
Ὅλοι ἐμεῖς, οἱ ἀποδέκτες τῆς ἀτί-
μητηςκληρονομίας,προσεγγίζου-

με τήν ἐμπειρία τῆς πρώτης Ἐκκλησί-
ας μέσα ἀπό τά κείμενα καί ἀπό τά
θησαυρισμένα λείψανα τῶν μαρτύ-
ρων. Ἀπό τίς ἱστορικές πηγές, πού ἀπο-
τύπωσαν μέ πιστότητα τή διαδρομή
τοῦ Eὐαγγελικοῦ μηνύματος στήν παγ-

κοσμιοποιημένη κοινωνία τῆς ἑλλη-
νορωμαϊκῆς ἐποχῆς καί ἀπό τά τυπώ-
ματα τῆς ὀδύνης, πού ἄφησαν στή γῆ
μας τά ἁγιασμένα σώματα τῶν ἠρώων
τῆς πίστης μας. Tόν ἀναβρασμό, ὅμως,
τῆς σύγχρονης ἐποχῆς τόν ζοῦμε ἄμε-
σα. Tήν ἐπώδυνη μεταλλαγή τῆς κοι-
νωνίας μας σέ ἀπέραντο στρατόπεδο
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αἰχμαλωσίας καί τό βιασμό τῶν προ-
σωπικοτήτων μας νά παραιτηθοῦν ἀ-
πό τό δικαίωμα μετοχῆς στό μυστήριο
τῆς Ἐκκλησίας τά ἀντιμετωπίζουμε
ὡς τή μεγαλύτερη προσωπική μας πε-
ριπέτεια καί ὡς τή σκληρότερη δοκι-
μασία ἀντοχῆς μας στίς καταλυτικές
σεισμικές δονήσεις, πού γκρεμίζουν
τά φράγματα καί ἑνοποιοῦν τήν πολυ-
συνθετική ἀνθρώπινη οἰκογένεια.

Tήν παγκοσμοποίηση τή βιώνουμε
αὐτή τή στιγμή ὡς νέο status, πού μεθ-
οδεύεται καί ἐξελίσσεται, χωρίς νά
εἴμαστε σέ θέση νά τό προσδιορίσου-
με μέ σταθερές παραμέτρους οὔτε καί
νά προδιαγράψουμε τήν πορεία του
πρός τήν ὁλοκλήρωση. Οἱ σχεδιασμοί
εἶναι μυστικοί. Oἱ ἐξελίξεις ραγδαῖες.
Ἀλλά καί ὁ ὁρίζοντας θολός. Kανέ-
νας δέν μπορεῖ νά προδικάσει ἄν οἱ
ἑλιγμοί πού καταστρώνονται στά μυ-
στικά κέντρα τῶν ἀποφάσεων καί οἱ
κινήσεις πού πραγματοποιοῦνται στή
σκακιέρα τῆς πολιτικῆς καί τῆς οἰκο-
νομίας θά ὁδηγήσουν σέ εὐνοϊκό ἀπο-
τέλεσμα ἤ θά ἐμπλέξουν τήν ἀνθρω-
πότητα σέ περιπέτεια αὐτοκτονίας.

Ἀπό τό δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
καί σέ διάστημα μιᾶς ὁλόκληρης τεσ-
σαρακονταετίας, οἱ περιοχές καί οἱ
λαοί τοῦ πλανήτη μας ζοῦσαν τήν ἀ-
γωνία τοῦ ψυχροῦ πολέμου. Tήν ἀξε-
πέραστη ὑποψία. Καί τή βουβή ἀνα-
μέτρηση ἀνάμεσα στους δυό ἰδεολο-
γικούς καί στρατιωτικούς κολοσσούς.
Στόν κόσμο τοῦ θερμοῦ καπιταλισμοῦ
καί στόν κόσμο τοῦ ὑπαρκτοῦ σοσια-
λισμοῦ. Oἱ μικρές χῶρες δέν ἔβρισκαν
ἐλεύθερο γήπεδο νά δράσουν καί νά

οἰκοδομήσουν αὐτόνομο πολιτισμό.
Ὑποχρεώνονταν νά κινηθοῦν ὡς δο-
ρυφόροι καί νά ὑπηρετήσουν τά συμ-
φέροντα τῶν μεγάλων, πού παρήλαυ-
νανστήνπαγκόσμιασκηνήεἴτεὡςπρό-
μαχοι τῶν ἀτομικῶν ἐλευθεριῶν εἴτε
ὡς προστάτες τῶν συμφερόντων τῶν
ἀκάλυπτων λαϊκῶν μαζῶν. Ἡ τελική
γεύση καί ἀπό τή μιά καί ἀπό τήν ἄλλη
ὑπερπροστατευτική ὀμπρέλα ἦταν ἡ
ἀπογοήτευση. Oἱ μεγάλες δυνάμεις ἔ-
χτιζαν τό ἀνάκτορο τῆς δικῆς τους κυ-
ριαρχίας. Ἔδιναν τή μάχη ὄχι γιά τήν
ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τήν
πολύμορφη ἐκμετάλλευση ἀλλά γιά
τήν ἐπέκταση τοῦ σχήματος τῆς κατα-
δυνάστευσης καί γιά τήν ἀκόρεστη
ἐκμετάλλευση καί τοῦ καταπιεσμέ-
νου ἀνθρώπινου προσώπου καί τοῦ
φυσικοῦ πλούτου τοῦ πλανήτη μας.

Kατά τό τελευταῖο τέταρτο τοῦ εἰ-
κοστοῦ αἰώνα σημειώθηκαν ἱστορι-
κές μεταλλαγές. Ἡ πρώτη ἦταν ἡ ἁλ-
ματώδης πρόοδος τῆς ἠλεκτρονικῆς
τεχνολογίας. Ἀπό τή μιά δεκαετία
στήν ἄλλη ἡ γῆ μας μίκρυνε τόσο πο-
λύ, ὥστε νά μποροῦμε νά συμπιέσου-
με τούς μηχανισμούς ἐπικοινωνίας
μας καί νά τούς ὑποτάξουμε στίς μι-
κροσκοπικές, ἀδιόρατες συσκευές
μας. Oὔτε ὁ χῶρος, οὔτε ὁ χρόνος δέν
ἄντεξαν νά σταθοῦν φραγμοί στή βιο-
μηχανοποίηση καί στή μαζοποίηση
τῆς ζωῆς, στήν ἐξάπλωση τῆς ὁμοιο-
μορφίας καί στήν καταπίεση τῶν πνευ-
ματικῶν καί τῶν πολιτιστικῶν στοι-
χείων πού ἴσαμε τό δεύτερο παγκό-
σμιο πόλεμο διαφοροποιοῦσαν τούς
λαούς.
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Ἡ δεύτερη μεταλλαγή ἦταν ἡ κα-
τάρρευση τοῦ οἰκοδομήματος τοῦ ὑ-
παρκτοῦ σοσιαλισμοῦ. Ἀπό τή δεκα-
ετία τοῦ ᾿70 ἄρχιζε νά τρίζει ἐπικίν-
δυνα. Kαί μέ τήν ἀνατολή τῆς τελευ-
ταίας δεκαετίας τοῦ αἰώνα ὁ τριγμός
ἔφερε τό ἔναυσμα στόν πυρήνα τοῦ
ἐκρηκτικοῦ μηχανισμοῦ καί τό συγ-
κρότημα σωριάστηκε μονομιᾶς.

Ἴσαμε τούτη τή στιγμή δέν ἔχει
ἀναλυθεῖ μέ νηφάλια κριτική προ-
σέγγιση καί μέ τήν ἀπαραίτητη ἱστο-
ρική ἀμεροληψία τό κοσμοϊστορικό
γεγονός τῆς ἀκαριαίας πτώσης τοῦ συ-
στήματος τοῦ σοσιαλισμοῦ, πού δια-
τήρησε οὐρανομήκεις τίς πολεμικές
ἰαχές γιά ἑπτά ὁλόκληρες δεκαετίες
καί προκάλεσε ἀπανωτές αἱματοχυσί-
ες σ᾽ ὅλες τίς ἠπείρους τῆς γῆς μας. Ἐ-
κεῖνο πού κατέχουμε ὅλοι μας ὡς ἐφι-
αλτική ἐμπειρία καί τό διατηροῦμε
ὡς ἱστορικό δίδαγμα, εἶναι ὅτι τά ὡ-
ραῖα καί ἐντυπωσιακά συνθήματα,
πού ἀναρτῶνται στά πεδία τῶν ἰδεο-
λογικῶν καί τῶν πολιτικῶν μαχῶν,
δέν ἑρμηνεύουν τίς κρυφές προθέσεις
τῶν δυναστῶν τῆς οἰκουμένης. Kάτω
ἀπό τό μανδύα τοῦ ἐνδιαφέροντος γιά
τόν ἄνθρωπο καί γιά τίς ἀτομικές ἐ-
λευθερίες του, κρύβεται ἡ στυγνή βία
καί τά σχέδια τῆς καταδυνάστευσης
τῶν ἀδύνατων.

Mετά τήν κατάρρευση τοῦ ὑπαρ-
κτοῦ σοσιαλισμοῦ καί τόν κατακερ-
ματισμό τῆς τραυματισμένης ὑπερδύ-
ναμης, ἀπόμεινε μόνος ρυθμιστής τοῦ
παιχνιδιοῦ τῆς παγκόσμιας ἐπικυρι-
αρχίας καί τῆς παγκοσμιοποίησης ἡ
πρωτοπόρος στήν ἀνάπτυξη τῆς τεχνο-

λογίας καί τῆς οἰκονομίας, ἡ Ἀμερι-
κή. Aὐτή προγραμματίζει τώρα, κατ᾽
ἀπόλυτη καί ἐλεύθερη κρίση. Aὐτή
προτάσσει τά δικά της συμφέροντα
στό χάρτη τῶν προγραμματισμῶν. Aὐ-
τή μετράει τίς κινήσεις καί ὑλοποιεῖ
τά σχέδια. Aὐτή ἐπιβάλλει, κατά τή
δική της, αὐθαίρετη ἐτυμηγορία, τίς
κυρώσεις στούς δολιοφθορεῖς (!) τῶν
σχεδίων της ἤ στούς θύλακες ἀντίστα-
σης, πού ἐπιμένουν νά πιστεύουν στήν
αὐτονομία καί νά μάχονται γιά τή δια-
τήρηση τῆς ἐθνικῆς, τῆς πνευματικῆς
καί τῆς πολιτιστικῆς τους ταυτότητας.
Aὐτή διαμορφώνει τό σύστημα καί τό
κλίμα τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς
συναλλαγῆς. Aὐτή παράγει καί αὐτή
διαχειρίζεται τίς μηχανές τοῦ θανά-
του καί κρατάει τό δικαίωμα νά ἀνά-
βει ἤ νά σβήνει τίς φωτιές τοῦ πολέ-
μου στά διάφορα διαμερίσματα τοῦ
πλανήτη.

