεβ. Μεραρ
χίας, άπάσας τάς εργασίας τής ’Εκκλησίας.

Έν τώ μεταξύ λαβών άφορμήν την άπόφασιν τοϋ κ. 
Ύπουργοϋ τών Θρησκευμάτων καθ’ ήν άνεβλήθη ή πλή- 
ρωσις τών κενών Μητροπολιτικών εδρών, έθεώρησα κα
θήκον μου, έκ τής παρουσιασθείσης άφορμής νά ύποβάλω 
καθηκόντως άλλ’ άνεπισήμως κρίσεις περί τών μελλου- 
σών έκλογών. Αί κρίσεις μου αδται παρεξηγήθησαν, ώς 
έ'χουσαι την έννοιαν τής σκέψεώς μου πρός έκουσίαν πα- 
ραίτησιν άπό τών ιερών καί νομίμων καί ύποχρεωτικών 
καθηκόντων μου τής πόση δυνάμει καί έν αύταπαρνήσει 
έξυπηρετήσεως τής 'Αγίας ήμών Εκκλησίας.

Πρός άρσιν τοιαύτης παρεξηγήσεως άναγκάζομαι 
νά δηλώσω έν πάση παρρησία, ότι είμαι έτοιμος νά ύπο- 
βληθώ εις πάσαν θυσίαν, ύπό την προϋπόθεσιν όμως, 
αν διά ταύτης θά εύοδοθώσι σταθερώς τά έπί τής περι- 
μαχήτου Κύπρου δικαιώματα τοϋ ’Έθνους ήμών, δηλα
δή αν διά τής μεταθέσεως ε’ς την ’Αρχιεπισκοπήν ’Αθη
νών, βεβαιωθή καί κατορθωθή ή οριστική λύσις τοϋ έ- 
θνικωτάτου τούτου ζητήματος.

Î ούτων ούτως έχόντων, οφείλω ώς ταπεινός Άρχι- 
ερεύς τοϋ Ύψίστου νά ποιήσωμεν τάς κατωτέοω όμο- 
λογίας μου.

Ή ταπεινότης μου έχουσα ύπ’ οψιν τούς θείους νό
μους, καί δή τον έκ στόματος τοϋ 'Αγίου Πνεύματος έν 
τη θεία Άποκαλύψει λεχθέντα «κράτει, ο έχεις', ϊνα μη-



δείς λάβη τόν στέφανόν σου» καί τό «γίνου πιστός άχρι 
θανάτου καί δώσω σοι τόν στέφανον τής ζωής» άρνοϋ- 
μαι διαρρήδην νά γίνω παραβάτης θείων προσταγμάτων 
διότι θά είμαι ρίψασπις καί προδότης καί έπίορκος καί 
ύπό τοιαύτας συνθήκας δεν θά θελήσω ποτέ, νά άμαυ- 
ρώσω, ταπεινουμενος βεβαίως, άλλ’ οϋτως ή άλλως, βέ
βαιος ύπέρ τής Εκκλησίας καί τοϋ "Εθνους μου εργον 
καί νά καλύψω εξ αισχύνης τό πρόσωπόν μου.

"Αν ή Εκκλησία καί ή Πολιτεία, θέληση ούτως ή 
άλλως, είτε κανονικώς είτε νομίμως νά έπιβάλη μίαν λύ- 
σιν, άντίθετον προς τάς πεποιθήσεις μου, έγώ ού δύνα
μαι έμποδίσαι αύτήν καί θά έχω νά δικαιολογηθώ ένώ- 
πιον τοϋ δικαίου Κριτοϋ, ότι βία καί δυναστεία ύπέκυ- 
ψα, άλλά καί μετά διαμαρτυριών ένώπιον Θεοϋ καί άν- 
θρώπων.

Τάς άνωτέρω σκέψεις μου, Μεγαλειότατε Βασιλεύ, 
έτόλμησα καί ύπέβαλα πρός άρσιν πόσης παρεξηγήσε
ις.

Επωφελούμενος δε τής εύκαιρίας τούτης, ύψώ τάς 
ταπεινός μου χεϊρας πρός τόν Θεόν τής δόξης, καί Ικε
τεύω Αύτόν, σύν πάση τή επί τής ‘Αγία Εκκλησία τού
τη, όπως διαφυλάττη την Ύμετέραν Μεγαλειότητα σύν 
πάση τή Βασιλική Οικογένεια έν ψυχική καί σωματική 
άδιαταράκτω ύγιεία καί ΐδη αϋτη ήμέρας έθνικοϋ με
γαλείου καί δόξης σύν παντί τψ εύσεβεϊ καί φιλογενεΐ 
"Εθνει ήμών.

(ύπογρ.) (ό ’Αθηνών Χρυσόστομος).
Έν ’Αθήναις τή 9η Μαΐου 1967.

’Ακολουθεί ή φωτοτυπία τοϋ ίστορικοϋ χειρογράφου 
τοϋ άειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου, ό όποιος τό έγραψε την 
νύκτα τής 8ης πρός την 9ην Μαΐου 1967. ’Εξ’ αύτοϋ έκα- 
θαρογραφήθη τό άνωτέρω κείμενον.
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2. ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΗ ΤΟ ΚΑΚΟΝ

Ή Εκκλησία τής Ελλάδος εις την νέαν φάσιν 
τοΰ καθεστώτος * *

Ύπό τοΰ ΚαΘηγητοϋ κ. Γερ. I. Κονιδάρη.

"Οτι εις την νέαν φάσιν τοΰ καθεστώτος δεν δυνάμε- 
θα νά ζητήσωμεν πολλά πράγματα κα'ι μάλιστα άπό τά 
πρόσωπα, άτινα άναλαμβάνουν εύθύνας εις τόν τομέα 
των Θρησκευμάτων κα'ι τής Εθνικής Παιδείας, είναι φα
νερόν, καί δέν εχει άνάγκην άναλυσεως, άφοϋ μάλιστα ή 
έφημερίς αυτή καθόρισε μέ σαφήνειαν τά πλαίσια εντός 
των οποίων είναι υποχρεωμένη νά κινηθή ή Κυβέρνησις 
τοΰ κ. Σπ. Μαρκεζίνη. θά ήθελα όμως νά καθορίσω, εντός 
των πλαισίων, τά όποια ήδη γνωρίζομεν, την νέαν τοπο- 
θέτησίν μου εις τό μέγα εθνικόν θέμα τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος, πού είναι παράγων του Εθνι
κού βίου, ως εξής: 1) Πρέπει νά σταματήση τό κακόν 
πού άρχισε τήν ΙΟην Μαίου 1967 μέ τόν Άναγκ. Νόμον 
3) 1967, πού κατέλυσε α) τήν Ιεραρχίαν, β) τήν ύπάρ- 
χουσαν Δ. Σύνοδον τοΰ 1966—1967, γ) άφήρεσε τάς δι
καιοδοσίας άμφοτέρων, δ) άπεμάκρυνε τόν ’Αρχιεπίσκο
πον, άρνηθέντα προφορικώς καί γραπτός (τήν 
9ην Μαίου 1967), νά παραιτηθή καί έγκατέστησεν ε) ά- 
πολυταρχίαν εν τή Εκκλησία διά τής «άριστίνδην Συνό
δου» των οκτώ «Συνοδικών», τών διατεθημένων νά ψηφί
σουν^ τον «εφημέριον τών Βασ. ’Ανακτόρων» (άντ'ι τών 
12 τής Δ. Συνόδου, κατά «τά πρεσβεία άρχιερωσυνης» 
καί τής Ιεραρχίας του άρθρ. 12 τοΰ Νόμου 5438) καί 
στ) κατήργησε τόν κατάλογον τών εκλόγιμων διά νά έ- 
κλεγοΰν 17 Ζωηκοί καί 2 Σωτηρικοί, ήτοι τών «Έκκλ. ’Ορ
γανώσεων».

2. Τά άποτελέσματα είναι γνωστά καί έξετέθησαν 
τόσας φοράς άπό τό «Βήμα» ώστε νά περιττευη νέα έκθε-
σις. Μέ κοσμικόν καί δικτατορικόν πνεύμα, ξένον πρός

* Άρθρον δημοσιευθέν εις «τό Βήμα» τήν 20ήν ’Οκτωβρίου 1973.



την Εκκλησίαν καί μάλιστα την ’Ορθόδοξον, έγιναν όσα 
έγιναν έν οϊς ό περιβόητος νόμος 214) 1967, δ ι’ ο δ 
έπιβάλλεται ποινή άνευ ένοχης, κα
τά την ομόφωνον γνώμην τής Θεολογικής Σχολής, (την 
16 Φεβρ. 1968), ή όποια δεν έλαβεν άπάντησιν από την 
Σύνοδον (ή πνευματική «ήγεσία» έπήρε μηδέν) καί φυ
σικά δεν έλήφθη όπ’ όψιν.

3. Θέλω νά διατυπώσω τάς συνέπειας, όπως τάς βλέ
πει μέ πόνον ό ορθόδοξος Θεολόγος, ό έ'χων Ιδέαν των 
άρχών του Καν. Δικαίου τής ’Ανατολικής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, τής όποιας τούς καθ’ Εκαστον θεσμούς πρώ
τοι Επρεπε νά σέβωνται «ο! έθνικόφρονες», μάλιστα τής 
Ελλάδος Ελλήνων Χριστιανών!

α) Μόνον ύπό τό καθεστώς τών έκτάκτων έξουσι- 
ών δύναται νά Ισχυρίζεται ό Ί. ότι είναι «αρχιεπίσκοπος 
’Αθηνών» (λυπούμαι βαθέως, διότι πρέπει νά τό εΐπω) 
καί νά ύφίσταται θέμα «παραιτήσεως», διότι κατά τάς 
θεμελιώδεις άρχάς του Δικαίου τής ’Ορθοδόξου ’Εκκλη
σίας, περί Ισοβιότητος του έπισκοπικοΰ λειτουργήματος, 
άφ’ ής κατ’ ’Ιούνιον 1968 άπεβίωσεν ό Χρυσόστομος ό 
Β '. ό Θρόνος τών ’Αθηνών είναι κα- 
νονικώς κενός.

β) Τό αύτό Ισχύει καί δι’ άλλους Θρόνους, μάλιστα 
δε διά τούς Θρόνους τούς κενωθέντας μετά τήν άνή- 
κουστον καί εις αύτόν τόν Προτεσταντι
σμόν, καί δυναμένην νά βλάψη τόν Ελληνι
σμόν, ΑΣΤ '. Συντακτικήν Πράξιν, δι’ ής άπεμακρύνθησαν 
οι Μητροπολΐται Ηλείας (ζών εΙσέτι) καί 6 Βερροίας 
(ζών) καί ό Χαλκίδας (άπεβίωσεν). Δεν έπιτρέπεται νά 
μείνουν οι μοιχοί καί έπιβάται τών θρόνων. Σημειώνω, 
ότι διαπρεπείς καθηγηταί Ρωμαιοκαθολικοί έν Μονάχω 
ήρώτων τούς 'Έλληνας ’Ορθοδόξους πού στηρίζονται 
εις τούς Κανόνας όσα συμβαίνουν έν Έλλιάδι καί έν Κύ- 
πρω. Τά έξέθεσα καί εις τήν συγγραφήν «περί τής έν 
Έλλάδι Έκκλησ. Δικαιοσύνης σήμερον» ( 1972—73), ως 
έπίσημον υπόμνημα πρός τόν τότε Βασιλέα, τήν Κυ- 
βέρνησιν τόν Πολιτικόν Κόσμον, τούς Πατριάρχας καί 
τούς κανονικούς Μητροπολίτας. «Παραιτήσεις» Εστω, αν 
καί έπεβάλλοντο άλλα μέτρα, θά ή το ή μόνη λύσις 
σήμερον, διότι δεν πρέπει τά άνόμως άποκτηθέντα 
νά μείνουν διά νά μήν άποτελοΰν κάκιστον παράδειγμα 
διά τό μέλλον καί νά μή έκθέτουν τήν ’Ορθόδοξον Έκ-



κλησίαν" (πώς νά ύπερασπίσωμεν τό Όρθ. Κανονικόν
Δίκαιον ενώπιον τοϋ Παγκοσμίου Συμβουλίου τών Εκ- 
κλησιών, όταν γίνωνται δεκτά όσα συνέβησαν έν Ελλά-
δι;).

γ) Ό ανήκουστος, και κανονικως και 
συνταγματικός άπαράδεκτ ο ς, 5Αν. 
Νόμος 214)196 7, πρέπει νά παύση άμέσως ύ- 
φιστάμενος, διότι αδικεί καταφόρως, διά τον προεκτε- 
θέντα λόγον, καί διότι πάσαι αί άποφάσεις τών έκτά- 
κτων Ιεροδικείων είναι άκυροι κα'ι κανονικως 
κ α I συνταγματικός. Επιτελώ δέ καθήκον 
συνειδήσεως, λέγων ότι, είναι τραγικόν διά την Εκκλη
σίαν νά είναι ενδεχομένως μία άπόφασις δικαία εις την 
ουσίαν κα’ι νά είναι άκυρος, έφ’ όσον έστερήθησαν οί κα- 
τηγορούμενοι τών φυσικών δικαστών, ήτοι τών έπισκό- 
πων έν ταΐς έπαρχίαις και τής έφέσεως (πού επετράπη 
ατά Στρατοδικεία) εις τά Συνοδικά δικαστήρια, συγκρο
τούμενα κανονικως μόνον «κατά τά πρεσβεία τής άρχιε- 
ρωσύνης». Είναι δέ άκρως λυπηρόν διά την ’Ορθόδοξον 
Ελλάδα καί ένδεικτικόν διά τήν κλασσικήν ά- 
ποτυχίαν τής ’Εκκλησιαστικής πο
λιτικής, ότι έπί τρία έτη στέλλεται κα'ι επιστρέφει 
εις τό ΎπουργεΤον ό νέος νόμος περί Έκκλησ. Δικαστη
ρίων, διότι δεν συμφέρει νά δημοσιευθή εις τον ένα! Τόν 
’Ιούνιον έπεστράφη εις τό Ύπουργειον διά δευτέ- 
ραν φοράν, άφοϋ τον έθεώρησεν ή νέα «κατά τά πρε
σβεία» συγκεκροτημένη Δ. ί. Σύνοδος. Πρέπει νά έκδο- 
θή διά νά σταματήση τό κακόν και ό Υπουργός Παιδεί
ας δεν πρέπει νά άκούση κανένα καί μάλιστα τούς Προ
εδρεύοντας τοϋ άνομου δικαστηρίου, έστω αν είναι πα- 
τριώτες καί ένδεχομένως φίλοι.

