
Ὁ ἐκπεσμός τῆς δικαιοσύνης

Ἀπό τό βιβλίο τοῦ μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου

“Φωνή θρηνούντων ποιμένων”

Ο
ταν ὑπέρτατος νόμος γίνεται ἡ αὐθαιρεσία, ὅταν τά πάθη καταντοῦν ἀπο -
κλει στικός ἐμπνευστής καί ρυθμιστής τῶν κινήσεων τοῦ διοικητικοῦ
σώματος, τότε τό αἴσθημα τοῦ δικαίου συμπνίγεται, ἐλαχιστοποιεῖται ἤ

στραγγα λίζεται κι ἡ ἄσκησι τῆς δικαιοσύνης μεταμορφώνεται σέ πρωτόγονη κι
ἐπικίνδυνη ἐνεργοποίηση ἐνστικτωδῶν παρορμήσεων.

Θά ἦταν προσβολή στούς θεσμούς καί στήν ἱστορία, ἄν μιλοῦσε κανείς γιά
δικαιοσύνη καί γιά εὔρυθμη διαδικασία λειτουργίας της στήν εἰκοσαετῆ περίοδο
ἀρ χιεπισκοπείας τοῦ κ. Σεραφείμ. Ὁ αὐταρχισμός του σέ μιά περίεργη ἀντιπαράθεσι
καί σύγκρουσι μέ τό αἴσθημα τῆς ἀνασφάλειας, πού ἦταν θρέμμα τῆς ἀνεπάρκειάς
του, γέννησε τήν τραχύτητα καί τήν ἀνευθυνότητα. Τό χρέος τῆς προσεκτικῆς καί
ὑπεύθυνης ἀπονομῆς τῆς δικαιοσύνης ἀφανίστηκε στό καντράν τῆς ἀρχιερατικῆς
του συνειδήσεως. Τά ἐμπαθῆ ἀντανακλαστικά του ἔγιναν κριτήριο καί οἱ προσωπικοί
του στόχοι μοναδικός ρυθμιστής.

Οἱ Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μπῆκαν στό περιθώριο. Οἱ Νόμοι τοῦ Κράτους, πού
καθορίζουν μέ σαφήνεια τίς διαδικασίες τῶν ἐκκλησιαστικῶν Δικαστηρίων καί
προσ διορίζουν τίς ποινές, περιφρονήθηκαν προκλητικώτατα. Σέ καμιά περίπτωση
δέν ρωτήθηκαν. Οἱ καθαρές διαδικασίες θεωρήθηκαν ξεπερασμένη μεθοδολογία. Ἡ                                                                                
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ἐντιμότητα καί ἡ ἀμεροληψία μπῆκαν στό ψυγεῖο. Ποτέ δέν ἔγιναν ἀποδεκτές σάν
τρόποι ἐκφράσεως τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἤθους. Τά νομοθετημένα διοικητικά ὄργα-
να τῆς Ἐκκλησίας λειτούργησαν σάν ἀγοραῖες ὁμάδες κρούσεως κι ἀναρχικοῦ αὐ -
θορμητισμοῦ. Καταδίκαζαν δίχως νά δικάσουν. Ἀποφάσιζαν δίχως νά ὑποταχτοῦν
σέ κανόνες εὐπρέπειας καί δικαιοσύνης. Κι ὅταν ἀθώωναν κι ὅταν καταδίκαζαν, δέν
εἶχαν τήν ἀγωνία μήπως παραβιάζουν τούς ἀπαράβατους Πατερικούς καί Συνοδι-
κούς Κανόνες. Δροῦσαν σάν ἐξουσιαστές κοσμικῆς δυνάμεως καί σάν ἀνεξέλεγκτοι
διαχειριστές τῆς πατρικῆς τους περιουσίας. 

Οἱ καθολικοί κανόνες Δικαίου κι ἐντιμότητας, πού δεσπόζουν ἀκόμα καί στίς
ἀνανάπτυκτες χῶρες τοῦ πλανήτη μας, παραβιάστηκαν καί ἀθετήθηκαν. Ὁ σεβα-
σμός τῆς ἀνθρώπινης προσωπικότητας καί τοῦ δικαιώματος τῆς ἀπολογίας τοῦ
κατηγορουμένου θεωρήθηκαν ἐμπόδια στήν ὁλοκλήρωση τοῦ ἔργου τῆς συντριβῆς
τῶν ἀντιφρονούντων. Ὅλα δούλεψαν μέ τή διαλεκτική τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Μέ
τόν μηχανισμό ἐπιβολῆς τῆς βίας καί τῆς θελήσεως τοῦ δικτάτορα τῆς Ἐκκλησίας,
πού ἐκλέχτηκε μέ τή βοήθεια τοῦ Δικτάτορα Ἰωαννίδη κι ἐπέβαλε στήν εὐχαριστια -
κή κοινότητα τήν ὠμή βία καί τήν αὐθαιρεσία.

Τό προσωπεῖο τῶν φορέων τῆς ἐκκλησιαστικῆς Δικαιοσύνης ἔφερε τήν πλαστή
ἐτι κέττα τοῦ ὑπεύθυνου δικαστῆ. Πίσω, ὅμως, ἀπ’ τό προσωπεῖο κρυβόταν ἡ τρα -
χύτητα, ἡ ἀδιαφορία πρός τούς θεσμούς, ἡ ἐπιδίωξη ἱκανοποιήσεως τῆς ἐμπάθειας
τῆς δεσποτικῆς ὀλιγαρχίας, ἡ πρόθεση ἐξοντώσεως τῶν συλλειτουργῶν, πού δια -
φω νοῦσαν ἤ πού ὕψωναν τή φωνή τους σέ διαμαρτυρία, τό ἐνδιαφέρον νά ἀνυψω -
θοῦν οἱ κόλακες, ἀκόμα κι ἄν ἦταν βαρύτατα ἔνοχοι.

***
..........................................................................................................................
...Ἐκεῖ, ὅμως, πού ἡ ἐκκλησιαστική Δικαιοσύνη ἐξευτελίστηκε πέρα γιά πέρα,

γιατί ταυτίστηκε μέ τήν αὐθαιρεσία καί μέ τήν ἐμπάθεια, ἦταν ἡ περίπτωση τῶν
δώ  δεκα Μητροπολιτῶν.

Τό 1974 καταδικάστηκαν δίχως νά δικαστοῦν. Δίχως νά ἀπαγγελθῆ κατηγο-
ρία ἐναντίον τους. Δίχως νά ἀναζητηθοῦν μάρτυρες κατηγορίας. Δίχως νά ἀκου-
στοῦν μάρτυρες ὑπερασπίσεως. Δίχως νά τούς παρασχεθῆ τό δικαίωμα νά ἀπολογη -
θοῦν. Σέ μιά καί μόνη συνεδρίαση τοῦ κολοβωμένου ἐκείνου σχήματος τῆς δῆθεν
Ἱε  ραρχίας καταδικάστηκαν ἀναπολόγητοι ἐννέα Μητροπολῖτες. Ὁ Μητροπολίτης
Κοζάνης Διονύσιος, πού ἦταν μέλος αὐτοῦ του σχήματος, διαμαρτυρήθηκε καί εἶ -
πε: “Δέν ἀκούσαμε τίς ἀπολογίες τῶν κατηγορουμένων, δέν θά ἀκούσουμε τουλά -
χιστον τίς κατηγορίες;” Καί σέ ἄλλη στιγμή εἶπε: “Ὁ ἀρχιερατικός μας μανδύας
εἶναι διάτρητος καί δέν θά μπορέσει νά καλύψει τίς παρανομίες μας”. 