Ἡ διακίνηση τῆς Ἀμερικῆς στόν
παγκόσμιο χάρτη μέ τόν ἀέρα τῆς ὑ-
περδύναμης καί μέ τήν ἔπαρση τοῦ
ὑπερεξουσιαστή, δίνει τό στίγμα τῆς
νέας αἰχμαλωσίας. Kαμμιά ἤπειρος
δέν εἶναι ἀδέσμευτη, ἔστω καί ἄν
προσπαθεῖ νά δαμάσει τίς ἐξελίξεις
καί νά διαμορφώσει τή ζωή της στό
πλάνο τῆς συνομοσπονδίας.

Ἡ Eὐρώπη, ἡ μεγάλη οἰκογένεια
τῶν λαῶν, πού τράφηκε μέ τό νάμα
τῆς Xριστιανικῆς Ἀποκάλυψης καί
γνώρισε, μέσα στή μακρότατη διαδρο-
μή της, στιγμές ἔξαρσης καί δημιουρ-
γίας, δέν εἶναι αὐτόνομη στό χειρι-
σμό τῶν προβλημάτων της καί στή χά-
ραξη τῆς ἱστορικῆς της πορείας. Ἡ
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ὑπερατλαντική ὑπερδύναμη παρεμ-
βαίνει εὐκαίρως ἀκαίρως καί στρέφει
πρός τήν ἐξυπηρέτηση τῶν δικῶν της
συμφερόντων τίς τύχες τῶν εὐρωπαϊ-
κῶν λαῶν. Mέ μεθοδεύσεις, συχνά
ἄγαρμπες. Mέ παρεμβάσεις καταλυτι-
κές καί καταστροφικές τοῦ στιμονιοῦ
τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης. Mέ ἐπι-
δρομές, πού στρώνουν στήν ἀθώα γῆ
τίς μυριάδες τῶν δολοφονημένων θυ-
μάτων.

Oἱ διεθνεῖς ὀργανισμοί δουλεύουν
ἐντατικά. Παράγουν χαρτιά. Ὑπογρά-
φουν συμβάσεις καί διακηρύξεις. Ἐξ-
αποστέλλουν στά τηλεοπτικά παρά-
θυρα τά πορτραῖτα τῶν πρωτοπόρων
τῆς παγκόσμιας συναδέλφωσης. Ὡσ-
τόσο, πίσω ἀπό ὅλα αὐτά τά στημένα
σενάρια κινεῖται ἡ σιδερένια μηχανή
τῶν δυναστῶν τῆς γῆς, πού ἀπεργά-
ζεται τήν ἐπικυριαρχία καί τήν καθο-
λική ὑποδούλωση.

Θά ἦταν μονομερής ἡ ἐκτίμηση,
ἄν ἐντοπίζαμε τό ρυθμικό χτύ-

πο τῆς μηχανῆς τῆς παγκοσμιοποίησης
μόνο ὡς παράγωγο τῆς μεγαλοπολι-
τικῆς καί τῆς ἰμπεριαλιστικῆς νοοτρο-
πίας τῶν ἐκπροσώπων τῆς τεχνολο-
γικῆς πρωτοπορίας καί τῶν φορέων
τῆς στρατιωτικῆς ἰσχύος. Πλάϊ στήν
πολιτική ἡγεσία τῶν μεγάλων δυνά-
μεων καί πίσω ἀπό αὐτή βρίσκονται
οἱ αὐτοκράτορες τοῦ πλούτου καί οἱ
ἀνεξέλεγκτοι προγραμματιστές τῆς
παγκόσμιας οἰκονομίας. Aὐτοί ὅλοι
συγκροτοῦν μιά δεύτερη ἡγεσία, πού
κινεῖται δραστήρια καί μεθοδικά, μέ
πρόθεση τήν ἰσοπέδωση τῶν συνόρων,

τό ἄνοιγμα τῶν ἀγορῶν, τήν ἐπιβολή
τῶν προϊόντων τους σέ παγκόσμια κλί-
μακα, τό ἄρμεγμα τῶν μικρῶν ἤ μεγά-
λων μαστῶν τῆς λαϊκῆς ἀποταμίευ-
σης. Oἱ προδιαγραφές τους δέ σέβον-
ται τίς ἀγωνίες τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρ-
ξης. Oἱ συναλλαγές τους δέν ὑπολο-
γίζουν τή χαρά ἤ τόν πόνο. Ἡ διαπλο-
κή τῶν σχεδίων τους καί τῶν συμφε-
ρόντων τους δέν μετράει τίς συνέπει-
ες. Oἱ κολοσσοί τῆς βιομηχανίας καί
τοῦ πλούτου ἐνδιαφέρονται γιά ἕνα
καί μόνο. Γιά τήν αὔξηση τῆς παρα-
γωγῆς καί γιά τήν προώθηση των προϊ-
όντων.

Ἀκόμα καί στίς περιπτώσεις πού ἡ
βιομηχανία ἐκδιπλώνεται καί ἐπεκ-
τείνεται μέ τήν παραγωγή ὅπλων, ἐκ-
λεπτυσμένων καί πολυμελετημένων
μηχανῶν θανάτου καί πάλι οἱ μοχλοί
τῶν ἐθνικῶν ἤ τῶν πολυεθνικῶν βιο-
μηχανικῶν μονάδων δέν ὑπαναχω-
ροῦν ἀπό τά ἀρχικά τους σχέδια. Πα-
ράγουν καί πουλοῦν. Ἰσχυρίζονται
ὅτι οἰκοδομοῦν τήν παγκόσμια εἰρήνη.
Kαί σπέρνουν παντοῦ τό θάνατο καί
τό πένθος. Kαί ὅταν τό ἐμπόρευμά
τους δέ βρίσκει ἀνοιχτές ἀγορές, εἶναι
εὔκολοι καί πρόθυμοι νά ἀνάψουν
φωτιές πολέμου σέ διάφορες γειτονιές
τοῦ πλανήτη, ἀρκεῖ νά προκαλέσουν
ζήτηση ὁπλικῶν συστημάτων, νά που-
λήσουν τίς ἀποθηκευμένες πολεμικές
μηχανές, νά ἐξαντλήσουν τό στόκ τῆς
προηγούμενης σειρᾶς καί νά προχω-
ρήσουν στήν παραγωγή καινούργιων
ὅπλων, περισσότερο ἐκσυγχρονισμέ-
νων καί περισσότερο θανατηφόρων.

Tό σλόγκαν ὅτι ἡ βιομηχανική ἀνά-
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πτυξη ἐξυπηρετεῖ τόν ἄνθρωπο καί
κάνει ἐλαφρότερο τό βάρος καί τό κό-
στος τῆς διαβίωσης, εἶναι πιά μύθος.
Ὁ ἄνθρωπος δέν εἶναι ὁ εὐεργετημένος
ἀποδέκτης τῶν εὐκολύνσεων καί τῶν
ἀνέσων τῆς βιομηχανίας, ἀλλά τό τρ-
αγικό θύμα. Tό ἐξάρτημα τῆς μηχα-
νῆς, πού δουλεύει ρυθμικά γιά νά ξε-
πεταχτοῦν τά προϊόντα καί, ταυτόχρο-
να, ὁ καταναλωτής, πού ὑποχρεώνεται
νά προσαρμόσει, θεληματικά ἤ ἀθέ-
λητα, τίς ἀνάγκες του καί τίς προμή-
θειές του στίς ὑποδείξεις τῆς παρα-
γωγῆς, νά ἀδειάσει τίς ἀποθῆκες καί
νά διευκολύνει τή Λερναία Ὕδρα τῆς
παραγωγῆς νά συνεχίσει τό ροκάνι-
σμα καί τήν καταβρόχθιση τοῦ λαϊ-
κοῦ ἱδρώτα...

Mιλήσαμε σέ ἄλλη συνάφεια γιά
τό ρεῦμα τοῦ συγκρητισμοῦ, πού, κα-
τά τήν ἑλληνιστική καί τή ρωμαϊκή
ἐποχή, ἀνακάτεψε τίς τοπικές θεότη-
τες καί τίς ἐθνικές παραδόσεις καί ἐμ-
φάνισε ἕνα ἀλλόκοτο κράμα. Tήν ἴδια
διεργασία τή βλέπουμε νά ἐξελίσσε-
ται σήμερα καί μάλιστα μέ παρασκη-
νιακό σχεδιασμό καί προώθηση. Πα-
ράγοντες πού ἐπενδύουν στή διαδι-
κασία τῆς παγκοσμιοποίησης ἐνδια-
φέρονται νά ἐλαττωθοῦν ἤ καί νά
ἀπαλειφθοῦν οἱ πολιτιστικές καί θρη-
σκευτικές ἀντιστάσεις, γιά νά περά-
σει ἀνετότερα πάνω ἀπό τούς λαούς ὁ
ἰσοπεδωτικός μηχανισμός τῆς τεχνο-
λογίας, τῆς οἰκονομικῆς σύγκλισης
καί τῆς εὐμάρειας. Θεωροῦν ὅτι ἡ θρη-
σκεία ἀποτελεῖ πνευματικό καί δυνα-
μικό κίνητρο ἀντίστασης. Ἤ μοχλό
ὀπισθοχώρησης σέ ἀντιλήψεις καί σέ

πρακτική τοῦ παρελθόντος ἤ μαγνη-
τικό πεδίο προσέλκυσης καί συνένω-
σης σέ ὁμαδικά κινήματα καί σέ ἀγῶ-
νες ἄσχετους πρός τίς πολιτικές καί
κοινωνικές δομές τῆς ἐποχῆς μας. Kαί
μάχονται νά τή δαμάσουν καί νά τήν
ἀποδυναμώσουν προκαλώντας τήν ἀ-
νάμειξη ὅλων τῶν θρησκειῶν καί τή
σύντηξή τους. Mιά κοινή θρησκεία,
πού θά καλύπτει τίς μεταφυσικές ἀνα-
ζητήσεις τῶν ἀνθρώπων τῆς νέας ἐπο-
χῆς, εἶναι ὁ στόχος τους. Mιά ἄχροη
καί ἄοσμη καί ἀτελέσφορη ἀναφορά
σέ δύναμη, πού ὑπερβαίνει τήν προ-
σέγγιση καί τήν κατάληψη καί στέκε-
ται, μακρινός, ἀλλά καί ἀπαθής πα-
ρατηρητής τῶν ἐξελίξεων τῆς γῆς μας.

