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“...Ἀγαπητοί µου ἀδελφοί. Τήν παροῦσαν τήν ἀπευθύνω πρός ὑµς οὐχί διά
νά καταδικάσω τάς ἐνεργείας σας. ῞Ενα Ἀρχιερέα τόν κρίνει ἡ συνείδησίς
του, ἡ ἱστορία καί πολύ περισσότερον ὁ Θεός. Αἱ δεκαεννέα ψᾹφοι σας θά
παραδοθοῦν εἰς τήν ἱστορίαν καί εἰς τάς χεῖρας τοῦ ζῶντος Θεοῦ καί θά κρι -
θοῦν. Ἐγώ ἐπιθυµῶ νά σς εἴπω ὅτι ἐκ βάθους καρδίας σς συγχωρῶ. Οὐδέ
τήν παραµικράν σκιάν δέν κρατῶ εἰς τήν καρδίαν µου ἐναντίον σας. Τοῦτο
δέν σηµαίνει ὅτι ἀποδέχοµαι τήν πρξιν σας. Ἐν καιρῷ τῶ δέοντι, θά ὑπο -
βάλω ἔνστασιν εἰς ὁλόκληρον τήν Ἱεραρχίαν, εἰς ὅλους τούς ἐν Πνεύµατι
Ἁγίῳ ἀδελφούς µου Ἐπισκόπους, καλῶν αὐτούς ὅπως ἀποκαταστήσουν τήν
κανονικήν Τάξιν. Ὡς δέ ῞Ελλην πολίτης εἶµαι ὑποχρεωµένος νά ζητήσω
τήν βοήθειαν τᾹς δικαιοσύνης. Ἐλπίζω ὅτι δέν θά πικραθοῦν αἱ καρδίαι σας
διά τήν προσφυγήν µου εἰς αὐτήν.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πα-
τρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος εἴη µετά πάντων ὑµῶν. 

Ἐλάχιστος ἐν Χριστῶ ἀδελφός
Ὁ ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ”

Ι∆ΡΥΤΗΣ:  Ὁ Μητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ 
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Μετά τήν παραίτηση τοῦ Ἀρ -χιεπισκόπου Ἱερωνύµου πρό-βαλε στό ἐκκλησιαστικό προσκή -νιο ὁ Ἰωαννίνων Σεραφείµ. Ὄχιλόγῳ τῶν ποιµαντικῶν καί θεο -λο γικῶν ἐπιδόσεών του, πού ἦ -ταν πολύ φτωχές, οὔτε ἐξ αἰτίαςτᾹς ἔξωθεν καλᾹς µαρτυρίας γιάτήν ἁγιότητα τοῦ βίου του, πούδέν ἐµαρτυρεῖτο στήν Ἄρτα οὔτεκαί στά Γιάννενα πού τοποθετή -θηκε µητροπολί της, ἀφοῦ ὅλοιδιαπίστωναν τό ἄξεστο καί ἄ -στα το τοῦ χαρακτή ρα του. Βρέ -θηκε στό ἐπίκεντρο τῶν ἐξελίξε -ων, ἤδη πρό τᾹς παραιτήσεωςἹε ρωνύµου, ὀρκίζοντας τήν κυ -βέρ νηση τοῦ στενοῦ φίλου τουδικτάτορα Ἰωαννίδη.Ὁ φίλος του Ἰωαννίδης τοῦ ὑ -πο σχέθηκε νά τοῦ δώσει ὁποια -δή ποτε νοµική φόρµουλα θελή -σει γιά νά ἀναρριχηθεῖ στόν Ἀρ -χιεπισκοπικό θρόνο. Συµβου -λευ όµενος τόν µεγάλο γνώστη

περί τά ἐκκλησιαστικά, τόν πρώ -ην Ἀθηνῶν Ἰάκωβο Βαβανάτσο(ὅπως εἴδαµε στό προηγούµενοἄρθρο), σχεδίασε µαζί του µιάσύνοδο πολυµελᾹ (ὄχι ὀλιγοµελᾹὅπως ἦταν ἡ Ἀριστίνδην πού ἐξέ-λεξε τόν Ἱερώνυµο), τήν ὁποίαδέν ὀνόµασε Ἀριστίνδην ἀλλά «κα-νονική Ἱεραρχία», 32 µητροπο-λιτῶν, πού ἀπετελεῖτο ἀπό τήν«πρεσβυτέρα Ἱεραρχία» τῶν πρόἹερωνύµου µητροπολιτῶν (ἐξαι-ρουµένων τῶν συµµετεχόντωνστήν Ἀριστίνδην πού ἐξέλεξε τόνἹερώνυµο).Ἡ φόρµουλα αὐτή πᾹρε σάρ-κα καί ὀστά µέ τήν 3 ΣυντακτικήΠράξη τᾹς δικτατορίας. Ὀνόµα-ζε τούς 32 µητροπολίτες «κανο-νική Ἱεραρχία» (µέ ποιό κριτήριοὁ κοσµικός νοµοθέτης µπορεῖ νάἀποφανθεῖ περί κανονικότηταςµητροπολιτῶν; ∆έν εἶναι ὑπόθε-ση ἐσωτερική τᾹς Ἐκκλησίας ἡκανονικότητα τῶν ἐπισκόπων
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της;). Ἀπό αὐτή τήν «Ἱεραρχία»τῶν 32 πέτυχε τήν ἐκλογή τουσέ Ἀρχιεπίσκοπο. Καί κατά τήνἔκφραση τοῦ ἘλευθερουπόλεωςἈµβροσίου: «κυνικαί συναλλαγαί,φατριαστικαί δοσοληψίαι καί τα-πεινά συµφέροντα»ἀνέβασαν τόνΣεραφείµ µέ τή βοήθεια τοῦ Ἰω -αννίδη στήν Ἀρχιεπισκοπική κα -θέδρα. Μέ τήν πλειονότητα τᾹς Ἱε -ραρ χίας ἐκτός καί τή µειονότητανά συνεδριάζει γιά τήν τύχη τῶνπολλῶν, ἡ Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδοςγιά ἕνα ἑξάµηνο ὁλόκληρο ἔµοια -ζε σάν ἕνα καζάνι πού ἔβραζε καίἦταν ἕτοιµο νά ἐκραγεῖ. Ἄλλεςστιγµές ὁ Σεραφείµ ἀπειλοῦσετούς πιό ζωηρούς ὅτι θά τούςκηρύξει ἔκπτωτους καί ὅταν τόµέτωπο τῶν ἐκτός γινόταν συµ -παγές, ἔκανε κινήσεις διπλωµα -τίας ἀναγνωρίζοντας πρόσκαι-ρα καί κατά τό δοκοῦν κάποιουςὡς κανονικούς, χωρίς ὅµως νάτούς εἰσάγει στήν «κανονική Ἱε-ραρχία». Ἀπό τήν ἄλλη βιαζόταννά ἐκπληρώσει τίς ὑποσχέσειςπού εἶχε δώσει στούς ψηφοφό -ρους του.Ἡ διαδικασία αὐτή ξεκίνησεµέ τήν ἔκδοση τοῦ Νοµοθετικοῦ∆ιατάγµατος ὑπ. ἀριθµ. 411 τᾹς16ης Μαΐου 1974: Περί ἱδρύσεωςἹερῶν Μητροπόλεων ἐν τῇ Ἐκκλη -σί τᾹς Ἑλλάδος καί τρόπου πλη -