Χαρακτηριστική ἦταν ἡ περίπτωσι τοῦ Μητροπολίτου Πολυανῆς καί Κιλκισίου
Χαρίτωνος. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, ἐνωχλημένος ἀπό τίς διαμαρτυρίες τοῦ
ἔν  τιμου Μητροπολίτη, εἶχε διατάξει ἀνακρίσεις καί εἶχε ὁρίσει ἀνακριτή τόν Πα-
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τρῶν  Νικόδημο, ἄνθρωπο ὑποχρεωμένο καί ὑποταγμένο σ’ αὐτόν, γιατί τόν εἶχε
μεταθέσει ἀπ’ τή μικρή Μητρόπολη Ζιχνῶν στήν πλούσια Μητρόπολη τῶν Πα-
τρῶν. Ὡστόσο, ἡ τήρησι τῶν διαδικασιῶν ἀπαιτοῦσε χρόνο καί δέν διευκόλυνε τήν
ἐξόντωσι  τοῦ ἁγνοῦ ἱεράρχη. Γιατί τά παραπτώματά του ἦταν ἐντελῶς φανταστι-
κά. Κι οἱ ἀνακρίσεις δέν μποροῦσαν νά θεμελιώσουν τήν καταδίκη του. Γιά τόν λό-
γο αὐτό, ὁ Σεραφείμ ἔφερε τήν ὑπόθεσι στό σῶμα μέ τούτη τήν τραγελαφική εἰ -
σήγησι: “Ἐναντίον τοῦ Πολυανῆς καί Κιλκισίου Χαρίτωνος ἔχουν διαταχθῆ ἀνα-
κρίσεις καί ἔχει σχηματιστῆ φάκελλος. Προτείνω, νά τεθῆ ὁ φάκελλος στό ἀρχεῖο
καί νά κηρυχθῆ ἔκπτωτος ὁ Μητροπολίτης”.

Ἡ ἰδιότυπη αὐτή καί ἀνήκουστη πρότασι ἔγινε ἀποδεκτή ἀπ’ τούς συνοδοιπό -
ρους του δεσποτάδες. Κι ὁ Μητροπολίτης Χαρίτων βρέθηκε ἔκπτωτος.

Κι ὅλη αὐτή ἡ ἱστορία, πού λέκιασε τόν χιτώνα τῆς Ἐκκλησίας μας, δέν ἦταν
παρά ἡ ἀρχή τοῦ δράματος.

Ὅλοι εἶχαν τότε πιστέψει πώς γρήγορα θά ἐπικρατοῦσαν νηφάλιες σκέψεις καί
πώς ἡ ἑλληνική ἐκκλησιαστική διοίκησι θά ἐπέστρεφε, μέ συντριβή καί μετάνοια,
στήν πνευματική βάσι τοῦ σεβασμοῦ τῶν Ἱερῶν Κανόνων καί τῶν στοιχειωδῶν
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ὅμως, ἡ διάψευσι τούς περίμενε σέ κάθε βῆμα τῆς εἰ -
κο σάχρονης θλιβερῆς διαδρομῆς.

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ δέν βρῆκε ποτέ ἀνάπαυσι. Ἡ μόνη του ἐπιδίωξι
ἦταν νά συντρίψη ὁριστικά τά θύματά του. Ἰδιαίτερα ἀπ’ τήν ἐποχή πού τό Ἀνώτα-
το Δικαστήριο τῆς χώρας μας, τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας, τούς δικαίωσε, ὁ
προ καθήμενος κυριεύθηκε ἀπό μανία. Μέ ἀπανωτές ἀποφάσεις ἀναρμοδίων ἐκκλη -
σιαστικῶν ὀργάνων προσέθετε καταδίκη πάνω στήν καταδίκη. Δίχως νά τούς πα-
ραπέμψη ποτέ νόμιμα καί Κανονικά στά ἁρμόδια ἐκκλησιαστικά Δικαστήρια.
Δίχως νά ἐξαιρεθοῦν οἱ δικαστές πού στίς προηγούμενες σκηνοθετημένες δίκες
τούς εἶχαν καταδικάσει ἀναπολόγητους. Δίχως νά διατυπωθῆ ἐπίσημα ἡ κατηγο-
ρία. Δίχως νά κληθοῦν νά ἀκούσουν τό κατηγορητήριο καί νά ἀπολογηθοῦν. Μέ μιά
μονοκοντυλιά. Μέ ἀποφάσεις προκατασκευασμένες ἀγωνίστηκε νά φιμώση καί νά
δολοφονήση τά θύματά του.

***
Ὅσοι παρακολούθησαν τά γεγονότα τῆς εἰκοσαετίας ἔχουν ἐπαναστατήσει.

Νοιώθουν πώς ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν φαινόμενα ἐκφυλιστικά, πού ἀλλοιώνουν καί
ἀλ λοτριώνουν τήν ἐκκλησιαστική ζωή. Πώς εἰσάγουν ἕνα Βοργιακοῦ τύπου παπι-
σμό, πού ζημιώνει ἀνεπανόρθωτα τήν Ὀρθοδοξία μας.

Καί κεῖνοι πού κατά τή ροή τοῦ χρόνου θά διαβάζουν τά περιστατικά στό ἀδέκα-
στο βιβλίο τῆς ἱστορίας, θά σφίγγουν τά δόντια καί θά οἰκτείρουν τό κύκλωμα τῶν
πρωταγωνιστῶν τῆς σημερινῆς ἀθλιότητας.

Ὁ Σεραφείμ ἀγωνίστηκε νά σφαγιάσει τούς Μητροπολῖτες, πού δέν ἔκαμπταν
τήν ράχη γιά νά τόν προσκυνήσουν. Καί σφαγίασε τήν Δικαιοσύνη. 
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Ὅταν κάποιος ἔλθει πιό κον -
τά στά συγκεκριµένα γε -

γο  νότα τᾹς ἐκτόπισης τοῦ µητρο -
πολίτη Ἀτ τι κᾹς καί Μεγαρίδος
Νικοδήµου ἀπό τή µητρόπολή
του, θά πονέσει πολύ γιά τή βια -
σύνη, τήν αὐθαιρεσία, τή σκλη -
ρό τητα καί τή βιαιότητα µέρους
τᾹς Ἱε ραρχίας, ἡ ὁποία κατά
παράβαση τῶν Κανόνων τᾹς Ἐκ -
κλησίας καί αὐτοῦ τοῦ κοσµικοῦ
δικαίου καί µέ τήν ἐπικουρία τοῦ
δικτα το  ρικοῦ καθεστῶτος τοῦ Ἰω-
αννί δη τόν σφαγίασε µαζί µέ τούς
ἄλ   λους ἕνδεκα ἀδελφούς του. 

Ἄς παρακολουθήσουµε τή ροή
τῶν γεγονότων µέσα ἀπό τό ἡµε -
ρολόγιο τοῦ µακαριστοῦ ἐπισκό -
που µας: «06-07-1974. Ἐδηµοσιεύ -
θηκε σήµερα στήν Ἐφηµερίδα τᾹς
Κυβερνήσεως ἡ ἀπόφασι τᾹς Συν -
όδου καί αὐθηµερόν µοῦ τήν ἐκοι -
νοποίησε ὁ Σεραφείµ. Τό µεσηµέρι

ἦταν ὁ Ἐνόπλων τήν ὥρα πού ἦρ-
θε τό ἔγγραφο. ∆όξα τῷ Θεῷ. Ἕνα
µήνυµα ὑπάρχει σ᾿ αὐτό τό διω -
γµό». Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος νόµισε
πώς καί µόνον µέ τήν ἀπόφαση
τᾹς Συνόδου µποροῦσε νά ἐκδιώ -
ξει ἀπό τήν µητρόπολη τόν Ἀττι -
κᾹς Νικόδηµο. «10-07-1974. Ἦρθε
σήµερα ὁ ∆αµασκηνός Χαλκίτης
(*ἱεροκήρυκας στήν µητρόπολη
ἈττικᾹς, πού ἀπέβλεπε στήν ἐπι -
σκοποποίησή του -τελικά ποτέ δέν
κατόρθωσε νά γίνει ἐπίσκοπος)
µέ ἔγγραφο τοῦ Σεραφείµ νά πα-
ραλάβη ὡς γενικός ἀρχιερατικός
ἐπίτροπος. ∆έν τόν δέχθηκα. Τοῦ
παρήγγειλα µέ τόν π. Γεώργιο νά
φέρη γνωµάτευσι τοῦ Νοµικοῦ
Συµ   βουλίου τοῦ Κράτους ὡς πρός
τήν Συντακτική Πράξι 7, ἄν ἐφαρ -
µόζεται στήν περίπτωσί µου. Τη -
λε φώνησε στόν Σεραφείµ. Ἐκεῖ -
νος τοῦ εἶπε νά πάρη αὔριο καί
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νά φέρη τήν Συντ. Πράξι καί νά
καλέση τήν βοήθεια τᾹς ἀστυνο -
µίας». Τελικά ἡ ἀστυνοµία ἦλθε
ἀλλά, ἐπειδή δέν εἶχε ἐκδοθεῖ ἀκό-
µα τό διάταγµα ἐκπτώσεως, δέν
µπόρεσε νά ἀναγκάσει τόν µη -
τρο πολίτη µας νά ἀπέλθει ἀπό
τήν µητρόπολη. 