Ἡ συγκρητιστική μεθόδευση, φο-
βερά ἐπικίνδυνη, ἑρμηνεύει καί τό
κλίμα βίας καί διωγμῶν πού συναν-
τᾶμε καί βιώνουμε ὅλοι μας, καθώς
ἐξωτερικεύουμε τήν ψυχική ἀνάγκη
πιστότητας στό λατρευτό Πρόσωπο
τοῦ σαρκωμένου Λόγου τοῦ Θεοῦ.

Aὐτή τή στιγμή, σέ πρῶτο πλάνο
κυκλοφοροῦν οἱ διαφημίσεις

τῶν μυστικῶν κέντρων καί τῶν φανε-
ρῶν παραγόντων τῆς παγκοσμιοποίη-
σης, πού προβάλλουν, μέ φωτεινά
χρώματα, τήν πορεία πρός τή συνένω-
ση καί τή συνεργασία ὅλων τῶν λαῶν
τῆς ὑφηλίου. Ἀλλά δέν παύουν νά
ἀκούγονται καί οἱ τριγμοί τοῦ συστή-
ματος καί οἱ κραυγές τοῦ φόβου, πού
σταδιακά ἐπεκτείνεται καί παγώνει
τίς καρδιές. Πρόσωπα ἤ ὁμάδες, πού
ἀναγκάζονται νά περάσουν τήν ἐντυ-
πωσιακή πύλη τῆς παγκοσμιοποίησης
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καί νά ἐνταχτοῦν στό ἀπέραντο στρα-
τόπεδο τῆς ἐκβιαστικῆς προσαρμογῆς
καί τῆς ἀδυσώπητης ἐκμετάλλευσης,
ἀνακαλύπτουν τήν πλεκτάνη καί ἀρ-
χίζουν νά προβληματίζονται καί νά
ἀντιστέκονται. Στίς φουσκωμένες ὑπο-
σχέσεις διακρίνουν νά ὑποκρύπτεται
ὁ δόλος. Στά ἀνοιχτά χέρια τῶν δυνα-
στῶν, πού ἁπλώνονται γιά νά προσφέ-
ρουν εὐμάρεια, διαβάζουν τήν ἁρπα-
κτική διάθεση. Στίς μεγαλόστομες
διακηρύξεις γιά οἰκονομική καί πολι-
τιστική ἀνάπτυξη καί ἰσότητα, ἀνα-
γνωρίζουν τήν ὑποκριτική μάσκα τῆς
πλαστογραφίας καί τῆς ἀπάτης. Oἱ
μεγάλοι δείχνουν νά ἀνοίγουν τίς
ἀγκαλιές. Kαί μόλις οἱ μικροί γείρουν
γιά νά ἀπολαύσουν στοργή καί συμ-
παράσταση,γίνονταιθύματακαίστρα-
τωνίζονται στά γκέτο τῆς ἐκμετάλ-
λευσης καί τῆς ἀπανθρωποποίησης.

Oἱ ἐπιφυλάξεις, οἱ ὑπαινιγμοί καί
οἱ διαμαρτυρίες ἀκούγονται ἀπό πολ-
λές κατευθύνσεις καί ἀπό πολλά στό-
ματα.

Mιά ἰσχυρή ἀντιπολίτευση στούς
σχεδιασμούς καί στή διαδικασία τῆς
παγκοσμιοποίησης, πού ἔχει ἀρχίσει
ἀμέσως μετά τό δεύτερο παγκόσμιο
πόλεμο, προέρχεται ἀπό τούς πιό φτω-
χούς λαούς τῆς οἰκουμένης. Ἀπό τίς
χῶρες πού χαρακτηρίζονται στήν παγ-
κόσμια πολιτική διαλεκτική ὡς «ἀ-
νανάπτυκτες» ἤ ὡς «ὑπό ἀνάπτυξη».
Ἡ μακροχρόνια θητεία τῶν λαῶν αὐ-
τῶν στό σχῆμα τῆς ἀποικιοκρατίας, ἡ
ἐκβιαστική καθυπόταξή τους στίς πο-
λιτικές δομές καί στίς δυναμικές οἰ-
κονομίες τῆς Eὐρώπης καί ὁ σταθερός

κλῆρος τῆς πείνας καί τῆς ἀθλιότητας
πού τούς χαρίστηκε, τούς ἔχει κάνει
ἀπρόθυμους χειροκροτητές τῶν ὕπο-
πτων προγραμμάτων καί τῶν μεγαλο-
στομιῶν τῶν ἐκπροσώπων τῆς πλου-
τοκρατίας. Ἀκόμα, ἡ ψυχρή λογική καί
ἡ κριτική αὐστηρότητα, πού ἀναλαμ-
βάνει νά ἐπεξεργαστεῖ τίς νέες προ-
τάσεις συμπορείας καί συνεργασίας
καί ἐπέκτασης τῆς εὐημερίας στίς «ὑ-
πανάπτυκτες» ἤ στίς «ἀνανάπτυκτες»
περιοχές τοῦ πλανήτη, βρίσκει σοβα-
ρό ἔλλειμμα εἰλικρίνειας στούς σχε-
διασμούς καί διαπιστώνει μιά ἀνισό-
τητα στήν κούρσα τῆς βιομηχανικῆς
καί τῆς οἰκονομικῆς προόδου. Γιατί,
ἔτσι ὅπως ἐξελίσσεται, δέ θά φέρει
ποτέ τούς βραδυπόρους τοῦ δρόμου
στήν πρωτοπορία τῆς ἐπιτυχίας.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, οἱ κοινωνίες
πού ἔχουν πολύμοχθη εἰσφορά στήν
πνευματική καί ἐθνολογική ἀνάπτυξη
τῆς γηραιᾶς Eὐρώπης καί ἡ ἰσχυρή
παράδοση τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας,
πού λειτούργησε ὡς πνεύμονας κατά
τή ροή τῶν δυό χιλιετιῶν, ἔχουν κάθε
δικαίωμα νά ζητήσουν τήν ταυτότητα
τοῦ νέου προσώπου τῆς ἑνωμένης Eὐ-
ρώπης καί τῆς παγκοσμιοποιημένης
δομῆς τῆς σύγχρονης ἀνθρωπότητας.
Ἔτσι ὅπως τό νέο σύστημα ἁπλώνε-
ται ὁρμητικά, ὡς κύμα τυφωνικό, γιά
νά ἐπικαλύψει καί νά ἀφανίσει ὅ,τι ἡ
ἀνθρωπότητα ἔχει συλλέξει ὡς ἐμπει-
ρία ζωῆς, ὡς θησαύρισμα ἀγαπητικῆς
ἀναφορᾶς στό Θεό καί θυσιαστικῆς
προσφορᾶς στό συνάνθρωπο, ξύπνησε
τό μηχανισμό τῆς ἄμυνας καί ἀνάγ-
κασε τά πλήθη νά προτάξουν τά στή-
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θη τους καί τή διαλεκτική τους, γιά
νά ἀνακόψουν τή συμφορά. Kαί ἡ
ἄμυνα μπῆκε σέ κλίμα μεγαλύτερης
ἔντασης, ὅταν οἱ φορεῖς τοῦ πνεύμα-
τος τῆς παγκοσμιοποίησης στράφη-
καν ἀνοιχτά καί μέ τίς γροθιές ὑψω-
μένες ἐνάντια στήν ἐθνική συμπύκνω-
ση καί στήν πνευματική συνοδοιπο-
ρεία καί στή θρησκευτική ἐμπειρία.
Oἱ ὀργανωτές τοῦ κινήματος πίστε-
ψαν πώς ἄν σπάσουν τούς δεσμούς,
πού ἑνώνουν τούς ἀνθρώπους και τούς
ἀναδεικνύουν σέ ὁμόγνωμη καί ὁμό-
τροπη κοινότητα θά καταφέρουν νά
τούς ἀπομονώσουν καί νά τούς ρυ-
μουλκήσουν στίς ἰδέες τους. Νά τούς
καταστήσουν ἄφωνα ἐξαρτήματα τοῦ
μηχανισμοῦ τῆς παγκόσμιας ὑποτα-
γῆς.