ρώ σεως αὐτῶν καί τῶν λοιπῶντοιούτων. ∆ύο εἶναι τά βασικάστοιχεῖα τοῦ Ν.∆.: 1) Ἱδρύονται8 νέες µητροπόλεις (4 στήν Ἀρχιε-πισκοπή, 2 -Μεγάρων καί Μεσο-γαίας- στήν µητρόπολη ἈττικᾹςκαί Μεγαρίδος καί ἄλλες 2 στήµητρόπολη Θεσσαλονίκης) καί2) ἐπανέρχεται τό µεταθετό. Καίπάλι ὁ κοσµικός νοµοθέτης, µέτήν παρότρυνση τοῦ Σεραφείµ(πού ἔπρεπε νά ἐκπληρώσει τίςὑποσχέσεις του στούς ψηφο φό -ρους του), ἔρχεται νά νοµοθετή-σει ἀντίθετα µέ τούς Κανόνες,πού οὔτε τό µεταθετό ἐπιτρέ-πουν οὔτε τήν ἀπόσπαση κοµ-µατιοῦ ἀπό µητρόπολη χωρίςτήν ἔγκριση τοῦ οἰκείου µητρο-πολίτη. Ἔτσι, ξαφνικά ὁ µακαριστόςἐπίσκοπός µας βρέθηκε νά ἀπο -κόβεται ἀκούσια, βίαια καί ἐντε -λῶς ἀπροσδόκητα ἀπό πληθώραπνευµατικῶν του παιδιῶν. Ἦτανἡ πρώτη µαχαιριά πού στεροῦσετόν πατέρα ἀπό τά παιδιά του.Ἄς δοῦµε τά αἰσθήµατα ἐκείνηςτᾹς ὥρας ἀπό τό ἡµερολόγιό του:«16-05-1974. Παρ᾿  ὅλες τίς ἀντι-δράσεις τελικά σήµερα δηµοσιεύ -θηκε το Ν. ∆ιάταγµα τοῦ χωρι-σµοῦ τῶν Μητροπόλεων καί τοῦΜεταθετοῦ.Ἀπόψε εἶµαι ἀρκετά ἤρεµος. Ὁχωρισµός ἀπό τά µέλη τᾹς Ἐκκλη -
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σίας, τά ὁποῖα διηκόνησα καί προσ -πάθησα νά βοηθήσω, ὅλες αὐτέςτίς ἡµέρες µοῦ φαινόταν ἀνυπό -φορος. Ὅµως ἀπόψε ἀποδέχο-µαι ἐν εἰρήν᾽ τό θέληµα τοῦ Θεοῦ.17-05-1974. Ὁ Κύριος µοῦ χάρι-σε τή γαλήνη Του. Τό κύµα τοῦπόνου ἔσπασε µέσα µου. Νοιώθωµιά δύναµι µέσα στήν ἀγάπη τοῦΘεοῦ. Μέ τούς Χριστιανούς, τάµέλη τᾹς Ἐκκλησίας, συνδέθηκα.Καί τά µοναστήρια µέ ξεκούρα-ζαν. Ὁ Κύριος θέλησε νά µοῦ ἀφ-αιρέση τό στήριγµα. Νά µοῦ στε-ρήση τήν ἐπικοινωνία µέ τούς ἀν -θρώπους αὐτούς. Γενηθήτω τόθέληµά Του. Ἀξιώθηκα ἕξ χρόνιανά τούς διακονήσω. Αὐτό εἶναι ἡφτωχή µου προσφορά στό θρόνοτοῦ Κυρίου µου. Τόν παρακαλῶνά µοῦ συγχωρήση τά λάθη.18-05-1974. Τό ἀπόγευµα ἐπᾹ -ρα τηλεγράφηµα ἀπό τόν ἀρχιε -πίσκοπο Σεραφείµ. Ὥρισε τοπο -τη ρητές. Στά Μέγαρα τόν Κοριν -θίας, ὁ ὁποῖος προσωπικά τηλε-φώνησε καί παρήγγειλε νά τόνµνηµονεύουν καί στά Μεσόγειατόν ἀρχιµανδρίτη ∆αµασκηνό Χαλ-κίτη. Τοῦ ἀπάντησα διαµαρτυρό -µενος καί ἐπιφυλασσόµενος διάπν κανονικόν καί νόµιµον δι-καίωµα».Στίς 22 Μαΐου 1974 ἔγιναν οἱπρῶτες ἐκλογές µέ τόν νέο Ἀρ -χιεπίσκοπο. Ἡ ἐπιλογή τῶν προ -

