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Εισαγωγικά
Στην πρόσφατη περιοδεία του (20-24 Σεπτεµβρίου 2014) στις τέσσερις Μητροπόλεις της
Θράκης ο Οικουµενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολοµαίος επανέλαβε στον καταληκτικό λόγο
του τους άρρηκτους πνευµατικούς δεσµούς του Οικουµενικού Πατριαρχείου µε τις Νέες
Χώρες. Σχεδόν 100 έτη νωρίτερα, λίγο πριν την έναρξη του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου και
αµέσως µετά την κατάληψη νέων εδαφών από τον ελληνικό στρατό κατά τους δύο
Βαλκανικούς, ετέθη επιτακτικώς το ζήτηµα υπαγωγής των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών
στην αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος. Ο Μητροπολίτης Σερρών Απόστολος
Χριστοδούλου µε ανέκδοτες έως σήµερα επιστολές του προς τον Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης Γεννάδιο και τον Μητροπολίτη Δράµας Αγαθάγγελο, αλλά και µία
απαντητική του προς το Υπουργείο Εκκλησιαστικών βάζει τον δάκτυλο «επί τον τύπον των
ήλων» εκφράζοντας την αντίθεσή του στα σχέδια της ελληνικής κυβερνήσεως1.
Η εκκλησιαστική διαδροµή του Αποστόλου Χριστοδούλου
Ο Απόστολος Χριστοδούλου, έλκοντας την καταγωγή του από το ίδιο χωρίο µε τον νυν
Οικουµενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολοµαίο, τους Αγίους Θεοδώρους στην Ίµβρο, γεννήθηκε
πιθανότατα στα 1856, κατ’ άλλους στα 1850 (Κωσταρίδης 1921, 177, 179) ή στα 1855
(Σταυρίδης 2006, 30). Μετά τις εγκύκλιες σπουδές του στη νήσο και µε πρόταση του τότε
Μητροπολίτου Ίµβρου Νικηφόρου Γλυκά (Καράς 1987, 287-291· Σταυρίδης 21988, 79-88·
Σταυρίδης, 897-908), έγινε δεκτός στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης στα 1874, από όπου
αποφοίτησε µε άριστα στα 1881 υποβάλλοντας τη διατριβή «Περί Προορισµού κατά
Καλβινιστών». Χειροτονήθηκε διάκονος την ίδια χρονιά επί της πρώτης Πατριαρχίας του
Ιωακείµ Γ΄ του Μεγαλοπρεπούς (1878-1884), ενώ δίδαξε θρησκευτικά µαθήµατα επί ένα έτος
στο Ζάππειο Παρθεναγωγείο. Στα 1882 συνέχισε επί τετραετία τις σπουδές του µε σύσταση
του Ιωακείµ Γ΄ και υποτροφία της ρωσικής συνόδου στη Θεολογική Ακαδηµία του Κιέβου
(Φειδάς 31988, 317), όπου αργότερα θα σπουδάσει και ο µετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
Χρυσόστοµος Παπαδόπουλος, γεγονός που σίγουρα συνετέλεσε τόσο στην πρόταση του
ονόµατός του στα 1893 στην Πατριαρχική Σύνοδο για ανάληψη της ηγουµενίας του
Μετοχίου του Αγίου Σεργίου στη Μόσχα, όσο και στη συµπερίληψή του στην αντιπροσωπεία
της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας στη Ρωσία για τη στέψη του τσάρου Νικολάου Β΄ στα
1896 µε επικεφαλής δύο λογίους συνοδικούς (Καλαϊτζής 1991, 282, 392-397), τον
Νικοµηδείας Φιλόθεο Βρυέννιο και τον τότε Αγχιάλου και µετέπειτα Οικουµενικό
Πατριάρχη Βασίλειο Γ΄ Γεωργιάδη (1925-1929), επί των ηµερών του οποίου υπογράφηκε η
Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1928 για τις Νέες Χώρες (Τζιερτζής, 2014). Μετά την
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επάνοδό του δίδαξε από το 1886 στη Θεολογική Σχολής της Χάλκης αναλαµβάνοντας τη
διεύθυνσή της στα 1899 (Καράς 1987, 279· Σταυρίδης 21988, 93, 94, 114-119, 262). Ως
µέλος του διδακτικού προσωπικού εξέδωσε τα διδακτικά εγχειρίδια: α) «Πατρολογία ή
εκκλησιαστική φιλολογία» (1894) και β) «Δοκίµιον Εκκλησιαστικού Δικαίου» (1896), το
οποίο κατά τον νυν Οικουµενικό Πατριάρχη κ. κ. Βαρθολοµαίο είναι το πρώτο έργο
Εκκλησιαστικού Δικαίου στην Ορθόδοξη Ελληνική γραµµατεία (Χριστοδούλου 1894 και
1896· Σταυρίδης 2006, 30).
Εξελέγη στην αρχή της δεύτερης Πατριαρχίας του Ιωακείµ Γ΄ τιτουλάριος
Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως στις 6 Ιουλίου 1901, ενώ προήχθη σε Μητροπολίτη Βεροίας
στις 29 Ιουνίου 1906 (Σταυρίδης 22000, 375, 383). Στα 1908 απέρριψε την τιµητική πρόταση
του Οικουµενικού Πατριάρχου Ιωακείµ Γ΄ να συµπεριληφθεί στο τριπρόσωπο της
Αρχιεπισκοπής Κύπρου µαζί µε τον Διδυµοτείχου Φιλάρετο και τον Κασσανδρείας Ειρηναίο
(«Ἐπὶ τῶν ἐν Κύπρῳ», Εκκλησιαστική Αλήθεια 32, 9 Φεβρουαρίου 1908, έτος ΚΓ΄, αρ. 6, 6970· Βουδούρης 204-218· Βαλαής 2012, 282). Μετά την απροσδόκητη θανή του Σερρών
Αθανασίου Πιπέρα, ο Απόστολος µετατέθηκε στην ιστορική Μητρόπολη στις 28 Αυγούστου
1909 έχοντας ως συνυποψηφίους του τον τότε Φιλιππουπόλεως Φώτιο και τον Κρήνης
Θεόκλητο (Νανάκης 2004, 124-125· Σταυρίδης 2000, 343). Στην ευαίσθητη περιοχή της
Ανατολικής Μακεδονίας ο Απόστολος αντιµετώπισε καταρχάς τον εθνικισµό του
νεοτουρκικού κοµιτάτου «Ένωσις - Πρόοδος» και τις αυθαιρεσίες του τουρκικού στρατού, τις
οποίες κατήγγειλε στην έκτακτη Εθνοσυνέλευση ως εκλεγµένο µέλος της στις 2 Σεπτεµβρίου
1910 στην Κωνσταντινούπολη. Ο ίδιος βίωσε την απελευθέρωση των Σερρών στα 1913
(Παπάζης, 2013), αλλά και τις δύο καταστροφές από τους Βουλγάρους στα 1913 και 1916
(Τζανακάρης 1995, 34-59, 102-104). Κοιµήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1917 σε ηλικία 61 ετών,
από µαρασµό σύµφωνα µε τους βιογράφους του εξαιτίας του τελευταίου εµπρησµού των
Σερρών (Αναγνωστόπουλος, 190-191).
Κατά το επικήδειο αφιέρωµα του πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρονίου στο περιοδικό
«Γρηγόριος ο Παλαµάς» µεταξύ άλλων ήταν «Ὁ στύλος τῆς Ἐκκλησίας ὁ περιφανὴς καὶ
περίλαµπρος», «Ὁ κανὼν τῶν δογµάτων ἐν στιγµαῖς ἐθνικῆς καὶ Ἐκκλησιαστικῆς
περισυλλογῆς», «Μορφὴ αὐστηρῶς ἀσκητική, διάνοια ἀρτίως ἐν θεωρίᾳ κατηρτισµένη, καρδία
χριστιανική, διαλάµπουσα καὶ λόγοις καὶ ἔργοις, ἀπετέλει ἓν σύνολον θαυµαστὸν ἐξεικονίζον
ζωηρῶς τὴν εἰκόνα τῆς ἀρετῆς, τῆς πολυµαθείας, τῆς ἁγιότητος» (Σωφρόνιος, 139-141). Για
τον διάδοχό του Σερρών Κωνσταντίνο ακόµη και 50 έτη µετά τον θάνατό του φηµιζόταν για
την αγιότητα του βίου του και διατηρείτο «ἀγαθὴ ἀνάµνησις τῆς πολυπλεύρου ποιµαντορίας»
του (Σταυρίδης 1988, 117), ενώ από τον καθηγητή της Χάλκης Βασίλειο Σταυρίδη
χαρακτηρίζεται «Συνετός ιεράρχης» (Σταυρίδης 1995, 86). Για τον λογογράφο του επικηδείου
του στην «Εκκλησιαστική Αλήθεια» Σεβαστείας Γερβάσιο Σουµελίδη (1882-1943),
τιτουλάριο επίσκοπο του Μητροπολίτου Νεοκαισαρείας Πολυκάρπου από τις 17 Δεκεµβρίου
1913 και µετέπειτα Μητροπολίτη Γρεβενών από τα 1934, «Ὁ εὐσεβὴς καὶ συνετός, ὁ
εὐαγγελικὸς καὶ πεφωτισµένος, ὁ ἐνάρετος καὶ ἀδαµάντινος τὸν χαρακτῆρα», ήταν «µορφὴ
συµπαθὴς καὶ ἐξέχουσα εἰς λόγον µορφώσεως καὶ ἀρετῆς, αὐστηρότητος ἤθους καὶ ἁγνοῦ
ἐκκλησιαστικοῦ φρονήµατος, παρρησίας λελογισµένης καὶ ἀκραιφνοῦς ζήλου ὑπὲρ τῆς
εὐκλείας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», «Εὐσεβὴς, ἐλεήµων, θείου ζήλου ὑπὲρ τοῦ
πεπιστευµένου αὐτῷ ποιµνίου καὶ τοῦ γοήτρου τῆς καθόλου Ἐκκλησίας πεπληρωµένος»· στο
εγκώµιό του εκτός των άλλων αρετών του ο µαθητής του στη Θεολογική Σχολή Χάλκης

χαρακτήριζε τον διδάσκαλό του, της Θεολογικής Επιστήµης «φιλόπονον καὶ δόκιµον αὐτῆς
σκαπανέα ἐπὶ εἰκοσαετίαν ὅλην διὰ τοῦ λόγου καὶ τῆς γραφῖδος εἰς τὴν καλλιέργειαν αὐτῆς καὶ
µετάδοσιν ἀκαµάτως συντελέσαντα», αλλά και της σύγχρονης ιεραρχίας «πνευµατικὸν αὐτῆς
καθηγεµόνα καὶ σύµβουλον, τοῦ ὁποίου οὐ µόνον ὁ λόγος, ἀλλὰ καὶ ὁ τρόπος ἀπέβαινε
διαρκὴς καὶ πολύτιµος διδασκαλία» (Σουµελίδης, 25-26).