Tά μαχητικά ὡς ἐμπρηστικά κείμε-
να ἐναντίον τῆς θρησκείας καί τοῦ
ἔθνους, πού ἔχουν γραφεῖ καί ἔχουν
περάσει στά Μέσα μαζικῆς Ἐνημέρω-
σης, στά κέντρα τῶν ἀντιπαρατάξεων
καί στά γήπεδα τῶν ἀγώνων κατά τά
τριάντα τελευταῖα χρόνια, δέν εἶναι
λίγα. Ἀποτελοῦν ὄγκο πολεμικοῦ ὑλι-
κοῦ, προωρισμένο νά καταλύσει τά
ἀνθεκτικά κάστρα τῶν συνειδήσεων
καί νά ἰσοπεδώσει τόν ἱστορικό χῶρο,
ἔτσι πού νά μπορέσει νά ὑψωθεῖ ἡ Bα-
βέλ τῆς παγκόσμιας κυριαρχίας καί
τῆς παγκόσμιας οἰκονομικῆς ἀπο-
λυταρχίας. Kαί οἱ ἄνθρωποι τῆς πί-
στης, οἱ καρδιές, πού χτυποῦν καί με-
ταδίνουν τό αἷμα τῆς ἀγάπης, ἀντέ-
δρασαν, ὄχι μέ τή φωτιά τῶν πολεμι-
κῶν μηχανῶν, ἀλλά μέ τήν πειστικό-
τητα τοῦ λόγου τους καί μέ τό δάκρυ

τῆς ἀγωνίας τους. Mίλησαν, φώνα-
ξαν, συνασπίστηκαν, κατάθεσαν τήν
πολυσυλλεκτική κληρονομιά τους,
πού τούς τήν ἄφησαν οἱ σοφοί καί οἱ
ἅγιοι Πατέρες τους καί προσπάθησαν,
βάζοντας μπροστά τά στήθη τους, νά
ἀνακόψουν τήν πορεία πρός τή γκετο-
ποίηση.

Ἔτσι, ὁ κόσμος ὁ ἀναθρεμμέ-
νος μέ τούς ὁραματισμούς τοῦ

πνεύματος καί ἰδιαίτερα τό Ὀρθόδο-
ξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας Ἰησοῦ
Xριστοῦ καί ὁ κόσμος ὁ βολεμένος
στήν ἁπλοχωριά τῆς εὐμάρειας, συν-
αντήθηκαν στήν ἀγωνία καί στήν ἀν-
τίδραση. Οἱ ἐκπρόσωποί του, ἔστω καί
λίγοι σέ ἀριθμό, δέν καλωσόρισαν τίς
νέες δομές ἀνεμίζοντας τή σημαία τῆς
ἀποδοχῆς. Bγῆκαν στούς ἐξῶστες τῶν
Mέσων Ἐνημέρωσης ἤ στούς δρόμους
καί φώναξαν πώς θέλουν νά συνεχί-
σουν τη ζωή τους καί τήν ἐγγραφή τοῦ
μόχθου τους στό βιβλίο τῆς ἱστορίας
σέ αὐτοτελή κεφάλαια. Πώς δέν ἀνέ-
χονται τήν πολτοποίηση. Kαί πώς τό
νέο σχῆμα, ἔτσι ὅπως σχεδιάζεται καί
ἐπιβάλλεται, δέν ἀποτελεῖ φυσιολο-
γική ἱστορική ἐξέλιξη ἀλλά βίαιη
καθυπόταξη καί καταδυνάστευση.

Kανένας δέν μπορεῖ νά προδικά-
σει τί θά φέρει ἡ αὐριανή μέρα. Ἄν,
τελικά, ἡ ἐπιχείρηση καθυπόταξης
καί ἑνοποίησης τῆς ἀνθρωπότητας θά
προχωρήσει ἀποτελεσματικά. Ἄν θά
καταφέρει νά δαμάσει καί νά κατα-
πνίξει τίς ποικίλες καί σκόρπιες ἰμπε-
ριαλιστικές φιλοδοξίες τῶν σημερι-
νῶν ἰσχυρῶν καί ὑποϊσχυρῶν δυνάμε-
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Μέ τήν ἔλευση τᾹς ∆ηµοκρατίας,
τόν Ἰούλιο τοῦ 1974, ὑπουργός

Παιδείας καί Θρησκευµάτων ὁρί-
σθηκε ὁ Νικ. Λοῦρος. Ἐξ ἀρχᾹς οἱ
12 ἀδίκως ἐκθρονισθέντες ζήτησαν
τό συνταγµατικό τους δικαίωµα
προσφυγᾹς στό Συµβούλιο τᾹς Ἐπι-
κρατείας (Σ.τ.Ε.), δυνατότητα πού
τούς εἶχαν στερήσει οἱ Συντακτι-
κές Πράξεις 3 καί 7 τοῦ Ἰωαννίδη.

Ἡ πλευρά τοῦ Σεραφείµ παρέ-
µεινε νά ὑποστηρίζει πώς ἡ ἐκλογή
τοῦ ἈττικᾹς Νικοδήµου (καί τῶν
ὑπόλοιπων ἐκθρονισθέντων) ἦταν
ἀντικανονική, γιατί ἐξελέγησαν ἀ-
πό ἀντικανονική Σύνοδο (σηµειω-
τέον ὅτι ὁ Σεραφείµ συµµετεῖχε σέ
πολλές ἀπό αὐτές τίς ἐκλογές) καί
γιατί δᾹθεν κάποιοι πᾹραν τίς θέ-
σεις ἄλλων µητροπολιτῶν (π.χ. Ἰά-
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ων τοῦ πλανήτη ἤ τῶν δυνάμεων πού
βρίσκονται σέ ἀνάπτυξη καί σέ ἐπι-
κίνδυνη ἔκρηξη. Ἄν τά στημένα μεγά-
λα συγκροτήματα κατασκευῆς πολε-
μικῶν μηχανῶν θά σταματήσουν τήν
παραγωγή τους ἤ θά ἐπεκτείνουν τίς
ἐγκαταστάσεις τους καί θά αὐξήσουν
τήν παραγωγή τους. Ἄν οἱ Kροῖσοι τῶν
παλιῶν καί τῶν νέων πολυεθνικῶν
κολοσσῶν θά ἀποφασίσουν νά μοι-
ράσουν δίκαια τόν πλοῦτο ἤ θά ἐπι-
μείνουν νά διατηροῦν τίς μεγάλες μά-
ζες στό starvation limit, στό ὅριο λι-
μοκτονίας καί σέ πολλές περιπτώσεις
ἀκόμα πιό κάτω ἀπό αὐτό.

Tό μεγάλο λάθος τῶν «ἐκσυγχρο-
νιστῶν» οἰκοδόμων τῆς παγκοσμιο-
ποίησης εἶναι ὅτι θεμελίωσαν τό Bα-
βελικό πύργο τους πάνω στό ὑλικό πού
προκύπτει ἀπό τήν κατεδάφιση καί
τήν πολτοποίηση τῆς ἱστορίας καί τήν

κατάπνιξη τῆς θρησκείας. Ὅτι ἐγκαι-
νίασαν ἐντελῶς ἀρνητικά τήν ὑλοποί-
ηση τοῦ ὁράματός τους μέ τήν ἐλπίδα
ὅτι θά ἀπαλείψουν τίς αἰτίες διαφορο-
ποίησης τῶν μαζῶν, τίς ἀφορμές τῶν
μεγάλων ἀντιθέσεων καί τῶν καταλυ-
τικῶν συγκρούσεων. Καί κράτησαν ὡς
δομικό ὑλικό τά πιό ἐπικίνδυνα στοι-
χεῖα, τήν ἔπαρση τῶν ὅπλων καί τήν
ἰσχύ τῆς οἰκονομικῆς ὑπεροχῆς. Ὅμως,
αὐτά τά δυό στοιχεῖα δέν στερεώνουν
τήν ἑνότητα, δέν οἰκοδομοῦν τήν κοι-
νωνία, δέν φέρνουν τούς ἀνθρώπους,
ἐθελοντές σέ κοινά προγράμματα καί
σέ κοινούς στόχους. Τό μόνο, πού κά-
νουν, εἶναι νά σφίγγουν τίς καρδιές
καί τίς γροθιές καί νά πυροδοτοῦν τή
διαμάχη καί τούς πολέμους.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ

ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙ∆ΟΣ
ΝΙΚΟ∆ΗΜΟΣ

θ’’
Ἡ διαπλοκή µέ τούς πολιτικούς

Τό κλείσιµο τᾹς θύρας τᾹς δικαιοσύνης



κωβου Βαβανάτσου στήν Ἀττική
καί Παντελεήµονος Παπαγεωργίου
στή Θεσσαλονίκη). Προσπαθοῦσε
ὅµως πάσ᾽ θυσία νά ἀποτρέψει τήν
δικαστική ἐπίλυση τοῦ θέµατος.

Ἀπό τή µεριά του ὁ ὑπουργός
Παι δείας Λοῦρος ἔδειξε νά εὐνοεῖ
τήν ἐπιστροφή τῶν µητροπολιτῶν
Ἰάκωβου Βαβανάτσου καί Παντελε -
ήµονος Παπαγεωργίου, τῶν γνω-
στῶν τάσεων. 

Τό τραγελαφικό µέ τόν Ἀρχι επί -
σκοπο Σεραφείµ ἦταν ὅτι ἀπό τή
µιά στήριζε τούς ἀντικαταστάτες
στήν Ἀττική καί Θεσσαλονίκη πού
αὐτός τοποθέτησε (∆ωρόθεο Γιαν-
ναρόπουλο καί Παντελεήµονα Χρυ-
σαφάκη), ἀπό τήν ἄλλη στό δευτε-
ροβάθµιο συνοδικό δικαστήριο πού
δίκασε τούς Ἰάκωβο Βαβανάτσο καί
Παντελεήµονα Παπαγεωργίου τούς
ἀποκατέστησε, ἀλλά µόνον ἠθικά
(!!!) ἀρνούµενος νά τούς ἐπαναφέ -
ρει, ἔστω καί σέ κοµµάτι τᾹς µητρο -
πόλεώς τους.

Ἔτσι κύλισαν τά πράγµατα µέχρι
τόν Νοέµβριο τοῦ 1974 ὁπότε ὑπ ουρ-
γός Παιδείας ἀνέλαβε ὁ Παν. Ζέπ-
πος καί ὑφυπουργός ὁ Χρυσόστ.
Καραπιπέρης.