Στίς 11-07-1974 νέο φοβερό βᾹ -
µα τᾹς κουτσουρεµένης Συνό-
δου. Κήρυξε ἐκπτώτους σέ µία
καί µόνη συνεδρία ἄλλους 9 µη -
τροπολίτες µέ διαδικασίες ἀστρα-
πή. Χωρίς νά ἀνακοινώσει στούς
µητροπολίτες τό παράπτωµα,
ἄν ὑπᾹρχε, πού διέπραξαν ἤ τήν
ἀντικανονική πράξη, στήν ὁποία
περιέπεσαν, χωρίς νά τούς κα-
λέσει γιά νά τούς ἀκούσει, χωρίς
τήν παραµικρή διαδικασία ἐκ -
κλη  σι α στικοῦ δικαστηρίου, τούς
κήρυξε ἔκπτωτους. 

Οἱ προσπάθειες κατάληψης
τᾹς µητρόπολης συνεχίστηκαν:
«12-07-1974. Τό πρωί ἔστειλε τηλε-
γράφηµα ὁ ∆αµασκηνός Χαλκίτης
σέ µένα καί στόν π. Γεώργιο. Ἐγώ
δέν τό παρέλαβα. Τοῦ π. Γεωργίου
ἦταν ὡς πρός τό περιεχόµενο ἄη -
θες. Ἔδινε ἐντολή νά µή ὑπακού -
ουν σέ µένα. Ἐµάζεψα τά κλειδιά
καί ἔκλεισα τήν πόρτα.Ἦρθε, χτύ -
πησε καί ἀναγκάστηκε νά φύγη.
Τό µεσηµέρι ἀκούστηκε ὅτι ἔγινε
ἔκτακτη σύσκεψι τοῦ ὑπουργικοῦ

συµβουλίου γιά τό ἐκκλησιαστικό.
Ἡ ἐφηµερίδα ΒᾹµα ἔγραψε ὅτι πα-
ρητήθη ὁ γενικός ∆ιευθυντής Ἀγ -
γε  λόπουλος.

Ἀργά τό βράδυ ὁ π. ∆ηµήτριος
Ἠλιάδης µοῦ ἐτηλεφώνησε ὅτι κα -
ταρτίσθηκε ὁ κατάλογος τῶν αὐ  -
ριανῶν ἐκλεκτῶν. ∆έν µπορεῖ νά
δοκιµάση κανείς τίποτα περισσό -
τε ρο ἀπό ἀπογοήτευσι». Ἔτσι, πρίν
κἄν βγοῦν τά διατάγµατα ἐκπτώ -
σεως τῶν δώδεκα µητροπολιτῶν
γιά νά θεωρηθοῦν κενές οἱ µη -
τρο πόλεις τους, ὁ Σεραφείµ, µέ
τό ἀκρωτηριασµένο κοµµάτι τᾹς
ἱεραρχίας, προχώρησε σέ ἐκλο-
γές τῶν διαδόχων τους: «13-07-
19 74.Ἔκαναν σήµερα ἐκλογές. Ὑπο   -
σχέθηκαν, ἄσκησαν ψυχολογική
βία, προσπάθησαν νά παρασύ -
ρουν ὅλους. ∆έν ὑπᾹρχε παρά µό -
νο ἕνας ὑποψήφιος. Ὅλοι οἱ ὑπο -
ψήφιοι δέχθηκαν ἐκτός ἀπό τόν
Νεόφυτο Παντζή (*καί δεύτερος
κληρικός -µετά τόν π. Χρυσό-
στοµο Πολιτόπουλο, ὁ ὁποῖος
δέ δέχθηκε τά Μέγαρα- πού εἶχε
τό ἠθικό κύρος καί τήν παρρη-
σία νά µή δεχθεῖ νά καταλάβει
θρόνο πού κενώθηκε βίαια καί
ἀντικανονικά –τή µητρόπολη Πα-
ραµυθίας) ὁ ὁποῖος εἶπε ὅτι δέν
θά στηρίξω τόν θρόνο µου στά
πτώµατα δυό προκατόχων µου.
ὙπᾹρξε ἀνεξακρίβωτη πληροφο-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 5



ρία ὅτι ὁ ὑπουργός ἐθύµωσε γιατί
δέν ἦταν ἐν γνώσει τοῦ θέµατος
τῶν ἐκλογῶν. Ἀργά τό βράδυ ὁ Ἰ.
Λεµπέσης µοῦ εἶπε ὅτι χθές ἔγινε
µάχη στό Ὑπουργικό Συµβούλιο.
Ὁ ὑπουργός Τσάκωνας ὑποστή -
ριξε ὅτι πρέπει νά κληθοῦν ὅλοι οἱ
ἱεράρχαι καί νά ἐκλέξουν νέο ἀρ -
χιεπίσκοπο. Ὁ Χρήστου ἀντιστά -
θηκε λέγοντας ὅτι ἐνδιαφέρεται
νά ἀποκαταστήση τούς Ἱερούς
Κανόνας». 

Ἡ σπουδή ἦταν ἔκδηλη. Ὁ φό-
βος ὅτι οἱ πολιτικές ἐξελίξεις
µπο  ροῦσαν νά ἀνατρέψουν τά
σχέδια τᾹς ἀνωµαλίας µέσα στήν
Ἐκκλησία τούς ἔκανε πραγµατι-
κά νά τρέχουν. Ἔπρεπε νά βια-
στοῦν νά βγάλουν τά διατάγµα-
τα ἐκπτώσεως πρῶτα τῶν 12 καί
µετά τά διατάγµατα ἐγκαταστά -
σεως τῶν νεοεκλεγέντων στίς θέ -
σεις τους. Προηγήθηκαν τά δια -
τάγµατα τῶν 3 ἐκ τῶν 12 (Θεσ  -
σα λιώτιδος Κωνσταντίνου, Ζα -
κύν θου Ἀποστόλου καί Ἀττι κᾹς
Νικοδήµου). Ἔγραφε ὁ Ἀττι κᾹς
στό ἡµερολόγιό του: «17-07-1974.
...Ἀπό ἐκκλησιαστικᾹς πλευ ρς
καµ µιά ἀλλαγή. Τά διατάγµατα
γιά τούς τρεῖς µητροπολίτας ὑπε-
γράφησαν. Ἄς γίνει τό θέληµα τοῦ
Θεοῦ. Τήν ἄµπελο τήν ἐφύτευσε ἡ
δεξιά Του. Εἰς Ἐκεῖνον ἀνήκει καί ἡ
Ἐκκλησία καί ἡ ἱστορία». Στίς πιό
δύσκολες στιγµές φαίνεται τό µε-

γαλεῖο τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ αὐτο-
παράδοση στό θέληµα τοῦ Θε-
οῦ. Ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ Θεός εἶναι
ὁ κύριος τᾹς ἱστορίας. Ἡ ἐµπι-
στοσύνη ὅτι ἡ Ἐκκλησία Τοῦ ἀνή-
κει καί παραχωρεῖ τό κάθε τι γιά
νά ἐκπληρωθοῦν οἱ ἀνεξε ρεύ νη -
τες σέ µς βουλές Του. 