δ) Με τον Νόμον 214) 1967 κατελύθη όχι μόνον ή έν
νοια τής δικαιοσύνης άλλά καί τό δεδικασμένον!

Μόνον υπό καθεστώς τών έκτακτων έξουσιών καί 
τοϋ άπαραδέκτου άπό τήν ’Ορθόδοξον συνείδησιν Άν. 
Νόμου 214) 1967, τοϋ καταλύσαντος καί αυτό τό δεδικα- 
σμένον (άκουσον άκουσον) δύναται νά ισχυρίζεται α) 
ό τάδε ότι είναι ’Αττικής (επίσημος κατάθεσίς μου διά 
τήν «ύπόθεσιν» του πατρός Πειρουνάκη, ύπάρχει εις τήν 
Σύνοδον) καί νά έχη τό θάρρος νά προσφεύγη εις τό 
Συμβ. Επικράτειας, κατά τής συγκροτήσεως τής I. Συ
νόδου «κατά τά πρεσβεία», β) έτέρου κληρικού, ότι εΐ-



ναι Θεσσαλονίκης, διότι κατά τό δίκαιον τής ’Ορθοδό
ξου Εκκλησίας άμφότεροι οί θρόνοι κατέχονται κανονι
κός καί νομίμως, άτε των έτπσκόπων αυτών άπομακρυν- 
θέντων διά νόμου αντισυνταγματικού καί άντικανονι- 
κοϋ καί δικαστηρίου. Οί κατέχοντες τούς θρόνους, έφ’ ό
σον έχουν πτυχίον Θεολογίας, γνωρίζουν τι επραξαν καί 
πρέπει ν’ άπομακρυνθοΰν —έστω καί διά «παραιτήσεως» 
— καί νά ζητήσουν διά τής μετάνοιας νά τούς συγχω- 
ρήση ό Θεός καί ή Εκκλησία Του.

3. Ή στερέωσις τήςάρχής τής 
συγ ροτήσεως τής Δ. I. Συνόδου «κατά τά πρε
σβεία άρχιερωσυνης» καί κατ’ ίσομοιρίαν έκ Παλαιός 
καί Νέας Ελλάδος, άρχής καταλυθείσης έν άγνοια τής 
Κανονικής Ιεραρχίας διά του Ν.Δ. (άναγκ. νόμου 126) 
1969) παρά τόν Συνοδικόν τόμον περί Αυτοκέφαλου καί 
την Πατρ. καί Συνοδικήν πραξιν του 1928, ά π ο τ ε- 
λ ε ΐ όχι μόνον ύποχρέωσιν πρός τό 
Οΐκ. Πατριαρχείο ν, τό όποιον αν δεν σέβωνται 
οί "Ελληνες ’Ορθόδοξοι δεν δόναν rai ν’ άξιοϋν νά τό σέ- 
βωνται οί άλλοι, άλλά καί πραξιν δικαιοσύνης. Αέγομεν 
δέ τούτο, διότι έφ’ όσον ή Άνωτ. Διοίκησις τής Εκκλη
σίας άνήκει εις τούς Επισκόπους, πάντες έχουν τό άνα- 
φαίρετον δικαίωμα έκ περιτροπής καί άλληλοδιαδόχως 
νά έρχωνται καί νά έθίζωνται εις την διοίκησιν τής Εκ
κλησίας έτησίως καί ν’ άποτελούν τό κατ’ έφεσιν άμε- 
ρόληπτον Δικαστήριον τής Εκκλησίας. Ή αρχαία πρό 
τού Μ. Κων) νου καθιερωθείσα άρχή είναι όρθή καί κα
τά τάς συγχρόνους δημοκρατικός αντιλήψεις, ας βεβαί
ως δεν άσπάζονται οί όπαδοί τής απολυταρχίας καί τής 
φατρίας, ήν καταδικάζουν ρητως οί Κανόνες καί ή δη
μοκρατική συνείδησις των Ελλήνων.

Τό Κράτος δεν έχει, άτυχώς, άρμόδιον καθ’ ύλην εί- 
σηγητήν καί διά τούτο πρέπει νά λεχθούν δημοσία τ’ 
άνωτερω καί ν’ άποτελέσουν έκκλησιν διά νά σταμοτή- 
ση τό κακόν εις την’Ορθόδοξον ’Εκκλησίαν τής Ελλά
δος, που πρέπει να είναι παράγων τού εθνικού βίου, καί 
ν άνακτηση τήν θέσιν της, που έκλονίσθη μέ τά τελευ
ταία γεγονότα. Ή φιλία (γνωριμία μερικών Ιεραρχών 
πρός τούς νέους ύπευθυνους) ας μη γίνη έμπόδιον νά 
σταματήση τό κακόν.

Αί νέαι έκλογαί Ιεραρχών πρέπει νά γίνουν μέ άμε
σον άνασυνταξιν τού καταλόγου τών έκλογίμων καί ύ-



πό τής Ιεραρχίας «άνευ παρεμβάσεως τής Πολιτείας», 
ώς ώριζεν ο Καταστατικός Νόμος του 1932, ό όποιος υ
πήρξε προϊόν κανονικής επεξεργασίας και συμφωνίας 
Εκκλησίας και Πολιτείας ύπό Δημοκρατικόν καθεστώς. 
Τούτο έδέχθη τά άπύ του 1852 ίσχυοντα «πρεσβεία Αρ- 
χιερωσύνης» διά την Δ. Σύνοδον καί ταυτην ώρισεν ως 
εκτελεστικόν σώμα τής δημοκρατικώς διοικουμένης ^Ελ
ληνικής Εκκλησίας. "Οσα ζητοϋμεν είναι δυνατά και εϋ- 
κολα καί σταματούν τό κακόν.
4)10)73

Δ Η Λ Ω Σ 1 Σ

ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΓΕΡ. I. ΚΟΝΙΔΑΡΗ 
ΤΗΣ 9ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1972

Προς διάλυσιν τής συγχύσεως περί τό έκκλησιαστι- 
κόν θεωρώ άναγκαϊον, υπό τάς δεδομένος συνθήκας, νά 
δηλώσω:

1. "Οτι είναι έπιστημονικώς άναμφισβήτητον, ώς 
κανονικόν τό δεδομένον γεγονός, ότι δεν ύπάρχει ιεραρ
χία, ώς κανονικόν σώμα δυνάμενον νά συνέλθη καί νά 
λάβη κανονικός άποφάσεις, διότι καί εΐς ιεράρχης εάν 
είναι άντικανονικός δεν υπάρχει κανονική συνθεσις. Υ
πενθυμίζω την άμφισβήτησιν εις την περίπτωσιν του 
Δρυΐνουπόλεως Ίωάννου, μετασχόντος εις την έκλογήν 
του Αειμνήστου Δαμασκηνού, ώς ’Αρχιεπισκόπου ’Αθη
νών την 5ην Νοεμβρίου 1938. Τό προκϋψαν πρόβλημα 
έλυθη συνοδικώς όρθώς τό 1941 καί έκυρώθη ύπό τής 
Ιεραρχίας τό 1946.

2. Ύπενθυμίζων την εις τό «Βήμα» δήλωσίν μου 
(τής 20ης ’Οκτωβρίου), ένθα μνημονεύονται μόνον αί 
πλέον χαρακτηριστικοί περιπτώσεις Αντικανονικών ιε
ραρχών (’Αττικής, Θεσσαλονίκης, ’Ηλείας, Βέροιας, Χαλ
κίδας) — διότι ύπάρχουν καί άλλαι — καί μη έξάγων 
τάς κανονικός συνέπειας αύτών τών γεγονότων, προσθέ
τω σήμερον, ότι 6 Από του 1967 ύπό τής «Αριστίνδην» 
συνόδου «έκλεγέντες», κατ’ ούσίαν διορισθέντες, καί έκ 
τών οργανώσεων προερχόμενοι, κατά τό πλεΐστον, διω- 
ρίσθησαν άφοϋ κατηργήθη ό κατάλογος τών εκλόγιμων. 
"Οτι, ένεκα τούτου, μεταξύ τών κατεχόντων τούς βιαίως



καί άντικανονικώς κενωθέντας θρόνους, ύπάρχουν καί έ- 
πίσκοποι οί όποιοι δεν θά έξελέγοντο ποτέ ύπό κανο
νικής καί νομίμου Ιεραρχίας είναι εύνόητον.

3. Νυν προέχουν μερικά πράγματα. Ή άμεσος κα
τάργησές τής ΑΣΤ ' Συντακτικής Πράξεως, του ’Αν. Νό
μου 214) 1967 καί των συνεπειών των δέν θά ήσαν απλώς 
εύπρόσδεκτα γεγονότα άλλά καί άπαραίτητα διά την 
έ'ναρξιν όμαλοποιήσεως τής Διοικήσεως τής Εκκλησί
ας διά νά έπανέλθη ή κατά τό 1966 καταργηθεΐσα θεμε
λιώδης άρχή του Κανονικού Δικαίου τής ’Ορθοδόξου 
Καθολικής Εκκλησίας, τής ίσοβιότητος τών Επισκόπων. 
Είναι δε άνάγκη εκκλησιαστική καί εθνική νά έπανέλθη 
όπωσδήποτε, έστω καί άν ώφελή άδικήσαντας τήν Εκ
κλησίαν!

4. Ή εκλογή έπισκόπου εις τόν κανονικώς άπό τής 
9ης Ιουνίου 1968 κενόν θρόνον τών ’Αθηνών (θάνατος 
Χρυσοστόμου Β ') δυναται, επί του παρόντος, νά γίνη 
υπό εκτάκτου Συνόδου κατά «τά πρεσβεία τής άρχιε- 
ρωσυνης» καί κατ’ ίσομοιρίαν έκ τών Ιεραρχών τής Αυ- 
τοκεφάλου Εκκλησίας τής Ελλάδος καί τών Μητροπό
λεων τών Νέων Χωρών (του Οίκουμ. Πατριαρχείου) συγ- 
κροτουμένης, ώς άναγ. νόμος θέλει ορίσει. Δεν δυνάμε- 
θα, ύπό τάς παρούσας συνθήκας, νά ζητήσωμεν περισ
σότερα. Εκείνο τό όποιον δέον ν’ άποκλεισθή είναι ή «ά- 
ριστίνδην Σύνοδος», διότι πρόκειται περί οργάνου πολι
τειοκρατικού, ύπαγομένου εις τάς διατάξεις τών Ί. Κα
νόνων: 30οϋ τών Άγ. ’Αποστόλων καί 3ου τής Ζ ' Οί
κον. Συνόδου, έπιβαλλόντων ποινήν καθαιρέσεως.

Παν δ,τι καλόν διά τήν Εκκλησίαν καί τό ’Έθνος 
γίνη θά τό έπικροτήσωμεν. Επίσκοποι όμως δέον νά έ- 
κλέγωνται έφεξής, εις κανονικώς κενούς θρόνους μόνον 
άνδρες έχοντες εκκλησιαστικόν φρόνημα καί θεολογικήν 
καί ηθικήν συνείδησιν καί άγάπην πρός τόν λαόν τοϋ 
Θεού. Ή Εκκλησία ανήκει μόνον εις τόν Χριστόν τής ’Α
γάπης. Καθηγητής Γεράσιμος I. Κονιδάρης
Άτυχώς δέν έδημοσιεύθη όλόκληρος εις τόν Έλλ. Τύπον.

4) ΝΕΑ ΔΗΑΩΣ1Σ—ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣ ΙΣ* (άνέκδοτος)

«Περί τών άναγκαίων άποφάσεων καί κανονικών όρων διά 
* Πρός έπεξήγησιν τής άνωτέρω δηλώσεως.



την έναρξιν άποκαταστάσεως εν τή Διοικήσει τής Εκ
κλησίας τής Ελλάδος».*

«Επανερχόμενος έπί των θεμάτων των ά ν τ ι κ α - 
νονικών καί άντισυνταγματι κ ώ ν δια
τάξεων καί αποφάσεων, ληφθεισών εν ΕλΛαδι 
κατά τά παρελθόντα έτη, περί ών ή δήλωσίς μου τής 
9ης Δεκεμβρίου π.έ., καί δ ι α σ α φ ώ ν ειδικώς την 
§ 3 αυτής, περί των προεχόντων,^ π ρ ό ς 
ρ ύ θ μ ι σ ι ν έ κ κ λ. ζητημάτων, ΐνα ή Εκ
κλησία άρχίση νά επανέρχεται εις την κανονικήν ό- 
μαλότητα, δηλώ κατηγορηματικός τά εξής:

1. α) Επειδή αί διατάξεις περί ορίου ηλικίας εξόδου 
αρχιερέων (1966—67) ήσαν καί είναι α) άντικανονικαί, 
άτε άντικείμεναι πρός την θεμελιώδη κανονικήν αρχήν 
τής ίσοβιότητος των επισκόπων, — ή Εκκλησία ανέ
χεται τήν παραίτησιν μόνον διά πραγματικούς λό
γους ύγείας καί έλλείψεως ικανότητας προς έπιτέλεσιν 
των υψηλών καθηκόντων του επισκόπου, πράγμα τό ό
ποιον καί αύτή ή Δύσις, ή έ'χουσα κοσμικόν δίκαιον, έν 
τή Β ' Βατικανή Συνόδω έδέχθη, επειδή 2ον) ή πρωτοφα
νής αυτή διάταξις, ανεξαρτήτως τοϋ άντεθνικοϋ χαρα
κτήρας αυτής, έκηρύχθη άντικανονική καί άντισυνταγμα- 
τική ύπό τής Ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 
κατά Δεκέμβριον τοϋ i960 (πρβλ. περιοδικόν «Εκκλη
σία» 1967) καί επειδή 3ον) ένεκα των λόγω τούτων, έ
πί τή βάσει των διατάξεων των νόμων 4589) 1966 καί 3)
1967 καί 126) 1969 εκτεθείσαι άποφάσεις εΤναι δλως κ ο- 
σμικοϋ χαρακτήρας :

°Ε π ε τ α ι
ότι δύνατσι ό κοινός νομοθέτης α) 
νά καταργήση τάς έν λόγω διατάξεις, δι’ άπλοϋ νόμου 
καί δή καί νά κήρυξή άκυρους τάς σχετικός πράξεις τής δι- 
οικήσεως, έκδίδων, κατ’ έξουσ.οδότησιν τοϋ νόμου, τά 
σχετικά εκτελεστικά διατάγματα.

