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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
Προς: Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη 

Κυθήρων και Αντικυθήρων  
κ. Σεραφείμ 

Ενταύθα 
 

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση της αληθείας.  
 

Σεβασμιώτατε,  
 
Στο αναρτηθέν στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως κείμενο με γενικό τίτλο «Αναίρεσις 
Εσφαλμένων Πληροφοριών», αναφέρετε μεταξύ άλλων και τα εξής: «Οἱ πρωτεργάτες τῆς 
πρόσφατης ποινικῆς διώξεώς μου, μέ προεξάρχοντα τόν Δήμαρχο Κυθήρων κ. Εὐστράτιο 
Χαρχαλάκη, μετέφεραν στά Μ.Μ.Ε. τίς ἑξῆς ἀναληθεῖς εἰδήσεις, οἱ ὁποῖες ἀδικοῦν τήν 
πραγματικότητα καί τόν ὑποφαινόμενο». 
 
Διά της παρούσης σας παρακαλώ να ανακαλέσετε την εν λόγω παράγραφο, διότι 
ΟΥΔΕΠΟΤΕ ο Δήμαρχος ζήτησε την ποινική σας δίωξη ή τη σύλληψή σας, όπως 
παραπλανητικά ανέφεραν ορισμένα Μ.Μ.Ε. Το αυτό μπορεί να σας βεβαιώσει και το Α.Τ. 
Κυθήρων το οποίο ΟΥΔΕΠΟΤΕ εδέχθη υπ΄ εμού ή από κάποιον άμεσο ή έμμεσο συνεργάτη 
μου τηλεφωνική, έγγραφη ή άλλου είδους όχληση για το εν λόγω θέμα.  
 
Επειδή, όμως, είναι σαφές ότι οι πληροφορίες σας δεν είναι πλήρεις, σας γνωρίζω τα 
ακόλουθα: 
 
Το πρωί της Παρασκευής 20/3 δέχθηκα άνω των 10 τηλεφωνημάτων από μονίμους 
κατοίκους του νησιού, που με ρώτησαν «τί μέτρα έχω λάβει» προκειμένου να τηρηθεί η 
ΠΝΠ σχετικά με την δημόσια Θεία Λατρεία και αν είναι εν γνώσει μου ότι παρά τις 
προβλέψεις του Νόμου, ο οικείος Μητροπολίτης θα εξακολουθήσει να τελεί τις Ιερές 
Ακολουθίες με ανοικτές θύρες στους Ιερούς Ναούς. Απήντησα σε όλους ανεξαιρέτως ότι την 
υποχρέωση ελέγχου για την τήρηση των μέτρων αυτών δεν έχουν οι Δήμοι αλλά το 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, προς το οποίο δύναται ο κάθε πολίτης να 
προβαίνει σε σχετικές αναφορές, κάτι που όπως έχω πληροφορηθεί συνέβη και με την εν 
λόγω περίπτωση. Αντίστοιχου περιεχομένου τηλεφωνικές οχλήσεις δέχθηκα και το βράδυ 
της ιδίας ημέρας, μετά την σχετική αναφορά στο Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 με αφορμή την 
οποία δεκάδες μέσα ενημέρωσης από όλη την Ελλάδα προσπάθησαν να επικοινωνήσουν 
μαζί μου προκειμένου να αναδείξουν «το θέμα». Απήντησα σε ελάχιστα και δήλωσα σε όλα 
πολύ συγκεκριμένα πράγματα και τίποτε το οποίο να μην ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. Μάλιστα επέμεινα στο ότι «ο Μητροπολίτης ΔΕΝ συνελήφθη» και 
αρνήθηκα να απαντήσω σε δεκάδες τηλεφωνήματα τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 
σταθμών γιατί εξαρχής φάνηκε η προσπάθεια δημιουργίας εντυπώσεων, πέραν των 
πραγματικών γεγονότων.  
 
Δυστυχώς, την άποψή σας ότι «ο Δήμαρχος έστειλε τον Μητροπολίτη στην Αστυνομία», 
επανέλαβαν αρκετοί καθώς και συγκεκριμένη ιστοσελίδα (παρ)εκκλησιαστικών ειδήσεων, 
που μάλιστα συνέδεσε με τρόπο άκομψο την δήθεν αυτή «αποκάλυψη» με άλλα άσχετα 
ζητήματα, εναντίον της οποίας και του ιδιοκτήτου της προέβην ήδη σε νομικά μέτρα για 
διασπορά ψευδών ειδήσεων.  
 