σώπων ἔγινε σέ ἄτυπη συνεδρίαφατρίας ἐπισκόπων καί µέσα ἀ -πό ἔντονες ἀντεγκλήσεις τῶν συν-έδρων γιά τήν ἐπικράτηση τῶνἐκλεκτῶν τους καί σκληρές ὕ -βρεις πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο Σε-ραφείµ. Οἱ ἐκλογές αὐτές ἀνέ-δειξαν καί τούς ἀντικανονικούςδιαδόχους τοῦ µακαριστοῦ µη -τροπολίτη µας στά Μέγαρα καίτά Μεσόγαια, Βαρθολοµαῖο καίἈγαθόνικο ἀντίστοιχα.Στίς 13 Ἰουνίου ἀποτολµήθη-κε ἡ πρώτη βίαιη κίνηση τᾹς Συν -όδου. Ξαφνικά, πᾹρε τήν ἀπόφα-ση νά θεωρήσει τούς ΖακύνθουἈπόστολο καί Θεσσαλιώτιδοςκαί Φαναριοφερσάλων Κων -σταν τίνο ἀντικανονικούς. (Ση -µει ωτέον ὅτι στή συνεδρίαση τᾹς28ης Μαρτίου οἱ δυό αὐτοί µη -τροπολίτες εἶχαν ἀναγνωριστεῖὡς κανονικοί). Οἱ δυό πρῶτες ἐκ -πτώσεις µητροπολιτῶν, λοιπόν,ἀπό τήν «Ἱεραρχία», χωρίς κα-µιά ἀπολύτως δικαστική διαδι-κασία ἦσαν πλέον γεγονός. Τήµέρα αὐτή, ἐπίσης, ἀποφάσισαννά ξεκινήσουν δικαστική διαδι-κασία κατά τοῦ ΠολυανᾹς καίΚιλκισίου Χαρίτωνα, πού µέ κεί -µε νά του πρός ὅλους τούς ὑπεύ -θυνους, ἐκκλησιαστικούς καίκρα τικούς, ἐξέφραζε συνεχῶςτήν ἀντίθεσή του στά τεκταινό-µενα. (Σηµειωτέον ὅτι, ἀντί νά ὁ -
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λο κληρωθοῦν οἱ ἀνακρίσεις καίνά δικασθεῖ, ὁ Σεραφείµ προτί -µησε -τό πιό εὔκολο- νά τόν κη -ρύ ξει, ἀργότερα, ἔκπτωτο ἄνευδιαδικασίας δικαστικᾹς).Καί ἦλθε καί ἡ δεύτερη ἀπόφα -ση τᾹς Συνόδου. Κατά τή συνε-δρίαση τᾹς 25ης Ἰουνίου 1974χωρίς καµιά εἰδοποίηση ἡ Σύν -οδος ἀποφάσισε τήν ἀποµά κρυν-ση τοῦ µητροπολίτου ἈττικᾹς καίΜεγαρίδος Νικοδήµου. Τό σκηνι -κό πάντα ἴδιο: ∆ιαδικασία ἀ στρα -πή, χωρίς ἀπαγγελία κατηγορί -ας, χωρίς ἀνακρίσεις καί ἐκκλη -σιαστικά δικαστήρια. Οἱ συνοδι-κοί ἰσχυρίστηκαν ὅτι τούς δίνειαὐτό τό δικαίωµα ἡ 3 Συντακτι-
κή Πράξη, παρ�ὅλον ὅτι αὐτή δένµίλαγε ρητά γιά τήν ἔκπτωση Ἀρ -χιερέων ἀπό τούς θρόνους τους(γι᾿ αὐτό καί χρειάστηκε νά βγεῖκαί ἡ 7 Συντακτική Πράξη, πούδηµοσιεύθηκε στίς 2 Ἰουλίου 1974καί ἔδινε τό δικαίωµα νά κηρύσ -σωνται ἔκπτωτοι «ἀρχιερεῖς οἵτι-νες δἰ  ἐνεργειῶν καί ἐκδηλώσεώντων, διαταράσσουν τήν εἰρήνη καίτήν ἑνότητα τᾹς Ἐκκλησίας», δηλα-δή, µέ ἄλλα λόγια, καθένας πούµπο ροῦσε νά διαφωνεῖ πρός τήνἀ κραία ἐκτροπή πού εἶχαν πά -ρει τά πράγµατα τᾹς ἙλλαδικᾹςἘκ κλησίας. Τήν 7 Συντακτική Πρά-ξη χρησιµοποίησαν γιά νά ἐκδιώ -ξουν τούς ἑπόµενους 9 µητρο-

πολίτες). ∆εῖτε γιά τήν ὅλη δια-δικασία πού τηρήθηκε γιά τήνἔκπτωση τοῦ ἈττικᾹς Νικόδηµουστό Ντοκουµέντο πού παραθέ -τουµε σέ ἄλλο σηµεῖο τοῦ περιο -δι κοῦ. Στό προσωπικό ἡµερο λό -γιό του ἀρχίζουν νά καταγρά -φονται ἐµπειρίες σταυροῦ καίµαρτυρίου.«25-06-1974. Εὐχαριστῶ τόν Κύ -ριό µου γιά τή σηµερινή περιπέτεια.Μέ πρότασι τοῦ Κορινθίας ἀπε -φά σισαν νά µέ κηρύξουν ἀντικα -νονικό. Ὑπέρ τᾹς προτάσεως ἐψή -φισαν 19. Κατά 9. Αἰσθάνοµαι πο -λύ ἤρεµος. Μέσα στήν ἐπισκοπικήδιακονία τήν πρώτη θέσι τήν ἔχειὁ σταυρός. Παρακαλῶ τόν Κύριόµου νά µέ ἀξιώση νά τόν σηκώνωµέ θάρρος καί ἀφοσίωσι στό θέλη -µά του.Ὅλο τό ἀπόγευµα µέχρι ἀργάτό βράδυ µέ συνεκίνησαν οἱ ἐκδη -λώσεις πολλῶν ἀνθρώπων. Τό πρωί ἐπισκέφθηκα τόν Κί -τρους στό Νοσοκοµεῖο. Ἀκριβῶςτήν ὥρα πού στή Σύνοδο ἔπαιρ-ναν τήν ἀπόφασι νά µέ καταδικά-σουν. ∆έν τοῦ ἔκανα καθόλου λό -γο γιά τά θέµατα αὐτά».∆έν µποροῦσε ποτέ νά φαν-ταστεῖ ὁ ἐπίσκοπός µας τέτοιοµέγεθος µισαδελφίας ἀπό µερίδατῶν ἐπισκόπων (νά σκεφτεῖ κα-νείς ὅτι καταδικάσθηκε µόλις ἀ -πό 19 ἐκ τῶν 78 ἐπισκόπων τᾹς
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ἙλλαδικᾹς Ἐκκλησίας). Κι ἔτσι,µέσα σέ ἕνα διάστηµα ἑνός µήναὑπέστη δυό φορές βίαιη ἐκτόπι-ση χωρίς καµιά ἐξήγηση, ἀναγ-κάσθηκε σέ σκληρό χωρισµό ἀπότά πνευµατικά του παιδιά. Τό µέλλον µετά τήν ἀπόφασηαὐτή προδιαγραφόταν ζοφερό:

Ἔκδοση διατάγµατος ἐκπτώσε -ως γιά τόν ἈττικᾹς καί Μεγαρί -δος Νικόδηµο, ὁρισµός τοπο τη -ρητή καί στήν Ἀττική καί, τέλος,ἐκλογή ἄλλου µητροπολίτου γιάτήν Ἀττική, ἔξωση ἀπό τό ἐπι σκο-πεῖο καί πορεία πρός τήν ἐξορία.Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης 
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Στιγµές 
ἐκκλησιαστικῶν 