β) Πρός άρσιν πάσης άμφισβητήσεως ή Εκκλησία 
τής Ελλάδος έν Συνόδω, κατά τ ά καθιερωμέ
να συγκροτούμενη Ν.Δ. 671) επιβάλλεται 
ν’ άποδεχθή τήν πράξιν ταότην τής Πολιτείας.

γ) Ή αυτή Σύνοδος δέον ν ά λ ά β η 
άμεσον άπόφασιν περί τοϋ τίνες έκ των έ- 
πανερχομένων άρχιερέων είναι εις θέσιν νά άσκήσωσι τά 
καθήκοντά των (άποστέλλουσα έν άνάγκη πρός διακρί-



βωσιν καθηγητάς της ιατρικής, τού Υπουργείου Παι
δείας δικαιούμενου να αίτήσηται τούτο) και να έπανα- 
φέρη τούτους εις τούς θρόνους των, κηρυσσουσα πρό- 
τερόν έκπτωτους τούς Αντικανονικός καταλαβοντας τού
τους, ώς και κατά παράβασιν των Ί. Κανόνων 30ου των 
'Αγ. ’Αποστόλων, 3ου τής Ζ ' Οικουμ. Συνόδου , και 
16ου τής Πρωτοδευτέρας, ύπό του πολιτειακού οργάνου 
τ.έ. τής Άριοτίνδην Συνόδου «έκλεγεντας», πράγματι 
δέ διορισθέντας, μετά την καταλυσασαν τ à ς ά ρ - 
χ à ς τής χρηστής δ ιοικησεως, καταρ
γήσω του κατά την κειμένην νομοθεσίαν (Ν.Δ. 671 κλπ.) 
καταλόγου των εκλόγιμων. Οί ουτω αθεσμως και Αντι
κανονικός καί Αντισυνταγματικός καταλαβόντες κανο- 
νικώς κατεχομένους θρόνους, οφείλουν νά επανέλθωσιν 
εις τάς μονάς τής μετανοίας των.

Β.) α) Επειδή αί διατάξεις τής ΑΣΤ ' Συντακτικής 
Πράξεως του Σεπτεμβρίου 1968, περί χρόνου ύπηρεσίας 
επισκόπων (40 έτη, έξ ών τριάκοντα επισκόπου) καί έ- 
ξόδου έξ αύτής Αρχιερέων, είναι πρωτοφανείς καί Ανή
κουστοι διά πάσαν χριστιανικήν Εκκλησίαν — καί 
έ π ε ι δ ή a δ τ a ι είναι, ώς καί αί προηγούμενοι, 
δλως κοσμικού χαρακτήρας, ατε Αν- 
τικείμεναι εις τήν περί τής ίσοβιότητος τών_ έπισκόπων 
θεμελιώδη Αρχήν τού Κανονικού Δικαίου τής ’Ορθοδό
ξου Εκκλησίας,

"Επεται
ότι διά νεωτέρας Συντακτικής Πράξ ε ως 
δέον νά καταργηθούν, αυτομάτως δέ καί τά έπ’ αύτής 
στηριζόμενα διατάγματα.

β) Ή αύτή ώς άνω Δ. Σύνοδος, άποδεχομένη τ’ Α
νωτέρω καί έφαρμόζουσα κατ’ Αναλογίαν τάς διατάξεις 
περί των άπομακρυνθέντων Αρχιερέων λόγφ ορίου ηλι
κίας (Ανωτέρω), θέλέι Αποφανθή περί ικανότητας έπα- 
νόδου των ζώντων.

Γ ' ’Επειδή α) ό Αναγκ. Νόμος 214) 1967, ού μόνον 
Αντέκειτο εις τάς άρχάς τού Καν. Δικαίου τής Άνατ. 
Εκκλησίας, ώς ρητώς διά τής Από 16 Φεβρουάριου 1968 
Αποφάσεώς της Απεφάνθη ή Θεολογι κ ή 
Σχολή τού Πανεπ. ’Αθηνών έμμέσως δέ καί ή τής 
Θεσσαλονίκης, έφ’ όσον κατήργει τήν πρωτόδικον έπι- *

* Εννοείται έπισήμως άπό τήν Σύνοδον



σκοτπκήν δικαιοδοσίαν, τήν έφεσιν και επέβαλλε ποινήν 
ανευ ένοχης καί ß) έπειδή, είδικώτερον, διά των πρωτο
φανών έν τφ Δικαίω τής Άνατ. Εκκλησίας διατάξεων 
των άρθρων I καί 2 του έν λόγω νομού ου μονον συγ
κροτούνται έκτακτα δικαστήρια κατά παράβασιν και του 
άρθρου 12 τοϋ Συντάγματος (1968) καί γ) έπειδή καί ή 
σύνθεσις των έν λόγω δικαστηρίων είναι πρωτοφανής 
εις τό Δίκαιον τής ’Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας,

"Επεται
δτι ό κοινός νομοθέτης, διά νεωτέρου νό
μου, δύναται νά καταργήση τόν έν λόγω νόμον, άτε άν- 
τικανονικόν καί άντισυνταγματικόν καί κατά τό άρθρον 
2 τοϋ συντάγματος τοϋ ! 952, ύπό τό κράτος τοϋ οποίου 
έξεδόθη, καί διά τόν άποχρώντα λόγον τοϋτον, τόν άν- 
τισυνταγματικόν άναγκ. Νόμον 214) 1967.

Επειδή δέ δ) αί άντικανονικαί καί άντισυνταγματι- 
καί διατάξεις καί άποφάσεις των έκτάτκων Έκκλ. Δι
καστηρίων προσεβλήθησαν δι’ ένδικων μέσων των δύο 
μητροπολιτών «τών δικασθέντων» εις έκπτωσιν άπό τοϋ 
θρόνου — ών έδικάσθη ή φήμη καί δεν κατελογίσθη αύ- 
τοΐς οίαδήποτε έγκληματική πράξις — καί παρά 
τ α ϋ τ α έξεδόθησαν Βασ. Διατάγματα, καί ένδεχομέ- 
νως προσεβλήθησαν καί ύπ’ άλλων «δικασθέντων» άν- 
τικανονικώς κληρικών, δι’ ένδικων μέσων, έφ’ όσον έστε- 
ρήθησαν οδτοι τών φυσικών αυτών δικαστών,

'Έ π ε τ α ι
ότι ό κοινός νομοθέτης δύναται νά κηρύξη ως ά κ ύ - 
ρους καί άνυποστάτους τάς έν λ ό - 
γ φ άποφάσεις.

Δ 7 Ή αρμόδια Σύνοδος, περί ής έγένετο λόγος ά- 
νωτέρω, ύποχρεοϋται όπως άποδεχθή τάς άποφάσεις 
ταύτας τής Πολιτείας, κηρύσσουσα ταύτας, ως ό λ ω ς 
κοσμικάς καί άλλοτρίας τοϋ Δικαί
ου τής ’Ανατολικής Εκκλησίας.

Ε 7 Ή αυτή Σύνοδος όφείλει όπως κηρύξη ωσαύτως 
άπαραδέκτους: α) τάς διατάξεις περί τελεσιδικίας τοϋ 
άρθρου 4 καί (3) τήν καταπάτησιν, λόγω άγνοήσεως τής 
καί έν αύτοΐς τοίς κοσμικοΐς δικαστηρίοις ίσχυούσης άρ- 
χής τοϋ δεδικασμένου.

ΣΤ 7 Ή αυτή Σύνοδος, κηρύσσουσα ώς άνυποστά
τους τάς έν λόγφ άποφάσεις, είναι υποχρεωμένη:.



α) άφοΰ κηρύξη εκπτώτους έκκλησιαστικώς τούς 
άνόμως διορισθέντας, ώς μητροπολίτας, τούς καταλα- 
βόντας μητροπ. θρόνους μή κανονικώς κενωθέντας, με
τά την κατάλυσιν μάλιστα τής άρχής τής χρηστής διοι- 
κήσεως, διά τής καταργήσεως τοΰ καταλόγου των πρός 
άρχιερατείαν εκλόγιμων, οφείλει νά έπαναφέρη δι’ ήτιο- 
λογημένης πράξεως τούς άκύρως άπομακρυνθέντας.

(3) Ή αυτή Σύνοδος, ή κατά τά πρεσβεία καί κατ’ 
ίσομοιρίαν συγκαλουμένη, θεωρούσα ώς προσωρινώς εν 
άργία τελοϋντας πάντας τούς καταδικασθέντας πρεσβυ- 
τέρους, διακόνους, μοχανούς, οφείλει πρώτον ν’ άναπέμ- 
ψη τούς φακέλλους των δικασθέντων λοιπών κληρικών 
εις τούς οικείους μητροπολίτας — τούς προ τού 1967 
χειροτονηθέντας — ΐνα εν αύστηρότητι καί δικαιοσύνη 
κρίνωσι κατ’ ουσίαν τάς ύποθέσεις* έφαρμόση δέ τον νό
μον 5383) 1932 κατά πάσας αυτού τάς διατάξεις κατά τό 
πνεύμα τής άποφάσεως τής Θεολογικής Σχολής ’Αθη
νών (16.2.65).

γ) Προκειμένου περί Μητροπόλεων, εν αίς ύπάρ- 
χουσι «νέοι Μητροπολϊται» ή αυτή Σύνοδος θέλει όρίση 
διά κλήρου ένα τών όμορων Μητροπολιτών, Τνα συγκρό
τηση επισκοπικόν δικαστήριον, άλλά δικαιούται ν’ άπο- 
φασίση ν’ άναμείνη τήν εκλογήν νέου Μητροπολίτου.

δ) Ή αύτή Σύνοδος, άνασυντάσσουσα τον κατάλογον 
τών εκλόγιμων κατά τάς μέχρι τού 1967 ισχυούσας δια
τάξεις, θέλει προβή εις τήν εξ αυτού εκλογήν Μητροπο
λιτών μετά τήν εφαρμογήν τών άνωτέρω μέτρων περί τών 
κενών Μητροπολιτικών εδρών, διά καταρτισμού τριπρο- 
σώπου ψηφοδελτίου δι’ ερωτήματος πρός τούς εν ένεργεία 
κανονικούς καί νομίμους Μητροπολίτας, πρός ούς θέλει 
διαβιβάσει τόν νόμιμον νέον κατάλογον τών εκλόγιμων. 
Έκ τού τριπροσώπου πρέπει ή Σύνοδος τών Μητροπο
λιτών νά έκλέξη έν τω Μητροπολιτικω Ναώ τόν Μητρο
πολίτην. Προκειμένου όμως νά λυθή τό ζήτημα τών διά 
παραιτήσεως κενωθεισών εδρών Ελασσόνας, Παραμυ
θίας, Δημητριάδος καί Λαρίσσης ή Σύνοδος οφείλει νά 
έξετάση λεπτομερώς τάς συνθήκας παραιτήσεως. Δύ- 
ναται, εύρίσκουσα εξαναγκασμόν, νά κηρύξη έκπτωτους 
τούς διορισθέντας καί νά έπαναφέρη εις τήν έδραν των

'* Έάν υπάρχουν στοιχεία, όχι βέβαια «της έξωθεν καλής μαρτυ
ρίας» άλλά βασικά δυνάμενα νά ληφθωσιν υπ οψιν κατά τούς Ί. Κα
νόνας καί τόν νόμον 5383)1932.



τούς άπομακρυνθέντας ή νά άποφασίση άλλως. Ταΰτα 
άποτελοϋν τά πρώτα απαραίτητα μέτρα διά την έναρ- 
ξιν όμαλοποιήσεως τής Διοικήσεως τής Εκκλησίας τής 
Ελλάδος καί διά νά δημιουργηθοϋν αΐ προϋποθέσεις ύ- 
πάρξεως κανονικής Ιεραρχίας δυναμένης νά συνέλθη 
καί νά λάβη όριστικάς άποφάσεις. Ή ύπάρχουσα Δ. I. 
Σύνοδος δέον νά παραμείνη διά την τρέχουσαν ύπηρε- 
σία καί νά γίνη ή θητεία της μονοετής, ώς ήτο πρότε-
ΛΛΙ I ^ ^ ^ρυν. ******

Ταΰτα έθεώρησα έκκλησιαστικόν καί θεολογικόν 
καθήκον νά διακηρύξω, συν τή έντόνω δηλώσει, ότι ή 
πλήρης άτιμωρησία του παρελθόντος ώδήγησεν εις έπα- 
νάληψιν των άντικανονικοτήτων καί άντισυνταγματικών 
πράξεων έν τή Εκκλησία καί χειρ ιστόν παράδειγμα διά 
τό μέλλον. Ή ύπεράσπισις τής Καθολικής ’Ορθοδόξου 
Εκκλησίας επιβάλλει καί διά λόγους έθνικούς, νά έπα- 
νέλθη ή Εκκλησία τής Ελλάδος εις κανονικήν τροχιάν 
καί τήν νομιμότητα, ώστε οι κληρικοί του μέλλοντος νά 
άντιλαμβάνωνται τήν αξίαν τής Κανονικότητας καί νά 
έχωσιν έκκλ. φρόνημα καί θεολογικήν καί ήθικήν συνείδη- 
σιν «ό τρώσας (τ. ή Πολιτεία) καί ίάσεται».