Τόσο ὁ ὑπουργός ὅσο καί ὁ ὑφυ-
πουργός ἔδειξαν ἐξ ἀρχᾹς τίς προ -
θέσεις τους. Γράφει ὁ ἈττικᾹς καί
Μεγαρίδος στό ἡµερολόγιό του:
«06-12-1974. Ἀνακοινώθηκε σήµερα
ἐπισήµως ἐκ µέρους τοῦ Ὑφυπουρ-
γοῦ Καραπιπέρη ἡ ἔκδοσι Νοµοθετι-
κοῦ ∆ιατάγµατος καταργοῦντος τά
ἀπαράδεκτα τῶν Συντακτικῶν Πρά -

ξε ων. Αὐτό ἀποτελεῖ µιά ἀρχή ἐξελί -
ξεων στό ἐκκλησιαστικό». Παρ᾿ ὅλα
αὐτά, ἡ ἔκδοση τοῦ διατάγµατος τε-
λικά µετά ἀπό παρεµβάσεις µαται-
ώθηκε. Αὐτή ἦταν ἡ 1η προσπά θεια
τᾹς πολιτείας γιά τή νοµοθετική λύ -
ση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ζητήµατος.

Στίς 20-12-1974 155 βουλευτές
κα ταθέτουν ψήφισµα στή Βουλή
ζητοῦντες ἄρση τῶν ἀπαραδέκτων
τῶν Συντακτικῶν Πράξεων. Πα-
ράλληλα, ὑποβάλλεται καί τό σχε-
τικό σχέδιο νόµου. Αὐτή ἦταν 2η
σοβαρή κίνηση τᾹς Πολιτείας γιά
λύση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ. Μεσολα-
βοῦν ὅµως οἱ διακοπές τῶν Χρι-
στουγέννων, τό θέµα ἀναβάλλεται,
γιά νά συζητηθεῖ µετά τίς γιορτές,
καί παρά τίς ὀχλήσεις κάποιων
βουλευτῶν (Σταύρου Ἀθανασιάδη
καί ἄλλων) στό τέλος κι αὐτή ἡ
προ σ  πάθεια ναυαγεῖ.

Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείµ, οἱ
περί αὐτόν καί οἱ ἀντικαταστάτες
µητροπολίτες τῶν 12 δέν ἔµειναν
ἀδρανεῖς καί παθητικοί. Βλέποντας
τήν πίεση ἀπό πλευρς Πολιτείας
γιά νά ἀνοίξει ὁ δρόµος γιά τή διοι -
κητική ∆ικαιοσύνη, ἔσπευσαν νά
πά ρουν τά µέτρα τους. Ὁ Σερα -
φείµ γιά νά ἐκτονώσει τήν κατά -
στα ση καί νά πάρει κάποια παρά-
ταση χρόνου, ἀναβάλλοντας τήν
ἔκ δοση νόµου πού θά ἐπιτρέπει
στούς 11 νά προσφύγουν στό Σ.τ.Ε.,
ἀλλάζει προσωπεῖο. Ἀπό τόν σκλη -
ρό Ἀρχι επίσκοπο πού ἔρχεται νά
«ἀ ποκαταστήσει τήν κανονική τά -
ξη» (!) µεταµορφώνεται τώρα σέ φι-
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λάνθρωπο ἐπίσκοπο πού ἀποβλέ-
πει στήν ἐπάνοδο τῶν ἐκπτώτων
µη τροπολιτῶν ἀδελφῶν του. (Καί
στό µέλλον πλεῖστες φορές ξανα -
φό ρεσε αὐ  τό τό προσωπεῖο). Καί
ξαφνικά στίς 11-02-1975 ὁ Σερα φείµ
καί ὅλοι οἱ συνοδικοί (µπρός στόν
φόβο τοῦ νόµου πού θά ἐπέτρεπε
τήν λύση τοῦ θέµατος στό Σ.τ.Ε.)
δείχνουν αὐτό τό συναινετικό προ-
σωπεῖο πού πολύ γρήγορα ἀπο-
καλύπτεται πλαστό. ∆ιαβάζουµε
στό ἡµερο λόγιο: 

«11-02-1975. ∆ιαβάστηκε σήµερα ἡ
εἰσήγησι τοῦ Κοζάνης. Ὁµόφωνα
πᾹ  ραν ἀπόφασι νά ἐπανέλθουν οἱ
Μητροπολίται (οἱ 11). Ὁ Σεραφείµ
εἶ πε ὅτι σκεφτόταν αὐτός νά κάνη
εἰσήγησι, ἀλλά τόν πρόλαβε ὁ Κοζά -
νης. Ὁ Πειραιῶς µίλησε γιά Πεντηκο-
στή. Ἐνῶ ὅµως οἱ πρῶτες εἰδήσεις
ἦταν αὐτές, ἀπό τό ἀπόγευµα καί
πέ ρα ἡ ἀτµόσφαιρα ἄρχισε νά θολώ -
νη. Ἡ ἀπόφασι εἶναι γενική. Μιλάει
γιά ἐπάνοδο, ἀλλά ὄχι σαφῶς γιά τίς
Μητροπόλεις ἀπό τίς ὁποῖες ἐξε-
διώχθησαν. Ὁ Ἄνθιµος εἶπε στήν
Ἀλεξανδρούπολι ὅτι ὁ Σεραφείµ τόν
διαβεβαίωσε ὅτι δέν πρόκειται νά µε-
τακινηθοῦν. Τό ἀνακοινωθέν µιλάει
γιά Μητροπολίτες ἀπωλέσαντες
τούς θρόνους των κατά τήν ἑπτα-
ετία. Αὔριο θά συνεχίσουν τή συζή -
τησι. 

12-02-1975. Στή Σύνοδο διαπληκτί -
σθηκαν καί δέν ἔκαναν τίποτα. Ὁ Σε-
ραφείµ ἐπέµενε νά πµε ἐµεῖς σέ νέες
Μητροπόλεις. Ὁ Μυτιλήνης καί ὁ Ἐ -
λευθερουπόλεως ἀντέδρασαν. Ὁ

Κο ζάνης ἐπρότεινε νά ἐρωτηθοῦµε
ἐµεῖς ἄν δεχόµαστε νά πµε σέ νέες
Μητροπόλεις... 13-02-1975. Στή Σύνο-
δο ἀποφάσισαν τήν ἵδρυσι νέων Μη -
τροπόλεων. Ἀνακοίνωσαν δέ ὅτι τίς
ἱδρύουν γιά νά τοποθετήσουν τούς
ἔκπτωτους µητροπολίτας...».

Ἡ κίνηση ἀπό πλευρς Σερα φείµ
ἔγινε. Ἡ ἐντύπωση στήν Πολιτεία
δό θηκε ὅτι κινήθηκε ἡ ἐκκλησιαστι-
κή διοίκηση πρός λύση τοῦ θέµα-
τος. Καί κατόπιν ὅλα ἐγκαταλείφθη -
καν. Καί ὅταν 3 µητροπολίτες, φίλοι
τῶν 11, µετά 4 µᾹνες ἔθεσαν ξανά
τό θέµα στόν Ἀρχιεπίσκοπο, δεῖτε,
ἀπό τό ἡµερολόγιο, τί συνέβη:

«17-06-1975. Γύρισα στήν Ἀθήνα.
Ἀργά τό βράδυ µοῦ ἐτηλεφώνησε ὁ
π. ∆. Ἠλιάδης καί µοῦ ἀνεκοίνωσε
ὅτι ἐπιτροπή Μητροπολιτῶν ἀποτε-
λουµένη ἀπό τόν Φλωρίνης, τόν Κερ -
κύρας καί τόν Σιδηροκάστρου ἐπι -
σκέφθηκαν αἰφνιδιαστικά τήν Σύνο-
δο καί ζήτησαν νά ἀκουστοῦν. Ὁ Σε-
ραφείµ στήν ἀρχή ταράχθηκε. Ὕστε-
ρα εἶπε ὅτι θά θέση τήν αἴτησί τους
ὑπ’’  ὄψιν τᾹς Συνόδου. Τελικά τούς
δέ χθηκαν. Συνεζήτησαν ἀρκετά. Καί
κατέληξαν µέ τό νά τούς ἐξουσιο-
δοτήσουν νά ἐρωτήσουν ἐµς ἄν δε -
χόµαστε τήν κατάτµησι τῶν Μητρο -
πόλεων. Προσωπικῶς νοµίζω ὅτι δέν
ἦταν καλή κίνησι αὐτή. (Ἀπό τήν
ἔκβαση τῶν γεγονότων ἀποδεικνύ -
εται δικαιολογηµένη ἡ ἐπιφύλαξη).
Οἱ σεραφειµικοί ἐπιδιώκουν ἀναβο -
λή. Σκέπτοµαι νά µήν πάω στήν αὐ -
ριανή συνάντησι. 18-06-1975. Ἡ συν -
άντησι ἔγινε ἀπόψε. Ἦταν ὅλοι. Ἐ -
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πᾹ γα καί ἐγώ. Παρίσταντο καί ὁ
Μου ρατίδης καί ὁ Σάκκος. Καταλή -
ξαµε ὅτι πρέπει νά δοθᾹ κείµενο µέ
τίς ἀπόψεις ὅτι πρέπει νά ἀρθᾹ ἡ κα-
ταδικαστική ποινή καί ὅτι ἐν συνεχεί
δέν ἀποκρούουµε τήν δυνατότητα
κατατµήσεως τῶν Μητροπόλεων. Τό
πράγµα ὅµως εἶναι ἐντελῶς ρευστό
καί οἱ ἴδιοι οἱ τᾹς ἐπιτροπᾹς ἔχουν
τήν αἴσθησι ὅτι δέν πρόκειται νά προ -
ωθηθᾹ τό θέµα».

Φαίνεται ἐδῶ καθαρά ὅτι, ἀκόµα
καί στήν περίπτωση ἀποδοχᾹς ἀπό
τούς 11 µητροπολίτες τᾹς κατάτµη -
σης τῶν µητροπόλεών τους, προ -
ϋπόθεση ἦταν νά ἀρθεῖ ἡ καταδικα -
στική ἀπόφαση κατά τῶν 11. 16 χρό -
νια ἀργότερα, τό 1991, 3 ἐκ τῶν ἕν -
δε κα ἀδιαφόρησαν γιά τήν ἄρση
αὐτή (ἄρα ἀποδέχθηκαν γιά τούς
ἑαυτούς τους τίς ἐκπτωτικές πρά-
ξεις) καί ἀποδέχθηκαν ἐπανεκλογή
των ἀπό τήν τάξη τῶν σχολαζόν-
των µητροπολιτῶν.