φρικαλεοτήτων

Γιά νά ἔρθουµε σέ µιά ἀµεσότητα µέ τά γεγονότα πού καταδεικνύ -
ουν τό µέγεθος τᾹς αὐθαιρεσίας, τᾹς παρανοµίας καί τᾹς ἀντικα -
νο νικότητας τᾹς ἐκπτώσεως τοῦ µακαριστοῦ µητροπολίτη µας
ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου ἀπό τόν ἐπισκοπικό θρόνο
του, φέρνουµε στή δηµοσιότητα ἕνα ἀνέκδοτο ντοκουµέντο.
Φα  νερώνει τήν πλήρη ἀδιαφορία τῶν πρωτεργατῶν τᾹς ἐκκλη -
σιαστικᾹς αὐτᾹς θύελλας γιά τή ζηµιά πού ἐπρόκειτο νά κάνουν
στό πανάγιο Σῶµα τᾹς Ἐκκλησίας. Ἀποδεικνύει τήν ἀσυδοσία,
τή σκληρότητα καί τήν ἀναλγησία πού ἔδειξαν οἱ ὑπαίτιοι. 
Τό ντοκουµέντο αὐτό εἶναι µιά ἀποµαγνητοφωνηµένη τηλεφω -
νική συνοµιλία τοῦ µητροπολίτη µας, ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος
Νικοδήµου, µέ τόν µητροπολίτη Μυτιλήνης Ἰάκωβο, ὁ ὁποῖος
ἦταν µέλος τᾹς συνόδου πού τόν ἔκανε ἔκπωτο. Τόν ἐνηµερώ -
νει, λοιπόν, τί ἀκριβῶς συνέβη στή συνεδρία τᾹς συνόδου αὐ  -
τᾹς στίς 25-6-1974. 



ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: …Λέει, ...Εἶναι

κα νονικός καί δέν ψηφίζω διότι

δέν ὑπάρχει θέμα κανονικότη -

τος. Καί οἱ 19 αὐτοί ἐψήφισαν…

ΑΤΤΙΚΗΣ: Τί νά ποῦμε. Καί τί

ἀπόφαση πήραν τώρα; Ὅτι; Τί

εἶμαι ἐγώ;

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Δέν εἶστε κανο-

νικός.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Ἄρα;

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: 19 ψήφους.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Ἄρα;

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ:  Ἡ Μητρόπολη θά

κηρυχθεῖ ἐν χηρείᾳ. Ὅταν βγεῖ

τό Διάταγμα, θά διορίσει Τοπο -

τη ρητήν.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Γιατί νά διορίσει;…

Ἔπρεπε νά φέρει τόν Ἰάκωβο

(Βαβανάτσο) τότε.(*Ἄν ἡ ἀντι-

κανονικότητα εἶχε αἰτία ὅτι ὁ Ἰά-

κωβος ἦταν κανονικός, γιατί δέν

ἀποκαθίσταται ὁ Ἰάκωβος;) 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Ἐμένα… Στό διά -

λειμμα συνεπλάκημεν μέ τόν Πρῶ-

τον καί μοῦ εἶπε: μή νομίζεις ὅτι

θά φέρω ἐγώ τόν Ἰάκωβο πίσω.

Νά κοποῦν τά χέρια μου καί τά

δυό, ἐάν φέρω ποτέ τόν Ἰάκωβο

πίσω.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Ναί, ἀλλά αὐτό τί ση -

μαίνει; Αὐτό τί σημαίνει;  Ὅταν

λένε ὅτι ἀντικανονικός εἶμαι ἐ -

γώ, διότι εἶναι θέμα Ἰακώβου,

ἔπρεπε νά τόν φέρει. Πῶς θά κά -

νει ἄλλη ἐκλογή; Αὐτός δέν θά

εἶναι ἀντικανονικός; Ὁ Ἰάκωβος

ἐξακολουθεῖ νά ζεῖ. Καί ἐξακο-

λουθεῖ νά εἶναι… ὅπως ἦταν καί

γιά μένα, ἦταν καί γιά τόν ὁποι-

ονδήποτε ἄλλον. Τί πράγματα

εἶναι αὐτά;

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Εἴπανε καναδυό,

ὁ Μαρωνείας (*Τιμόθεος Ματ -

θαι  ά  κης) καί οἱ ἄλλοι, νά περιμέ -

νου με νά δημοσιευθεῖ ὁ νέος νό -

μος τῶν δικαστηρίων, νά κάνει

ἔφεση ὁ Ἰάκωβος, καί, ἄν ἀπαλ-

λαγεῖ ἀπό τήν κατηγορία, τότε

νά σκε φθοῦμε ἐάν πρέπει νά ἐ -

πανέλ   θει ἤ ὄχι.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Τί νά πεῖ κανείς!

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Ὑπομονή χρειά -

ζεται. Τί νά κάνουμε; Αὐτά δέ

θά πάν’ πολύ. Θά πέσουν ὅλα.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Μά, γέροντα, τί πρά -

γματα εἶν’ αὐτά;

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Ὅταν πέσει τό κα-
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θεστώς τό πολιτικό. Δυστυχῶς,

τούς ἐνθαρρύνει τό πολιτικό κα -

θεστώς. Ἔχουν τήν δύναμιν, τήν

ἀντλοῦν τήν δύναμιν ἀπ’ τήν πο-

λιτεία. Ἀπό ἕναν ὑπουργόν ἐλε-

εινόν καί ἄθλιον, ὁ ὁποῖος εἶναι

ἡ ἀρχή τοῦ κακοῦ… (*ὁ Ὑπουρ -

γός Παιδείας Παναγιώτης Χρή-

στου)

ΑΤΤΙΚΗΣ: Ἔκανε εἰσήγηση ὁ Σε-

ραφείμ στήν ἀρχή;

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Δυό λέξεις εἶπε.