Υ.Γ. Προς τούς άθέσμως καταλαβόντας τούς θρό
νους, λέγομεν τι λέγει ό μέγας πατήρ τής Εκκλησίας.

Ό ΙΩΑΝΝΗΣ ό Χρυσόστομος πρός ΚΥΡΙΑΚΟΝ έ-
πίσκοπον «....Οΰτω καί ώ ’Αδελφέ, μή άθυμήσης" ή-
κουσα δε καί περί τοϋ λήρου ’Αρσενίου εκείνου, ον έκά- 
θησεν ή Βασίλισσα επί τοϋ θρόνου, ότι έθλιψε τούς ά- 
δελφούς καί τάς παρθένους μή θελήσαντας αύτφ κοι- 
νωνήσαι" πολλοί δε αυτών δι’ έμέ καί έν φυλακαΐς άπέ- 
θανον' ό δε προβατόσχημος εκείνος λύκος ό σχήμα έ- 
χων Επισκόπου μοιχός δέ υπάρχων, ώς γάρ γυνή μοι- 
χαλίς ονομάζεται ζώντος τοϋ άνδρός αυτής έτέρω συ- 
ναπτομένη, οΰτω καί οδτος μοιχός έστίν οό σαρκός άλ- 
λά πνεύματος" ζώντος γάρ έμοϋ ήρπασε τόν θρόνον 
μου......

Τ αϋτα λέγω καί περί τών εόθυνών τών μελών 
τής «Άριστίνδην» Συνόδου, ώς καί τών δεχθέντων μή 
κανόνικώς κενούς θρόνους, ύπενθυμίζων τούς λόγους τοϋ 
Ίωάννου Χρυσοστόμου. Διά τούς άνόμως δεχθέντας νά 
δικάσουν εις τά έκτακτα Ιεροδικεία, Ιδίως δέ είς τούς 
προεδρεύσαντας αυτών θά άσχοληθώ βραδύτερον. Τό



θέμα των ευθυνών δι’ όλα τά άνωτέρω θά πρέπει νά μας 
άπασχολήση εις ειδικήν γνωμοδότησιν.

Έν Άθήναις τή 5 'Ιανουάριου 1974 

ΥΣΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΣ
’Απευθυνόμενος, μετά την δήλωσιν ταύτην, την κατ’ 

ουσίαν τρίτην άπό τής 20ής ’Οκτωβρίου (Βήμα), αισθά
νομαι την άνάγκην νά δηλώσω, ότι μο'ι προξενεί βαθεΐ- 
αν λύπην, ότι ήναγκάσθην κατά τά τελευταία έτη (6) νά 
διεκτραγωδήσω τήν κατάστασιν τής Εκκλησίας τής 
Ελλάδος, όπως έμφανίζεται αυτή έν συντομία εις τάς 
τελευταίας δηλώσεις. Ή λύπη είναι εύεξήγητος. Ώς έ- 
ξήρα πολλάκις ή Ελλάς καί ή Εκκλησία αύτής έχει πα
νελληνίους, πανορθοδόξους καί οικουμενικός ύποχρεώ- 
σεις, άντιστρόφως άναλόγους πρός τό μέγεθός της! "0- 
θεν είναι εύλογον τό ερώτημα: όταν παρουσιάζη όχι 
μόνον άλυτον τό ύπ’ άριθμόν 1 πρόβλημά της, τής μορ- 
φώσεως του Κλήρου, άλλά καί παρουσιάζει τοιαυτην ά- 
νωμαλίαν εις τήν Διοίκησιν καί τήν Δικαιοσύνην, ώστε νά 
πλήττωνται τά θεμέλια τοϋ Δικαίου τής ’Ορθοδόξου ’Εκ
κλησίας, πώς είναι δυνατόν νά άσκήση με κύρος καί ά- 
ποτελεσματικότητα έθνικήν καί διεθνή πολιτικήν καί νά 
ένδιαφέρεται υπέρ τών άποδήμων Ελλήνων καί τής ’Ορ
θοδόξου Εκκλησίας; όταν παρουσιάζη τοιαύτην άλλοί- 
ωσιν βασικών Εκκλησιαστικών θεσμών καί τόσον μέγαν 
άριθμόν νομοκανονικών άκυροτήτων; Παρέχοντες κάκι
στα ύποδείγματα εσωτερικής εκκλησιαστικής πολιτικής, 
πώς δυνάμεθα έγκύρως νά όμιλώμεν πρός τούς ξένους 
και μάλιστα έτεροδόξους ή καί άλλοδόξους; Τό έρώτημα 
δε τής θεολογικής καί εκκλησιαστικής μας συνειδήσεως 
λέγει και τούτο. Πώς δυνάμεθα νά ειμεθα ύπερήφανοι διά 
τήν ’Ορθοδοξίαν μας καί νά ύπεραμυνώμεθα ταύτης ένώ- 
πιον τής Χριστιανικής Οικουμένης καί εις τούς Θεολο- 
γικούς διαλόγους τής άληθείας; "Ο θ ε ν ποιού
μαι έκκλησιν πρός τούς ’Εκκλησια
στικούς ' κ α ί Πολιτικούς υπευθύνους. 
Πρέπει λοιπόν δχι μόνον νά σταματήση τό κακόν εις τήν 
Εκκλησίαν μας, άλλά καί νά άλλάξωμεν πορείαν, ώς ’Ορ

θόδοξος χώρα, κερδίζουσα αϊγλην άπό τήν Οικουμενικήν 
ορθοδοξίαν μας. Απευθυνόμενος δέ πρός τήν Πολιτείαν 
πρεπει να προσθέσω έντόνως «ό τρώσας καί ίάσεται».



6) ΔΗΛΩΣΙΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ «ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΝΩΝ» 
ΔΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΡΧΙΑΝ.

Εύρίσκομαι εις μεγίστην άπορίαν, διότι βλέπω νά 
διαμαρτύρωνται κληρικοί, οί όποιοι έχουν πτυχίον Θεο
λογίας και κατ’ άκολουθίαν γνωρίζουν 
ποιος είναι ό κανονικός έπισκοπος και 
πώς άνήλθον άρκετοί εϊς τούς θρόνους των (1967-1972).

Ή απορία προέρχεται καί εκ των γεγονότων, ότι δεν 
όπήρξε δυστυχώς μία άντικανονικότης, άλλα πολλαί, που 
έβοήθησαν τινάς καί μάλιστα «νεοφύτους» —ήτοι παρά 
τόν Κανόνα—νά καταλάβουν έπισκοπικάς έδρας. 0, υ
πουργός Παιδείας ώμίλησε λίαν μετριοπαθώς, διότι άλ
λως τε δεν δυναται νά τά κάμη όλα. Θά έλεγαν, ότι ή σιω
πή θά ήτο χρυσός διά πολλούς έπισκόπους.
Λέγω δε τούτο, διότι οί διαμαρτυρόμενοι γνωρίζουν ôtu

Ιον) Έξεθρονίσθησαν πολλοί μητροπολϊται, διά τού 
όρίου ήλικίας, τό όποιον ούτε ή Παπική Δύσις είσήγα- 
γε. (Β ' Βατικανή Σύνοδος).

Ιον) Διά νά γίνη ό εκλεκτός των Άρχ)πος έ- 
ξεθρονίσθη ό ’Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β ' 
τήν ΙΟην Μα'ίου 1967, άφοϋ ήρνήθη προφορι- 
κώς καί γραπτώς τήν 9 η ν Μ α ί ο υ νά παραιτηθή.

3ον) Έπαύθη ή Κανονική Δ. Σύνο
δος καί έγινεν ή «άριστίνδην»—έκουράσθην νά τό ε
παναλαμβάνω— έξ εκείνων πού ήσαν έτοιμοι να τόν ψη
φίσουν καί επειδή δεν ήσαν δώδεκα.

4ον) Έ μ ε ι ώ θ η ό άριθμός τής Δ. Συνόδου εις 
8, όσοι οί δεδηλωμένοι εκλέκτορες τού εκλεκτού των.

δον) Εστάλη ή Ιεραρχία οϊκαδε.
6ον) Τής άφηρέθησαν τά δικαιώματα (δεν έπεκτεί- 

νομαι).
7ον) άφηρέθησαν τά δικαιώματα τής Δ.Ι. Συνοδου.
δον) Κατελύθη ή άρχή τής χρη

στής διοικήσεως, διά τής καταργήσεως τού 
καταλόγου τών εκλόγιμων, ώστε κατέ
στη άμέσως δυνατόν νά γίνουν οί πλείστοι τών διαμαρ- 
τυρομένων, «ώρισμένης προελεύσεως καί τοποθετήσε- 
ως», άλλ’ ύπήρξαν

9ον) άλλαι φοβεραί μέθοδοι άπομακρύνσεως Ιεραρ
χών. (ν1δε εϊς «τό Βήμα» 25 Ίαν. 1972, ένθα έπιστολή 
μου).



Που ήσαν τότε οι διαμαρτυρόμενοι; Δεν γνωρίζουν, 
ή προσποιούνται, δτι δέν γνωρίζουν, ότι ένεκα των 
άνωτέρω απολύτων, & τ ε νομίμων (κα
νονικών) λόγων, δτι δέν ύπάρχει Κα
νονική Ιεραρχία, δυναμένη νά συνέλθη και νά λάβη κα
νονικός άποφάσεις; Δέν γνωρίζουν, δτι «κανονική 
σύνθεσις» δέν ύπάρχει καί εάν έ τ ι έ
νας δέν είναι κανονικός; Δέν ύπάρχει, λοι
πόν, κανονικόν σώμα τής Ίεραρχί-
ας4.

Τό 1941 έλύθη ύπό άρμοδίας Συνόδου τό προκλη- 
θέν διά τόν ένα ζήτημα καί διά μεγίστης 
πλειοψηφίας τής Ιεραρχίας ( 1946).

Τι δ έ ν ά ε ίπ ω, διά τάς διαμαρτυρίας Ιερ
αρχών, τυχόν προεδρευσάντων τών Εκτάκτων 
Ιεροδικείων του Άν. Νόμου 214) 1967. 'Ομιλώ περί τών 
‘Ιεροδικείων έν οϊς έδίκασαν ως δικασταΐ κληρικούς, ένω 
δέν είχον δικαίωμα, ούτε κανονικόν, ούτε συν
ταγματικόν (κατά τά άρθρ. II και 12 του Συντάγματος 
1968, δπερ άντιγράφει τά άρθρ. 7 καί 8 τοϋ 1952). 
Και οι άπλοι Χριστιανοί θά συμφωνήσουν, δτι αί άπορίαι 
όδηγοϋν εις οργήν. 9 Ιανουάριου 1974.

(’Αναδημοσιεύεται, διότι δέν έδημοσιεύθη όλόκληρον 
εϊς τό «Βήμα», ένεκα έλλείψεως επαρκούς χώρου).

Γ.Ι.Κ.

ΑΝΑΓΚΑ1ΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

1) Τά νομοθετήματα περί ών γίνεται λόγος εις τάς 
δηλώσεις του καθηγητοΰ, δημοσιεύονται, όλα, εις 
τό έν τψ έξωφύλλψ μνημονευόμενον έργον: Περί 
τής έν Έλλάδι Έκκλ. Δικαιοσύνης σήμερον.

2) Ό Καταστατικός χάρτης τής Έκκλ. τής Ελλάδος 
ό δυνάμενος εύκόλως νά τροποπο ιηθή καί νά έκδο- 
θή είναι ό τής Επιτροπής τοϋ Νόμου 4243) 1962, 
διότι έγένετο ύπό Επιτροπής 14 προσώπων, Μη
τροπολιτών καί καθηγητών τοϋ Π) μίου, ύπό τήν 
Προεδρίαν τοϋ ’Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου. *

* Πρ6λ. άνωτέρω σελίς 27.



3) Πώς θά άποκτήσωμεν κανονικήν Ιεραρχίαν, ή ό
ποια πρέπει να είναι καί νόμιμος είναι πράγμα ού- 
χΐ δυσχερές:
Πρώτον διότι οί Ιεροί Κανόνες όδηγοϋν όρθώς την 
Εκκλησίαν.
Δεύτερον διότι ή Κανον. τάξις καί κανονικοί καί νό
μιμοι Ίεράρχαι, οί με άναλαβόντες άμέσως εύθύνας 
(1967—1972), είναι άρκετοί ώς βάσις διά νά γίνη 

τό κανονικώο άοθόν.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A '

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΙΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3.

Α. Τό κείμενον τής Συντακτικής Πράξεως Εχει ώς ά- 
κολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ οψει:
Τό γεγονός ότι άπό εξαετίας έδημιουργήθη έν τή 

Εκκλησία τής Ελλάδος κατάστασις μη συναδουσα πρός 
τούς διέτΓοντας αυτήν Ιερούς Κανόνας, λόγω τής κατα 
τήν εκλογήν του τταραιτηθεντος ήδη Προκαθήμενου έμ- 
φιλοχωρησάσης παραβιάσεως αυτών τε και τοΰ Συντά
γματος και τής έν συνεχεία εκλογής νέων επισκόπων υ
πό Ίερας Συνόδου άντικανονικώς προεδρευομενης υπο 
του έν λόγω Προκαθημένου.