Τό παράξενο ὅµως εἶναι ὅτι ἐνῶ
ἡ ὅλη συζήτηση στή Σύνοδο, ὅπως
µεταφέρθηκε ἀπό τήν ἐπιτροπή
τῶν 3 µητροπολιτῶν στούς 11, ἦταν
γιά τήν κατάτµηση τῶν 11 µητρο -
πόλεων, προκειµένου νά τακτοποι-
ηθοῦν οἱ 11, ἕνα µήνα ἀργότερα ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος στέλνει ἔγγραφο µέ
πλαστογραφηµένα τά πρακτικά
τᾹς Συνόδου τᾹς 17ης Ἰουνίου πρός
τούς 11.

«19-07-1975. Ὁ Σεραφείµ ἔστειλε
ἔγγραφο καί ζητάει δήλωσί µας ὅτι
ἀποδεχόµεθα τούς ὅρους τούς ὑπο-
τιθεµένους τᾹς Συνόδου γιά τή λύσι

τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ. Πλαστογραφεῖ
καί πάλι τή συζήτησι πού ἔκαναν τήν
17η Ἰουνίου. Τό ἐπέστρεψα διότι ἐ -
στά λη µέ τό παρατσούκλι».

Τό πλαστογραφηµένο συνοδικό
ἔγγραφο γράφει γιά δηµιουργία µη -
τροπόλεων (ὄχι ὅλων στά ὅρια τῶν
µητροπόλεων τῶν 11) καί γιά δυνα -
τό τητα τᾹς Συνόδου νά ἐκλέξει ὅ -
ποι ους ἀπό τούς 11 «τιτουλαρίους
µητροπολίτας» (!) θέλει καί ὅπου
ἐκείνη θέλει. Οἱ 11 δέν ἀπάντησαν
στίς προκλητικές ἀπαιτήσεις τοῦ
Σεραφείµ (ἐκτός ἀπό τόν Κιλκισίου
πού δυναµικά ἔλεγξε τήν νοοτρο -
πία ἐπιβολᾹς καί τήν ἀπόπειρα κα-
ταστρατηγήσεως τῶν Ἱερῶν Κανό-
νων). 16 χρόνια ἀργότερα ὅµως, τό
1991, 3 ἀπό τούς δώδεκα δέχθηκαν
νά ἐκλεγοῦν ἀπό τήν τάξη τῶν τι -
τουλαρίων µη τρο πολιτῶν σέ 2 τέ -
τοιες προσωποπαγεῖς µητροπό λεις
(ὁ 3ος µετατέ θηκε σέ κενή µη τρό -
πο λη) πού µάλι στα θά καταργη -
θοῦν µετά τόν θάνατό τους (ἡ µία
ἤδη καταργήθηκε) καί πού δέν ἦταν
ὅλες ὑποχρεωτικά στά ὅρια τῶν µη -
τροπόλεών τους.

Μέ ὅλες αὐτές τίς κινήσεις ὁ Σε-
ραφείµ µπόρεσε νά καθυστερήσει
τουλάχιστον 11 µᾹνες τήν Πολιτεία
γιά νά µήν περάσει ὁ νόµος πού θά
ἐπέτρεπε τήν προσφυγή τῶν 11 στό
Σ.τ.Ε. Ὅµως στίς 5-11-1975 ὁ Ὑπουρ -
γός Παιδείας Ζέππος κατέθεσε στή
Βουλή τό Νοµοσχέδιο γιά τήν ἄρση
τοῦ ἀπαραδέκτου τῶν 3 καί 7 Συν  -
τακτικῶν Πράξεων τᾹς δικτατορί -
ας. Αὐτή ἀποτελεῖ τήν 3η καί πλέ -
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Σάββατο πρωί. Ἡ ὥρα τῆς τακτικῆς συν -
άντησης µέ τά παιδιά τῆς ἐνορίας µας.

Τραγουδήσαµε, παρουσιάσαµε σύν τοµα τό
θέµα µας -ὁ κάθε ὑπεύθυνος στήν ὁµάδα
του- καί, ὅπως συνήθως, ἀρ χί σαµε νά συζη -
τᾶµε στή νεανική συντροφιά σχετικά µέ τό
σηµερινό µήνυµα ἤ µέ ὅ,τι ἄλλο ἀπασχολεῖ
τά παιδιά. 

Σήµερα, ὁ αἰφνιδιασµός ἦταν ἀπρόσµε -
νος: ∆υό πρόσφατα γεγονότα, δυό ἀµείλι -
κτα «Γιατί, κύριε;».

Τό πρῶτο γεγονός: «Χαµός ἔγινε πρίν
λί  γες ἑβδοµάδες στό You Tube ἀπό ἕνα
βιντεάκι πού ἔδειχνε ὅτι ἕνας ἀπό τούς
ὑποψη φίους δηµάρχους µέ γνωστές ἰδιαί -
τερες συµ περιφορές, ξεκίνησε τήν προεκλο -
γική του ἐκ στρατεία παίρνοντας τήν εὐλο -
γία τοῦ µη τρο πολίτη µας κ. Κυρίλλου, ἐπί -
σηµα, µέ χα   µόγελα καί ἐγκάρδιες χειραψίες
µπροστά στίς κάµερες, στό χῶρο τῆς Μη -
τρόπο λης Κηφισιᾶς καί Ἀµαρουσίου. Τό
πρόβλη µα, βέβαια, εἶναι ὅτι ὁ ὑποψήφι ος
αὐτός δέν διστάζει, χρόνια τώρα, νά
προκαλεῖ δηµοσίως µικρούς καί µεγάλους

µέ τό προφίλ τοῦ ἀνθρώπου πού ἐλέγχεται
ἀπό τήν πνευµατική κοινωνία. Γιατί, κύ  -
ριε, δέχτηκε δηµοσίως ὁ µητροπολίτης µας
στά γραφεία τῆς µητρόπολης καί πρόβαλε
δηµόσια ἕναν ἄνθρωπο πού ἔχει ἀρχές τίς
ὁποῖες ἀποδοκιµάζει ἡ Ἐκκλησία; Ἐσεῖς
δέν µᾶς ἔχετε το   νίσει ὅτι δέν µπορεῖ νά
ἐναγκαλίζεται ἡ Ἐκκλη σία µας ἀνθρώπους
πού δηµοσίως προκαλοῦν µέ τόν τρόπο
ζωῆς τους, ἐκτός καί ἄν δηµοσίως καί
ἔµπρακτα µετανοήσουν καί ἀλλάξουν
τρόπο ζωῆς;».

Καί σάν νά µήν ἔφτανε τό πρῶτο,
δίνοντας τέρµα στίς στιγµές τῆς ἀµηχανίας
µου, ἦρθε ἀµείλικτα καί τό δεύτερο «γιατί»:
«Κύ ριε, ἐσεῖς δέν µᾶς ἔχετε συµβουλεύσει
νά γυ µναζόµαστε, νά συµµετέχουµε σέ
ἀθλη τι  κές δραστηριότητες, ἀλλά νά προσ -
πα θοῦ µε νά µήν φανατιζόµαστε µέ τίς
µεγάλες ὁµά δες, γιά νά µήν µαλώνουµε µε-
ταξύ µας; Ἐπίσης, ἐσεῖς δέν µᾶς ἔχετε
τονίσει ὅτι ἡ Ἐκ κλησία δέν πρέπει νά ἀνα-
κατεύεται µέ τήν πολιτική καί τίς ἀντιπαρ-
αθέσεις της, γιατί αὐτή σάν µάνα ἀγκα-
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ον σοβαρή προσπάθεια τᾹς Πολι-
τείας νά ἀνοίξει γιά τούς 11 τό δρό-
µο πρός τήν διοικητική ∆ικαιοσύνη.
Ἡ Σύνοδος ἀντέδρασε γιά τό Νο-
µοσχέδιο. Θέλησε νά γνωµατεύσει
πρώτα αὐτή. Ὁ Ὑπουργός παρέ-
πεµψε τό θέµα στό Νοµικό Συµβού -
λιο τοῦ Κράτους πού ἀπεφάνθη ὅτι
δέν ἀπαιτεῖται ἡ γνωµάτευση ἤ ἡ
σύµφωνη γνώµη τᾹς Συνόδου, παρ’’
ὅλα αὐτά στέλνεται τό Νοµοσχέδιο
στή Σύνοδο, γιά νά ἐκφράσει τήν
ἄποψή της καί ἐκείνη ἀπαιτεῖ νά

ἔχει τόν τελικό λόγο. Πρίν τελειώ -
σουν καλά-καλά ὅλες αὐτές οἱ διερ-
γασίες, στίς 4-1-1976 γίνεται ἀνα -
σχη µατισµός τᾹς κυβέρνησης καί
Ὑπουργός Παιδείας ἀναλαµβάνει
ὁ Γεωρ. Ράλλης. 

Ἀπό τή στιγµή αὐτή καί µετά ἡ
Πολιτεία ἀλλάζει στάση. Ὁ Ράλλης
παρουσιάζεται ἀπρόθυµος στό νά
περάσει τό Νοµοσχέδιο γιά τούς 11.
Τό ὅλο θέµα πάει γιά νά κλείσει µιά
καί καλή. 