Μετά τήν ἔκδοση τοῦ Προεδρι -
κοῦ διατάγµατος δέν µποροῦσε
πιά νά σταθεῖ στή µητρόπολη
καί ξεκίνησε τή διαδικασία τᾹς
ἀναχώρησης. Ὅλη κι ὅλη ἡ περι -
ουσία του τό µεγάλο πλᾹθος τῶν
βιβλίων του, τά ράσα του καί οἱ
ἀρχιερατικές στολές του: «18-07-
1974. Μάζεψα τά πράγµατά µου
γιά νά ἀναχω ρήσω. Παραδίδοµαι
στήν ἀγκάλη τοῦ ζῶντος Κυρίου
µου. ∆έν ξέρω τήν ἔκτασι τᾹς πε-
ριπέτειάς µου. ∆έν µέ ἀνησυχεῖ
αὐτό. Ἐµπιστεύοµαι τήν ὕπαρξί
µου στή δική του ἀγάπη». Καί νέα
ἔξαρση πνευµατικᾹς ἀνάτασης
τοῦ ἈττικᾹς Νικοδήµου. Τήν πο-
ρεία πρός τήν ἐξορία τήν θεωρεῖ
παράδοση στήν ἀγκαλιά τοῦ Θε-
οῦ. ∆έν γνώριζε τήν ἔκταση τᾹς
πε ριπέτειάς του. Τελικά ἀποδεί -
χθηκε ἡ πλέον µακρά ἀπό ὅλους
τούς 12 µητροπολίτες. ∆ιήρκεσε
39 ὁλόκληρα χρόνια. Καί ὅλα αὐ -
τά τά χρόνια παρέµεινε σταθε -
ρός στό νά ἐµπιστεύεται τήν ὕ -
παρξή του στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. 

ὙπᾹρξαν καί δυό ἄλλα λυπη -
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ρά γεγονότα πού συνδυάστηκαν
µέ τήν ἐκτόπιση  τοῦ µητροπολί -
τη. Λέει στό ἡµερολόγιό του: «18-
07-1974. ...Οἱ συνοδικοί σήµερα
δέχθηκαν κατ᾿ ἀρχήν νά δώσουν
ἄλλους τίτλους στούς Μητροπο -
λίτας πού ἔβγαλαν ἀπό τίς ἐπαρ -
χίες των καί ἀποφάσισαν νά µή
τούς ἐπιτρέψουν νά µείνουν οὔτε
στήν περιοχή τήν ὁποία ἐποίµα-
ναν οὔτε ἐκεῖ πού διηκόνησαν ὡς
ἱεροκήρυκες». Τό πρῶτο λυπηρό.
Ἀναζητήθηκαν τίτλοι «πάλαι πο-
τέ διαλαµψασῶν» ἐπισκοπῶν γιά
νά θεωρηθοῦν οἱ 12 ὡς τιτουλά -
ριοι πλέον µητροπολίτες. Τά ὀνό -
µατα ὅµως τῶν ἐπισκοπῶν αὐ -
τῶν ἀναζητήθηκαν ἀπό συγκε-
κριµένους µητροπολίτες (γνω-
στούς σ᾿ αὐτούς πού παροικοῦν
στήν Ἱερουσαλήµ) νά ἔχουν ἕνα
περιπαικτικό, ἰδιαίτερο γιά τόν
κάθε ἐπίσκοπο, χαρακτᾹρα. Ἀνα-
ζη τήθηκαν λοιπόν «παρατσού -
κλια» γιά τήν περαιτέρω ἀτίµω-
ση τῶν µητροπολιτῶν. Τό δεύτε-
ρο λυπηρό καί ἐνδεικτικό τοῦ φό -
βου τῶν ἐπισκόπων µέ ἔνοχη συ -
νείδηση. Ἐµφανίστηκε συνοδική
ἐγ  κύκλιος, µέ ὑπογραφές πλα -
στο γρα φηµένες, πού ἐπικαλεῖ -
ται ἀπόφαση τᾹς κουτσουρεµέ -
νης Ἱεραρχίας της 23ης-7-1974 (τή
µέρα ἐκείνη δέ συνεδρίασε ἡ Ἱε-
ραρχία). Μέ τήν ἐγκύκλιο αὐτή
ἀπα γόρευαν στούς ἐκθρο νισθέ -

ντες ἱεράρχες νά κατοική σουν
στά ὅρια τᾹς ἱερς µητρο πόλεως
πού ποιµαίνανε καί στή µητρο -
πο λιτική περιφέρεια πού διακό -
νησαν ὡς ἱεροκήρυκες (δεῖ τε τή
θλιβερή αὐτή ἐγκύκλιο σέ ἄλλη
θέση τοῦ περιοδικοῦ αὐ τοῦ). Καί
µόνο ἡ κίνηση αὐτή ἀπο δεικνύει
τόν φόβο καί τήν ἀνασφάλεια
τῶν δηµιουργῶν τᾹς ἀνωµαλίας
στήν Ἐκκλησία, ἀλλά καί τήν γνώ-
ση καί πεποίθηση ὅλων ὅτι οἱ δι -
ωκόµενοι ἐπίσκοποι «ἔχαιρον τι -
µᾹς» σέ ὅποιο σηµεῖο τᾹς Ἐλλη -
νι κᾹς ἐπικράτειας καί ἄν πέρα-
σαν. Φυσικά, οἱ ἐκθρονισθέντες
Ἱε ράρχες ἀγνόησαν παντελῶς τίς
ἐπιταγές τᾹς ἐγκυκλίου αὐτᾹς.

Μέ ἀφάνταστη εἰρήνη καί ἠρε -
µία στήν καρδιά του καί µέ τή
θεία λειτουργία στό µικρό παρ -
εκκλήσι τοῦ ἁγίου Σάββα ξεκίνη -
σε ὁ ἈττικᾹς Νικόδηµος τήν και-
νούργια σελίδα τᾹς ζωᾹς του στόν
τόπο τᾹς ἐξορίας του: «19-07-1974.
Τό πρῶτο βράδυ στήν ἐξορία µου.
Εἶµαι ἀφάνταστα εἰ ρη νικός σήµε-
ρα. Σάν νά ἄνοιξε µιά καινούργια
σελίδα στή ζωή µου.

Τό βράδυ ἔµαθα πώς κυκλο-
φόρησε τό φύλλο τᾹς Ἐφηµερίδος
τᾹς Κυβερνήσεως µέ τά διατάγµα-
τα καί πώς ὁ ∆ωρόθεος βιάστηκε
νά τό στείλη στήν Κηφισιά. ∆έν
ἔχω πιά κανένα ἐνδιαφέρον γι�
αὐ  τή τήν ἱστορία.
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20-07-1974. Ἐλειτούργησα τό
πρωί στό παρεκκλήσιο (τοῦ Ἁγίου
Σάββα). Γεύθηκα τήν ἠρεµία. Αἰ -
σθά νοµαι ὅτι εἶναι ἕνα ἰδιαίτερο
δῶρο τοῦ Θεοῦ κατά τήν παροῦ -
σα στιγµή. 

Μετά τή Θ. Λειτουργία ἔφθα-
σαν οἱ συγκλονιστικές εἰδήσεις. Ἡ
Τουρκία ἔκανε ἀπόβασι στήν Κύ -
προ. Ἀµέσως κηρύχθηκε γενική
ἐπιστράτευσι. Οἱ εἰδήσεις µέχρι τό
βράδυ συγκεχυµένες.

21-07-1974. Εἴχαµε Θ. Λειτουρ -
γία στό παρεκκλήσιο τοῦ ἁγίου
Σάββα. Ἀνεκτίµητη εὐλογία τοῦ
Θεοῦ αὐτό τό παρεκκλήσιο. Ἦρ -
θαν καί µερικοί φοιτηταί».