Την άνάγκην άποκαταστάσεως τής κανονικής τα- 
ξεως έν τή Εκκλησία τής Ελλάδος διά τής έκλογής νέου 
Προκαθημένου, συμφώνως προς τους ' I ερούς Κανόνας, 
ήτοι δι* έκλογής πραγματοποιουμένης ύπό πάντων των 
μελών τής Ίερας Συνόδου τής Ιεραρχίας, άποκλειομέ- 
νων τών μελών αυτής, άτινα είτε συνέπραξαν είς την 
αντικανονικήν Εκλογήν του παραιτηθέντος ήδη Προκα
θημένου είτε έξελέγησαν ύπό Συνόδου, προεδρευομενης 
κατά παράβασιν τών Ιερών Κανόνων ύπ’ αύτοϋ, καί διά 
τής λήψεως ύπό τής ώς άνω Ίερας Συνόδου τής Ιεραρ
χίας παντός άλλου ύπό τών Ιερών Κανόνων έπιβαλλο- 
μένου μέτρου, προτάσει του Ήμετέρου Υπουργικού 
Συμβουλίου άπεφασίσαμεν καί διατάσσομεν:

"Αρθρον 1.
1. Συγκαλείται ή Ιερά Σύνοδος τής Ιεραρχίας τής 

Εκκλησίας τής Ελλάδος διά τήν έκλογήν Προκαθημέ
νου κατά τήν διαδικασίαν του τριπροσώπου δελτίου. 
Ή πρός τόν σκοπόν τούτον συνεδρίασις βρίζεται διά 
τήν Ι2ην ’Ιανουάριου 1974, ήμέραν Σάββατον καί ώραν 
9ην, τόπος δέ αύτής ορίζεται ή αίθουσα συνεδριών τής 
Διαρκούς Ίερας Συνόδου.

2. Είς τήν ουτω συγκαλουμένην Ίεράν Σύνοδον τής 
Ιεραρχίας δεν μετέχουν οι Μητροπολΐται οί συμπρά-



ξάντες είς την κατά το έτος 1967 Αντικανονικήν έκλο- 
γήν Προκαθημένου καί οί έν συνεχεία έκλεγέντες^ υπο 
Συνόδου άντικανονικώς προεδρευομένης ύπά του εν Λό
γω Προκαθημένου, ώς καί πάντες οί τιτουλάριοι έπισκο- 
ττοι ή τιτουλάριοι Μητροπολΐται. ;

3. Εκλόγιμοι διά τόν Αρχιεπισκοπικόν Θρονον εί
ναι πάντες οί επίσκοποι τής Εκκλησίας της Ελλάδος 
οί κανονικώς έκλεγέντες καί χειροτονηθέντες.

νΑρθρον 2.
νΕργον τής έν τψ προηγουμένψ άρθρφ Συνόδου εί

ναι προσέτι καί ή λήψις παντός μέτρου άποβλέποντος 
είς την συμφώνως πρός τούς Ιερούς Κανόνας άποκατά- 
στασιν τής έκ τής Αντικανονικής έκλογήςτού τέως Προ
καθημένου διασαλευθείσης έκκλησιαστικής τάξεως καθ 
όσον άφορά εις την πλήρωσιν Μητροπολιτικών έδρών 
ή την εκλογήν τιτουλαρίων μητροπολιτών ή τιτουλαρί
ων έπισκόπων.

νΑρθρον 3.
1. Τό κατά τό άρθρον 2 έ'ργον αύτής ύποχρεοϋται 

νά ολοκλήρωσή ή ώς άνω Ιερά Σύνοδος τής Ιεραρχίας 
τό βραδύτερον εντός έξ μηνών άπό τής δημοσιεύσεως 
τής παρούσης διά τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως.

2. Άπό τής δημοσιεύσεως τής παρούσης διά τής Ε
φημερίδας τής Κυβερνήσεως λήγει ή θητεία τής ύφιστα- 
μένης Διαρκούς Ίεράς Συνόδου, αί δέ κατά τάς διατά
ξεις τού Ν.Δ. 126) 1969 Αρμοδιότητες αύτής τε καί τής 
Μέρας Συνόδου τής Μεραρχίας Ασκούνται κατά τήν έν 
παραγράφω 1 χρονικήν περίοδον, υπό, τής, κατά τό άρ
θρον 1 παρ. 2 τής παρούσης, συγκροτουμένης Συνό
δου.

3. Μετά τήν πάροδον τής ώς άνω προθεσμίας ή 'Ιε
ρά Σύνοδος τής Μεραρχίας καί ή Διαρκής Μερά Σύνο
δος τής Εκκλησίας τής Ελλάδος συγκροτούνται καί 
λειτουργούν κατά τάς έκάστοτε ίσχυούσας περί αύτών 
διατάξεις.

νΑρθρον 4.
Τά τής λειτουργίας τής διά τής παρούσης συγκρο

τουμένης Μέρας Συνόδου τής Μεραρχίας, τό τού τρόπου 
έκλογής τού Προκαθημένου καί νέων Επισκόπων, ώς 
καί πάσα λεπτομέρεια διά τήν έφαρμογήν τής παρού
σης, καθορίζονται διά Νομοθετικού Διατάγματος, έκδι-



δομένου άνευ τηρήσεως του ύπό τής παραγράφου 5 του 
άρθρου 1 τοϋ Συντάγματος όριζομένου τύπου.

νΑρθρον 5.
Πράξεις έκδιδόμεναι κατ’ έφαρμογήν των διατάξε

ων τής παρούσης ή τοϋ κατ’ άρθρου 4 αυτής έκδοθησο- 
μένου Νομοθετικού Διατάγματος δεν ύπόκεινται εις αϊ- 
τησιν άκυρώσεως ή προσφυγήν ένώπιον τοϋ Συμβου
λίου τής Επικράτειας καί εάν ετι προβάλλεται λόγος 
άκυρώσεως άναφερόμενος εις τούς ύπό τής παρούσης 
ή τοϋ ως άνω Νομοθετικού Διατάγματος τιθέμενους ό
ρους και προϋποθέσεις.

νΑρθρον ό.
Ή Ισχύς τής παρούσης άρχεται άπό τής δημοσιεύ- 

σεώς της διά τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως.

Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας 
Το Υπουργικόν Συμβούλιον.

Έδημοσιεύθη εις τό ύπ’ άριθμ. 4 τεύχος A ' 
τής Έφημ. Κυβερνήσεως τήν 9 Ίαν. 1974.

Β. ΚΡΠΊΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ.

1.— Ή εισαγωγική θεμελίωσις άποτελεΐ άποδοχήν 
των διαπιστώσεων, ας οί Ίεράρχαι, ό τύπος και ό γράφων 
έξεθέσαμεν άπό πέντε ετών, ει και ή δημοσία έμφάνισις 
τοϋ θέματος έγένετο πρό διετίας περίπου (Τό Βήμα, ή 
Άκρόπολις, ή Βραδυνή). ’Αποτελεί θρίαμβον τής Έκκλη- 
σίας, όχι μόνον των Ιεραρχών καί τοϋ γράφοντας. ,

2·— Όρθώς άποκλείει (άρθρ. 1 & 2) Ίεράρχας, δι’ 
ους λόγους σαφώς έξεθέσαμεν άνωτέρω. θά ήδύνατο ν’ 
άποκλεισθοϋν και τινες άλλοι, άλλ’ όρθώς δεν έγιναν άλ
λα ι έξαιρέσεις.

3. — Όρθώς έχει ή παρ. 3 τοϋ άρθρου 3.
4. — Όρθώς έχει τό άρθρον 2.
5. -— Ό διά τοϋ άρθρου 3 οριζόμενος χρόνος (εξ μή

νες) είναι λογικός.
Καίτοι εξ άπόψεως Κανονικής αί αρμοδιότητες 

τής I. Συνόδου τής Ιεραρχίας, ώς άνωτάτου διοικητικού 
οργάνου τής Εκκλησίας, όρθώς άναλαμβάνονται, όμως 
η κατάργησις, κατά το διάστημα τών ό μηνών, τής Δ.Ι. 
Συνόδου, ίσως έπιφέρει διοικητικός καθυστερήσεις. Δέν



θά ήτο άσκοπος ή παραμονή της, έφ’ δσον ήτο κατά τά 
πρεσβεία κλπ.

7 — Ή παρ. 3 τού άρθρου 3 περί συγκροτησεως του 
Δ.Ι. Συνόδου θά εδει νά έπαναφέρη καί κατοχύρωση τόν 
τρόπον, όν όρίζουν ό Συνοδικός Γόμος τοΰ 1850, ή Πατρ. 
καί Συνοδ. ΓΊράξις του 1928. Δύναται βεβαίως νά γινπ 
διά πράξεως τής Συνόδου καί νόμου η του νέου Καταστα
τικού Χάρτου.

8 — Τό άρθρον 5 εισάγει, κατ ά ν α γ κ η ν
(λίαν λυπηράν) άπαγόρευσιν προσφυγής είς τό Συμ. 
Επικράτειας, προφανώς των Θεοφιλεστάτων έπισκόπων, 
των άντικανονικώς καταλαβόντων τους θρόνους. Η τυ
χόν προσφυγή όμως θά καθίστα τό εργον τής Έκτ. Συ
νόδου άδύνατον. _

9.— θά ήτο σκόπιμον νά καταργηθή διά της Συν. 
Πράξεως ή Λ.Σ.Τ. ' Συντακτική Πράξις,* ως καί τό οριον 
ήλικίας έξόδου άρχιερέων, ώς καί τιναι άλλαι πράξεις 
άντισυνταγματικαί καί άντικανονικαί, δεδομένου ότι ύ- 
πήρξε παράβασις των άρθρων 11 καί 12 τοϋ Συντάγμα
τος 1968)73.

* Διά της 3ης Συντακτικής Πράξεως της 9 ,Ιαν. 1974 αί άντικα- 
νονικαί πράξεις αΐ άπό της 10ης Μαΐου 1967 γενόμεναι καί ώς άντι- 
συνταγματικαί κριθεισαι ός άνυπόστατοι, ένεκα των 
άρθρ. 11 καί 12 τοΰ Συντάγματος, κατέστησαν αύτομάτως καί άντι- 
συνταγματικαί διά δευτέραν φοράν.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B'.

ΠΡΟΣ

τούς διαμαρτυρομένους Επισκόπους.
Ποιον θά ήτο τό άκριβές καί Κανονικόν Κατηγορητήριον.

Ενώπιον

'Αρμοδίου καί Κανονικού Δικαστηρίου 

(ούχί τού 214) 1967).

κατά των άμαρτησάντων έναντι τής Εκκλησίας 

(καί τού ’Έθνους)

Χωρίς φόβον καί χωρίς πάθος διατετυπωμένον.

Διά νά τό γνωρίζουν

Ή Πολιτεία καί οί ύπεύθυνοι πολιτικοί άνδρες.
Οί κανονικοί Επίσκοποι καί οί κληρικοί τού παρόντος

καί τού μέλλοντος.

Οί άγαπώντες την Εκκλησίαν καί γνωρίζοντες τήν ση
μασίαν της διά τήν ενότητα καί πολιτιστικήν άκμήν

των Ελλήνων.

Πώς

έπεχειρήθη διά τής άλλοιώσεως θεμελι ακών 
θεσμών τής ’Ορθοδόξου Εκκλησίας 
νά άλλοιωθή ή σύνθεσις τής Ιεραρχίας τής ’Εκκλησίας

τής Ελλάδος.

Δυναται ή θραϋσις θεσμών νά συγχωρηθή;





Ενώπιον Κανονικού Συνοδικού Δικαστηρίου*
Αί κατ’ αυτάς παρουσιασθεΐσαι ένώπιον τής δημο

σίας γνώμης βαρείαι πράξεις τοϋ κατέχοντας τόν ’Αρχιε
πισκοπικόν θρόνον των ’Αθηνών επισκόπου με την 
παραίτησιν καί τάς παλινδρομίσεις του κλπ. μέ
χρι τής τελευταίας όριστικής, κατά τρόπον ούχΐ άρ- 
μόζοντα προς την Δ. Σύνοδον ύποβληθείσης, καί μάλιστα 
ή δι’ επισήμων έγγράφων άποκαλυφθεϊσα πρότερον 
ψευδής βεβαίωσι.ς αύτοϋ, πρός τόν Ελληνι
κόν Λαόν, ή δημοσιευθείσα είς τό επίσημον δελτίον τής 
Εκκλησίας τής Ελλάδος «ότι τό Οικουμενικόν Πατρι
αρχείο ν, εις τό όποιον εϊχεν άνακοινωθή τό κείμενον του 
σχεδίου τοϋ ίσχύοντος σήμερον καταστατικού χάρτου 
τής Εκκλησίας μας» (Σημ. εννοεί τό Ν.Δ. 126—1969) 
«ένώ διετύπωσε τάς παρατηρήσεις του επί πολλών άλ
λων σημείων», επί τοϋ σημείου τής διαρκοϋς Ίεράς Συ
νόδου, δι’ ίσου άριθμοϋ έκ Π. καί Ν. Ελλάδος Ιεραρχών, 
«κατά τά πρεσβεία τής Άρχιερωσύνης», κατά τούς όρους 
τής άνακηρύξεως τοϋ Αύτοκεφάλου (τοϋ Συνοδικού τό
μου τοϋ 1850 καί την πατριαρχικήν καί συνοδικήν πρά- 
ξιν τοϋ 1928) έ π ί τοϋ έν λόγφ σημεί
ου ούδέν άπολύτως παρετήρησεν, 
ένώ, αν ύποτεθή, ότι οι ίσχυριζόμενοι σήμερον, ότι τυ
χόν ό τρόπος τής συγκροτήσεως τής Δ.Ι.Σ. ύπήγετο είς 
τήν αρμοδιότητα τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, 
πρώτον εκείνο θά διεμαρτύρετο, διότι ή ’Εκ
κλησία μας θά έσφετερίζετο δικαιώματα ίδικά του» (αυ
τόθι σελίς II), όδηγοϋν είς τήν ανάγκην υποβολής τοϋ 
παρόντος δικογράφου. Καίτοι βεβαίως είναι τραγικόν 
γεγονός, ότι ό «προκαθήμενος τής Έλλαδικής ’Εκκλη
σίας» έφερεν είς ρήξιν αυτήν πρός τήν Μητέρα τοϋ Νε- 
ωτέρου Ελληνισμού Μεγάλην τοϋ Χριστού ’Εκκλησίαν 
καί διά τής ανωτέρω ψευδούς βεβαιώσεως, ένώπιον τοϋ 
χριστεπώνυμου πληρώματος, έδημιουργησε δι’ έαυτόν 
τάς προϋποθέσεις εφαρμογής τοϋ άρθρου 8 τοϋ Α.Ν. 
214) 1967 «περί απώλειας τής έξωθεν καλής μαρτυρίας», 
έν τούτοις τό δικόγραφον τούτο, όπερ ύποβάλλομεν 
πρός Υμάς, κατά τοϋ κατέχοντας τόν θρόνον τών Ά-

* Είθε νά μή παρουσιασθή ποτέ περίπτωσις νά χρησιμοποιηθώ τό πα
ρόν σχέδιον, όπερ μόνον χάριν τών νέων κληρικών έγράφη, ΐνα γνωρί
ζουν τί είναι άντικανονικότη ς.