To ιστορικό πλαίσιο
Για την καλύτερη προσέγγιση των εξεταζοµένων πηγών θα πρέπει να συνεξεταστούν και τα
γεγονότα που κατά τα δύο προηγούµενα έτη προηγήθηκαν ή εκτυλίσσονταν: α) Την 1
Οκτωβρίου 1913 ιεράρχες της Ηπείρου (ο Νικοπόλεως Ιωακείµ, ο Δρυϊνουπόλεως Βασίλειος,
ο Παραµυθίας Νεόφυτος και ο Βελλάς και Κονίτσης Σπυρίδων Βλάχος) είχαν θέσει µε
υπόµνηµά τους το ζήτηµα της χειραφέτησης των Νέων Χωρών στο Οικουµενικό
Πατριαρχείο, το οποίο ανέθεσε το ζήτηµα σε επιτροπή µελέτης που υπέβαλε έκθεση στις 19
Ιανουαρίου 1915 (Αγγελόπουλος 1982, 17-19). β) Στις 10 Φεβρουαρίου 1914 πέντε µη
συνοδικοί ιεράρχες είχαν ζητήσει µε υπόµνηµα υπογεγραµµένο από 19 συνολικά αρχιερείς σε
σύνολο 32 την εκκλησιαστική ανόρθωση από τον βασιλέα Κωνσταντίνο και τον
πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος «ἐξέφρασε τὴν χαράν του διὰ τὸ «ἐπαναστατικὸν
κίνηµα», ὡς ἀπεκάλεσε τὸ διάβηµά των» (Στράγκας 1969, 617). γ) Στις 21 Μαρτίου 1914
ψηφίστηκε ο Νόµος για τη σύσταση Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής, ενώ στις 22 Απριλίου
εκδόθηκε και το σχετικό βασιλικό διάταγµα. δ) Την επιτροπή απάρτιζαν έξι αρχιερείς (εκ της
παλαιάς Ελλάδος ο Αθηνών Θεόκλητος, ο Μεσσηνίας Μελέτιος, ο Λακεδαίµονος Γερµανός,
ενώ εκ των Νέων Χωρών ο Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, ο Δράµας Αγαθάγγελος και ο Πέτρας
Τίτος) και έντεκα λαϊκοί. Πρόεδρος ήταν ο Αθηνών και αναπληρωτής ο Θεσσαλονίκης
(Στράγκας 1969, 618-620· Νανάκης 22007, 169-171). ε) Στις 31 Μαΐου 1914 έγινε η
εναρκτήρια συνεδρίαση της επιτροπής, η οποία εργάστηκε για περισσότερο από ένα χρόνο
και υπέβαλε «Σχέδιον Καταστατικοῦ Νόµου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος»
(Στράγκας 1969, 629-663). στ) Μετά την παραίτηση του Βενιζέλου λόγω διαφωνίας του µε
τον βασιλέα Κωνσταντίνο ορκίστηκε κυβέρνηση Δηµητρίου Γούναρη τον Φεβρουάριο του
1915. ζ) Στις 2 Απριλίου 1915 υποβλήθηκε νέο υπόµνηµα στη Σύνοδο από 24 ιεράρχες µε
παράκληση για την περάτωση του έργου της επιτροπής, µελέτη των νοµοσχεδίων από τους
αρχιερείς και σύγκληση της Ιεραρχίας στην Αθήνα (Στράγκας 1969, 621-624). η) Συµφώνησε
και η Πολιτεία να γίνει σύγκληση της Ιεραρχίας, ωστόσο οι εκλογές της 31 Μαΐου έδωσαν
την αφορµή της αναβολής. θ) Η ευρεία νίκη του κόµµατος των Φιλελευθέρων, η µη
παραίτηση Γούναρη επικαλούµενου την υγεία του βασιλέως και η αναβολή των εργασιών της
βουλής για ένα µήνα προκάλεσε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, του υπουργού
εξωτερικών Ζωγράφου και τη διακοίνωση της Αντάντ για υπόσχεση ελληνικών εδαφών στη
Βουλγαρία. Ο Κωνσταντίνος έδωσε τελικά την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης στις αρχές
Αυγούστου 1915 στον Βενιζέλο. ι) Στις 8 Σεπτεµβρίου 1915 ζητήθηκε εκ νέου η άποψη των
ιεραρχών από τον Υπουργό Εκκλησιαστικών Ι. Τσιριµώκο. ια) Στην Ευρώπη του Α΄
Παγκοσµίου που είχε ήδη ξεσπάσει το θέρος του 1914, η εκστρατεία της Καλλίπολης ήταν σε
εξέλιξη (25 Απριλίου 1915 - 9 Ιανουαρίου 1916), στα τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτεµβρίου
επιτεύχθηκε γερµανοβουλγαρικό σύµφωνο και κηρύχθηκε µερική επιστράτευση των
Βουλγάρων, ενώ ακολούθησαν η απόβαση των Αγγλογάλλων στη Θεσσαλονίκη για τη
δηµιουργία Μακεδονικού Μετώπου (21 Σεπτεµβρίου), η παραίτηση της κυβέρνησης
Βενιζέλου (22 Σεπτεµβρίου), οι διάδοχες φιλοβασιλικές Αλέξανδρου Ζαΐµη και Στέφανου
Σκουλούδη και η επίθεση Αυστρίας, Γερµανίας και Βουλγαρίας στη Σερβία.
Οι επιστολές προς τον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο
Η πρώτη επιστολή µε ηµεροµηνία 16 Σεπτεµβρίου 1915 απευθύνεται προς το Υπουργείο
Εκκλησιαστικών και Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως. Προκλήθηκε ύστερα από εγκύκλιο του τότε

υπουργού της νεοεκλεγµένης κυβέρνησης Βενιζέλου Ιωάννη Τσιριµώκου, ο οποίος ζητούσε
µέχρι τις 10 Οκτωβρίου από έκαστο αρχιερέα να εκφέρει ξεχωριστά τις απόψεις του και να
προτείνει τυχόν τροποποιήσεις πάνω στην εισήγηση της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής.
Εκτός από τον Απόστολο ο Σερβίων και Κοζάνης Φώτιος δηµοσιοποίησε τις απόψεις του σε
φυλλάδιο (Σωφρόνιος, 64-65).
Ο Ιωάννης Τσιριµώκος (1861-1934) είχε εκλεγεί για πρώτη φορά βουλευτής
Φθιώτιδος και Φωκίδος (1899-1902, 1905-1906 και 17 Νοεµβρίου 1908), υπήρξε ιδρυτικό
µέλος του κόµµατος των Φιλελευθέρων στα 1910, είχε διατελέσει πρόεδρος της Βουλής στα
1911 και 1912 και υπουργός Παιδείας στην κυβέρνηση Βενιζέλου του 1912 συνεργαζόµενος
µε τον Δηµήτρη Γληνό για την εκπαιδευτική µεταρρύθµιση της περιόδου. Έλαβε µέρος στο
κίνηµα της Θεσσαλονίκης και διορίστηκε αντιπρόσωπος της Προσωρινής Κυβέρνησης στην
Κρήτη. Αργότερα πάλι ανέλαβε υπουργός δικαιοσύνης (Ιούνιος 1917-Νοέµβριος 1920),
πρόεδρος µεγάλης επιτροπής για το σύνταγµα στα 1924, υπουργός Παιδείας εκ νέου για τρεις
µήνες κατά τη δικτατορία Παγκάλου (1925), πάλι πρόεδρος της Βουλής στα 1928 και 1929,
και υπουργός Εσωτερικών στα 1932 (Δοµαζάκης 21964, 461). Εφόσον επρόκειτο για
άνθρωπο της απολύτου εµπιστοσύνης του Ελευθερίου Βενιζέλου, οι ενέργειές του ήταν
δεδοµένο πως ήταν εν γνώσει του τότε πρωθυπουργού και έγιναν ύστερα από συνεννόηση
µαζί του.