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης         
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Ὁ ὕπνος καί ἡ προδοσία…



λιάζει ὅλους τούς ἀνθρώπους, ἀνεξαρ -
τήτως πολιτικῶν πεποι θήσεων; Ἐπίσης,
ὅτι δέν πρέπει νά στιγµα τίζεται ὡς φορέας
κάποιας πολιτικῆς ἰδεολογίας καί ὅτι δέν
στηρίζεται σέ ἐφήµερα πο λιτικά σχήµατα,
τά ὁποῖα συνήθως δέν ὑπηρετοῦν τόν ἄνθ-
ρωπο καί τίς ἀνάγκες του ἀλλά κυρίως τά
ἰδιοτελῆ συµφέροντά τους; Γιατί, τότε,
µητροπολίτης ἐκδήλωσε δη  µο σίως τήν
συµπαράστασή του στόν προ εκλο γικό ἀγῶ -
να ὑποψηφίου ὁ ὁποῖ  ος ὑπο στη ρίζεται
ἐπίσηµα ἀπό µε γάλο ἀθλη τικό σύλ λογο;
Καί σάν νά µήν ἔφταναν αὐτά, ἡ παράξενη
αὐτή ὑποστήρι ξη δόθηκε µετά ἀπό φιέ στα
πού διοργάνωσε ὁ ἀθλη τικός αὐτός σύλ λο  -
γος. Ἡ φιέ στα αὐτή µέ τούς ξέ φρενους πα   -
νηγυρισµούς καί τά συνήθη ὑβριστικά συν -
θήµατα διορ γα νώθη κε στήν ἀρχή τῆς Με -
γάλης Ἑ βδο   µάδας (τό βράδυ τῆς Κυρια κῆς
τῶν Βαΐ ων). ∆ηλαδή, κύριε, ὁ µητροπο -
λίτης µετά ἀπό τήν ἀκολουθία τοῦ Νυµφίου
πῆγε στή «γιορτή» τοῦ ποδο σφαί ρου τέτοιες
ἅγιες ἡµέρες; Γιατί, κύριε;»

Ἀµηχανίας συνέχεια.
Κάτι, ὅµως, ἔπρεπε νά πῶ στά παιδιά.
«Παιδιά µου, µήν ξεχνᾶτε ὅτι καί οἱ ἐπί -

σκοποι εἶναι ἄνθρωποι. Μπορεῖ νά κάνουν
καί αὐτοί κάποια λάθη, χωρίς νά καταλα-
βαίνουν τή σοβαρότητά τους, ὅταν αὐτά
γί νονται δηµοσίως. Ἐµεῖς νά εὐχόµαστε
καί νά προσευχόµαστε νά καταλάβουν τίς
ἀστο χίες τους καί νά ἔχουν τό θάρρος νά
τίς ἐπανορθώσουν δηµοσίως, γιά νά µήν
σκανδα λί ζεται ὁ πιστός λαός τοῦ Θεοῦ, κυ -
ρίως ἐσεῖς τά ἁγνά παιδιά καί γιά νά µήν
δίνου µε τροφή σέ ὅσους θέλουν νά κατηγο-
ροῦν τήν Ἐκκλησία µας».

Τά παιδιά ἔφυγαν. Ἐλπίζω νά µήν τραυ -
µατίστηκαν ἀνεπανόρθωτα ἀπό τίς συµπε-
ριφορές τῶν ἐπίσηµων ἐκπροσώπων τοῦ
Κυ ρίου µας. Θά προσεύχοµαι ἐντονώτερα
γι’ αὐτά.

Ἀναρωτήθηκα ὅµως: ἡ ἐπίσηµη Ἐκκλη -
σία κά λεσε τούς δυό ἱεράρχες νά ἐπανορ-
θώσουν δηµοσίως τίς ἐπιλογές τους, γιά
νά ἀµβλύνουν τόν σκανδαλισµό τοῦ λαοῦ;
∆έν ἀντιλήφθηκα, δυστυχῶς, κάτι σχετικό.

Θυµήθηκα, µέ ἀφορµή τό τραγικό αὐτό
γε γονός, τόν πόνο τοῦ Κυρίου µας πάνω
στό Σταυρό, ὅπως τόν κατέγραψε ὁ ἀεί -
µνη στος µητροπολίτης Ἀττικῆς καί Μεγαρί -
δος Νικό δηµος. Ὅτι, δηλαδή, τίς ὧρες τῆς
Προδοσίας οἱ µαθητές βρίσκονταν σέ ὕπνο
ἀπιστίας καί φόβου καί µόνο ἕνας, ὁ προ -
δότης, ἦταν ἄγρυπνος γιά νά ἐπιτελέσει τό
ἔργο του: «…Σέ µιά ἀπό τίς πιό δύσκολες
καµπές τῆς ἀν θρώπινης ἱστορίας ὁ χριστια -
νικός κό σµος, οἱ χριστιανικές ψυχές εἶναι
ναρ κω µέ νες, χωρίς παλµό, χωρίς κίνηση,
χω ρίς δράση… Κι ἐµεῖς, µέ τήν ἀσυνέπειά
µας, µέ τήν ἐπιδίωξι τῶν µικροσυµφερόν -
των µας, µέ τήν τοποθέτησι πάνω ἀπ’ ὅλα
τοῦ ἐγωκεντρισµοῦ µας, Τοῦ δίνουµε ἕνα
φί  ληµα, πού Τόν ἀφίνει ἔκθετο στά χλευά -
σµατα καί τίς κατηγόριες τῆς στρατευµένης
ἀ θεΐας. Τό χαµηλό συµφέρον µέσα στήν
Ἐκ  κλησία, οἱ δεύτεροι σκοποί, οἱ µικρότη -
τες τῶν ποιµένων ἤ τοῦ λαοῦ, ἡ ἀντίφαση
ἀνά µεσα στήν προβαλλόµενη καί στήν µυ -
στι κή ζωή, ὅλα αὐτά συνθέτουν µιά προδο -
σία, ἡ ὁποία καλύπτεται κάτω ἀπό ἕνα πλα-
στό φίληµα, κάτω ἀπό τά λόγια τοῦ θαυµα -
σµοῦ πρός τό πρόσωπο καί τή διδασκαλία
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.» («Ἀγωνία στή Γεθση -
µανή», σέλ. 23-24)

Κύριε, βοήθησέ µας νά ἀναστηθοῦµε.
Ὁ κατηχητής
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Στό προηγούμενο ἄρθρο διαπρα -
γμα τευθήκαμε τίς πρῶτες προσπά-

θειες γιά συναινετική λύση τοῦ θέμα-
τος καί τό ναυάγιο τῆς πρώτης τριμε-
λοῦς ἐπιτροπῆς. Διαπιστώσαμε τήν
ἀπροθυμία τόσο ἀπό τήν πλευρά τοῦ
Σεραφείμ ὅσο καί ἀπό τήν πλευρά τοῦ
Δωρόθεου νά δοθεῖ μιά λύση.

Κάτω ἀπό τήν πίεση τῶν ἀποφάσε -
ων τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας
(Σ.τ.Ε.) ὁ Σεραφείμ ἀναγκάστηκε νά
κα λέσει Ἱεραρχία στίς 5-3-1991, γιά
νά δοθεῖ λύση γενικά ἀποδεκτή (καί
ἀπό τήν πλευρά τῶν ἀδίκως ἐκθρονι-
σθέντων ἀλλά καί τῶν ἀντικαταστα -
τῶν τους). Ἡ Ἱεραρχία ὅρισε λοιπόν
γι’ αὐτόν τόν λόγο ἐννεαμελῆ ἐπιτρο -
πή. Δεῖτε τό παρακάτω ἀπό σπα σμα
ἀπό τήν εἰσήγηση τῆς ἐπιτρο πῆς:                                         
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ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ

ΕΝΕΡΓΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ
ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΤΩΝ ΣΕΒ.

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ
Μακαριώτατε,
Σεβασμιώτατοι,
Ἡ ὑπό τῆς Ι.Σ.Ι. ἐξονομασθεῖσα

9μελής Συνοδική Ἐπιτροπή, διά τήν

ἐπεξεργασίαν προτάσεως πρός ἐπαν -
ένταξιν εἰς τήν  ἐνεργόν διακονίαν τῆς
Ἐκκλησίας ἐκπτώτων ποτέ γενομένων
Σεβ. Μητροπολιτῶν, ἀποτελουμένη
ἐκ τῶν μελῶν της Ι.Σ.Ι. Μητροπολιτῶν
Μεσσηνίας Χρυσοστόμου (Προέδρου),
Δράμας Διονυσίου, Πατρῶν Νικοδή -
μου, Θηβῶν καί Λεβαδείας Ἱερωνύ -
μου, Ἀλεξανδρουπόλεως Ἀνθίμου, Δη-
μη τριάδος Χριστοδούλου, Ἠλείας Γερ-
μανοῦ, Ἰωαννίνων Θεοκλήτου καί Νι-
καίας Ἰακώβου, ἐπελήφθη....................
Προσῆλθον, κατά σειράν, οἱ ἑπόμε-
νοι.

Α΄) Ἐκ τῶν νῦν διαποιμαινόντων
τάς οἰκίας Ἐπαρχίας

α) ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀττικῆς κ.
Δωρόθεος. Μετά τήν ἐνημέρωσιν ὑπό
τοῦ Σεβ. Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Σεβ.
Μητροπ. Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου
περί ἀνάγκης τῆς ἐκχωρήσεως τμήμα-
τος τῆς Μητροπόλεώς του πρός ἵδρυ-
σιν καί δευτέρας Μητροπόλεως εἰς τήν
γεωγραφικήν περιοχήν Ἀττικῆς, ἀ πάν-
τησεν ὅτι συναινεῖ μόνον διά τήν ἐκ -
χώρησιν πρός τοῦτο τοῦ Δήμου Ν. Λιο -
σίων, καί δή ὑπό τήν προϋπόθεσιν ὅτι
δέν θά τοποθετηθῆ εἰς αὐτήν ὁ προ -
κά τοχος Μητροπολίτης Νικόδημος Γκα-
τζιρούλης. Κατέθεσε μάλιστα εἰς τήν
Ἐ πιτροπήν ἀντίτυπον βιβλίου τοῦ ἐν
λόγῳ προκατόχου του καθαπτόμενον
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Ἡ στάση

τοῦ Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήμου

στό

ἐκκλησιαστικό πρόβλημα

3 .  Ἡ ἐννεαμελής ἐπιτροπή

ΜΥΘΟΙ 
ΚΑΙ

ΑΛΗΘΕΙΕΣ



τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, ἵνα στηρίξῃ τήν
ἄποψίν του περί ἀποκλεισμοῦ τούτου
ἀπό ἐνδεχομένης ἐπανόδου εἰς τήν οἰ -
κείαν Μητρόπολιν. Ἄκαρποι δέ ἀπέ -
βη σαν συστάσεις καί προτροπαί τοῦ
Προέδρου καί τῶν μελῶν τῆς Ἐπιτρο -
πῆς ὅπως γίνῃ διαλλακτικώτερος........