θηνών, δεν θά στηριχθή μόνον εις τούς Ιερούς Κανόνας, 
οί όποιοι, φυσικφ τω λόγω, είναι ύποχρεωτικοΐ διά πάν
τα κληρικόν, μάλιστα δε όταν οδτος διετελεσε τακτικός 
καθηγητής του Κανονικού Δικαίου καί τής Ποιμαντικής 
έν τω Πανεπιστήμια) Θεσ) νίκης, άπό τού 1958. Τούτο 
τό γεγονός καί ή πάραβίασις τής Ευαγγελικής ρήσεως 
«έστω δε ό λόγος ύμών ναί, ναι καί ου, ου» άποτελούσιν 
έπιβαρυντικά στοιχεία εις την περίπτωσιν καθ' ήν έπι- 
βεβαιωθώσι «τά έκκ?χησιαστικά εγκλήματα», περί ών 
ομιλούν οί Ιεροί Κανόνες καί τό Εκκλησιαστικόν Δίκαι
ον π.χ. τού Νίλας (σελίς 704) οΐον: α) τής συνωμοσίας 
καί φατρίας κατά των νομίμων άρχών τής Εκκλησίας, 
β) τής επιορκίας καί γ) άλλων σοβαρών παραπτωμά
των, οΤον μάλστα είναι ή διά κοσμικών άρχόντων άπό- 
κτησις τής Επισκοπής, δ) τής χειροτονίας, ζώντος τού 
Επισκόπου καί ε) τής καταπατήσεως τών Ιερών Κα
νόνων μετά τήν χειροτονίαν του ώς Επισκόπου καί πα
ρά τό γεγονός ότι κατά τήν χειροτονίαν του ώρκίσθη νά 
τηρή αυτούς.

νΑς άπαριθμήσωμεν νΰν τάς πράξεις τάς συνιστώσας 
τό έκκλ. έγκλημα τής συνωμοσίας.

Πρώτον όμως σημειοΰμεν, ότι ή επίσημος όμολογία 
τής συνωμοσίας κατά τού προϊσταμένου του ’Αρχιε
πισκόπου ’Αθηνών καί πάσης Ελλάδος Χρυσοστόμου 
τού Β ', ζήσαντος μετά τήν έκθρόνισίν του επί έν καί 
πλέον έτος, (άπεβίωσε τήν 9ην ’Ιουνίου τού 1968) 
περιέχεται, άτυχώς διά τόν κατηγορούμενον εις τό 
όντως συγκλονιστικόν κείμενον αύτοΰ τού ποτέ 
’Αρχιμανδρίτου Ιερωνύμου Κοτσώνη Πρωθιερέως τών 
’Ανακτόρων καί Καθηγητοΰ τού Πανεπιστημίου Θεσ
σαλονίκης. Οδτος εις τήν σελίδα 8 τού προσφάτως 
κυκλοφορηθέντος βιβλίου του, τού φέροντας τήν 
έπιγραφήν «1829 ήμέραι (17 Μαΐου 1967 — 16 Μα- 
ίου 1972) εις τό πηδάλιον» λέγει ρητώς: «Ή
Επαναστατική κυβέρνησις τού 1967 εΐχεν ύποσχεθή, ό
τι εάν έξελεγόμην καί εάν άπεδεχόμην τήν εκλογήν μου 
θά παρεϊχεν εις τήν Εκκλησίαν πλήρη ελευθερίαν, ώς 
έπίσης καί άμέριστον ύποστήριξιν τής πολιτείας, όπως 
ή Εκκλησία τής Ελλάδος άναδιοργανωθή καί κινηθή 
δραστηρίως πρός τακτοποίησιν τών ζητημάτων της». 
Φέρει δε ώς παράδειγμα τήν παραχώρησιν τού Κατα
στατικού Χάρτου, ένω έν αύτφ κατελύθησαν οί όροι ού-



σιώδεις τής ύπάρξεως τής Εκκλησίας — διάκρίσις Ιε
ρών Κανόνων εις δογματικούς καί λατρευτικούς και μη 
κατοχύρωσις των διοικητικών Κανόνων — και β) του 
Συνοδικού Τόμου περί Αυτοκέφαλου καί γ) τής Πατρι
αρχικής καί Συνοδικής Πράξεως τού 1928, δι’ ας διε- 
μαρτυρήθη ήδη έπισήμως τό Οικουμενικόν Πατριαρχεϊ- 
ον!

Ή συνωμοσία καί φατρία κατά τών 
κανονικών καί νομίμων Έκκλ. άρχών καί δη καί κατά 
τού προϊσταμένου αύτοϋ, ήτοι τό σπουδαιότατον εκ
κλησιαστικόν έγκλημα, δπερ τιμωρείται υπό τών I. Κα
νόνων ΙΗ ' τής Δ ' Οικουμενικής ΑΔ ' τής έν Τρούλλφ καί 
τών συναφών (ΝΓ Καρθ. προβλ. Μίλας ένθα ανωτέρω) 
παρουσιάζεται διά τών δημοσιευθέντων έγγραφων πλή
ρως, διότι:

Πρώτον : ’Αφού συνεννοήθη μετά τών μελών
τής Στρατιωτικής Κυβερνήσεως τής 21.4.1967 διά νά 
καταλάβ η τον κανονικώς, νομίμως 
καί ίσυνταγματικώς κατεχόμενον 
θρόνον τής ’Αρχιεπισκοπής ’Αθη
νών, έχρησιμοποίησε την θέσιν του, ώς Πρωθιερέως 
τών ’Ανακτόρων* (τού όποιου τό όνομα γνωρίζει επα
κριβώς ό τότε Γραμματεύς τού τότε ’Αρχιεπισκόπου ’Α
θηνών καί πόσης Ελλάδος Χρυσοστόμου του Β ') διά νά 
πιέση τόν προϊστάμενόν του ’Αρχιεπίσκοπον νά παραι- 
τηθή, ώστε νά είναι ό θρόνος κανονικώς 
κενός. Ή έν κρύπτω καί παραβύστψ συνωμοσία καί 
φατρία τού τότε ’Αρχιμανδρίτου περιέλαβε ν, 
ώς καθίσταται φανερόν έκ τού διασωθέντος αύτογράφου 
τής άπό 9 Μαΐου 1967 έπιστολής τού Χρυσοστόμου τού 
Β ' πρός την Α.Μ. τόν Βασιλέα,** καί την άπό- 
πειραν άπάτης τού προϊσταμένου 
του, έφ’ όσον ό ειρημένος άείμνηστος ’Αρχιεπίσκοπος, 
ένω ήρνήθη νά παραιτηθή καί δεν 
π α ρ η τ ή θ η, έν τούτο ις έδήλου, ότι θά ή το έτοιμος 
νά κάμη την θυσίαν ταύτην «ύπό την προϋπόθεσιν όμως, 
άν διά ταύτης, θά εόοδωθώσι σταθερώς τά έπί τής περι- 
μαχήτου Κύπρου δικαιώματα τού "Εθνους ήμών, δηλ. 
άν διά τής μεταθέσεως εις την ’Αρχιεπισκοπήν ’Αθηνών

* Έχρησιμοποίησεν άνακτορικόν πρόσωπον.
568 Πρ6Χ. άνωτέρω σελίς 12 έξ.



του ’Αρχιεπισκόπου Κύπρου βεβαιωθή καί κ α- 
τορθωθή ή οριστική λύσις τοϋ έ θ νι
κώ τ ά τ ο υ τούτου ζητήματος». Ή έπι- 
στολή του άειμνήστου ’Αρχιεπισκόπου άποβλέπουσα εις 
βεβαίωσιν τής προφορικής άρνήσεώς του νά παραιτηθή 
—τω όπεβλήθησαν καί σχέδια παραιτήσεως, εις άπερ ά-
ναφέρεται καί ό πατήρ ....— συνέβαλε εις τήν άμεσον
δημοσίευσιν τοϋ ό π ο των συνωμοτών πα- 
ρασκευαζομένου ’Αναγκαστικού Νό
μου 3, δ ι’ ο 5 ήνοίγη βιαίως ό δρό
μος διά τήν άνάδειξίν του εις ’Αρχιεπίσκοπον ’Αθη
νών.

Σημειοϋντες ότι εις τό βαρύ παράπτωμα 
τής συνωμοσίας προσετέθη τό δεύ
τερον τής άποπείρας άπατης προσθέ- 
τομεν τά έπόμενα, άριθμοϋντες ταϋτα έν συνεχεία.

Τρίτη πράξις: Διά τοϋ άρθρου 3 τοϋ έν
λόγω Α.Ν. επέτυχε τήν έπέκτασιν τοϋ άρθρου 4 τοϋ Ν. 
Δ. 4589—1966, περί ορίου ήλικίας καί διά τόν ’Αρχιεπι
σκοπικόν θρόνον τών ’Αθηνών, ώστε νά έ κ θ ρ ο
ν ι σ θ ή ό άρνηθείς, διά λόγους κανο
νικούς προϊστάμενός του νά παραιτη- 
θή, καί ν ά κηρυχθή διά νόμου — τ ή 
συνεργασία αύτοϋ, οντος έ τ ι Καθη- 
γητοϋ τοϋ Κανονικού δικαίου — κε
νός ό Αρχιεπισκοπικός θρόνος τών 
’Αθηνών, διά νά τόν καταλάβη διά τής πολιτικής 
έξουσίας. Παραβίασις τής άρχής τής ίσοβιότητος τών 
’Επισκόπων ώς παναρχαίου θεσμοϋ τής Εκκλησίας, δεν 
έπετρέπετο νά γίνη δεκτή ύπ’ αύτοϋ, άφοϋ μάλιστα ή 
Ιεραρχία τής ’Εκκλησίας τής Ελλάδος, ή συνελθοΰσα 
τόν Δεκέμβριον τοϋ 1966 είχε κηρύξει άντικανονικήν καί 
άντισυνταγματικήν τήν διάταξιν τοϋ νόμου 4589) 1966. 
Ό κληρικός καί καθηγητής ό καταλαβών, ώς κατέλαβε 
τόν θρόνον, παρεβίασε καί τήν άπόφασιν ταύτην (πρβλ. 
καί βιβλίον του: 1829 ήμέραι εις τό Πηδάλιον, ένθα ή ό- 
μολογία του).

Μεγάλην σημασίαν έχουν έν προκειμένφ διά τήν 
βεβαίωσιν τοϋ αδικήματος τής συνωμοσί
ας καί α ί χρονολογία ι. Τήν 9ην Μαΐου 
1967 έστάλη ή άνωτέρω έπιστολή πρός τόν Βασιλέα τοϋ 
Χρυσοστόμου τοϋ Β δι’ ής οδτος ήρνεϊτο νά παραιτη-



θή, μή ένδώσας εϊς τάς πιέσεις καί την ΙΟην Μαΐου ό 
προφανώς έτοιμος, διά το ενδεχόμενον μή 
παραιτήσεως, άπό ήμερων, αναγκαστικός νόμος ύπεγρά- 
φη ύπό των «άρχόντων», μεθ’ ών είχε συνεννοηθή κατά 
τήν όμολογίαν του, αυθημερόν δε ύπό τοϋ Υπουργού τής 
Δικαιοσύνης καί έδημοσιεύθη εις τό ύπ’ αριθμόν Φ.Ε.Κ. 
67Α).

Τετάρτη πραξις. Διά τοϋ άρθρου I παρ. 
2 τοϋ αυτού νόμου έ π α ύ θ η ή κανονική, νόμιμος και 
συνταγματική διαρκής I. Σύνοδος τής Εκκλησίας τής Ελ
λάδος τής Η2ης συνοδικής περιόδου 
τοϋ 1966 εως 196 7, ήτοι τήν ΙΟην Μαΐου 
1967, ώστε νά δημιουργηθή τό ειδικόν 
ö ρ γ α ν ο ν, δι’ οδ θά ή το δυνατόν νά γίνη δεκτή ή τε 
έκθρόνισις τοϋ ’Αρχιεπισκόπου και ή εκλογή διαδόχου 
του.