Σηκώθηκε… σταματῆστε… τήν

προ ηγουμένη ἑβδομάδα... Τώρα

εἶ ναι ἡ σειρά τοῦ Ἀττικῆς Νικο -

δή μου. Νά ἀποφανθεῖ ἡ Ἱεραρ -

χία, παρακαλῶ, ἐάν εἶναι κανο-

νικός ἤ ὄχι. Ποιός θά μιλήσει;

Ποιός θά μιλήσει; Ποιός θά μι -

λή σει; Κανείς. Κανείς. Κανείς. Ἐν

τέλει, μίλησα ἐγώ. Μετά ἀπό μέ -

να ἄρχισε ἡ ψηφοφορία. Εἶπε,

θέ λει νά πεῖ κανείς τίποτα, κα-

νείς ἄλλος; Τίποτα. (*Οἱ περισ-

σότεροι ἀπό τούς μητροπολίτες

πού συμμετεῖχαν περίμεναν ἀντ -

αλ λάγματα ἀπό τίς ἐκπτώσεις

τῶν Ἀρχιερέων καί δέν ἔφερναν

τήν παραμικρή ἀντίδραση)

ΑΤΤΙΚΗΣ: Ὁ Κοζάνης (*Διονύ -

σι ος) δέν εἶπε τίποτα;

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Ὄχι, τίποτα. Ὅταν

ἦρθε ἡ σειρά του νά ψηφίσει, εἶ -

πε: ἐγώ τοῦτο μόνο θά πῶ, ὅτι

αὐτά πού κάνουμε δέν εἶναι κα-

νονικά πράγματα. Ὀνόμασα τήν

ἀπόφασιν τῆς Ἱεραρχίας, λέει,

ἀπόφασιν αὐτοκτονίας καί πα -

ραφροσύνης. Καί ἐξακολουθῶ

νά τό πιστεύω αὐτό, ὅτι παρε -

φρονήσαμεν, ὅτι αὐτοκτονοῦ μεν

μέ αὐτό πού κάνουμεν. Τοῦ

εἶπαν ὅτι ἦρθε στήν Κηφισιάν,

στήν Μητρόπολίν σου καί κάθι-

σε τέσσερις ὧρες. Καί διεμαρτύ -

ρετο. Ἐγώ, λέγει, εἶμαι βαρύς στίς

ἐπισκέψεις καί δέν πηγαίνω. Πό -

τε πῆγα, λέει.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Ποιός; Ὁ Κοζάνης;

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Ναί. Τόν κατηγό -

ρη σαν ἄλλοι ὅτι πῆγε στήν Ἀττι -

κή, ἦρθε στήν Μητρόπολίν σου.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Ὄχι, δέν ἦρθε ὁ ἄν -

θρωπος ποτέ.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Ἐπίσης, εἶπαν καί

ὅτι στήν Μητρόπολιν Τρίκκης,

στά Μετέωρα, συνῆλθαν περί
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τούς τριάντα Ἀρχιερεῖς καί τόν

ἐξέλεξαν Ἀρχιεπίσκοπον, τόν Κο-

ζάνης.(*δύο ψέματα πού ἀπο-

δεικνύουν τήν κακοήθεια αὐτῶν

πού τά διέδωσαν).

ΑΤΤΙΚΗΣ: Ὑπάρχει καί Θεός πά -

νω ἀπό τό κεφάλι μας καί ὁ Θε-

ός κάποτε θά μιλήσει.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Βεβαίως, ὑπάρ -

χει ὁ Θεός.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Τί νά πῶ γέροντα;

Αὐ τό εἶναι Ἱεραρχία; Αὐτό εἶναι

Ἐκκλησία; Εἶναι Ἐκκλησία αὐτό

τό πράγμα;

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Πάρε τή μάνα

σου καί ἔλα στή Μυτιλήνη. Ἔλα

μερικούς μῆνες ἐκεῖ πέρα νά ξε-

κουραστεῖτε, ἕως ὅτου ἔρθει ἡ

ἄλλη μέρα ἡ μεγάλη καί ἐπιφα-

νής, νά ’ρθεῖ ἡ δικαιοσύνη.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Ἔχει ὁ Θεός. Ἔχει ὁ

Θεός. Πιστεύω, εἶμαι πολύ ὑπε-

ρήφανος διότι διώκομαι ἀπό ἕνα

τέτοιο καί ἐκκλησιαστικό καί πο-

λιτικό καθεστώς.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Ναί, ναί.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Ὅταν διώκεται κανείς

ἀπό ὅλην αὐτή τήν ἀθλιότητα,

νομίζω ὅτι πρέπει νά αἰσθάνε-

ται ὑπερηφάνεια. Ἐάν εἶχα κάνει

κάτι εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας,

θά ἤμουν ἕτοιμος νά δικαστῶ.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Βέβαια, ποιός τό

’πε; Ἐσύ εἶσαι τίμιος ἄνθρωπος

καί ἔχεις δίκαιο νά τά λές ὅλα

αὐτά, διότι ὑπηρέτησε ἐκεῖ ἑφτά

χρόνια στήν Μητρόπολίν σου.

Ὄχι, λέγω. Ἐγώ θλίβομαι διά τό

ποδοπάτημα πού ὑφίστανται οἱ

Ἱεροί Κανόνες.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Ἐδῶ πρόκειται πε-

ρί…

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Ἐγώ εἶπα καί τό

ἄλ λο, ὅτι ὑπάρχει ἄρθρο τό ὁποῖ -

ον ἰσχύει ἀκόμα. Διότι ἰσχύει ἀ -

κόμα ὁ παλαιός Καταστατικός

Χάρτης. Οὐδείς Ἀρχιερεύς ἐκ -

βάλ  λε ται -τό λέει μέσα- ἄνευ

τελεσιδίκου ἀποφάσεως ἐκκλη -

σι α στικῶν δικαστηρίων. Ποῦ

εἶναι τά δικαστήρια; Τό Δικα-

στήριο θά κρίνει ἐάν εἶναι κανο-

νικός ἤ ἐάν δέν εἶναι. Ποῦ εἶναι;

Ἔγινε ἀ νάκρισις; Ἔγινε ὁ φάκε -

λος; Πρω τοβάθμιον ποῦ εἶναι;

Δευτεροβάθμιον; Κ.λπ.
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ΑΤΤΙΚΗΣ: Καλά αὐτό εἶναι καί

ποινικῶς κολάσιμο, δηλαδή. Ὅλη

αὐτή ἡ ἱστορία εἶναι καί ποινι -

κῶς κολάσιμη.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Λέει, μᾶς δίνει τό

δικαίωμα αὐτό -εἶπε ὁ Κορινθί -

ας- ἡ Πράξη … (*ἡ 3 Συντακτική

Πράξη τοῦ Ἰωαννίδη) νά κρί -

νουμε ἐπί τῆς κανονικότητος τῶν

ἀρχιερέων.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Ναί, ἀλλά δέν ἔχει τό

δικαίωμα νά κάνει κατάχρηση

ἐξουσίας. Αὐτό δέν τό ἔχει τό

δικαίωμα. Πρέπει νά κρίνει, πρέ -

πει νά εἶναι αἰτιολογημένο. Ἐάν

ἐγώ εἶμαι ἀντικανονικός, ἔπρεπε

καί οἱ δυό πού μπῆκαν ἑκα τέ ρω -

θεν (*ὁ “Μεγάρων” καί ὁ “Με-

σογαίας”) νά εἶναι καί αὐτοί ἀντι-

κανονικοί. Ἤ πρέπει νά γυρί σει

ὁ Ἰάκωβος…

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Διότι καί αὐτοί οἱ

ὁποῖοι ἐξελέγησαν προχθές καί

ἐχειροτονήθησαν…

ΑΤΤΙΚΗΣ: Γι’ αὐτούς δέν ζεῖ ὁ

Ἰάκωβος; Γιά μένα ζεῖ μόνο; Τί

πράγματα εἶναι αὐτά; Αὐτά... οἱ

ἴδιοι ἔρχονται σέ ἀντίφαση. Τί

νά κάνουμε; Δόξα τῷ Θεῷ.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Θά περάσει καί

αὐτή ἡ δοκιμασία. Ἔχει ὁ Θεός.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Ὑπάρχει Θεός.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Ἡ δικαιοσύνη θά

διαλάμψει.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Δόξα τῷ Θεῷ. 