Τήν ἀκραία ἐκτροπή στά ἐκ -
κλη σιαστικά πράγµατα ἀκολού -
θησε ἡ τραγωδία τᾹς Κύπρου καί
ἡ κατάρρευση τοῦ δικατατορι-
κοῦ καθεστῶτος πού συνέπραξε
στήν ἐκκλησιαστική θηριωδία ἀλ -
λά καί στήν κακή τροπή τῶν γεγο -
νότων τᾹς Κύ πρου. Στίς 23-7-1974,
τέσσερις µόλις µέρες µετά τήν ἐκ -
τόπιση τοῦ µητροπολίτη Ἀττι κᾹς
Νικοδήµου, ἡ Ἑλλάδα βρέθηκε σέ
κενό ἐξουσίας νά περιµένει τήν
ἄφιξη τοῦ ΚαραµανλᾹ. Καί στό
κενό αὐ τό ἐξουσίας, τό τόσο κρί -
σιµο γιά τήν πατρίδα µας, οἱ διῶ -
κτες ἐπί σκοποι ἔσπευσαν νά κα -
τοχυ ρώ σουν τά ἔργα τᾹς ἀνα -
τρο πᾹς τᾹς Ἐκκλησίας πού εἶχαν
ἐπιτελέσει. Ἔσπευσαν νά βγά -

λουν στό Ἐθνι κό Τυπογραφεῖο
τά Προ εδρικά ∆ιατάγµατα ἐκ -
πτώ σεως τῶν 9 ὑπόλοιπων ἐκ -
θρο νισθέντων, κα θώς ἐπίσης καί
τά Προεδρικά ∆ιατάγµατα τῶν
12 ἤδη ἐκλεγµένων καί χειροτο -
νη µένων (ὅσων ἐξ αὐτῶν προέρ -
χονταν ἀπό τόν ἱε ρατικό βαθµό)
ἐπισκόπων ἀντι   καταστατῶν τους.
∆ύο µαρτυ ρίες ἀποκαλύπτουν τό
θλιβερό αὐτό γεγονός. 

Ἡ πρώτη ἀπό τό ἡµερολόγιο
τοῦ ἈττικᾹς: «23-07-1974. Ἀναγ -
γέλ θηκαν τό ἀπόγευµα σηµαντι-
κές κυβερνητικές ἀλλαγές. Ἔρχε-
ται ὁ Καραµανλής καί σχηµατίζει
κυβέρνησι ἐθνικᾹς ἑνότητος.

Οἱ ἐκκλησιαστικοί βιάστηκαν νά
βγάλουν σήµερα τά διατάγµατα
ἀποµακρύνσεως τῶν ἐννέα Μη -
τρο πολιτῶν καί προσπάθησαν νά
τά κοινοποιήσουν στούς Μητρο-
πολίτας». 

Ἡ δεύτερη µαρτυρία ἀπό τό
βιβλίο τοῦ µητροπολίτη ἈττικᾹς
καί Μεγαρίδος Νικοδήµου «Εἰπέ
τῇ Ἐκκλησί» (σελ. 143): «Οἱ ἐκ -
κλησιαστικοί φοβήθηκαν τήν µε -
τα πολίτευση. Κι ἔτρεξαν νά ἀ σφα -
λίσουν τά ἔργα τους. Ὁ Μητροπο -
λίτης Νέας Σµύρνης Χρυσόστο µος
(Βούλτσος), στενός συνεργά της
τοῦ Σεραφείµ, πᾹγε στό Ἐθνι κό
Τυπογραφεῖο κι ἐπιστάτησε στή
δηµοσίευση τῶν διαταγµάτων.
Στό κενό τᾹς ἐξουσίας. ∆ίχως οἱ
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ὑπουργικές ὑπογραφές, πού φι-
γουράριζαν κάτω ἀπό τά διατάγ-
µατα, νά ἔχουν πέραση. Καί µέ τήν
ἀπουσία τοῦ πνεύµατος τᾹς δι-
καιοσύνης καί τᾹς ἀγάπης.

Τό φύλλο ἔχει ἀριθµό 284 καί
ἡµεροµηνία 23 Ἰουλίου 1974. Ὁ κα -
θένας µπορεῖ νά τό ἐλέγξει». 

Μέ τήν ἔλευση τᾹς δηµοκρα -
τίας στήν Ἑλλάδα, ἀπό πλευρς
ἐκκλησιαστικᾹς εἶχε ἀποµείνει
µιά καί µοναδική ἐκρεµότητα: ἡ
διαβεβαίωση τῶν 12 βιαίως κα -
τα λαβόντων τούς ἐπισκοπικούς
θρόνους. Οἱ 12 ἐκθρονισθέντες
προσπάθησαν νά ἐνηµερώσουν
τόσο τόν ὑπουργό Παιδείας καί
Θρησκευµάτων Λοῦρο (τόν ἐπι -
σκέφθηκε ἀντιπροσωπεία τῶν 12,
οἱ Ἀλεξανδρουπόλεως Κωνστάν-
τιος, Χαλκίδος Νικόλαος καί Τρίκ -
κης Σεραφείµ) ὅσο καί τόν ἴδιο
τόν Πρωθυπουργό (ἐστάλη ἔγ -
γρα φο στόν Πρωθυπουργό γιά
ἀναβολή ὁποιασδήποτε ἐνέργει-
ας –βλέπε «Εἰπέ τῇ Ἐκκλησί»,
σελ. 147-149). Παρ᾿ ὅλα αὐτά οἱ
διαβεβαιώσεις τῶν καταλαβόν -
των τίς 12 µητροπόλεις µη τρο  π ο-
λι τῶν δόθηκαν στίς 27-7-1974, µέ
παρέµβαση πολιτικοῦ προσώ -
που, στενοῦ φίλου τοῦ Σεραφείµ,
πού ἔπαιξε πρωτεύοντα ρόλο
στήν ἐκλογή του στόν ἀρχιεπι -
σκο πικό θρόνο µέσ᾽ δικτατορία. 

Μέ αὐτήν τήν ξέφρενη ταχύ -

τη τα, τήν ἄµετρη αὐθαιρεσία καί
τήν σκληρότατη βία µιά ὁµάδα
ἱεραρχῶν, ἐξυπηρετώντας ταπει -
νά συµφέροντα καί ἐκπληρώ -
νον τας ἀλληλοεξυπηρετήσεις, ἔ -
σπρωξαν µέ ἀναλγησία καί κα -
κό τητα 12 ἀδελφούς τους µη τρο -
πολίτες στό περιθώριο τᾹς διοί -
κη σης τᾹς Ἐκκλησίας. 

Ἀπό κεῖ καί πέρα συναντµε
τόν διωγµένο ἐπίσκοπο Νικόδη -
µο στόν τόπο τᾹς ἐξορίας του:
ἕνα σπίτι στήν Ἁγία Παρασκευή
πού ἡ ἀγάπη τῶν µοναχῶν τᾹς
ΜονᾹς Μακρυνοῦ τοῦ παραχώ -
ρησε γιά νά κατοικεῖ ὅσο τό χρει -
αστεῖ. Τόν βλέπουµε νά προσφέ -
ρει τήν ἀναίµακτη θυσία στό παρ-
εκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Σάββα (ἐν -
τός τᾹς κατοικίας πού τοῦ παρ-
αχωρήθηκε) καί νά προσφέρε-
ται καί ὁ ἴδιος θυσία στό Θεό ὡς
γνήσιος ἀρχιερέας τοῦ Μεγάλου
Ἀρχιερέα Χριστοῦ. Γρήγορα, ἄρ -
χι σε νά περιβάλλεται ἀπό γνήσι -
ους ἀδελφούς πού τοῦ στάθηκαν
µέ εἰλικρινᾹ ἀγάπη καί ἐκεῖ νος
τούς διακόνησε ταπεινά στήν ἐν
Χριστῷ ζωή. Συγκροτήθηκε µιά
δυναµική εὐχαριστιακή κοινότη -
τα, «τό Ἐκκλησίασµα τό µικρό τό
Παµµέγιστο!» (δεῖτε τό ποίηµα
«Θρόµβοι αἵµατος» σέ ἄλλο µέ -
ρος τοῦ τεύχους).