Μάλιστα φέρεται πως «ἀπεριφράστως» δήλωσε προς το προσωπικό του υπουργείου
του ότι «δὲν ἐννοεῖ νὰ δεσµευθῇ ὑπὸ τῶν συνταχθέντων νοµοσχεδίων τῆς ἐπιτροπῆς, ἀλλὰ
κατὰ τὸ δοκοῦν αὐτῷ θέλει τροποποιήσῃ ταῦτα· ὄντως δὲ καὶ ἔρριψεν αὐτὰ εἰς τὸν κάλαθον
τῶν ἀχρήστων, (…)» (Κωσταρίδης 1921, 513). Δεκατρία έτη αργότερα κατά τον
αποστασιοποιηµένο πλέον από τα γεγονότα Γεννάδιο «ἀτυχῶς ἡ Κυβέρνησις ἀνέκρουσε
πρύµναν» και «Κατάπληκτος ἡ Ἱεραρχία ἐπὶ τῆ τοιαύτῃ παλινῳδίᾳ τῆς Κυβερνήσεως καὶ τῆ
µαταιώσει οὕτω τῆς συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας (…) συνῆλθεν ἀνεπισήµως ἡ µὲν τῆς
Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας ἐν Ἀθήναις, ἡ δὲ τῶν Νέων Χωρῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἐν
Ἰωαννίνοις» (Γεννάδιος, 23-24). Η φράση µετέπειτα πανεπιστηµιακού υιοθετείται
εµπλουτισµένη και από τον αρχιµανδρίτη Θεόκλητο Στράγκα: «Ἡ µὴ σύγκλησις τῆς Ἱεραρχίας
ἐπετεύχθη τότε διὰ παρασκηνιακῶν ἐνεργειῶν τοῦ πολυµηχάνου Ὑπουργοῦ τῶν
Ἐκκλησιαστικῶν Ἰω. Τσιριµώκου, ὅστις, φαίνεται, κατώρθωσε νὰ πείσῃ περὶ τοῦ ἀσυµφόρου
τῆς συγκλήσεως αὐτῆς τὸν τότε Πρωθυπουργὸν Ἐλευθ. Βενιζέλον» (Κονιδάρης, 117· Στράγκας
1969, 620-621). Κατά τον Γεννάδιο µάλιστα τον θεσµό της Συνόδου της Ιεραρχίας που
καθιέρωσε η Επανάσταση του 1922 «ἀνέτρεψε πάλιν (…) ἡ κυβέρνησις Παγκάλου,
εἰσηγουµένου τοῦ Ὑπουργοῦ τῶν Θρησκευµάτων κ. Ι. Τσιριµώκου» (Γεννάδιος, 22).
Ο Μητροπολίτης Σερρών Απόστολος δικαιολογούσε αµέσως στην εναρκτήρια φράση
του την αποστολή της επιστολής του: αποτελούσε απάντηση στην προηγηθείσα πρόσκληση
του Υπουργού, ούτως ώστε να αποφανθεί για τα εκκλησιαστικά νοµοσχέδια. Στη δισέλιδη
σύντοµη επιστολή του ο Απόστολος α) τόνισε ότι η Επιτροπή που εργάστηκε πάνω σε αυτά
τα νοµοσχέδια αντιπροσώπευσε µόνο τον εαυτό της «οὐχὶ δὲ τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν ἐν
Ἑλλάδι», και β) θεωρούσε ως καθήκον «Ἱερὸν καὶ Ἐθνικὸν» ο βασιλεύς και η κυβέρνηση να
εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους να συγκληθεί και να συζητήσει τα προσχέδια αυτά «ἡ
Ἱεραρχία ἅπασα τῆς µεγαλυνθείσης Ἑλλάδος, ἢ τοὐλάχιστον τὸ τρίτον µέρος αὐτῆς, κατὰ τὴν
ἐκλογὴν τῆς ὅλης Ἱεραρχίας». Ωστόσο ο Απόστολος δεν έµεινε µόνο στις δύο αυτές
ξεκάθαρες θέσεις που δεν επιδέχονταν άλλη ερµηνεία, αλλά αποφάνθηκε και για όλα τα

προηγηθέντα εκκλησιαστικά γενόµενα καυτηριάζοντας τη στρεβλή δηµιουργία του
αυτοκεφάλου της ελλαδικής Εκκλησίας αρχής γενοµένης από την αντικανονική ανακήρυξή
της στα 1833 επί βασιλέως Όθωνος υπό την έµπνευση του αρχιµανδρίτη Θεόκλητου
Φαρµακίδη και του Βαυαρού Μάουρερ (Νανάκης 2013, 260-271): «Πρὸς ἐκτροπὴν ἀπὸ τῆς
ἅπαξ σκολιῶς χαραχθείσης ὁδοῦ ἐν τῆ διοικήσει τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
ἀπαιτεῖται θέλησις ἰσχυρὰ καὶ νοῦς / ὑγιὴς καὶ ἀθόλωτος. Οἱ συγγράψαντες, ἢ µᾶλλον οἱ ἐκ
τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ Μ. Πέτρου τῆς Ρωσσίας διεστραµµένως συρράψαντες τὸν πρῶτον
Καταστατικὸν Νόµον τῆς ἐν Ἑλλάδι Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας µικροῦ µὲν σεβασµοῦ ἀξίους
ἔκριναν τοὺς ἱεροὺς κανόνας τῶν ἁγίων Οἰκουµενικῶν Συνόδων, τὸν δὲ µακραίωνα βίον τοῦ
γεραροῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου ἀνευλαβῶς περιεφρόνησαν.». Στην κατακλείδα του ο
Μητροπολίτης Σερρών επέλεξε να τονίσει την πνευµατική διάσταση αυτής της παραβίασης
που καταλόγιζε στο σύνολο των Ελλήνων, επιχείρηµα που δεν θα είχε ανταπόκριση στα
πολιτικά ώτα των κρατούντων, όπως απέδειξε η πορεία των γεγονότων: «Τὸ ἁµάρτηµα τοῦτο
τυγχάνει µέγα διὰ τὴν Ἑλληνικὴν φυλήν, τὴν φύσει εὐγενῆ καὶ θαυµασίως ἐν τῶ παρελθόντι
δράσασαν ὑπὲρ τῶν ὀρθοδόξων δογµάτων τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ὑπὲρ τῆς
συνῳδὰ τοῖς κανόσι τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων διοικήσεως τῆς θεοτεύκτου Ἐκκλησίας
Αὐτοῦ ἐπὶ τῆς γῆς, σὺν Θεῷ δὲ ἁγίῳ καὶ ἐν τῶ µέλλοντι δράσουσαν.» (Ι.Α.Ι.Μ.Θ., Φακ. 23,
Υποφάκ. Α΄156 β΄, «Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης Β΄», Ο Σερρών Απόστολος προς
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως, Εν Σέρραις 16 Σεπτεµβρίου 1915,
αρ. πρωτ. 122).
Η εύρεση αυτής της επιστολής οφείλεται στην κοινοποίησή της από τον αποστολέα
της Σερρών Απόστολο στον τότε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο Αλεξιάδη, προς τον
οποίο 14 ηµέρες αργότερα απηύθυνε νέα (Ι.Α.Ι.Μ.Θ., Φακ. 23, Υποφάκ. Α΄156 β΄, «Ιερά
Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης Β΄», Ο Σερρών Απόστολος προς «Ἀγαπητέ µοι ἅγιε
Θεσσαλονίκης, Κύριε Γεννάδιε», Εν Σέρραις, τη 21 Σεπτεµβρίου 1915, πρωτ. 22/9/15). Το
γεγονός αποκτά βαρύνουσα σηµασία, καθώς ο Γεννάδιος ήταν από τους βασικούς
πρωταγωνιστές των εκκλησιαστικών δρωµένων ως αναπληρωτής µάλιστα πρόεδρος της
Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής. Το δεύτερο γράµµα του Αποστόλου µε ηµεροµηνία 21
Σεπτεµβρίου 1915 προϋποθέτει ενδιάµεση επιστολή του Γενναδίου που ενηµέρωνε τον
Μητροπολίτη Σερρών για τις επόµενες κινήσεις του. Ο Απόστολος του απένεµε θερµά
συγχαρητήρια «ἐπί τε τῆ συλληφθείσῃ ἁγίᾳ ἰδέᾳ καὶ ἐπὶ τῆ ἐνάρξει τῆς πραγµατοποιήσεως
αὐτῆς». Από το υπόλοιπο της σύντοµης επιστολής συνάγεται ότι ο Γεννάδιος πρότεινε και
κάλεσε σε έκτακτη σύσκεψη τους ιεράρχες των Νέων Χωρών. Μάλιστα το γεγονός της
σύγκλησης δεν έπρεπε κατά τον Απόστολο να λάβει µεγάλες διαστάσεις και αντιπρότεινε
«Πρὸς ἀποφυγὴν θορύβου» να προσέλθει µόνος του «ὡς ἀντιπρόσωπος πάντων τῶν
Ἱεραρχῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μακεδονίας». Για τον ίδιο λόγο θεωρούσε «ὅπως καὶ ἐκ τῆς Δυτ.