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ: Ἄντε τήν εὐχή

σου.

ΑΤΤΙΚΗΣ: Τήν εὐχή σας. Τήν

εὐχή…
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: 
α) Ἀπό ποῦ καί ὡς ποῦ δέχεται ἡ
µειοψηφία τᾹς Ἱεραρχίας (ἀρχι-
κά ἦταν 32) νά κρίνει τήν κανο-
νικότητα τᾹς πλειοψηφίας (τῶν
ὑπόλοιπων 34) ἐπειδή τᾹς ἔδω-
σε αὐτό τό δικαίωµα ὁ κοσµικός
νοµοθέτης; Εἶναι ἤ δέν εἶναι αὐτό
ἐπέµβαση τᾹς πολιτείας στά in -
ter na τᾹς Ἐκκλησίας; (ὑποκινη -
τής, βέβαια, τᾹς ἐπέµβασης αὐτᾹς
τᾹς πολιτείας ἦταν ὁ Σεραφείµ).
Πῶς νοµιµοποιεῖται τό σῶµα
τῶν ἐπισκόπων αὐτῶν ἀπό πλευ-
ρς κανονικοῦ δικαίου νά κάνει
τήν κρίση αὐτή;
β) Ἄν µοναδικός σκοπός τᾹς συν-
όδου ἦταν ἡ ἀποκατάσταση τᾹς
κανονικᾹς τάξεως, µέ τήν ἔκπτω-
ση τοῦ ἈττικᾹς Νικοδήµου, γιατί
δέν ἀποκατέστησαν αὐτόµατα
τόν «ἀντικανονικῶς» (κατά τήν
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γνώµην τους) ἐκτοπισθέντα Ἰά-
κωβο;
γ) Ἀφοῦ ἤθελαν νά ἀποκατα-
στήσουν τήν «κανονική τάξη»,
γιατί τεµάχισαν τήν µητρόπολη
τοῦ δᾹθεν «κανονικοῦ» µητρο-
πολίτου καί δώσανε τά κοµµά-
τια (Μέγαρα καί Μεσόγαια) σέ
ἄλλους µητροπολίτες;
δ) Ἄν ἡ ἔκπτωση τοῦ Ἰακώβου,
πού δικάστηκε ἀπό ἐκκλησια-
στικό δικαστήριο καί καταδικά-
σθηκε, ἦταν «ἀντικανονική»(!),
πόσο µλλον ἀντικανονική ἦ -
ταν ἡ ἐκτόπιση τοῦ Νικόδηµου
χω ρίς τήν παραµικρή δικαστική
δια δικασία.ε) Ἄς δίνανε τήν δυνατότητα τᾹςἔφεσης στόν Ἰάκωβο Βαβανά-τσο, ἄς τόν δίκαζαν, ἄς τόν ἀθώ  -ω ναν (ἄν ἡ συνείδησή τους τούς

τό ἐπέτρεπε) καί, ἄν εἶχαν τό κου -ράγιο νά ὑποστοῦν τή γενικήκατακραυγή τοῦ πληρώµατοςτᾹς Ἐκκλησίας, ἄς τόν ἐπανατο -π ο  θε τοῦσαν στήν Ἀττική. Αὐτόση µαίνει ἀποκατάσταση τᾹς «κα -νονικᾹς τάξεως».στ) Γιά τήν ἱστορία, νά θυµίσου -µε ὅτι µετά τήν πλήρωση τᾹςµητροπόλεως ἈττικᾹς ἀπό τόν∆ωρόθεο, δόθηκε, πράγµατι, δυ -να τότητα στόν Ἰάκωβο Βαβα-νάτσο νά κάνει ἔφεση. ∆ικά-στηκε, ἀθωώθηκε καί ἀποκατα-στάθηκε ἠθικά(!!!)Ἡ ἱστορία θά στιγµατίσει αὐτή τήνπαρωδία στήν ὅλη διαδικασίαἔκπτωσης τοῦ µακαριστοῦ µη -τρο πολίτη µας, πού διήρκεσε κά -ποια λεπτά καί ἐξε λίχθηκε ὅ πωςγλαφυρά καί τρα γικά πε ριγράφειὁ Μυτιλήνης Ἰάκωβος. 
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Τήν 1η Ἀπριλίου ἐκοιμήθη ὁ πνευ-
ματικός μας πατέρας, ὁ Σεβ.

Μη τρο πολίτης Ἀττικῆς καί Μεγα-
ρίδος Κυρός Νικόδημος. Ὁ μακαρι -
στός Ἱε ράρχης ἀποτέλεσε ἐξέχου-
σα φυσιογνωμία, πού ὡς ἀστέρας
πρώ του μεγέθους διέλαμψε στό ἐκ -
κλη σιαστικό στερέωμα. Διακρινό -
ταν ὄχι μόνο γιά τή σοφία τῆς
σκέψεώς του καί γιά τή δύναμη τοῦ
λόγου καί τῆς γραφίδας του, ἀλλά
πρό πάν των καί κυρίως γιά τήν
ἁγία βι ο τή του, τό ἄψογο ἦθος του,
τόν ἔνθεο ζῆλο του, τό ἀκέραιο ἐκ -
κλη σιαστικό του φρόνημα, τήν ἐν -
τιμό τητα καί τήν ἀγωνιστικότητά
του, τή βαθιά θεολογική του κατάρ-
τιση καί τό σπουδαῖο πατερικό θε-
ολογικό του στοχασμό.