 

Κύθηρα, 27-03-2020 
Αρ. Πρωτ.: 1116                                  
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Ερωτηθείς, όμως, από Μ.Μ.Ε. να σχολιάσω την διά κωδωνοκρουσιών τέλεση Ιερών 
Ακολουθιών, παρά τη ρητή απαγόρευση λόγω της πανδημίας, επανέλαβα αυτό και που διά 
της παρούσης σας λέω (άποψη για την οποία προφανώς η ηλικία κάποιου δεν μπορεί να 
σχετίζεται), ότι δηλαδή ΟΥΔΕΙΣ είναι υπεράνω του Νόμου και ότι dura lex sed lex. 
Υπενθύμισα μάλιστα προς πάσα κατεύθυνση το τί έπραξε ο Πρώτος Κυβερνήτης της 
Ελλάδος Ιωάννης Καποδίστριας, όταν στις 20-08-1828 απαγόρευσε με διάταγμα «πάσαν 
θρησκευτικήν τελετήν» στην προσπάθειά του να περιορίσει το λοιμό που είχε τότε 
ενσκήψει στην πατρίδα μας. Σχετικές αναφορές έχουν γίνει και από πολλούς Αρχιερείς και 
σας κοινοποιώ μόνο μία εξ αυτών, του Σεβ. Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Θεοκτίστου. 
 
Προφανώς, για έναν Αρχιερέα, όπως και για έναν ιερέα, μοναχό και απλό πιστό, η μη 
τέλεση των Ιερών Ακολουθιών και κυρίως η μη παροχή δυνατότητας της Θείας Μετάληψης 
είναι κάτι βαρύ. Προσωπικά προφανώς και μου προκάλεσε θλίψη το ότι αναγκάστηκα να 
αποχαιρετήσω την μητέρα μου χωρίς την παρουσία πιστών στην εξόδιο ακολουθία. Το 
αυτό πιστεύω νοιώθουν και όσοι συμπολίτες μας καθημερινά παρίστανται στις εξόδιες 
ακολουθίες προσφιλών τους προσώπων. Ωστόσο, η περίσταση που βιώνει ο πλανήτης 
είναι τόσο σοβαρή και κυρίως μοναδική για τις τελευταίες γενιές και συνεπώς θα πρέπει 
κάθε οργανισμός, φορέας, πολίτης κ.λπ. να ταυτισθεί απόλυτα με τις κρατικές εντολές, 
ώστε να περιοριστεί όσο το δυνατόν η μετάδοση του θανατηφόρου αυτού ιού. Επί αυτού, 
δεν θα σχολιάσω τις θεολογικές σας απόψεις γιατί δεν είμαι θεολόγος, παρά το μόνο που 
έχω να σας μεταφέρω είναι ότι η συντριπτικότατη πλειοψηφία των εν Ελλάδι (αλλά και ανά 
τον Κόσμο) Αρχιερέων (ορισμένοι εκ των οποίων επικοινώνησαν μαζί μου διατυπώνοντας 
την πλήρη αντίθεσή τους στην ανοικτή τέλεση Ιερών Ακολουθιών παρά τις σχετικές ΠΝΠ 
και μεταφέροντάς μου ότι εκλαμβάνουν την κατάσταση αυτή ως άνωθεν δοκιμασία, 
αντιμετωπίζοντάς την με κατ΄ οίκον προσευχή και κατ΄ ιδίαν τέλεση των Ιερών Ακολουθιών 
στα κατά τόπους Μητροπολιτικά Παρεκκλήσια), τήρησαν και τηρούν τις σχετικές εντολές 
χωρίς για την τήρηση αυτή να προηγηθούν οι δυσάρεστες καταστάσεις που βιώσαμε στα 
Κύθηρα και έγιναν δυστυχώς γνωστές από το πανελλήνιο, παραποιούμενες όμως 
σοβαρώς από μεγάλη μερίδα του Τύπου.  
 
Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνώντας με βουλευτές και στελέχη της Κυβέρνησης, ήδη εδώ 
και 3 εβδομάδες, μετέφερα την παράκληση να μην απαγορευθεί η Θεία Λατρεία εν γένει, 
αλλά να επιτρέπεται χωρίς την παρουσία εκκλησιάσματος, δηλαδή «κεκλεισμένων των 
θυρών» όπως επιτράπηκε με σκοπό την τηλεοπτική ή ραδιοφωνική αναμετάδοση. Ωστόσο 
η Κυβέρνηση νομοθέτησε διαφορετικά και είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να τηρήσουμε το 
Νόμο, που στόχο έχει την προστασία της ανθρώπινης ζωής.    
 
Τέλος, σχετικά με τις αναφορές σας για επισκέπτες από χώρες της ΕΕ, μη τήρηση των 
μέτρων κ.λπ., θα ήταν χρήσιμο προτού προβείτε σε τέτοιες κρίσεις, να έχετε ενημερωθεί 
τόσο από το Δήμο όσο και από όλες τις υπόλοιπες Αρχές (Αστυνομία, Λιμενικό, Πολιτική 
Προστασία, Νοσοκομείο κ.λπ.) σχετικά με τις μέχρι τώρα ενέργειές μας, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων ενός εκάστου δημοσίου φορέα. Σε κάθε περίπτωση, μπορούμε όποτε το 
επιθυμείτε να σας ενημερώσουμε.  
 

Με Τιμή  

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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