Μακεδ. παρῶσι δύο ἤ τρεῖς», ενώ «Διὰ τοὺς ἐν Ἠπείρῳ καὶ Νήσους ἀδελφοὺς» άφηνε την
πρωτοβουλία στον Γεννάδιο να ενεργήσει ό,τι έκρινε καλό. Αποκαλυπτική όµως για τις
αποκρυσταλλωµένες απόψεις του Αποστόλου σχετικά µε τις σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας
ήταν η εξοµολογητική κατακλείδα του: «Ὡς γινώσκετε, εἶνε ὁ καιρὸς τοῦ θερισµοῦ ὑπὲρ τῆς
δούλης Ἐκκλησίας». Τη φράση του αυτή χρησιµοποίησε αυτούσια στον επικήδειό του και ο
πρώην Λεοντοπόλεως Σωφρόνιος, γεγονός που καθιστά πιθανή την ανάγνωση της επιστολής
του από τον λογογράφο ή υποδεικνύει ότι η ρηξικέλευθη ρήση του Αποστόλου ταυτίστηκε µε

τον ίδιο ως εµπνευστή της αλλά και απετέλεσε «επαναστατική ιαχή» των εκκλησιαστικών
κύκλων.
Η επιστολή προς τον Μητροπολίτη Δράµας Αγαθάγγελο Κωνσταντινίδη
Τα σχέδια του Αποστόλου φαίνεται πως δεν ευοδώθηκαν σύµφωνα µε επιστολή του προς τον
Μητροπολίτη Δράµας Αγαθάγγελο στις 30 Σεπτεµβρίου 1915 (Ι.Α.Ι.Μ.Θ., Φακ. 23, Υποφάκ.
Α΄156 β΄, «Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης Β΄», Ο Σερρών Απόστολος προς
«Ἀγαπητὲ ἅγιε Δράµας, Κύριε Ἀγαθάγγελε», Εν Σέρραις, τη 30 Σεπτεµβρίου 1915). Ο ίδιος
είχε λάβει και δεύτερο γράµµα από τον Θεσσαλονίκης Γεννάδιο και σκόπευε να προσέλθει
στη συνάντηση, αλλά λόγω πυρετού αναγκάστηκε να παραµείνει στην έδρα του κατ’ οίκον.
Ζήτησε µάλιστα από τον όµορό του Μητροπολίτη να δηλώσει ότι είναι σύµφωνος σε ό,τι
τυχόν θα αποφάσιζαν, ενώ παρακαλούσε και στο υστερόγραφο να αναγνώσει την επιστολή
του στους παρόντες αρχιερείς. Ωστόσο ο Απόστολος υπαινισσόταν καταρχάς την αναταραχή
του πολιτικού βίου. Πράγµατι στις 24 Σεπτεµβρίου µετά από βραχύβια θητεία µόλις 45
ηµερών η κυβέρνηση Βενιζέλου παραιτήθηκε και τη διαδέχτηκε κυβέρνηση Αλέξανδρου
Ζαΐµη, στην οποία προσωρινός υπουργός Εκκλησιαστικών και Δηµοσίας Εκπαιδεύσεως
ανέλαβε ο και της Εθνικής Οικονοµίας πρώην πρωθυπουργός Γεώργιος Θεοτόκης. Mε
αφορµή την πολιτική κρίση υπέβαλε στη σχεδιασθείσα συνάντηση των ιεραρχών των Νέων
Χωρών τις ακόλουθες προτάσεις: «Ὅταν τὰ πράγµατα ἐξοµαλυνθῶσι, τότε νὰ παρακληθῆ ἡ Α.
Μεγαλειότης καὶ ἡ σεβ. Κυβέρνησις ὑπὸ τῆς Ἱεραρχίας ὅπως συγκληθῆ αὕτη εἴτε κατὰ µέγα
µέρος αὐτῆς πρὸς µελέτην κοινὴν καὶ ἀπόφανσιν.». Μάλιστα ο ίδιος υπογράµµισε τη λέξη, για
να δείξει ότι η µόνη αρµόδια που δικαιωµατικά θα αποφάσιζε για τα εκκλησιαστικά
πράγµατα, για τα του οίκου της δηλαδή, ήταν η Ιεραρχία της Εκκλησίας.
Ο Απόστολος συνέχιζε καλύπτοντας και το ενδεχόµενο άρνησης της Πολιτείας µε µία
προειδοποίηση: «Ἐὰν δέ, ὃ µὴ γένοιτο, δὲν εἰσακουσθῆ ἡ δικαία αὕτη αἴτησις τῆς Ἱεραρχίας,
πρὸ τῆς εἰσαγωγῆς τῶν προσχεδίων εἰς τὴν Βουλὴν νὰ δηλωθῆ ἐγκαίρως τῶ Βασιλεῖ καὶ τῆ
Κυβερνήσει, ὅτι ἡ Ἱεραρχία, ἡ ἐνόρκως ὑποσχεθεῖσα τὴν τήρησιν τῶν ὀρθοδόξων δογµάτων
καὶ τῶν ἱερῶν κανόνων τῶν Οἰκουµενικῶν Συνόδων, ἀδυνατῆ νὰ παραδεχθῆ καὶ νὰ ἐπιτρέψῃ
ἐν τῆ Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ διατάξεις ἐναντίας εἴς τε τὸ γράµµα καὶ τὸ πνεῦµα ταύτης, καὶ ὅτι
θ’ ἀναγκασθῆ τὴν ἑαυτῆς διαµαρτυρίαν διὰ τὴν ἀντορθόδοξον διαγωγὴν τῆς Κυβερνήσεως νὰ
καταστήσῃ γνωστὴν εἴς τε τὸν Ὀρθόδοξον λαὸν καὶ εἰς τὰς αὐτοκεφάλους Ὀρθοδόξους
Ἐκκλησίας, ἐπιρρίπτουσα τὴν µεγάλην εὐθύνην ἐπὶ τοὺς αἰτίους.». Και ο Μητροπολίτης
Σερρών κατέληγε µε µία προτροπή προς τους αδελφούς του προβλέποντας την έξαρση των
πολιτικών παθών αλλά και την ενδεχόµενη ανάµιξη ιεραρχών στην πολιτική ζωή του τόπου:
«Ἡµεῖς οἱ πιστεύοντες ὅτι ἐν τῆ ἐλαχιστότητι ἡµῶν εἴµεθα θείῳ δικαίῳ ἀρχιθῦται ἐν τῆ
Ὀρθοδόξῳ Ἐκκλησίᾳ τοῦ Χριστοῦ, ἄς ἐξαρθῶµεν ὀλίγον ὑπὲρ τὰς λαϊκὰς χαµαιζηλίας καὶ τὰ
συµφεροντίδια». Πράγµατι θα επιβεβαιωνόταν σε λιγότερο από ένα έτος, όταν το κίνηµα της
Εθνικής Αµύνης επικύρωνε µε τον πιο επίσηµο τρόπο τον Εθνικό Διχασµό των Ελλήνων.
Τα παρασκήνια της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη
Είναι αξιοσηµείωτο ότι της πρωτοβουλίας του Γενναδίου που τοποθετείται χρονικά πριν την
επιστολή του Αποστόλου της 21ης Σεπτεµβρίου, προηγείται άλλη υπογεγραµµένη από 15
ιεράρχες της παλαιάς Ελλάδος εν αγνοία του προέδρου της Νοµοπαρασκευαστικής
Μητροπολίτου Αθηνών Θεόκλητου προς τον Υπουργό των Εκκλησιαστικών µε ηµεροµηνία
18 Σεπτεµβρίου 1915, η οποία κοινοποιήθηκε και στην Ιερά Σύνοδο. Οι ίδιοι αρχιερείς

απέστειλαν εµπιστευτικό γράµµα και προς τους ιεράρχες του διευρυµένου κράτους
(Σωφρόνιος, 65-69). Σε αυτό απάντησε ο Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, καθώς ήταν µέλος
εκλεγµένης στην έδρα του από τους Μητροπολίτες της Μακεδονίας πενταµελούς επιτροπής:
ευχαριστούσε για την απάντηση στη δική του επιστολή της 16ης Σεπτεµβρίου και
πληροφορούσε για τις αποφάσεις των προσελθόντων εννέα ιεραρχών σχετικά µε τη
σύγκληση της Ιεραρχίας: α) αποφασίστηκε καθένας χωριστά να απαντήσει στην υπουργική
εγκύκλιο της 8ης Σεπτεµβρίου µε το σκεπτικό ότι «διὰ τῆς µονοµεροῦς ἑκάστου ἀρχιερέως
γνωµοδοτήσεως δὲν εὐοδοῦται ὁ ἐπιδιωκόµενος σκοπὸς, ἀλλὰ µόνον διὰ τῆς συγκλήσεως
ἁπάσης τῆς Ἱεραρχίας, τοῦθ’ ὅπερ ἐπιβάλλεται καὶ ὑπὸ τῶν ἱερῶν Κανόνων καὶ τοῦ
Συντάγµατος», β) εγκρίθηκε η υποβολή υποµνήµατος προς τον βασιλέα, τον πρωθυπουργό,
τον υπουργό «ἐκ µέρους τῆς Ἱεραρχίας τῆς Μακεδονίας» και αντίγραφό του στην Σύνοδο της
Εκκλησίας της Ελλάδος και σε κάθε επίσκοπο χωριστά προς υπογραφή και αποστολή στον
όµορο Μητροπολίτη, για να την υπογράψει και αυτός, γ) συµφωνήθηκε η διαβίβαση από τον
Γεννάδιο του υποµνήµατος στον Οικουµενικό Πατριάρχη εξ ονόµατος όλων των ιεραρχών,
για να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη σύγκληση της Ιεραρχίας, δ) συστήθηκε
πενταµελής επιτροπή που αποτελείτο από τους Θεσσαλονίκης Γεννάδιο, Βερροίας
Καλλίνικο, Σερρών Απόστολο, Δράµας Αγαθάγγελο και Κασσανδρείας Ειρηναίο, για να
παρακολουθεί το ζήτηµα της σύγκλησης, να ενεργεί προσηκόντως και να πληροφορεί τους
λοιπούς για την πορεία του ζητήµατος, ε) οι αποφάσεις θα ανακοινώνονταν στους ιεράρχες
της Ηπείρου, των Νήσων και της Παλαιάς Ελλάδος (Σωφρόνιος, 69-71).