Αὐτές οἱ πολλές ἀρετές του
καί τά πλούσια προσόντα του, μέ
τά ὁποῖα κατά πλησμονή τόν εἶχε

προικίσει ἡ Θεία Πρόνοια, εἶναι «πα-
σίδηλα», γιά νά χρησιμοποιήσουμε
νομική ὀρολογία, τά γνωρίζουν καί
τά ἀναγνωρίζουν οἱ πάντες, καί
«οἱ ἐγγύς καί οἱ μακράν» καί ὡς ἐκ
τούτου δέν χρήζουν οὔτε ἀποδεί ξε -
ως οὔτε ὑπομνήσεως. Ἐκεῖνο, ὅμως,
πού τόν διέκρινε χαρακτηριστικά
ἦταν ἡ πιστή τήρηση τῆς ἱερῆς ἐπι -
σκοπικῆς του ἀποστολῆς, τήν ὁ -
ποία ἀνῆγε στό ὑπερῶον τῆς Πεν-
τηκοστῆς καί ἡ αὐστηρή καί χωρίς
καμμιά παρέκκλιση προσήλωση
στήν κανονική ἐκκλησιαστική τά -
ξη, μέ ὅποια προσωπική θυσία καί
μέ ὅποιο προσωπικό κόστος.

Ἀκολούθησε μία ἔμπονη ἀρχ -
ι ε ρατική πορεία σαράντα καί πλέον
ἐτῶν. Πορεία μαρτυρίας καί μαρτυ -
ρίου, προσηλωμένος καί ἀμετακί -
νητος στήν κανονική ἐκκλησιαστι-
κή τάξη. Καί στήν ἱερή αὐτή ἀγωνι -
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στική του πορεία ὑπέστη πολλές
ἀν τικανονικές καί διαδοχικές διώ -
ξεις, πολλές ταπεινώσεις καί πολ-
λές προσβολές ἀπό τούς κατά και-
ρούς διοικοῦντες τήν Ἐκκλησία καί
τούς παράγοντές της.

Το ἔτος 1974, κατά τήν πε-
ρίοδο τῆς δικτατορίας Ἰωαννίδη, ἡ
τότε φίλα προσκείμενη πρός ἐκεῖνο
τό καθεστώς ἐκκλησιαστική ἡγε -
σία, κήρυξε «ἔκπτωτο» τό μακαρι-
στό Γέροντα καί μαζί του καί ἄλ -
λους ἕνδεκα ἄξιους καί ἀνεπίλη -
πτους Μητροπολίτες καί τούς ἀπε -
μάκρυνε «βιαίως» (ὁ χαρακτηρι-
σμός ἀνήκει στό Μακ. Χριστόδου-
λο) ἀπό τό ποίμνιό τους, χωρίς νά
τούς ἀποδοθεῖ κανένα ἐκκλησια -
στι κό παράπτωμα, χωρίς δίκη, χω -
ρίς καμμιά διαδικασία, χωρίς ἀπο-
λογία οὔτε κάν ἀκρόαση, μέ βάση
ἀποκλειστικά καί μόνο τίς ἐπαί -
σχυντες συντακτικές πράξεις τῆς
δικτατορίας. Ἐπί πλέον, οἱ «ἐκπε -
σόντες» Ἱεράρχες στερήθηκαν καί
τοῦ στοιχειώδους δικαιώματος τῆς
προσβολῆς τῶν καθαρά διοικητι -
κῶν (βλ. δικτατορικῶν) ἐκπτωτι -
κῶν πράξεων ἐνώπιον τοῦ Ἀνώτα-
του Ἀκυρωτικοῦ Δικαστηρίου (Σ.τ.Ε.)
γιά τόν συνταγματικῶς ἐπιβαλ-
λόμενο δικαστικό ἔλεγχο. Καί ὅταν
αὐτό τούς ἐπιτράπηκε μεταδικτα-

τορικά καί μετά 14 ἔτη ἀπό τήν ἀ -
ποκατάσταση τῆς δημοκρα τίας, μέ
βάση τό νόμο 1816 (ἄρθ. 15), πού
δημοσιεύθηκε στίς 15.11. 1988 ἐπί
ὑπουργίας Ἀγ. Κουτσό γιωργα, καί
οἱ ἐμπερίστατοι Μη τρο πολίτες προσ-
έφυγαν στό Συμ βούλιο τῆς Ἐπικρ-
ατείας, δικαιώθηκαν ἅπαντες πα -
νη γυρικά καί ἀκυ ρώ θηκαν οἱ πα-
ράνομες ἐκπτώσεις τους ἀπό τό
χρόνο πού τούς εἶχαν ἐπιβληθεῖ.

Ἐπακολούθησαν τριάντα πε-
ρίπου ἀκυρωτικές ἀποφάσεις τοῦ
ἴδιου δικαστηρίου, πού ἀφοροῦσαν
στίς μετέπειτα ἐξελίξεις ἐπάνω
στό ἴδιο ζήτημα. Καί ὡς ἐπισφρά -
γισμα ὅλης αὐτῆς τῆς δικαστικῆς
διαδικασίας ἦλθε ἡ 1028 ἀπόφαση
τῆς Ὁλομέλειας τοῦ Ἀνώτατου αὐ -
τοῦ Δικαστηρίου (δημοσίευση 11. -
6. 1993), μέ τήν ὁποία κρίθηκε «Α -
ΜΕΤΑΚΛΗΤΑ», ὅτι οἱ παραπάνω
Ἱε ράρχες εἶναι οἱ μόνοι «νόμιμοι
καί ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολίτες στίς
ἕδρες τους».

Ἡ τότε διοικοῦσα Ἐκκλησία
ἀντέδρασε στήν παραπάνω ἀμετά -
κλητη δικαστική κατάληξη τοῦ θέ -
ματος, παραβιάζοντας προδήλως
τίς ρητές συνταγματικές διατά -
ξεις. Ἐνέργεια, ἡ ὁποία μάλιστα
προ  κάλεσε καί εἰσαγγελική πα-
ρέμβαση μέ τήν ἄσκηση ποινικῆς
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διώξεως σέ βάρος συνοδικῶν Ἱε -
ραρ χῶν γιά παράβαση συνταγμα-
τικῶν ἐπιταγῶν.

Καί περαιτέρω, ἡ τότε ἐκκλη -
σιαστική διοίκηση, μέ μοναδικό
σκοπό νά ἀνακοπεῖ ἡ δικαστική πο -
ρεία τῶν ὑποθέσεων στό Συμ -
βούλιο τῆς Ἐπικρατείας (βλ. δήλω-
ση Μητροπολίτη Μετεώρων στά
πρακτικά της Δ.Ι.Σ. τῆς 1.9.1998),
ἐπινόησε καί ἐφεῦρε, τόν Αὔγουστο
τοῦ 1993, τά ἀνυπόστατα, ἀν τι κα -
νονικά καί παράνομα «Ἐπιτίμια
Ἀκοινωνησίας», τά ὁποῖα ἐπέβαλε
«διά βοῆς καί ἐλαφρᾷ τῇ καρδίᾳ!»,
ὅπως χαρακτηριστικά ἐπισήμανε ὁ
Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ στή Σύνο-
δο τῆς Ἱεραρχίας τῆς 7.10.1998 (βλ.
πρακτικά), μέ τά ὁποῖα ἀπέκοψε
τούς ἐναπομείναντες πλέον τρεῖς
Ἀρχιερεῖς ἀπό τό Σῶμα τῆς Ἱεραρ -
χίας. Τά ἄθλια καί ἀνυπόστατα αὐ -
τά ἐπιτίμια ἐπικρίθηκαν καί ἀπό
διαπρεπεῖς ἀκαδημαϊκούς διδα -
σκά λους καί ἀπό θαρραλέους Ἱε-
ράρχες καί θά ἦταν περιττό νά τά
ἐπαναλάβουμε.