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης     
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“mπάρχει�κι�Wνα�δεύτερο�κείµενο�ντροπyς,�πού�Tκδόθηκε�µέ�τήν�̀ δια�Zµερο��µη�-
νία.�Πρόκειται�γιά�µιά�συνοδική�Tγκύκλιο,�πού�φέρνει�Tπίσηµα�τίς�jπογραφές
τ�ν�µελ�ν�τyς�Nριστίνδην�dεραρχίας,�Tµπλουτισµένης�µέ�τούς�νέους�Μητροπο�-
λίτες,�σύµφωνα�µέ�τήν�Συντακτική�Πράξη�7.
Σύνοδος�δέν�συνεδρίασε�κείνη�τή�µέρα.�]�Nτµόσφαιρα�\ταν�θολή.�]�δικτα-

τορία�εaχε�πέσει.�]�καινούργια�κατάσταση�δέν�εaχε�Nκόµα�µορφοποιηθε|.�hλοι
καρφωµένοι�στά�ραδιόφωνά�τους,�περίµεναν�νά�δο}ν�ποιά�θά�εaναι�Z�Tξέλιξη.�Θά
µπορέσουµε�νά�µεταπηδήσουµε�ε^ρηνικά�στήν�κατάσταση�τyς�Tλευθερίας�[�θά
Nντιµετωπίσουµε�Tξοντωτικό�Tµφύλιο�πόλεµο;
Στή�συνοδική�Tγκύκλιο�παρουσιάζεται�fτι�συνεδρίασε�Z�Nριστίνδην�dεραρχία

καί�πyρε�Nποφάσεις.�hµως,�οkτε�Z�Σύνοδος�συνεδρίασε�οkτε�Nποφάσεις�πyρε.
]�Tγκύκλιος�εaναι�Tπινόηση�το}�Qρχιεπισκόπου�Σεραφείµ�κι�ο_�jπογραφές�πού
τή�συνοδεύουν,�πλαστογραφηµένες.
Καί�ποιό�εaναι�τό�περιεχόµενο�τ�ν�Nποφάσεων�καί�τyς�Tγκυκλίου;�]�σκληρή

κι�Nπάνθρωπη�Nπαγόρευση�νά�παραµείνουν�ο_�διωγµένοι�Μητροπολίτες�στίς
Tπαρχίες�τους.�Πρέπει�νά�φύγουν�µακριά.�Γιά�νά�µήν�Tνοχλο}ν�τούς�καταληψίες
τ�ν�θρόνων�τους�στήν�Oσκηση�το}�Vργου�τους!!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ�∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η�ΙΕΡΑ�ΣΥΝΟ∆ΟΣ�ΤΗΣ�ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ�ΤΗΣ�ΕΛΛΑ∆ΟΣ
Qθqνησι�τz�23/7/1974
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ�2026
Πρsς
Τοtς�Σεβασµιωτoτους�dερoρχας�τyς�Xκκλησrας�τyς�Yλλoδος

Θpµα:�Περr�τsπου�µονrµου�Tγκαταστoσεως�Tξερχοµpνων�τyς�Tνεργο}�jπηρε�σrας
Qρχιερpων�καr�συνταξιοtχων�dεροκηρtκων.
Κατo�χρpος�µεριµν�σα�Z�d.�Σtνοδος�πρsς�διαφtλαξιν�Tν�παντr�τyς�Tν�τz�Xκ�-

κλησrv�Uνsτητος�καr�Nποφυγqν�πoσης�α^τrας,�δυναµpνης�νo�δηµιουργqσx�Nφορ�-
µoς�παραπικρασµο}�µεταξt�τ�ν�Σεβ.�dεραρχ�ν,�^δrv�τ�ν�νεωστr�Tκλε�γpντων�καr
κατασταθpντων�ε^ς�κενoς�Μητροπολιτικoς�Wδρας,�καr�βλoβης,�nς�Tκ�τοtτου,�το}

Qνασφάλειες�καί�φόβοι�τ�ν�Tνόχων
Qπό�τό�βιβλίο�το}�µητροπολίτου�Qττικyς�καί�Μεγαρίδος�Νικοδήµου

“Ε^πέ�τz�Xκκλησίv” (σελ.�144-145)
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σωτηριuδους�Vργου�τyς�Xκκλησrας,�[χθη�ε^ς�τqν�Nπsφασιν�fπως�µq�Tπιτρpψx�τqν
Tγκατoστασιν�τ�ν�eπωσδqποτε�Tξελθsντων�[�Tξερχο�µpνων�τyς�Tνεργο}�jπηρε�-
σrας�Σεβ.�dεραρχ�ν�Tν�τα|ς�περιφερεrαις,�Pς�οlτοι�µpχρι�το}δε�Tποrµαναν,�πλqν
Toν�Tν�αiτα|ς�κε|ται�Z�γενpτειρα�αiτ�ν�[�Tν�τα|ς�περιφερεrαις�Tν�αbς�jπηρpτησαν
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Ο
µακαριστό̋ Μητροπολίτη̋ Ἀτ -

τι κῆ̋ καί Μεγαρίδο̋ κυρό̋ Νι -

κόδηµο̋ ἔµεινε στή διοίκηση

τῆ̋ Μητροπόλεώ̋ του, τήν ὁποία τοῦ

ἐµπιστεύθηκε τό Πανάγιο Πνεῦµα νά

διαποιµάνει, ἕξι µόνο χρόνια, πού σφ-

ραγίστηκαν ἀπό τήν ἀγάπη καί τήν

ἐργώδη µέριµνά του, ὡ̋ ὑπεύθυνου

πατέρα, γιά τό λαό τοῦ Θεοῦ. Ἡ θητεία

αὐτή διακόπηκε βίαια µέ ἄδι κε̋ καί ἀντι-

κανονικέ̋ πράξει̋ τῆ̋ διοίκηση̋ τῆ̋

Ἐκκλησία̋ µα̋, µιᾶ̋ Συν όδου «ληστρι -

κῆ̋», ὅπω̋ ἀνέκυψε µέσα ἀπό τί̋

ἀνώµαλε̋ πολιτικέ̋ ἐξελί ξει̋ τοῦ

1973. Ὁ ἀνίερο̋ αὐτό̋ διω γµό̋ κρά -

τησε 40 χρόνια. Τήν 1/4/2013 ὁ µα -

καριστό̋ Γέροντα̋ Ἱεράρχη̋ κλή θηκε

ἀπό τόν Κύριο, τόν στρατολόγο καί

ἀληθινό ἐργοδότη του στόν ἀγρό τῆ̋

Ἐκκλησία̋, νά ἀναπαυ θεῖ, «κεκµη κώ̋»,

στού̋ οὐράνιου̋ κόλπου̋ Τη̋.

Στή διάρκεια τῶν 40 αὐτῶν χρόνων

ὁ µαρτυρικό̋ Ἐπίσκοπο̋ πλαισιώθηκε

ἀπό πλῆθο̋ πιστῶν, πού, ἄλλοι ἐγγύτε -

ρα, ἄλλοι ἀπό κάποια ἀπόσταση, τόν

συνόδευαν συµπάσχοντε̋ στή λιτάνευ -

ση τοῦ πάθου̋ του. Ὑπῆρξαν ὅµω̋ καί

ἀρκετοί, πού στάθηκαν ἐπικριτικά ἀπ -

έναντί του.  Ἦταν εἴτε οἱ συνήθει̋ µί-

σ θαρ   νοι κεκράκτε̋ κάθε µορφῆ̋ κέν -

τρων ἐξουσία̋ εἴτε ἀγαθοί πιστοί, ἀλλά

εὔπιστοι καί περιδεεῖ̋ µπροστά στήν

ὅποια, καλή ἤ κακή ἀδιακρίτω̋, σφρα -

γίδα ἐκκλησιαστικῆ̋ ἐξουσία̋. Κά ποιοι

ἐξακολουθοῦν νά τόν ἐπικρί νουν ἀκό-

µα καί τώρα, µετά τήν κοίµησή του. Ἡ

κύρια µοµφή ἐναντίον του εἶναι ὅτι

ἔβλαψε τήν Ἐκκλησία µέ τήν «γεµάτη

ἐµπάθεια»(!) ἐµµονή του στήν διεκ-

δίκηση τοῦ δίκιου του. Καί ἀναγνωρί -

ζουν µέν ὅτι ἀναίτια, ἀντικανονικά καί

παράνοµα διώχθηκε, ὅµω̋ τόν κατη -

γοροῦν: «Κρίµα!  Ἔθετε τή δικαίωσή του

πάνω ἀπό τήν εἰρήνη καί τήν ἑνότητα

τῆ̋ Ἐκκλησία̋· πάνω ἀπό τήν προαγω-

γή τοῦ ἔργου Τη̋. Μέ δεδοµένε̋ τί̋

ἀρετέ̋, τί̋ γνώσει̋, τί̋ κηρυκτικέ̋ καί

συγγραφικέ̋ του ἱκανότητέ̋, µέ τήν
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γλωσσοµάθειά του καί τή δραστηριότη -