ε) Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Θεσσαλι -
ώ τιδος καί Φαναριοφερσάλων κ. Κλε -
ό πας εἰσώρμησεν αἰφνιδίως εἰς τήν
Συ νοδικήν αἴθουσαν, φωνάζων «κά -
τω τά χέρια ἀπό τήν ἐπαρχίαν μου.
Δέν παραχωρῶ οὔτε σπιθαμή γῆς»!
Τοῦ ὑπεδείχθη νά ἐξέλθῃ τῆς αἰθού -
σης καί νά ἀναμένῃ νά τόν καλέσω-
μεν εἰς διαβουλεύσεις. Καί ἐπειθάρχη -
σεν.

Ἐν συνεχείᾳ ἐκλήθησαν καί προσ -
ῆλθον ἀλληλοδιαδόχως 

Β) ἐκ τῶν τέως ἐκπτώτων Μητρο-
πολιτῶν.................................................

ε) Ὁ Σεβ. ἀπό Ἀττικῆς κ. Νικόδημος
ἀνέφερεν ὅτι ἀρχικῶς ὑπῆρξεν ἀγε-
φύρωτος διάστασις ἀπόψεων μετά
τοῦ νῦν Σεβ. Ἀττικῆς κ. Δωροθέου ἐκ -
χωροῦντος εἰς αὐτόν μόνον τόν δῆμον
Ν. Λιοσίων Ἀττικῆς (120.000 κάτοι-
κοι) τοῦ ἰδίου δέ προτείνοντος εἰς τόν
κ. Δωρόθεον μόνον τό Ἀμαρούσιον.
Ἐν τέλει δέ, μετά τάς διαβουλεύσεις
μέ τήν ἐπιτροπήν, ἐδήλωσεν ὅτι ἀπο -
δέ χεται τήν «χρυσῆν τομήν» τῆς ἐξ
ἡμισείας διαιρέσεως τῆς ἐπιδίκου Μη -
τροπολιτικῆς περιφερείας (ἀριθμού -
σης 16 Δήμους καί 20 Κοινότητες, μέ
ἀν τιστοιχοῦντα πληθυσμόν 400-500
χιλιάδων κατοίκων). Τήν πρότασιν τῆς

ἐπιτροπῆς ἀναφέρομεν κατωτέρω......
Κατά τήν τρίτην Συνεδρίαν (6.3.91

μ.μ.) ἡ ἐπιτροπή ἡμῶν κατέστρωσε τάς
προτάσεις αὐτῆς, ὡς ἀκολούθως, καί
ὑποβάλλει ταύτας πρός ἐπιψήφισιν
καί ἔγκρισιν ὑπό τῆς Ι.Σ.Ι. σήμερον.

Καί ἰδού πῶς τίθενται τά ζητήματα
ἐν σχέσει πρός τάς ὑπό ἵδρυσιν νέας
(προσωρινάς Μητροπόλεις) διά τήν
λύσιν τοῦ ἐπιμάχου θέματος. 

Καί δή: ποῖαι δύνανται νά εἶναι αἱ
ἱδρυτέαι Μητροπόλεις.

Ἀπαιτοῦνται ἑπτά(7) τόν ἀριθμόν,
διά τούς ἰσαρίθμους ὑπό ἔνταξιν Μη -
τρο πολίτας.

Ἤτοι :
1) Ἱ. Μητρόπολις Λιοσίων, Καματε-

ροῦ καί Πετρουπόλεως, ἀποσπωμένη
ἐκ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Ἀττικῆς. Πα -
ρα καλοῦμεν τόν Σεβ. Μητροπολίτην
Ἀττικῆς κ. Δωρόθεον νά ἄρῃ τάς ἐπι -
φυλάξεις του, (περιλαμβάνονται εἰς
τήν ἐν λόγῳ περιοχή  περί τάς 200.000
λαοῦ, ἐπί συνόλου 400-500 χιλιάδων).
Λύ σις Σολομώντεια.

2) Ἱ. Μητρόπολις Δομοκοῦ καί Φαρ -
σάλων δι’ ἀποσπάσεως ἀντιστοίχων
τμημάτων ἐκ τῶν Μητροπόλεων Φθι -
ώ τιδος (ὁ Μητροπολίτης συναινεῖ) καί
Θεσσαλιοφερσάλων. Παρακαλοῦμεν
τόν ἀγαπητόν ἀδελφόν Μητροπολί -
την κ. Κλεόπαν νά μή ὑστερήσῃ εἰς
ἀγάπην. Αἱ δυό περιοχαί Δομοκοῦ καί
Φαρσάλων δέν ὑπερβαίνουν τάς
35.000 κατοίκων. Ὁ Μητροπολίτης
Κωνσταντῖνος δέν πολυπραγμονεῖ πε-
ρί πληθυσμοῦ καί εἰσοδημάτων. Θέλο-
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Ἡ «Ἐλεύθερη Πληροφόρηση» στό διαδίκτυο.
∆ιεύθυνση: www.el�pliroforisi.gr

Καί οἱ Ἐκδόσεις «Σπορά» στό διαδίκτυο
(γιά µιά γνωριµία µέ τό συγγραφικό ἔργο τοῦ

Μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικοδήµου)
∆ιεύθυνση: www.spora.gr



μεν νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι μέ ἁπλή καρ -
διά θά ἴδῃ τό ζήτημα ὁ ἐν Χῷ ἀδελ -
φός Κλεόπας. «Ἱλαρόν γάρ δότην ἀγα -
πᾶ ὁ Θεός».............................................

7) Ἱ. Μητρόπολις Λαρίσης καί Τυρ -
νάβου. Τό πλέον ὀξύ καί τό μᾶλλον ἐ -
πεῖγον πρόβλημα πρός λύσιν. Κατ’
ἀρ χήν ἀπαιτεῖται νά ὑποβληθῇ ἡ πα-
ραίτησις τοῦ Μητροπολίτου Δημητρί -
ου. Προτείνεται, κατά πλειοψηφίαν,
ὑπό τῆς ἐπιτροπῆς ἡ ἀποκατάστασις
τοῦ Μητροπολίτου Θεολόγου εἰς τήν
Μητρόπολιν ταύτην. Δέν εὕρομεν ἄλ -
λην ἐναλλακτικήν λύσιν. Δέν ἔπεισεν
ὅμως τήν μειοψηφίαν ὁ Σεβ. Θεολόγος
μέ τήν ἄκαμπτον στάσιν του (νά μή
δε χθῇ τήν διχοτόμησιν τῆς Μητρο πό -
λεως). Καί ὑπάρχει προβληματισμός
πολλῶν παραγόντων. Ὁ κ. Πρωθυ -

πουργός (Μητσοτάκης) ἐτηλεφώνησε
εἰς τήν ἐπιτροπήν ὅτι ἡ Κυβέρνησις
δέν παρεμβαίνει εἰς τήν λύσιν τοῦ ζη -
τήματος, ἀλλ’ ἐπαφίεται εἰς τήν Ἱεραρ -
χίαν”.

Τό κείμενο τῆς ἐπιτροπῆς μιλάει
ἀπό μόνο του. Οἱ δυό μητροπολίτες
πού τίναξαν τήν συναινετική διαδι-
κασία στόν ἀέρα ἦταν ὁ Δωρόθεος
Για νναρόπουλος καί ὁ Κλεόπας Θω -
μό πουλος μέ τήν ἀδιαλλαξία τους καί
τίς φωνασκίες τους.

Ἔτσι ναυάγησε ἴσως μιά ἀπό τίς
μεγαλύτερες εὐκαιρίες νά λυθεῖ τό ἐκ -
κλησιαστικό πρόβλημα. Ἀπό τά διαμει-
φθέντα κατόπιν στήν Ἱεραρχία φαίνε-
ται ὅτι πίσω ἀπό αὐτό τό ναυάγιο κρυ-
βόταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Θά
τά δοῦμε αὐτά στή συνέχεια.
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Κυκλοφόρησε τό βιβλίο ““ἩἩμμεερροολλόόγγιιοο  δδιιωωγγ--
μμῶῶνν  κκααίί  ἐἐξξοορρίίααςς””. Πρόκειται γιά τό ἡμερο -
λό γιο τοῦ μητροπολίτου Ἀττικῆς καί Μεγαρί -
δος Νικοδήμου πού καλύπτει τήν περίοδο
1974-1979. Μέσα στίς σελίδες του μέ
λό γο λιτό καί λακωνικό ξετυλίγεται ἕνας
ὀρυ μαγδός γεγονότων ἀπόλυτης αὐθαιρε σί -
ας καί ἐκτροπῆς τῆς διοίκησης τῆς Ἐκκλη σί -
ας σέ πληθώρα ἀντικανονικῶν πράξεων. 

Ὁ εὐλαβής πιστός θά αἰσθανθεῖ πραγμα-
τικά ἀσφυξία παρακολουθώντας τίς πράξεις
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σεραφείμ καί μιᾶς δρά -
κας ἄλλων ἱεραρχῶν, τό πα  ρασκήνιο τῶν κι -
νή σεών τους στό χῶ ρο τῶν ἐπισκόπων ἀλλά
καί τή δικτύωσή τους μέ τήν πολιτική ἡγεσία. 

Ἕνα ἀπό τά θύματα τῶν ἐκκλησιαστικῶν
φρικαλεοτήτων τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σερα -
φείμ καί τῆς περί αὐτόν ὁμάδας ἦταν καί ὁ
Ἀττικῆς Νικόδημος, πού ἀ να δεικνύεται μέσα
ἀπό τό ἡμερολόγιο μεγάλος ἀγωνιστής πού
μέ γαλήνη καί ἠρεμία πο ρεύ ε ται τόν τραχύ
δρόμο τῶν διωγμῶν καί τῆς ἐξορίας.

ἩἩμμεερροολλόόγγιιοο  δδιιωωγγμμῶῶνν  κκααίί   ἐἐξξοορρίίααςς