Ἡ παραπάνω ὅμως ἐπιβολή
τῆς «Ἀκοινωνησίας» στούς τρεῖς
Μη τροπολίτες ἔφερε τά ἐντελῶς
ἀντίθετα ἀποτελέσματα στό εὐσε-
βές πλήρωμα, τό ὁποῖο, παραγνω -
ρί  ζοντας τήν ἀντιεκκλησιαστική

αὐτή ἐνέργεια, ἔσπευδε στά πνευ -
ματικά καταφύγια τῶν «ἀκοινώ -
νητων!» Ἀρχιερέων, γιά νά μετά -
σχει στή μυστηριακή ζωή, γιά νά
τύχει τῆς εὐλογίας των καί γιά νά
ἐνισχυθεῖ πνευματικά ἀπό τό με-
στό πατερικό τους λόγο. Ἡ μόνη
πού ἔμεινε σέ «ἀκοινωνησία» ἦταν
ἡ διοικοῦσα Ἐκκλησία καί τό περι -
βάλλον της!

Ὁ μακαριστός Γέροντας, πι-
στός στήν ἐπισκοπική του ἀποστο-
λή καί μέ ἀπόλυτο σεβασμό στήν
κανονική ἐκκλησιαστική τάξη, συ -
νέ χισε τήν πορεία του μέ προσωπι-
κές θυσίες καί ταπεινώσεις, μέ ὁ -
ποιοδήποτε προσωπικό κόστος. Καί
ἀξίζει ἐδῶ νά προσθέσουμε τοῦτο
τό χαρακτηριστικό. Διαπρεπής κλη-
ρικός, κήρυκας τοῦ θείου λόγου,
σέ ἐπίσημη ἐκδήλωση στήν αἴθου-
σα τῆς Ἀρχαιολογικῆς Ἑταιρείας,
ἀπευθυνόμενος ἀπό τοῦ βήματος
στό Σεβ. Νικόδημο τόνισε: «Ἴστα-
σθε, Σεβασμιώτατε, δίπλα στούς
με γάλους πατέρες τῆς Ἐκκλη -
σί ας». Καί ἕτερος κορυφαῖος ἀκα -
δημαϊκός διδάσκαλος τῆς Θεο-
λογίας κατ’ ἐπανάληψη ὑπενθύμι-
ζε στό Σεβασμιώτατο ὅτι «Μέ τή
ζωή σας γράφετε ΙΣΤΟΡΙΑ καί
μέ τήν πέννα σας γράφετε ΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ». Καί τό ἐπισφράγισμα
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τῆς ἀφοσιώσεως τοῦ ποιμνίου στόν
ἄξιο καί ἀγωνιστή ποιμενάρχη δό -
θηκε μέ τό πλῆθος τῶν πιστῶν πού
προσῆλθε αὐθόρμητα στό Μονα-
στήρι τοῦ Αὐλώνα στίς παρυφές
τῆς Πάρνηθας, γιά νά προσευχηθεῖ
καί νά τύχει τῆς εὐλογίας τοῦ Γέ -
ροντα κατά τήν ἡμέρα πού τελέσθη-
κε ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία.

ΕΠΙΜΕΤΡΟ. Ὁ ἐκκλησια -
στι κός ἱστορικός τοῦ μέλλοντος
θά καταγράψει μέ τά μελανότερα
χρώματα ὅλα αὐτά τά θλιβερά καί
τραγικά γεγονότα πού καλύπτουν
σαράντα χρόνια ἐκκλησιαστικοῦ
βίου, ἀλλά θά συνδέσει ἀσφαλῶς
τά γεγονότα αὐτά καί μέ τούς πρω -
ταγωνιστές καί τούς συνεργούς
 τους. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι «πάλαι τε
καί ἐπ’ ἐσχάτων» δημιούργησαν
αὐ  τές τίς ἀντιεκκλησιαστικές κα-
ταστάσεις, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι συνέ -
πραξαν μέ τό δικό τους τρόπο κα-
τά τήν ἐξέλιξη τῶν γεγονότων καί
ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι τά ἀνέχθηκαν
καθ’ ὅλη τή μακρά αὐτή περίοδο,

θά αἰσθάνονται, θά πρέπει νά αἰ -
σθάνονται, βαρύ τόν ἔλεγχο τῆς
συ νειδήσεώς τους, σήμερα πού ἡ
ἁγία ψυχή τοῦ Δεσπότη περιίπτα-
ται στό θρόνο τοῦ δίκαιου Κριτή.

Ἐμεῖς πού σταθήκαμε πολύ
κοντά στό μάρτυρα Ἱεράρχη, ὅπως
καί στούς ἄλλους ὁμοιοπαθεῖς ἀ -
δελφούς του, καί ζήσαμε μαζί τήν
ἔμ πονη πορεία τῶν ἀγώνων του,
πού ἀπέβλεπαν  ἀποκλειστικά καί
μό νο στό συμφέρον τῆς Ἐκκλησίας
καί πρός δόξα τοῦ ὀνόματος τοῦ
Ἁγίου Θεοῦ, κατεχόμαστε σήμερα
ἀπό βαθιά πνευματική πληρότητα
καί ἀπό ἀνείπωτη ἠθική ἰκανοποί -
ηση. Καί εὐχαριστοῦμε ἐξ’ ὅλης τῆς
καρδίας μας τόν Κύριο γιά τήν ἐξαι-
ρετική αὐτή εὐλογία καί γιά τό με -
γάλο προνόμιο πού μᾶς ἐπιφύλαξε
νά βρεθοῦμε κοντά στόν ἄξιο αὐτό
ἱεράρχη, τόν συνεπῆ συνεχιστή τῶν
ἀγώνων τῶν ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας
μας.

Ἄς εἶναι αἰωνία ἡ μνήμη του.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΩΛΗΣ

ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΦΕΤΩΝ
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