τά του θά λάµπρυνε τήν Ἐκκλησία µέ τό

ἔργο του, ἄν γινόταν πιό διαλλακτικό̋

ἄν δεχόταν προτάσει̋, πού τοῦ ἔγιναν,

γιά τοποθέτησή του σέ «προσωποπαγῆ»

Μητρόπολη ἤ, τέλο̋ πάντων, ἄν ἔθετε

τόν ἑαυτό του µέ ὑπακοή στή διάθεση

τῆ̋ Ἱ. Συνόδου γιά νά τόν ἀξιοποιήσει,

ὅπω̋ ἐκείνη ἔκρινε». Παλιό̋ Μητροπο -

λίτη̋ εἶχε πεῖ: «Κανονικῶ̋-ἀντικανο-

νικῶ̋, νοµίµω̋-παρανόµω̋, ὅτι ἔγινε,

ἔγινε. Πρέπει νά τό δεχθεῖ»! 

Ἔσχατο̋ ἀπ᾿ ὅσου̋, τά τελευταῖα χρό-

νια, βρέθηκαν κοντά στό µακαριστό

Ἐπί σκοπο, εἶδαν τό διωγµό του καί

ἀκοῦνε πότε-πότε ἀκόµα καί τώρα τί̋

ἴδιε̋ ἐπικρίσει̋, νιώθω χρέο̋ µου νά

τί̋ σχολιάσω. ∆έν θά ἀναφερθῶ στά

γεγονότα τῶν σκληρῶν 40 χρόνων,

στί̋ µεθοδεύσει̋ καί τί̋ ἴντριγκε̋, στό

τί πράγµατι τοῦ προτάθηκε, καί τί ἀφέ -

θηκε τεχνηέντω̋ νά διαρρεύσει ὅτι τά -

χα τοῦ προτάθηκε, στό τί τοῦ ζητήθηκε

καί πῶ̋ ἐκεῖνο̋ ἀνταποκρίθηκε. Ὅλ᾿

αὐτά ἔχουν ἐκτεθεῖ µέ ντοκουµέντα σέ

εἰδικά συγγράµµατα τοῦ µακαριστοῦ

Πατέρα καί ἀπό τί̋ στῆλε̋ αὐτοῦ τοῦ

περιοδικοῦ, ὅπου καί συνεχίζουν νά

δηµοσιεύονται καί µετά τήν κοίµησή

του. Ὅλο αὐτό τό ὑλικό εἶναι στή διάθε -

ση τοῦ ἐρευνητῆ τῆ̋ σύγχρονη̋ ἱστο-

ρία̋ τῆ̋ Ἐκκλησία̋ τῆ̋ Ἑλλάδο̋ ἀλλά

καί κάθε πιστοῦ, πού θά ἤθελε νά ἐνηµε-

ρωθεῖ. Ἐγώ θά ἤθελα µόνο νά καταθέ -

σω κάποιε̋ προσωπικέ̋ προσεγγίσει̋

στά ψυχογραφήµατα τῶν συντελεστῶν

τοῦ θλιβεροῦ αὐτοῦ ἐκκλησιαστικοῦ

δράµατο̋. 

Κατά τήν ἄποψή µου, τά παραπάνω

εὐσεβοφανῆ ἐπικριτικά σχόλια, πού

διο χέτευαν κύκλοι διωκτῶν τοῦ µακα-

ριστοῦ Ἱεράρχη, ἀποκαλύπτουν ὑπέρ-

µετρη ὑποκρισία. Ἐνῶ, δηλαδή, ἀνα -

γνωρίζονται στό Γέροντα ἀνώτερο ἦ -

θο̋, ἀκεραιότητα καί σπάνια χαρίσµα-

τα, ἐνῶ κρίνεται ἄδικη ἡ δίωξή του καί

ἐπιζήµια γιά τήν Ἐκκλησία ἡ ἀποποµπή

του ἀπό τή διοίκησή Τη̋, ἐν τούτοι̋,

ἐπιρρίπτεται ἡ εὐθύνη γιά τήν ὅποια

ζηµία ὑπέστη ἡ Ἐκκλησία σ᾿ αὐτόν, τό

θύµα, καί καταβάλλεται κάθε προσπά-

θεια νά τεθεῖ στό ἀπυρόβλητο, ὡ̋ ἐξ

ὁρισµοῦ ἄµεµπτο̋, ὁ θύτη̋, ὁ «βαθύ̋

πυρήνα̋» τῆ̋ ἐξουσία̋ µέ τί̋ ραδιουρ -

γίε̋ του. Ἡ λογική ἀσυνέπεια αὐτῆ̋ τῆ̋

συλλογιστι κῆ̋ δέν συνάδει µέ τού̋

ὅρου̋ τοῦ «Νό µου τῆ̋ Χάριτο̋», πού

πρέπει νά πρυτανεύει στή διοικητική

σφαί ρα τῆ̋ Ἐκκλησία̋· µόνο στά πλαί -

σια τοῦ … «νόµου τῆ̋ ζούγκλα̋» µπο-

ρεῖ νά βρεῖ δικαίωση! 

Ἡ ἀδικία, πού διαπράχθηκε στό πρό-

σωπο τοῦ µακαριστοῦ Μητροπολίτη

µα̋, πρέπει νά κριθεῖ καθ᾿ ἑαυτήν ὡ̋

πρά ξη ἀπάδουσα πρό̋ τή χρηστή διοί -

κηση ἑνό̋ ἱεροῦ καθιδρύµατο̋ καί µά-

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 13



λιστα τῆ̋ Ἐκκλησία̋. Καί τοῦτο ἀνε-

ξάρτητα ἀπό τήν προσωπικότητα τοῦ

ἀδικηθέντο̋. Οἱ Ἅγιοι Σύνεδροι, µέλη

τῶν Συνόδων, ἐπί 40 χρόνια ἐπανει -

ληµµένα τόν ἔκριναν κατά πλειοψηφία

ἀνάξιο δικαίωση̋, χωρί̋ νά τοῦ ἀπαγ-

γείλουν κάποια, ἔστω στοιχειώδη, πρα -

γµατική κατηγορία. Οἱ µόνε̋ «κατηγο-

ρίε̋» σέ βάρο̋ του ἦταν ὅτι … διεκδι-

κοῦσε τή δικαίωσή του (!)· δηλαδή, δέν

ἀποδεχόταν τήν ἄνευ δίκη̋ καταδίκη

του, καί ζητοῦσε εἴτε νά δικαστεῖ κατά

τού̋ Ἱερού̋ Κανόνε̋, ἄν κάτι κακό εἶχε

διαπράξει, εἶτε νά ἐπανέλθει στή θέση

του. Καί αὐτό τό κατηγορητήριο-φενάκη

συνοψίστηκε ψευδεπίγραφα σέ µιά

φρά ση: «Ἀνυπακοή στήν Ἐκκλησία».

Φαίνεται, ὁ Μακαριστό̋ ἦταν «βαρύ̋

καί βλεπόµενο̋» γιά τού̋ κρατοῦντε̋! 