Στη συνάντηση των ιεραρχών της Μακεδονίας ο Γεννάδιος συνέταξε µαζί τους κοινό
υπόµνηµα σύµφωνα µε τις ανωτέρω υποδείξεις µε ηµεροµηνία 1 Οκτωβρίου 1915 και το
απέστειλε στον Υπουργό: σε αυτό, παρά την πρότερη αµφισβήτηση του ρόλου της
Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής από τον Απόστολο και άλλους ιεράρχες, εµφανιζόταν ότι
σύµπασα η Ιεραρχία «µεγάλως ἀνεκουφίζετο καὶ πλήρη ἠσθάνετο χαρὰν» για τον καταρτισµό
της και ζητούσε βάσει του Συντάγµατος που διασφάλιζε τους κανόνες της Εκκλησίας τη
σύγκληση της Ιεραρχίας.
Το περίεργο είναι ότι παρά την εξουσιοδότησή του στον Δράµας Αγαθάγγελο, στις 22
υπογραφές -οι 7 δι’ αντιπροσώπων, µάλιστα οι 4 διά του Γενναδίου, ανάµεσα στις οποίες και
αυτές του Χίου Ιερωνύµου και του Λήµνου Στεφάνου, ενώ απουσιάζει χαρακτηριστικά του
Μυτιλήνης Κυρίλλου (Τζιερτζής 2012)- εµφανίζεται και αυτή του Αποστόλου ως παρόντος!
Ενδεχοµένως ο Απόστολος άλλαξε γνώµη την τελευταία στιγµή και θέλησε να παρευρεθεί σε
µία τόσο σηµαντική συνάντηση. Το υπόµνηµα κοινοποιήθηκε και στον πρόεδρο της Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος Μητροπολίτη Αθηνών Θεόκλητο (Σωφρόνιος, 71-74·
Στράγκας 1969, 625-629).
Η περιρρέουσα ατµόσφαιρα: εκκλησιαστικοί και πολιτικοί συσχετισµοί
Στα 1915 ο Απόστολος διένυε το 59ο έτος του επίγειου βίου του. Οι δύο συνοµιλητές του
ήταν αρκετά µικρότεροί του: ο γεννηµένος στη Μεσόπολη της Προύσας Θεσσαλονίκης
Γεννάδιος Αλεξιάδης (1868-1951) ήταν µόλις 47 ετών, ενώ ο καταγόµενος από τη Μαγνησία
της Μικράς Ασίας Δράµας Αγαθάγγελος (1864-1935) διένυε τα 51 του χρόνια. Και οι τρεις
ήταν απόφοιτοι της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Ο Αγαθάγγελος µάλιστα έχοντας
γέροντα τον Εφέσου Αγαθάγγελο και µε υποτροφία του Χρηστάκη Ζωγράφου σπούδασε
νοµική στο Βερολίνο και το Παρίσι, ενώ διέµεινε και στο Λονδίνο επί τετράµηνο για την
εκµάθηση της αγγλικής· εστράφη δηλαδή στις µεγάλες πρωτεύουσες της Δυτικής Ευρώπης.

Στα 1896 ο δρόµος του διασταυρώθηκε µε αυτόν του σπουδαγµένου στην οµόδοξη Ρωσία
Αποστόλου, καθώς κλήθηκε από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης ως καθηγητής των
νοµικών.
Στα 1901 επί δευτέρας Πατριαρχίας του Πατριάρχου Ιωακείµ Γ΄ (1901-1912)
εξελέγησαν και οι δύο στον τρίτο βαθµό ιεροσύνης: ο Απόστολος στις 6 Ιουλίου τιτουλάριος
Μητροπολίτης Σταυρουπόλεως, ενώ ο Αγαθάγγελος στις 2 Οκτωβρίου Μητροπολίτης
Γρεβενών (1901-1910) µετά την προαγωγή του Δωροθέου στη Μητρόπολη Νικοπόλεως και
Πρεβέζης (Σταυρίδης 2000, 375-376): η εκλογή του ενδεχοµένως αποφασίστηκε µετά την
εκφώνηση του επικήδειου στον ευεργέτη Παύλο Στεφάνοβικ παρόντος του Πατριάρχου
(Κωνσταντινίδης 1901). Έτσι ο τελευταίος προηγήθηκε του Αποστόλου σε Μητρόπολη της
Μακεδονίας. Ο Απόστολος τον ακολούθησε µετά την εκλογή του στις 29 Ιουνίου 1906 στην
όµορη Βέροια µετά τη µετάθεση του Κωνσταντίου στη Μητρόπολη Γάνου και Χώρας. Με
τον απροσδόκητο θάνατο του Αθανασίου Πιπέρα µετατέθηκε πρώτος στη Μητρόπολη
Σερρών στις 26 Αυγούστου 1909 και ακολούθησε ο Αγαθάγγελος στη Δράµα στις 13
Μαρτίου 1910 λόγω της αναγκαστικής µετάθεσης του Χρυσοστόµου Καλαφάτη στη
Μητρόπολη Σµύρνης (Σταυρίδης 2000, 383, 389, 391). Μετά ταύτα θα µπορούσαν να
χαρακτηριστούν συνοδοιπόροι στην εκκλησιαστική τους διαδροµή έως τη θανή του
Αποστόλου.
Ο Αγαθάγγελος µετά τη Μικρασιατική Καταστροφή µετατέθηκε στις Μητροπόλεις
Νεοκαισαρείας (25 Οκτωβρίου 1922), Πριγκηποννήσων (20 Μαρτίου 1924) και Χαλκηδόνος
(2 Απριλίου 1927), από όπου παραιτήθηκε τον Ιούνιο του 1932 για λόγους υγείας. Εξελέγη
τιµητικώς Εφέσου (28 Ιουνίου 1932) και απεβίωσε σε ηλικία 83 ετών στη Χάλκη στις 16
Αυγούστου 1935, όπου και ενταφιάστηκε (Κωσταρίδης 1921, 185, 187-188· Κωνσταντινίδης
1962, στ. 83-84· Κυράτσος 21995, 109-112· Καλαϊτζής χ.χ., 51). Επέλεξε εποµένως
ενσυνείδητα να παραµείνει στο κλίµα του Οικουµενικού Πατριαρχείου. Ο Αγαθάγγελος
µάλιστα συµπεριλήφθηκε στον κατάλογο των υποψηφίων ιεραρχών που υποβλήθηκε στην
Πύλη µετά την κοίµηση του Πατριάρχου Ιωακείµ Γ΄, ωστόσο το όνοµά του διαγράφτηκε
πιθανότατα εξαιτίας της συµµετοχής του στην απελευθέρωση των επαρχίας του, όπως και του
Θεσσαλονίκης Γενναδίου, Μυτιλήνης Κυρίλλου, Σάµου Κωνσταντίνου, Κασσανδρείας
Ειρηναίου, Κρήτης Ευµενίου και Σµύρνης Χρυσοστόµου («Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»,
Εκκλησιαστική Αλήθεια 26 Ιανουαρίου 1913, αρ. 4, έτος ΛΓ΄, 27-28· Σταυρίδης 22004, 454),
εκ των οποίων οι τέσσερις πρώτοι µάλλον για τον ίδιο λόγο, ενώ οι δύο τελευταίοι για την
εθνική τους δράση στην Κρητική Πολιτεία και στη Δράµα αντίστοιχα.
Ο Αγαθάγγελος συνέγραψε αρκετά βιβλία, από τα οποία ξεχωρίζουν α) η «Επίτοµος
Χριστιανική Ηθική µετά πολλών σηµειώσεων» (Σµύρνη 1891), αντιπροσωπευτικό της
καθηγητικής του ιδιότητας, β) τα «Υποµνήµατα περί Εκκλησιαστικών διαρρυθµίσεων,
αναγνωσθέντα εν τη Ιερά Συνόδω Κωνσταντινουπόλεως και δηµοσιευθέντα εις το επίσηµον
όργανον αυτής «Εκκλησιαστική Αλήθεια» και εν συνεχεία εις ιδιαίτερον φυλλάδιον εκδοθέντα»
(Κωνσταντινούπολις 1908), αποκαλυπτικό της παρρησίας και της παρεµβατικότητάς του στα
εκκλησιαστικά δρώµενα, γ) το «Περί του νυν Ευρωπαϊκού Πολέµου» (Δράµα 1916), για τη
σύγχρονη φλέγουσα επικαιρότητα, και δ) η µελέτη τοπικής εκκλησιαστικής ιστορίας
«Εικοσιφοίνισσα, Ιερά Μονή Παγγαίου, Ιστορία - περιγραφή» (Δράµα 1916). Από τον ίδιο
ιστορήθηκαν οι «Δραµατικαί περιπέτειαι της Δράµας και απελευθέρωσις αυτής» (Καβάλα
1913), ενώ το βιβλίο του για τους εκ Θράκης και Μ. Ασίας πρόσφυγες (1914) θεωρήθηκε

αντιπολιτευόµενο και αντιβενιζελικό φυλλάδιο (Πλουµίδης 1980, 623)2, γεγονός που
πιθανότατα προκάλεσε την προσωρινή έξοδό του από την Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή µε
εντολή του Βενιζέλου, ενώ επανήλθε αργότερα επί Γούναρη (Τσιρώνης 2010, 54). Το εθνικό
κέντρο δεν συνεξέταζε ούτε τη µικρασιατική του καταγωγή ούτε τον εθναρχικό ρόλο των
αρχιερέων, τον οποίο ασκούσε ως ανάστηµα του Πατριαρχείου.