Π έ μ π τη πραξις. Διά τοϋ αύτοΰ άρθρου I 
παρ. 2 ώρίσθη «άριστίνδην» Σύνοδος, δηλ. έκ των κατά 
τήν γνώμην τής Πολιτείας, ούχί τής Εκκλησίας, «άρι
στων» ιεραρχών, ώς τέλειον οργάνου! διά 
νά έπιφέρη τήν μεταβολήν εις τήν ή- 
γεσιαν τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, δι’ ήν ούδείς, βε
βαίως, ηδύνατο τότε νά διαμαρτυρηθή, δεδομένου δντος 
ότι άπο 21.4.1967 ί'σχυεν ό Στρατιωτι
κός Νόμος και ή Λογοκρισία, ών ή 
σημασία ή το μεγίστη διά τήν σ u ν- 
τ έ λ ε σ ι ν τοϋ έκκλησιαστικοϋ πραξι- 
κ ο π ή μ α τ ο ς, τή συνεργεία τοϋ τότε ’Αρχιμανδρί
του ..... Ιεραρχών καί Λαϊκών, έπιδιωκόντων άπό έτών 
τήν εις τον θρόνον τών ’Αθηνών άνοδον τοϋ εν λόγω 
πρωθιερέως τών ’Ανακτόρων, άποτυχόντος νά περιλη- 
φθή εις τό τριπρόσωπον, ύπό τής Ιεραρχίας 
καταρτιζόμενου ψηφοδέλτιον διά τήν έκλογήν 
του εϊς ’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών ( 1962).
Τ Εκτη πραξις. Ή σειρά τών πράξεων, δι’ 
ων συνετελεσθη πλήρως ή συνωμοσία κατά τής προϊ
στάμενης Έκκλ. άρχής ύπό του τότε ’Αρχιμανδρίτου 
····” τερματίζεται δια τών άνωτέρω, διότι ή τέλεσις 
τοϋ προμελετηθεντος εκκλησιαστικού πραξικοπήματος 
άπητει και αΛΛας πράξεις, ωοτε να ρήν ύττάρξΓ| περί- 
πτωσις παραφωνίας τίνος. Οϋτω έλήφθη μέριμνα νά μειω- 
θη ό άριθμός τών 12 Μητροπολιτών, τών συγκροτούντων



την διαρκή Ίεράν Σύνοδον τής Εκκλησίας τής Ελλάδος 
εις οκτώ (8), τοϋθ’ δπερ παρέχει τό ένδόσιμον, δτι τό
σοι μόνον Μητροπολΐται θά έδέχοντο νά φηφίσωσιν τόν 
τότε ’Αρχιμανδρίτην ..... ώς ’Αρχιεπίσκοπον ’Αθηνών. Ση- 
μειωτέον, δτι έν τω αύτω νόμω ώρίσθη, δτι ή συγκρότη- 
σις τής Δ.Ι.Σ. θά έγίνετο «κατά τά πρεσβεία τής Άρχι- 
ερωσύνης» (συμφώνως τω νόμφ 3615) 1928 και τή Πα
τριαρχική και Συνοδική πράξει τοϋ 1928), λαμβανομέ- 
νων έι< των έν Έλλάδι ’Αρχιερέων τοϋ Οικουμενικού Πα
τριαρχείου των Νέων Χωρών καί τής Αυτοκέφαλου Εκ
κλησίας τής Ελλάδος. Ή συγκροτηθεΐσα όμως «àpr- 
στίνδην Σύνοδος» κατά την ‘ρητήν διάταξιν τοϋ άρθρου 

1 παρ. 2 συνεκροτήθη «κατάπαρέκκλισιν 
τών έν τή προηγούμενη παραγράφφ 
οριζόμενων», ώστε δέν ϊσχυσαν δι’ αυτήν τό τό
σον πολύτιμα διά τήν διοίκησιν καί άπονομήν Δικαιο
σύνης «πρεσβεία Άρχιερωσύνης». Είναι άρα συνυπεύ- 
θυνοι οί έπιζώντες ό Μητροπολΐται.

Έβδομη π ρ ä ξ ι ς. Έχρειάσθη όμως καί έ- 
τέρα πραξις διά τήν συντέλεσιν τοϋ έκκλησιαστικοϋ έγ- 
κλήματος τής συνωμοσίας, ή διά τοϋ άρθρου 2 παρ. 1 
καθορισθεΐσα, καθ’ ήν «ή άρμοδιότης τής I. Συνόδου τής 
Ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος περί έκλογής 
’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών καί τών Μητροπολιτών αύτής 
περιέρχεται έφεξής εις τήν διαρ
κή Ί. Σύνοδον». Οϋτω ή ύφισταμένη άπό δε
κάδων έτών διαδικασία έκλογής καί τά εις τήν Ιεραρχίαν 
άνήκοντα δικαιώματα άφηρέθησαν άπ’ αύτής καί έδό- 
θησαν εις τούς ολίγους ίεράρχας, τούς δεχθέντας νά
γίνουν όργανα τής μετά τοϋ πατρός .... Πολιτείας, ήτις
δι’ άνεξελέγκτων Β.Δ. ώρισεν τά μέλη τής άριστίνδην 
Συνόδου. Προς συντέλεσιν τής πράξεως ταύτης έ- 
πανεφέρθησαν διά τοϋ αύτοϋ άρθρου καί τής αύτής 
παραγράφου αΐ διατάξεις, Α.Ν. τής Δικατατορίας 4ης 
Αύγούστου 1936, ήτοι τά άρθοα 1 τοϋ Α.Ν. 39) 1936 
καί τό άρθρον 2 τοϋ Α.Ν. 1493) 1938, δι' οδ Άν. Νόμου, 
έγένετο τό πραξικόπημα είς τήν Εκκλησίαν τοϋ 1938, 
δτε άντί τοϋ Δαμασκηνοϋ, έκλεγέντος ύπό τής Ιεραρ
χίας τήν 5 Νοεμβρίου 1938, διωρίσθη κατ’ ούσίαν ύπό 
τής Μικρός Συνόδου' ό Χρύσανθος, 
πνευματικός πατήρ τοϋ ’Αρχιμαν
δρίτου κλπ. ("Ιδε περιοδ. Εκκλησία Ιουλίου 1941),



Όγδόη πραξις. Άφαιρεθέντος τοϋ δικαι
ώματος τής εκλογής των Μητροπολιτών άπό τήν Ιερ
αρχίαν καί δοθέντος τούτου κατ’ αρχήν εις τήν « άρι
α τ ί ν δ η ν », ώς κατάλληλον οργανον 
καθωρίσθη, ότι αυτή προτείνει τρεις 
κατά πλειοψηφίαν ή δε κυβέρνησις εκλέγει 
όριστικώς τό ένα. Ούτως διά των ac* hoc ώς άνω νομο- 
θετημάτων έξησφαλίσθη πλήρως ή εκλογή τοϋ ’Αρχι
μανδρίτου ύπό «των άρχόντων» διά ν ά « γ ί ν η 
κύριος τής Εκκλησίας».

Έννάτη πραξις. Επειδή όμως τούτο δεν 
ήρκει, διά τοϋ αύτού άρθρου διά τής αυτής παραγρά
φου, κατηργήθη, κατά τρόπον έμμεσον, άλλ’ 
άπολύτως άσφαλή ό κατάλογος των εκλόγιμων, ώστε 
νά έκλέγωνται διά τής αυτής μεθόδου καί οι λοιποί Μη- 
τροπολΐται τής άρεσκείας του, τή συνεργασία «των άρ
χόντων», ώς λέγουσιν οι Ί. Κανόνες. (3ος τής 7ης Οίκ. 
Συνόδου). Έξελέγησαν δε κατά μεγί- 
στην πλειοψηφίαν ο ί των φιλικών 
προς αυτόν οργανώσεων. Εις τήν συνωμοσίαν, 
λοιπόν, κατά τής προϊστάμενης του Έκκλ. άρχής, ήτοι 
τού ’Αρχιεπισκόπου ’Αθηνών Χρυσοστόμου τοϋ Β ' — 
öv πρός ειρωνείαν έπήνεσε κατά τήν κηδείαν του — πε
ριέλαβε τήν Ιεραρχίαν, τήν διαρκή Σύνοδον καί είτα 
περιέλαβεν ώσαύτως τήν άλλοίωσιν θεσμών καί τής 
συνθέσεως τής Ιεραρχίας, επί τω προφανει σκοπώ νά 
άποκτήση πλειονοψηφίαν (έχειροτόνησε 27) καί φα
τρίαν. Εις τήν σειράν τών πράξεων τής συνωμοσίας, λοι
πόν, περιελήφθη άναγκαίως ή δημιουργία τής φατρίας, 
ήτις έβασίζετο εις τήν τελευτάίαν ταύτην πράξιν καί 
τάς έπομένας.

Δεκάτη πραξις. Διά τήν πραγμάτωσιν τοϋ 
τελικού σκοπού τής συνωμοσίας, τούτέστιν τήν εγκαθί
δρυση; τής άπολυταρχίας «τοϋ διά τών κοσμικών άρ
χόντων έπιτυχόντος νά καταλάβη τόν θρόνον τών ’Α
θηνών, ποτέ ’Αρχιμανδρίτου πρωθ. τών Άν. πε- 
ριελήφθη άναγκαίως εις τό πρόγραμμα αυτής καί ή άλ- 
λοίωσις όχι μόνον τοϋ θεσμού τής Διαρκούς Ίεράς Συ
νόδου — τούτο έγένετο πληρέστερον διά τού Ν.Δ. 126) 
1969 — άλλά καί τών εκκλησιαστικών Δικαστηρίων, διά 
τής καταργήσεως τών υπαρχόντων δικαστηρίων, ήτοι 
τοϋ α καί (3 βαθμού, καί τοϋ έκκλήτου, όπερ οΐ τε Ιεροί



Κανόνες καί το κοσμικόν δίκαιον προβλέπουν. Ούτως θά 
ή το δυνατόν νά ολοκληρωθούν οί σκοποί τής συνωμο
σίας.

"Οθεν έξεδόθη, κατά Δεκέμβριον του 1967 ό Άν. 
Νόμος 214) 1967, δι’ οδ έγκαθιδρύθησαν άντί των κανο
νικών Δικαστηρίων του Νόμου 5383) 1932, δύο έκ
τακτα Ιεροδικεία, ένα διά τούς Πρεσβυτέ- 
ρους, Διακόνους καί Μοναχούς και ένα διά τούς Επι
σκόπους, δικάζοντα εις πρώτον καί τελευταϊον βαθμόν. 
Οΰτω καθίστατο δυνατή ή άμεσος εκλογή Επισκόπου 
εις τούς θρόνους τών καταδικαζόμενων. Διά τοϋ ’Ανα
γκαστικού τούτον Νόμου ήτο δυνατόν νά έ π ι β ά λ- 
λεται ποινή άνευ ένοχης, (ϊδε γνωμοδό
τησή Θεολογικής Σχολής εν Γ. Κονιδάρη περί Εκ
κλησιαστικής Δικαιοσύνης), ώστε νά άπομακρύνων- 
ται άμέσως οί Μητροπολϊται καί οί θρόνοι των νά 
δίδωνται εις πρόσωπα ώρισμένης «προελεύσεως καί το- 
ποθετήσεως». (Δήλωσις Ύπ. Παιδείας Π. Χρήστου). 
Σημειοϋντες ότι έπετεύχθη, χάρις εις τήν προκληθεΐσαν 
γενικήν άντίδρασιν ή άπομάκρυνσις δύο μόνον 
Μητροπολιτών, προσθετομεν ότι ό διά τού παρόντος 
κατηγορούμενος ώμολόγησεν κατά τήν Σύνοδον τής 
Ιεραρχίας τοϋ Νοεμβρίου 1972, ότι αύτός ήτο έμπνευ- 

στης τού πρωτοφανούς διά τήν Εκκλησίαν νομοθετή- 
ματος τού καταλύσαντος θεμελιώδεις Ιερούς Κανόνας, 
ούς ώρκίσθη κατά τήν χειροτονίαν του νά φυλάττη. "Ο,τι 
eu αποφάσεις τών έκτατκων Ιεροδικείων είναι έξ έπόψε- 
ως Κανονικού Δίκαιου άκυροι, ένεκα τών άνωτέρω λό- 
Y«vjccrt τής μή κανονικής συνθέσεως τών Δικαστηρίων 
και οτι ουτω παρεβιάσθησαν αί σχετικά! συνταγματικοί 
διαταξεις^τών άρθρ. 8 τοϋ Συντάγματος 1952 (άρθρα 11 
και 12 τού 1968) περί φυσικών Δικαστών ήτο κατάδηλον, 
διότι εν τή y Εκκλησία φυσικοί καί νομικοί Δικασταί τών 
Κληρικών είναι^καί πρέπει νά είναι πάντοτε εις μεν τάς 
Επαρχίας αυτών οί Επίσκοποι έν δέ τή Συνόδφ οί κα- 

τα τα πρεσβεία Άρχιερωσύνης έτησίως δικάζοντες εις 
δεύτερον βαθμόν.

< Ε ν δ ε κ ά τ η Π ρ ά ξ ι ς. Άλλ’ ό κατηγορούμενος 
ως μοιχος—επιβάτης τού θρόνου τών ’Αθηνών κατέστη 
κατήγορος καί Δικαστής! Τούτο είναι τραγικόν διά τήν 
Εκκλησίαν Αλλ’ ινα μή νομισθή οτι υπερβάλλονται τά 

πραγματα θα εδει νά παραθέσωμεν ενταύθα (ϊδε τό άνωτ.



βιβλίον Γ.Κ. παράρτημα) δύο βαρυσήμαντα κείμενα.
α) Τό άπό 16 Φεβρουάριου 1968 έγγραφον τής θεο

λογ ικής Σχολής του Πανεπιστημίου ’Αθηνών περί του 
άντικανονικοϋ καί άντισυνταγματικοϋ ’Αναγκαστικού 
Νόμου 214) 1967. Τούτο έπεδόθη εις τον κατέχοντα τόν 
θρόνον καί δεν άπήντησεν μέχρι τοϋδε. (Έδημοσιεύθη)_.

β) Συνέντευξιν του κατηγορουμένου, δοθεϊσαν έν τή 
’Αρχιεπισκοπή ’Αθηνών την 13ην Μαρτίου 1968 πρός 
τούς ήμετέρους καί ξένους Δημοσιογράφους εις την ό
ποιαν αΐ όμολογίαι αύτοϋ είναι σημαντικαί, έκθέτουν δε 
αυτόν κατά τρόπον άνεπανόρθωτον ώς καί την Εκκλη
σίαν. («Πατρίς» Λευκωσίας 24 Μαρτίου 1968).

* * *******

Την άλλοίωσιν τών θεσμών περί τής όποιας έγένε- 
το λόγος άνωτέρω ώς καί τής συνθέσεως τής τε Ιεραρ
χίας καί τής διαρκούς Μέρας Συνόδου ήκολουθησεν, αύ
τοϋ δντος υπευθύνου Εισηγητοϋ τής Πολιτείας, κατά 
Σεπτέμβριον τού 1968 ή 12η Πράξις, ή όποια 
μαρτυρεί πού έφθασεν ή συνεργασία του καί τό κοσμι
κόν του πνεύμα μετά τών «κοσμικών άρχόντων» διά τήν 
κατάληψη/ ούχί μιας ή δυο Επισκοπών άλλά πολλών.