Τέτοια ἄθλια διοικητικά τερτίπια ἀπο-

τελοῦν προσβολέ̋ στό ἀκήρατο πρό-

σωπο τῆ̋ Ἐκκλησία̋ καί δυσχεραίνουν

τήν ἀποδοχή τοῦ µηνύµατό̋ Τη̋ ἀπό

τόν κόσµο. Αὐτά εἶναι πού βλάπτουν,

δέν οἰκοδοµοῦν τήν Ἐκκλησία καί τό

λαό Τη̋. Ἀποτελεῖ δέ σπουδαία ὑπηρε -

σία πρό̋ Αὐτήν ἡ στηλίτευσή του̋, κάτι

πού θεωροῦσε χρέο̋ του ὁ µακαρι-

στό̋ Ἱεράρχη̋, γιά νά µήν καθιερωθεῖ

χωρί̋ ἀντίδραση ὡ̋ ἀποδεκτή ἀπό τό

λαό τοῦ Θεοῦ ἡ καταπάτηση τῶν Ἱ. Κα -

νόνων στή διοίκηση τῆ̋ Ἐκκλησία̋. Τήν

ἐνηµέρωση τοῦ ποιµνίου καί στά θέµα-

τα αὐτά τή θεωροῦσε ἀναπόσπατο τµῆ -

µα τῆ̋ ὅλη̋ ποιµαντικῆ̋ του µέριµνα̋.

Γιατί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά κυκλοφο -

ροῦ σαν σχιζοφρενικέ̋ ἐκκλησιολογι-

κέ̋ θέσει̋, πρό̋ παραπλάνηση τοῦ κό-

σµου, τοῦ τύπου: «Ἀφῆστε τί λένε οἱ Ἱε-

ροί Κανόνε̋. Τί λέει Ἐκκλησία»! ∆ηλα-

δή, ἡ ὁποιαδήποτε περιστασιακή συνο-

δική πλειοψηφία, ἔστω καί αὐθαιρε-

τοῦσα ἀντικανονικῶ̋ καί παρανόµω̋,

ἔστω κι ἄν οἱ ἐπίσκοποι πού τήν ἀποτε -

λοῦσαν ἐνεργοῦσαν ὡ̋ «προβατό -

σχηµοι λύκοι»!....  

Ὁ Μητροπολίτη̋ κυρό̋ Νικόδηµο̋

εἶχε ἀπό τή νεότητά του δοθεῖ ὁλοκλη -

ρωτικά στό ἔργο τῆ̋ Ἐκκλησία̋. Ἡ ἀγά -

πη τοῦ Θεοῦ, ὁ εὐαγγελισµό̋ τοῦ Λα-

οῦ τοῦ Θεοῦ καί ἡ κάλυψη τῶν ἀναγ-

κῶν τῆ̋ πνευµατικῆ̋ ἐν Χριστῷ ἐπιβίω-

σή̋ του, ἦταν φλόγα κινητήρια στήν

καρδιά τοῦ µακαριστοῦ  Ἐπισκόπου, ὅ -

ταν, λἀκό̋ ἀκόµα, ἐντάχθηκε στήν µο-

ναστική, µέσα στόν κόσµο, ἀδελφότη -

τα «ΖΩΗ». Ἀπό τά κείµενά του περί ἱε-

ρωσύνη̋ εἶναι πασιφανέ̋ πόσο ἡ δια-

κονία του στό Ἱερό Θυσιαστήριο τοῦ

φλό γιζε τήν καρδιά καί πόσο εὐγνώ -

µων ἦταν πρό̋ τό Θεό πού τόν ἐκάλε-

σε νά τό ὑπηρετήσει. Ὅµω̋ ὁ σχεδια-

σµό̋ του γιά τήν ἔνταξή του στό ἐργα-

τικό δυναµικό τῆ̋ Ἐκκλησία̋ δέν ἔθετε

ὡ̋ προαπαιτού µενο τήν ἔνταξή του

στόν κλῆρο, πολύ δέ περισσότερο τήν

ἀνάρρησή του στό βαθµό τῆ̋ Ἀρχιερω -

σύνη̋. Σέ ἄλλε̋ σελίδε̋ τοῦ περιοδι-
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κοῦ µα̋ καταγράφονται οἱ διάφορε̋

φάσει̋ τῆ̋ δια δρο µῆ̋ του στό χῶρο

τῆ̋ Ἐκκλησία̋. Ὁ µακαριστό̋ Γέρον-

τα̋ εἶχε ἀναθέσει στόν Κύριο ὅλο του

τό εἶναι καί περί µενε Ἐκεῖνον νά τόν

ἐπιστρατεύσει στό ἔργο Του, ὅταν καί

ὅπω̋ ἤθελε. Ὁ Ἐπίσκοπό̋ µα̋, πάν-

τω̋, ἀξιοποίησε σέ κάθε περίσταση τῆ̋

ζωῆ̋ του, κάτω ἀπ᾿ ὅποιε̋ συνθῆκε̋

καί ἄν βρέθηκε, τά πλούσια τάλαντά

του πρό̋ δόξαν Θεοῦ. Τούτων οὔτω̋

ἐχόντων, ἀκούγεται ἀστεία καί ἐξωπρα -

γµατική ἡ ἐπίκριση ὅτι ἔβλαψε τήν

Ἐκκλησία µέ τήν µή ἀποδοχή τῆ̋ ἀντι-

κανονικῆ̋ καί παράνοµη̋ καταδίκη̋

του.

Τό πλῆθο̋ τῶν πιστῶν, πού µέ ἀγάπη

καί ἀνιδιοτέλεια ἐπικοινωνοῦσε ἐλεύ -

θερα µέ τόν µακαριστό Ἐπίσκοπο καθ᾿

ὅλη τή διάρκεια τοῦ διωγµοῦ του καί

δεχόταν τήν ποιµαντική µέριµνά του

καί τή χάρη τῶν µυστηρίων ἀπό τά χέ -

ρια του, τοῦ προσέφερε τήν εὐφρόσυνη

ἐµπειρία τῆ̋ ἄδολη̋ σχέση̋ τοῦ γνή-

σιου ποιµένα πρό̋ τό ποίµνιό του. Σχέ-

ση̋ ἀνυστερόβουλη̋ ἐµπιστοσύνη̋,

πού ξεπερνᾶ τά ὅρια τούτου τοῦ κό-

σµου. Σέ πολλά κείµενά του ἔχει ἐκ -

φρά σει τήν εὐγνωµοσύνη του πρό̋ τόν

Κύριο γιά τήν ἐµπειρία αὐτή, πού τήν

θε ωρεῖ ὡ̋ ἐξ οὐρανοῦ ἀντίδοτο τοῦ

διωγµοῦ του. Ἀπ᾿ ὅσου̋ πῆγαν κοντά

του ἀπό τήν ἀρχή, µερικοί ἀποµακρύν -

θηκαν, ἄλλοι πάλι προστέθηκαν σέ διά-

φορε̋ φάσει̋ τῆ̋ 40χρονη̋ πορεία̋.

Ὅλοι, ὅµω̋, κατά τό µέτρο τῆ̋ δεκτι -

κότητα̋ καί τῆ̋ προαιρέσεω̋ τοῦ καθ-

ενό̋, πολλά ὠφελήθηκαν καί ἐµπνεύ -

στηκαν ἀπό τήν ἀγάπη του πρό̋ τό Θεό,

τή θυσιαστική του προσήλωση στό σω-

τήριο ἔργο τῆ̋ Ἐκκλησία̋, τί̋ γνώσει̋,

τή σοφία, τήν καρτερία, τήν ἀγωνιστι -

κότητα, τήν πνευµατικότητά του. 

Τώρα πού ὁ κύκλο̋ τῆ̋ ζωῆ̋ τοῦ

µακαριστοῦ Ποιµενάρχη µα̋ ἔκλεισε,

ἡ προσφορά του στήν Ἐκκλησία µένει

θη σαυρισµένη στά συγγράµµατά του

καί στί̋ µνῆµε̋ καί ἐµπειρίε̋ ὅλων,

ὅσοι εἴχαµε τήν εὐλογία νά σχετι-

στοῦµε πνευµατικά µαζί του. Εἶναι πλοῦ -

το̋, «προστεθεῖσα ἀξία», στή συνείδηση

τῆ̋ µητέρα̋ µα̋ Ἐκκλησία̋, πού προ-

σφέρεται ἀδάπανα καί ἀπλόχερα σέ

ὅσου̋ ἀπό τά παιδιά Τη̋ ἐπιθυµοῦν νά

τόν γευθοῦν ….   

Ἐ. Χ. Οἰκονοµάκο̋
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