O Δράµας Aγαθάγγελος και ο Σερρών Απόστολος ήδη από τον Απρίλιο του 1915
επεδίωκαν µε συντονισµένες ενέργειες την αχειραγώγητη λειτουργία της Εκκλησίας
αµφισβητώντας ουσιαστικά τον ρόλο της Νοµοπαρασκευαστικής Επιτροπής (Τσιρώνης 2010,
64). Στη συνεργασία τους ενδεχοµένως συνέτεινε και το έντονο διπλωµατικό παρασκήνιο:
στις 15 Φεβρουαρίου, 10 µέρες πριν την παραίτησή του, ο πρωθυπουργός Ελευθέριος
Βενιζέλος πρότεινε στον βασιλέα σχέδιο παραχώρησης της Καβάλας, της Δράµας και της
Χρυσούπολης στη Βουλγαρία υπό τον όρο εισόδου της στην εκστρατεία της Καλλίπολης·
παραλλαγµένη προειδοποίηση απηύθυναν στις αρχές Μαΐου 1915 προς την Ελλάδα οι
Αγγλογάλλοι σε περίπτωση εµµονής της στην ουδετερότητα, προσφέροντας την Καβάλα, τη
Δράµα και τις Σέρρες στη Βουλγαρία, η οποία όµως αποδέχτηκε τελικά παρεµφερή πρόταση
της Γερµανίας (Λεονταρίτης 1978, 22, 25, 28). Υπό την απειλή απώλειας των επαρχιών τους
και ενδεχόµενων περιπετειών του ποιµνίου τους βάσει των προηγούµενων εκτρόπων των
Βουλγάρων στον Μακεδονικό Αγώνα και τους Βαλκανικούς οι δύο συνοδοιπόροι ιεράρχες
πρέπει να συνασπίστηκαν. Σε αυτή την αντιβενιζελική, όπως εκλήφθηκε δράση του
Αγαθαγγέλου, θα οφείλεται και η µετέπειτα απαγόρευση (Ιούλιος 1916-Ιούνιος 1919) να
επιστρέψει στη Μητρόπολή του, όπως και η σύλληψή του από την Άµυνα και η µεταφορά
του στη Θεσσαλονίκη «ἐκ τῶν φυλακῶν εἰς Μοναστήριον» κατά τον ίδιο τον Γεννάδιο «διά
τα εγνωσµένα βασιλόφρονα αυτού αισθήµατα» (Κωσταρίδης 1921, 187· Στράγκας 1970, 734)
παρά τις αλλεπάλληλες διαµαρτυρίες του για τη µη ύπαρξη γραπτού κατηγορητηρίου αλλά
και για τις θηριωδίες των Βουλγάρων στην επαρχία του· κατά άλλη µαρτυρία διαψευδόταν ο
εγκλεισµός του στο Γεντί Κουλέ, αλλά είχε περιοριστεί στη Μονή της Αγίας Αναστασίας
Βασιλικών (Κοντογιώργος 1917, 12). Ο ίδιος είχε αιτηθεί στο Υπουργείο Εκκλησιαστικών
µέσω του Αρχιερατικού Εκκλησιαστικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης να του επιτραπεί να
µεταβεί στη Μονή Εσφιγµένου του Αγίου Όρους µέχρι την παύση του παγκοσµίου πολέµου
(Στράγκας 1970, 799). Κατά την ακούσια απουσία του τοποτηρητής της επαρχίας του είχε
οριστεί ο βοηθός επίσκοπος του Θεσσαλονίκης Θεουπόλεως Γεννάδιος (Στράγκας 1970, 815,
820, 821). Αργότερα στα 1919 ο Δράµας µηνύθηκε µάλλον από ιδιώτη «ἐπί ἀναµίξεως εἰς
τὴν πολιτικὴν» και ο φάκελός του θα αποστελλόταν στον Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης προς
έλεγχο του αδιάβλητου του κατηγόρου, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του Τρίκκης
Πολυκάρπου για το δικαίωµα µηνύσεως στον οιονδήποτε κι όχι µόνο στον άµεσα
προσβληθέντα (Στράγκας 1970, 773)· σε αυτό το γαϊτανάκι αλληλοκατηγοριών κατά το
δεύτερο Ανώτατο Εκκλησιαστικό Δικαστήριο 14 συνεδριών (23 Μαΐου 1919–10 Αυγούστου
1919) υπό την προεδρία του Αθηνών Μελετίου Μεταξάκη είχε εξεταστεί και η µήνυση του
ιδιώτη Ηλία Γουνελά κατά του Γενναδίου Θεσσαλονίκης «ὡς παρανόµως χειροτονήσαντος
τὸν Ἐπίσκοπον Θεουπόλεως Γεννάδιον» (Στράγκας 1970, 768-769).
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Η διαφορετική διατύπωση του τίτλου σε σχέση µε αυτή που παραδίδει ο Κωσταρίδης και ο Μητροπολίτης
Δράµας κυρός Διονύσιος αφήνει την υπόνοια για δεύτερη έκδοση µε λιγότερο προκλητικό για τους κρατούντες
τίτλο.

Ο Γεννάδιος αφετέρου εξελέγη κι αυτός λίγο αργότερα Μητροπολίτης Λήµνου στα
1904 επί δευτέρας Πατριαρχίας του Ιωακείµ Γ΄ και προβιβάστηκε µε τη µετάθεσή του στη
Θεσσαλονίκη στα 1912 λίγους µήνες πριν την απελευθέρωση της πόλης και τη θανή του
µεγάλου Πατριάρχη (Παπαδόπουλος 1964, 291-293· Καραθανάσης 1992· Βαλαής, 34-75·
Τζιερτζής, 85-106). Και οι τρεις εποµένως είχαν ευεργετηθεί µε την επισκοποίησή τους και
τη βελτίωση της θέσης τους από τον Ιωακείµ Γ΄. Για τον καθηγητή Σταυρίδη µάλιστα ο
Απόστολος «καθ’ όλον τον βίον του παρέµεινε πιστός ακόλουθος της εν τη Εκκλησία
ιωακειµικής παρατάξεως» (Σταυρίδης 2006, σ. 37). Ο Αγαθάγγελος ως Γρεβενών είχε
οδηγηθεί βέβαια σε σύγκρουση µε τον Ιωακείµ Γ΄ στα 1906 µε αφορµή καταγγελίες του
Βουκουρεστίου για υπαιτιότητα φόνου Κουτσοβλάχων και ύστερα από την απαίτηση της
Πύλης για αποµάκρυνσή του από την έδρα του ([Ψωµιάδης 1906], 28, 36-39), ωστόσο η
παραµονή του τότε και η µετάθεσή του αργότερα στη Δράµα σίγουρα συνέβαλε στην
αποκατάσταση των σχέσεων των δύο ανδρών.
Ως προς την πολιτική βιοθεωρία τους όµως πρέσβευαν διαφορετικές απόψεις κι
ακολούθησαν εκ διαµέτρου αντίθετες ατραπούς, καθώς ο Αγαθάγγελος υιοθέτησε
φιλοβασιλική στάση, όπως αποδεικνύει και η αποστολή του στην Κωνσταντινούπολη µαζί µε
τον Μηθύµνης Βασίλειο για την επίτευξη της µνηµόνευσης από το Πατριαρχείο του
βασιλέως Κωνσταντίνου µετά την επάνοδό του από την εξορία και η επιστολή του προς τον
Υπουργό Εξωτερικών Γ. Μπαλτατζή που διαπίστωνε, όπως ο καθηγητής Ανδρούτσος, τη
«βενιζελίτιδα» της Κωνσταντινούπολης και την απαιτούµενη διαφωτιστική εργασία µε τα
«τρόπαια τοῦ δαφνοστεφοῦς βασιλέως» (Νανάκης 2008, 135 και 2013, 123-124). Αντιθέτως ο
Γεννάδιος ήταν ακραιφνώς βενιζελικός, όπως απέδειξε η µετέπειτα δράση του κατά την
υποδοχή της Τριανδρίας στη Θεσσαλονίκη, αλλά και η ενεργός συµµετοχή του στο
Εκκλησιαστικό Δικαστήριο κατά του Μητροπολίτου Αθηνών Θεοκλήτου και των
συµµετασχόντων στο ανάθεµα του Βενιζέλου από τη θέση του προέδρου. Ο Αγαθάγγελος
συµµετέσχε τόσο στη συνέλευση 38 αρχιερέων στην Αδριανούπολη (22-30 Μαΐου 1921) που
απαιτούσαν αναβολή της πατριαρχικής εκλογής και ζητούσαν να γίνει αυτή από όλη την
Ιεραρχία (Στράγκας 1970, 1119· Νανάκης 1991, 63-70), όσο και στη σύσκεψη 31
Μητροπολιτών του Οικουµενικού Θρόνου και 9 που εξουσιοδότησαν αντιπροσώπους τους
στη Θεσσαλονίκη (16-22 Δεκεµβρίου 1921), οι οποίοι κήρυξαν «ὁµοφώνως καὶ παµψηφεὶ»
την εκλογή του βενιζελικού Μελετίου Μεταξάκη «ὡς µηδόλως γενοµένην» ([Κωνσταντινίδης
1922], 4· πρβλ. Νανάκης 1991, 134-142). Ωστόσο σε αυτή τη δεύτερη συνάντηση
συνασπίστηκαν και αποφάσισαν κοινές ενέργειες πρώην αντίπαλοι, ιωακειµικοί και
αντιωακειµικοί, αλλά και τότε βενιζελικοί και φιλοβασιλικοί που είχαν συγκρουστεί µεταξύ
τους, όπως ο Γεννάδιος Θεσσαλονίκης (Νανάκης 2000, 211-219), ο Κασσανδρείας
Ειρηναίος, ο Λάµπης Αγαθάγγελος Παπαδάκης ως τοποτηρητής Κρήτης, ο Μηθύµνης
Βασίλειος και δι’ αυτού ο Μυτιλήνης Κύριλλος (Τζιερτζής 2012), ο Ιωαννίνων Σπυρίδων, ο
Ηρακλείας Γρηγόριος διά του Αδριανουπόλεως Πολυκάρπου, ο Τραπεζούντος Χρύσανθος
διά του Δαρδανελλίων Ειρηναίου, κ.α.
