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ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΜΥΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΟ  ΤΟΥ ΑΓΡΙΛΗ    

Λόγω των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζω και της σχεδόν πλήρους αδυναμίας μου
για να μετακινηθώ στην Κυπαρισσία και τη Μητρόπολη, θεώρησα υποχρέωσή μου να στείλω
μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (e-mail),  μια  προσωπική  εμπιστευτική  και  απόρρητη
επιστολή προς τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.  Χρυσόστομο,  με  την οποία θέλησα να
εξομολογηθώ τις  σκέψεις  που με  βάρυναν,   ευελπιστώντας  ότι  ο  παραλήπτης  αυτής θα
αντιλαμβανόταν το κατά τη γνώμη μου λάθος της απόφασης του να απαγορεύσει την τέλεση
των ιερών μυστηρίων σε όλους τους μη ενοριακούς ναούς, συμπεριλαμβανομένου και του
μοναδικού ναού του Αγρίλη, της Παναγίας της Αγριλιώτισσας. Στο ναό αυτόν, όπως όλοι σας
γνωρίζετε,  ασκούσαν  ανέκαθεν  τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, περί τις 50 οικογένειες
που μένουν μόνιμα στον οικισμό του Αγρίλη και στην παραλία Φαρακλάδας και άλλες 400
οικογένειες που έρχονται τα Σαββατοκύριακα, ή  παραθερίζουν εκεί κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες. Εκείνο που με εξόργισε ιδιαίτερα στο να διαμαρτυρηθώ έντονα, είναι ότι από  την
απαγόρευση αυτή, εξαιρέθηκε σκανδαλωδώς το ιδιωτικό ναϋδριο που βρίσκεται στο  Costa
Navarino στου  Ρωμανού,  υπαγόμενο  στην   δικαιοδοσία  της  Μητροπόλεως  Τριφυλίας  &
Ολυμπίας,   στο  οποίο  άνετα  μπορεί  κανείς  τώρα  να  τελεί  γάμους  και  βαφτίσια  και  να
επακολουθούν μετά και οι συνήθεις δεξιώσεις και γεύματα στα κέντρα του συγκροτήματος
αυτού! 

Ο  Σεβασμιότατος   Μητροπολίτης  κ.  Χρυσόστομος,  κατέθεσε  ποινική  δίωξη  και  αγωγή
εναντίον μου, για το περιεχόμενο της επιστολής μου, με την κατηγορία ότι  προέβην στο
αδίκημα  της  εκ  προθέσεως  και  δόλου  συκοφάντησης,  εξύβρισης  και  προσβολής  της
προσωπικότητάς του,  της τιμής του και  της υπόληψής του,  ζητώντας παράλληλα να του
καταβάλλω   το  ποσό  των  250.000  ευρώ,  ύψος  στο  οποίο  κοστολόγησε  την  υλική
αποζημίωση  προς  αποκατάσταση  της  ηθικής  βλάβης  που  υπέστη!!!  Ευτυχώς  που  δεν
διαθέτω χρήματα και ακίνητη περιουσία στο όνομά μου, για να καταφέρει να εισπράξει το
ποσόν που θεώρησε απαραίτητο, για να αποκατασταθεί η βλάβη που υποτίθεται ότι εγώ του
προξένησα!

Όσον αφορά το περιεχόμενο της εν λόγω επιστολής  μου και τους χαρακτηρισμούς που
ενόχλησαν τον  Σεβασμιότατο,  είναι  θέμα αποκλειστικά δικό μου και  θα το υπερασπιστώ
απολύτως μόνος μου.   Την δική σας συμπαράσταση, θα την ήθελα μόνον για να καταθέσετε
για  πραγματικά  γεγονότα  –  καταστάσεις,  για  τα  οποία  έχετε  ιδία  αντίληψη  και  πιο
συγκεκριμένα  για  τα  εξής:  α)  Για  το  τι  αισθανθήκατε  εσείς,  με  την  απόφαση  αυτή  του
Μητροπολίτη  να καταργήσει την τέλεση των γάμων και των βαφτίσεων στο εκκλησάκι της
Παναγιάς της Αγριλιώτισσας. β) Εάν σας δυσαρέστησε η μοναδική εξαίρεση που έγινε για το
ιδιωτικό  εξωκλήσι του εφοπλιστή κ. Κωνσταντακόπουλου.  γ) Εάν γνωρίζετε προσωπικά, ότι
στον ναό αυτόν του Αγρίλη ετελούντο ανέκαθεν γάμοι και βαφτίσια. δ) Εάν γνωρίζετε κάτι για
τις δικές μου ανιδιοτελείς ενέργειες και δραστηριότητες,  προς όφελος της εκκλησίας  της
Αγριλιώτισσας και του Αγρίλη γενικότερα. στ) Εάν  γνωρίζετε κάτι το μεμπτό για το ήθος μου,
την εντιμότητά μου και την υπόληψη μου στη κοινωνία και ζ) Εάν με έχετε ποτέ ακούσει
προσωπικά να έχω πει άσχημα πράγματα, συκοφαντίες, υποτιμητικές λέξεις, ή και ύβρεις
εναντίον του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη  Κυρίου Χρυσοστόμου ή αν με θεωρείται ικανό για
να  δυσφημώ και συκοφαντώ τον οποιοδήποτε, πόσο μάλλον τον Μητροπολίτη.   

Δεν είστε καθόλου υποχρεωμένοι να έρθετε ως μάρτυρες υπεράσπισής μου, για χάρη μου.
Εάν όμως αισθάνεστε την ανάγκη να υπερασπιστείτε, το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση,
όταν  μάλιστα  αφορά  σκέψεις  οι  οποίες  εξωτερικεύονται  απευθείας  σ΄  εκείνον  που  τον
αφορούν, τα πατροπαράδοτα δικαιώματα της Αγριλιώτισσας, ως προς την τέλεση των ιερών



Μυστηρίων και να συμβάλετε επίσης  στο να τεθεί τέρμα στην μη περαιτέρω υποβάθμιση
του  Αγρίλη,  παρακαλείσθε  να   έρθετε  στο  δικαστήριο  για  να  συμπαρασταθείτε  στα
δικαιώματα αυτά. 

Επικοινωνήσετε προς τούτο με τον Δικηγόρο κ. Παναγιώτη Αγγελόπουλο, είτε τηλεφωνικώς στα 
2761033888  - 6944577205,  είτε στο e-mail aggelopoulos  2@  yahoo  .  gr, για να δηλώσετε την 
αποδοχή σας, να καταθέσετε αυτά μόνον που εσείς νομίζετε ότι οφείλετε να υπερασπιστείτε. 
Η παρούσα  απευθύνεται προς όλους εσάς, γιατί πιστεύω πως  θα είχατε κάτι να καταθέσετε 
από όσα αναφέρονται πιο πάνω, προς όφελος της Αγριλιώτισσας και του Αγρίλη.  
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ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΣΙΟΥ
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