Πρόκειται περί τής νέας πρωτοφανούς καί ταύτης 
διά τήν Εκκλησίαν τού Χριστού Νομικής Πράξεως τού- 
τέστιν τής Λ. Σ. Τ'. Συντακτικής Πράξε- 
ω ς, δι’ ής ώρίσθη, ότι άποχωρούσι αυτοδικαίως «τής 
θέσεώς των» (! ) τούτέστιν τού Θρόνου οί συμπληρούντες 
τεσσαροκονταετή ίερατείαν καί τριακονταετή άρχιερα- 
τείαν. Τοιουτοτρόπως κατά τρόπον 
έντελώς κοσμικόν καί πρωτοφανή 
διά τήν Εκκλησίαν, τρόπον öv ούδέ 
οί Προτεστάνται έσκέφθησαν ποτέ νά είσαγάγωσι, ά- 
πεμακρύνθησαν τρεις Μητροπολΐται. Τά έκτεθέντα γε
γονότα, ήτοι αί πράξεις τού κατηγορουμένου διά τής 
παρούσης συνιστώσι τά άδικήματα τά κολαζόμενα ύπό 
τών Μερών Κανόνων:

1. Τού τριακοστού τών 'Αγίων ’Αποστόλων, 2) τού 
τρίτου κανόνος τής Ζ 7 Οικουμενικής Συνόδου καί 3) τού 
16ου τής Πρωτοδευτέρας.

’Ιδού τά κείμενα:
Ιον) Τού 30ου Κανόνος τών 'Αγίων ’Αποστόλων.



«Εϊ τις Επίσκοπος κοσμικοΐς άρχουσι χρησάμενος, δι* 
αυτών εγκρατής Εκκλησίας γένοιτο καθαιρείσθω καί 
άφοριζέσθω καί οί κοινωνοϋντες αύτω πάντες». Ή έρ- 
μηνεία του Πηδαλίου λέγει:
«Καί αύτός ό Κανών... διπλά παιδεύει ένα καί τό αύτό 
άμάρτημα λέγων: "Οποιος Επίσκοπος ήθελεν μεταχει- 
ρισθή άρχοντες κοσμικούς καί διά μεσιτείας αυτών πά
ρει καμμίαν Επισκοπήν ή Μητρόπολιν ας καθαίρηται έν 
ταύτφ καί ας άφορίζεται άπό τήν έκκλησία».

’Ακόμη σαφέστερον ό 3ος κανών τής 7ης Οικουμενι
κής Συνόδου τής Νίκαιας 787, ό καθορίζων, δτι ή Εκλο
γή τών επισκόπων γίνεται ύπό μόνων τών έπισκόπων
— έξεδόθη έν δψει καί τής άποτυχίας τής Ιουστινιανού 
Νομοθεσίας περί άναμίξεως εις τάς έκλογάς έπισκόπων 
Λαϊκών έκ τών προυχόντων — προσθέτει «πάσαν ψή
φον γινομένην παρά αρχόντων έπισκόπου, πρεσβυτέρου 
ή διακόνου άκυρον μένειν κατά τον κανόνα 
τόν λέγοντα εΐ τις έπίσκοπος κλπ.» ώς ανωτέρω έγράψα- 
μεν. .0 κανών προσθέτει «δει γάρ τόν μέλλοντα προβι- 
βάζεσθαι εις τήν έπισκοπήν ύπό έπισκόπων ψηφίζεσθαι 
καθώς ώρίσθη ύπό τών πατέρων τής Νίκαιας (έννοεΐ τής 
πρώτης Οικουμενικής τό 325 μ.Χ.).

Δεδομένου δε οντος, δτι τό Σύν
ταγμα του 19 52 ΐσχυεν δτε έξεδό
θη ό Νόμος 3, έπεται δτι ό Νόμος 
ο δ τ ο ς ή τ ο όχι μόνον άντικανονικός 
ά λ λ ά καί άντισυνταγματικός, έφ ό
σον τό άρθρον 2 του Συντάγματος 
ούδεμίαν έπιτρέπει διάκρισιν τών 
Μερών Κανόνων, ή δε ερμηνεία τών δικαστηρί
ων είναι δλως πεπλανημένη.

Άλλ’ ή παράβασις τών Μερών Κανόνων δεν περιο
ρίζεται μόνον εις τούς ανωτέρω, διότι διά τής χειροτονί- 
ας του εις τόν Θρόνον τών ’Αθηνών, ό όποιος δεν ή τ ο 
κανονικώς κενός — ή κήρυξις Θρόνου έκκλη- 
σιαστικοϋ ώς κενού διά Νόμου καί ή έκθρόνισις διά πολι
τειακής πράξεως είναι πράξις κανονικώς άπαράδεκτος
— παρεβίασε καί τόν 1 6 ο ν κανόνα τής 
πρωτοδευτέρας του 8 6 1, τού όποιου τό 
περιεχόμενον κατ’ έξοχήν έφαρμόζεται εις τήν προκει- 
μένην περίπτωσιν, διότι ό άείμνηστος Χρυσόστομος ό 
Β ' πιεσθείς έπί ήμέρας ήρνήθη νά παραιτηθή μέ ένα θαυ-



μάσιον γράμμα, τοϋ όποιου το περιεχόμενον περιποιεϊ 
τιμήν είς τον αείμνηστον ’Αρχιεπίσκοπον καί βεβαίως 
καμμίαν τοιαύτην εις τόν όπισθεν των πιέσεων ίστάμε- 
νον κληρικόν, όστις έπεδίωκε άπό έτών νά άρπάση τόν 
Θρόνον. Οδτος ένόμισεν ότι ήτο πλέον δι’ αυτόν εύκαι- 
ρία νά απόκτηση, διά τής αποτελεσματικής συνδρομής 
Αρχόντων, τόν Θρόνον των ’Αθηνών, έκθρονίζων τόν 
Προϊστάμενόν του.

’ιδού το κείμενον τοϋ κανόνος ό όποιος δυστυχώς 
διά τόν κατηγορούμενον καί τούς συγκατηγορουμένους 
του (μέλη τής άριστίνδην Συνόδου), έφαρμόζεται πλή
ρως εις την περίπτωσίν του, όπως άποδεικνύουν τά δη- 
μοσιευθέντα κείμενα.

«Διά τάς φιλονικείας τε καί ταραχάς, τάς έν τή τοϋ 
Θεοϋ Εκκλησία συμβαινούσας καί τοΰτο όρισαι άναγκαΐ- 
ον έστί" τό, μηδέν ί τ ρ ό π φ επίσκοπον 
καταστήναι έ ν τ ή εκκλησία, ή ς g Τ ι 
° προεστός ζ ή, καί έν τή ίδίςχ συνίσταται 
τιμή, εΐ μή αυτός έκών την έπισκοπήν π α- 
ραιτήσηται. X ρ ή γάρ πρότερον τ ή ν 
αίτίαν τοϋ μέλλοντος τής έπισκοπής έκδιώ- 
κεσθαι, κανονικώς έξεταζομένην, είς πέρας άγε- 
σ θ α ι είθ’ οΰτω, μετά την αύτοϋ καθαίρεσιν, έτερον 
άντ’ αύτοϋ είς την Έπισκοπήν προβιβάζεσθαι». Όρθώς 
διά βραχέων ερμηνεύει τόν κανόνα ό Άριστινός (Ράλλη 
καί Ποτλή Σύνταγμα, τόμος 2ος σελίς 701) ότι «κα
τά μηδένα τρόπον έπιβαινέτω τής 
επισκοπής, ης ό Προεστός έτι ζή». Είς τήν προ- 
κειμενην περιπτωσιν είναι ιδιαζόντως έπιβαρυντικόν τό 
γεγονός ότι ό διά τοϋ παρόντος κατηγορούμενος κλη
ρικός, γνωρίζων ώς Καθηγητής τοϋ Κανονικού Δικαίου 
οτι ή Εκκλησία άνέχεται μόνον τήν παραίτησιν, διά λό
γους Ογείας καί ηλικίας, επί τψ πραγματικώ δήλον ότι 
λογφ τής άδυναμίας έκτελέσεως των 
,^πΛσ ^ 0 π 1 κ ώ ν καθηκόντων, έπεχείρησεν 
άλΛ άπετυχεν, διά τών άρχόντων, οΰς διέθετεν λόγω 
της θεσεως του, νά πείση τόν προϊστάμενόν του νά πα- 
ραιτηθή ώστε νά καταλάβη Θρόνον κενόν. Μή επιτυχών 
τούτο κατεπάτησε τούς Ιερούς Κανόνας καί δέν έσεβά- 
σϋη τό πα/υόν προϊστάμενόν του καί έπέτυχε μέ Νό
μον να τόν έκθρονίση καί, διορίσας έκλέκτορας τής άρε-



σκείας του καί των πολιτικών άρχόντων, να καταλάβη
τόν θρόνον. , .

Ή παρούσα κατηγορία γινομένη μέ πόνον ψυχής 
κατέστη άναπόφευκτος, διότι ή συρροή των πράξεων 
του έν λόγω προσώπου συνιστα έγκλήματα εκκλησιαστι
κά βαρύτατα, απαράδεκτα διά κληρικόν, διδάξαντα, μά
λιστα Κανονικόν Δίκαιον καί όφείλοντα νά είναι τύπος 
καί ύπογραμμός έν τή εφαρμογή των Θείων εντολών καί 
τών Ιερών Κανόνων.

Ό συνωμότης, φατριαστής καί έπιβάτης του Θρό
νου, 6 κατήγορος καί Δικαστής ταύτοχρόνως, ό 
καταπατήσας τούς Ιερούς Κανόνας διά πολλών πρά
ξεων, άς ήριθμίσαμεν καί περιγράψαμεν έπακριβώς, θά 
Εδει ν ά δικασθή κανονικώς, ΐνα τούτο γί- 
νη παράδειγμα εις τούς μεταγενε
στέρους καί δ ή τούς κληρικούς οι 
όποιοι πρέπει νά μάθωσιν ότι ή Εκκλη
σία, ώς αιωνόβιος ’Οργανισμός μέ 
θεμελιώδεις καί άμετα κινήτο υς δο
γματικός καί κανονικός καί ηθικός 
ά ρ χ ά ς, άποβάλλει τού σώματος Λύτης τούς μωροφι
λόδοξους κληρικούς τούς μή σεβασθέντας τόν Θειον καί 
τόν άνθρώπινον Νόμον.

Ή Έλλαδική ’Ορθόδοξος ’Εκκλησία, πιστεύομεν ό
τι θά έδει νά δικάση μέ όλους τούς κανό- 
ν α ς τόν πρωτοστατήσαντα είς τήν άλλοίωσιν θε
σμών, τής Ιεραρχίας καί τής Διαρκούς Συνόδου, καί τών 
Δικαστηρίων καί ύποπεσόντα εις βαρύτατα ήθικά πα
ραπτώματα είς ά περιλαμβάνεται δυστυχώς καί ή ρή- 
ξις πρός τήν Μητέρα τού Νέου Ελληνισμού Μεγάλην 
τού Χριστού Εκκλησίαν, τ.έ. τό Οίκουμ. Πατριαρχεϊον.*

Οίαδήποτε επιείκεια — καί ή Εκκλησία έχει τό έπι- 
εικές,— δέον νά διασφαλίζη διά τού τρόπου τής παροχής 
τήν μή έπανάληψιν τής τραγωδίας τής Ελληνικής Εκ
κλησίας.

* Ό μή δεχόμενος έπέμδασιν τής Μ. του Χρίστου Εκκλησίας έπε- 
νέδη είς άλλην Εκκλησίαν κατά τρόπον προκαλουντα διαμαρτυρίας.



Καθηγητοϋ Γερ. I. Κονιδάρη

Όμοτίμου καθηγητοϋ τής Γεν. Έκκλ. Ιστορίας και τ. έκ
τακτου εντεταλμένου τοϋ Καν. Δικαίου κα'ι τής Ποιμαν
τικής καί τής έκτ. αυτοτελούς έδρας τής Ιστορίας τής 
Εκκλησίας τής 'Ελλάδος έν τψ Πανεπιστήμια) ’Αθηνών.

1Εκκλησιαστική Ιστορία τής Ελλάδος
Τόμος πρώτος μετά δυο εισαγωγών σελ. 536.

Δραχ. 300
Άθήναι 1954—60

2. — Εκκλησιαστική Ιστορία τής Ελλάδος
Τόμος Β ' σελ. 365 Δραχ. 250

Άθήναι 1970
3. — Ή άρσις τοϋ Βουλγαρικού Σχίσματος έν τφ Πλαι-

σίω τής Καθολικής ’Ορθοδοξίας τοϋ Ελληνισμού, 
έκδοσις τρίτη σελ. 176 Δραχ. 100

Άθήναι 1971
4'— Ιστορία τής Ρι) ρείου Έκκλ. Σχολής εϊσαγ. Χρυσ. 

Παπαδοπουλου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί πό
σης Ελλάδος.
σελ. Δραχ. 100

Άθήναι 1969

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ

Δυο βιβλία τοϋ καθηγητοϋ κ. Γερ. Κονιδάρη που δέν 
πρέπει νά λείψουν άπό καμμίαν Βιβλιοθήκην.
I ·— Σταθμοί Εκκλ. Πολατικής άπό τοϋ Καποδιστρίου 

μέχρι σήμερον σελ. 300. Περιέχει τά δύο άρχιεπι- 
σκοπικά καί άλλα επίσημα έγγραφα.

Δραχ. 200
2·— Περί τής έν Έλλάδι «Έκκλ. Δικαιοσύνης» σήμερον

Περιέχει επίσημα κείμενα, σελ. 343. Δραχ. 200

3·— Προσεχώς: Κείμενα Ελληνικής Πολιτικής εις τό
’Εκκλησιαστικόν, τό Εκπαιδευτικόν καί τό Κυπρι
ακόν.
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