Μία δεύτερη ανάγνωση των επιστολών: ανησυχίες του Αποστόλου Χριστοδούλου για ένα
δεύτερο Αυτοκέφαλο;
Από τις ανωτέρω επιστολές θα µπορούσε να υποθέσει κανείς ότι ο Απόστολος
Χριστοδούλου, παρόλο που συµφωνούσε µε την κοινή δράση των ιεραρχών απέναντι στην
Πολιτεία, δεν ήθελε να ενισχύσει κανέναν στα προσωπικά του σχέδια για ανέλιξη στην

εκκλησιαστική ιεραρχία. Ο Γεννάδιος από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης έχοντας ήδη
κερδίσει τις εντυπώσεις του βασιλέως Κωνσταντίνου είχε ακουστεί ως πιθανός διάδοχος του
Μητροπολιτικού Θρόνου των Αθηνών, γεγονός που προοιώνιζε και ο ορισµός του ως
αναπληρωτή προέδρου στη Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή µετά τον τότε Αθηνών
Θεόκλητο Μηνόπουλο (Στράγκας 1970, 777). Η φηµολογία για την ανάρρηση είτε του
Γενναδίου λόγω των στενών σχέσεών του µε τον υπουργό Εκκλησιαστικών Δηµήτριο Δίγκα,
είτε του Πέτρας Τίτου Ζωγραφίδη λόγω της παλαιάς από την εποχή της Κρητικής Πολιτείας
φιλίας και της κοινής καταγωγής µε τον Ελευθέριο Βενιζέλο (Νανάκης 2013, 438-440), στον
Θρόνο των Αθηνών, αναζωπυρώθηκε και κατά την περίοδο του Εκκλησιαστικού
Δικαστηρίου που αποφάσισε την καθαίρεση του Θεοκλήτου (Στράγκας 1970, 734, 764-765).
Η πρόταση του Γενναδίου για σύγκληση των ιεραρχών των Νέων Χωρών στη Θεσσαλονίκη
αυτοµάτως τον παρουσίαζε εµπνευστή της πρωτοβουλίας στους εκκλησιαστικούς κύκλους,
τον νοµιµοποιούσε ως µοναδικό εκπρόσωπό τους και συνοµιλητή της επίσηµης Πολιτείας και
εµπλούτιζε τη φυσιογνωµία του δυναµικού ηγέτη που απαιτούσαν οι περιστάσεις. Γι’ αυτό
ίσως ο Απόστολος, διαβλέποντας ενδεχόµενες φιλοδοξίες του Γενναδίου και αποφεύγοντας
να του κατοχυρώσει τη θέση αυτή, πρότεινε σε πρώτη φάση την αντιπροσώπευση όλων των
αρχιερέων (κεντρικής, ανατολικής και δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Νήσων
Βορειοανατολικού Αιγαίου), ώστε µία οµάδα να εκπροσωπεί όλους τους επισκόπους των
απελευθερωµένων περιοχών και όχι µόνο ο Γεννάδιος. Επιπροσθέτως αποφάσισε τελικά να
µην παραστεί ο ίδιος επικαλούµενος διπλωµατικά ασθένεια, ούτως ώστε να µην
νοµιµοποιήσει τον αρχηγικό ρόλο του Γενναδίου, να εφαρµόσει ουσιαστικά µε την
εξουσιοδότηση του Δράµας Αγαθαγγέλου την πρότασή του για την διά αντιπροσώπων
συνάντηση, και να δηλώσει τη δυναµική του παρουσία µε τις προτάσεις του που θα
αναγιγνώσκονταν στο σώµα των προσελθόντων ιεραρχών. Μέσω αυτών απέστειλε πολλαπλά
µηνύµατα τόσο προς τους κυβερνώντες όσο και προς τους άλλους ιεράρχες και ιδιαιτέρως
στον Γεννάδιο: α) µε το αίτηµα για επίσηµη σύγκληση του συνόλου ή µεγάλου µέρους της
ύστερα από παράκληση της Ιεραρχίας προς τον βασιλέα και την κυβέρνηση, εµµέσως δεν
αναγνώριζε τη συνάντηση της Θεσσαλονίκης ως νόµιµο σώµα για τη λήψη τελικών
αποφάσεων και την προώθηση άλλων ιδιοτελών ή αποσχιστικών σχεδίων, ενώ πρότεινε την
αποφυγή θορύβου, καθώς η πρωτοβουλία δεν ετύγχανε της έγκρισης του Πατριαρχείου και
σίγουρα αντιτίθετο στα σχέδια της Πολιτείας, και β) υποδείκνυε µε την εσκεµµένη τριπλή
επανάληψη της λέξεως «Ἱεραρχία» ότι θεωρούσε αυτή µόνο εξουσιοδοτηµένο όργανο της
Εκκλησίας για κοινή µελέτη και απόφαση. Η απροσδόκητη βάσει της εµφανίσεως του
ονόµατός του στο υπόµνηµα παρουσία του Αποστόλου οφείλεται είτε α) σε αλλαγή στάσης
και απόφαση της τελευταίας στιγµής, είτε β) σε συναίνεση για αντ’ αυτού υπογραφή.
Οι πιθανολογούµενες ενδόµυχες ανησυχίες του Αποστόλου Χριστοδούλου για τις
βλέψεις του Γενναδίου επιβεβαιώνονται από τις ίδιες τις εξελίξεις, καθώς στις 28
Φεβρουαρίου 1917, την ίδια ηµέρα που η «Εκκλησιαστική Αλήθεια» δηµοσίευε στο
πρωτοσέλιδό της -και σε δισέλιδο µακροσκελές σε σχέση µε άλλες απώλειες- αφιέρωµα την
κοίµηση του Σερρών Αποστόλου Χριστοδούλου, εν µέσω του Εθνικού Διχασµού ο
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης όχι µε προσωπική επιστολή αλλά ως πρόεδρος τοπικής
συνόδου µε τη σύµφωνη γνώµη των επισκόπων του Κίτρους Παρθενίου, Καµπανίας
Διοδώρου, Πολυανής Φωτίου και Αρδαµερίου Ιωακείµ, θεωρώντας αδύνατη εξαιτίας του
πανευρωπαϊκού πολέµου και της διακοπής κάθε συγκοινωνίας µε την Τουρκία τη
συνεννόηση τόσο µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο «εἰς ὃ κανονικῶς ὑπάγονται αἱ Ἐκκλησίαι

τῶν Χωρῶν τοῦ Κράτους Θεσσαλονίκης» είτε µε την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος
«ἕνεκα τοῦ χωρισµοῦ τοῦ Κράτους», υποστήριζε ότι «διὰ ταῦτα ὑπολείπεται πρὸς τοῦτο ὡς
µόνον µέσον πρὸς ἐξέτασιν τῆς καταστάσεως καὶ διευθέτησιν τῶν πραγµάτων ἡ σύγκλησις τῆς
Ἱεραρχίας τῶν εἰς τὸ Κράτος τῆς Θεσσαλονίκης περιελθουσῶν Χωρῶν» («Ὑπόµνηµα», 9-17).
Οι όροι που χρησιµοποιούνται από τον Γεννάδιο, ο οποίος αυτή την κρίσιµη συγκυρία
αποφασίζει την έκδοση του περιοδικού «Γρηγόριος ο Παλαµάς», για να προβάλει τις
πρωτοβουλίες του και τις θέσεις του απέναντι στα γενόµενα, όπως λ.χ. για το πρόσφατο
ανάθεµα, δεν είναι τυχαίοι: σε ένα νέο «κράτος» ελεγχόµενο από την Εθνική Άµυνα µε µία
Ιεραρχία ως εκκλησιαστικό σώµα απέµενε η εκλογή του προέδρου της ως Προκαθηµένου
που θα νοµιµοποιούσε και την πολιτική εξουσία του καινού κρατικού µορφώµατος µε την
ορκωµοσία της.
Ο Αθηνών Θεόκλητος µάλιστα ήδη από τον Μάρτιο του 1917 ανακοίνωσε στην Ιερά
Σύνοδο ότι ανέγνωσε σε εφηµερίδα της Θεσσαλονίκης την πρόθεση της Επαναστατικής
Κυβέρνησης για σύγκληση των ιεραρχών των Νέων Χωρών που προσχώρησαν στο κίνηµα
«ἵνα µεριµνήσωσι περὶ τῆς Αὐτοτελείας καὶ ἀνεξαρτησίας τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Κράτους»,
ενώ κατά νεότερες πληροφορίες του στα µέσα Απριλίου «σκοπὸς τῆς µελετωµένης ταύτης
Συνόδου Ἀρχιερέων, εἶναι τὸ µὲν, ἡ ἀνακήρυξις τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἀποσπασθεισῶν ἀπὸ τοῦ
Ἑλληνικοῦ Βασιλείου χωρῶν εἰς ἀνεξάρτητον καὶ Αὐτοκέφαλον Ἐκκλησίαν, τὸ δὲ ἡ ἀνάδειξις
Διαρκοῦς Ἱ. Συνόδου ὑπὸ τὴν προεδρείαν τοῦ Μητρ. Θεσσαλονίκης, προσέτι δὲ ἡ πλήρωσις
τῶν τυχὸν κενῶν ἐπισκοπικῶν ἑδρῶν καὶ ἄλλων». Επιπλέον ο Λαρίσης Αρσένιος είχε
πληροφορηθεί και την ζήτηση γνώµης Καθηγητού της Θεολογικής για τα πατριαρχικά
δικαιώµατα που τυχόν απέρρεαν από τον τίτλο «Παναγιώτατος» (Στράγκας, 1969, 681-683).
Τελικά ο Υπουργός Παιδείας της Επαναστατικής Κυβέρνησης Γεώργιος Αβέρωφ έδινε την
άδεια να συνέλθει η Ιεραρχία «πρὸς διαµοιβὴν σκέψεων καὶ λῆψιν ἀποφάσεων, ἀφορωσῶν
εἰς τὴν προσωρινὴν διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας τῶν Νέων Χωρῶν» αποκλείοντας ούτως τυχόν
µακρόπνοα σχέδια χωρίς την έγκρισή του, ενώ ο ίδιος διεκήρυττε ευθαρσώς προς τους
αρχιερείς ότι δεν απεµπολούσε τα πολιτειοκρατικά εκ του Αυτοκεφάλου κεκτηµένα του,
καθώς αυτός θα προσκαλούσε τηλεγραφικώς τους Μητροπολίτες και Επισκόπους των Νέων
Χωρών στη Θεσσαλονίκη για την Κυριακή µετά του Θωµά («Ὑπόµνηµα», 18). Η µη
συµµετοχή απάντων των ιεραρχών παρά µόνο 24 βενιζελικών υπό το άγρυπνο βλέµµα του
παρόντος Υπουργού Αβέρωφ, αλλά και η έµµεση οµολογία αδυναµίας συγκροτήσεως
Συνόδου ως αντικανονικής άνευ της ευλογίας του Οικουµενικού Πατριάρχου Γερµανού Ε΄
οδήγησε στη λύση να αποκληθεί η συνάντηση αυτή «Συνέλευσις τῶν Ἱεραρχών τῆς Νέας
Ἑλλάδος» (Σωφρόνιος, 134, 178). Ωστόσο το εισαγωγικό σχόλιο του µαθητή του Αποστόλου
Χριστοδούλου, του Σεβαστείας Γερβασίου Σουµελίδη, για τη θλιβερή είδηση της θανής του
«ἐκ τῆς ὡραίας, ἀλλ’ ὑπεράγαν ἐπ’ ἐσχάτων δοκιµασθείσης καὶ ὑπὸ τῆς συνεννοήσεως
(δηλαδή της Αντάντ) σπαρασσοµένης Μακεδονίας» αποκαλύπτει πώς αντιµετώπιζε επισήµως
τις πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις και τη στάση ιεραρχών του κλίµατος του Πατριαρχείου ο
Οικουµενικός Θρόνος από τις στήλες του επίσηµου δηµοσιογραφικού του οργάνου.
Ακροτελεύτιον…
Ο Απόστολος Χριστοδούλου ήταν ακόµη «ὁ σθεναρὸς καὶ ὀτρυρὸς (sic) τοῦ καθήκοντος
θεράπων» σύµφωνα µε τον χαρακτηρισµό του Τύπου για τον Μητροπολίτη Σερρών που µετά
από περιοδεία του στα Δαρνακοχώρια επέτυχε την παύση των αυθαιρεσιών και βανδαλισµών

του τουρκικού στρατού. Ήταν αυτός που σύµφωνα µε το «Ηµερολόγιό» του αντιµετώπισε
θαρραλέα τον στρατηγό Βουλκώφ, αυτοανακηρυγµένο τότε Γενικό Διοικητή της
Μακεδονίας, διαµαρτυρόµενος µε παρρησία για την εισβολή και κατάληψη Βούλγαρων
στρατιωτών στα εκπαιδευτήρια της πόλης (Πέννας, 147-178· Τζανακάρης 1991, 251, 273,
275, 284, 286). Με τον τότε ταγµατάρχη και πρώτο φρούραρχο Σερρών Κωνσταντίνο
Μαζαράκη και τον ανθυπολοχαγό Τζανετέα στο Διοικητήριο τον Ιούλιο του 1913
απεικονίζεται σε φωτογραφία πρωτοσέλιδου εφηµερίδος απλός ως ιερεύς -χωρίς εγκόλπιο,
σταυρό και επανωκαλύµµαυχο παρά µόνο µε τη δεσποτική ράβδο- αλλά και αγέρωχος (Εφηµ.
Ελλάς 28 Ιουλίου 1913, έτος 6ον, αρ. 462), λίγο µετά τον εµπρησµό των ¾ της πόλης, τον
οποίο αγωνίστηκε να αποτρέψει, προσπαθώντας µαταίως να πείσει τον κυνικό περί τα οφέλη
της καταστροφής ταγµατάρχη πεζικού Κονταράτο για την επίσπευση της κατάληψης των
Σερρών που επιπλέον κινδύνευσε κατά τη διάρκεια της οκτάµηνης βουλγαρικής κατοχής και
µετά από αυτή από κρούσµατα χολέρας (Εφηµ. Αστήρ 12 Ιουλίου 1910 (Θεσσαλονίκη)·
Τζανακάρης 1991, 190-191).
Οι ανέκδοτες επιστολές του Αποστόλου Χριστοδούλου προσεγγίζουν νέες πτυχές του
ζητήµατος των σχέσεων Εκκλησίας –Πολιτείας στα 1915. Μέσα από αυτές φωτίζονται τα
παρασκήνια των διαβουλεύσεων µεταξύ ιεραρχών των απελευθερωµένων επαρχιών της
Μακεδονίας για την ποθούµενη σύγκληση του συνόλου της Ιεραρχίας, ενώ αποκαλύπτεται η
στεντόρεια απάντηση του Αποστόλου Χριστοδούλου προς το Υπουργείο των
Εκκλησιαστικών τον Σεπτέµβριο του 1915 απέναντι στα προσχέδια που σκόπευε να
εισαγάγει στη βουλή. Συνεξετάζοντας τη στάση των ιεραρχών των Νέων Χωρών βάσει των
σπουδών τους, της εκκλησιαστικής διαδροµής και της ποιµαντορίας τους σε άλλες επαρχίες,
της µετάθεσής τους επί Οικουµενικού Πατριάρχου Ιωακείµ Γ΄ του Μεγαλοπρεπούς στις
ευαίσθητες Μητροπόλεις της Μακεδονίας και µάλιστα κατά την απελευθέρωσή τους, καθώς
και της θέσης τους απέναντι στα πολιτικά δρώµενα του ελλαδικού βασιλείου, διαπιστώνεται
ότι ο Απόστολος χωρίς να τοποθετείται πολιτικά αλλά αντιµετωπίζοντας την Πολιτεία ως
θεσµό επιθυµούσε την εκκλησιαστική συνέχεια της πνευµατικής αναφοράς των Νέων Χωρών
στο Οικουµενικό Πατριαρχείο, αλλά και τη χειραφέτηση της Εκκλησίας από την
πολιτειοκρατία επιδιώκοντας τη ρήξη µε το παρελθόν της ελλαδικής Εκκλησίας, η οποία
ασφυκτιούσε από τις συνεχείς παρεµβάσεις. Δεν είναι απίθανο τις επιδιώξεις τόσο της
Πολιτείας όσο και του Γενναδίου να είχε αντιληφθεί πρόωρα από το 1915 ο Απόστολος
Χριστοδούλου, σύµφωνα και µε το εκδοµένο το ίδιο έτος ποίηµα «Σοφοί δε προσιόντων» του
Κ. Καβάφη:
«Οἱ ἄνθρωποι γνωρίζουν τὰ γινόµενα.
Τὰ µέλλοντα γνωρίζουν οἱ θεοί,
πλήρεις καὶ µόνοι κάτοχοι πάντων τῶν φώτων.
Ἐκ τῶν µελλόντων οἱ σοφοί τὰ προσερχόµενα
ἀντιλαµβάνονται. Ἡ ἀκοὴ
αὐτῶν κάποτε ἐν ὥραις σοβαρῶν σπουδῶν
ταράττεται. Ἡ µυστικὴ βοὴ
τοὺς ἔρχεται τῶν πλησιαζόντων γεγονότων.
Καὶ τὴν προσέχουν εὐλαβεῖς. Ἐνῶ εἰς τὴν ὁδὸν
ἔξω, οὐδὲν ἀκούουν οἱ λαοί.»
(Καβάφης, 91991, 23, 127-128)
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